
 (  3  -  2 كتاب التلمٌذ   )   إل  المدرسة   : ولالدرس األ ول  الوحدة األ
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

خبرات  التمهيد 
 سابقة 

أن ٌستعٌد الطالب معلوماته السابقة عند مشاهدة  جاستنتا
 الفٌدٌو 

 أن ٌصبح الطالب جاهزا للدخول فً الدرس 

 فٌدٌو 
 عارض

 ٌعرض المعلم فٌدٌو عن أعمال الصباح 
  ٌناقش المعلم الفٌدٌو مع الطالب 
  ًٌختار المعلم أحد الطالب للحدٌث عن الروتٌن الصباح 

 )عندما أنهض فً الصباح (
ٌكرر المعلم مع الطالب 

 ماتعلموه سابقا 

 د5

 بعد - يركب العرض 
 مالبس

 المدرسة
 فطور

أن ٌذكر الطالب بعض وسائل النقل التً تعلمها  استقراء
 سابقا 

 أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة المعلم مماتعلمه 

 صورة 
 عارض

  ٌعرض المعلم صورة الولد وهو ٌركب الحافلة 
 ٌسأل المعلم :  ماذا ٌفعل الولد ؟ ماذا ٌركب الولد  ؟ ماذا تركب أنَت؟ 
     فطور  (   -مالبس المدرسة     -ٌكرر األمر مع المفردات  )  بعد 

ٌوجه المعلم السؤال للكل   
 لمراجعة وسائل النقل 

ٌركز المعلم على تدوٌر الكلمات 
 السابقة

 د5

أن ٌستخدم الطالب الفعل ) ٌستٌقظ ( إلنشاء  استقراء ٌستٌقظ 
 جملة 

أن ٌحدد الطالب معنى ) ٌستٌقظ ( من  خالل 
 ذكر مرادفه 

أن ٌستمع الطالب إلى الفعل فً سٌاقات مختلفة 
 من إنشاء زمالئه 

 ٌكتب المعلم على السبورة    سبورة 
 " ٌصحو أحمد من النوم = ٌستٌقظ أحمد من النوم  " 

  ٌسأل  المعلم الطالب  : أٌن المرادف فً الجملتٌن ؟ 
  )  ٌستمع اإلجابات  ثم ٌكتب  ) ٌصحو = ٌستٌقظ 
  ٌطلب المعلم من الطالب إنشاء جملة بالفعل 
  ٌسجل المعلم  بعض الجمل على السبورة 

 د3 

أن ٌنفذ الطالب حرفٌا تعلٌمات األستاذ فً رسم  مجموعات ساعة  
 الساعة وكتابة األفعال علٌها 

 أن ٌلتفت الطالب إلى الساعة عند اإلشارة إلٌها 

 أوراق 
 

  ٌشٌر المعلم إلى ساعة الصف  ثم ٌسأل ماهذه ؟ كم الساعة  ؟ 
  نشاط ( ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعات وٌكلف كل مجموعة (

 برسم ساعة وكتابة الفعل الذي تقوم به فً تلك الساعة 

 ٌحدد المعلم وقت للممجموعات 
ٌختار عضوا من كل مجموعة 

 للكالم 

 د7

 أن ٌصغً الطالب إلى الحوار المسجل لدقٌقة  استنتاج الحوار 
 أن ٌناقش الطالب معلمه أثناء طرح اإلجابة 

أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة الفهم العام والدقٌق 
 إجابة صحٌحة 

أن ٌركز الطالب تركٌزا دقٌقا عند االستماع 
 الثانً 

 أصوات 
 الكتاب 

   ٌوجه المعلم الطالب لالستماع 
  ٌطرح المعلم اسئلة الفهم العام للنص  ) مااسم الولد ؟ أٌن سٌذهب ..؟

 متى استٌقظ  ..؟ (

  ًٌوجه المعلم الطالب لالستماع الثان 
  ٌسأل المعلم أسئلة الفهم الدقٌق  ) مع من تناول أحمد الفطور ؟ من

 أعد طعام الفطور ؟..... (

ى المتوقع أن ٌشكل عل
الطالب الفعل فً الماضً 
ٌنبه المعلم إلى زمن الفعل 

 فقط دون التفصٌل 

 د6

 جاهز  
 تفضل 

أن ٌمثل الطالب دورا فً الحوار الموجود فً  استقراء
 الكتاب 

أن ٌعرف الطالب معنى الكلمة من خالل 
 المرادف 

أن ٌمارس الطالب الكلمة الجدٌدة  شفوٌا فً 
 الحوار مع زمٌله 

 سبورة 
 الكتاب 

 "  ٌكتب المعلم : "  ٌعد الحقٌبة  =  ٌجهزالحقٌبة 
  ٌسأل  المعلم الطالب  : أٌن المرادف فً الجملتٌن ؟ 
  )  ٌستمع اإلجابات  ثم ٌكتب  ) أعددت  = جهزت 
  )ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب والبحث عن كلمة )جاهز 
  )  ٌكرر المعلم األمر مع  ) تفضل 
  نشاط  ثنائً  ( : كل طالب ٌمثل  الحوار مع زمٌله ( 

 د7 

أن ٌساعد الطالب أعضاء مجموعته فً ترتٌب  اللعب  3التمرٌن/  
 الجمل 

أن ٌرتب الطالب الجمل فً الكتاب ترتٌبا 
 صحٌحا 

أن ٌتأكد الطالب من صحة إجابته من خالل 
 استماعه لتصحٌح المعلم 

 بطاقات
 

  بطاقات الجمل المبعثرة على المجموعات) نشاط  ( ٌوزع المعلم 
) الروتٌن الٌومً كامال ( وٌطلب منهم ترتٌبها بكتابة الرقم فً المربع  

 الفارغ جانب الجملة لكل مجموعة جمل مختلفة عن األخرى 
  ٌستمع اإلجابات وٌوجهها 
  ٌوجه الطالب لفتح الكتاب وحل التمرٌن الثالث فردٌا 
   ٌستمع اإلجابات وٌوجهها 

حاكً المعلم جمل لكتاب ٌ
 وٌضٌف علٌها 

ٌقسم المعلم الروتٌن إلى 
 -الظهٌرة   -أفعال الصباح  

 المساء 

 د01

 د2 ) تقوٌم نهائً  ( ٌوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب ثم ٌطرح األسئلة التً تراجع محتوى الدرس  الخاتمة 

 (  4/ 2كتاب التلمٌذ  )   الصفحة   :  الواجب

 


