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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

أن ٌجٌب الطالب عن األسئلة مباشرة موظفا  المحاكاة  هذا بٌتً   التمهٌد 

 معلوماته السابقة  

أن ٌربط الطالب الدرس الحالً بالدروس السابقة 

 من خالل إجابته عن األسئلة 

 شاشة عرض 

 صورة بٌت 

ٌعرض المعلم صورة بٌت وٌكتب العنوان على السبورة 

 مباشرة بٌتً 

ثم ٌشٌر إلى الصورة قائال هذا بٌتً وٌسأل هل هو جمٌل؟ 

 ا ؟ هل هو كبٌر ؟ مالونه  ؟ ... وٌنتهً بسؤال عن البٌت ماهذ

 ٌسجل الجواب هذا بٌتً 

 د 5 

هذه هً ) غرفة   العرض 

النوم  الطعام , 

 الجلوس حدٌقة( 

هذا هو )الحمام , 

 المطبخ (

أن ٌذكرالطالب  االسم الصحٌح للغرفة عند  االستقراء 

 اإلشارة إلٌها 

صورة بٌت 

مقسم إلى 

 غرف  

 السبورة

ٌتابع المعلم الكالم عن بٌته فٌشٌر إلى غرفة الجلوس وٌقول 

هذه هً غرفة الجلوس  ماهذه ؟ ٌكرر الطالب ثم  ٌكتب على 

 السبورة 

ٌمثل األستاذ فعل الجلوس  عند ذكر اسم الغرفة  وٌطلب من 

 الطالب التمثٌل 

 ٌكرر نفس األمر مع باقً الغرف 

ٌمثل المعلم فعل النوم 

ل األٌدي والطعام وٌمثل غس

 وتنظٌف األسنان فً الحمام 

و الطبخ  عند ذكر المطبخ  

لترتبط الكلمة بحركة الجسم 

 فتكون أشد فهما وحفظا 

ٌشٌر المعلم إلى المؤنث فً 

 ) هذه هً ( 

 د01

 د 3 هكذا مع باقً الغرف والهدف اإلثارة والتنشٌط والتركٌز ) نشاط  حركً(  ٌطلب المعلم من التالمٌذ تمثٌل كل غرفة ٌقولها مثال  ٌقول  غرفة الجلوس على الطالب أن ٌجلس و 

كرسً  , سرٌر  

, مائدة , ثالجة , 

 مرآة , مسبح 

 الكتاب   ان ٌذكر الطالب االسم الصحٌح للشًء فً الصورة  المجموعات  

 شاشة عرض 

الصور 

المرفقة 

 بالكتاب 

مهمة قراءة  ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعات  وٌعطٌهم

األلفاظ واالشارة إلى  المفردات الجدٌدة التً الٌعرفها  فً 

 الكتاب

بعد انتهاء المدة المحددة ٌخرج عضو من المجموعة وٌقرا 

 الكلمات  الجدٌدة 

ٌعرض المعلم الصور والمفردات المرفقة بالكتاب  ٌقرأ 

 وٌكرر الطالب 

ٌعرض المعلم الصورة 

واسمها وٌقرأ الطالب  ثم 

قل غلى صرة أخرى ٌنت

 وهكذا 

 د05

 ٌختار المعلم طالبٌن لتمثٌل الحوار   الكتاب  أن ٌتحدث الطالب عن البٌت مع زمٌله بدقٌقتٌن التمثٌل  محادثة الكتاب  

 نشاط ثنائً : ٌمثل كل طالب مع زمٌله الحوار 

 د 5 



 الكتاب  ان ٌضع الطالب الشًء الصحٌح  فً الغرفة المحاكاة  فً ال .... 

 السبورة 

ٌعرض المعلم صورة غرفة الجلوس وٌقول فً غرفة 

 الجلوس  وٌشٌر إلى الكرسً  منتظر الجواب من الطالب 

 بعد اإلجابة ٌكتب فً غرفة الجلوس  كرسً 

 ٌكرر مع الباقً 

 د4 

 د 4 ؟ فً الحمام ؟ فً المطبخ ؟ فً غرفة الجلوس ؟ هل هو كبٌر ؟ مالونه ؟ هل هو جمٌل ؟ ... تقوٌم نهائً :  ٌمسح السبورة وٌعرض صورة البٌت ٌسال الطالب بشكل انفرادي  ماهذا ؟ ماهذه الخاتمة 

 (   45  -  46كتاب النشاط  )  ص     الواجب 

 


