
 (  62 – 62 كتاب التلمٌذ الصفحة  )                                                         أسرتً وأسرتك :      الثانً عشرالدرس                                                     الخامسة الوحدة : 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصر الدرس

أن ٌصبح الطالب جاهزا للدخول فً  العصف  أغنٌة أفراد العائلة التمهٌد

 الدرس 

أن ٌخمن الطالب عنوان الدرس من 

 خالل األغنٌة

 فٌدٌو 

 عارض 

 ٌعرض أغنٌة ) أفراد العائلة ( ثم ٌسأل عن األفراد فً األغنٌة  

 ٌسأل : ما عنوان الدرس ؟ 

 ٌستمع إلجابات الطالب وٌكتبها 

 د5 

 ماعدد أفراد أسرتك ؟ العرض

 

 نحن ..أفراد

 

 

 هل لك ؟ لً  ..

ٌُعرف الطالب  بأفراد أسرته من  المحاكاة أن 

 حٌث العدد والجنس 

أن ٌنفذ الطالب الحوار المكتوب فً 

 السبورة 

أن ٌتبادل الطالب األسئلة واألجوبة مع 

 زمٌله لدقٌقة واحدة 

 صورة  

 السبورة 

 ٌعرض المعلم صورة لعائلته وٌعرف بها ) هذا أبً , هذه أمً ..( 

ُعد أفراد األسرة فً الصورة  بصوت مرتفع  ٌَ 

 ٌكتب على السبورة "  نحن خمسة أفراد " وٌقرأ 

 ٌسأل التالمٌذ : ماعدد أفراد أسرتك ؟ 

 ٌكتب السؤال مقابل الجواب أسرتً ..

 أخ واحد  " ثم ٌكتب  ٌشٌر المعلم إلى الصورة مجددا وٌقول " لً

 ٌسأل : " هل لك أخ ؟ كم أخا لك ؟ هل لك أخت ؟ كم أخت لك ؟..."

 ٌكتب السؤال مقابل الجواب 

 ) نشاط ثنائً  ( ٌتبادل الطالب األسئلة واألجوبة  السابقة  

 د01 

أنا أسترالً أنا من  

 سٌدنً

 

 

 أٌن تسكن ؟

 أسكن فً .....

أن ٌتحدث الطالب عن جنسٌته ومكان  المحاكاة

 سكنه أثناء التعرٌف بنفسه  

أن ٌسأل الطالب عن السكن والجنسٌة 

 بشكل صحٌح 

أن ٌختار بلداجدٌدا إلنشاء جملة  على 

 غرار جملة المعلم 

أن ٌتبادل الطالب األسئلة واألجوبة مع 

 زمٌله لدقٌقة واحدة

 البلد ٌعرض علم بلده مكتوبا إلى جانبه اسم السبورة 

 ٌقول " أنا من .... أنا .... " ثم ٌكتب على السبورة

 ٌكرر الجملة مع بلدان أخرى

 ٌطلب من التالمٌذ جملة على غرار جملته

 ٌكتب كل سؤال مقابل جوابه  ) من أٌن أنت ؟ ماجنسٌتك (

 ٌكتب المعلم  " أسكن فً ... " ثم ٌقرأ 

 ٌسأل : أٌن تسكن ؟ 

ٌنبه الطالب إلى إضافة 

) ي ( عند الكالم عن 

 الجنسٌة 

 

 

 ممكن أن ٌبدأ القالب 

بٌتً فً ... أنا أسكن 

 فً ...

 د01



 ٌكتب السؤال مقابل الجواب

 نشاط ثنائً (  : كل طالب ٌتبادل الحوار السابق مع صدٌقه) 

 أن ٌقرا الطالب النص بشكل صحٌح  التلقٌن  الحوار 

أن ٌمثل الطالب الحوارمع زمٌله 

 بدقٌقة

الكتاب 

األصوات 

 المرفقة

 ٌوجه المعلم الطالب لالستماع والتكرار الجماعً

 ٌختار بعض الطالب  للقراءة النموذجٌة ٌستمع وٌصحح  

 ) نشاط ثنائً ( : ٌمثل الطالب الحوار ثنائٌا 

 د2 

 أصوات  

تنوٌن الفتح على التاء 

 المربوطة 

أن ٌنطق الطالب الكلمة المنونة نطقا  التلقٌن 

 الحاالت الثالثصحٌحا فً 

أن ٌكتب تنوٌن النصب على التاء 

 المربوطة دون ألف 

أن ٌفرق الطالب بٌن كتابة تنوٌن 

النصب  على التاء المربوطة وكتابته 

 على الحروف األخرى  

 ٌكتب المعلم كلمة تلمٌذ منونة مرة بالضم ومرة بالكسر ومرة بالفتح  السبورة 

 ثالث ٌقرأ المعلم أوال الكلمة بالحاالت ال

 ٌقرأ مرة ثانٌة وٌكرر التالمٌذ

 ٌطلب المعلم من كل تلمٌذ كلمة واحدة ٌنطقها منونة بالحاالت الثالث 

 ٌكتب المعلم كلمة  سمكة منونة مرة بالضم ومرة بالكسر ومرة بالفتح

 ٌقرأ المعلم الكلمة بالحاالت الثالث

 ٌسأل المعلم عن الفرق بٌن الكلمتٌن فً حالة الفتح 

 لة لكلمات تنتهً بتاء مربوطة وٌكتبها على السبورة ٌضرب أمث

 ٌطلب من التالمٌذ أمثلة لكلمات تنتهً بتاء مربوطة

 ٌوجه المعلم التالمٌذ لكتابة التنوٌن على الكلمات فً الكتاب 

 د8 

 د5 أخت ؟ أٌن تسكن ؟ من ٌسكن معك فً البٌت ؟ ....)تقوٌم نهائً ( : ٌوجه الطالب إلغالق الكتاب ثم ٌطرح االسئلة  ماعدد أفراد اسرتك ؟ هل لك  الخاتمة 

 (02كتاب النشاط  /  الصفحة  )    الواجب 

 


