
 ة اللغويّة العربّيةمجال الوحدة: التربي

 لأ عشاب الطّبّيةموضوع الوحدة: ا

 جمهور الهدف: هذه الوحدة موّجهة لتلاميذ الصفوف الخامسة

 الشريحة العمريّة: الصفوف الخامسة 

 حصص تعليمّية 7-6ُمّدة الوحدة: 

 وصف الوحدة:

هذه هي الوحدة الثانية من ا ربع وحداٍت تتناوُل ا جراءات البحث اّلتي تشمُل: ا يجاد المعلومات، تقييم    

   ودمج المعلومات، عرض المعلومات. المعلومات، تنظيم 

، لكّنهم يتركّزون في مرحلة واحدة بعمق في كّل هامراحلعلى جميع التلاميذ في كّل وحدة  دّربيت      

 تي تّمت دراستُها في الوحدات السابقة. ع ا لى الخطوة الأ ساسّية الّ وكّل وحدة الرجوحدٍة. يمكن في 

 تتركّز هذه الوحدة على تنظيم ودمج المعلومات. 

نسان ومقدرة القديمة العصور منذ الطّبّية الأ عشاب ظهرت ، اّلتي اكتشفت ا هّمّية الأ عشاب لجسم الأ 
 ا ضافةصّحّية  -كقيمة علاجّية تستخدمالأ عشاب  تزال لأ اليومولغاية . ها للعديد من الأ مراضعلاجات

 ةيّ صحّ  ةغذائيّ  لاتكمكمّ  تستخدم فا نهاكذلك . المختلفة مشروباتالو طعامفي ال زةمميّ تها النكه ا لى
 وتستخدم. الأ مراض من والوقاية الصحة تعزيز على تعمل حيث مراض،أ  ال لمختلف البديل الطبّ  في

 . والروائح والأ صباغ التجميل، مستحضرات في ا يضا

حاولنا من خلال  .استخدامها في وتثقالصّحّية  الأ عشاب فوائددراية تاّمة ب على الناس من كثير     
ا باءنا وا جدادنا من قبلهم قد ا قبلوا على  ، ا ن نثبت لتلاميذنا با نّ اتتناوله عة التيالوحدة والموضوهذه 

وسعينا ا ن نثري تلاميذ  ،يتجّزا  من تراثهم العريقاستخدام الأ عشاب الطّبّية حّتى ا صبحت جزًءا لأ 
الصفوف الخامسة بمصطلحات ومفاهيم ذات صلة بالأ عشاب الطّبّية من خلال نصوص وتدريبات في 

 بيئة تعليمّية محوسبة تواكب سيرورة التعّلم في القرن الحادي والعشرين.



 

 :الدمج في التسلسل التعليميّ 

يُمكُن الشروع في تدريس الوحدة خلال الفترة الزمنّية المناسبة، حسب خّطة التعليم المدرسّية، 
 والتخطيط السنوّي للمدرسة. 

 

 :ومهارات الحاسوب، والوعي الرقميّ  الأ هداف

 تعزيزمن خلال  تدمج الوحدة بين هدفْين: التعّلم في بيئة ُمَحوسبة، والتنّور اللغوّي في اللغة العربّية.  

القدرة على البحث في الشبكة العنكبوتّية، استنباط معلومات من مصادر مختلفة في الشبكة، مثل: 

 الوظيفيّ  -الرقميّ التعامل مع النّص تعمل الوحدة على بوعة، وا فلام، ودمجها مًعا. كما نصوص مط

 اتواستراتيجيّ للغويّة، ، توسيع الثروة االتشّعبّية والتركيز على تطوير ا دوات مهّمة، مثل: الروابط

 الأستنتاج...التصنيف، التفكير العالية، مثل: المقارنة، 

يؤكّد ضرورة تفعيل نشاطات مرتبطة الذي  ،تطبيق رؤيا منهج التربية اللغويّة للمرحلة الأبتدائّية   
اقات بين بالمجتمع القريب واستخدام مجالأت الأستماع، التكّلم، القراءة والكتابة من ا جل ا قامة العل

 من المنهج(. 17)للتوّسع، ص  المدرسة والمجتمع بصفتها ا حدى مؤّسساته

 .تقريب التلاميذ ا لى لغتهم الأ ّم وتحبيبهم بها 
  ةالعربّية جزًءا لأ يتجّزا  من حياة التلاميذ، من خلال تناول موضوع والثقافةجعل اللغة 

 .أ عشاب الطّبّيةال
  في  ه الذاتيّ يالتوجالشخصّي، البيشخصّي، الذهنّي وبعض من ا داءات المتعّلم: تطوير

 .مالتعلّ 

 ة.بة الأنعكاسيّ اقرتعزيز مسؤولّية القارئ لعملّية القراءة خلال تفعيل ال 

  رقميّ قاموس مصطلحات معجم/  بحث عن مصطلح فيات الستراتيجيّ ا  تطوير. 



