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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

 أن ٌستمع الطالب إلى األغنٌة لدقٌقتٌن   التلقٌن  أٌام األسبوع التمهٌد 

 أن ٌكون الطالب جاهزا للدخول فً الدرس 

 فٌدٌو 

 عارض 

ٌعرض المعلم األغنٌة  ) اٌام األسبوع سبعة ( وٌوجه الطالب 

 إلى االستماع والمشاهدة  

 مرات   7إلى  3ٌكرر االستماع من 

 ٌسال الطالب عن الكلمات التً سمعوها 

 ٌسجل الصحٌح منها

اسم األغنٌة : سبعة هً 

 سبعة  سبعة أٌام االسبوع

 د 7

 العرض 

 

 

 محادثة الكتاب 

 

التعلم 

 التعاونً 

 

أن ٌجٌب الطالب بصحة عن أسئلة الفهم العام 

 للنص

 أن ٌسأل الطالب بمتى وٌجٌب إجابة دقٌقة 

 

 

 

 الكتاب 

 السبورة 

 ٌوجه الطالب لفتح الكتاب 

ٌطلب من التالمٌذ قراءة المفردات فً صفحة األلفاظ قراءة  

 صامتة  

 ٌطلب منهم قراءة عنوان الدرس ٌسأل مادرس الٌوم ؟ 

 ٌكتب العنوان 

ٌقسم الطالب إلى مجموعات وٌطلب منهم قراءة الدرس و 

 التعاون إلٌجاد معانً الكلمات الكلمات الجدٌدة  

ٌسأل المعلم  هل تذهب إلى النادي الرٌاضً  ؟  متى تذهب ؟  

هل تحب هل تلعب كرة القدم ؟ متى تلعب كرة السلة  ؟ 

 السباحة ؟  ...

 ٌساوي بٌن المجموعات فً استماع اإلجابات و ٌصوبها

  

 د57

 أن ٌستمع الطالب  إلى الحوار فً دقٌقة  التلقٌن  محادثة الكتاب  

 أن ٌكرر الطالب قراءة المحادثة جهرٌا

 الكتاب 

الصوتٌات 

 المرفقة 

 ٌوجه الطالب الستماع القراءة النموذجٌة  

 االستماع الثانً مع التكرارٌطلب منهم 

 ٌستمع لقراءة التالمٌذ أثناء تمثٌل الحوار ثنائٌا  

 د51 

 أن ٌعرف الطالب  أٌام األسبوع بالترتٌب  االستقراء أٌام األسبوع  

أن ٌتحدث الطالب مع زمٌله  عن أعماله فً 

 

جدول دروس 

 صورة  جدول الدروس األسبوعً  بالعربٌة ٌعرض المعلم 

ٌقرأ األٌام ثم  ٌسجلها بالترتٌب  والترقٌم حسب البلد على  

 د51 



 باللغة العربٌة  أٌام األسببوع السبعة 

 

 سبورة 

 السبورة 

 ٌقرأ األٌام  وٌطلب من التالمٌذ التكرار 

 ٌكتب تارٌخ الٌوم على السبورة  وٌحوطه باللون األحمر  

ٌسأل مالٌوم ؟ متى تذهب إلى المدرسة ؟ متى درس العربٌة 

 تعمل ٌوم السبت ؟ هل درس العربٌة ٌوم األحد ؟..؟ماذا 

نشاط  ثنائً : محادثة بٌن التالمٌذ  عن العمل فً كل ٌوم من 

 أٌام األسبوع   

 د7 تحب اللعب ؟ ....... تقوٌم نهائً : مالٌوم   ؟ كم ٌوما فً األسبوع  ؟ متى تذهب إلى المدرسة ؟ هل تذهب إلى المدرسة ٌوم األحد ؟هل  الخاتمة 

 (  37  - 37كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


