
 (  81 – 81 كتاب التلمٌذ   )  أين المفتاح ؟  : تاسعالدرس ال ثالثة الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

أن ٌتذكر الطالب معلوماته السابقة لإلجابة عن  استنتاج مكان التمهيد 
 األسئلة 

أن ٌسأل الطالب عن المكان مستخدما الصٌغة " 
 أٌن مكان؟ " 

 أن ٌناقش الطالب  معلمه فً اإلجابة صحة وخطأ 
 أن ٌستمع الطالب لزمالئه أثناء إجابتهم عن السؤال

ٌسجل المعلم عشر كلمات من بٌئة الصف معروفة للطالب بشكل   سبورة
 عمودي على السبورة 

 ستارة ؟  ثم ٌكتب السؤال ٌسأل عن األولى  :  أٌن مكان ال 
  ٌستمع الجواب  وٌناقشه 
  ٌختار طالبا لٌسأل عن الكلمة الثانٌة بنفس الصٌغة وآخر لإلجابة 
  ٌكرر األمر مع باقً الكلمات 

ٌركز المعلم على استرجاع 
الطالب  ل  ) تحت , فوق , 
 أمام , خلف  , على , فً  (

من خالل إجابته على 
 األسئلة 

 د5

 أن ٌستخدم الطالب ) لٌس ( عند نفً اإلجابة  محاكاة  لٌست  
أن ٌسأل الطالب وٌجٌب عن الكلمات بنفس الصٌغة 

 التً تعلمها من المعلم 
 أن ٌستمع الطالب لزمالئه عند السؤال والجواب 

 ٌكرر المعلم السؤال  عن األشٌاء  ) هل الستارة خلف النافذة  ؟  (   سبورة
  )  ٌستمع الجواب ثم ٌكتب  الجواب  ) ال  , لٌست خلف النافذة 
 ٌختار طالبا لٌسأل عن الكلمة الثانٌة بنفس الصٌغة وآخر لإلجابة 
 ٌكرر األمر مع باقً الكلمات 

سؤال المعلم سٌكون جوابه  
 دائما : ال  

ٌنوع بٌن الكلمات  للتمرٌن 
 على المذكر والمؤنث

 د5

 نسٌت  
 المفتاح 

أن ٌمضً الطالب وقتا فً البحث مع المعلم عن  تمثٌل 
 المفتاح

أن ٌردد الطالب  العبارات التً ٌقولها المعلم أثناء 
 البحث 

 أن ٌنشئ الطالب جملة باستخدام الفعل ) نسٌت ( 
أن ٌعبر الطالب جسدٌا عن الفعل من خالل إٌحائه 

 الجسدي 
أن ٌستمع الطالب إلى  الفعل فً سٌاقات مختلفة 

 اء التالمٌذ من إنش
 أن ٌمارس الطالب الكلمات الجدٌدة شفوٌا 

 مفتاح
 سبورة

   ٌخفً  المعلم مفتاحه فً مكان  ما من الصف  أمام الطالب 
  ٌمثل المعلم نسٌان مكان المفتاح والبحث عنه  فً أماكن أخرى وهو

ٌسأل  ) أٌن  المفتاح  ٌاربً ؟ أٌن المفتاح  ٌاهللا ؟ ( و ٌمضً وقتا 
 وٌطلب من الطالب البحث معه  وتكرار ماٌقولهفً البحث 

  ٌقول  المعلم  ) نسٌت مكان المفتاح  ( مع اإلٌحاء الجسدي ثم ٌكتب
 الجملة على السبورة 

   ٌسأل المعلم  ) أٌن المفتاح ؟ ( و ٌختار بعض الطالب لتكرار
 الجواب على السبورة 

 (  ٌوجه  المعلم الطالب إلنشاء جملة باستخدام الفعل ) نسٌت 
  ٌكتب المعلم بعضا منها 

اإلٌحاء الجسدي مهم جدا  
للطالب  للوصول بهم إلى 

 فهم المعنى  ) نسٌت ( 
 

على الطالب اإلجابة بنسٌت 
مكان المفتاح  مع التعبٌر 

 الجسدي 

 د81

 الحوار  
 تذكرت 
 ربً 

 أن ٌصغً الطالب للحوار المسموع لمدة دقٌقة  تلقٌن
أن ٌجٌب الطالب عن اسئلة الفهم العام للنص بعد 

 االستماع األول 
أن ٌركز الطالب عند االستماع الثانً لإلجابة عن 

 أسئلة الفهم الدقٌق 
 أن ٌذكر الطالب الضد الصحٌح للكلمة ) نسٌت (

أن ٌوضح الطالب معنى الكلمة ) رب  ( من خالل 
 مرادفها 

 ت مختلفة أن ٌستمع الطالب إلى الفعل فً سٌاقا

األصوات 

 المرفقة 
   ٌوجه المعلم الطالب لالستماع 
  ٌطرح المعلم اسئلة الفهم العام للنص  ) عن أي شٌئ تبحث الفتاة ؟

 أٌن بحثت الفتاة ؟  هل  وضعت المفتاح على المكتب  ؟ ..؟ ( 

  ًٌوجه المعلم الطالب لالستماع الثان 
  ٌسأل المعلم أسئلة الفهم الدقٌق )  هل وجدت البنت مكان المفتاح ؟

 ماضد  نسٌت ؟ مامرادف  ٌاربً ؟ ( 
  تذكرت (  ) ٌاربً  =  ٌاهللا  ( × ٌكتب المعلم  )  نسٌت 
   ) ٌوجه المعلم الطالب إلنشاء جملة  باستخدام الفعل ) نسٌت 
    ٌستمع المعلم  للجمل وٌسجل بعضها 

االستماع حتى ٌكرر المعلم 
 ٌستخرج الطالب اإلجابة 

 د81

أن ٌرتب الطالب الجمل فً التمرٌن الثالث بناء  تلقٌن   3التمرٌن / 
 على فهم النص ترتٌبا صحٌحا 

 أن ٌقرأ الطالب المفردات الجدٌدة قراءة صحٌحة 
أن ٌسأل الطالب عن معنى الكلمات الجدٌدة بعد 

 قراءتها 

 الكتاب
 صور 

 عارض

  ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب وٌختار بعضا منهم للقراءة 
  ٌشرح الكلمات الجدٌدة بعرض صورها أو اإلشارة إلٌها فً الكتاب 
   (  فردٌا  3ٌوجه الطالب لترتٌب الجمل فً السؤال ) 
  ٌستمع اإلجابات وٌوجهها 

 د81 

 د5 ثم ٌطرح األسئلة التً تراجع محتوى الدرس) تقوٌم نهائً  ( ٌوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب  الخاتمة 

 (   81/  81كتاب التلمٌذ  )   الصفحة   :  الواجب

 


