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 المدة مالحظات الخطوات لوسيلةا الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

 فيديو    أن يكون الطالب جاهزا للدخول في الدرس  العصف     ما سبقمراجعة   التمهيد 

شاشة 

 عرض  

 صور

 بطاقات     

 سبورة 

 الكتاب 

 

 د6  عرض فيديو المهن ثم يسأل المعلم عن الكلمات التي سمعوها وتسجيلها 

من تراكيب  ومفردات في  ما تعلمهأن يتذكر الطالب  االستنتاج الكتابة  ما قبلمرحلة   العرض

 الدرس السابق 

يكرر المعلم التراكيب والمفردات من خالل عرض صور للمهن والطلب  من 

 التالميذ قراءة الكلمات على الصور 

 د6 

 مرحلة قراءة النص  

 ) محادثة الكتاب  ( 

 يوجه المعلم الطالب لفتح الكتب ثم يقرأ المعلم الحوار  أن يجيب الطالب على اسئلة الفهم العام  االستنتاج

 ...... والدك؟ ما مهنة هذه؟من  هذا؟ الطالب: منيقرأ الطالب ثم يسأل 

 المعلم من التالميذ تبادل الحوار ثنائيا    يطلبثم  

 د9 

 القراءة  مرحلة ما بعد 

 )الكتابة(كتاب التلميذ 

 كتاب النشاط ) الكتابة ( 

 الطالب الكلمة بالصورة الصحيحة  أن يصل المحاكاة

في أول  ث(/ ب/ت/ شكل )أأن يتعرف الطالب على 

 الكلمة ووسطها وآخرها 

أن يقوم الطالب بتجريد الحرف األول واألخير 

 الكلمة  ونسخه من

أن ينسخ الطالب الكلمات الموجودة في الكتاب نسخا 

 صحيحا  

ت التي تدل عليها  للكلمات وطبقاتيعرض المعلم صور المهن على السبورة 

 وعلى الطالب أن يصل بين الكلمة والصورة  

 يطلب ن أحد التالميذ القراءة  مخبأ(  -رأس  – )أنايكتب المعلم الكلمات 

الحرف  المعلم إلى الثالث يشيرفي الكلمات  تركالحرف المشيسأل المعلم عن 

المعلم بتجريد االلف وكتابتها مرة أخرى تحت الكلمات  حوله يقومبوضع دائرة 

 كلمة ب إلى شكل حرف االلف في األول ووسط وآخر اللينتبه الطال

 يكرر العملية مع باقي الحروف ولكن الطالب هومن سيجرد الحرف هذه المرة 

 الكلمات الموجودة  الكتاب ونسخطالب لفتح يوجه المعلم ال

 النشاط  في كتابيكرر العملية مع التمارين 

 الواجب : النسخ على الدفتر مرة واحدة  ) الكلمات في كتاب التلميذ (

يشاهد 

المعلم 

أداء 

التالميذ 

ويوههم 

لتكون 

الكلمات 

على 

 السطر 

 د58
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