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 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى عناصر الدرس

الساعة، أتناول  التمهٌد

الفطور، أستٌقظ، 

 السابعة

 

 الحوار

التلمٌذ بعض  أن ٌسترجع

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

  أسأل بعض التالمٌذ 
 متى تستٌقظ؟

 متى تتناول الفطور؟
 متى تذهب إلى المدرسة؟

إجراء الحوار مع عدد 

 من التالمٌذ
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 العرض

تبادل السؤال - 4
والجواب مع 

 زمٌلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌستخدم الجملة
 االسمٌة البسٌطة

  أن ٌستخدم ظرف
 الزمان اآلن

  أن ٌستخدم العدد
 الترتٌبً

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  أن ٌعرف اسم السؤال
 كم

 السبورة 
  العارض

 الضوئً
  الكتاب 
  صور لساعات

 مختلفة

  ًأعرض على التالمٌذ صورا

 لساعات مختلفة

 أسأل كم الساعة فً الصورة؟ 

 أكتب السؤال على السبورة 

 اآلن؟ الساعة كم           

  أكتب إجابات التالمٌذ على

 السبورة

  أطلب من التالمٌذ استنتاج

قاعدة السؤال عن الوقت 

 واإلجابة علٌه

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

   أشرح لهم المطلوب من

السؤال وهو تبادل السؤال 

  أساعدهم فً استنتاج
عدة فً حال لم القا

 ٌصلوا إلٌها
  أكرر األمثلة حتى

ٌفهم التالمٌذ 
 المطلوب منهم

  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا
ألداء كل بند من 

 التدرٌبات 
  أمر على التالمٌذ

ألتأكد من صحة 
 إجاباتهم 
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  أن ٌتبادل األسئلة
 واألجوبة مع زمٌله

  أن ٌعرف كٌف
 عن الوقت ٌسأل

  أن ٌعرف كٌف
ٌجٌب على سؤال 

 الوقت
  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا

 صحٌحاً 
  أن ٌستنتج التلمٌذ

قاعدة السؤال عن 
 الوقت

  أن ٌوظف التلمٌذ كم
فً انشاء جملة 

 صحٌحة
  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة

 المفردات
  أن ٌجري التلمٌذ

 التمرٌن المطلوب

 والجواب عن الوقت

 كم الساعة اآلن؟

 الساعة اآلن السادسة.

 أختار تلمٌذٌن ألداء البند األول 

  التلمٌذ األول ٌسأل والتلمٌذ

 الثانً ٌجٌب 

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات 

  وأختار تلمٌذٌن لكل بند من

 التدرٌب 

تبادل السؤال - 5

والجواب مع 

 زمٌلك

 المحاكاة 

 االستنتاج

 

  أن ٌستخدم الجملة
 االسمٌة البسٌطة

  ٌستخدم حرف أن
 الجر فً

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 السبورة 
  العارض

 الضوئً
  الكتاب 
  

  أعرض على التالمٌذ صورة

 لطفل فً لحدٌقة

 أسأل أٌن الطفل؟ 

 أكتب السؤال على السبورة 

  أساعدهم فً استنتاج
القاعدة فً حال لم 

 ٌصلوا إلٌها
  أكرر األمثلة حتى ٌفهم

 التالمٌذ المطلوب منهم
  ًأختار تلمٌذاً جدٌدا
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 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من 
 صٌغة السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  أن ٌعرف اسم
 السؤال أٌن

  أن ٌتبادل األسئلة
 واألجوبة مع زمٌله

  أن ٌنطق التلمٌذ
 نطقاً صحٌحاً 

  أن ٌستنتج التلمٌذ
قاعدة مكان 

 األشخاص
  أن ٌوظف التلمٌذ

فً انشاء جملة 
 صحٌحة

  أن ٌتقن التلمٌذ
 قراءة المفردات

 ؟الطفل أٌن           

  أكتب إجابات التالمٌذ على

 السبورة

  أٌن أنت؟أسأل بعض التالمٌذ 

لٌتعرفوا على كٌفٌة السؤال عن 

 المكان واإلجابة علٌه

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

   أشرح لهم المطلوب من

السؤال وهو تبادل السؤال 

 والجواب عن المكان

 ؟أٌن أبً

 .هو فً غرفة الطعام

 أختار تلمٌذٌن ألداء البند األول 

  التلمٌذ األول ٌسأل والتلمٌذ

 الثانً ٌجٌب 

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات

وأختار تلمٌذٌن لكل بند من 

 التدرٌب

ألداء كل بند من 
 التدرٌبات 

  أمر على التالمٌذ
ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 
  



 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ أداء حوار من بعض فقرات الدرس

  3الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