، المحوسبة المهارات اللغويّة، التركيز على تطوير الوحدةمن الجدير ذكره ا نّه سيتّم، من خلال 
 سيتّم التركيزلذلك  .التفكير اتواستراتيجيّ وتعزيز تمكّن التلاميذ من التعامل مع ا بعاد الفهم 

، والتي يمكن ا ن نعتبرها مفاتيح مهّمة في التنّور القرائيّ على الأ دوات التي تسهم في تطوير 
 فهم النّص. وذلك بحسب ما تتطّلبه الوحدة:

نفوجرافيكا،تنظيِم المعلومات بطرٍق ُمخت ىالتدريب عل  -  ا ي التصميم لفٍة؛ الأستعانة بالأ 
 .المعلوماتيّ 

الفكرِة نّص معلوماتّي، وذلَك بوضِع عناويَن فرعّيٍة لفقراِت النصِّ الُمختلفِة، وبتحديِد  صيلخت -
 .فقرٍة فيهِ  والجمل المركزيِّة لكلّ 

قيِم ا دواِت التر لامستعواالمناسبِة،  المركزيِّة با دوات الربطربط الأ فكار طريِق  لخيص عنتكتابِة   -
 .معاني الجملِ  اللازمِة للحفاِظ على ُوضوح

ْيِن ُمختلفي التعامل مع -  .ماه واحٍد ُمَركٍَّز يَْدمُج بينِن، وصولًأ ا لى نص  مهارِة دمِج المعلوماِت ِمن نصَّ
 .ُمعّينٍ  ي نّص معلومات موجودة ف خريطة المفاهيم لتركيز مادِاْستَخ -
نترنت. على رةالكثيرة المتوفّ المعلومات  روابط -  شبكة الأ 
أ عشاب المتعّلق بال ق بالحقل الدلأليّ تي تتعلّ الّ توسيع الثروة اللغويّة، وخصوًصا المصطلحات  -

 . الطّبّية
 ، الدمج...الية، مثل: الأستنتاج، المقارنةبعض ا ستراتيجّيات التفكير العتطوير  -

 المركزيّة والفكرة المركزيّة، موضوعة النّص والعناوين الفرعّيةالجملة  -
لكترونيّ ستراتيجيّ ا  تطوير  -  . ات تسهم في تطوير التنّور القرائّي الأ 

النقر و ،بصريّة-سمعّية مصادرونصوص معلومات من  راجاستخ على، ا ساًسا، تعتمد هذه الوحدة
 معلوماتالفحص يًضا على ا  ، كما تعتمد والتنّقل بين الروابط ،على موقع ُمعطًى وتصّفحه

  .وتقييمها

 
 
 
 
 
 



 مبنى الوحدة:
، رصو ،، روابط تشّعبّية، ا نفوجرافيكانصوص رقمّيةمجّمع المعلومات،  ؛تتكّون الوحدة من

 . استبانة
على نصوص رقمّية تحتوي على  الخامسةالوحدة التعليمّية ا لى تعريف تلاميذ الصفوف  تهدف

ستراتيجّيات قراءة من ا جل التعلُّم ا  ، وتمكينهم من اكتساب صورنصوص،  ؛تمثيلات مختلفة
 من عّدة مصادر.   

 :فحوى الوحدةفي ما يلي 
مجّمع المعلومات، ويشمل ا ربعة نصوص معلوماتّية حول الأ عشاب الطّبّية، : الأ ّول جزءال

نفوجرافيكا  يهدف ا لى البحث في موسوعة المعلومات وتجميع المعلومات من خلال الأ 
 وتصميم بطاقة معلومات حول عشبة ما.

