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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

أن ٌربط الطالب الدرس الحالً  االستنتاج ) نعم , ال (  التمهٌد

 بالدرس السابق 

أن ٌجٌب الطالب بنعم أو ال بعد 

 السؤال مباشرة 

 ٌبدا بطرح االسئلة على التالمٌذ وٌسأل عن اسمائهم  السبورة 

 هل أنَت....؟ هل أنِت .. ؟ .......  اإلجابات أوال نعم 

 ٌشٌر المعلم برأسه نعم وٌكتب على السبورة 

 ٌكرر األسئلة حسب األسماء لٌكون الجواب نعم أنا ..

 ال ولكن باسم مختلف لٌكون ال أنا .... ٌكرر السؤ

 ٌكتب ال على السبورة 

 ٌكرر السؤال  لكن عن الصدٌق هل هو مصطفى ؟ ....

 هل هو جمٌل ؟ ....  

 د5 

 قصٌر × طوٌل  العرض 

 صغٌر × كبٌر 

أن ٌستخدم الطالب األضداد لوصف  االستقراء 

 االشٌاء فً سٌاق صحٌح 

 

صورة 

 لألضداد 

 

أشٌاء  

متماثلة 

مختلفة 

الحجم 

)كرة, 

بالون , 

 دفتر ( 

ٌختار المعلم طالبٌن من الصف أحدهما طوٌل واآلخر قصٌر 

 والفرق بٌنهما واضح  ٌخرجان أمام التالمٌذ

ٌشٌرإلى الطالب ) هذا ... هو طوٌل ( مع امتداد الصوت ثم 

 ٌسجل طوٌل على السبورة  وٌكتب إشارة الضد 

خر ) هذا ... هو قصٌر ( مع قصر ٌشٌر إلى الطالب اآل

 الصوت  ثم ٌسجل قصٌر 

ٌطلب من التالمٌذ أن ٌشٌروا إلى أشٌاء قصٌرة وطوٌلة فً 

 الصف وٌكررو القالب هذا ... هو .... 

 ٌسجل  بعض الجمل على السبورة ) هذا .... هو ...... (

صغٌر بعرض ) كرتٌن , دفترٌن .. ( × ٌكرر العملٌة مع كبٌر 

 ً الحجم    مختلفٌن ف

 د01 

 هذا ...... هو ..... 

) شعري , أنفً , 

 لسانً , رأسً  ( 

أن ٌشٌرالطالب  إلى مكان  ) شعره  المحاكاة 

, أنفه , .....( الصحٌح باستخدام 

 هذا 

أن ٌصف الطالب  ) شعره , أنفه , 

جسم 

 األستاذ  

شعره  وٌقول هذا شعري وٌطلب من التالمٌذ ٌشٌر المعلم إلى 

 التكرار  ثم ٌسال التالمٌذ أٌن شعرك ؟ ٌكرر الطرٌقة مع الباقً 

 ٌصف المعلم شعره  ) هذا شعري هو قصٌر ( ثم ٌسأل تلمٌذا 

 الجواب المتوقع من التالمٌذ 

 نعم هو كبٌر  , هو قصٌر 

 د01



... ( موظفا الصفات السابقة فً 

 سٌاق صحٌح 

 أٌن شعرك ؟ هل هو طوٌل ؟ مالونه ؟ 

 ٌكرر مع الكلمات األخرى .... هل هو كبٌر؟ مع بقٌة التالمٌذ  

 لم إلى أن العٌن والرأس وووو  هً  جسمً ٌشٌر المع

 ثم ٌكتب العنوان على السبورة ٌكرر بصوت مرتفع مع التالمٌذ 

 الهو صغٌر ..., هو طوٌل 

 د5 ) نشاط (عرض أغنٌة الحواس الخمسة : ممكن تكرارها أكثر من مرة كفاصل منشط وخادم للدرس والهدف أن ٌصغً الطالب إلى األغنٌة  لدققتٌن  

أن ٌقرأ الطالب  الدرس قراءة   التمثٌل  الدرس فً الكتاب  

 صحٌحة 

ٌقرأ المعلم أو ٌشعل التسجٌل وٌوجه الطالب لالستماع  الكتاب 

 والتكرار 

 نقسم الصف إلى مجموعتٌن  لتمثٌل الحوار بشكل جماعً 

 نشاط ثنائً  : كل طالب ٌمثل مع صدٌقه الحوار

على المعلم االستماع إلى النشاط 

 الثنائً وتصحٌح األخطاء 

 د01

 د05 خرى على المجموعة أن تضع اسم العضو جانب صورته  لعبة لغوٌة : ٌحضر المعلم صورا ألعضاء الجسم على بطاقات صغٌرة وٌكتب أسمائها عل بطاقات ا الخاتمة

  (   8  -  7كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


