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الّثالث للصّف درس
المقارنة الدرس موضوع
خالیلة سجود المعلّمة مع

قُطرّیة بّث منظومة



قَبَل أَن نَبَدأ، ما َرأیكم بِبَعِض التّماریِن الِریاضیّة؟

أّوًال، َسنَقفُِز َعشُر مّراٍت.

ثانِیًا، َسنَقفُِز عشُر مراٍت ولكن على قََدٍم واِحَدٍة. 

ثالِثًا، َسنَقوُم بِتَمرین الیَدیِن َوتَحریِكھما لألعلى واألَْسفَل.

وأَخیًرا، تَحریُك الیَدیِن للیَمیِن وللیَساِر.



السابِق؟ الّدرِس في َفَعْلَنا ماذا

لَِنَتذّكَر تعاَلوا



رأَْینَا بَعَض الّصوِر وقُمنا بالمقارنِة بینھا



قَرأنا نَصَّ "السكوتَر"

مَجموَعة األصِدقاء الذیَن یََدْرِدشون من خالل شبكة للتواصِل االجتِماعّي، وقُمنا 
َمًعا بَِحلِّ األَسئلَِة.



حیِح  تعّرفنا َعلى َمھاَرتَّي المقاَرنة واتّخاِذ القراِر الصَّ
وأَھَمیَّتَھُما لَحیاتِنا

َكي أتََمّكَن من اتّخاِذ القراِر الّصحیح، َعليَّ أَن أُقارن بیَن األُموِر 
المطروَحِة أَمامي، َحْسَب ما یُناِسبني وَحْسَب ُمتَطَلَّباتي، وبِما یَتَماشى َمَع 

المعاییِر والمقاییِس الّتي َحدَّدتھُا لِنَفسي. 



بمتعٍة نبدأُ

َسنَْقَرأُ النّصَّ َمّرةً أُخرى وَسنَتَعَرُف َعلى جانٍِب آخَر لمھاَرتَّي المقاَرنة 
واتّخاِذ القرار الّصحیح

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/chat


ُسؤال

َكم َعَدد َشخصیّات القّصة؟ اُذُكروھا...

 أیَن یَِجُب أن نبحَث
 في النّصِّ لنجَد

اإلجابةَ الّصحیحةَ؟



أیَن َسنَبَحُث َعِن اإلجابَِة؟



إِجابَةٌ

 ِستُّ َشخِصیّاٍت
وُھم: إیھاب، َسلمى، ُمنیر، ِھبَة، ُعال، َوِعماد



ُسؤال

َھْل كاَن الجمیُع موافِقًا َعلى فِكَرة ركوِب السكوتِر في البِدایَِة؟

 أیَن یَِجُب أن نبحَث
 في النّصِّ لنجَد

اإلجابةَ الّصحیحةَ؟



أیَن َسنَبَحُث َعِن اإلجابَِة؟



إِجابَة

ال



ُسؤال

َمن وافََق على االشتِراِك في ِریاَضِة ُركوِب السكوتر في البِدایَِة َوَمن لَم 
یُوافِق؟

 أیَن یَِجُب أن نبحَث
 في النّصِّ لنجَد

اإلجابةَ الّصحیحةَ؟



أیَن َسنَبَحُث َعِن اإلجابَِة؟



إجابَة

الُمعاِرضون الموافِقون

َسلمى وُمنیر إیھاب، ِھبة، ُعال وِعماد



ُسؤال

 أّي َشخصیّات ُذِكَرْت في النّصِّ لكنَھا لَم تُشاِرْك في الُمحاَدثِة؟

 أیَن یَِجُب أن نبحَث
 في النّصِّ لنجَد

اإلجابةَ الّصحیحةَ؟



أیَن َسنَبَحُث َعِن اإلجابَِة؟



إِجابَة

األُّم والمدیَرة



ُسؤال

َھل أثََّر َرأُي األُمِّ َعلى قَراِر األَصِدقاِء؟

 أیَن یَِجُب أن نبحَث
 في النّصِّ لنجَد

اإلجابةَ الّصحیحةَ؟



أیَن َسنَبَحُث َعِن اإلجابَِة؟



إِجابَة

نََعم



ُسؤال

َمتى تََوّصَل األَصِدقاُء الى رأٍي واِحٍد ُمشتََرٍك؟

 أیَن یَِجُب أن نبحَث
 في النّصِّ لنجَد

اإلجابةَ الّصحیحةَ؟



أیَن َسنَبَحُث َعِن اإلجابَِة؟



إِجابَة

في النّھایَِة َوبَعَد طَرِح َرأِي األمِّ



ُسؤال

َكیَف اتَّخَذ األصِدقاُء قَراًرا واِحًدا ُمشتَرًكا في النّھایَِة؟ ما الّذي ساعَدُھم 
للوصوِل الى ھذا القَرار؟

 أیَن یَِجُب أن نبحَث
 في النّصِّ لنجَد

اإلجابةَ الّصحیحةَ؟



أیَن َسنَبَحُث َعِن اإلجابَِة؟



إِجابَةٌ

بَعَد أن تَحاَوروا وتَناقشوا وَعرضوا أفكاَرھم الَمختَلِفَِة، وبَعَد أَن أَخذوا 
، تََوّصَل األصِدقاُء إلى َرأٍي واِحٍد ُمشتََرٍك  بَِعیِن االعتِبار َرأَي األُمِّ



إًذا

 َكي نَتََمّكَن ِمن اتّخاِذ قراٍر واِحٍد َسلیم، یَتََوَجُب َعلَینا أن:

 نأُخَذ بَِعیِن االعتِبار اآلراَء واألَفكاَر المختَلِفةَ والمتَشابِھَةَ•

 نُقاَرنَھا•

 نَُصنّفَھا َحسَب المعاییِر والمقاییِس المناِسبَة لَنا •

َد ِمن ِصّحِة القراِر الّذي َسوَف • نُناقَِشھا َمَع َشخٍص آَخَر بالٍِغ َكي نَتَأكَّ
   نَتِّخذهُ. 



نُنھي ونُجِمل

قُمنا بمراجعٍة قصیَرٍة للّدرِس الماضي•
تعلّمنا عِن التّشابُِھ واالختالِف وَكیَف یُمِكُن توظیفَھُما في اتّخاِذ •

حیح. القراِر الصَّ
تََعلّمنا عْن َمدى أھمیَِّة التَّحاُوِر والتّشاُوِر واألَخِذ بَِرأِي َونَصیَحِة َمن •

ھُم أَكبَُر ِمنّا ِسنًّا َكي نَتََمّكَن ِمن اتّخاِذ القَراِر الّصحیح.



مھّمة
تحاَدثوا مع أَْجداِدكم وَجّداتكم َحوَل األَلعاِب الّتي كانوا یَلَعبون بِھا في الماضي، ثُمَّ قاِرنوا 

بَینَھا وبَیَن األلعاِب الّتي لََدیُكم الیَوم (اكتبوا ما المشتََرك وما المختَلِف بیَن ألعابُكم 

وألعابَُھم).



مھّمة

تحاَدثوا مع أَْجداِدكم وَجّداتكم َحوَل األَلعاِب الّتي كانوا یَلَعبون بِھا في الماضي، ثُمَّ قاِرنوا 
بَینَھا وبَیَن األلعاِب الّتي لََدیُكم الیَوم (اكتبوا ما المشتََرك وما المختَلِف بیَن ألعابُكم 

وألعابَُھم).
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البّث مشاھدة على لكم شكًرا
والتعلیم التربیة وزارة لصالح مطاح، إنتاج