من خلال المعلومات اّلتي جمعها التلاميذ ووفق تصميم هويّة لعشبة معّينة  :الجزء الثاني
 معايير محّددة.
تعّلم وتدريب على مهارة التلخيص من خلال تحديد واختيار العناوين الفرعّية  :الجزء الثالث

 التدريب.للفقرات الملائمة وتقييم ذاتّي بعد 
ن خلال استخدام الأ لوان وترتيب الجمل تمييز بين الجمل المركزيّة والثانويّة م الجزء الرابع:

 المركزيّة بتسلسل منطقّي.
: التدّرب على دمج معلومات بين نّصين لكتابة فقرة تحتوي على معلومات عن الجزء الخامس

 نبتة ما.
ّيةِ  رقمّية بعنوانِاسِتبانُة  الجزء السادس:  ""مواِقفي وتجاِربي ِمْن تَناُوِل الأ عشاِب الطبِّ
بحث، تجميع معلومات حول نبتة ما وتنظيمها وفق الطريقة اّلتي يختارها الجزء السابع: 

 التلميذ.

 

 

 

 

 



 

مصطلحات ا ساسّية 
 يركّز عليها المعّلم

 ا ستراتيجّيات وطرائق سير التدريس

 
 1الشاشة رقم 

 :من  التمهيد
محادثة  خلال
بين تلاميذ حوار 

  الصّف.
 
 

  
 

 
 ا طار التعليم:

 ،هيئته بكامل الصّف  فردانّي 
 الأ هداف: 

 المباشرة والصلة العلاقة خلق 
الأ عشاب  موضوع حول للتعّلم
  الطّبّية

 استخراج ا ستراتيجّيات تعزيز 
 معلوماتيّ  نّص  من المعلومات
 .المختلفة با شكاله

 نفوجرافيا  تعريف الأ 
 

 
 

 
 :تمهيدال

الأ عشاب الطّبّية حول محادثة 
ا سماء بشكل عام، واسترجاع 

تي والّ  يعرفها التلاميذ عشابا  
قد سمعوا عنها من ا جدادهم ا و 

جابة عن السؤال:والديهم.    الأ 
ْد با يِّ الأ عشاِب الطّبّيِة  حدِّ

يمكُن اِلأستعانُة  التاليةِ 
للتخفيِف ِمْن ا لأِم الرا ِس، 
اعتماًدا على المعلوماِت 

نفوجرافيكا   الموجودِة في  ؟الأ 
 ا جراء محادثة حول مصطلح

نفوجرافيكا )كيف يعمل،  الأ 
ا ساليب ، الهدف من استخدامه
نفوجرافيكا يعرفها  مشابهة للا 
 ....(ا و يستخدمها التلميذ

 
 

  2رقم الشاشة 
 

 ا طار التعليم:
   صغيرة مجموعات 
 لأ هدافا

البحث عن معلومات من مصادر رقمّية، 
 واستخلاصها

البحث في موسوعة المعلومات 
وتجميع المعلومات من خلال 
نفوجرافيكا وتصميم بطاقة  الأ 

 معلومات حول عشبة ما.

  ا طار التعليم: 3 الشاشة رقم 
  فردانّي، مجموعات، الصّف

 بكامل هيئته

تصميم هوية لنبتة البابونج وفق 
معايير محّددة مع ا رفاق نّص 

 بصرّي.

http://lo.cet.ac.il/player/?document=c196411c-02d2-49c3-b314-917658a03738&language=ar
http://lo.cet.ac.il/player/?document=c196411c-02d2-49c3-b314-917658a03738&language=ar


 لأ هدافا
  التعّرف على مركّبات الهويّة

ا جراء محادثة حول يوصى ب
الهويّة ا همّية استعمال 

 .ومعاييرها ومركّباتها
 

  ا طار التعليم: 4 الشاشة رقم 
  فردانّي، مجموعات، الصّف

 .بكامل هيئته
 لأ هدافا

 مهارة التلخيصالتعّرف على 
 تمييز العناوين الرئيسّية والفرعّية

 

تعّلم وتدريب على مهارة 
التلخيص من خلال تحديد 
واختيار العناوين الفرعّية 

للفقرات والجمل المركزيّة 
الملائمة وتقييم ذاتّي بعد 

 التدريب.
  

