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عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

أساعد، أنظف،  التمهٌد

 أقطع، أعد، أصنع

 

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

   أسأل التالمٌذ 
 من ٌساعد أمه فً البٌت؟

 كٌف تساعدها؟

إجراء الحوار مع عدد من 

 التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

تبادل السؤال - 4
والجواب مع 

 زمٌلك
 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌستخدم الجملة
 االسمٌة البسٌطة

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌستخدم اسم
 السؤال أٌن

  أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن
 هو وهً

  أن ٌتبادل السؤال
والجواب مع زمٌله 

 كما فً األمثلة

 السبورة 
  العارض

 الضوئً
  الكتاب 

 

  أطلب من تلمٌذ أن ٌخرج أمام

 السبورة ثم أسأل التالمٌذ 

 أٌن أحمد؟

  التالمٌذأتلقى اإلجابات من 

  أكتب السؤال والجواب على

 السبورة

 أٌن أحمد؟

 فً الصف هو

  أقرأ العبارات ثم التالمٌذ ٌعٌدون

 بعدي فردٌاً وجماعٌاً 

  أساعدهم فً استنتاج
القاعدة فً حال لم ٌصلوا 

 إلٌها
  أكرر األمثلة حتى ٌفهم

 التالمٌذ المطلوب منهم
  أختار تلمٌذاً جدٌداً ألداء

 كل بند من التدرٌبات 
  أمر على التالمٌذ ألتأكد

 من صحة إجاباتهم 
 

 د81



  أن ٌستخدم الضمائر
المنفصلة عوض 
 االسم فً الجواب

 أن ٌقرأ التلمٌذ الجمل 
  أن ٌكرر التلمٌذ

 الجمل بعد المعلم
  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا 

 صحٌحاً 
  أن ٌكتب التلمٌذ بخط

 واضح وجمٌل
  أن ٌكتب التلمٌذ

اإلجابات فً مكانها 
 الصحٌح

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  أترك المجال للتالمٌذ الستنتاج

قاعدة السؤال عن مكان األشخاص 

واستخدم الضمٌر المنفصل عوض 

االسم وأن ٌمٌزوا بٌن السؤال 

 والجواب

  فتح الكتبأوجه التالمٌذ إلى 

   أشرح لهم المطلوب من السؤال

 وهو تبادل السؤال والجواب 

 أختار تلمٌذٌن ألداء البند األول 

  ًالتلمٌذ األول ٌسأل والتلمٌذ الثان

 ٌجٌب 

 ؟أٌن أمً
 .هً فً المطبخ

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار

 تلمٌذٌن لكل بند من التدرٌب

  أطلب من التالمٌذ كتابة الجواب

 الكتابعلى 

اكتب الضمٌر - 5

 فً المكان المناسب

 المحاكاة 

 االستنتاج

  ٌستخدم الجملة أن
 االسمٌة البسٌطة

  أن ٌستخدم ضمائر
 الرفع المنفصلة

 السبورة 
  العارض

 الضوئً
  الكتاب 

 أكتب على السبورة 

 أنا غسلُت ٌدي

  أساعدهم فً تذكر القاعدة
 فً حال لم ٌصلوا إلٌها

  أكرر األمثلة حتى ٌفهم
 التالمٌذ المطلوب منهم

 د81



   أن ٌستخدم تاء
 الفاعل

  أن ٌستخدم تاء
 التأنٌث

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  التلمٌذ  ٌعرفأن
المقصود من صٌغة 

 السؤال

  أن ٌنشئ التلمٌذ
جملة باستخدام 

الضمائر المنفصلة 
 والفعل والمفعول به

  ٌقرأ التلمٌذ الجملأن 
  أن ٌكرر التلمٌذ

 الجمل بعد المعلم
  ًأن ٌنطق التلمٌذ نطقا

 صحٌحاً 
  أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن

تاء الفاعل وتاء 
 التأنٌث

  أن ٌكتب التلمٌذ بخط
 واضح وجمٌل

  أن ٌكتب التلمٌذ

   صوتٌات
 الدرس

 هو غسل ٌده

  أقرأ العبارات ثم التالمٌذ ٌعٌدون

 بعدي فردٌاً وجماعٌاً 

  أترك المجال للتالمٌذ لٌتذكروا

 الضمائر المنفصلة

  أطلب من التالمٌذ أن ٌمٌزوا الفرق

 بٌن الجملتٌن

  لالستنتاج قاعدة أساعد التالمٌذ

الربط بٌن الضمٌر المتصل فً 

 المفعول به والضمٌر المنفصل

 أوجه التالمٌذ إلى فتح الكتب 

  أشرح لهم المطلوب من السؤال

كتابة الضمٌر فً المكان وهو 

 المناسب

 غسلت ٌدها هً

 أختار تلمٌذاً ألداء البند األول 

 غسلت ٌدها هً

  أنتقل إلى بقٌة التدرٌبات وأختار
 تلمٌذاً لكل بند من التدرٌب

  أختار تلمٌذاً جدٌداً ألداء
 كل بند من التدرٌبات 

  أمر على التالمٌذ ألتأكد
 من صحة إجاباتهم 

  



اإلجابات فً مكانها 
 الصحٌح

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 المطلوبالتمرٌن 

  أطلب من التالمٌذ كتابة الجواب

 على الكتاب

 د 4 أطلب من بعض التالمٌذ أن ٌقولوا جملة فٌها ضمٌر منفصل وفعل ومفعول به متصل به ضمٌر 
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