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 تحٌة الطالبات بتحٌة اإلسالم :انُشاط األول انتًهيذ ا                                    

 :-  تقسٌم طالبات الصف إلى مجموعات وتحدٌد موقع كل مجموعة فً الصف ومن ثّم 

 : طرٌق إستراتٌجٌة أسأل صدٌقك عن =  

 تسأل عن أنواع الكتب التً أفضل قراءتها فً مكتبتً المدرسٌة 

   : النشاط الثانً التطبٌق

عن أحد الكتب التً قرأتها  (الكتب – الشبكة العنكبوتٌة – المعلم  ) معلومات من ةتلقى المتعلمت=
  .فً المكتبة المدرسٌة

 

 أخطط لكتابة نص عن أحد الكتب التً قرأتها فً المكتبة ، وأدون األفكار التً وردت فٌها =

 .مراعٌة الصحة النحوٌة ، وسالمة األسلوب ، وعالمات الترقٌم 
 

 .تكتب مسودة وفقا لما توصلت إلٌه من فكر زمٌالتها = 
 

 أعرض المسودة على زمٌالتً مستفٌدة من ملحوظاتهن ، واستنتج النص النهائً منهن بحٌث = 

 .ال ٌزٌد على ثالث فقرات
 

  :النشاط الثالث الممارسة 
 تكتب المتعلمة عن أهمٌة القراءة الحرة ، والكتب الثقافٌة فً بناء شخصٌتنا فٌما ال ٌقل عن ثالث فقرات، 

 .مراعٌا الصحة النحوٌة ، وسالمة األسلوب ، وعالمات الترقٌم

 47تقيم المتعلمة نفسها في الكتاب المدرسي ص  :النشاط الرابع التقييم 

رقى انحظح انحظح انظف  تاريخال انيىو

      

      

                                                                                                                                            رقى انُشاط انخاص تانكفايح                                انًعيار     انظفحح انكفايح انُض انىحذج انتعهيًيح األونً انًادج

يٍ عجائة طُع هللا في  انهغح انعرتيح

 انكىٌ
يكتة َظىطا قظيرج يختهفح حىل األفكار أو انقضايا انًهًح يعيذا طياغح أفكار اآلخريٍ ويعثرا عٍ رأيه أو يؤنفا َظىص  46 1-3 كتاب وكاتة

 إتذاعيح                  

 يظادر انتعهى إستراتيجياخ انتعهى َشاط تأطيم انقيًح انقيًح

 

 

 

 

       انذاتا شى      انكتاب انًذرسي          نىحح انذرس   

           يسجم      خ          تطاقا          طفيحح شفيفح 

      انًعجى      أوراق عًم              انعرع جهاز

                                                                (                                                                )أخري 

   

   

   

ٌُثقف نفسه وٌمنح عقله أفًقا واسًعا وفضاًء رحًبا،     أّن القراءة غذاء العقل والروح، وهً من أفضل ما ٌقوم به اإلنسان كً 

ٌُتقن اإلنسان الكالم، وال ٌمكن أن ٌعرف ما ٌدور حوله من  كما أن القراءة من متطلبات التطور والتقدم، ودونها ال ٌمكن أن 

أحداث وأفكار وقصص، وقد ٌقرأ اإلنسان فً كتبه الدراسٌة والمناهج المفروضة علٌه فً المدرسة والجامعة، فٌحسب نفسه 

قارًئا، لكن فً الحقٌقة القراءة ٌجب أن تكون على مدى أوسع، وهً ما ُتعرف بالقراءة الحّرة التً ال تتقٌد بمنهاٍج معٌن، وال 

  .بكتاٍب مفروض على الشخص

ٌُحبها دون أن       من أهّم ممٌزات القراءة الحّرة أنها قراءة نابعة من رغبة ذاتٌة داخلٌة، تدفع الشخص الختٌار الكتب التً 

ٌكون مجبًرا على قراءتها، لذلك ٌقرأها برغبة كاملة منه، وٌذهب معها بعًٌدا فً خٌاالته، وكً تكون القراءة الحرة مثمرة، ال 

بّد من التركٌز على نوعٌة الكتب، والتنوٌع بٌن العناوٌن، وعدم االستفراد بنوع واحد منها، فالبعض ٌقرأ القصص والرواٌات 

 .فقط وال ٌقرأ الكتب الفكرٌة، لذلك ٌجب أن تكون القراءة الحّرة مثل قطف زهرة من كل حقل

من أهم فوائد القراءة الحّرة أن القارئ ٌقرأ الكتب وهو بكامل الشغف والرغبة، وٌقرأها بمتعة كاملة وهو فخوٌر بإنجازاته      

فً القراءة، ومن أهم ما ٌمٌزها أّنها تكون باختٌاٍر كامل للكاتب المفضل والكتاب المرغوب، ولهذا فهً قراءة مثمرة، ُتعطً 

ا للقارئ، وتغذي خٌاله وتمنحه أفكاًرا خاّلقة، كما تزٌد من ذكائه اللغوي وثقافته، ولهذا ٌجب تعزٌز مفهوم القراءة  ًٌ مخزوًنا لغو

 الحّرة فً نفوس أبناء المجتمع، وتشجٌعهم علٌها فً كلّ وقت

متروك 

 للطالبة
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