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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

 أن ٌصغً الطالب إلى األغنٌة لمدة دقٌقتٌن  القٌاس  أغنٌة أفراد العائلة  التمهٌد 

 أن ٌخمن الطالب موضوع الدرس من األغنٌة 

 ٌشغل المعلم األغنٌة وٌوجه الطالب لالستماع  شاشة عرض 

بعد االنتهاء ٌطلب من التالمٌذ ذكر بعض الكلمات التً 

 سمعوها 

 ٌسأل الطالب عن موضوع الدرس حسب تخمٌنهم 

ممكن أن ٌكرر األغنٌة إن لم 

ٌخمن الطالب من المرة 

 األولى 

 ٌة : أفراد العائلة اسم األغن

 د 5

) والدي , عمً , ولدي   العرض 

, والدتً , خالتً , 

أخً , أختً , جدي , 

 جدتً , خالد , خدٌجة ( 

 أن ٌقرأ الطالب الكلمات الجدٌدة قراءة صحٌحة  القٌاس 

أن ٌتكلم الطالب عن أفراد أسرته موظفا الكلمات 

 بدقٌقتٌن 

 

شجرة عائلة 

مزودة 

بالصور أو 

 الرسومات 

  

بطاقات 

كرتون 

مكتوب علٌها 

 أفراد األسرة 

 

 السبورة  

ٌقرأ المعلم وٌجه الطالب لالستماع أوال والنظر إلى الصور 

 المرتبطة بالحوار 

 ٌقرأ مرة ثانٌة وٌوجه الطالب للتكرار 

ٌوجه الطالب للقراءة الصامتة للبحث عن الكلمات 

 الغامضة 

 ل الكلمات على السبورةٌسج

 ٌعرض شجرة العائلة المعدة مسبقا والمزودة بالصور 

ٌتكلم األستاذ عن شجرته  هذا أنا وٌشٌرإلى صورته وهذا 

والدي  اسمه .....  وهذه والدتً  ...,ووو  ٌشٌر إلى كامل 

 الشجرة هذه أسرتً  ٌكتب فً األعلى أسرتً 

 ٌذ التكرار ٌكتب عنوان الدرس وٌكرره وٌطلب من التالم

ٌسأل من هذا؟ مشٌرا إلى صورة والده  ٌسمع اإلجابات 

ٌوجه ثم ٌعلق بطاقة والدي  تحت الصورة  وٌكرر التالمٌذ 

 ) هذا والدي ..(    ٌكرر العملٌة مع أفراد األسرة  

 ٌخرج المعلم بعض التالمٌذ وٌطلب منهم الكالم عن األسرة 

ٌفضل أن تكون شجرة العائلة   

نموذجا حقٌقٌا المعروضة  

 ولٌس رسما 

 ٌشٌر المعلم إلى  

 ولدي × والدي 

 د55

 د 8  لدي ...( والهدف  أن ٌذكرالطالب  أفراد األسرة دون خلطتقوٌم مرحلً  : ٌشٌر المعلم إلى صورة وعلى التالمٌذ أن ٌقولو من هو  وٌقرؤوا اإلجابة من البطاقة  بشكل جماعً  أو إفرادي  ) هذا وا 

ف أن ٌكرر الطالب المعلومة حتى تثبت بالشكل ) نشاط  ( ٌقسم المعلم الصف إلى مجموعات وٌطلب منهم رسم شجرة عائلة  ورسم األعضاء ثم ٌخرج عضو من المجموعة ٌتكلم عن الشجرة  والهد 

 الصحٌح 

 د51



 ٌنادي المعلم أحد الطالب ٌا ... بصوت مرتفع  السبورة  أن ٌنادي الطالب بٌا فً سٌاق صحٌح  المحاكاة   ٌا  

 ٌكرر حتى ٌخرج الطالب  ثم ٌنبه أن ٌا للنداء 

نشاط  : ٌطلب من التالمٌذ  أن ٌنادوا بعضهم  ثم ٌنادو أحد 

  أفراد أسرتهم  ٌاوالدي .. ٌا والدتً ...

 د8 

أن ٌرحب الطالب  بأهال وسهال فً موقف  التمثٌل  أهال وسهال  

 الترحٌب  

ٌخرج المعلم أحد التالمٌذ خارج الصف ثم ٌطلب منه  السبورة  

 الدخول 

 ٌرحب المعلم وٌقول بصوت مرتفع ) أهال وسهال ٌا ..  ( 

 ٌسجل على السبورة أهال وسهال  ٌقرأ وٌكرر التالمٌذ 

ٌخرج المعلم من الصف ثم ٌدخل وٌطلب من التالمٌذ 

 الترحٌب به  ) أهال وسهال ٌاأستاذي ( 

 ٌكرر العملٌة مع بعض الطالب 

االٌحاء الجسدي له دور كبٌر 

ممكن أن ٌبتسم أو ٌعانق 

 حسب الموقف 

 د5

 د4 ر المعلم الدخول وٌطلب منهم تكرار الترحٌب  والنداءجرة وٌسأل من هذا ؟ من هذه ؟  ٌكرتقوٌم نهائً  : ٌنزع المعلم البطاقات عن الش الخاتمة

 (    05  -  01  كتاب النشاط  )  ص  الواجب 

 


