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عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

آكل دجاجاً، أشرب  التمهٌد

ماء، سمك، عصٌر، 

ماذا تأكل، ماذا 

 تشرب............

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التً التراكٌب والمفردات 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

   إلقاء السالم على أحد التالمٌذ وإجراء
 حوار معه

 آكل سمكا.........؟ ماذا تأكل 

 ماذا تشرب؟ أشرب ماء..... 

 

إجراء الحوار مع عدد 

 من التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

 ضع عالمة  - أ
فً المربع 

 .المناسب
 

صل بٌن   - ب
الكلمة 

لصورة وا
  المناسبة

 

 أجبج_ 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  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

  آكل  والتراكٌبقراءة الكلمات
دجاجاً، أشرب ماء، سمك، عصٌر، 

 ماذا تأكل، ماذا تشرب............

 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

 الفردٌة

  قراءة صٌغة السؤال 
  الطلب من الطالب قراءة صٌغة

 السؤال
  تذكٌر الطالب فً التمرٌن ) أ ( الى

 صحكلمة  معنى     
 ـى ـارة إلـن ) ب ( اإلشــرٌـفً التم

 ـى )صل( ـنـمع
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن

على كتبهم مع مرور المعلم على 
 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

 

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة

 د66

 د 4 ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن 



  ) تفكٌر ( 
صنف األشٌاء إلى 

مأكوالت 

 .ومشروبات

  ) تسلٌة ( 
ارسم على المائدة 

 الطعام الذي تحبه.

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  ٌتقن التلمٌذ قراءة أن
 المفردات

 ٌ صنف التلمٌذ أن
المفردات إلى 

 مأكوالت ومشروبات
  أن ٌرسم التلمٌذ

مأكوالت ومشروبات 
 على المائدة

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 

  ( حلٌب، صور
 ......لحم، شاي

  العارض
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 

 رض صور )حلٌب، لحم، شاي......ع 
  الطلب من التالمٌذ أن ٌجمعوا صور

المأكوالت على حدا، وصور 
 المشروبات.

وٌمكن ذلك من خالل الحركات 

 اإلٌمائٌة

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

 والتأكد من إجاباتهم
  رسم مائدة على السبورة، والطلب من

لتالمٌذ أن ٌرسموا لوحات لمأكوالت ا
أو مشروبات ثم نعلّق هذه الرسومات 

 على السبورة
 

 د66 

 د 4 هل اللحم من المأكوالت؟.................هل الحلٌب من المأكوالت؟...........هل الشاي من المشروبات؟........

  2 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


