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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

 أغلق × افتح    التمهٌد 

 خذ × هات 

 أن ٌفهم الطالب المعنى الصحٌح لألفعال   التمثٌل 

 من خالل تنفٌذها 

 السبورة  

 القلم 

 ٌدخل المعلم الصف ٌغلق الباب ثم ٌفتح ٌغلق وٌفتح حتى ٌلفت انتباه الطالب 

 بعد أن ٌنتبه لطالب جمٌعا ٌفتح وهو ٌقول افتح وٌغلق هو ٌقول أغلق 

 ٌكرر معه الطالب  ٌخرج طالبا وٌطلب منه أن ٌفتح وٌغلق 

 أغلق × ٌسجل على السبورة  افتح 

طالب وٌعطٌه القلم وهو ٌقول خذ  ثم ٌطلب القلم وهو ٌنادي المعلم  أحد ال

 ٌقول هات 

 ٌكرر بصوت مرتفع مع الطالب ثم ٌكتب على السبورة 

ٌخرج طالبا وٌطلب منه أن ٌعطً وٌأخذ كلما نفذ األمر ٌقول المعلم جزاك هللا 

 خٌرا 

التلوٌن لصوتً واالٌحاء 

 الجسدي مهم 

على المعلم أن ٌتابع كل 

الطالب وٌتأكد من 

استماعهم تكرارهم وفهمهم 

 للمعنى  

 

على الطالب أن ٌقول تفضل 

 عندما ٌعطً األستاذ 

 د 4

باب , نافذة ,  العرض 

الصورة , 

الزهرة , 

 المقص 

أن ٌستخدم الطالب التركٌب ) جزاك هللا  المحاكاة 

 خٌرا ( عند الشكر 

 تسمٌة صحٌحة أن ٌسم الطالب األشٌاء 

صورة 

 زهرة 

 مقص 

 السبورة 

ٌكتب المعلم جزاك هللا خٌرا وٌكتب مرادفها شكرا لإلشارة لمعناها وٌنبه 

 الطالب إلى الشكر بالتركٌب الجدٌد وٌطلب منهم التكرار 

ٌحضر المعلم بطاقات مكتوب علٌه اسماء األشٌاء  وٌجهز االشٌاء ) 

ض األشٌاء على الطالب ٌسأل المقص...( وٌضعها على الطاولة  ثم ٌعر

 ماهذا ؟ لن ٌجٌب الطالب 

ٌلصق البطاقة على الشًء وٌكرر السؤال ٌقرأ الطالب الكلمة على البطاقة  

ٌصحح المعلم قراءة التالمٌذ ثم ٌقرأ وٌطلب منهم التكرار  وهكذا مع كل 

 الكلمات 

على الطالب أن ٌشكر 

المعلم عند األخذ ) جزاك 

 هللا خٌرا (   
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أن ٌستجٌب الطالب لفعل األمر استجابة  االستقراء ارسم , لون  

 صحٌحة 

 ٌوجه الطالب  لفتح الكتاب واالستماع  

 ٌطلب من التالمٌذ قراءة صامتة للسؤال عن المعانً الجدٌدة 

 ٌمثل المعلم الرسم  ثم ٌكتبه على السبورة  ٌطلب من الطالب رسم زهرة  

 ٌكرر األمر مع لون  ٌمثل ثم ٌطلب منهم التلوٌن 

 د4 



 د4  ) تقوٌم مرحلً (  ٌخرج بعض الطالب وٌطلب منهم تنفٌذ األوامر السابقة وٌسالهم عن أسماء األشٌاء

أن ٌمٌز الطالب بٌن صٌغة األمرللمذكر  االستقراء  ارسمً  ... 

 وصغٌته للمؤنث  عند تنفٌذ األمر 

 ٌرسم المعلم على السبورة ولد وبنت  سبورة 

 ٌنادي المعلم ٌاأحمد ارسم  لون .... ثم ٌكتب األفعال إلى جانبه 

ٌنادي المعلم ٌاعائشة  ٌنتظر وٌتح الفرصة للطالب  ٌسمع إجاباتهم ثم ٌقول 

ارسمً  وٌكتب  على السبورة وٌطلب من التالمٌذ التكرار ثم ٌطلب منهم 

 للمؤنث وٌسجلها على السبورة المحاكاة مع بقٌة األفعال 

 د4 

 الكتاب  أن ٌقرأالطالب األوامر بالشكل الصحٌح   المجموعات  محادثة الكتاب  

التسجٌالت 

 المرفقة 

ٌطلب من التالمٌذ فتح الكتاب  ثم ٌوزع علٌهم األدوار) أحمد , عمر ....(  

 ٌمثل معهم المحادثة   

 ٌقسم الطالب مجموعات وٌطلب منهم تمثٌل الحوار 

 د01 

كل استجابة صحٌحة تحسب نقطة  ٌفعل نفس األمر مع مجموعة اإلناث لكن لعبة لغوٌة ٌخرج المعلم مجموعة الطالب الذكور وعلٌهم ان ٌنفذوا األوامر الخاصة بالذكور ٌعطً المعلم األوامر بصٌغة المذكر والمؤنث 

 امر الخاصة بهم من ٌحصل على نقاط أكبر ٌفوزعلٌهم تنفٌذ األو

 د01

 (   82  -  82كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


