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  اإلستماع
 :إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •
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 الكتابة
 .رئيسيةمفردات لغوية للصورة بإستخدام ثالثة  تسمياتالقم بإضافة و  قصةال مشهد منإرسم  •

 جملة بإستخدام كل من هذه الكلمات. إكتب  
 .بالصور القصة  وإرسمكتابًا من دون كلمات  ملعإ  •

 التحدث 
 ولماذا. ةالقص ما أعجبك من  ،لشخص ما ،إشرح •
 بكلماتك الخاصة بك. ةالقص خص ما وإشرح دون كلمات لشالذي عملته من إعرض كتابك  •

 الخطط اإلسبوعية
 

  اإلثنين
 اإلسبوعية  قصةال إقرأ

 
 الثالثاء

 نشاط خاص باإلستماع
 

 األربعاء
 اإلسبوعية  ةقص الأعد قراءة 

 
 الخميس

 خاص بالكتابة 1إختار نشاط 
 

 الجمعة
 خاص بالتحدث  1إختار نشاط 

 

 األصفرالنشاطات باللون  
 اإلستماع 

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة: •
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 الكتابة
ُقم  القصة. ، ونهايةلبداية، وسط سم صورةر . إبإستخدام الصور القصة عد سردسلسل وأ رّتب بالت •

 أخيرًا(.  ،ثم ، )أولً الكلمات اإلنتقالية  وإكتب جملة بإستخدام صف كل صورةبو 
(First, Next, and Last.) 

  وخاتمة. ذاكرًا ثالث تفاصيل/حقائق ساندة لقصة. إذكر الفكرة الرئيسيةلالفكرة الرئيسية  شرحإ •
 .(تفاصيل أخيرةتفاصيل ثانية،  ،حد التفاصيل)أإستخدم الكلمات اإلنتقالية 

)(One detail, A second detail, A final detail 
 التحدث 

 . يعيد عليك ما سمعه منكأن وإطلب منه إقرأ قصتك لشخص ما  •
 كرًا ثالث تفاصيل/حقائق ساندة.ذابوعية ساإل لقصةلعن الفكرة الرئيسية  أحد أفراد عائلتك أخبر •

 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع 

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة: •
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 الكتابة
حد )أ مع الكلمات اإلنتقالية  ثالث تفاصيلمستخدمًا المقدمة، للقصة إشرح الفكرة الرئيسية  •

 One detail, A second detail, A final detail)( (تفاصيل ثانية، تفاصيل أخيرة التفاصيل،
على الصفحة  قرأت ، وفقًا للنص، مع الكلمات اإلنتقالية )ذكر المؤلف ساندةإستخدم تفاصيل 

_____ )(the author stated, according to the text, on page _ I read) وخاتمة. 
 . رأيك إبداء دأع  إثبات و  زّود كل سبب بنصأسباب،  ةإذكر رأيك، إكتب ثالث ؟القصةبرأيك  ما هو •

 التحدث 
 خبار؟( إللو أ، هل هو لإلقناع، لإلمتاعالمؤلف )غرض م ييققم بت •

(to persuade, entertain, or inform?)  قصةوعزز الغرض بأدلة من ال. 
 أسبابك لماذا.... تأكد من أنك تشرح القصةكيف تغّير أو تضيف على  اً صفاو  ك برأيكر اش •
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