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 مراجعة احلروف  موضوع ادلرس

 
  املعمل/ مطمم اموحدة امس

 امطف الأّول  امفئة امعمريّة 

 دكيلة 54حّطة واحدة  مّدة ادلرس 

  أأىداف مضموهية 

)أأظر مضموهية ومعامل 

 رئيس ية(

 حلروف اميجائّية.مراجعة ا 

 متيزي احلَرف الأّول من املكمة حبسة انلفغ

  .متيزي احلرف ثشلكو اماكمل

 .مفغ امس احلرف وضوثو 

، وثروة أأساس ية مطعلحات 

 مغويّة

 احلرف الأّول ، امس احلرف ، ضوت احلرف

من  (املمية املضافةاميدف ) 

 اس خعامل احلوس بة
 َحفِّّز نلخعمل.م  

 .ظريلة عرض املادة ثشلك مفيد

  ثعمل ذايت مس خلل 12همارات املرن امـ 

 حاسوب  ومسالط )مفضل موح ذيك( مساعدة: حكنوموجية  وسائل  

 ال خمخرب حاسوب 

ماكهّية ا الاس خجاتة مالخذالف وامامتيز   .عادة احلل ا  مخكرار و ا 

 جمرى ادلرس

  سري ادلرس  
 اميّةوضف امفعّ 

 راتط

 همّمة حموس بة

 امزمن

 

ف   يا امًسا وضوًًت يبدأأ ادلرس مبراجعة احلروف كّ       ذخاحيّة؛ متييداِّ

ذ ثوضع ،من خالل معبة  )ثلطقعىل انلوح  احلروف ا 

ثذكر املعلمة أأحد   ،ثشلك مبعرث تواسعة مغناظيس(

، احلرفة منو أأن جيد وثعلختخار أأحد امخالميذ احلروف و 

ثعلة املعلمة منو  أأن يلفغ امس  ،ميزي احلرفوىو تدوره 

خر أ  امخلميذ َحرفًا  وضوثو ويضعو جاهًبا، مثَّ خيخار احلرف

ويعلة من أأحد زمالئو أأن جيده ويذكر امسو وضوثو 

  وىكذا حىت ثنهتي  احلروف .

   احلروف

 
ة 

ضل س
دلر
ا

 

لكامت امخامية أأمام امخالميذ : ج سمع املعلّمة ام      رشح 

ّمان، ََنٌر، تَلََرٌة، َجَرٌس .. ويف لك مرة ثعرح عىل  أأسٌد، ر 

  

https://sites.google.com/site/arabic4education/files/1/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81.doc?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/arabic4education/files/1/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81.doc?attredirects=0&d=1
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وثعبيق  فيم)

 املطعلحات(

 امخالميذ الأس ئةل امخامية :

ل من املكَمة؟              ما ىَو احلرف الأوَّ

             ما ىَو ضوت احلرف ؟

             

                  

 :وثدرية ثعبيق 

 (فردي / جامع )    
تواسعة املسالط .وجسبأل  فعامية احملوس بةثعرض املعلمة ام

 امخالميذ:

 ماذا حروَن يف امرمسة ؟-

 املكمة؟ ل منما ىو احلرف الأوّ  -

غط عىل احلرف الميذ نلضّ ختخار املعلمة أأحد امخّ      

حيح وثعلة منو أأن يذكر امس احلرف وضوثو.امّط  

       ةامفعاميّ 

ىل امّرمسة امخّامَية.              وثنذلل ا 

جامل                     ثلخيص وا 

ىل ا ادلخول وػيفة تيدية   خاللمتيزي احلروف من ملوكع وامخدرب عىل ا 

  .يف امبيتاحملوس بة  امفعامية 

            

ثراء معلومايت       ا 

 

https://sites.google.com/site/arabic4education/files/1/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81.ppt?attredirects=0&d=1

