
 تراكٌب نحوٌة + نشاط اضافً الدرس السادس الوحدة الثانٌة

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

 مدٌنة جمٌلة، أجمل التمهٌد

 أسماء بعض المدن

 

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

صور لرجلٌن من 

مدٌنتٌن مختلفتٌن 

مع بعض معالم 

المدٌنة)برج اٌفل 

 مثال(

 أعرض الصور على التالمٌذ وأسأل 
 من أٌن هذا الرجل فً الصورة؟

 أي مدٌنة أجمل؟

إجراء الحوار مع عدد 

 من التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

كون جمالً كما - 4

 المثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌستخدم الجملة
 االسمٌة البسٌطة

  أن ٌستخدم صٌغت
 التفضٌل

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال
  أن ٌكون جمالً كما

 المثال

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 السبورة 
  العارض

 الضوئً
  الكتاب 
  صوراً ألشٌاء

 مختلفة الطول

 

  أعرض على التالمٌذ صوراً ألشٌاء

 مختلفة الطول

 أسأل الطالب 

 ما هذا؟ / أٌن الطوٌل؟ /أٌن القصٌر؟ 

 أكتب على السبورة 

 القلم أطول منالمسطرة 

 المسطرة أقصر منالقلم 

  أقرأ العبارات ثم التالمٌذ ٌعٌدون

 بعدي فردٌاً وجماعٌاً 

  أساعدهم فً استنتاج
القاعدة فً حال لم 

 ا إلٌهاٌصلو
  أكرر األمثلة حتى ٌفهم

 التالمٌذ المطلوب منهم
  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا

ألداء كل بند من 
 التدرٌبات 

  أمر على التالمٌذ
ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 
 

 د81



  أن ٌحاكً جمالً كما
 فً األمثلة

  أن ٌنشئ التلمٌذ
جملة باستخدام 
 صٌغة التفضٌل

  ٌقرأ التلمٌذ الجملأن 
  أن ٌكرر التلمٌذ

 الجمل بعد المعلم
  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا

 صحٌحاً 
  أن ٌستنتج التلمٌذ

 قاعدة اسم التفضٌل
  أن ٌكتب التلمٌذ بخط

 واضح وجمٌل
  أن ٌكتب التلمٌذ

اإلجابات فً مكانها 
 الصحٌح

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  استنتاج قاعدة اسم أطلب من التالمٌذ

 التفضٌل

 أطول    طوٌلة   

 أقصر     قصٌر  

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

   أشرح لهم المطلوب من السؤال

 وهو كتابة جملة كما المثال

 أطلب من التالمٌذ النظر إلى الصور 

 أختار ثالثة تالمٌذ ألداء البند األول 

  التلمٌذ األول ٌقرأ الجملة األولى

الثانً ٌقرأ الجملة الثانٌة والتلمٌذ 

 والتلمٌذ الثالث ٌقرأ الجملة الثالثة

 القلم طوٌل

 المسطرة طوٌلة

 المسطرة أطول من القلم

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار
 ثالثة تالمٌذ لكل بند من التدرٌب

  أطلب من التالمٌذ كتابة الجواب
 على الكتاب

أن ٌستخدم الجملة   المحاكاة تبادل السؤال - 5
 االسمٌة البسٌطة

 السبورة 
  العارض

  من أٌن أنت؟أسأل بعض الطالب 
 أكتب السؤال والجواب على السبورة 

 د81 



والجواب مع 

 زمٌلك

 االستنتاج

 

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  أن ٌعرف اسم السؤال
 من أٌن

  أن ٌتبادل األسئلة
 واألجوبة مع زمٌله

  أن ٌحاكً جمالً كما
 فً األمثلة

 أن ٌسأل عن الجنسٌة 
 أن ٌقرأ التلمٌذ الجمل 
  التلمٌذ أن ٌكرر

 الجمل بعد المعلم
  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا

 صحٌحاً 
  أن ٌوظف التلمٌذ

صٌغة السؤال )من 
أٌن( فً انشاء جملة 

 صحٌحة
  أن ٌكتب التلمٌذ بخط

 الضوئً
  الكتاب 

 

 من أٌن أنت؟
 أنا من تركٌا.

  أترك المجال للتالمٌذ لٌتعرفوا على
كٌفٌة السؤال عن المدٌنة واإلجابة 

 على السؤال
 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

   أشرح لهم المطلوب من السؤال

 وهو تبادل السؤال والجواب 

  النظر إلى الصورأطلب منهم 

 أختار تلمٌذٌن ألداء البند األول 

  ًالتلمٌذ األول ٌسأل والتلمٌذ الثان

 ٌجٌب 

 من أٌن أنت؟
 أنا من فرنسا.

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار
 تلمٌذٌن لكل بند من التدرٌب



 واضح وجمٌل
  أن ٌكتب التلمٌذ

اإلجابات فً مكانها 
 الصحٌح

أن ٌجري التلمٌذ 
 التمرٌن المطلوب

 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ أن ٌقولوا جمل باستخدام صٌغة التفضٌل

  1الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


