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 دليل المعلم / المستوى الثالث

                      :األهداف العامة لدروس المستوى الثالث، ونواتج التعلم : أوالً 

     : من خالل النشاط التمهيدي، والتي تضمنت دراستها مراجعة المهارات التي سبقت  :1  

      .                      للنص المصاحب عض األسئلة بعد االستماعاإلجابة الشفوية عن ب*  

.                                                المعنى  فهمبعد التمكن من إكمال بعض الجمل *  

.                                                                    اتباع المثال عند كتابة الجمل *  

           .بعد قراءة النص المصاحب  غير الصحيحةمل التمييز بين الجمل الصحيحة والج*  

  لرسم والمخرجالمتماثلة في ا وفيرها من الحروف( ص  –ق  –ف )التمييز بين الحروف *  

        .(  7 – 6ص) لى بقية أهداف التدريبات للتعرف إيرجى الرجوع للنشاط التمهيدي )   

                                                ( :الشعرية –الحوارية  –النثرية ) النصوص  - 2 

       .         ماهرة ، قراءة جهرية (بأشكالها المختلفة)النصوص يقرأ  يستمع التلميذ ثم أن* 

                                  (:                                          الفهم واالستيعاب ) : 3

                     .عن أسئلة الفهم واالستيعاب  شفويًّا أو كتابة   سليمةإجابة  التلميذ يجيبأن * 

              أقوال الشخصيات  –المعاني )يتعرف إلى مضمون النصوص أو الحوارات أن * 

                                                                                         ...(وأسمائها  

          :                                                              التعبير الكتابي والشفوي : 4

                              .                           أن يعبر شفويًّا عن الصور متبع ا المثال * 

.                                                      أن يمأل الفراغ بالكلمة المناسبة في الجملة * 

        ويكتب متبع ا المثال                                              أن يردد بعض التراكيب* 

                                                                                           : القواعد -4

                                : المهارات النحوية اآلتية  كل من مدلول إلىن يتعرف التلميذ أ *

أسماء                –أسماء االستفهام  –حروف االستفهام  -الجرحروف  –الفعل  –االسم )  

              –ان ظرف الزم –المكانظرف  -المنفصلةالضمائر -للعاقل ولغير العاقل  اإلشارة

     الفعل الماضي مع ضمائر المفرد  –االسم المذكر والمؤنث  –األسماء الموصولة للمفرد 

                                            لكل نوع  ويمثل الفعل المضارع مع ضمائر المفرد  –

                                               :المهارات اإلمالئية اآلتية أن يتعرف التلميذ إلى *  

  ( .الالم القمرية والالم الشمسية  –األلف المقصورة  –األلف الممدودة )  
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                                                                 :الموظفة  اللغوية المهارات: ثانيًا 

                           .                                     للنصوص والحوارات االستماع  -1

   .                                                                              القراءة الصامتة  -2

     .القراءة الجهرية الماهرة للنصوص النثرية ، وقراءة الحوارات بطريقة تبادل األدوار  -3

.                                                         الفهم واالستيعاب لمضمون النصوص  -4

                                                       . التعبير الشفوي عن مضمون الصور   -5

                                        .التعبير الكتابي عن مضمون الفكرة ، ومحاكاة المثال  - 6

والتمثيل لها ، وغيرها  التمييز بين أنواع االسماء واألفعال والحروف: في القواعد النحوية  -7

.                               الصحيحة  مائر وتصريفها مع بعض األفعالضالتعرف إلى ال -8

.إلمالئية والتمثيل لها شفويًّا وكتابيًّا التعرف إلى بعض المهارات ا -9   

                                                                           :الوسائل التعليمية : ثالثًا 

                                                                               .الكتاب المدرسي  -1  

.                                                                      الصور المرفقة بالكتاب  -2   

  .                                                                          السبورة والطباشير  -3  

.                                                         تمثيل األدوار بين شخصيات الحوار  -4  

                           .                    ، وبطاقات الكلمات والمفردات أدوات الكتابة  -5  

  

