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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

أن ٌذكر الطالب مكان األشٌاء باستخدام  القٌاس  على   التمهٌد 

 على 

 كتاب ....

 طاولة ....

 سبورة 

 ٌضع المعلم الكتاب على الطاولة ٌسأل ماهذا ؟ ماهذه ؟ 

 ٌقول المعلم انظروا  ) الكتاب على الطاولة  ( 

 ٌكتب وٌضع خطا أحمر تحت على أو ٌلونها 

 ٌكرر وٌطلب من التالمٌذ التكرار  

ٌسأل أٌن الكتاب ؟ ٌسأل األستاذ عن أشٌاء أخرى من بٌئة 

 الصف 

 ملة ٌطلب من التالمٌذ وضع على فً ج

 د 5 

 أن ٌفهم الطالب المعنى الصحٌح للكلمات  التلقٌن  األلفاظ والتعبٌرات  العرض 

 أن ٌقرأ الطالب األلفاظ قراءة صحٌحة 

 صور 

 عارض 

 ٌعرض المعلم ألفاظ الكتاب مع صورتها 

ٌقرأ الكلمة األولى و ٌكرر الطالب  ٌكتب الكلمة على 

 السبورة 

 ٌكرر مع باقً األلفاظ 

 ٌطلب المعلم من التالمٌذ أن ٌرسمواالكلمات  التً تعلموها 

 د01 

أن ٌجٌب  الطالب عن األسئلة التً  التعلم التعاونً  محادثة الكتاب  

تتعلق بالمعنى العام للمحادثة  بشكل 

 صحٌح 

 

 الكتاب  

 سبورة 

منهم فتح الكتاب  ٌقسم الطالب إلى مجموعات  وٌطلب

وقراءة الدرس قراءة صامتة والمناقشة فً معانً الكلمات 

 الجدٌدة لمدة محددة 

 ٌبدأ المعلم بطرح األسئلة على المجموعات  بالتساوي 

أٌن األسرة ؟ هل األسرة فً السوق ؟ فً المكتبة ؟ ...ماذا 

ٌرٌد الولد ؟ ماذا ترٌد البنت ؟  هل الولد جوعان ؟ ماذا 

 الولد ؟ سٌأكل 

 ٌسجل اإلجابات  الصحٌحة وٌوجه الخطأ 

 د01 

 أن ٌفهم الطالب المعنى الصحٌح للكلمات  القٌاس  تشوي  / لذٌذ 

أن ٌنشء الطالب جملة صحٌحة باسخدام 

ٌعرض صورة ألحد ٌشوي ٌقول المعلم هذا أحمد ٌشوي  صور 

 ٌفعل أحمد ؟ هل هوٌأكل ؟ هل ٌشرب ؟  السمك  ماذا

علم أن ٌنبه أن على الم

 الصفة لذٌذ خاصة بالطعام 

 د5



 عارض  ) تشوي / لذٌذ  (

 أطعمة 

 سبورة 

 ٌكتب أحمد ٌشوي السمك 

 ٌطلب منهم وضع الفعل فً جملة ثم ٌسجل بعضها 

 ٌعرض المعلم صورة الشوكوال وٌقول ) التفاح  لذٌذ (

 ٌكتب  )التفاح لذٌذ (

ٌعرض بعض المأكوالت التً ٌعرفها الطالب  وٌطلب من 

 التالمٌذ الحدٌث  وٌسجل الجمل 

 أن ٌستمع الطالب  إلى الحوار فً دقٌقة  التلقٌن  محادثة الكتاب  

 أن ٌكرر الطالب قراءة المحادثة جهرٌا 

 الكتاب 

األصوات 

 المرفقة 

 ٌوجه الطالب لفتح الكتاب  واالستماع  

 االستماع مع التكرار الجماعً 

 القراءة النموذجٌة  ( ٌقرأ بعض التالمٌذ ) 

القراءة الثنائٌة : كل تلمٌذ ٌقرأ مع زمٌله حٌث ٌقرأ كل 

 التالمٌذ فً وقت واحد 

 د01 

 د 5 التقوٌم النهائً :  ضع كلمة ٌشوي فً جملة  ,  أٌن األسرة ؟ ... هل القلم على الكتاب ؟... هل هذا لباس السباحة  ............. الخاتمة 

 (   36 -32كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


