
 حادٌة عشرالوحدة ال

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة خامس والثالثونالدرس ال

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

طٌار، خال،  التمهٌد

 طبٌب،.......

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

   على أحد التالمٌذ إلقاء السالم
 وإجراء حوار معه

 ما مهنة والدك؟ والدي طبٌب 
 ما مهنة والدتك؟ والدتً معلمة..... 

 

إجراء الحوار مع عدد 

 .من التالمٌذ

عند المحاورة ٌذكر 

جمٌع أفراد األسرة ) 

األخ ، األخت، 

 الخال.....( 

 د 5

 

 العرض

ضع عالمة  - أ
( على ×)

 الكلمة المختلفة.
صل بٌن  - ب

الكلمتٌن 
 المتماثلتٌن

صل بٌن  - ت
العبارة 

والصورة 
 المناسبة

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  أن ٌالحظ التلمٌذ
بداٌة الكلمات 

 ونهاٌتها

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 
  أن ٌمٌز التلمٌذ

المقصود من 
 صٌغة السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 السبورة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
  بطاقات

 القراءة

 طٌار، )  قراءة الكلمات والتراكٌب
هذا جدي، هو  خال، طبٌب،

 .......فالح
 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

  قراءة صٌغة السؤال 
  الطلب من الطالب قراءة صٌغة

 السؤال
  تذكٌر الطالب فً التمرٌن ) أ ( الى

 ( كلمة خطأ  ×معنى     ) 
  فً التمـرٌن ) ب + ج ( اإلشارة

 إلـى معنـى ) صل ( 
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن

على كتبهم مع مرور المعلم على 
 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

 

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 ةالصوتً أثناء القراء
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 د 4 ما مهنة والدك / والدتك؟ اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن 

  ) تفكٌر ( 
صل بٌن الشخص 

 الشًء المناسب.

  ) تسلٌة ( 
صل بٌن الشخصٌن 

 المناسبٌن

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  التلمٌذ قراءة أن ٌتقن
 المفردات

  أن ٌستخلص التلمٌذ
 العالقة بٌن المفردات

) المهنة و اآللة / 

المهنة والشخص 

 المناسب (

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 

  ضابط، صور (
مهندس، 
 طبٌبة...(

  العارض
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 
  ضابط، مهندس، عرض صور(

 طبٌبة...(
 ؟    ٌقوم المعلم بطرح أسئلة ، ما المهنة

 ماذا ٌناسبه؟
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن على

كتبهم مع مرور المعلم على التالمٌذ 
 والتأكد من إجاباتهم

  ،عرض صور )ضابط، مهندس
 طبٌبة...(

 ) تلمٌذ، مرٌض، عامل،....(

  الطلب من التالمٌذ جمع صور المهن
 المتالزمة 

  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن على
كتبهم مع مرور المعلم على التالمٌذ 

 والتأكد من إجاباتهم
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 د 4 ....ماذا ٌستخدم الطبٌب؟ ............

  73 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


