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 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

األراضً،  التمهٌد

المدرسة، المدٌر، 

 األول، المسجد....

 

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ 

بعض التراكٌب 

والمفردات التً مرت 

 معه فً الدرس السابق

    أطلب من بعض التالمٌذ أن
ٌذكروا لً كلمات فً بداٌتها 
حرف الالم وردت فً النص 

 الرئٌسً

أكتب إجابات 

التالمٌذ على 

 السبورة

 د 5

 

 العرض

 استمع وأعد- 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استمع إلى - 7
 النص ثم أجب

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
 على ال القمرٌة

  أن ٌستخدم التلمٌذ
القمرٌة فً  ال

كلمات من 
 معلوماته السابقة

  أن ٌصغً التلمٌذ
 إلى قراءة المعلم

  أن ٌستمع إلى نص
قصٌر وٌفهم 

 محتواه
  التلمٌذ أن ٌردد

 المقروءة  الكلمات

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
   صوتٌات

 الدرس

 أوجه التالمٌذ إلى إغالق الكتب 

  أطلب من التالمٌذ االستماع إلى

 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 )ال

 القمرٌة(

 المسجد / الحاسوب

 

 أوجه التالمٌذ إلى إغالق الكتب 

  أقرأ الجملة

 مرتٌن

  أتأكد من صحة

 تلفظ التالمٌذ

أختار تلمٌذاً جدٌداً 

 إلعادة قراءة الجملة

 

 

 

 

 د02



 
 
 
 
 
 

 السؤال

  أن ٌجٌب على
 األسئلة بعد االستماع

  أن ٌقرأ التلمٌذ
 الجمل

  أن ٌكرر التلمٌذ
 بعد المعلم الكلمات

  أن ٌنطق التلمٌذ
 نطقاً صحٌحاً 

  أن ٌكتب التلمٌذ
اإلجابات فً مكانها 

 الصحٌح

  أن ٌتقن التلمٌذ
 قراءة المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  أطلب من التالمٌذ االستماع إلى

 النص جٌدا  

 .....ست سنوات خدٌجة عمرها

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

   أشرح لهم المطلوب من السؤال

وهو اإلجابة عن األسئلة بـرسم 

 دائرة حول اإلجابة الصحٌحة

 أختار تلمٌذاً ألداء البند األول 

 عمر خدٌجة   ست سنوات

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار

 تلمٌذاً لكل بند من التدرٌب

  كتابة الجواب أطلب من التالمٌذ

 على الكتاب

 

 

 

  أقرأ النص

 مرتٌن

  أمر على التالمٌذ

ألتأكد من صحة 

 إجاباتهم 

أختار تلمٌذاً جدٌداً 

ألداء كل بند من 

 التدرٌبات

 

 

ماذا تفعل فً - 8

األماكن كل من 

 التالٌة؟

 المحاكاة 

 االستنتاج

 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من 
 صٌغة السؤال

  أن ٌنطق التلمٌذ
 نطقاً صحٌحاً 

  أن ٌكتب التلمٌذ

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
 

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

   أشرح لهم المطلوب من السؤال

وهو قول الفعل فً األماكن 

 التالٌة

 أختار تلمٌذٌن ألداء البند األول 

  ًأختار تلمٌذا

جدٌداً ألداء كل 

 بند من التدرٌبات

 

 د66



اإلجابات فً 
 مكانها الصحٌح

  أن ٌتقن التلمٌذ
 قراءة المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  أن ٌكتب التلمٌذ
بخط واضح 

 وجمٌل

  التلمٌذ األول ٌقرأ المكان

 والتلمٌذ الثانً ٌجٌب 

 أصلً   المسجد  

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار
 تلمٌذٌن لكل بند من التدرٌب

  أطلب من التالمٌذ كتابة الجواب

 على الكتاب

 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ أن ٌقولوا كلمات فٌها ال القمرٌة

  02الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


