
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/1arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/1arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عزة أحمد ابراهيم الرشيدي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 التعرف�ع���أسماء�الطالب�وال��حيب���م�و���يع�م�من�خالل�املصة�التعليمية�

 الوسائل�ومصادر�التعلم التعليمية/��شطة�التدر��ية
 عرض�فيديو��علي����شمل�مرافق�املدرسة

�املرافق� ��ذه �أ�مية ��عرف �واملناقشة ا��وار

 عن�طر�ق�التعلم�التعاو�ي�ب�ن�الطالب
�ثم� �بالكتاب �املوجودة �للصورة �التلميذ �رؤ�ھ �خالل من

 فيديو��علي���
 صور 

2020/2021تحض���مادة�اللغة�العر�ية�العام�الدرا����
 إبرا�يم�الرشيدي

 : املوضوع/ عنوان�الدرس �و��: الوحدة

   
   
   
   

التعرف�ع���أسماء�الطالب�وال��حيب���م�و���يع�م�من�خالل�املصة�التعليمية�

��شطة�التدر��ية/ آلية�التنفيذ طرق�التدر�س/�س��اتيجيات
 .ا��وار�واملناقشة) ١،٢
 �ستقصاء(      ) 
 .العصف�الذ���(      ) 
 ت�بأ،�فسر،�الحظ،�فسر(      ) 

 .التعلم�التعاو�ي)  ٣
 املعر��) 7(ش�ل�(      ) 
 .القياس(      ) 
 القصة(      ) 
 .ا��رائط�الذ�نية(      ) 

عرض�فيديو��علي����شمل�مرافق�املدرسة-١
٣،٢-� �طر�ق �املرافق�عن ��ذه �أ�مية ��عرف �واملناقشة ا��وار

 وكيفية�املحافظة�عل��ا
عن�طر�ق�التعلم�التعاو�ي�ب�ن�الطالب-٤

�ثم�-٦،٥ �بالكتاب �املوجودة �للصورة �التلميذ �رؤ�ھ �خالل من
 محا�اه�الصوت�الذي�تبدأ�بھ�الصورة

 

 الدخلية.املدير�ة�العامة�لل��بية�والتعليم�بمحافظة
 .النجباء: .مدرسة

إبرا�يم�الرشيدي�أحمد�عزه.املعلم/املعلماسم� ●
الوحدة �ول : الصف

 
 ١/١١/٢٠٢٠ اليوم�والتار�خ

  ا��صة
 ٣/١ الشعبة

 ٣،٢،١ املخرجات/أرقام���داف
 

التعرف�ع���أسماء�الطالب�وال��حيب���م�و���يع�م�من�خالل�املصة�التعليمية� املفا�يم/ التم�يد/التعلم�القب��
 

 املخرجات�التعليمية/ ��داف
�أن�ي�ون� ������اية�الدرس �من�التلميذ يتوقع

 :قادرا�ع���أن�
 أن�يتعرف�التلميذ�ع���مرافق�املدرسة-١
 أن�يدرك�التلميذ�أ�مية�املرافق�املدرسيھ�-٢
 أن�يحافظ�التلميذع����ذه�املرافق-٣
�الصور�-٤ �ب�ن �بخط �التلميذ �يصل أن

 امل�شا��ة
 و�حا�ي�الصوت�أن��س���ما����الصور�-٥
�بھ�-٦ �تبدأ �الذي �الصوت �التلميذ �ينطق أن

  )١،٢
 (      )
 (      )
 (      )

   )٣
 (      )
 (      )
 (      )
 (      )
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 الواجب�امل����

 ما����املرافق�املدرسية؟�
 وكيف�تحافظ�عل��ا؟�

 اسمك�را�ع�اكتبھ�بخط�جميل�

 �ستكشاف��ستقرا�ي(      ) 
 .التعلم�باللعب)   ٦

 .تمثيل��دوار(      ) 
 ,التعلم�باألقران(      ) 
 .حل�املشكالت(      ) 
 ..:أخرى  ●

 فيديو��علي��
 الكتاب�املدر���-

 عال��/ �شاط�إثرا�ي
 تفر�د�التعليم

 التقو�م�ا��تامي

ابحث������رتك�عن�أشياء�تبدأ������������������
 بحرف�م

ما����املرافق�املدرسية؟�
وكيف�تحافظ�عل��ا؟�

 

 ال�لمة�املع��ة�عن�الصورة�بأسلوب�سليم
 

 (      )
 )٦

 (      )
 (      )
 (      )

فيديو��علي��
 ٥-

 
 

 

 التقو�م�الت�و���

 
 
 

 انت�بطل�انطق�
 الصوت�ال���تبدا�
 بھ��لمھ�مدرسة�

 ثم�ردده
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��ول��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �املعلم �عتمد،،

 
 
 

��ول��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �املعلم �عتمد،،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات�املعلم

 
 

��ول����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �املعلم �عتمد،،
 ،�املشرف�ال��بوي �عتمد،،
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