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 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

التمهٌدي

  
 د5 من الّتالمٌذ اإلجابات المتوقعةأتلقى  سأل بعض التالمٌذ)أٌن الكتاب؟(أأضع كتاباً فوق/تحت الطاولة و كتاب/ قلم ٌتذكر الّتلمٌذ المعلومات الّسابقةأن  العصف الذهنً 

 :نحوٌة تراكٌب
 .هذا ولد 
  .الولد تحت الشجرة 
 .هو تحت الشجرة 

 
 

 
 
 

 االستقراء       
 االستنتاج       
 التلقٌن       

 

 .أن ٌستخدم الّتلمٌذ الجملة االسمٌة البسٌطة 

 البسٌطة.لفعلٌة أن ٌستخدم الّتلمٌذ الجملة ا 

  ظرف المكانأن ٌستخدم 
 .أن ٌمٌز بٌن المذكر والمؤنث 
 
 
 
 
 
 

 الكتاب 

 بطاقات التراكٌب النحوٌة 
 الّسبورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الولد تحت الشجرة. هذا ولد.)عرض بطاقات التراكٌب المطلوبة 
 ثم أقرأ والّتالمٌذ ٌعٌدون بعدي جماعٌاً وفردٌاً.( ...الشجرة.هو تحت 

 :(.الشجرةتحت الولد  )أكتب على الّسبورة. 
 (تحت) ظرف المكانأطلب من الّتالمٌذ أن ٌنتبهوا لـ. 
 :خلف الباب. هو أكتب على الّسبورة 

 فوق الحصان. هي                      
  (هي / هوالمذكر والمؤنث )ٌمٌزوا بٌن أطلب من الّتالمٌذ أن 

 :(أين الكتاب؟ / أين القلم)أسأل بعض الّتالمٌذ. 
 أضف هذا أو هذه، كما في المثال.–أ  .4
 الصورة المصاحبة  والنظر إلى أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب

 .هذا ولدأقول: للمثال. ثم 

 .أؤدي المثال مرتٌن والتالمٌذ ٌعٌدون بعدي 

  المثال.أختار تلمٌذٌن ألداء 

  :بنتأشٌر إلى الصورة األولى، وأقول 

 لإلجابة اً ثم أختار تلمٌذ . 

 أتبع األسلوب السابق فً بقٌة التدرٌب. 

     كون جمال كما في المثال: –ب.

  السابق.أتبع الخطوات الواردة فً التدرٌب 

  عرض البطاقات واحدة تلو

 األُخرى

 

  أعطً الفرصة لتلمٌذٌن آخرٌن

 .حوارألداء ال

 

  كتابة أجوبة الطالب على

 الّسبورة.

 

 د22
 
 
 
 
 
 
 
 

 العرض

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

  أصوات
 

         
 

 التلقٌن         
 

  ٌمٌز بٌن الصوامتأن. 

  ٌنطق الصوامت نطقا صحٌاً.أن 
 

  استمع وأعد.-. 5 2تسجٌالت الدرس 
  وأطلب منهم االستماع جٌداً. الكتب، إغالقأوّجه الّتالمٌذ إلى 
 .أنطق الّصوت األول والكلمات التً تحته عدة مرات 
  .ًٌّا ٌّاً وفرد  أطلب منهم اإلعادة بعدي جماع
 .ٌّة الّتدرٌب  أّتبع األسلوب السابق فً بق

 

  صحة النطق، وسالمة أالحظ
 .األداء

 د8
 
 

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

     استماع
      

 االستقراء        
 االستنتاج        

 عند سماعها. لجملأن ٌفهم بعض ا 

  دقٌقة. لمدةأن ٌسمع مادة 

 
 
 
 

 الكتاب 

 تسجٌالت الدرس 
 .اكتب الرقمانظر واستمع و -.أ 6

 .أوجه الّتالمٌذ إلى فتح الكتب 

 ر إلى الّصور.ظأطلب منهم الن 
  مرة واحدة.العبارة ( ثم 2)الرقم أقول 
 .أنتظر قلٌالً حتى ٌكتب الّتالمٌذ الرقم فً المربع المناسب 
  ًبقٌة التدرٌب.أتبع األسلوب السابق ف 

  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. (؟/ أين الكتاب ؟)أين الكرسيالتقوٌم النهائً: أوجه بعض األسئلة للّتالمٌذ:                                                      
  (32 - 32الواجب المنزلً: أطلب من التالمٌذ حل الواجب من كتاب النشاط )ص                                                     

 


