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  ::معلم المادة معلم المادة                                                     .تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن 

 :المهارة المستهدفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 أوراق العمل

 الشفهي التواصل الكفاية
 مقررات 
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 : تتكون عملية االتصال اللغوي من أربع أركان أساسية هي  :أوال

1. . .................................................... 

2. . .................................................... 

3. . .................................................... 

4. ............................... ...................... 
 

 :  تتأثر الرسالة اللغوية بعدد من العوامل، أهمها :ثانًيا

1. . .................................................... 

2. . .................................................... 

3. . .................................................... 

4. .......... ........................................... 
 

  :أمثل عملية االستماع بمعادلة رياضية :ثالًثا

................................................................................................... 

عوو  أ ا  س وو  ي ،  وو   إن تإلنسوو ن يسوو يا ميوو  ي: " يقوو أ د ووم تمين يوو ا ستووا ت  وو ي    :رابًعااا

 ".وي حمث سي  يع  أ ا  س   د ب ع     ويك ب سي  يع  أ ا  س    ن ي  
 ما الذي سيتغير في حياتك لو كنت تحتفظ في ذاكرتك بكل ما تسمع ؟ 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

 .أحدد أركان عملية االتصال اللغوي
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  :ألتزم بما يلي -عندما أكون في موقف تعليمي يعتمد على االستماع :أوًلا

1. ...................................................................... ................... 

2. ...................................................................... ................... 

3. ...................................................................... ................... 

  : من آداب االستماع المهمة  :ثانًيا

1. ......................................... ............ 

2. . .................................................... 

3. . .................................................... 

4. . .................................................... 

 :ماذا ستفعل لو أن المستمع إلى حديثك  :ثالًثا

 أظهرت مالمحه أنه يسخر منك ؟ - أ

............................................................................. ................... 

 ظهر أنه يتحفز إلى معارضتك والرد عليك ؟ - ب

............................................................................. ................... 

 ظهر أنه ال يصادقك؟ - ت

............................................................................. ................... 

 

 

 . ألتزم بآداب االستماع 
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 كيف يمكنني أن أساعد ذاكرتي لالحتفاظ بقدر كبير مما أسمع ؟  :أواًل

1. ...................................................................... ................... 

2. ...................................................................... ................... 

3. ...................................................................... ................... 

4. ............................................................................... .......... 

5. ...................................................................... ................... 

 :أعلل :ثانًيا

وفي نن ية تمنشرة يع م تميذيا تبمد نشرة  تألخب ر سذار ، جزه   ثم تأتي تم ت ص ل   .1

 .، جز تمنشرة

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................. . 

 :  من األنماط المستخدمة في تنظيم الكالم :ثالًثا

1. ...................................................................... ................... 

2. ...................................................................... ................... 

3. ...................................................................... ................... 

4. ...................................................................... ................... 

 . أستخدم الرسوم لتلخيص ما أسمع 
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 :؛ لتدوين عليها ملحوظاتك على النص التالي ارسم شجرة ذاكرة  :رابًعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . لرسوم لتلخيص ما أسمع أستخدم ا
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 .مكل ،علم د ل سه في متت تن ب ه طالسه إمى تمنق ط تمينية في  رت ة دو ،ح ضرتته: خامًسا
 :لخص هنا ثالثة أساليب منها لمعلمين مختلفينأ

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

......................................... ......................................................... 

 . أستخدم الرسوم لتلخيص ما أسمع 


