
 ثالثةالوحدة ال

 

تعبٌر شفهً + حدٌث  التاسع الدرس 

 شرٌف

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

 –ٌلبس/ لبس المالبس  التمهٌد

 –ٌضع/ وضع الكتاب 

 –ٌأكل / أكل الطعام 

ٌنّظف / نّظف الصف 

.................... 

 

 المحاكاة

 

 

بعض أن ٌتذكر التلمٌذ 

التراكٌب التً مرت معه 

 فً الدرس السابق

 مالبس 
 كتاب 
 دقتر 

 إلقاء السالم على التالمٌذ 
  ٌقوم المعلم بحركات إٌمائٌة تعّبر عن

 ، لبس المالبس......(وضع الكتاب)
  ٌضع ٌسأل التالمٌذ ماذا ٌفعل األستاذ؟

 ......كتابه
وضع ماذا فعل األستاذ؟ 

 ..........كتابه

 

فً استخدام األفعال 

صٌغة المضارع 

 والماضً

 د 5

 

 العرض

 

 

 

 

  انظر إلى كّل
صورتٌن، 

وتحدث عما 
تراه: من قبل 

 ومن بعد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاج

 

 

 

 المحاكاة

 

 

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  أن ٌالحظ التلمٌذ
بداٌة الكلمات 

 ونهاٌتها
  ٌقرأ التلمٌذ أن

العبارات 
والكلمات 

 طلوبةالم
  أن ٌناقش التلمٌذ

 محتوى الصور 
  ٌصف التلمٌذ أن

ما ٌراه فً 
الصورتٌن، بجملة 

 صحٌحة .

 

 

 

 السبورة 
 

  العارض
 الضوئً

 

  الكتاب 
 

  ٌلبس/ ) قراءة الكلمات والتراكٌب
ٌضع/ وضع الكتاب  –لبس المالبس 

ٌنّظف /  –ٌأكل / أكل الطعام  –
 (نّظف الصف .............

 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

 الفردٌة
  مع اإلشارة قراءة صٌغة السؤال

 لمعنى ) قبل / بعد ( 
  الطلب من أحد التالمٌذ قراءة صٌغة

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

صورة على حدا ، من خالل اإلجابة 
 عن بعض األسئلة:

ماذا ٌفعل الولد اآلن؟ ٌلبس... 

 ٌضع....

 د66 



 

  تحدث مع
زمٌلك عما 

تفعله فً 
البٌت بعد 

رجوعك من 
 المدرسة

   أن ٌقارن التلمٌذ
بٌن الصورتٌن، 

وٌذكر الفرق 
 بٌنهما 

  أن ٌستخدم التلمٌذ
األفعال بصٌغة 

الماضً 
 والمضارع

  أن ٌتحدث التلمٌذ
أفعاله بعد عن 

 إلى البٌت  الرجوع

الكتب فً الحقٌبة؟ هل وضع الولد 

 وضع....

 هل لبس الطفل مالبسه؟ لبس..

 ماذا على المائدة؟ على المائدة .....

ماذا ٌفعل الناس حول المائدة؟ ٌأكل 

 الناس.....

هل أكل الناس الطعام؟ نعم أكل 

........ 

 ما ذا تفعل البنت ؟ تنظف

 هل الغرفة نظٌفة؟ نعم الغرفة نظٌفة

البنت  ماذا فعلت البنت فً الغرفة؟

.......... 

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

 . كتابالمدونة على ال
 كتابة جمل التالمٌذ على السبورة 
 تصحٌح الجمل المدونة على السبورة 

 د 4 تفعل بعد رجوعك من المدرسة؟ماذا  ،اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن

 

 

 حديث شريف 
 إتقان العمل

 

 

 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 

 

 

 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

 القراءة، وتصحٌح األخطاء.
  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 

 د66 



   أن ٌتقن التلمٌذ
قراءة النص 

 المطلوب.
 ن ٌحفظ التلمٌذ أ

 طلوبالنص الم

المٌذ بنعم أو على أن تكون إجابات الت
 ال، أو اختٌار من متعدد. 

 

 د 4 قراءة النص المطلوب دون النظر إلى الكتاب

  61الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


