خطة التعليم في البيت لمتعلمي اللغة اإلنجليزية  ELDللمرحلة الثالثة
النشاطات باللون األحمر

Reach Level D
اإلستماع

• إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:
https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=MartinaCockroach&iP
==IndexCategory.php&t=All&p1=&p2

الكتابة

إرسم مشهد من القصة وقم بإضافة التسميات للصورة بإستخدام ثالثة مفردات لغوية رئيسية.

•

إكتب جملة بإستخدام كل من هذه الكلمات.

إعمل كتاباً من دون كلمات وإرسم القصة بالصور.

•

القصة اإلسبوعية

التحدث
•

 Two Clever Plansصفحات 517-509

الخطط اإلسبوعية
اإلثنين
إق أر القصة اإلسبوعية

•

اإلستماع
•

الكتابة

أعد قراءة القصة اإلسبوعية

الخميس
إختار نشاط  1خاص بالكتابة

إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:

رتّب بالتسلسل وأعد سرد القصة بإستخدام الصور .إرسم صورة لبداية ،وسط ،ونهاية القصةُ .قم
بوصف كل صورة وإكتب جملة بإستخدام الكلمات اإلنتقالية (أولً ،ثم ،أخي اًر).
)(First, Next, and Last.

•

إشرح الفكرة الرئيسية للقصة .إذكر الفكرة الرئيسية ذاك اًر ثالث تفاصيل/حقائق ساندة وخاتمة.
إستخدم الكلمات اإلنتقالية (أحد التفاصيل ،تفاصيل ثانية ،تفاصيل أخيرة).

نشاط خاص باإلستماع

األربعاء

النشاطات باللون األصفر

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=MartinaCockroach&iP
==IndexCategory.php&t=All&p1=&p2

•

الثالثاء

إشرح ،لشخص ما ،ما أعجبك من القصة ولماذا.

إعرض كتابك الذي عملته من دون كلمات لشخص ما وإشرح القصة بكلماتك الخاصة بك.

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

التحدث
•
•

إق أر قصتك لشخص ما وإطلب منه أن يعيد عليك ما سمعه منك.

أخبر أحد أفراد عائلتك عن الفكرة الرئيسية للقصة اإلسبوعية ذاك اًر ثالث تفاصيل/حقائق ساندة.

اإلستماع
•

النشاطات باللون األزرق

إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:
https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=MartinaCockroach&iP
==IndexCategory.php&t=All&p1=&p2

الكتابة
•

إشرح الفكرة الرئيسية للقصة مستخدماً المقدمة ،ثالث تفاصيل مع الكلمات اإلنتقالية (أحد

الجمعة

التفاصيل ،تفاصيل ثانية ،تفاصيل أخيرة) )(One detail, A second detail, A final detail

إختار نشاط  1خاص بالتحدث

_____) ) (the author stated, according to the text, on page _ I readوخاتمة.

إستخدم تفاصيل ساندة مع الكلمات اإلنتقالية (ذكر المؤلف ،وفقاً للنص ،قرأت على الصفحة

•

زود كل سبب بنص إثبات وأعد إبداء رأيك.
ما هو رأيك بالقصة؟ إذكر رأيك ،إكتب ثالثة أسبابّ ،

التحدث
•

قم بتقييم غرض المؤلف (هل هو لإلقناع ،لإلمتاع ،أو لإلخبار؟)
)? (to persuade, entertain, or informوعزز الغرض بأدلة من القصة.

•

تغير أو تضيف على القصة .تأكد من أنك تشرح أسبابك لماذا...
شارك برأيك واصفاً كيف ّ

