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 الحوار

 

أن ٌتذكر التلمٌذ بعض 

التراكٌب التً مرت معه 

 فً الدرس السابق

 

 

  اطالق حوار مع التالمٌذ عن مدلوالت
 األلفاظ

ماهذه؟ هذه ساعة ) مع رفع المعلم 

 ساعته أمام التالمٌذ (

 من صاحبها؟ أنت صاحبها

 هل ٌوجد فناء فً مدرستنا؟

 أٌن مكتبة المدرسة؟

 د 5 

 

 العرض

 

 

 

 

 

 

  انظر إلى
الصور 

األربع، وقل 
 القصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاكاة

 

 

 

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  أن ٌالحظ التلمٌذ
بداٌة الكلمات 

 ونهاٌتها
  أن ٌقرأ التلمٌذ

العبارات والكلمات 
 مطلوبةال

  أن ٌناقش التلمٌذ
 محتوى الصور 

  أن ٌعبر التلمٌذ عن
كل صورة بجملة 

 صحٌحة بسٌطة
  أن ٌمٌز التلمٌذ

المقصود من 

 

 

 

 

 السبورة 
 

  العارض
 الضوئً

 

  الكتاب 
 

  ( كتابة األلفاظ التالٌة على السبورة
 -صاحبة الساعة  –ساعة  –فناء 

 مكتبة.............(
  قراءة الكلمات والتراكٌب 
 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

 الفردٌة
  الصور الطلب من التالمٌذ النظر إلى 
 ر مع  التالمٌذ عن كل اإطالق الحو

بة صورة على حدا ، من خالل اإلجا
 :عن بعض األسئلة

 أٌن التلمٌذة؟

 ماذا تأخذ من األرض؟

 مع من تتكلم؟

 ماذا تقدم للمشرفة؟

 لمن تعطً المشرفة الساعة؟

 هل التلمٌذة سعٌدة؟

 د66 

 



 

 

  مع تحدث
زمٌلك عن 

التلمٌذة التً 
وجدت 

 الساعة...
 

 

 

 

 

 

 االستنتاج

 صٌغة السؤال
  أن ٌجري التلمٌذ

 التمرٌن المطلوب
  التلمٌذ  ٌرويأن

قصة التلمٌذة التً 
 وجدت الساعة

  أن ٌظهر التلمٌذ
رأٌه بما فعلت 

 التلمٌذة.
  أن ٌبدي التلمٌذ

اهتماما بخلق 
 األمانة

 ماذا تفعل التلمٌذات؟

 الطلب من بعض التالمٌذ قراءة السؤال 

  وصف كل صورة الطلب من التالمٌذ
بجمل بسٌطة، مع االستعانة بالكلمات 

 . المدونة على السبورة
 كتابة جمل التالمٌذ على السبورة 
 تصحٌح الجمل المدونة على السبورة 
  الطلب من التالمٌذ أن ٌرووا القصة

 مستعٌنٌن بما ُدّون على السبورة.

  اطالق حوار بٌن المعلم و التالمٌذ عن
 خلق األمانة:

 ما رأٌكم بما فعلت التلمٌذة؟ 
 هل فعلها جٌد؟ 
 هل تصفق لها؟ 

  

 د 4 عن قصة التلمٌذةتكلم مع زمٌلك 

 

 

 

 محفوظات 
 سبع سنٌن

 

 

 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

 بالنص 
 قراءة  أن ٌتقن التلمٌذ

 النص المطلوب.
 ن ٌحفظ التلمٌذ أ

 الكتاب 
 

  العارض
 الضوئً..

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

 .قراءة النص قراءة نموذجٌة 
  الطلب من التالمٌذ تردٌد قراءة النص

 جماعٌاً مع المعلم.
    الطلب من بعض التالمٌذ تكرار

 ة، وتصحٌح األخطاء.القراء
  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 
على أن تكون إجابات التالمٌذ بنعم أو 

 متعدد.ال، أو اختٌار من 

 د66 

 



 طلوبالنص الم
 د 4 قراءة النص المطلوب دون النظر إلى الكتاب

  7الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


