
  66)  كتاب التلمٌذ / الصفحة  :   الدرس التاسع والعشرون :تعارف  الوحدة التاسعة 

- 66 ) 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

 السبورة  أن ٌربط الدرس الحالً بالدروس السابقة  السرد افراد األسرة التمهٌد 

 شجرة العائلة

ٌعرض المعلم شجرة األسرة مجددا وٌتكلم عن أفراد العائلة هذا 

 أنا اسمً ... عمري ... ٌكتب الرقم تحت الصورة 

 ٌكتب على السبورة ) عمري ... سنوات ( 

هذا والدي اسمه .. عمره ... ٌكتب الرقم تحت الصورة  وهكذا 

 مع باقً أفراد األسرة 

التركٌز على كتابة العمر 

للطالب رقما حتى ٌتضح 

فٌما بعد مفهوم أكبر 

 وأصغر 

 د 5

 عمري  العرض 

 كم عمرك ؟ 

 عمره

 صدٌق 

 أن ٌقول الطالب عمره الصحٌح  المحاكاة 

 أن ٌسأل الطالب عن العمر عند التعارف 

أن ٌستخدم الطالب كلمة )عمره (  عند 

 اإلجابة عن عمر الذكور 

إلجابات  كل ٌكرر المعلم عمري ...  كم عمرك ؟ ٌستمع  السبورة 

 الطالب وٌصحح  لهم 

 ٌركز على الصٌغة الصحٌحة عمر ي وٌكتب على السبورة

 ٌسأل كم عمر والدك ؟  كم عمرأخٌك ؟ كم عمر صدٌقك  ؟  

 كم عمر أحمد؟ ) ٌختار طالب من الصف لٌسأل عنهم ( 

 ٌركز على الصٌغة الصحٌحة وٌكتب عمره على السبورة 

عند السؤال عن الصدٌق 

علم إلى الصدٌق ٌشٌر الم

 بٌده أو باسمه 

ٌستمع لكل إجابات 

 الطالب 

 د01

 د 6 نشاط ثنائً على الطالب أن ٌسأل صدٌقه عن عمره وعمر والده , أخٌه , صدٌقه ( 

أن ٌستخدم الطالب كلمة )عمرها (  عند  االستناج  عمرها  

 اإلجابة عن عمر اإلناث 

ٌعود المعلم إلى الشجرة وٌسال كم عمر والدتً  ؟ بعد االستماع  شجرة العائلة 

للجواب الصحٌح ٌكتب عمرها .... وٌسأل كم عمر والدتك ؟ كم 

 عمر أختك ؟ كم عمر جدتك ؟ كم عمر صدٌقتك ؟ 

على الطالب قراءة الرقم 

 على الشجرة 

 د 6

 د 6 جدته ( نشاط ثنائً على الطالب أن ٌسأل صدٌقه عن عمر والدته , أخته  , 

 أكبر من  الخاتمة 

 أصغر من 

 أن ٌحدد الطالب من أكبر منه بدقة  المحاكاة 

 أن ٌحدد الطالب من أصغر منه بدقة 

ٌكتب المعلم عمره مرة أخرى وٌقول عمري ... وأخً عمره  السبورة 

... أخً أكبر منً  , عمري ... وعمر أختً ... أختً أكبر 

أختك أكبر منك ؟ ٌستمع منً  هل أخوك أكبر منك ؟ هل 

 اإلجابات  وٌصحح ٌكتب أخً أكبر منً 

 أصغر من× ٌسأل  ماضد كبٌر ؟ ماضد أكبر ؟ ٌكتب أكبر من 

 ٌكتب المعلم علً عمره .... عمري ..... علً أصغر منً 

ٌقرب المعلم معنى أكبر 

 بذكر الصفة السابقة كبٌر 

 

 

ٌختار المعلم الطالب من 

 الصف للمقارنة أٌضا 

 د 01



ٌسأل هل أخوك اصغر منك ؟ هل أختك أصغر منك ؟ من 

 أصغر منك ؟ كم أخا أصغر منك ؟ كم أختا أصغر منك ؟ 

 د 5 اذ نشاط إفرادي : كل طالب علٌه أن ٌختار  طالبٌن من الصف ٌذكر عمرهما أوال ثم  ٌقارن باستخدام أكبر من أو أصغر من كما فً نموذج االست 

 الكتاب  أن ٌمثل الحوار مع صدٌقه فً دقٌقتٌن  التمثٌل  محادثة الكتاب  

التسجٌالت 

 المرفقة 

 ٌوجه الطالب لفتح الكتاب واالستماع 

 ٌمثل الطالب الحوار بشكل ثنائً 

 د 5 

 د  4 تقوٌم نهائً : ٌسأل المعلم الطالب بشكل إفرادي كم عمرك ؟ كم عمر والدك ؟ كم عمر والدتك ..... الخاتمة

 (  66كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


