
 عشرتاسعة الوحدة ال

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة ثالث والستونالدرس ال

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

أرٌد السباحة، والدتً  التمهٌد

تشوي سمكاً، افتح 

 الخزانة....................

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض  االستنتاج

التً التراكٌب والمفردات 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

   ،ٌقوم المعلم بتمثٌل حركات إٌمائٌة
كالسباحة، والشواء، 

 والصٌد...........
  ، تسبح، ؟ أفعلماذا سؤال الطالب

 ........تشوي،
  ماذا أرٌد؟ ترٌد

 الّصنارة...............

 

إجراء الحوار مع 

 عدد من التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

 ضع عالمة  - أ
فً المربع  ×أو 

 المناسب.
 ضع عالمة  - ب

فً المربع  ×أو 
 المناسب.

صل بٌن   - ت
عبارتٌن اللتٌن ال

 بٌنهما عالقة.

 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

  أرٌد قراءة الكلمات والتراكٌب
السباحة، والدتً تشوي سمكاً، افتح 

 ......... . الخزانة
 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

  السؤال قراءة صٌغة 

  الطلب من الطالب قراءة صٌغة
 السؤال

  ( +ب تذكٌر الطالب فً التمرٌن ) أ
  الى معنى 

  ( اإلشـارة إلــى جفً التمــرٌـن )
 معـنــى )صل( 

  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن
على كتبهم مع مرور المعلم على 

 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

مراعاة القراءة ببطء، 

التلوٌن  واستخدام

 الصوتً أثناء القراءة
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 د 4 ماذا تفعل والدتً؟ والدتً تشوي.    ماذا ترٌد؟ أرٌد.............. 

  ) تفكٌر ( 
ما األشٌاء التً ال 

 .توجد على الشاطئ

  ) تسلٌة ( 
كم سمكة فً كل 

صندوق؟ اكتب العدد 

 .فً المربع

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  أٌن ٌتقن التلمٌذ
 قراءة المفردات

  أن ٌمٌز التلمٌذ
صور األشٌاء التً 
 ال توجد فً المكتبة.

  ٌعدَّ التلمٌذ أن
األسماك فً كل 

 مربع
  أن ٌكتب التلمٌذ

أعداد األسماك فً 
 كل مربع.

  أن ٌجري التلمٌذ
  التمرٌن المطلوب

 الكتاب 

 ( جاروف، صور
مقص، ثالجة، 

كرة 
 الشاطئ......

 ارض الع
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 

  ،عرض صور )جاروف، مقص
 ثالجة، كرة الشاطئ......

  الطلب من التالمٌذ أن ٌجمعوا صور
على لشاطئ األشٌاء الموجودة فً ا

حدا، وصور األشٌاء التً ال توجد فً 
 .شاطئال

وٌمكن ذلك من خالل الحركات 

 اإلٌمائٌة

  سمكة فً المربع األول؟ ٌقوم المعلم كم
بعدِّ األسماك، وٌطلب من التالمٌذ أن 

  ٌعّدوا األسماك جماعٌاً 
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن على

كتبهم مع مرور المعلم على التالمٌذ 
 .والتأكد من إجاباتهم

 

 د66 

 د 4 اذا ال يوجد على.......؟ ماذا يوجد على ..............؟

  22الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


