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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

 أغسل ,  أرتب ,  التمهٌد 

 أطبخ , أكنس , 

 أكوي 

أن ٌعرف الطالب المعنى الصحٌح  التمثٌل 

 لألفعال 

 السبورة 

 مجسمات 

لمستلزمات 

 البٌت 

ٌمثل المعلم غسل األطباق وٌقول أنا أغسل األطباق ٌكرر ثم ٌطلب 

من التالمٌذ التقلٌد والتكرار لعدة مرات  ٌكتب على السبورة  ٌقرأ 

 وٌكرر التالمٌذ 

 مل  ؟ ٌقول المعلم أنا أغسل األطباق ثم ٌسأل  ماذا تع

 ٌكتب السؤال  فً دائرة تتفرع عنها اإلجابات 

 ٌكرر مع باقً األفعال 

ٌحاكً المعلم بٌئة البٌت 

تماما وٌحضر أشٌاء حقٌقٌة 

 أو مجسمات 

 د 7

أن ٌنفذ الطالب التعلٌمات فً البطاقة من  اللعب  األفعال السابقة  العرض 

 خالل قراءته للجملة 

بطاقات كرتون  

  

لعبة لغوٌة  : ٌوزع المعلم ست بطاقات على ست طالب على 

الطالب أن ٌقرأ العبارة وٌنفذها المخطئ  ٌخرج ٌكررالمعلم توزٌع 

البطاقات على الرابحٌن حتى ٌبقى طالب واحد نفذ كل األوامر 

 بشكل صحٌح

 د 01 

أن ٌجٌب الطالب عن السؤال  بفعل مما  العصف  ماذا تعمل؟  

 تعلمه سابقا 

ٌمسح المعلم اإلجابات  )أفعال البٌت  ( ثم ٌكرر السؤال  )ماذا  سبورة ال

 تعمل ؟  ( على كل التالمٌذ وعلى الطالب أن ٌجٌب بأفعال مختلفة 

 أنا أصلً , أنا آكل , أنا أشرب ......

 أكتب اإلجابات حول السؤال 

 د3 

التعلم  محادثة الكتاب  

 المجموعات 

التً  أن ٌجٌب  الطالب عن األسئلة

تتعلق بالمعنى العام للمحادثة  بشكل 

 صحٌح

 الكتاب 

 السبورة 

ٌقسم الطالب إلى مجموعات  وٌطلب منهم فتح الكتاب وقراءة 

الدرس قراءة صامتة والمناقشة فً معانً الكلمات الجدٌدة لمدة 

 محددة 

 ٌبدأ المعلم بطرح األسئلة على المجموعات  بالتساوي 

ً السوق ؟ هل هً فً البٌت ؟ ...ماذا أٌن األسرة ؟ هل األسرة ف

ٌفعل الولد ؟ ماذا تفعل البنت ؟  من ٌطبخ الطعام ؟ من ٌكنس البٌت 

 ؟ .....

 ٌسجل اإلجابات  الصحٌحة وٌوجه الخطأ 

 د01 

 د 8                                                                                     ماذا تعمل أنت فً البٌت ؟ تقوٌم مرحلً  :  ٌسال المعلم الطالب إفرادٌا  من ٌغسل  األطباق فً بٌتك ؟ من ٌطبخ ؟ من ٌكنس ؟ 



 أن ٌستمع الطالب  إلى الحوار فً دقٌقة  التلقٌن   

 أن ٌكرر الطالب قراءة المحادثة جهرٌا

 الكتاب 

األصوات 

 المرفقة  

 واالستماع ٌوجه الطالب لفتح الكتاب  

 ثم االستماع مع التكرار الجماعً 

 ٌقرأ بعض التالمٌذ ) القراءة النموذجٌة  ( 

القراءة الثنائٌة : كل تلمٌذ ٌقرأ مع زمٌله حٌث ٌقرأ كل التالمٌذ فً 

 وقت واحد

 د 5  

 د2  فعل وعلى الطالب أن ٌقول الفعلالتقوٌم النهائً  :  ٌقول المعلم الفعل وعلى الطالب التمثٌل  ,  ثم  ٌمثل المعلم ال الخاتمة 

 (    27  -  22كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


