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3  ) 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

 العصف و الطعام ) أغنٌة (  التمهٌد 

 االستنتاج

أن ٌربط الطالب الدرس الحالً بالرس 

 السابق 

أن ٌخمن الطالب موضوع الدرس 

 بصحة قدر االمكان 

 فٌدٌو 

 شاشة عرض 

 سبورة 

 ٌوجه الطالب لالستماع والمشاهدة 

 ٌسأل عن الكلمات التً سمعها الطالب وٌسجل على السبورة 

 ٌسأل عن الكلمة التً تكررت كثٌرا ٌسجل اإلجابات 

 ٌكتب عنوان الدرس ٌقرأ وٌكرر وٌطلب من التالمٌذ التكرار 

اسم األغنٌة : ماأطٌب 

 سبٌس تون  -الطعام   

 د5

 ) آه أنا جوعان  العرض 

 هل أنت جوعان ؟  ة 

 ماذا تأكل ؟

 ماذا تأكلٌن ؟

أنا آكل الدجاج , السمك 

 , األرز , السلطة ( 

أن ٌعبرالطالب عن الجوع  بالتركٌب   التمثٌل والمحاكاة 

 الذي تعلمه 

أن ٌسأل الطالب وٌجٌب عما ٌتعلق 

 بالطعام بنجاح 

أن ٌنشئ الطالب جملة صحٌحة بالفعل 

 آكل 

أن ٌعرف الطالب أسماء الماكوالت فً 

 الصورة بدقة 

 طعام 

 صور 

 سبورة 

 ٌضع المعلم ٌده على بطنه ٌمثل الجوع وٌكرر أمام التالمٌذ 

أل ) آه أنا جوعان ٌاطالب ( ٌكتب الجملة على السبورة وٌس

 كل الطالب هل أنت جوعان ؟  هل أنت جوعانة ؟ 

ٌكتب السؤال وٌستمع لإلجابات  وٌصحح وٌنبه إلى المذكر  

 والمؤنث فً السؤال والجواب 

ٌخرج المعلم من حقٌبته طعام ثم ٌاكل وٌقول أنا آكل ٌكرر ثم 

 ٌطلب من التالمٌذ األكل 

 ثم ٌكتب ) أنا آكل ( 

ٌعرض صورة الدجاج ثم ٌعلقها إلى جانب الجملة وٌقول أنا 

 آكل الدجاج  ٌكرر وٌطلب التكرار ثم ٌسأل ماذا تأكل ؟ 

 ٌكرر مع الباقً 

ٌركز كثٌرا على االٌحاء 

وٌكرر جوعان كثٌرا 

 وبالوان صوتٌة مختلفة  

ٌركز المعلم على أكل 

 الطالب ولو لثوان معدودة 

لٌطبق الفعل عملٌا 

 للفهم والحفظ  وهوأدعى 

ٌركز على المذكر والمؤنث 

 فً السؤال والجواب 

 د01

 د2 تقوٌم مرحلً : ٌعرض المعلم صور الطعام وٌسأل ماهذا ؟ هل هذا  سمك ؟ مالون األرز؟ 

 ) أنا عطشان .. 

 هل أنت عطشان ؟  ة

 ماذا تشرب ؟

 ماذا تشربٌن 

أنا أشرب الماء , 

أن ٌسال الطالب وٌجٌب عن الشراب  التمثٌل والمحاكاة 

 بالتراكٌب التً تعلمها 

أن ٌعرف الطالب أسماء الماكوالت فً 

 الصورة بدقة

 شراب 

 صور 

 سبورة 

ٌمثل المعلم العطش ) أنا عطشان ... ( بنفس الطرٌقة ونفس 

 المراحل 

ٌركز المعلم على الشرب 

 ولو لثوان 

 ٌركز على المذكر والمؤنث

 فً السؤال والجواب

 د01



 العصٌر , الشاي  ( 

 د 3 تقوٌم مرحلً : ٌعرض المعلم صور الطعام والشراب وٌسأل ماهذا ؟ هل هذا  ماء  ؟ مالونه ؟ 

 د5 اب  ٌحضر المعلم بطاقات علٌها جمل أنا آكل ... أنا أشرب ...  وصور للطعام والشراب وعلى الطالب أن ٌربط بٌن األكل والطعام والشرب والشر لعبة لغوٌة  :                                  

أن ٌشرك مع زمٌله فً الحوار عن  التمثٌل   محادثة الكتاب  

 الطعام بدقٌقتٌن 

 ار ٌوجه المعلم التالمٌذ لفتح الكتاب ٌمثل معهم الحو 

 نشاط ثنائً : ٌمثل كل طالب الحوار مع صدٌقه 

 د5 

 / تمارٌن االكمال : أنا آكل .... أنا أشرب ....  0تقوٌم نهائً  :   الخاتمة 

 هل أنت  ) جوعان / ة (   ,  أنا  ) آكل , أشرب  ( عصٌرا  ,  ٌا أحمد ماذا  ) تأكل / تأكلٌن  ( ؟ ..... / تمارٌن االختٌار  : ٌاعئشة2                  

 د  5

 (   4 -  3كتاب النشاط  )  ص    الواجب 

 


