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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

 خلف × أمام   التمهٌد 

 تحت × فوق 

 ٌقف × ٌجلس 

 أن ٌقلد الطالب حركات األستاذ لدقٌقتٌن  التعلم باللعب 

 

ٌحرك المعلم ٌدٌه إلى األمام وٌقول أمام ٌكرر بصوت مرتفع  السبورة 

 وٌطلب من الطالب التقلٌد والتكرار

 × ٌكتب امام  

 ٌحرك ٌدٌه إلى الخلف  وٌكرر الطرٌقة مع باقً الكلمات  

 ركة نشاط حركً : ٌقول المعلم الكلمة وعلى الطالب تنفٌذ الح

 د6 

أن ٌحددالطالب  مكان األشٌاء موظفا  العصف الذهنً  المحتوى   السابق  العرض 

 الكلمات السابقة 

 السبورة 

 فٌدٌو 

 عارض 

 ٌعرض المعلم الفٌدٌو ٌسأل عن الكلمات التً سمعوها وٌسجل 

ٌمسك القلم وٌضعه أمام الكتاب وٌسأل اٌن القلم ؟ هل هو 

 من ٌجلس أمام أحمد ؟  من ..  أمام الكتاب ؟ أٌن الكتاب ؟

اسم الفٌدٌو :معنى أمام 

 افتح ٌاسمسم   -وخلف  

 د 3

 فً معرض الصور  

 أحب 

أن ٌفهم الطالب المعنى الصحٌح لعنوان  التمثٌل والمحاكاة

 الدرس 

أن ٌنشئ الطالب جملة صحٌحة 

 باستخدام أحب 

 ٌطلب من التالمٌذ أن ٌرسموا معنى الكلمات التً تعلموها  السبورة 

 ٌجمع الرسومات ٌعلقها على السبورة بمغناطٌس 

 ٌناقش الطالب من رسم هذا ؟ أي صورة جمٌلة ؟ ... 

 ٌطلب من التالمٌذ الخروج  ومشاهدة الصور 

 ٌشٌر إلى الصور مجتمعة ٌكتب العنوان ٌقرأوٌكرر  

 ٌطلب من التالمٌذ التكرار 

 ٌكتب أنا أحب معرض الصور و ٌكتب أحب =         

 ٌسأل هل تحب معرض الصور ؟ هل تحب ال ....

 ٌطلب من التالمٌذ جملة  باستخدام احب 

 د 01 

أن ٌجٌب  الطالب عن األسئلة التً  التعلم التعاونً  محادثة الكتاب  

تتعلق بالمعنى العام للمحادثة  بشكل 

 صحٌح

 الكتاب 

 السبورة 

ٌقسم الطالب إلى مجموعات  وٌطلب منهم فتح الكتاب 

وقراءة الدرس قراءة صامتة والمناقشة فً معانً الكلمات 

 لمدة محددة 

ٌنوع المعلم بٌن المذكر 

والمؤنث فً صٌغة الفعل 

 ٌحب 

 د01



 ٌبدأ المعلم بطرح األسئلة على المجموعات  بالتساوي  

من ٌحب معرض الصور ؟ من تحت الشجرة ؟ هل تحب 

 معرض الصور ؟ ......

 اإلجابات  الصحٌحة وٌوجه الخطأٌسجل 

 أن ٌستمع الطالب  إلى الحوار فً دقٌقة  التلقٌن  محادثة الكتاب  

 أن ٌكرر الطالب قراءة المحادثة جهرٌا

 الكتاب 

األصوات 

 المرفقة  

 ٌوجه الطالب لفتح الكتاب  واالستماع 

 ثم االستماع مع التكرار الجماعً 

 ٌقرأ بعض التالمٌذ ) القراءة النموذجٌة  ( 

القراءة الثنائٌة : كل تلمٌذ ٌقرأ مع زمٌله حٌث ٌقرأ كل 

 التالمٌذ فً وقت واحد

 د01 

 د 5  تقوٌم نهائً  :  هل تحب ..؟ من أمام ..؟ من ٌجلس ....؟ من رسم ... ؟ أٌن ....؟ الخاتمة 

 (    31كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


