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 (  26 – 23) كتاب النشاط / الصفحة :                                                                                                                                                                                                       

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف جراءاإل المحتوى عناصرالدرس

   أن ٌكون الطالب جاهزا للدخول فً الدرس   التلقٌن    مراجعة  ماسبق  التمهٌد 

فٌدٌو  

 عارض

 صور

 بطاقات     

 سبورة 

 الكتاب 

 

 د2  عرض األغنٌة ) أٌام األسبوع  ( والتكرار من الطالب 

أن ٌتذكر الطالب ماتعلمه من تراكٌب  ومفردات فً  االستنتاج مرحلة  ماقبل الكتابة  العرض

 الدرس السابق 

ٌكرر المعلم التراكٌب والمفردات من خالل عرض صورالمتعلقة  بالدرس 

 والطلب  من التالمٌذ قراءة الكلمات على الصور 

 د2 

 مرحلة قراءة النص  

 ) محادثة الكتاب  ( 

ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتب ثم ٌقرأ المعلم الحوار ثم ٌقرأ الطالب ثم ٌسأل  أن ٌجٌب على اسئلة الفهم العام  االستنتاج

 الطالب :  متى تذهب إلى النادي  ؟ ماذا تفعل ٌوم الخمٌس   ؟ ..

 ثم ٌطلب المعلم من التالمٌذ تبادل الحوار ثنائٌا   

 د9 

 مرحلة  مابعد القراءة  

 كتاب التلمٌذ ) الكتابة (

 تابة ( كتاب النشاط ) الك

أن ٌكتب الطالب  الفعل الصحٌح  الذي تدل علٌه  المحاكاة

 الصورة 

ان ٌرتب الطالب حروف اٌام األسبوع ثم ٌكتبها 

 متصلة 

أن ٌصل الطالب بٌن الصورة و ) الكلمة / العبارة ( 

 الصحٌحة 

 

ثم ٌسأل ماذا ٌعمل الولد ؟  ٌطلب المعلم من   ٌعرض المعلم صورة  الفعل

 الطالب الذي أجاب أن ٌخرج وٌكتب الكلمة  التً قالها ٌصحح المعلم الخطأ 

ٌكتب المعلم ٌوما على السبورة بحروف مبعثرة غٌر متصلة وٌثٌر الطالب 

لمعرفة الٌوم الذي كتبه من خالل ترتٌب الطالب للحروف  ثم كتابتها متصلة 

 لم  إلى جانب الصورة  كلمات وعلى الطالب الوصل مع الصحٌحة ٌكتب المع

 ٌوجه الطالب لفتح كتاب التلمٌذ  لحل التمارٌن  ونسخ كلمات الكتاب 

 ٌكرر العملٌة مع التمارٌن فً  كتاب النشاط مع التركٌز على نسخ الجمل 

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

 د34 

 د4 ... (  نشاط ترفٌهً : ٌنوع العلم فً كل درس النشاط   ) قراءة جماعٌة  لحدٌث / آٌة قرآنٌة / أغنٌة  / تلوٌن / لعبة لغوٌة  /  نشاط حركً  /      الخاتمة 

 


