
 ( 00 – 01كتاب التلمٌذ   )  من أين أنت ؟  : خامسالدرس ال ثانية الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

 استنتاج عاصمة التمهيد 
 محاكاة

أن ٌسأل الطالب عن العاصمة وٌجٌب أثناء الحوار 
 مع زمٌله 

 البلدان العربٌةعلى الخرٌطةأن ٌقرأ الطالب أسماء 
أن ٌفهم الطالب سؤال المعلم من خالل اإلجابة 

 الصحٌحة 
أن ٌربط الطالب بٌن البلد وعاصمته  عند قراءة 

 الجملة  
أن ٌلتفت الطالب إلى كتابة المعلم للسؤال مقابل 

 الجواب 

 خرٌطة 
 سبورة 

 

  ) ٌعرض المعلم الخرٌطة  ) العربٌة 
   ٌختار المعلم  بعض التالمٌذ لقراءة البلدان على الخرٌطة 
 : ٌكتب المعلم عاصمة البلد الذي هو فٌه  مثال 

 " بارٌس عاصمة فرنسا "  ثم ٌسأل : ماعاصمة فرنسا ؟                    
   ٌحٌط المعلم بارٌس بدائرة و ٌستمع لإلجابة 
 ٌكتب  المعلم السؤال مقابل الجواب 
  م إلى البلدان على الخرٌطة  وٌسأل " ماعاصمة .. ؟  ثم ٌشٌر المعل

 ٌسجل المعلم األسئلة واألجوبة 
 نشاط ثنائً ( ٌتبادل الطالب السؤال والجواب عن عواصم البلدان ( 

 د5 

 ٌقود العرض 
 ٌدرس 

أن ٌستخدم الطالب خبراته السابقة فً وصف  محاكاة 
 الصورة 

 –أن ٌنشئ الطالب جملة باستخدام الفعل ) ٌقود 
 ٌدرس ( 

 أن ٌقرأ الطالب األلفاظ الجدٌدة قراءة صحٌحة 
أن ٌسأل الطالب  المعلم عن معانً المفردات 

 الغرٌبة  بعد قرائتها 

 صورة 
 عارض 
 الكتاب 
 سبورة 

   ٌعرض المعلم صورة الفعل  ) ٌقود ( ثم ٌسأل عنها 
 ود السٌارة  " ثم ٌسأل : ماذا ٌفعل األب ؟ ٌكتب المعلم  " األب ٌق 
  ٌوجه الطالب لوضع الفعل فً جملة 
  ) ٌكرر األمر مع الفعل   ) ٌدرس 
  ٌوجه الطالب لفتح الكتاب 
  ٌختار بعض الطالب لقراءة األلفاظ  الجدٌدة 
  ٌجٌب عن استفسارات الطالب 

 د 9 

 أن ٌستمع الطالب إلى الحوارلدقٌقة واحدة  تلقٌن الحوار  
 أن ٌفهم الطالب التفاصٌل فً الحوار المسموع 

أن ٌجٌب الطالب عن اسئلة الفهم العام  والدقٌق 
 إجابة صحٌحة 

أن ٌركز الطالب عند االستماع الثانً لإلجابة عن 
 األسئلة 

 سبورة 
 كتاب 

   ٌوجه المعلم الطالب لالستماع 
 الفهم العام للنص  ) كم ولدا فً الحوار ؟ هل كان  ٌطرح المعلم اسئلة

 الحوار فً الصباح ؟ مااسم البلد الذي سمعته ؟  ..؟ (

  ًٌوجه المعلم الطالب لالستماع الثان 
  ٌسأل المعلم أسئلة الفهم الدقٌق  ) عٌسى من أٌن ؟ ماذا ٌفعل فً لندن

 ؟ ....( 

 د6 

أن ٌحاكً الطالب الحوار الذي سمعه  أثناء حدٌثه   محاكاة  الحوار  
 مع زمٌله فً النشاط

أن ٌتذكر الطالب  معلوماته السابقة لٌوظفها فً 
 الحوار 

 أن ٌتقن الطالب تمثٌل دوره أمام الزمالء 
 أن ٌستمع الطالب ألداء زمالئه عند التمثٌل 

الخرٌطة وٌحاكً )نشاط  ثنائً (كل ثنائً من الطالب ٌختار بلدا  من   خرٌطة 
 الحوار الذي سمعه  فً وقت  ٌحدده المعلم   

  ٌراقب المعلم أداء الطالب  وٌشجعهم على اإلضافات وتفعٌل الخبرات
 السابقة أثناء الحوار 

  كل ثنائً ٌقوم بتمثٌل الحوار أمام الزمالء 
  ٌستمع المعلم  ألداء الطالب 

ٌنبه المعلم الطالب إلى   
 لهدف استخدام التعبٌرات  ا
 ماذا تفعل هنا فً ...؟

 من أٌن أنت ؟ 
 حضرت ل ....... 

 د05

أن ٌحل الطالب أسئلة التمرٌن الثالث بناء على    3التمرٌن/  
 فهمه النص 

أن ٌكتب الطالب اإلجابات على الكتاب إجابة 
 صحٌحة 

   ٌوجه الطالب لفتح الكتاب وحل التمرٌن الثالث فردٌا 
  ٌستمع اإلجابات وٌسجل الصحٌحة على السبورة 
  ٌوجه الطالب لكتابة اإلجابة الصحٌحة  على الكتاب 

 د7 

 د3 ) تقوٌم نهائً  ( ٌوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب ثم ٌطرح األسئلة التً تراجع محتوى الدرس  الخاتمة 

 (   9/  7كتاب التلمٌذ  )   الصفحة :  الواجب

 


