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Reach Level E   باللون األحمرالنشاطات 
 

 
 

 القصة اإلسبوعية 
 

The Fungus That Ate My School  301- 290 فحاتص 

 

 

  اإلستماع
 :إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://www.uniteforliteracy.com/aza/wildlife/book?BookId=1415 
 

 الكتابة
  نأل جبني هذا الجزءعبالنسبة لي كان  ____________. أ  قصةالب أفضل جزء •

_______ . 
My favorite part of the story was _________. I liked this part because _______________. 

شيئان مهمان عن القصة ___.  ____________هي ____الفكرة الرئيسية من القصة  •
 __________. ____________ و___ _________هما ____

The main idea of the story is _______________. Two important details are _____________ 

and _______________.  
 

 التحدث
 .ةالقص  حصل في بدايةما عن  أحد أفراد عائلتك أخبر •
 .ةلقص ين تعلمتها من اعن شيئ أحد أفراد عائلتك أخبر •

 الخطط اإلسبوعية
 

  اإلثنين
 قصة ال إقرأ

 

 الثالثاء
 نشاط خاص باإلستماع

 

 األربعاء
 ة قص الأعد قراءة 

 

 الخميس
 خاص بالكتابة 1إختار نشاط 

 

 الجمعة
 خاص بالتحدث  1إختار نشاط 

 

 النشاطات باللون األصفر 
 اإلستماع 

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة: •
https://www.uniteforliteracy.com/aza/wildlife/book?BookId=1415 

 

 الكتابة
الكلمات   إستخدمالبداية، الوسط، والنهاية. ما حصل في  لق  و  قصةطعة تلخص فيها ال ق إكتب  •

 (.First, Next, and Last) أخيراا. ،ثم ،اإلنتقالية أولا 
 .الفكرة الرئيسية إثنتين تدعم تفاصيل ساندة اا كر القصة ذلالفكرة الرئيسية  فيها ذكرتإكتب قطعة  •

 

 التحدث
 القصة.  (setting) ومكان وزمان ية )الشخصيات( الرئيسيةلشخص ا م بوصفق   •
 .القصةعن حقائق  ةثالث عائلتكحد أفراد أل لق   •

 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع 

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة: •
https://www.uniteforliteracy.com/aza/wildlife/book?BookId=1415 

 

 الكتابة
 سباب لتدعم رأيك.. تأكد من أنك تذكر عدة ألقصةاب فيها عن رأيك ر بعت قطعكتب عدة إ •
تب إك   ؟خبار(إلو لأ)لإلقناع، لإلمتاع،   القصة كتابة هذه نم  )السبب( غرض المؤلف ما هو •

 .ياركتخإمن القصة لتدعم  ةثلعدة أم ركذرك، إطع توضح فيها تفكيعدة ق
 

 التحدث
 .حد أفراد عائلتكأل (بالتسلسل الصحيح) القصةب كثر أهميةاألحداث األبإعادة سرد  مق   •
 . وإشرح السبب خيالية أو غير خيالية القصةإذا كانت هذه  حد أفراد عائلتكل ألق   •
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