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 قراءة + تفكر +تسلٌة خامس والخمسونالدرس ال

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

ٌذهب إلى، ٌصلً فً،  التمهٌد

قرٌب من، بعٌد عن.. 

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

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

الدرس مرت معه فً 

 السابق

  إجراء حوار مع بعض التالمٌذ 
  أخً أحمد 

 ًأصلً فً المسجد.؟ أٌن تصل 

 نعم، ؟ هل المسجد قرٌب من بٌتك
 ...المسجد قرٌب من بٌتك....

 ...........هل تذهب أختك المدرسة؟ 
 هل المدرسة بعٌدة عن بٌتك؟ 

 

إجراء الحوار مع عدد 

، مع من التالمٌذ

 التنوٌع والتركٌز على

هً، بعٌد عن، ) هو، 

 قرٌب من(

 د 5

 

 العرض

 ضع عالمة  - أ
فً المربع 

 المناسب.
 

 ضع عالمة   - ب
فً  ×أو 

المربع 
 المناسب.

 

رّتب أوقات ج_ 

الصالة بوضع 

إلى  1األرقام من 

 فً المربعات. 5

 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

  ٌذهب ) هو قراءة الكلمات والتراكٌب
 ...............(صلً فًهً تإلى، 

  المعلمالطلب من التالمٌذ التردٌد مع 

  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 )

  فً التمرٌن ) ج( اإلشارة إلة معنى
 كلمة )رتِّب(.

 لتالمٌذ إجراء التمرٌن الطلب من ا
على كتبهم مع مرور المعلم على 

 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة

 د16



 

 .قرٌب من بٌتك؟ نعم، المسجد هل المسجد اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن أٌن تصلً؟ أصلً فً المسجد
 قرٌب من بٌتك.......

 د 4

  ) تفكٌر ( 
رّتب المساجد 

بحسب الحجم من 

األصغر إلى األكبر 

. 

  ) تسلٌة ( 
لّون المسجد بألوان 

 .جمٌلة

   أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 الصور

  ٌمٌز التلمٌذ أن
 أحجام المساجد

  أن ٌصنف التلمٌذ
الصور من األصغر 

 إلى األكبر

  التلمٌذ  ٌلّونأن
 صورة المسجد.

 الكتاب 

  ( صور
 المساجد(

  العارض
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 

 ( عرض صور)المساجد 
   اجراء حوار مع الطالب 

 ما هذه الصورة؟ صورة مسجد

هٌا نرتب الصور على السبورة من 

وٌمكن ذلك من األصغر إلى األكبر، 

 لحركات اإلٌمائٌةخالل ا

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

 والتأكد من إجاباتهم
 

 د16 

 

  

  14 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


