
 أصوات        الدرس السابع والعشرون الوحدة التاسعة

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

أٌن، المختبر،  التمهٌد

مشكلة، عرفت، 

 الفرق ......

 

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ 

بعض التراكٌب 

والمفردات التً مرت 

 معه فً الدرس السابق

   بعض التالمٌذ أداء أطلب من
 حوار من بعض فقرات الدرس

إجراء الحوار بٌن 

 التالمٌذ مع بعضهم

 د 5

 

 العرض

 استمع وأعد- 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
 على ال الشمسٌة

  أن ٌستخدم التلمٌذ
ال الشمسٌة فً 

كلمات من 
 معلوماته السابقة

  أن ٌصغً التلمٌذ
 المعلمإلى قراءة 

  الكلمات المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌقرأ التلمٌذ
 الكلمات

  أن ٌكرر التلمٌذ

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
   صوتٌات

 الدرس

 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 )ال

الشمسٌة( وٌستنتجوا بعض 

الحروف التً تأتً بعد )ال 

 الشمسٌة(

 الثور)ث(التفاح)ت( / 

  أقرأ الجملة

 مرتٌن

  أتأكد من صحة

 تلفظ التالمٌذ

أختار تلمٌذاً جدٌداً 

إلعادة قراءة 

 الجملة

 

 د81



 
 
 
 

 الكلمات بعد المعلم
  أن ٌنطق التلمٌذ

 نطقاً صحٌحاً 
  أن ٌتقن التلمٌذ

 قراءة المفردات

 

استمع وارسم - 7
 ولون

 

 المحاكاة 

 االستنتاج

 

  أن ٌصغً التلمٌذ
 إلى قراءة المعلم

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌنفذ األوامر بعد
 االستماع

  التلمٌذ أن ٌرسم
وٌلون حسب األمر 

 المسموع
أن ٌجري التلمٌذ 
 التمرٌن المطلوب

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 
   صوتٌات

 الدرس

  أشرح لهم المطلوب من السؤال

وهو رسم وتلوٌن الناقص من 

 الصورة حسب األوامر

 ارسم فم الولد

  أطلب منهم االستماع إلى األمر

 ثم الرسم والتلوٌن على الكتاب

  مرتٌن ثم أنتظر حتى أقرأ األمر

 ٌرسموا وٌلونوا المطلوب

 أقرأ بقٌة األوامر 

  

  أقرأ األمر

 مرتٌن

  أمر على

التالمٌذ ألتأكد 

من صحة فهمهم 

 لألمر 

أختار تلمٌذاً جدٌداً 

ألداء كل بند من 

 التدرٌبات

  

 د81

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

  55النشاط ص الواجب من كتاب الخاتمة

 


