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 تحٌة الطالب بتحٌة اإلسالم:  اننشاط األول                                   

   تقسٌم طالب الصف إلى مجموعات وتحدٌد موقع كل مجموعة :نتًهُذا 
 : فً الصف وبإتباع إستراتٌجٌة الدقٌقة الواحدة أعرض ما ٌلً 

 لماذا ُسمً الجمل سفٌنة الصحراء؟* هل رأٌت سفٌنة فً الصحراء  ؟    * 
 

 :(االستماع والمناقشة  )النشاط الثانً - 2
 

 ٌستمع الطالب لفقرة من الموضوع  التً ٌظهر فٌها المعلم المهارات* 

 .الفنٌة واالحترافٌة للقراءة 

 :ٌتعرف المتعلم المقصود بالتعبٌرات اآلتٌة قبل االستماع للنص  التحفٌزٌة إستراتٌجٌة بناء برجبإتباع * 
 

 زمام القصواء الوبر أثنى عتاد استأنس الكلمة

 الخٌط قُطع طرف أذنها قلٌال صوف اإلبل مدح عدة ألف مرادفها
 

 

وبإتباع إستراتٌجٌة من المعلم (سفٌنة الصحراء)بانتباه وتركٌز لنصٌستمع المتعلمون * 

الموجهة سئلة األ إلى اإلجابة عن  ٌقوم المتعلم بالتعرف من خالل ما سمعهابحث عن قرٌنك

 :إلٌهم فً ورقة العمل 

   ( عتاد للحرب –  وسٌلة للمواصالت  –مصدر للرزق  )ما هً فوائد الجمل ؟      = 
 (لٌبٌن هللا تعالى قدرته فً الخلق  )لماذا ذكر هللا الجمل فً القرآن الكرٌم ؟     = 
     (ألنها كانت وسٌلتهم فً أسفارهم عبر الصحراء )   لماذا سمى العرب اإلبل سفٌنة الصحراء؟= 
 ( مشاركة صاحبها الخوف– الذكاء العالً –الطباع الهادئة )ما الذي تتمتع به اإلبل ؟      = 

 

 توجٌه الطالب لطرٌقة العمل وتوزٌع المهام والمطلوب منهم: الممارسة- 3
  ٌتعرف المتعلمون على أهم األفكار التً سمعها من النص.  
  ٌطرح أسئلة ضمن مجموعته ، وٌقوم باإلجابة على األسئلة الزمالء أو المعلم. 
  ٌتحدث المتعلم مع زمالئه ذاكرا أهم األفكار التً سمعها بلغة عربٌة سلٌمة 

  .40ٌقٌم المتعلم نفسه ص   (فً الكتاب) :التقٌٌم -4

 انًعُار انكفاَح  انظفحح اننض انىحذج انتعهًُُح األونً انًادج
 

 رقى اننشاط انخاص تانكفاَح

انهغح 

 انعرتُح
      4-1 48 سفُنح انظحراء عجائة وغرائة

  ابحث عن قرٌنك  –إستراتٌجٌة بناء برج   

 

  

 القٌمة

  

    طفُحح شفُفح   انذاتا شى انكتاب انًذرسٍ نىحح انذرس

     انًعجى   أوراق عًم جهازانعرع  يسجم تطاقاخ

 (انسثىرج                                                           )أخري 

    

     



 

 

  

 

 

 لماذا ذكر هللا الجمل فً القرآن الكرٌم ؟ ما هً فوائد الجمل ؟

 ما الذي تتمتع به اإلبل ؟   لماذا سمى العرب اإلبل سفٌنة الصحراء ؟        

 ما هً فوائد الجمل ؟

 لماذا ذكر هللا الجمل فً القرآن الكرٌم ؟

   لماذا سمى العرب اإلبل سفٌنة الصحراء ؟        
 ما الذي تتمتع به اإلبل ؟

 ما هً فوائد الجمل ؟

 لماذا ذكر هللا الجمل فً القرآن الكرٌم ؟

   لماذا سمى العرب اإلبل سفٌنة الصحراء ؟        
 ما الذي تتمتع به اإلبل ؟


