
 ( 3  -  2 كتاب التلمٌذ الصفحة  )                                                                الدرس األول  : صباح الخٌر                                                     األولى الوحدة : 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصر الدرس

 تفعل  =  تعمل  التمهٌد

مساء  × صباح    

العصف 

 الذهنً

أن ٌصبح الطالب جاهزا للدخول فً 

 الدرس 

أن ٌجٌب الطالب عن السؤال موظفا 

 خبراته السؤال 

أن ٌتحدث الطالب عن أفعاله 

 الصباحٌة بجملتٌن على األقل 

 ٌلقً المعلم التحٌة " صباح الخٌر ..مساء الخٌر" السبورة

السبورة العنوانٌكتب على   

 ٌسأل :  ماضد صباح ؟

مساء (×ٌكتب  ) صباح   

 ٌسأل : ماذا تعمل فً الصباح ؟ وٌكتب السؤال

 ٌسجل المعلم اإلجابات

 ٌسأل : ماذا تفعل فً الصباح ؟

 ٌكتب : ٌعمل  =  ٌفعل

 اإلجابات المتوقعة 

) أصلً الفجر , أذهب 

إلى المدرسة , آكل 

 الطعام ... (

 

 د5

ٌعدالحقٌبة العرض

القمٌصٌلبس  

 ٌتوضأ

 أسنانه ٌنظف

 االستقراء 

 

 

 

 التمثٌل 

أن ٌمٌٌز الطالب بٌن التراكٌب األربعة 

 من حٌث المعنى 

أن  ٌردد الطالب التركٌب أثناء تقلٌد 

 المعلم للفعل الذي فً الصورة  

أن ٌتذكر الطالب التركٌب عند عرض 

 الصورة 

 صور

 عارض

 سبورة 

وهو ٌعد الحقٌبةٌعرض صورة الولد   

 ٌقرأ التركٌب الدال على الصورة والمكتوب على السبورة

 ٌقلد المعلم الصورة وٌطلب من الطالب التقلٌد

 ٌقرأ وٌكرر التالمٌذ جماعٌا

 ٌختار بعض التالمٌذ للقراءة الفردٌة

 ٌسال الطالب  " ماذا ٌفعل الولد فً الصورة ؟ "

على الطالب وعلٌه  )نشاط (  : قلد وتحدث , تعرض الصورة فقط 

 أن ٌقلد وٌتكلم

 د55 

الحوار ) صباح   

 الخٌر (  

أن ٌمضً الطالب وقتا فً االستماع  االستنتاج 

 إلى الحوار 

أن ٌجٌب الطالب على أسئلة الفهم 

 العام والدقٌق للنص بشكل صحٌح 

أن ٌتذكر الطالب نص االستماع عند 

األصوات 

 المرفقة 

 السبورة

 ٌوجه الطالب لالستماع األول

ٌطرح أسئلة الفهم العام على الطالب ) هل الحوار بٌن األم والولد ؟  

 ماذا ٌفعل الولد  ؟ ..  ( 

 ٌوجه الطالب لالستماع الثانً 

هل أعد الولد حقٌبته فً المساء ؟ بماذا  ٌطرح أسئلة الفهم الدقٌق  )

 د55 



 اإلجابة 

 أن ٌقرا الطالب النص بشكل صحٌح 

أن ٌمثل الطالب الحوارمع زمٌله 

 بدقٌقة 

 نظف أسنانه ؟ ماذا صلى ؟..(

 ٌوجه الطالب لالستماع والتكرار 

 ٌختار بعض الطالب للقراءة النوذجٌة 

 ) نشاط ( تمثٌل الحوارثنائٌا بٌن الطالب 

أصوات ) تنوٌن  

 الضم ( 

أن ٌنطق الطالب بالكلمة المنونة  التلقٌن 

 ا بالضم نطقا صحٌح

أن ٌمٌزالطالب بٌن الضم والتنوٌن فً 

 النطق 

أن ٌقرأ الطالب الكلمات المكتوبة على 

 السبورة قراءة صحٌحة 

 الكتاب 

 السبورة

 ٌكتب الكلمات على السبورة ملونة التنوٌن باللون األحمر 

 ٌقرأ القراءة النموذجٌة 

 ٌبٌن الفرق بٌن الضم والتنوٌن كتابة وصوتا  

 ٌقرأ وأوجه التالمٌذ للتكرار 

 ٌختار بعض الطالب للقراءة 

 ٌطلب من التالمٌذ النطق بصوت التنوٌن بكلمات من خبراتهم السابقة 
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 /  ٌوجه الطالب إلغالق الكتب ومن ثم ٌطرح األسئلة  ماذا تعمل فً الصباح ؟ ماضد صباح ؟ ...5) تقوٌم نهائً (  :  الخاتمة 

 فعل وٌسأل ماذا أفعل ؟ وعلى الطالب قول الجملة  / ٌمثل المعلم ال2

 د5

 ( 2كتاب النشاط  /  الصفحة  )  الواجب 

 


