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قادم، استقبال، المطار،  التمهٌد

ٌحضر لنا، أرتب 

 البٌت، ساعد

 الحوار

 االستنتاج

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

 السابق معه فً الدرسمرت 

  أوجه سؤالً لبعض التالمٌذ 

  من ذهب إلى المطار؟ 
 من استقبلت فً المطار؟ 

 د 5 

 

 العرض

 ضع عالمة .  4

 بجوار التكملة المناسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمع إلى  – 5

اكتب رقم ثم العبارات 

العبارة فً الدائرة 

 لصورةا بجوار

 المحاكاة

 االستنتاج

 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
 هل
  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة

 المفردات

  أن ٌكتب على الكتاب

 بخط جمٌل

  ًأن ٌحاكً جمالً كما ف
 األمثلة

  ًأن ٌستخدم صٌغة النف
 للسؤال المبدوء بـ )هل(

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
 

  أطلب من بعض التالمٌذ أداء
الحوار األساسً ثم أسألهم عن بعض 

ستقبال، المطار، امعانً الكلمات )
 (ٌحضر لنا، أرتب البٌت، ساعد

  أشرح للتالمٌذ المطلوب منهم من
التدرٌب وهو اختٌار الجواب المناسب 

 لتكملة الجملة 
 المغرب   العم محمود قادم من 

  أقرأ العبارات ثم أختار تلمٌذاً ألداء البند
 األول من التدرٌب 

  ًأنتقل إلى بقٌة البنود وأختار تلمٌذا
 لإلجابة 

 أطلب من التالمٌذ كتابة الحل فً الكتاب 
 

 

 

  أقرأ للتالمٌذ تعلٌمات السؤال 
 أقرأ علٌهم العبارات من كتاب المعلم 

 الفالح ٌزرع حدٌقة البٌت اكتب رقم واحد

 

  أمر على التالمٌذ
ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 
  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا

ألداء كل بند من 
 التدرٌبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقرأ الجمل مرتٌن 
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 المناسبة

 

    ثم أختار تلمٌذاً ألداء البند األول من
 التدرٌب 

  الفالح ٌزرع حدٌقة البٌت اكتب رقم واحد

 الصورة د

  ًأنتقل إلى بقٌة البنود وأختار تلمٌذا
 لإلجابة 
 التالمٌذ كتابة الحل فً الكتابمن أطلب 

  أمر على التالمٌذ
ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 
  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا

ألداء كل بند من 
 التدرٌبات

 

 

 د 4 التالمٌذ تمثٌل بعض فقرات الحوارأطلب من بعض 

اسأل ثم أجب  – 6

 كما فً المثال

 المحاكاة

 االستنتاج

  السبورة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
 

 :أكتب على السبورة 
 ؟ترٌد شٌئاً من المكتبة هل

 .، وشكراً ال

 أطلب من بعض التالمٌذ قراءة الجملتٌن 
  إلى الجملتٌنأطلب من التالمٌذ النظر 
  أوجه أسئلة للتالمٌذ عن الجملتٌن لتمٌٌز

 السؤال والجواب الفرق بٌن 
 وٌتعرفوا على صٌغة النفً فً اإلجابة

  أشرح للتالمٌذ المطلوب منهم من التدرٌب
 كتابة السؤال والجوابوهو 

 هل ترٌد شٌئاً من المكتبة؟

 ال، وشكراً.

  أطلب من التالمٌذ النظر إلى الصور 
 ألداء البند األول من  ثم أختار تلمٌذٌن

األول السؤال ثم ٌقرأ الثانً  قرأٌالتدرٌب 
 الجواب

 ال، وشكراً.   هل ترٌد شٌئاً من المكتبة؟

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

  ًأساعدهم ف
استنتاج القاعدة 

فً حال لم 
 ٌصلوا إلٌها

  األمثلة أكرر
حتى ٌفهم 

التالمٌذ 
 المطلوب منهم

  ًأختار تلمٌذا
جدٌداً ألداء كل 

بند من 
 التدرٌبات 

  أمر على
التالمٌذ ألتأكد 

من صحة 
 إجاباتهم 
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 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ السؤال بصٌغة هل عندك والتالمٌذ ٌجٌبون بـ ال وشكراً 

  02الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


