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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصر الدرس

أن ٌربط الطالب الخبرات  االستقراء هذا , هذه  التمهٌد 

 السابقة بالدرس الحالً 

أن ٌشٌر الطالب باستخدام 

 هذه فً المكان الصحٌح 

صورة ) قمٌص 

, أنف ,  رأس  , 

فرشاة , طائرة , 

 ملعقة ......  ( 

 السبورة 

 عرض صورة القمٌص 

 والسؤال  : ماهذا ؟ مالونه ؟ هل هو ..؟ 

 كتابة اإلجابة على السبورة 

 عرض صورة الفرشاة والسؤال :  ماهذه ؟ 

 سبورة )هذه فرشاة (كتابة االجابة على ال

 الكتابة على السبورة 

 هذه (×)هذا 

/ اإلشارة إلى المذكر والمؤنث فً )هذا 1

 .,هذه( 

 / تنبٌه الطالب أن 6

 السؤال : ماهذا ؟ جوابه هذا ....

 السؤال : ماهذه ؟ جوابه هذه ....

 د5 

 هذا ثوب أبٌض  العرض 

 هذاحذاء اسود 

 هذا جورب أبٌض 

المحاكاة 

 والتقلٌد 

أن ٌكررالطالب الجمل 

 لدقٌقٌتٌن 

 أن ٌستخدم الطالب 

) أبٌض ,أسود( فً الكالم 

عن لون األشٌاء فً سٌاق 

 صحٌح 

 صور 

 مالبس حقٌقٌة 

قصاصات 

 كرتونٌة 

ٌثبت صورة الثوب على السبورة وٌقول هذا ثوب أبٌض 

 وٌطلب من التالمٌذ التكرار 

 ثم ٌسأل ماهذا ؟ هل هو .. ؟ مالونه  ؟ 

 ٌكتب على السبورة هذا ثوب أبٌض 

 ٌكرر العملٌة مع باقً الصور 

 بعد تعلٌق الصور كلها ٌكتب عنوان الدرس أعلى السبورة  

 ٌقرأ العنوان وٌطلب التكرار الجماعً 

/ إثارة الطالب بالتلوٌن الصوتً عند 1

 اللون الجدٌد  ) أبٌض , أسود (

 أسود  × / اإلشارة إلى الضد أبٌض 6

/ التركٌز على اإلجابة الفردٌة أوال ثم 3

 الجماعٌة لتكرار الجمل 

/ ٌشٌربعد كتابة العنوان أن : القمٌص 4

 والحذاء, و,و. هً مالبس

 د 5

المحاكاة  هذه خزانة مالبسً  

 والتقلٌد

أن ٌتكلم الطالب  عن 

خزانة مالبسه مستخدما 

 التراكٌب  السابقة بدقٌقة

 شاشة عرض

مجسم لخزانة 

   مالبس

 ٌعرض فٌدٌو لشخص ٌتكلم عن خزانته باستخدام السابق 

 ٌسأل التالمٌذ أٌن الثوب ؟ أٌن  القمٌص ؟ ..

ٌعرض مجسم كرتون لخزانة المالبس وٌطلب من التالمٌذ 

 محاكاة الفٌدٌو 

/ مكن أن ٌصور المعلم نفسه ثم ٌعرضه 1

 للتالمٌذ 

/ اإلجابة المتوقعة فً خزانة المالبس  6

 / ٌخرج التالمٌذ بشكل إفرادي للكالم 3

 د62

انظري , كثٌرة ,  

 جمٌلة 

أن ٌصف الطالب  االستنتاج

باستخدام )كثٌرة , جمٌلة( 

 بشكل صحٌح 

 الكتاب  

 السبورة 

الصامتة  للسؤال عن المفردات  ٌطلب من التالمٌذ القراءة

 الجدٌدة 

ٌشرح )أنظر( بالسٌاق ) أنظر بعٌنً ( ثم ٌجمع ) األقالم , 

 د  5 / ادون بعض جمل الطالب على السبورة 1



أن ٌربط الطالب بٌن 

انظر والعٌن باإلشارة إلى 

 عٌنه 

 الدفاتر ...(  وٌقول انظروا  األقالم كثٌرة  الدفاتر كثٌرة ...

ٌشرح جمٌل بالضد فٌعرض صورة لولدٌن قبٌح وجمٌل 

 وٌقول انظروا وأشٌر ) هذا أحمد جمٌل (

  باستخدام الكلمات  ٌطلب من التالمٌذ جمال

أن ٌقرأالطالب الدرس  التمثٌل  المحادثة فً الكتاب  

 قراءة صحٌحة 

ٌطلب من التالمٌذ تمثٌل أدوار الكتاب والقراءة الجهرٌة  الكتاب 

 النموذجٌة اوال 

 ثم نشاط ثنائً ) قراءة الطالب مع زمٌله ( 

 / ٌصحح المعلم اخطاء القراءة 1

 / التنبٌه على القراءة التعبٌرٌة 6

 د5

 د5  ذه ؟ ...تقوٌم نهائً   : ٌعٌد المعلم عرض الصور وٌسال   هل الحذاء ابٌض ؟ هل هذا جمٌل ؟ أٌن الثوب ؟ مالون قمٌصك ؟ أٌن حذاؤك؟ ماهذا ؟ ماه الخاتمة 

  (  16كتاب النشاط ) ص  الواجب 

 


