
 أصوات        الدرس الحادي عشر الوحدة الثالثة

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

أٌن كتابك، هو  التمهٌد

فً، الصف، 

 المدرسة

 

 الحوار

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات 

التً مرت معه فً 

 الدرس السابق

   سؤال أطلب من بعض التالمٌذ
 بعضهم
 ؟أٌن صدٌقك ؟أٌن كتابك

إجراء الحوار بٌن 

 التالمٌذ مع بعضهم

 د 5

 

 العرض

 استمع وأعد- 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استمع إلى - 7

الجواب واكتب 
الرقم فً المربع 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن
تنغٌم السؤال وتنغٌم 

 الجملة
  أن ٌصغً التلمٌذ

 المعلمإلى قراءة 
  أن ٌستخدم التلمٌذ

 أنماط النبر الصوتً
  أن ٌستخدم التلمٌذ

أنماط التنغٌم 
 الوظٌفٌة

  أن ٌستمع إلى
مجموعة من 

األسئلة وٌربطها مع 
 إجاباتها 

  أن ٌردد التلمٌذ

 السبورة 
  العارض

 الضوئً
  الكتاب 

 

 أوجه التالمٌذ إلى إغالق الكتب 

  التالمٌذ االستماع إلى أطلب من

 الجمل جٌدا  

  أقرأ الجمل والتالمٌذ ٌعٌدون بعدي

 فردٌاً وجماعٌاً 

  أطلب من بعض التالمٌذ أن ٌقول

 الجملة والكتاب مغلق

 أنتقل إلى بقٌة الجمل 

  أترك لهم المجال لٌمٌزوا الفرق

 بٌن تنغٌم السؤال وتنغٌم الجملة

 ًأطلب منهم استخدام النبر الصوت 

 ؟أٌن المفتاح

 هل هو فً الحقٌبة؟

  أقرأ الجملة

 مرتٌن

  أتأكد من صحة

 تلفظ التالمٌذ

أختار تلمٌذاً جدٌداً 

 إلعادة قراءة الجملة

 

 

 

 

 د02



 المناسب
 
 
 
 
 
 

العبارات والكلمات 
 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌجٌب على
 األسئلة بعد االستماع

  ٌقرأ التلمٌذ أن
 الجمل

  أن ٌكرر التلمٌذ
 الجمل بعد المعلم

  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا
 صحٌحاً 

  أن ٌكتب التلمٌذ
اإلجابات فً مكانها 

 الصحٌح

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 أوجه التالمٌذ إلى إغالق الكتب 

  أطلب من التالمٌذ االستماع إلى

 األسئلة جٌدا  

 أٌن الكتاب؟

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

   أشرح لهم المطلوب من السؤال

وهو اإلجابة عن األسئلة بكتابة 

 الرقم بجوار اإلجابة الصحٌحة

 أختار تلمٌذاً ألداء البند األول 

 هو فً الحقٌبة   أٌن الكتاب؟ 

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار

 تلمٌذاً لكل بند من التدرٌب

  أطلب من التالمٌذ كتابة الجواب

 على الكتاب

 

 

 

  أقرأ الجواب

 مرتٌن

  أمر على التالمٌذ

ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 

أختار تلمٌذاً جدٌداً 

ألداء كل بند من 

 التدرٌبات

 

أجب عن - 8

 األسئلة التالٌة

 المحاكاة 

 االستنتاج

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
 

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

   أشرح لهم المطلوب من السؤال

 وهو اإلجابة عن األسئلة التالٌة

 أختار تلمٌذٌن ألداء البند األول 

  تلمٌذاً أختار

جدٌداً ألداء كل 

 بند من التدرٌبات

 د66



 السؤال 

  أن ٌقرأ التلمٌذ
 األسئلة

 التلمٌذ  أن ٌجٌب
على السؤال من 

 معلوماته الشخصٌة
  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا

 صحٌحاً 
  أن ٌكتب التلمٌذ

اإلجابات فً مكانها 
 الصحٌح

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  التلمٌذ األول ٌسأل والتلمٌذ

 الثانً ٌجٌب 

 أٌن حقٌبتك؟

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار
 تلمٌذٌن لكل بند من التدرٌب

  أطلب من التالمٌذ كتابة الجواب

 على الكتاب

  

 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ أن ٌسألوا عن مكان بعض األشٌاء والتالمٌذ ٌجٌبون

  65الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


