
 عشرثانٌة الوحدة ال

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة  تاسع والثالثونالدرس ال

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

فٌل، حصان، زرافة،  التمهٌد

 ،.......سرٌع

 الحوار

 االستنتاج

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

   عرض صور للحٌوانات واجراء
 حوار مع التالمٌذ

  ما هذا /هذه؟ هذا حصان / هذه
 زرافة.

 ........ هل له / لها شعر؟ 
 هل )هو /هً( ) سرٌع / سرٌعة(؟ 

إجراء الحوار مع عدد 

، مع من التالمٌذ

التنوٌع فً أسماء 

 الحٌوانات 

األفضل البدء 

بالحٌوانات األلٌفة 

القرٌبة من بٌئة 

 التالمٌذ.
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 العرض

ضع عالمة  - أ
( على ×)

 الكلمة المختلفة.
صل بٌن  - ب

الكلمتٌن 
 المتماثلتٌن

صل بٌن  - ت
العبارة 

والصورة 
 المناسبة

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  أن ٌالحظ التلمٌذ
بداٌة الكلمات 

 ونهاٌتها

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  ٌمٌز التلمٌذ أن
المقصود من 
 صٌغة السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 السبورة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 

  بطاقات
 القراءة

  ،قراءة الكلمات والتراكٌب ) طٌار
خال، طبٌب، هذا جدي، هو 

 فالح.......

 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

 الفردٌة

 اءة صٌغة السؤال قر 
  الطلب من الطالب قراءة صٌغة

 السؤال
  تذكٌر الطالب فً التمرٌن ) أ ( الى

 ( كلمة خطأ  ×معنى     ) 
  فً التمـرٌن ) ب + ج ( اإلشارة

 إلـى معنـى ) صل ( 
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن

على كتبهم مع مرور المعلم على 

القراءة ببطء،  مراعاة

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة
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 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم
 

 د 4  ما هذا؟ ما هذه؟                                            هل له...............؟  هل لها............؟

  ) تفكٌر ( 
صنف الحٌوانات 

والحشرات إلى 

 .نافعة وضارة

  ) تسلٌة ( 
استمع إلى صوت 

واكتب الحٌوانات، 

 الرقم فً المربع

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

 ٌصنف التلمٌذ  أن
الحٌوانات 

والحشرات إلى نافعة 
 وضارة.

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

  أن ٌمٌز التلمٌذ اسم
الحٌوان من خالل 

 سماع صوته.
 الرقم  أن ٌكتب التلمٌذ

 فً المربع

 الكتاب 

 ( ذبابة، صور
خروف، بقرة، 

 ...(ثعبان.....

  العارض
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 

  ،عرض صور )ذبابة، خروف، بقرة
 ثعبان...(

  برسم جدول على السبورة ٌقوم المعلم
مبوب بكلمتٌن ) نافعة / ضارة ( 

ه مبتسم ، وأمام وٌرسم أمام النافعة وج
 ضارة وجه خائف

  الطلب من التالمٌذ وضع صور
 الحٌوانات فً الجول المناسب

  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن على
كتبهم مع مرور المعلم على التالمٌذ 

 والتأكد من إجاباتهم
 ( خروف، بقرة، كلب عرض صور ،

  ..........(دٌك
  الطلب من التالمٌذ تقلٌد أصوات

حسب الصورة التً ٌرفعها الحٌوانات 
 المعلم بٌده.

  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن على
كتبهم مع مرور المعلم على التالمٌذ 

 والتأكد من إجاباتهم
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 د 4 هل الخروف نافع؟      هل الثعبان ضار؟     

  83الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


