
 ( 84 - 84كتاب التلمٌذ   )  لعبة األوامر  : واحد والعشرونالدرس ال سابعة الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

خبرات  التمهيد 
 سابقة  

 أن ٌبدي الطالب اهتماما بما عرضه المعلم  عصف 
أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة المعلم  بعد االستماع 

 األول 
أن ٌركز الطالب عند االستماع الثانً لإلجابة عن 

 األسئلة 

 فٌدٌو 
 عارض 

  ٌوجه المعلم الطالب لالستماع والمشاهدة 
  )  ٌعرض المعلم أغنٌة  ) ٌدي الجمٌلة 
 ٌسأل المعلم الطالب عن األغنٌة  ) أٌن ٌدك ؟ كم إصبعا فً ٌدك ؟ 

 ماذا تفعل بٌدك ؟   ...(
  ٌكرر المعلم عرض األغنٌة وٌنبه الطالب لالستماع 

 د7 

 أمسك  العرض 
 ارفع 
 أنزل 

 أن ٌنفذ الطالب األوامر التً ٌملٌها المعلم حرفٌا  تمثٌل 
 أن ٌتذكر الطالب بعض األوامر التً تعلمها سابقا 

 أن ٌزود الطالب المعلم باألوامر التً تذكرها 
أن ٌلفت المعلم انتبا الطالب إلى السكون من خالل 

 تلوٌنه بلون مختلف 
أن ٌعرف الطالب معنى الفعل ) ارفع , أنزل ( من 

 خالل تنفٌذ أمر المعلم بشكل صحٌح 
أن ٌمٌز الطالب بٌن صٌغة األمر للمذكر وصٌغته 

 للمؤنث 
 أن ٌمضً الطالب وقتا فً تنفٌذ األوامر 

مر وتنفٌذها مع صدٌقه فً أن ٌتبادل الطالب األوا
 الصف 

 

 ٌكرر المعلم السؤال : ماذا تفعل بٌدك ؟ وٌستمع لإلجابات   سبورة 
  ٌمثل المعلم ) اإلمساك بالشٌئ ( وٌقول " أمسك بالقلم , أمسك بالدفتر

 , ..." ثم ٌكتب على السبورة  " أمسك " 
  ٌختار المعلم طالبا  لٌخرج أمام التالمٌذ 
 عض األوامر السابق تعلمها  )أمسك كتابك , افتح ٌملً علٌه المعلم ب

 الباب, أغلق النافذة , اخرج من الصف , ادخل الصف  ... ( 
  ٌسأل المعلم الطالب عن أوامر أخرى لٌملٌها على الطالب 
  ٌسجل األوامر على السبورة وٌلون السكون بلون مختلف عن الكلمة 
  أنزل ( × ٌكتب  المعلم باللون األحمر  )ارفع 
  ٌقرأ المعلم أمام التالمٌذ وٌمثل الرفع واإلنزال 
 ) ٌأمر المعلم الطالب ) ارفع ال  , أنزل ال 
  ٌكرر المعلم األمر مع طالبة أومن ٌمثل دور طالبة وٌملً علٌها نفس

 األوامر ثم ٌكتب على السبورة  ) أمسكً  , ارفعً  , أنزلً  ( 
  ٌسأل الطالب عن الفرق 
 م طالبٌن لٌخرجا أمام التالمٌذ ) نشاط  ( ٌختار المعل 
  ٌملً المعلم علٌهما بعض األوامر ) افتح الباب  , أغلق النافذة  , هات

الكتاب  , خذ ... ( الطالب الذي ٌنفذ كل التعلٌمات بشكل صحٌح ٌأخذ 
 دور األستاذ وٌملً التعلٌمات على الصف وعلى الصف التنفٌذ 

 تنفٌذها لمدة دقٌقة  ) نشاط ثنائً ( ٌتبادل الطالب األوامر و 

 
 
 

ٌنٌه المعلم إلى االختالف 
فً صٌغة األمر بٌن المذكر 
والمؤنث من خالل التلوٌن 

 الصوتً للمعلم 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌركز المعلم على الطالب 
أثناء أداء النشاط على 

حركة فعل األمر وعلى نبر 
 األمر 

 د31

 صدر  
 بطنً 

أن ٌشٌر الطالب إلى صدره و بطنه عند نطق  محاكاة 
 المعلم 

أن ٌمضً الطالب وقتا وهو ٌشٌر إلى أعضاء 
 جسمه أثناء اللعب 

 ٌشٌر المعلم إلى صدره وبطنه  وٌقول  ) هذا صدري وهذا بطنً  (  سبورة 
  ٌكتب المعلم الجملة على السبورة 
 ة ٌسأل الطالب : أٌن صدرك ؟ أٌن بطنك ؟ وعلى الطالب اإلشار

 إلٌها وقول الجملة 
 لعبة اإلشارة ( ٌنطق المعلم بالكلمة وعلى الطالب اإلشارة للعضو ( 

 د31 

 الحوار  
 1التمرٌن 

 أن ٌصغً الطالب للحوار المسموع لدقٌقة  تلقٌن 
أن ٌجٌب الطالب عن اسئلة الفهم العام  بناء على 

 فهم النص 
 أن ٌمثل الطالب الحوار مع زمٌله لدقٌقة 

 الكتاب 

األصوات 
 المرقثة 

  ٌوجه المعلم الطالب  لفتح الكتاب واالستماع 
  ٌختار المعلم طالبٌن لتمثٌل الحوار أمام التالمٌذ 
  ٌسأل المعلم أسئلة السؤال الثالث وٌستمع اإلجابات 
  ٌوجه المعلم الطالب لتبادل الحوار ثنائٌا 

 د31 

 د5 ) تقوٌم نهائً  ( ٌوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب ثم ٌطرح األسئلة التً تراجع محتوى الدرس  الخاتمة 

 (   74/   77كتاب التلمٌذ  )   الصفحة  :  الواجب

 


