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تعبٌر شفهً + حدٌث  الرابع عشر الدرس

 شرٌف

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

 أبً معلم........ التمهٌد

أمً فً الخمسٌن من 

 عمرها

 أخً فً..........

 أختً الصغرى

 

 

 الحوار

 

 المحاكاة

 

 

 

أن ٌتذكر التلمٌذ بعض 

التً مرت معه التراكٌب 

 فً الدرس السابق

   ٌبدأ المعلم بالتحدث عن
أسرته مستخدماً ألفاظ الدرس: 

أسرتً تتكون من 
............،أبً ...........، 

أمً............، 
 أخً...........

  ٌطرح المعلم أسئلة على أحد
 التالمٌذ: 

مّم تتكون أسرتك؟ ماذا ٌعمل 

 أبوك؟ كم عمر أبوك؟

  التالمٌذ أن الطلب من أحد
 ٌتحدث عن أسرته

 د 5 

 

 العرض

 

 

  انظر إلى أفراد
أسرة فارس فرداً 

 ........فرداً 
  عرف بنفسك

 وبأسرتك.

 

 

 

 

 

 

 المحاكاة

 

 

  أن ٌالحظ التلمٌذ
بداٌة الكلمات 

 ونهاٌتها
  أن ٌقرأ التلمٌذ

العبارات 
 والكلمات 

  أن ٌناقش التلمٌذ
 محتوى الصور 

  التلمٌذ أن ٌعّرف
عن كل فرد من 

أفراد أسرة فارس 
 بجملة مفٌدة

 

 

 

 

 

 

 السبورة 
 

 

  الطلب من التالمٌذ النظر إلى الصور 
  سٌدة  –جدة قراءة الكلمات والتراكٌب

الصف  –أخت  –سبعون  –منزل 
 ..........(األول االبتدائً 

 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

 الطلب من  ثم ،قراءة صٌغة السؤال
 قراءة إعادة الأحد التالمٌذ 

 ر مع  التالمٌذ عن كل اإطالق الحو
صورة على حدا ، من خالل اإلجابة 

 عن بعض األسئلة:
 كم عمر فارس؟ فً أي صٍف هو؟
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 االستنتاج

   أن ٌمٌز التلمٌذ
المقصود من 
 صٌغة السؤال

  ٌعرف التلمٌذ أن
 بأسرة فارس

  أن ٌستخدم التلمٌذ
فً جمله ) تتكون 

/ ضمٌر الغائب 
 المتصل ه /ها (

  التلمٌذ ٌمأل أن
الفراغات شفهٌاً 

 ثم تحرٌرٌاً 
  أن ٌتحدث التلمٌذ

 عن نفسه وأسرته

  العارض
 الضوئً

 

 

  الكتاب 
 

 كم عمر جدة فارس؟ وماذا تعمل؟

هل أخت فارس تلمٌذة؟ فً أي صٍف 

 هً؟

 ماذا ٌعمل أبو فارس؟ وكم عمره؟

؟ ماذا تعمل؟ وكم هل أم فارس معلمة

 عمرها؟

  التحدث عن أفراد الطلب من التالمٌذ
بجمل بسٌطة،  أسرة فارس فرداً، فرداً 

مع االستعانة بالكلمات المدونة على 
مثالً) أبو فارس طبٌب فً الكتاب 

 الخمسٌن من عمره(

 كتابة جمل التالمٌذ على السبورة 
 تصحٌح الجمل المدونة على السبورة 

  ملء الفراغات الطلب من التالمٌذ
على كتبهم مستعٌنٌن بالجمل المدونة 

 على السبورة
 د 4 عرف بنفسك، وأسرتك. اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن،

 

 حديث شريف 
إكرام 

 الوالدٌن

 

 

 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 

  أن ٌتقن التلمٌذ
قراءة النص 

 

 

 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 
ن األفكار والعبارات ، بحٌث تكو

مصاغة باللغة العربٌة ومترجم فٌها أهم 
المفردات والعبارات بلغة الطالب األم 
على أن تكون إجابات التالمٌذ بنعم أو 

 ال، أو اختٌار من متعدد. 

 د66 



 المطلوب.
 ن ٌحفظ التلمٌذ أ

 طلوبالنص الم

 

 د 4 قراءة النص المطلوب دون النظر إلى الكتاب

  61الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


