
 (  87 - 87 كتاب التلميذ   ) مساعدة األم  : ثالث والثالثونالدرس ال لوحدة الحادية عشرا
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

خبرات  التمهيد 
 سابقة 

أن يتكلم الطالب عن أعمال البيت بجمل بسيطة مما  
 تعلمه سابقا 

 الدرس الحالي بدروس سابقةأن يربط  الطالب 
 أن يخمن الطالب موضوع الدرس من األسئلة  

   يطرح المعلم السؤال على الطالب :  ماذا تعمل في البيت ؟ ماذا يعمل
 أبوك ؟ ماذا يعمل أخوك ؟ ......

  يتيح المعلم فرصة الكالم لجميع الطالب 

 د5 

 استتناج  يساعد   العرض 
 
 
 
 
 

 محاكاة

أن يلفت المعلم انتباه الطالب من خالل الجملة التي 
 كتبها على السبورة 

 أن يتفاعل الطالب مع المعلم في إعطاء الجواب 
 أن يساعد الطالب معلمه في عمل شيئ ما 

 أن يشرح الطالب معنى يساعد بجمل تعلمها سابقا 
 أن يجيب الطالب على أسئلة المعلم إجابة صحيحة 

 أن يكمل الطالب النص بكلمات تعلمها سابقا 

 سبورة 
  عارض

  " يكتب المعلم  " أحمد يكنس البيت ويغسل األطباق =أحمد يساعد أمه 
   يختار المعلم أحد التالميذ لقراءة الجملة 
  يسأل المعلم ماذا يعمل أحمد ؟ هل يساعد أمه ؟ 
  يكرر المعلم األمر مع أمثلة مختلفة 
 با ليساعده في عمل شيء يختار المعلم طال 
 ) يقول المعلم : )سعد يحمل الطاولة مع األستاذ = هويساعد األستاذ 
  يكرر المعلم طلب المساعدة من الجميع 
  يسأل المعلم : ماذا عمل سعد ؟ هل ساعد األستاذ ؟ 
  يسأل المعلم الطالب : هل تساعد أمك ؟ متى تساعد أمك ؟ ماذا تعمل

 مك ؟ من يساعد أمك ؟ .......  لتساعد أمك ؟ كيف تساعد أ
  يعرض المعلم نصا ناقصا على السبورة 
  يقرأ المعلم النص ويطلب من كل طالب اإلكمال بمفردات يختارها 
 يستمع المعلم لكل الطالب 

نحن عائلة متعاونة ونحب 
 بعضنا كثيرا 

أنا أساعد أمي فأنظف 
 ....و......و....

وأختي تساعدها أيضا فهي   
 . و..... .....و ...

 أما أبي فهو  ...و...و..... 
 ماأجمل التعاون  ! 
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 أقطع  
 أصنع 

 محاكاة 
 استنتاج

أن ينظرالطالب  ويستمع إلى معلمه وهويقوم 
 بالتقطيع 

 أن يمارس الطالب فعل التقطيع عمليا في الصف 
 أن يشرح الطالب مايفعل مستخدما الفعل ) أقطع ( 

أن يحدد معنى الفعل ) أصنع ( من خالل ذكر 
 المرادف 

 أن ينشئ الطالب جملة على نمط جملة المعلم 
أن يستمع الطالب إلى الكلمات الجديدة في سياقات 

 مختلفة من إنشاء التالميذ 

 سكين 
 خيار 

   يمثل المعلم تقطيع شيئ في الصف ويقول :  أنا أقطع الخيار 
   "  يطلب من كل طالب تمثيل الفعل  ثم يسأل" ماذا تقطع ؟ 
  " .. يستمع المعلم إلجابات الطالب ثم يكتب " أنا أقطع ال 
  "  يكتب المعلم " أنا أصنع حلوى  = أنا أعمل حلوى 
  يسأل المعلم : ما مرادف أعمل  ؟ ثم يكتب المعلم  : أعمل = أصنع 
 ع سلطة  " يكتب المعلم " أنا أقطع الخيار ألصن 
  يوجه المعلم الطالب إلنشاء جملة  على نمط الجملة السابقة 
  يستمع المعلم  لجمل الطالب  ويكتب بعضا منها 

 د5 

 الحوار  
 3التمرين

 التلقين 
 التمثيل

 أن يستمع الطالب إلى الحوار المسموع لدقيقة 
أن يتقن الطالب أداء الدور الموكل إليه في 

 المجموعة 
أن يجيب الطالب عن أسئلة الفهم العام إجابة 

 صحيحة 
 أن يصغي الطالب إلى المعلم أثناء شرح السؤال 

 أن يحل الطالب التمرين الثالث فرديا 
 أن يتأكد الطالب من إجابته بعد تصحيح المعلم 

 الكتاب 
 سبورة 

  يوجه المعلم  الطالب لفتح الكتاب واالستماع 
  يختار المعلم بعض الطالب لتمثيل الحوار 
  يسأل المعلم أسئلة الفهم العام 
  يستمع المعلم إلجابات الطالب 
  يقسم المعلم الطالب إلى مجموعات تحاكي مجموعات الكتاب 
 يوجه المعلم المجموعات لتمثيل الحوار في الصف 
   يشاهد المعلم أداء كل مجموعة على حدة 
  يشرح المعلم المطلوب من التمرين الثالث ويوجه الطالب للحل 
  يستمع المعلم اإلجابات ويناقشها مع الطالب 
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 د5 ) تقويم نهائي  ( يوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب ثم يطرح األسئلة التي تراجع محتوى الدرس  الخاتمة 

 (     22/ 24كتاب التلميذ  )   الصفحة  :  الواجب

 


