
 تراكٌب نحوٌة + نشاط اضافً الدرس السادس والعشرون الوحدة التاسعة

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

أٌن، المختبر،  التمهٌد

مشكلة، عرفت، 

 الفرق.......

 

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

   أطلب من بعض التالمٌذ أن أداء
 حوار من بعض فقرات الدرس

إجراء الحوار بٌن 

 التالمٌذ مع بعضهم

 د 5

 

 العرض

حول كما - 4
 المثال

 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌستخدم الجملة
 االسمٌة البسٌطة

  أن ٌستخدم بعض
 الكلمات الوصفٌة

  أن ٌستخدم التلمٌذ
 الضمٌر )ه( 

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  ًأن ٌحول جمالً كما ف
 األمثلة

 أن ٌقرأ التلمٌذ الجمل 

  العارض
 الضوئً

 السبورة 
  الكتاب 

 

 أكتب على السبورة 

 طوٌل. هشعر سعد طوٌل.    سعد شعر

  أقرأ العبارات ثم التالمٌذ ٌعٌدون

 بعدي فردٌاً وجماعٌاً 

 أطلب من التالمٌذ الفرق بٌن الجملتٌن 

  المجال للتالمٌذ لٌتعرفوا على أترك

الضمٌر هاء مع االسم واستخدامه مع 

 بعض الكلمات الوصفٌة

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

  أشرح لهم المطلوب من السؤال

 وهو تحوٌل الجملة كما المثال

  أساعدهم فً استنتاج
القاعدة فً حال لم 

 ٌصلوا إلٌها
  أكرر األمثلة حتى ٌفهم

 المطلوب منهمالتالمٌذ 
  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا

ألداء كل بند من 
 التدرٌبات 

  أمر على التالمٌذ
ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 
 

 د81



  أن ٌكرر التلمٌذ الجمل
 بعد المعلم

  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا
 صحٌحاً 

  أن ٌكتب التلمٌذ بخط
 واضح وجمٌل

  أن ٌكتب التلمٌذ
كانها اإلجابات فً م

 الصحٌح

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

سعد شعره   شعر سعد طوٌل. 

 طوٌل.

 أختار تلمٌذٌن ألداء البند األول 

 بل التلمٌذ األول ٌقرأ الجملة ق

 التحوٌل والتلمٌذ الثانً ٌحول الجملة

سعد شعره   شعر سعد طوٌل. 

 طوٌل.

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار
 تلمٌذٌن لكل بند من التدرٌب

  أطلب من التالمٌذ كتابة الجواب
 على الكتاب

حول كما - 5
 المثال

 

 المحاكاة 

 االستنتاج

 

  أن ٌستخدم الجملة
 االسمٌة البسٌطة

  أن ٌستخدم بعض
 الكلمات الوصفٌة

  أن ٌستخدم الفعل
الماضً 

 الناقص)كان()أصبح(
  أن ٌردد التلمٌذ

العبارات والكلمات 
 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن

 السبورة 
  العارض

 الضوئً
  الكتاب 

 

 أكتب على السبورة 

 شعر سعد طوٌل)قصٌر(  

اآلن  بحأصو طوٌالً شعر سعد  كان 

 قصٌراَ.

  أقرأ العبارات ثم التالمٌذ ٌعٌدون

 بعدي فردٌاً وجماعٌاً 

 أطلب من التالمٌذ الفرق بٌن الجملتٌن 

  أترك المجال للتالمٌذ لٌتعرفوا على

  أساعدهم فً استنتاج
القاعدة فً حال لم 

 ٌصلوا إلٌها
  أكرر األمثلة حتى ٌفهم

 التالمٌذ المطلوب منهم
  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا

ألداء كل بند من 
 التدرٌبات 

  أمر على التالمٌذ
ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 

 د81



المقصود من صٌغة 
 السؤال

  ًأن ٌحول جمالً كما ف
 األمثلة

  أن ٌنشئ التلمٌذ جملة
باستخدام الفعل 

 الناقص )كان()أصبح(
 أن ٌقرأ التلمٌذ الجمل 
  أن ٌكرر التلمٌذ الجمل

 بعد المعلم
  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا

 صحٌحاً 
 ٌز التلمٌذ بٌن أن ٌم

 كان وأصبح
  أن ٌكتب التلمٌذ بخط

 واضح وجمٌل
  أن ٌكتب التلمٌذ

اإلجابات فً مكانها 
 الصحٌح

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

)كان()أصبح( الفعل الماضً الناقص 

 وكٌف نستخدمه

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

  أشرح لهم المطلوب من السؤال

 كما المثالوهو تحوٌل الجملة 

 شعر سعد طوٌل)قصٌر(  

كان شعر سعد طوٌاًل وأصبح اآلن  

 قصٌراَ.

 أختار تلمٌذٌن ألداء البند األول 

  التلمٌذ األول ٌقرأ الجملة قبل

 التحوٌل والتلمٌذ الثانً ٌحول الجملة

 شعر سعد طوٌل)قصٌر(  

كان شعر سعد طوٌاًل وأصبح اآلن  

 قصٌراَ.

 ختار أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأ
 تلمٌذٌن لكل بند من التدرٌب

  أطلب من التالمٌذ كتابة الجواب على

 الكتاب

 



 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ أن ٌقولوا جمالً ٌستخدمون فٌها الضمٌر مع االسم وجمالً فٌها كان وأصبح

  33الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


