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 قراءة + تفكر +تسلٌة الدرس الثالث

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

اسمً   -السالم علٌكم  التمهٌد

 –أنا  –أحمد 

 أنت........

 

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

  السالم على أحد التالمٌذ إلقاء 
 ....... ًالتعرٌف باسمً انا اسم 
 وأنت، ما اسمك؟ 

 

إجراء الحوار مع عدد 

 من التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

ضع عالمة  - أ
( على ×)

 الكلمة المختلفة.
صل بٌن  - ب

الكلمتٌن 
 المتماثلتٌن

صل بٌن الكلمة  - ت
والصورة 

 المتماثلة

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌصغً التلمٌذ
 الصحٌحةللقراءة 

  أن ٌالحظ التلمٌذ
بداٌة الكلمات 

 ونهاٌتها
  أن ٌردد التلمٌذ

العبارات والكلمات 
 المقروءة 

  أن ٌمٌز التلمٌذ
المقصود من 
 صٌغة السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 السبورة 
  العارض

 الضوئً
  الكتاب 
  بطاقات

 القراءة

  ،قراءة الكلمات والتراكٌب أنا، أنت
 أحمد....

 من التالمٌذ التردٌد مع المعلم الطلب 
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

 الفردٌة
  قراءة صٌغة السؤال 
  فً التمرٌن ) أ ( اإلشارة الى معنى

( كلمة خطأ من خالل بطاقات  ×) 
لصور أو كلمات متشابهة وواحدة 

على  ( ×) مختلفة فٌضع المعلم 
 الصورة المختلفة

 ج ( اإلشارة  فً التمـرٌن ) ب +
إلـى معنـى ) صل ( من خالل أشٌاء 
محسوسة كوصل خٌطٌن أو شرٌط 

 الهاتف أو...........
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن

على كتبهم مع مرور المعلم على 
 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

 

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة
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 د 4 حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن السالم علٌكم، كٌف حالك؟ اسمً..............اجراء 

  ) تفكٌر ( 
صل بٌن الشٌئٌن 

 الذٌن بٌنهما عالقة.

  ) تسلٌة ( 
ماذا ٌقول كل 

 واحد؟

 المحاكاة 

 االستنتاج

 

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات
  ٌتقن التلمٌذ قراءة أن

 المفردات
  أن ٌستخلص التلمٌذ

 العالقة بٌن المفردات
  أن ٌجري التلمٌذ

 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 
  أشٌاء محسوسة

كالقلم، الفرشاة، 
الكتاب، 

 الملعقة...
 صور 
  العارض

 الضوئً.

 ثم الطلب من قراءة صٌغة السؤال ،
 بعض التالمٌذ إعادة القراءة

 الكتاب، عرض األشٌاء ) القلم ،
 الملعقة،الشوكة

 مع قراءة المفردة الدالة علٌها

الطلب من التالمٌذ التكرار جماعٌاً ثم 

 فردٌاً 

  الطلب من التالمٌذ جمع االشٌاء أو
الصور التً بٌنها عالقة ) القلم، الكتاب 

) 
  قراءة العبارة التً فً الفقاعة والطلب

 من التالمٌذ القراءة
 لى الصور الطلب من التالمٌذ النظر إ

التنبؤ  بالعبارات المتممة لما كتب فً و
 الفقاعة
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 د 4 ما هذا؟ هذا قلم           ما هذه ؟هذه فرشاة...........

  2الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 
 


