
 عشررابعة الوحدة ال

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة واألربعون سابعالدرس ال

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

هذه بقرة، هذا تفاح،  التمهٌد

سلحفاة، حصان، بٌض 

............ 

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

الدرس مرت معه فً 

 السابق

 ( بقرة،  صور

حصان، 

 بيض.........

 

  عرض الصور على التالمٌذ
 حوار الإجراء و

  هذا حصان؟ هذاماذا......... 

 هذه بقرة؟ هذه  ما..... 
 

  إجراء الحوار
مع عدد من 

 التالمٌذ

  التركٌز على
أن تكون 

إجابات التالمٌذ 
بجمل تامة) هذا 

 تفاح(
  مراعاة التنوٌع

بٌن المؤنث 
والمذكر ) هذا 

  ، هذه(

 د 5

 

 العرض

 ضع عالمة  - أ
فً المربع 

 المناسب.
 

صل بٌن   - ب
الكلمة 

والصورة 
 المناسبة 

 

ج_ صل بٌن 

الكلمة والصورة 

 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

  هذه )قراءة الكلمات والتراكٌب
بقرة، هذا تفاح، سلحفاة، حصان، 

 بٌض ............

  التردٌد مع المعلمالطلب من التالمٌذ 

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

  قراءة صٌغة السؤال 

  الطلب من الطالب قراءة صٌغة
 السؤال

  تذكٌر الطالب فً التمرٌن ) أ ( الى
 كلمة صح معنى     

  فً التمــرٌـن ) ب ( اإلشـارة إلــى
 معـنــى )صل( 

  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة

 د66



مرور المعلم على على كتبهم مع  المناسبة
 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

 

 د 4 ؟هذه ؟ ماهذا اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن ما

  ) تفكٌر ( 
حٌوانات صنف ال

إلى حٌوانات 

المزرعة، 

وحٌوانات الغابة، 

 .وحٌوانات الماء

  ) تسلٌة ( 
صل بٌن الحٌوان 

والغذاء الذي 

 .ٌعطٌه

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌصنف التلمٌذ
أسماء الحٌوانات إلى 
حٌوانات  ) مزرعة، 

 غابة، مائٌة(

 ٌستخلص التلمٌذ  أن
العالقة بٌن الحٌوان 
  والغذاء الذي ٌعطٌه.

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 
 ( بقرة، صور

، عسل، حصان، بيض

 .........حليب 

  العارض
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 
 ( تمساح، بقرة، حصان، عرض صور

 ........أسد 
  حظٌرة، غابة، نهر، بحر() رسم 

على السبورة، والطلب من التالمٌذ 
كتابة أو رسم الحٌوانات فً مكان 

 عٌشها
 ( خروف، دجاجة بقرة، عرض صور

 ........بيض ، وحل، عسل، حليب،

  الطلب من التالمٌذ أن ٌجمعوا صور
 .حٌوان والغذاء الذي ٌعطٌهلا
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن

ور المعلم على على كتبهم مع مر
 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

 د66 

 د 4 ..............الحليب مه يعطيه؟     ..............العسل مه يعطيه؟

  6 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


