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  اإلستماع
 :إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://www.uniteforliteracy.com/mystic/stem/book?BookId=1436 

 الكتابة
شيئين  وإكتب ةالفكرة الرئيسيبّين غير خيالي، قصير ، إكتب ملخص الموضوع غير خياليإذا كان  •

 وع: ض المو  ن تفاصيلم
 . _______ هو شئ آخر  ________. حد التفاصيلي ________. أالفكرة الرئيسية ه 

The main idea is________. One detail is ________. Another detail is ________. 
 خيالي:قصير إذا كان الموضوع خيالي، إكتب ملخص  •

 ، أخيرًا.مثأواًل، ________.   والزمان هو نامك________. ال مهون الرئيسي األشخاص 
The main characters are _______. The setting is __________. First, 

Next, Last.  

 التحدث
 . ختياراإلموضوع في  ورص بالصورة أو ال يحصل ما ن عما  شخصل ُقل •
 . لشخص ما مّثل األجزاء المهمة من موضوع اإلختيار •

 اإلسبوعيةالخطط 
 

  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/mystic/stem/book?BookId=1436 

 

 من إختيارات الجمل هذه:   ! إبدأ بواحدةعتط، أكثر إذا إستيقل عن قطعة واحدة  إكتب ما ال: الكتابة
 :وجدت ممتعاً  مما من الموضوع المختار  عن جزئين إكتب  •

 هو _______.   في الموضوع المختار هو ________. جزء ممتع آخرأحد أألشياء الممتعة 
 :وإكتب رأيك عن الموضوع المختار 1 ارتخإ •

 _____________. أعجبني أو لم يعجبني قراءة هذا الموضوع المختار ألنه 
 التحدث

 . عن الموضوع المختار الذي قرأته هذا اإلسبوع ما شخص إخبارم بقُ  •
 . الرسمعن شخص ما  تحدث معحصل في الموضوع المختار و إرسم صورة لشئ مهم  •

 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع 

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة: •
https://www.uniteforliteracy.com/mystic/stem/book?BookId=1436 

 

 الكتابة
تفاصيل ، إذكر مع الكلمات اإلنتقاليةتفاصيل ثالثة المقدمة،    ذكرإ .لقصةل شرح الفكرة الرئيسيةإ •

 . الكلمات اإلنتقالية، والخاتمةساندة مع 
دليل نصي وقم بإعادة ثالثة أسباب، إدعم كل سبب ب كتابة بّين رأيك، مع؟ القصةرأيك ب ما هو •

 ذكر رأيك.
 التحدث

وإدعم الغرض بدليل من  خبار(إلو لأغرض المؤلف )لإلقناع، لإلمتاع،  شخص ما ر اخببإ قم •
 . الموضوع المختار

 . باسبشرح األ د منأكت .القصةعلى  أو تضيفتغير ووضح كيف شارك رأيك  •
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