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  املستوى  املوضوع  النشاط  12: الوحدة   رقم الدرس

  م1س  فليمنجفليمنج  قراءة مشروحة -2  العاملمن عظماء   68

  : اهلدف التعلمي

  . القراءة اإلعرابية واملعربة واملسرتسلة واحرتام عالمات الوقف - :  القدرة على 

   .                     يف مجل مفيدة , جلوافاه األ, باهرة , بارقة أمل , مروعة  :توظيف الكلمات  -                

  .استخراج فكرة النص العامة ومغزاه وصياغتهما  -                

  .أمهية اخلدمة اليت قدمها فليمينج لألطباء والناس إدراك  -                

  .يذكر التلميذ عالمات الوقف املختلفة ومواضعها -:  الكفاءة الالزمة المتالكه

  .يشرح الكلمات الغامضة  حسب معانيها يف النص  -                              

  . السبورة ,  140 كتاب اللغة العربية ص:  الوسائل

  وضعيات وأنشطة التعلموضعيات وأنشطة التعلم  سريورة الدرسسريورة الدرس

  .هل تعرفون البينيسيلني ؟ أين يستعمل ؟ اليوم سنتعرف على مكتشفه  ::تقدمي الدرس تقدمي الدرس  ♦  وضعية االنطالق

  يدرك التلميذ  �  سيطياهلدف الو 

  .قراءة صامتة للنص  ♦  بناء التعلم

من هو فليمينج ؟ ماالدور الذي لعبه يف احلرب العاملية األوىل ؟ مب  ::  أسئلة ملراقبة الفهم العامأسئلة ملراقبة الفهم العام ♦

 تعرف العامل  على فليمينج أكثر ؟ ماأثر اكتشاف فليمينج يف حياة الناس ؟

مكتشف البينيسيلني وبيان أثر اكتشافه يف حياة التعريف بالطبيب فليمينج  : الفكرة العامةالفكرة العامة � ♦

 .الناس 

  .قراءة منوذجية للنص  ♦

  قراءات فردية متتابعة مع مراعاة تصحيح األخطاء واحرتام آليات القراءة املقررة  ♦

  ::تعميق الفهم تعميق الفهم   ♦♦

مبا عرف فليمينج يف شبابه ؟ ملاذا كان يعرض نفسه للخطر ؟ مارأيكم يف هذه املهمة ؟  : األسئلة ـ

هي املشكلة اليت كانت تعرتض مهمته ؟ هل وجد هلا احلل ؟ ماهو ؟ ملاذا شكك العلماء يف ما

اكتشافه ؟ مب قابل العامل فضل فليمينج ؟ مىت تذكروه ؟ عالم يدل استمرار فليمينج يف البحث رغم 

 كرب سنه ؟

::  شرح املفرداتشرح املفردات �

  مفزع، مرعب، خميف : مروعةمروعة

  رائعة  : باهرةباهرة
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  أتاه , أدركه املوت  : وافاه األجلوافاه األجل

  : األفكار األساسيةاألفكار األساسية �

  .تفوق فليمينج يف دراسته وجناحه يف ختصص الطب ـ  1

  .ـ دور فليمينج يف إسعاف اجلرحى يف احلرب العاملية األوىل رغم املخاطر  2

  . ـ اكتشاف فليمينج البينيسيلني بعد البحث املتواصل  3

  .اس يف جمال الصحة ـ وفاة فليمينج بعد أن قدم خدمة كبرية للن 4

  :  املغزى من النصاملغزى من النص �

  .الناس الينسون من خيدمهم مثل فليمينج ولو حاولوا ذلك ألن إجنازاته تذكرهم به 

  .وظفوا الكلمات املشروحة يف مجل مفيدة  �  تقومي بنائي

  مادور هذا الدواء ؟ جتسدت من هو فليمينج ؟ مب عرفه العامل ؟ أين يستخدم البينيسيلني ؟  �

  كيف ذلك ؟ ماالذي دفعه إىل املغامرة يف املشاركة يف احلرب .اإلنسانية يف سرية فليمينج    

  العاملية ؟ ماذا يستحق فليمينج ؟    

  .جهود وتضحيات فليمينج خلدمة الناس يدرك التلميذ  �  اهلدف الوسيطي

  .سلةقراءات متعددة للنص للتدريب على القراءة املعربة املسرت  ♦  املرحلة اخلتامية

  ملاذا خلد العامل اسم فليمينج ؟ ماهو البينيسيلني ؟ كيف يستعمل ؟ مىت يصفه الطبيب ؟  �  تقومي ختامي

  ماأثره يف جسم اإلنسان ؟ ماواجبنا جتاه العلماء مثل فليمينج ؟     

     .وجوب احرتام العلماء وأعماهلم وتضحيام من أجلنا يدرك التلميذ  �  اهلدف الوسيطي

  حظاتمال
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