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

Reach Level F
اإلستماع
•

إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=NeverForgottenDoll&i
=P=IndexCategory.php&t=Category&p1=Grandma&p2

الكتابة
•

إذا كان الموضوع غير خيالي ،إكتب ملخص قصير غير خياليّ ،بين الفكرة الرئيسية وإكتب
شيئين من تفاصيل الموضوع:

الفكرة الرئيسية هي ________ .أحد التفاصيل ________ .شئ آخر هو _______.

القصة اإلسبوعية

The main idea is________. One detail is ________. Another detail is ________.

•

إذا كان الموضوع خيالي ،إكتب ملخص قصير خيالي:

األشخاص الرئيسيون هم ________ .المكان والزمان هو ________ .أوالً ،ثم ،أخي اًر.

 My Great-Grandmother’s Gourdصفحات 357-340

The main characters are _______. The setting is __________. First,
Next, Last .

التحدث
•
•

الخطط اإلسبوعية
اإلثنين
إق أر القصة

الثالثاء
نشاط خاص باإلستماع

األربعاء

ُقل لشخص ما عن ما يحصل بالصورة أو الصور في موضوع اإلختيار.
مثّل األجزاء المهمة من موضوع اإلختيار لشخص ما.

اإلستماع
•

إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=NeverForgottenDoll&i
=P=IndexCategory.php&t=Category&p1=Grandma&p2

الكتابة:

إكتب ما ال يقل عن قطعة واحدة ،أكثر إذا إستطعت! إبدأ بواحدة من إختيارات الجمل هذه:

•

إكتب عن جزئين من الموضوع المختار مما وجدت ممتعاً:

•

إختار  1وإكتب رأيك عن الموضوع المختار:

أحد أألشياء الممتعة في الموضوع المختار هو ________ .جزء ممتع آخر هو _______.
أعجبني أو لم يعجبني قراءة هذا الموضوع المختار ألنه _____________.

التحدث
•
•

ُقم بإخبار شخص ما عن الموضوع المختار الذي قرأته هذا اإلسبوع.
إرسم صورة لشئ مهم حصل في الموضوع المختار وتحدث مع شخص ما عن الرسم.

أعد قراءة القصة

الخميس
إختار نشاط  1خاص بالكتابة

الجمعة
إختار نشاط  1خاص بالتحدث

النشاطات باللون األصفر

اإلستماع
•

النشاطات باللون األزرق

إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=NeverForgottenDoll&i
=P=IndexCategory.php&t=Category&p1=Grandma&p2

الكتابة
•

إشرح الفكرة الرئيسية للقصة .إذكر المقدمة ،ثالثة تفاصيل مع الكلمات اإلنتقالية ،إذكر تفاصيل
ساندة مع الكلمات اإلنتقالية ،والخاتمة.

•

ما هو رأيك بالقصة؟ ّبين رأيك ،مع كتابة ثالثة أسباب ،إدعم كل سبب بدليل نصي وقم بإعادة
ذكر رأيك.

التحدث
•

قم بإخبار شخص ما غرض المؤلف (لإلقناع ،لإلمتاع ،أو لإلخبار) وإدعم الغرض بدليل من
الموضوع المختار.

•

شارك رأيك ووضح كيف تغير أو تضيف على القصة .تأكد من شرح األسباب.

