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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

أن ٌربط الطالب الدرس الحالً بالدرس  االستنتاج  خال , عمة , من ؟ التمهٌد 
 السابق  
 الطالب بمن عند التعارف   أن بسأل

أن ٌضٌف الطالب العمة والخال إلى 
 أفراد األسرة 

 شجرة االسرة 
 

 السبورة 

ٌعرض المعلم الشجرة وٌشٌر إلى فرد من أفراد األسرة 
 وٌسأل من هذا ؟ من هذه ؟ 

ٌضٌف المعلم صورة خاله  إلى الشجرة مكتوب تحتها خال  
 اسم خالك ؟ كم عمره؟ٌقرأ وٌكرر التالمٌذ ٌسأل من هذا ؟ ما

 ٌكرر األمر مع العمة   من هذه؟ ماسم عمتك ؟ كم عمرها ؟  

ٌنبه المعلم ان من نسأل بها 
 عن األشخاص 

 

 د  5

أن ٌذكر الطالب المهنة الصحٌحة لخاله   المحاكاة  فالح , مدرسة  العرض 
 وعمته عند السؤال 

 صورالمهن 
 

 السبورة 

ٌشٌر المعلم إلى خاله وٌقول هذا خالً هو فالح ٌعرض 
المعلم صورة فالح وٌقول ) فالح ( ثم ٌكتب  وٌطلب من 

 التالمٌذ القراءة 
 ثم ٌسأل من هذا ؟ مامهنته ؟ هل خالك فالح ؟ 

ٌكرر األمر مع العمة هذه عمتً هً مدرسة من هذه ؟ 
 مامهنتها ؟ هل عمتك مدرسة ؟  

لى ٌوجه المعلم الطالب إ
اإلجابة من خالل الجمل 
 التً ٌكتبها على السبورة 

 د 3

 ضابط , طٌار, طبٌبة    
 مهندسة ,  

 مامهنة  .......؟ 

 العصف 
 التلقٌن 

أن ٌذكر الطالب المهنة الصحٌحة التً 
 فً الصورة 

 أن ٌذكرالطالب مهنة والده عند السؤال 
أن ٌسأل الطالب عن المهنة عند 

 التعارف 

فٌدٌو عن 
 المهن  

 شاشة عرض 
 صور المهن 

 السبورة 
 الكتاب 

التسجٌالت 
 المرفقة 

ٌعرض المعلم فٌدٌو عن المهن وٌوجه التالمٌذ لالستماع 
والمشاهدة ثم على كل تلمٌذ ٌقول المهن التً سمعها  من 

الفٌدٌو ٌسجل كل اجابات الطالب على السبورة ثم ٌصحح 
 الخطأ منها وٌكتب عنوان الدرس 

ٌعرض صور المهن فً الملف المرفق وٌوجه التالمٌذ لفتح 
 الكتاب واالستماع والتكرار

ٌعرض المهنة األولى ٌطلب من التلمٌذ القراءة ثم ٌسأل من 
 هذا ؟ ما مهنته ؟ وٌكرر األمر مع كل الصور  

ٌسجل المهن الجدٌدة على السبورة ثم ٌسأل التالمٌذ مامهنة 
 ؟ .....والدك ؟ مامهنك عمك ؟  جدك 

 هل أخوك طٌار ؟ هل أبوك مهندس ..؟  

اسم الفٌدٌو : ماذا ستصٌر 
امرح   -عندما تكبر ؟   

 وتعلم 

 د55

 د 2 نشاط ثنائً : كل طالب ٌسأل صدٌقه مامهنة والدك ؟ عمك ؟ خالك ؟ والدتك ؟ أختك ؟ عمتك ؟ .. 

 التاء المربوطة   
 مدرس , مدرسة .....

التاء للمهنة عندما  أن ٌضٌف الطالب االستنتاج
 تكون للمؤنث

رسم أو 
 صورة 
 سبورة 

ٌكتب المعلم كل المهن السابقة بصٌغة المذكر وٌرسم غلى 
جانبها ولد  ثم ٌكتب فً المقابل نفس المهن مضٌفا التاء بلون 

 أحمر وٌرسم جانب القائمة بنت 
 ٌقرا المعلم المهنة بالمذكر والمؤنث لٌبٌن الفرق 

 ٌقرا مرة اخرى وٌطلب التكرار من الطالب 

ٌنبه المعلم أن التاء عالمة 
 المؤنث  

 د  8

ان ٌتحدث الطالب مع صدٌقه عن المهن  التمثٌل  محادثة الكتاب  
 بدقٌقتٌن 

 د 2   ٌمثل الجمٌع الحوار ثنائٌا بقراءته من الكتاب  الكتاب

قٌن إحضار صورة المهنة التً اختارها المعلم صور المهن على الطاولة بشكل عشوائً  ٌخرج المعلم طالب ٌساله مامهنة والدك المعلم فً كل جواب ٌقول مهنة مختلفة وعلى المتساب لعبة :ٌعرص الخاتمة 
 ور األستاذ وٌختار المهن ورة تحسب له نقطة ومن ٌجمع أعلى نقاط هو الرابح  الطالب الرابح ٌأخذ دصاألستاذ الطالب الذي ٌحضر ال
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 (   35  -  34كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


