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فهم واستماع + تراكٌب   الرابع عشرالدرس 

 ونحو

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

جنسٌتك، أٌن تسكن،  التمهٌد

 حً، أفراد، 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض  محاكاة

التراكٌب والمفردات التً 

 مرت معه فً الدرس السابق

   لبعض التالمٌذ أوجه سؤالا 
 من أٌن أنت؟

 ما جنسٌتك؟ أٌن تسكن؟

 د 5 

 

 العرض

امأل البطاقة  -4

بالبٌانات معتمداا على 

 ما ورد فً الحوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاكاة

 الستنتاج

 معنى التلمٌذ  ذكرأن ٌت
 المفردات بعض

   أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ التمرٌن
 المطلوب

  ٌفهم التلمٌذ الجمل أن
 المسموعة

 أن ٌعرف اسم السؤال ما 
  أن ٌستنتج قاعدة ٌاء

 النسبة
  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة

 المفردات

  أن ٌكتب على الكتاب

 بخط جمٌل

  ًأن ٌحاكً جمالا كما ف
 األمثلة

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
 

  أطلب من بعض التالمٌذ أداء الحوار
األساسً ثم أسألهم عن بعض معانً 

جنسٌتك، أٌن تسكن، حً، الكلمات )
 (أفراد

  أشرح للتالمٌذ المطلوب منهم من
التدرٌب وهو ملئ البطاقة بالبٌانات 

 معتمداا على ما ورد فً الحوار
 مالٌزٌا....... مالٌزي   الرحٌمعبد 

  أقرأ والكلمات ثم أختار تلمٌذاا ألداء البند
 األول من التدرٌب 

  أنتقل إلى بقٌة البنود وأختار تلمٌذاا
 لإلجابة 

 أطلب من التالمٌذ كتابة الحل فً الكتاب 
 

 

  أقرأ للتالمٌذ تعلٌمات السؤال 
 أقرأ علٌهم العبارات من كتاب المعلم 

 أطول الثالثة. من عبد الفتاحعبد الفتاح 

 

  أمر على التالمٌذ
ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 
  أختار تلمٌذاا جدٌداا

ألداء كل بند من 
 التدرٌبات
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استمع إلى  – 5

ثم ضع العبارات 

 بجوار عالمة 

 المناسبة لصورةا

 

    ثم أختار تلمٌذاا ألداء البند األول من
 التدرٌب 
  2الصورة     ؟من عبد الفتاح

  أنتقل إلى بقٌة البنود وأختار تلمٌذاا
 لإلجابة 
 من التالمٌذ كتابة الحل فً الكتابأطلب 

 أقرأ الجمل مرتٌن 
  أمر على التالمٌذ

ألتأكد من صحة 
 إجاباتهم 

  أختار تلمٌذاا جدٌداا
ألداء كل بند من 

 التدرٌبات
 

 

 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ تمثٌل بعض فقرات الحوار

اسأل ثم أجب  – 6

 كما فً المثال

 المحاكاة

 الستنتاج

 
 

 السبورة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
 

 :أكتب على السبورة 
 نا من استرالٌاأ                 

 ؟كجنسٌت ما 

 .ً  أنا أسترال

  من بعض التالمٌذ قراءة الجملأطلب 
  إلى الجملأطلب من التالمٌذ النظر 
  أوجه أسئلة للتالمٌذ عن الجمل لتمٌٌز

  السؤال والجوابالفرق بٌن 
ً  استرالٌا وبٌن كلمتً   )ٌاء النسب( واسترال

  أساعد التالمٌذ لٌتوصلوا إلى قاعدة
 )ٌاء النسب(استخدام 

  أشرح للتالمٌذ المطلوب منهم من التدرٌب
 كتابة السؤال والجوابوهو 

 ما جنسٌتك؟

.  ً  أنا أسترال

  أطلب من التالمٌذ النظر إلى أعالم الدول
 وقراءة أسماء الدول

 ألداء البند األول من  ثم أختار تلمٌذٌن
األول السؤال ثم ٌقرأ الثانً  قرأٌالتدرٌب 

  ًأساعدهم ف
استنتاج القاعدة 

فً حال لم 
 ٌصلوا إلٌها

  أكرر األمثلة
حتى ٌفهم 
التالمٌذ 

 المطلوب منهم
  أختار تلمٌذاا

جدٌداا ألداء كل 
بند من 

 التدرٌبات 
  أمر على

التالمٌذ ألتأكد 
من صحة 
 إجاباتهم 
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 الجواب
.    ما جنسٌتك؟  ً  أنا أسترال

  أنتقل إلى بقٌة البنود وأختار تلمٌذاا لإلجابة 
 أطلب من التالمٌذ كتابة الحل فً الكتاب 

 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ السؤال بصٌغة ما جنسٌتك والتالمٌذ ٌجٌبون بـ جنسٌتً

  61الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


