
 ( 07 - 07كتاب التلمٌذ   )  زيارةالمريض : تاسع والعشرونالدرس ال عاشرةالوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

 أمس  التمهيد 
 الٌوم 
 غدا 

أن ٌتذكر الطالب معلوماته السابقة من خالل الغناء  الغناء 
 فً الصف مع الزمالء 

 أن ٌكتب الطالب الٌوم  الصحٌح على  السبورة 
 أن ٌصبح الطالب جاهزا للدخول فً الدرس 

   ٌسأل المعلم ما الٌوم ؟  ٌطلب من أحد التالمٌذ كتابة الٌوم على
 السبورة 

  ٌطلب من الطالب الغناء عن أٌام ٌكرر األمر مع األمس والغد  ثم
 األسبوع  

 د3 

 أن ٌتحدث الطالب عن أعمال األمس  بعدة جمل  محاكاة  لم 
 أن ٌنفً الطالب الجمل باستخدام  ) لم (

أن ٌستخدم الطالب النفً استخداما صحٌحا أثناء 
 الحدٌث عن أعمال الٌوم 

أن ٌتم الطالب النموذج الذي كتبه المعلم  موظفا 
 خبراته السابقة 

أن ٌحاكً الطالب نموذج المعلم فً الحدٌث عن 
 ال األفع

ماذا فعلت ؟ ماذا لم )  :  ٌختار المعلم طالبا لٌتحدث عن األمس وٌسأله  سبورة 
 ( تفعل  ؟ 

  "  ... ٌكتب المعلم  "  لم  أقرأ , لم أكتب 
 ٌختارالمعلم  طالبا لمحاكاة النفً الذي كتبه المعلم بجملة من إنشائه 
  الٌوم  ٌكررالمعلم  األمر مع الٌوم ) ٌختار طالبا للحدٌث عما فعله

 ومالم ٌفعله (
 "..........ٌكتب المعلم " أمس لم  ........ والٌوم ....... أما غدا فس 
  ٌوجه المعلم الطالب لمأل الفراغات وقول الجملة أمام التالمٌذ 
 لطالب وٌصوب ٌستمع المعلم ل 
  ًٌسمح المعلم النموذج ثم ٌختار طالبا للحدٌث عن أفعاله باستخدام النف 

م اإلٌحاء ٌستخدم المعل
الجسدي لٌفهم الطالب النفً 

 لم 

 د0

 زٌارة  العرض 
 المرٌض 

أن ٌربط الطالب الدرس الحالً بالدروس السابقة  استنتاج 
 من خالل اإلجابة على األسئلة

أن ٌتفاعل الطالب مع الفٌدٌو الذي عرضه المعلم 
 من خالل المشاهدة واالستماع 

أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة الفهم العام المتعلقة 
 بالفٌدٌو إجابة صحٌحة 

 أن ٌتكلم الطالب عن زٌارته لصدٌقه بعدة جمل  
 أن ٌمضً الطالب وقتا فً االستماع ألداء الزمالء 

 سبورة 
 عارض
  فٌدٌو 

    ٌكتب المعلم  " زٌارة الطبٌب " و ٌطلب من أحد التالمٌذ قراءة الجملة 
  سئلة ) متى تزور الطبٌب ؟ لماذا تزور. ؟ أٌن ٌعمل  ؟ هل ٌطرح األ

 ذهبت إلى المستشفى ؟ مع من ذهبت ؟  .....( 
  ٌعرض المعلم الفٌدٌو  ٌوجه المعلم الطالب للمشاهدة واالستماع ثم 
 ٌسأل المعلم عن الفٌدٌو أسئلة الفهم العام 
  طالبا  ٌختار المعلم ٌسأل المعلم الطالب :  من زار صدٌقا له ؟ ثم

 ممن أجاب نعم  لٌخرج وٌتكلم أمام الزمالء 
 ٌطرح المعلم األسئلة علٌه  " متى ذهبت لزٌارة صدٌقك ؟ لماذا ..؟ 
  ٌكرر المعلم األمر مع بعض الطالب 

اسم الفٌدٌو : قصص 
 األطفال  زبارة المرٌض 

 د77

 أن ٌستمع الطالب إلى الحوار المسموع لدقٌقة تلقٌن  الحوار 
الطالب عن أسئلة الفهم العام  إجابة أن ٌجٌب 
 صحٌحة

األصوات 
 المرفقة 

  ٌسأل المعلم أسئلة الفهم العام ٌوجه المعلم الطالب لالستماع ثم 
  ٌكرر المعلم االستماع ثم ٌسأل أسئلة الفهم الدقٌق 

 د5 

 أن ٌمثل الطالب الحوار مع زمٌله بدقٌقة  استنتاج  3التمرٌن 
 أن ٌحل الطالب التمرٌن  فً الكتاب فرٌا 

 الكتاب 
 سبورة

 ٌختار بعض الطالب لتمثٌل الحوار ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب و 
 ٌستمع  المعلم وٌصححٌوجه المعلم الطالب لإلجابة عن التمرٌن و 

 د77 

 سعٌد  
 حزٌن 

أن ٌعبر الطالب عن الحزن أوالفرح باستخدام  استقراء 
 الكلمات 

 أن ٌنشئ الطالب جملة على نمط جملة المعلم 
أن  ٌستمع الطالب للكلمات الجدٌدة فً سٌاقات 

 مختلفة من إنشاء التالمٌذ 

 صور
 عارض 

  ٌعرض المعلم صورة لوجه حزٌن ٌكتب المعلم حزٌن ٌقرأ ثم ٌسأل
 الطالب : هل أنت حزٌن ؟ لماذا أنت حزٌن ؟ ....

  " ٌكتب المعلم " أنا حزٌن ألن صدٌقً مرٌض 
  ٌوجه المعلم الطالب إلنشاء جملة على نمط الجملة السابقة 
  ٌستمع المعلم لجمل الطالب وٌكتب بعضها 
  حزٌن ( × ٌكتب المعلم  ) سعٌد  ٌكرر األمر مع ) سعٌد ( ثم 

 د5 

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

 (    33/   30كتاب التلمٌذ  )   الصفحة  :  الواجب

 


