
 الوحدة األولى
 

تعبٌر شفهً + قرآن  الدرس الثالث
 كرٌم

عناصر 
 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

  التمهٌد
ماذا تفعل؟ أنظف 

 أسنانً..
ماذا ٌفعل؟ ٌتناول 

 الفطور...

 
 

 الحوار
 

 
أن ٌتذكر التلمٌذ بعض 

التراكٌب التً مرت معه فً 
 الدرس السابق

  إلقاء السالم على التالمٌذ 
  ( ٌقوم المعلم بحركات إٌمائٌة تعّبر عن

 تنظٌف األسنان، لبس المالبس......(
  ٌسأل التالمٌذ ماذا ٌفعل األستاذ؟

 ٌنّظف......
 .......... ماذا فعل األستاذ؟ نّظف 
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 العرض

 
 

 

 

 

 

  رتب الصور
اآلتٌة بكتابة 
األرقام فً 

 الدوائر
 
 
 
 

  تحدث عما
 الصورفً 

 

 
 
 
 

 المحاكاة
 
 
 
 

 االستنتاج
 
 
 
 
 
  

التعلٌم 
 التفاعلً

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  أن ٌالحظ التلمٌذ بداٌة
 الكلمات ونهاٌتها

  أن ٌقرأ التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المطلوبة
  أن ٌناقش التلمٌذ

 محتوى الصور 
  أن ٌمٌز التلمٌذ

المقصود من صٌغة 
 السؤال

  التلمٌذ أن ٌرتب
 الصور متسلسلة

  أن ٌستخدم التلمٌذ
األفعال ) ٌنظف 

ٌتناول....( فً جمل 
بسٌطة بصٌغة 

 المضارع 
  أن ٌجري التلمٌذ

 

 

 

 

 

 

 السبورة 
 

  العارض
 الضوئً

 

  الكتاب 
 

 

  قراءة الكلمات والتراكٌب ) ٌنّظف
أسنانه، ٌصلً الصبح، 

)................. 
 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

 الفردٌة
 على  عرض الصور صورة صورة

  التالمٌذ
 عن كل  ر مع  التالمٌذاق الحوطالإ

من خالل  ،صورة تعرض على حدا 
 .اإلجابة عن بعض األسئلة

  طلب من ٌ  بعد عرض الصورة األولى
التالمٌذ أن ٌطلقوا اسما معٌنا للطفل 
 الذي ٌظهر فً الصورة مثال :أحمد

 وأبدأ بطرح األسئلة 
 ماذا ٌفعل أحمد؟

 ٌنظف أسنانه
 متى ننظف أسنانا؟

 فً الصباح 

  أحد طلب من ٌ  من الصورة  االنتهاءبعد

 
 
 
 
 

استخدام القراءة 
التعبٌرٌة، 
والحركات 
 اإلٌمائٌة.
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 التمرٌن المطلوب
  أن ٌتحدث التلمٌذ عن

 أفعاله الٌومٌة
  أن ٌستخدم التلمٌذ

 األفعال 
) ٌنظف ٌتناول....( 

فً جمل بسٌطة 

الماضً بصٌغة 

 متحدثاً عن نفسه

على السبورة ثم ننتقل  لصقها مٌذتالال
 إلى الصورة التً تلٌها

حتى نأتً على كل  ......(–أٌن  –)ماذا 
 الصور

 6مة )من الرقم بطاقات  مرقّ  توزٌع 
على بعض  التالمٌذ   (8حتى الرقم 

طلب منهم أن ٌ  و، بشكل غٌر متتابع
ثم ، ٌخرجوا أمام التالمٌذ عشوائٌاً 

أن ٌصطفوا حسب األرقام طلب منهم ٌ  
 التً بحوزتهم

 صٌغة السؤال  مع اإلٌماء  قراءة
واإلشارة بالٌدٌن للصور الموجودة 
على السبورة واألرقام الموجودة مع 

 التالمٌذ

 طلب من بعض التالمٌذ قراءة السؤالال 

 الصور  ترتٌبطلب من التالمٌذ ال
بوضع األرقام أسفل الصور التً على 

 السبورة 

 األرقام على  كتابةلتالمٌذ طلب من اال
 .أداءهم  ةراقبمكتبهم و

 اطالق حوار بٌن المعلم وأحد التالمٌذ 
 .عن أفعاله الٌومٌة 

 د 4 اجراء حوار ثنائً كل تلمٌذ مع زمٌله ، ماذا فعال من الصباح حتى اآلن

 

 

 

 

 سورة العصر

 
 
 

 الترجمة
 

 المحاكاة
  

 االستنتاج
 

  أن ٌصغً التلمٌذ للقراءة
  الصحٌحة

  أن ٌقرأ التلمٌذ النص
 قراءة صحٌحة

  أن ٌتعرف التلمٌذ على
 الفهم العام للنص

  أن ٌناقش التلمٌذ المعنى
 العام للنص

  أن ٌبدي التلمٌذ رأٌه

 

 

 

 

 الكتاب 
 

 .ًالعارض الضوئ 

  تقدٌم للنص بإعطاء فكرة عامة عن
 معانً النص، مع االستعانة بالترجمة.

  النص قراءة نموذجٌة.قراءة 
  الطلب من التالمٌذ تردٌد قراءة النص

 جماعٌاً مع المعلم.
    الطلب من بعض التالمٌذ تكرار

 القراءة، وتصحٌح األخطاء.
  مناقشة بعض المعانً مع التالمٌذ إلبداء

عّدة مسبقاً آرائهم من خالل   ورقة عمل م 
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 بالنص  
  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة

 النص المطلوب.
  أن ٌحفظ التلمٌذ النص

 المطلوب

، بحٌث تكون األفكار والعبارات مصاغة 
باللغة العربٌة ومترجم فٌها أهم المفردات 

والعبارات بلغة الطالب األم على أن 
تكون إجابات التالمٌذ بنعم أو ال، أو 

 اختٌار من متعدد. 
 

 د 4 نص المطلوب دون النظر إلى الكتابقراءة ال

  4الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


