
 العاشرةالوحدة 

 
 قراءة + نشاط ثقافي الثاني والثالثونالدرس 

عناصر 
 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

  التمهيد
 

ٌذهب الولد إلى / ٌتصل 
الولد بـ / الولد ٌشعر 

بالمرض / ذهب الولد مع 
 أبٌه إلى المستشفى

 
 

 الحوار
 

 

  أن ٌنظر
التلمٌذ إلى 

 الصور.
  أن ٌناقش

التلمٌذ محتوى 
 الصور

  أن ٌتذكر
التلمٌذ بعض 

التراكٌب التً 
مرت معه فً 
  الدرس السابق

 

  الكتاب 
 

  العارض
 الضوئً

 ب من التالمٌذ النظر إلى الطل
 صورة صورة(الصور )

  مع التالمٌذ ٌجري المعلم حوار
 عن محتوى هذه الصور:

ماذا ٌفعل الولد؟  ماذا ٌحمل عل 
 أٌن ٌذهب؟ظهره؟ إلى 

ماذا ٌفعل الولدان؟ كٌف حال 
 الولد الثانً؟

اٌن الولد؟ لماذا ٌذهب الناس إلى 
 الطبٌب؟

هل الولد فً المستشفى؟ أٌن 
 الولدان اآلن؟

 د 5  

 
 العرض

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 المحاكاة
 
 

 

  أن ٌقرأ
التلمٌذ النص 

قراءة 
 صامتة

  أن ٌذكر
التلمٌذ 

الفكرة العامة 
 للنص

 
 
 

 
 
 
 

 السبورة 

    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 (
هل ٌتحدث هذا النص عن ) 

 
 

استخدام 
القراءة 

التعبٌرٌة، 
والحركات 

 اإلٌمائٌة
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 قراءة واستيعاب 
 اقرأ ثم أجب عن األسئلة.

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 االستنتاج

  ًأن ٌصغ
التلمٌذ 

لقراءة النص 
 نموذجٌةال
  أن ٌالحظ

التلمٌذ بداٌة 
الجمل 

 ونهاٌتها
  أن ٌقرأ

التلمٌذ النص 
قراءة 

جهرٌة 
 صحٌحة

  أن ٌذكر
التلمٌذ 

الفكرة لكل 
من  فقرة

 فقرات
 النص

  أن ٌناقش
التلمٌذ 

محتوى كل 
فقرٍة على 

 حدا
  أن ٌجٌب

 
 

  العارض
 الضوئً

 
 

  الكتاب 
 

رحلة إلى الحدٌقة مع صدٌقً 
ضر صدٌقً علً لم ٌح –علً 

 إلى المدرسة(
  قراءة النص قراءة نموذجٌة من

 قبل المعلم.

  الطلب من التالمٌذ التردٌد مع
 المعلم

  الطلب من بعض التالمٌذ
 القراءة الفردٌة

  فقرًة قراءة أحد التالمٌذ للنص
، إطالق الحوار مع   فقرة

بعد فقرة التالمٌذ عن فكرة كل 
، من خالل اإلجابة عن اقراءته

 بعض األسئلة.
عاد التلمٌذ إلى بٌته فرحاً؟  هل

لماذا هو حزٌن؟ من التلمٌذ الذي 
 لم ٌحضر إلى المدرسة؟

ماذا فعل التلمٌذ فً المساء؟ 
لماذا لم ٌحضر علً إلى 

 المدرسة؟
إلى أٌن ذهب علً ؟ ومع من 
ذهب إلى المستشفى؟ ماذا قال 
الطبٌب لعلً؟ ما سبب مرض 

 علً؟
هل جاء علً إلى المدرسة؟ و 



التلمٌذ عن 
أسئلة 

 االستٌعاب
  أن ٌالحظ

التلمٌذ 
ضرر 

اإلكثار من 
تناول 

 الحلوى.
  أن ٌبدي

التلمٌذ 
اهتمامه 

بزمالئه، 
وتفقّد 

 .أحوالهم
  أن ٌتحدث

عن التلمٌذ 
زمٌٍل له لم 
ٌحضر إلى 
المدرسة، 

وٌبٌن سبب 
 غٌابه.

قال التلمٌذ لصدٌقه  ماذامتى؟ 
أصابك ما أصاب علً، علً؟ 

 هل تكثر من تناول الحلوى؟
  ٌدّون المعلم  فقرةبعد مناقشة كل

 ،  مثال: افكرته
 سؤال التلمٌذ عن صدٌقه علً) 
) 

  اطالق حوار بٌن المعلم وأحد
غٌاب أحد  التالمٌذ عن 

 التالمٌذ، وسؤال التالمٌذ عنه.

 د 4 تحدث عن غٌاب زمٌل لك.
 

 
 
 

 

  أن ٌستمع

 
 

  ٌطلب المعلم من التالمٌذ
إغالق الكتاب ، وٌدٌر 
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 استمع وأعد واحفظ 
 المسدسورة 

 
 

 
 :تسلية 

ما األشٌاء التً توجد 
 فً المستشفى؟

 الترجمة
 

 المحاكاة
  

 االستنتاج

 التلمٌذ للنص
  ًأن ٌصغ

التلمٌذ 
لقراءة النص 

قراءة 
نموذجٌة من 

 المعلم.
  أن ٌردد

التلمٌذ 
القراءة مع 

 المعلم.
  أن ٌقرأ

التلمٌذ النص 
قراءة 

 صحٌحة
  أن ٌتعرف

التلمٌذ على 
الفهم العام 

 للنص
  أن ٌناقش

التلمٌذ 
المعنى العام 

 للنص
  أن ٌتقن

التلمٌذ قراءة 

 الكتاب 
 

 .ًالعارض الضوئ 

 التسجٌل. 
  قراءة نموذجٌة. السورةقراءة 
  الطلب من التالمٌذ تردٌد

 السورة جماعٌاً مع المعلم.
  لسورة بإعطاء فكرة لتقدٌم

، مع السورةعامة عن 
 االستعانة بالترجمة.

 لب من بعض التالمٌذ الط
تكرار  القراءة، وتصحٌح 

 األخطاء.
  مناقشة بعض المعانً مع

التالمٌذ إلبداء آرائهم من 
خالل ورقة عمل ُمعّدة مسبقاً 

، بحٌث تكون األفكار 
والعبارات مصاغة باللغة 
العربٌة ومترجم فٌها أهم 
المفردات والعبارات بلغة 
الطالب األم ) أو أي لغة 

تكون  وسٌطة ( على أن
إجابات التالمٌذ بنعم أو ال، أو 

 اختٌار من متعدد.
  ،كتابة السورة على السبورة

ثم حذف بعض الكلمات من 
، و الطلب من التالمٌذ امتنه

قراءة السورة مع استحضارهم 



النص 
 المطلوب.

  أن ٌحفظ
التلمٌذ النص 

 المطلوب
  أن ٌقارن

التلمٌذ بٌن 
الصور 

وٌذكر أٌن 
 ُتستخدم

  ٌمٌز أن
التلمٌذ 

األشٌاء التً 
توجد فً 

 المستشفى.

 للكلمات المحذوفة. 
  الطلب من التالمٌذ قراءة

 السورة دون النظر إلى الكتاب
  الطلب من أحد التالمٌذ قراءة

ما األشٌاء التً توجد سؤال: ال
 فً المستشفى

  اإلجابة عن الطلب من التالمٌذ
 األسئلة :

هل ٌوجد جرس فً 
 المستشفى؟

 هل ٌوجد...................؟

 د 4 ؟ما األشٌاء التً توجد فً المستشفى
  14 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


