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عناصر 
 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

التمهٌدي

  
 د4 من الّتالمٌذ اإلجابات المتوقعةأتلقى  (؟ كٌف تأتً إلى المدرسة ؟تصلً أٌن) التالمٌذ بعض سألأ  الّتلمٌذ المعلومات الّسابقة أن ٌتذكر العصف الذهنً 

 :نحوٌة تراكٌب
 هل المسجد بعٌد؟ 
 .ال، هو قرٌب 
 أٌن تصلً صالة الفجر؟ 
  ًأصلً صالة الفجر ف

 المسجد.

 

 
 
 

 االستقراء       
 االستنتاج       
 التلقٌن       

 

 .أن ٌستخدم الّتلمٌذ الجملة االسمٌة البسٌطة 
 .أن ٌستخدم الفعل المضارع 

  أداتً االستفهام، أٌن، كٌفأن ٌستخدم. 

  الجر حروفأن ٌستخدم بعض. 

 ٌّة. أن ٌستخدم بعض  الكلمات الوصف
 
 
 
 
 
 

 الكتاب 

 بطاقات التراكٌب النحوٌة 
 الّسبورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هل المسجد بعيد؟ ال، هو )أعرض بطاقات التراكٌب المطلوبة
 والّتالمٌذ ٌعٌدون بعدي جماعٌاً وفردٌاً. ثم أقرأ،  (...قريب.

 :(؟هل المسجد بعيد ؟أين تصلي)أسأل بعض الّتالمٌذ 
 :المسجد فيأصلي  ؟تصلي أين أكتب على الّسبورة 

 مشياً. أذهبإلى المسجد؟  تذهب كيف                       
  (أذهب /تصلي)ٌنتبهوا للفعل المضارع أطلب من الّتالمٌذ أن 

  (.فيٌنتبهوا لحرف الجر)أطلب من الّتالمٌذ أن 

  (كيف/  أينٌنتبهوا ألداتً االستفهام )أطلب من الّتالمٌذ أن 
 تبادل الّسؤال والجواب مع زميلك: –أ  .4

 الصورة المصاحبة  والنظر إلى أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب
 .هل المسجد بعيد؟ ال، هو قريبأقول: للمثال. ثم 

 .أؤدي المثال مرتٌن والتالمٌذ ٌعٌدون بعدي 

 .أختار تلمٌذٌن ألداء المثال 

  :طويل -قصير أشٌر إلى الصورة األولى، وأقول 

 لإلجابة ٌنثم أختار تلمٌذ . 

 أتبع األسلوب السابق فً بقٌة التدرٌب. 
 والجواب مع زميلك:ب. تبادل الّسؤال 

  السابق.أتبع الخطوات الواردة فً التدرٌب 

  عرض البطاقات واحدة تلو

 األُخرى

 
 
 
 
 
 
 

 د71
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العرض

ٌّاً ثنا اً حوارأداء التالمٌذ  أطلب من بعضتقوٌم مرحلً: بعد أداء التدرٌب.                                                         د3 .ئ

  أصوات
 

         
 

 التلقٌن         
 

 ت المفردة.الّتلمٌذ الصوائ أن ٌعرف 

 ت فً بٌئات مختلفة.أن ٌنطق الصوائ 
 

  استمع وأعد.-. 5 1تسجٌالت الدرس 
 ،وأطلب منهم االستماع جٌداً  أوّجه الّتالمٌذ إلى إغالق الكتب 
 .أنطق الكلمتٌن المتقابلتٌن فً المجموعة األولى عدة مرات 
  .ًٌّا ٌّاً وفرد  أطلب منهم اإلعادة بعدي جماع
 .ٌّة الّتدرٌب  أّتبع األسلوب السابق فً بق

 

  أالحظ صحة النطق، وسالمة
 .األداء

 د8
 
 
 

ٌّاً وأختار تلمٌذاً فً كل مّرة لقول الكلمة .تقوٌم مرحلً:                                                د3 أُشٌُر إلى الكلمات عشوائ

     استماع
      

 االستقراء        
 االستنتاج        

 .أن ٌربط بٌن األصوات ورموزها المكتوبة 

 عند سماعها. لجملأن ٌفهم بعض ا 

 دقٌقة. أن ٌركز انتباهه فً مادة مسموعة لمدة 

 
 
 
 
 
 

 الكتاب 

 تسجٌالت الدرس 
 .اكتب الرقمانظر واستمع و -.أ 6

 .أوجه الّتالمٌذ إلى فتح الكتب 

 ر إلى الّصور.ظمنهم الن أطلب 
  مرة واحدة.العبارة ( ثم 7)الرقم أقول 
 .أنتظر قلٌالً حتى ٌكتب الّتالمٌذ الرقم فً المربع المناسب 
 .أتبع األسلوب السابق فً بقٌة التدرٌب 

 .اكتب الرقمانظر واستمع و -ب. 

  السابق.أتبع الخطوات الواردة فً التدرٌب 

  إعادة التسجٌل مرة ثانٌة إن لزم
 األمر.

  أمرُّ على التالمٌذ فً أماكنهم
فهموا المطلوب  ألتأكد أنهم

 منهم.
  أمرُّ على التالمٌذ فً أماكنهم

 من صحة إجاباتهم. ألتأكد

 د8
 
 
 
 
 
 

ٌّة    لعبة لغو

 الّتعلٌم باللعب       

 .أن ٌربط بٌن األصوات ورموزها المكتوبة 
 

 السبورة 

  بطاقات مكتوب علٌها
 كلمات الدرس

 بطاقات مكتوب علٌها كلمات الدرس أو  الّتالمٌذ على أعرض
 أكتبها على السبورة.

 .أختار تلمٌذٌن ألداء اللعبة 

  .أقول الكلمة، ثم أطلب من الّتلمٌذٌن البحث عن الكلمة 

 ًُتكتب الكلمات بشكل عشوائ 

  ُتنفذ اللعبة بشكل مسابقة بٌن
 الّتالمٌذ.

 د3
 



 د3 لتقٌٌم فهم الّتالمٌذ للدرس. (كيف تذهب إلى المسجد؟/  )أين تصلي؟التقوٌم النهائً: أوجه بعض األسئلة للّتالمٌذ:                                                      
  (71الواجب المنزلً: أطلب من التالمٌذ حل الواجب من كتاب النشاط )ص                                                      

 


