
 - 01)  كتاب التلمٌذ / الصفحة  :   الدرس الخامس واألربعون : فً المزرعة  الوحدة الرابعة عشر

00 ) 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

أن ٌتذكر أسماء الحٌوانات التً تعلمها  العصف الذهنً  أغنٌة فً المزرعة   التمهٌد 

 سابقا 

 أن ٌستمع إلى األغنٌة فً دقٌقة 

 فٌدٌو 

 شاشة عرض 

 ٌوجه الطالب لالستماع والمشاهدة 

 ٌسأل عن الكلمات التً سمعها الطالب وٌسجل على السبورة 

 ٌسأل عن الكلمة التً تكررت كثٌرا ٌسجل اإلجابات 

 ٌكتب عنوان الدرس ٌقرأ وٌكرر وٌطلب من التالمٌذ التكرار

 ٌمكن تكرار األغنٌة  

سم األغنٌة : فً المزرعة   ا

 براعم  -

 د5

 حٌوانات المزرعة  العرض 

ثور , بقرة , خروف , 

 حمار , أرنب ( 

 التعلم الذاتً 

 التعلٌم التعاونً 

أن ٌفهم الطالب الحوار من خالل إجابته 

 عن األسئلة  

ان ٌسم الطالب الحٌوان فً الصورة  

 تسمٌة صحٌحة 

إلى الحٌوان باستخدام  أن ٌشٌرالطالب

 اسم اإلشارة ) هذا , هذه ( بدقة 

 الكتاب 

 صور 

 سبورة 

 ٌوجه الطالب لفتح الكتاب 

ٌطلب من التالمٌذ قراءة صامتة والبحث عن المفردات 

 الجدٌدة فً صفحة األلفاظ 

ٌقسم الطالب إلى مجموعات وٌطلب منهم التعاون لإلجابة 

 عن أسئلة التواصل 

 وعات فً استماع اإلجابات ثم ٌصوبهاٌساوي بٌن المجم

 ٌسجل اإلجابات الصحٌحة على السبورة 

ٌجري المعلم مسابقة بٌن المجموعات ٌعرض الصور وٌسأل 

 ماهذا ؟ ماهذه ؟ هل هذا ثور؟ ..... 

كل إجابة صحٌحة نقطة المجموعة الفائزة التً تحصل على 

 أكبر مجموع من النقاط

المسابقة بعد تأكد المعلم من 

 م الطالب الدقٌق للدرس فه

 د05

 د3  تقوٌم مرحلً :   ٌقسم المعلم السبورة إلى مجموعتٌن  حٌوانات ) الغابة / المزرعة ( وعل الطالب أن ٌصنف الحٌوان فً المجموعة الصحٌحة 

) بٌض , تفاح , برتقال  

, أشجار, فاكهة , 

 مزرعة , حظٌرة  ( 

أن ٌنشئ الطالب جمال تحتوي الكلمات  القٌاس 

 التً تعلمها من النص 

 ٌنشئ المعلم جملة باختٌار مفردة ) أنا آكل برتقال (  السبورة 

 ٌطلب المعلم من التالمٌذ وضع كل مفردة فً جملة من إنشائه 

 ٌستمع إلى الجمل وٌكتب بعضا منها 

 د7 

أن ٌمارس الطالب المحادثة فً الكتاب  التلقٌن  محادثة الكتاب  

 شفوٌا 

 د01  ٌقرأ المعلم وٌوجه الطالب  للتكرار  الكتاب 



 ٌقرأ بعض الطالب قراءة فردٌة 

 نشاط ثنائً : تمثٌل الحوار كل طالب مع زمٌله 

 د 5  المزرعة ؟ هل هو فً حدٌقة الحٌوان ؟ هل هو كبٌر ؟ هل هو سرٌع ....تقوٌم نهائً  : ٌعٌد المعلم عرض الصور وٌسأل كل طالب بشكل إفرادي  ماهذا ؟ هل هو فً  الخاتمة

 (   8  -  7كتاب النشاط  )  ص    الواجب 

 


