
 سادسةالوحدة ال

 

 تعبٌر شفهً + قرآن كرٌم عشر  سابعالدرس ال

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

  التمهٌد

محطة / الحقٌبة / على 

األرض / ٌركب الحافلة / 

 ٌأخذ الحقٌبة .............

 

 

 

 

 االستنتاج

 

 

أن ٌتذكر التلمٌذ بعض 

مرت معه  التراكٌب التً

 فً الدرس السابق

 

  أشٌاء
محسوسة، 

أغراض 
السفر ) قلم 

 –ساعة  –
 –دفتر 

 –مالبس 
 حقٌبة.....(

  التالمٌذ ٌبدأ المعلم بطرح أسئلة على
 عن مدلوالت األلفاظ

هذه؟ هذه ساعة ) مع رفع المعلم  ما

 ساعته أمام التالمٌذ (

هذا قلم / هذه مالبس / هذه 

 حقٌبة/.........

  المسافر هذه األشٌاء؟ فً أٌن ٌضع
 الحقٌبة

 ماذا ٌأخذ المسافر معه؟ ٌأخذ حقٌبة 
  / بماذا ٌسافر المسافر؟ بالسٌارة

 بالطائرة /بالقطار
  من أٌن ٌركب المسافر فً القطار؟

 من المحطة

 د 5 

 

 العرض

 

 

 

 

 

 

  انظر إلى
الصور 

األربع جٌداً، 
 وقل القصة

 

 

 

 

 المحاكاة

 

 

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  أن ٌالحظ التلمٌذ
بداٌة الكلمات 

 ونهاٌتها
  أن ٌقرأ التلمٌذ

العبارات 
 والكلمات 

  أن ٌناقش التلمٌذ
 محتوى الصور 

   ٌتحدث التلمٌذ أن
 عن الصور 

 

 

 

 

 السبورة 
 

  العارض
 الضوئً

 

  الكتاب 

  األلفاظ التالٌة على السبورة كتابة
)محطة / الحقٌبة / على األرض / 

 ٌركب الحافلة / ٌأخذ الحقٌبة ........(
  قراءة الكلمات والتراكٌب 
 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

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

صورة على حدا ، من خالل اإلجابة 
 عن بعض األسئلة:

 ؟ٌقف الرجلأٌن 

 د66 



 

 

 

 

  تحدث إلى
تالمٌذ الصف 

وأخبرهم 
 بالقصة.

 

 

 

 االستنتاج

   بجمل مفٌدة
  أن ٌستخدم التلمٌذ

فً جمله الفعل مع 
مفعولها أو حرف 
الجر الذي ٌتعدى 

ٌركب الحافلة بها )
/ ٌقف 

 .(.......فً..
  ٌكّون التلمٌذ أن

قصة مستعٌناً 
 بالصور

  أن ٌمثل التلمٌذ
 القصة مع زمالئه

  ٌروي التلمٌذ أن
 القصة مع زمالئه

  أن ٌروي التلمٌذ
قصة نسٌانه شٌئا 

ما فً األماكن 
 العامة.

 هل ٌوجد ناس فً المحطة؟ 

 ؟الرجل معهأخذ ٌماذا 

 أٌن وضع الرجل الحقٌبة؟

ماذا ٌفعل الرجل؟ هل أخذ معه 

 حقٌبته؟

 ٌقول الرجل للسائق؟ماذا 

  قراءة صٌغة السؤال، ثم الطلب من
 أحد التالمٌذ إعادة القراءة 

 طلب من التالمٌذ وصف كل صورة ال
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.
  الطلب من التالمٌذ تمثٌل أحداث

 القصة.
 وار بٌن المعلم و التالمٌذ عن اطالق ح

 األشٌاء التً ٌنساها الناس عادًة.
 د 4 هل نسٌت شٌئاً مرًة؟ تحدث إلى زمالئك وأخبرهم بالقصة

 

 .سورة الفٌل 

 

 

 الترجمة

 

 المحاكاة

  

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة 

  أن ٌقرأ التلمٌذ
النص قراءة 

 صحٌحة
  أن ٌتعرف التلمٌذ

على الفهم العام 
 للنص

  أن ٌناقش التلمٌذ
 المعنى العام للنص

 

 

 الكتاب 
 

  العارض
 الضوئً.

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

 نموذجٌة. قراءة النص قراءة 
  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 

 د66 



أن ٌبدي التلمٌذ رأٌه   االستنتاج
 بالنص 

  أن ٌتقن التلمٌذ
قراءة النص 

 المطلوب.
 ن ٌحفظ التلمٌذ أ

 طلوبالنص الم

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

 ال، أو اختٌار من متعدد. 
 

 د 4 قراءة النص المطلوب دون النظر إلى الكتاب

  16الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