  ا طار التعليم: 5 الشاشة رقم 
  فردانّي، مجموعات، الصّف

 .بكامل هيئته
 لأ هدافا

 ملاءمة العناوين الفرعّية للفقرات.
 

تحديد العناوين الفرعّية ا لى 
ا جابة عن  الفقرات الملائمة،

ا سئلة من خلال تقنيات حوسبة 
 .)الضغط على طلب السؤال( 

  ا طار التعليم: 6 الشاشة رقم 
  فردانّي، مجموعات، الصّف

 .بكامل هيئته
 لأ هدافا
نّص معلوماتّي، وذلَك بوضِع  صيلخت

عناويَن فرعّيٍة لفقراِت النصِّ الُمختلفِة، 
وبتحديِد الفكرِة والجمِل المركزيِّة لكلِّ 

 .فقرٍة فيهِ 
 

استراتيجّيات وطرائق للتدّرب 
 على مهارة التلخيص

من خلال التمييز بين جمل 
 مركزيّة وجمل ثانويّة.

  ا طار التعليم: 7 الشاشة رقم 
  فردانّي، مجموعات، الصّف

 .بكامل هيئته
 لأ هدافا

 ترتيب الجمل بشكل منطقيّ 
ونسخ الجمل المركزيّة بشكل 

 .متسلسل
 استخدام الروابط الملائمة



  ّالتفكير المنطقي 
  لخيِص عْن طريِق ربِط الأ فكاِر تكتابِة

المركزيِّة با دواِت الربِط المناسبِة، 
ا دواِت الترقيِم اللازمِة  لاستْعموا

 .للحفاِظ على ُوضوِح معاني الجملِ 
 
 

 

 وضع علامات الترقيم
 وفحص ذاتّي.

 

  ا طار التعليم: 8 الشاشة رقم 
  فردانّي، مجموعات، الصّف

 .بكامل هيئته
 لأ هدافا
 مقارنة ومقابلة معلومات 
 مهارِة دمِج المعلوماِت  التعامل مع

ْيِن ُمختلَفْيِن، وصولًأ ا لى نص   ِمْن نصَّ
 .واحٍد ُمَركٍَّز يَْدمُج بينَهما

 
 

 معلوماتالمقارنة مهارات 
 معلوماتالودمج 

 ة الغارتمن خلال نّصين حول نب

  ا طار التعليم: 9 الشاشة رقم 
 فردانّي، مجموعات  
 لأ هدافا

تنظيِم  التدريب علىو تنظيم معلومات
الأستعانة  ؛المعلوماِت بطرق ُمختلفة

نفوجرافيكا، ا ي التصميم المعلوماتيّ   .بالأ 
 خريطة النّص البصرّي وم اِاْستَْخد

المفاهيمِ لتركيِز معلومات موجودة في 
 .ننّص ُمعيّ 

 
 
 

، ا ستراتيجّية خريطة مفاهيم
لتنظيم المعلومات بصريّة 

 .هاتلخيصو
 



  ا طار التعليم: 10 الشاشة رقم 
  ّفرداني  
 لأ هدافا

ة التعرف على نّص الأستبانة، وكيفيّ 
 .تداوله

التعبير عن موقف التلميذ بما يتعّلق 
 بالأ عشاب الطّبّية.

 

استبانة حول استعمالأت 
في  التلاميذ للا عشاب الطبّية

 .الحياة اليومّية

 ا طار التعليم: 11 الشاشة رقم 
  ّفرداني  
 لأ هدافا

 ا جمال الوحدة
 تطبيق عملّي لمراحل الوحدةو

 .التعّرف على ا لّيات رقمّية مساعدة

 مهّمة ا جمالّية:
تُجمل المعّلمة للتلاميذ ما 
مارسوه وتعّلموه من خلال 

ثّم تطلب منهم مهّمة الوحدة 
بناء نّص تطبيقّية من خلال 

، يلّخص السيرورة جديد
التعليمّية التي مّر بها 

فيختار التلاميذ  .التلاميذ
نبتًة ويجمعون المعلومات 

حولها ويقومون بتنظيم 
المعلومات وفق الطريقة اّلتي 

 ا نفوجرافيكا،ا: )يختارونه
 معَ  نص   مفاهيَم، خريطةُ 
 نّصيِن، دمجُ  فرعّيٍة، عناوينَ 
 (...جدول  

  روابط حول
eBOOK 
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