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فهم واستماع + تراكٌب  خامسالدرس ال

 ونحو

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

واجب الحساب،  التمهٌد

رسمت الخرٌطة، 

أحضرت، معمل 

 العلوم، نحلة، فراشة

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض  االستنتاج

التراكٌب والمفردات التً 

فً الدرس مرت معه 

 السابق

صور خرٌطة، 

فراشة، نحلة، معمل 

 العلوم

  أعرض الصور على الطالب ثم أسأل 
 ما هذا؟

 د 5 

 

 العرض

اكتب فً المربع  – 4

الحرف الدال على 

 الصورة المناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاكاة

 االستنتاج

 معنى التلمٌذ  ذكرأن ٌت
 المفردات بعض

   أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ التمرٌن
 المطلوب

  ٌفهم التلمٌذ الجمل أن
 المسموعة

  أن ٌعرف اسم السؤال
 هل
  أن ٌستخدم صٌغة

 اإلٌجاب للسؤال
  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة

 المفردات

  أن ٌكتب على الكتاب

 بخط جمٌل

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
 

  أطلب من بعض التالمٌذ أداء الحوار
األساسً ثم أسألهم عن بعض معانً 

رسمت الخرٌطة واجب الحساب، الكلمات )

 (أحضرت، معمل العلوم، نحلة، فراشة
  أشرح للتالمٌذ المطلوب منهم من

التدرٌب وهو كتابة الحرف الدال على 
 المناسبةالصورة 

 )ج( أحمد ٌعمل واجب الحاسوب 

  أقرأ العبارات ثم أختار تلمٌذاً ألداء البند
 األول من التدرٌب 

  ًأنتقل إلى بقٌة البنود وأختار تلمٌذا
 لإلجابة 

 أطلب من التالمٌذ كتابة الحل فً الكتاب 
 

 

  أقرأ للتالمٌذ تعلٌمات السؤال 
 أقرأ علٌهم العبارات من كتاب المعلم 

 

  أمر على التالمٌذ
ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 
  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا

ألداء كل بند من 
 التدرٌبات
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استمع وارسم  – 5
دائرة حول الكلمة التً 

تكمل الجمل التً 
 تسمعها

 ٌدق الجرس فٌقف أحمد فً 

   ثم أختار تلمٌذاً ألداء البند األول من
 التدرٌب 

 الصف

  ًلإلجابة  أنتقل إلى بقٌة البنود وأختار تلمٌذا 

 أطلب من التالمٌذ كتابة الحل فً الكتاب 

 

 أقرأ الجمل مرتٌن 
  أمر على التالمٌذ

ألتأكد من صحة 
 إجاباتهم 

  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا
ألداء كل بند من 

 التدرٌبات
 

 

 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ تمثٌل بعض فقرات الحوار

 السبورة   االستنتاج تكلم - 6

  العارض

 الضوئً

  الكتاب 

 

 :أكتب على السبورة 
 ؟ٌدق الجرس هل

 .الجرس ٌدق، نعم

 أطلب من بعض التالمٌذ قراءة الجملتٌن 
  إلى الجملتٌنأطلب من التالمٌذ النظر 
  أوجه أسئلة للتالمٌذ عن الجملتٌن لتمٌٌز

 السؤال والجواب الفرق بٌن 
 وٌتعرفوا على صٌغة اإلٌجاب فً اإلجابة

  أشرح للتالمٌذ المطلوب منهم من التدرٌب
 للسؤالكتابة الجواب  التدرب على وهو

 هل ٌدق الجرس؟

 نعم، الجرس ٌدق.

  أطلب من التالمٌذ النظر إلى الصور 
 ألداء البند األول من  ثم أختار تلمٌذٌن

 التدرٌب
 ٌقرأ األول السؤال ثم ٌقرأ الثانً الجواب 

 نعم، الجرس ٌدق.  هل ٌدق الجرس؟

  أنتقل إلى بقٌة البنود وأختار تلمٌذاً لإلجابة 

  ًأساعدهم ف
استنتاج القاعدة 

فً حال لم 
 ٌصلوا إلٌها

  أكرر األمثلة
حتى ٌفهم 

التالمٌذ 
 المطلوب منهم

  ًأختار تلمٌذا
جدٌداً ألداء كل 

بند من 
 التدرٌبات 

  أمر على
التالمٌذ ألتأكد 

من صحة 
 إجاباتهم 

 

 د66

 



  كتابة الحل فً الكتابأطلب من التالمٌذ 
  

 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ السؤال بصٌغة هل والتالمٌذ ٌجٌبون بـ نعم 

  6الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


