
 تاسعةالوحدة ال

 
 قراءة + نشاط ثقافي  الثامن والعشرونالدرس 

عناصر 
 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

  التمهيد
ٌلبس قمٌصاً 

أزرقاً/ الفرق بٌن 
التوأمٌن / المشكلة 

فً / الساعة فً 
 ٌده الٌمنى 

 
 

 الحوار
 

 

 

  أن ٌنظر
التلمٌذ إلى 

 الصور.
  ٌناقش أن

التلمٌذ 
محتوى 
 الصور

  أن ٌتذكر
التلمٌذ بعض 

التراكٌب التً 
مرت معه فً 

الدرس 
  السابق

 

  الكتاب 
 

  العارض
 الضوئً

  الطلب من التالمٌذ النظر إلى
 الصور ) صورة صورة(

  ٌجري المعلم حوار عن محتوى
 هذه الصور:

هل ٌوجد فً الصورة؟  كم ولد
 فرق بٌن الولدٌن فً الشكل ؟

الولد األول؟ ماذا  ماذا ٌلبس
ٌلبس الولد الثانً؟ ما الفرق بٌن 

 لباس الولدٌن؟
أٌن األوالد؟ فً أي ٌد ٌضع 

الولد األول ساعته؟ هل ٌضع 
الولد الثانً الساعة فً ٌده 

 الٌسرى؟
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 العرض

 
 
 
 
 

  قراءة
 واستيعاب

 
 
 
 
 
 

 المحاكاة

 
 

  أن ٌقرأ التلمٌذ
النص قراءة 

 صامتة
  أن ٌذكر

الفكرة التلمٌذ 

 
 
 
 

 السبورة 
 

  العارض

    الطلب من التالمٌذ قراءة النص
قراءة صامتة، بعد أن ٌسجل على 
السبورة بعض األسئلًة طالباً من 

التالمٌذ أن ٌجٌبوا على هذه 
األسئلة بعد القراءة الصامتة ) 

وذلك لٌستخلص الفكرة العامة من 
 النص (

 
 

استخدام القراءة 
التعبٌرٌة، 
والحركات 

 اإلٌمائٌة
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اقرأ ثم أجب 
 عن األسئلة.

 
 

 
اكتب فً الفراغ 
رقم الفقرة )من 

( السابقةالفقرات 
التً وردت فٌها 

كل من الجمل 
 :التالٌة

 

 
 
 
 

 االستنتاج

 العامة للنص
  ًأن ٌصغ

التلمٌذ لقراءة 
النص 

 الصحٌحة 
  أن ٌالحظ

التلمٌذ بداٌة 
الجمل 

 ونهاٌتها
  أن ٌقرأ

التلمٌذ النص 
قراءة جهرٌة 

 صحٌحة
  أن ٌذكر

التلمٌذ الفكرة 
لكل مقطع من 

 مقاطع النص
  أن ٌقارن

التلمٌذ بٌن 
صفات حسن 

 وحسٌن
  أن ٌقرأ

التلمٌذ صٌغة 
 السؤال

  ٌّز أن ٌم

 الضوئً
 

  الكتاب 
 

هل بتحدث هذا النص عن ) 
 لد(؟بنت وو –صدٌقٌن  –توأمٌن 

هل ٌتحدث هذا النص عن أفعال 
 التوأمٌن الٌومٌة؟

 هل ٌوجد فرق بٌن الولدٌن؟

  قراءة النص قراءة نموذجٌة من
 قبل المعلم.

  الطلب من التالمٌذ التردٌد مع
 المعلم

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

  ًقراءة أحد التالمٌذ للنص مقطعا
، إطالق الحوار مع   مقطعاً 

التالمٌذ عن فكرة كل مقطع بعد 
قراءته، من خالل اإلجابة عن 

 بعض األسئلة.
 –الولدٌن؟) األنف  ما صفات
  الشكل (

ما لباس الولدٌن؟ هل ٌوجد فرق 
 بٌن لباسٌهما؟

فً أي صٍف ٌدرس حسن 
وحسٌن؟ ما مشكلة التالمٌذ مع 
حسن وحسٌن؟ إلنهاء المشكلة، 

 ان التالمٌذ؟ كٌف ساعد التوأم

  بعد مناقشة كل مقطع ٌدّون



التلمٌذ 
المطلوب من 

 السؤال 
  أن ٌجٌب

التلمٌذ عن 
أسئلة 

 االستٌعاب
  أن ٌكتب

التلمٌذ رقم 
الفقرة بجانب 
الجملة التً 
 وردت فٌها.