                                                                              :التعليم أساليب : رابعًا 

                                                                                   :اليب عامة سأ .أ  

               .                          بعد التهيئة إسماع التالميذ النصوص من قبل المعلمة  -1

                           من قبل التالميذ  النثرية ، والحوارات، القراءة الجهرية للنصوص -2 

.                                                         الفهم واالستماع لمضمون النصوص  -3 

                                        .              التعبير الشفوي والكتابي ومحاكاة المثال  -4 

                                                              ( . فهُما وتطبيق ا) عد النحوية االقو -5 

ا وتطبيق ا ) القواعد النحوية  -6  ( .فهم   
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                                                  :خطوات وأسلوب تناول وشرح الدرس : خامًسا

دقيقة لكل  44درسيتين بمعدل  إلى حصتينيحتاج شرح الدرس في الكتاب األساس : ملحوظة  

. دقيقة 44حصة درسية واحدة لكتاب التمارين التكميلية بمعدل  ضافة إلىإ. حصة درسية   

خطوات الشرح وزمن كل خطوة : أ- ) تناول النشاط التمهيدي(  )04( دقيقة                  

.  دقائق( 14)متابعة الواجب البيتي  .أسئلة ممهدة  .سرد قصة قصيرة ) والتمهيد التهيئة  -1 

                                  دقائق( 5).مفاتيح األسئلة للتعريف بمطلوبها للتالميذ قراءة  -2 

 دقائق( 14) (تبدأ اإلجابة من الطالب )إجابتها شفويًّا المطلوب اإلجابة عن بعض األسئلة  -3 

.                                               دقيقة ( 15. )اإلجابة عن بعض األسئلة كتابيًّا  -4 

                                              :شرح النصوص النثرية والحوارية  خطوات –ب   

دقائق                                                                       ( 6)التهيئة والتقديم  -1

دقائق                                             ( 3) .استماع التالميذ للنص من قبل المعلمة  -2

                  دقائق( 8(  )ن معظم التالميذ يقرأو)  قراءة النص جهريًّا من قبل التالميذ -3

                                دقائق( 8( )يبدأ الحل بالتالميذ) حل أسئلة الفهم واالستيعاب  -4

دقائق                     ( 6. )الجديدة  ، وبناء الجمل المعنىالتعبير الشفوي والكتابي عن  -5

دقائق( 9. )ثم التطبيق عليها واإلمالئية أالتعرف إلى مدلول بعض القواعد النحوية  -6  

                  . (توظف أثناء حل التدريبات): أنشطة صفية يمكن أن توظف أثناء التطبيق 

.                                                                         نشاط استماعي جماعي  -1

                                                  . فردي وجماعي بتبادل األدوار نشاط قرائي  -2

                                                         .نقاش جماعب بين المعلمة والتالميذ  -3 

         ...(                                   تعبير شفوي  –قراءة  –إجابات ) نشاط شفوي  -4

.                                                                             نشاط كتابي تعبيري  -5

.نشاط تمثيلي ألدوار الشخصيات في الجمل الحوارية  -6  

                                                                                       :الواجب البيتي 

يعطى الواجب البيتي في نهاية تنفيذ شرح الدرس على أن يتابع أداؤه في بداية الحصة التالية  

ذج نمووإليكم . سابق ا شرحها في الدرس المعطى  تم ، على أن تتناول األسئلة المهارات التي

                                                                                      : بيتي اللواجب ا

ما هذا يا صديقي؟ أنت : فقال له الحديقة وعندما وصل شاهد سعيد  ذهب أحمد إلى )    

                                           . (وفي ، ولذلك سأزورك مساء اليوم ان شاء هللا صديق
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. ............................................................      وَمن قابله أين ذهب أحمد؟  – 1

.........................................................      أحمد صديقه سعيد ؟ بماذا وصف  -2

:                                    كلمة تدل على اسم إنسان . أ: استخرج من الفقرة السابقة  -3

: ....................................      للمذكر اسم إشارة  -ب                                    

                                                  .حرف جر  -جـ                                     

(                            الحديقة   - صديقي : ) في جملة جديدة  مما يأتيكل كلمة ضع  -4 

                       ..................................................................................

               ..................................................................................        

                                                        

 

   

                                                                                                         

                                                                                      


