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 المدة مالحظات الخطوات الوسيلة الهدف راءاإلج المحتوى عناصرالدرس

   أن يكون الطالب جاهزا للدخول في الدرس   اللعب   مراجعة  ماسبق  التمهيد 

  

 صور

 بطاقات     

 سبورة 

 الكتاب 

 

 د0  لعبة  : يقول المعلم االتجاه وعلى الطالب الحركة حسب  قول المعلم 

أن يتذكر الطالب ماتعلمه من تراكيب  ومفردات في  االستنتاج مرحلة  ماقبل الكتابة  العرض

 الدرس السابق 

يكرر المعلم التراكيب والمفردات من خالل عرض صورالمتعلقة  بالدرس 

 والطلب  من التالميذ قراءة الكلمات على الصور 

 د0 

 مرحلة قراءة النص  

 ) محادثة الكتاب  ( 

يوجه المعلم الطالب لفتح الكتب ثم يقرأ المعلم الحوار ثم يقرأ الطالب ثم يسأل  أن يجيب على اسئلة الفهم العام  االستنتاج

 الطالب : هل تحب معرض الصور ؟ من يقف خلف المكتب  ؟ ..

 ثم يطلب المعلم من التالميذ تبادل الحوار ثنائيا   

 د9 

 مرحلة  مابعد القراءة  

 كتاب التلميذ ) الكتابة (

 كتاب النشاط ) الكتابة ( 

 أن يركب ويحلل الطالب الكلمة  من  الحروف  المحاكاة

أن يكتشف بعض الكلمات التي تعلمها من صندوق 

 الحروف 

أن ينسخ  الطالب الكلمات  والجمل الموجودة في  

 الكتاب 

يعرض المعلم صورة كلمة من الدرس  ويكتب  الحروف مرتبة ثم  يركب 

 يب حروف  باقي الكلمات المعلم حروف الكلمة األولى وعلى الطالب ترك

 يعكس األمر مع التحليل 

يعرض  المعلم جدول الحروف المبعثرة  ثم يقول كلمة وعلى الطالب البحث 

 عنها وكتابتها في الفراغ  يكرر األمر مع بعض الطالب 

 يوجه الطالب لفتح كتاب التلميذ  لحل التمارين  ونسخ كلمات الكتاب 

 كتاب النشاط مع التركيز على نسخ الجمل يكرر العملية مع التمارين في  

 الواجب : النسخ على الدفتر مرة واحدة  ) الجمل  في كتاب النشاط  (

ينبه إلى كتابة الكلمات 

متقاربة في الجملة 

والواحدة ومراعاة 

الفاصل القصير بين 

 الكلمة والتي تليها 

 د22
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