
 (  3  -  2)  كتاب التلمٌذ / الصفحة  :   الدرس األول  : مااسمك ؟  الوحدة األولى 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

) السالم علٌكم ,  التمهٌد 
 وعلٌكم السالم (

أن ٌلقً الطالب  التحٌة   المحاكاة
 دون ارتباك 

 ٌلقً المعلم التحٌة وباالٌحاء الجسدي ٌشٌر إلى التالمٌذ أنه ٌنتظر الجواب  السبورة 
 ٌكتب السالم علٌكم ثم ٌكرر القاء التحٌة  عدة مرات ٌنتظر الجواب 
 ٌكتب الجواب على السبورة  ثم ٌقرا بصوت مرتفع وٌكرر التالمٌذ 

 ٌكرر القاء التحٌة وٌنتظر الجواب 
 ٌة على الجمٌع إفرادٌا ٌصافح كل التالمٌذ ملقٌا التح

التلوٌن الصوتً واالنتباه لجذب الطالب 
 فً الدرس األول 

 د 5

 مااسمك ؟  العرض 
 اسمً .. 

  

 المحاكاة 
 

أن ٌعرف الطالب باسمه 
 بصوت مرتفع 

أن ٌسأل الطالب عن 
 االسم  بنبر االستفهام 

 السبورة 
 بطاقة

 الهوٌة 

 اسمً أحمد  مااسمك أنت   ؟  ٌبدأ المعلم بالتعرٌف بنفسه  ٌقول
 ٌسال كل الطالب ثم ٌكتب على السبورة  مااسمك ؟  اسمً ... 

 ) نشاط ثنائً ( كل طالب ٌلقً التحٌة على صدٌقه ثم ٌسأل عن اسمه 

المتوقع أن ٌكرر الطالب اسمً أحمد لذلك 
ٌبرزالمعلم هوٌته مكررا اسمً أحمد 

 وأنت ؟ 

 د 5

كٌف حالك ؟  
 خٌرالحمدهلل أنا ب

 وأنت ؟  

أن ٌسأل الطالب  عن 
 الحال بنبر االستفهام 

أن ٌتكلم الطالب عن حاله 
 بجملة واحدة 

ٌبتسم ٌشٌر المعلم إلى نفسه مؤكدا  ٌكتب على السبورة )أنا بخٌرالحمد هلل ( السبورة 
على ) أنا ( قائال العبارة ثم ٌرسم إلى جانب كلمة بخٌر وجه باسم ثم ٌطلب 

 من التالمٌذ التكرار 
 ٌسأل التلمٌذ  كٌف حالك أنت ؟ مؤكدا على أنت ثم ٌكتب ) أنا , أنت  (

 ٌكرر السؤال منتظرا الجواب 
 ٌستمع إلى إجابة التالمٌذ    ٌشٌر إلى الجواب المكتوب على السبورة ثم

 ٌكتب السؤال جانب الجواب المكتوب مسبقا على السبورة 
 ٌخرج المعلم أحد التالمٌذ وٌتبادل معه الحوار من التحٌة إلى الحال 

 ) نشاط ثنائً ( كل طالب ٌسال صدٌقه عن حاله 

 د8  اإلشارة إلى المذكر والمؤنث ) أنَت, أنِت( 

 د2 نشاط عرض فٌدٌو ) تحٌة االسالم ( الهدف أن ٌستمع الطالب الى التحٌة والسؤال عن الحال وأن ٌرى  الجانب الثقافً من خالل المالبس                                       

أن ٌلقً الطالب تحٌة  التمثٌل  ) مع السالمة  (  
 الوداع فً موقف الوداع 

ٌدخل المعلم إلى الصف مجددا ثم ٌمثل التعارف مع الطالب لٌصل إلى  السبورة 
 الوداع ٌمثل الوداع ) الخروج ( و ٌلقً التحٌة ثم ٌطلب من التلمٌذ تكرارها 

 ٌكرر الموقف مع طالب آخر 
 ٌكتب  على السبورة ثم ٌطلب من التالمٌذ التكرار 

 ( نشاط ثنائً  ) تمثٌل التعارف والوداع  بٌن التالمٌذ 

 د01 

الدرس فً  
 الكتاب

أن ٌقرأالطالب قراءة  التلقٌن 
 تعبٌرٌة بصوت واضح 

 الكتاب 
التسجٌال

ت 
 المرفقة  

 ٌوجه الطالب لفتح الكتاب واالستماع إلى التسجٌل المرفق بالكتاب 
 ٌقرأ المعلم وٌطلب من التالمٌذ التكرار 

 ٌقرا طالبٌن 
 ثم قراءة ثنائٌة لجمٌع الطالب فً وقت واحد

ٌستمع المعلم إلى قراءة التالمٌذ الثنائٌة 
 وٌصحح األخطاء 

 د01

 د5 رع هً الفائزة لعبة لغوٌة : ٌحضر المعلم حوار التعارف على بطاقات وٌقسم الطالب إلى مجموعات وٌطلب منهم ترتٌب الحوار بالشكل الصحٌح المجموعة االس الخاتمة 

  (   4  -  3كتاب النشاط ) ص  الواجب 

 


