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 ة الّلغوية العربّيةتحضير وحدة تعليمّية في التربي نموذج

 

 غرس ألاشجار عيد    موضوع الدرس  

 
  اشم

 
ار، راويت بولض ، عبير قاشم م الوحدةم/ مصم  املعل  الياس هج 

ت    الفئت العمري 
 

ل  الصف  ألاوَّ

ة الدرس  ت  مد   قيقت(د 05واحدة ) حص 

  تأهداف مضموهي   

ومعالم  ت)أطس مظموهيّّ

ّت(زئيظيّّ

  الخكلم بلغت معيازّيت  صحيحت عن الصوزة. 

 اكدظاب مصطلحاث حدًدة عن الصجسة .

، وثروة تأشاشي   مصطلحاث 

ت  لغوي 

،  ، شزاعت ،ُمصازع، زمسة ، برزةغسض ألاشجاز، شجسة ، حروز ، طبيعت 

ّطبيعت  

 (القيمت املضافتالهدف ) 

 عمال الحوشبتاشخمن 

م. 
ّ
ص للخعل  ُمَحّفِ

 وطيلت إًظاح.

 .الاطخجابت للخماًص والاخخالف

ّ.طسيلت َعسض املاّدة بشكل ُمفيد

  12مهاراث القرن الـ 

ت جكنولوجي   وشائل  

 مصاعدة: 

ّحاطوب ومظالط 

ّال مخخبر حاشوب 

الاشخجابت لالخخالف  

 والخمايز

ن الخلمير من حّلّمكاهّيت وطع الفّعالّيت في املوكع فإ
ّ
الفّعالّيت عّدة مّساث حّتى  يخمك

ن منها .
ّ
خمك ًَّ

 مجرى الدرس

  شير الدرس  
 الّيةوصف الفعّ 

 رابط
 مهّمة محوسبة

 الزمن

 

بدأ الدزض بمشاهدة زطمت والخحّدر عنها:  خخاحّيت؛ جمهيدِاف  ًَّ

سون في الصوزة؟
َ
ّماذا ج

َجسة؟
ّ

ّما هي أهمّيت شزاعت الص

ّفي الصوزة؟ التي جسونها الصجسة  ما هي أحصاء 

سون ؟
َ
ّأي ألاحصاء ال ج

عسفون؟
َ
ّأي أهواع ألاشجاز أو النباجاث ح

بإمكان الخوطع في املحادزت لخجازب الخالمير في شزاعت 

ّهباجاث أو الاعخناء بها 

ّخج
ّ
ّمت من خالل املحادزت إلى الكلماث الخاليت:طسق املعل

ّالصوزة
 د 01

http://dl.dropbox.com/u/77282895/tree_day.png
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َجَسة ،
َ

باث ش
َ
ْصن،  ، ِحرع ، طاق ، ُحروّز ه

ُ
َمَسة ، غ

َ
، ز

ّ، طبيعتِشزاعت ، ُمصازع 

ّع
ّ
مت الالتزام بالخكل

ّ
م باللغت املعيازّيت، وكرلك على لى املعل

ّ
ّ
مت حظاعد الخالمير الخحدر باللغت الصحيحت ) املعل

 اث صحيحت(ت بكلمالخالمير باطدبدال الكلماث العاميّّ

 صلب الدرس 

 

وجطبيم  فهم) شرح

ّاملصطلحاث(

ّ
ّ
شازة إلى الجصء ت أحصاء النبخت وعلى الخالمير لّامجركس املعل

ّ
ّ
ُخب املعل

ْ
ك

َ
مت، ج

ّ
كلمت على اللوح مت الري جركسه املعل

ْ
ال

ّ.ًلسأها الخالمير ويلومون بخلطيعها وبفصل أصواتها 

 د 01 

جَظع املعلمت صوزة الكلماث املبعثرة على اللوح وجطلب 

من الخالمير اطخخساج الكلماث التي جخعلم ًالصجسة 

ّوبعيد غسض ألاشجاز فلط.

 د 01  الصورة

جلميرًن عل وزكت ويلومان بالبحث  ممكن أن ًحصل كّلّ

ّسجيل الكلماث .مًعا وح

   ورقة العمل

ّ
ّ
 د 5 ّّّّّ .دوهاتي وحًلسأ الخالمير الكلماث ال

 :وجدريب جطبيق 

 (/ حماعيّّ فسدّيّ)

مت 
ّ
عل

ْ
َسح امل

ْ
ش

َ
أن ًخخاز : على كل جلمير بدوزه الفّعالّيتح

ّ.الكلمت املالئمت للصوزة

ن 
ّ
مت اللعبت إلى موكع املوطوع حتى ًخمك

ّ
سفع املعل

َ
)ج

الخالمير من الدخول إليها والخدّزب على الكلماث 

ّالجدًدة(

 د 5 الفّعالّية

مت أوزاق العمل وحشسحها إذ على كل جلمير أن  ِ
ّ
ع املعل َوّشِ

ُ
ج

ِصّ
ْ
ِلماث َوُيل

َ
ُلص الك الِئمتًَ

ُ ْ
ْحَذ الّصوزة امل

َ
 .لها ج

 د 01  ورقة العمل

ّحظأل املعلمت: عن ماذا جحّدزنا اليوم؟  جلخيص وإجمال 

 ؟الفّعالّياث أحببخمأي 

  

  الفّعالّيةّى َموكع الصف والخدزب على الفّعالّيتالدخول إل توظيفت بيدي   

    إثراء معلوماحي    
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