 المعلم فكرته،  مثال: 
  (حسن ٌشبه حسٌن فً الشكل )

  الطلب من أحد التالمٌذ قراءة
السؤال، ثم ٌشرح المعلم 

المقصود من صٌغة السؤال، 
 مثال:

)حسٌن أنفه طوٌل( ما رقم 
 الفقرة التً فٌها هذه الجملة؟

  الطلب من التالمٌذ إجراء
 معتمدٌن على أنفسهم.التمرٌن 

  المرور على التالمٌذ وتصحٌح
 إجاباتهم.
 د 4 تحدث عن صفتٌن من صفات التوأمٌن حسن وحسٌن 

 
  استمع

وأعد 
 واحفظ
حدٌث 
 شرٌف

 
 

 :تسلية 
ما الفرق بٌن 

 سالم وسلٌم

 
 

 الترجمة
 

 المحاكاة
  

 االستنتاج

 

  ٌستمع أن
 التلمٌذ للنص

  ًأن ٌصغ
التلمٌذ لقراءة 
النص قراءة 

نموذجٌة من 
 المعلم.

  أن ٌردد التلمٌذ
القراءة مع 

 المعلم.
  أن ٌقرأ التلمٌذ

 
 

 الكتاب 
 

  العارض
 الضوئً.

  ٌطلب المعلم من التالمٌذ إغالق
 الكتاب ، وٌدٌر التسجٌل. 

 .قراءة النص قراءة نموذجٌة 
  الطلب من التالمٌذ تردٌد النص

 المعلم. جماعٌاً مع
  تقدٌم للنص بإعطاء فكرة عامة

عن معانً النص، مع االستعانة 
 بالترجمة.

   الطلب من بعض التالمٌذ تكرار
 القراءة، وتصحٌح األخطاء.

  مناقشة بعض المعانً مع التالمٌذ
إلبداء آرائهم من خالل ورقة عمل 
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النص قراءة 
 صحٌحة

  أن ٌتعرف
التلمٌذ على 
الفهم العام 

 للنص
  أن ٌناقش

التلمٌذ المعنى 

 العام للنص
  أن ٌبدي التلمٌذ

اهتمام بالعمل 
والكسب 
 الحالل.

  أن ٌتقن التلمٌذ
قراءة النص 

 المطلوب.
  أن ٌحفظ التلمٌذ

 النص المطلوب
  ٌقارن أن

التلمٌذ بٌن 
صفات سالم 

 وسلٌم.

ُمعّدة مسبقاً ، بحٌث تكون األفكار 
والعبارات مصاغة باللغة العربٌة 

ومترجم فٌها أهم المفردات 
والعبارات بلغة الطالب األم ) أو 
أي لغة وسٌطة ( على أن تكون 
إجابات التالمٌذ بنعم أو ال، أو 

 اختٌار من متعدد.
  كتابة الحدٌث على السبورة، ثم

حذف بعض الكلمات من متنه، و 
الطلب من التالمٌذ قراءة الحدٌث 

مع استحضارهم للكلمات 
 المحذوفة. 

 من التالمٌذ قراءة النص  الطلب
 المطلوب دون النظر إلى الكتاب

  الطلب من أحد التالمٌذ قراءة
 ما الفرق بٌن سالم وسلٌمالسؤال: 

ما صفات سالم الجسدٌة؟ ما صفات 
 سلٌم الجسدٌة؟

صف مالبس سالم وسلٌم؟ أٌن ٌضع 
 سالم ساعته؟ أٌن ساعة سلٌم؟

 ما الفرف بٌن سالم وسلٌم؟

 د 4 بٌن سالم وسلٌمما الفرق 
  63 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


