
 ( 26 - 26كتاب التلمٌذ   )  التوءم : خامس والعشرونالدرس ال تاسعة الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

رسومات  التمهيد 
 مختلفة 

أن ٌمٌز بٌن الصورتٌن من خالل إٌجاد بعض  لعب 
 الفروق 

أن ٌبدي الطالب اهتماما باللعبة من خالل محاولته 
 إٌجاد الفروق 

 أن ٌخمن الطالب موضوع الدرس من خالل اللعبة 

 ٌوزع المعلم على الطالب لعبة ما الفرق بٌن الصورتٌن ؟   أوراق 
  ٌعطً المعلم الطالب زمنا إلٌجاد الفروق العشرة 
   ٌستمع المعلم إلى الفروق من الطالب 
  ٌعزز المعلم الرابحٌن 

ٌبدأ المعلم الصورة بكتابة 
 السؤال مالفرق بٌن ؟ 

 د5

ماالفرق  العرض 
 بٌن ؟

 محاكاة 
أن ٌفهم الطالب السؤال الموجه إلٌه من خالل  مجموعات

 اإلجابة 
أن ٌسأل الطالب عن الفرق وٌجٌب بصورة 

 صحٌحة 
أن ٌربط بٌن الدرس الحالً ومعلوماته السابقة من 

 خالل االستماع للفروق بٌن الطالب 
 أن ٌناقش الطالب المعلم فً اإلجابة صحة وخطأ 
أن ٌمضً الطالب وقتا فً االستماع إلى الفروق 

 بٌن األشخاص عند أداء الزمالء 

 ٌختار المعلم طالبٌن من الصف للخروج   سبورة 
  ٌسأل الطالب ما الفرق بٌن محمد وأحمد ؟  وٌسجل السؤال على

 السبورة 
   ٌستمع لإلجابات 
  نشاط ( ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعات كل مجموعة تختار (

طالبٌن للحدٌث عن الفروق بٌن طالبٌن من المجموعة أحدهما ٌسأل 
 واآلخر ٌجٌب 

 جموعات األخرى ٌستمع المعلم لكل المجموعات وٌناقش الفرق مع الم 
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 كان  
 أصبح 

 أن ٌبدي الطالب اهتماما بماعرضه المعلم  االستنتاج
 أن ٌحدد الطالب الشخصٌة فً الصورتٌن 

 أن ٌتكلم الطالب عن الفرق بٌن الصورتٌن 
 أن ٌنشئ  الطالب جملة على نمط جملة المعلم

 أن ٌسأل الطالب وٌجٌب عن الفرق بشكل صحٌح 
أن ٌتفاعل الطالب مع الصورالتً ٌعرضها المعلم 

 من خالل االشتراك فً المقارنة بٌن الصور  

 صور 
  عارض

  ٌعرض المعلم صورتٌن لشخصٌة كرتونٌة فً الصورة األولى هو
 صغٌر وفً الثانٌة كبٌر  

  ٌسأل المعلم عن الشخص فً الصورتٌن 
  ٌسأل المعلم عن الفروق بٌنهما 
 صغٌرا وأصبح اآلن كبٌرا  "  ٌكتب المعلم  " كان ....... 
  ٌختار المعلم طالبا لقراءة الجملة 
  ٌعرض المعلم نموذجا جدٌدا لشخص واحد فً صورتٌن 
  ًٌختارالمعلم  طالبٌن أحدما ٌسأل : " ما الفرق بٌن ......؟  "  والثان

 ٌجٌب : " كان ..... وأصبح اآلن ..." 
 ج مختلفة ٌكرر المعلم األمر مع كل الطالب بنماذ 

ٌعرض المعلم صورة 
لشخصٌة محببة ومشهورة 

 أو ٌعرض صورته  
 

ٌختار المعلم نماذج لصور 
 مألوفة للطالب 
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 أن ٌستمع الطالب إلى الحوار المسموع بدقٌقة  التلقٌن  الحوار  
 أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة الفهم العم للنص 

أن ٌتقن الطالب أداء دوره أثناء تمثٌل الحوار فً 
 الكتاب 

 أن ٌتبادل الطالب الحوار مع صدٌقه بدقٌقة 

   ٌوجه الطالب لفتح الكتاب واالستماع 
  ٌختار المعلم بعض الطالب لتمثٌل الحوار 
  ٌسأل المعلم أسئلة الفهم العام 
  ٌستمع إلجابات الطالب 
  نشاط ثنائً  ( تبادل الحوار فً الكتاب ( 

 د01 

أن ٌصف الطالب األشخاص  وصفا صحٌحا من  اللعب  لعبة 
 خالل استخدامه لمعلوماته السابقة 

أن ٌمضً الطالب وقتا فً االستماع لوصف 
 األشخاص  أثناء اللعب 

   لعبة  (  ٌخرج طالب أمام أصدقائه وٌصف طالب آخر دون تسمٌته (
 وعلى بقٌة الطالب تسمٌة الطالب الذي ٌتحدث عنه 

ممكن للمعلم أن ٌقدم كلمات 
 مساعدة  

 

 د5 ) تقوٌم نهائً  ( ٌوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب ثم ٌطرح األسئلة التً تراجع محتوى الدرس  الخاتمة 
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