
 (25(                                                           ) كتاب التلمٌذ / الصفحة  :    46 –درس الكتابة ) على الشاطئ                                                             91الوحدة :                     

 (  52 - 55) كتاب النشاط / الصفحة :                                                                                                                                                                                            

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

   (  بدقة   52  - 9أن ٌرتب الطالب األعداد من )  اللعب   مراجعة  ماسبق  التمهٌد 

  

 صور

 بطاقات     

 سبورة 

 الكتاب 

 

 د3  لعبة  وضع  بطاقات االرقام  الناقصة  فً المكان الصحٌح

أن ٌتذكر الطالب ما تعلمه من تراكٌب  ومفردات فً  االستنتاج مرحلة  ماقبل الكتابة  العرض

 الدرس السابق 

ٌكرر المعلم التراكٌب والمفردات من خالل عرض صورالمتعلقة  بالدرس 

 والطلب  من التالمٌذ قراءة الكلمات على الصور 

 د3 

 مرحلة قراءة النص  

 ) محادثة الكتاب  ( 

ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتب ثم ٌقرأ المعلم الحوار ثم ٌقرأ الطالب ثم ٌسأل  أن ٌجٌب  الطالب على اسئلة الفهم العام  االستنتاج

 الطالب : هل تحب السباحة ؟  ماذا ٌقعل الولد ؟ ..

 ثم ٌطلب المعلم من التالمٌذ تبادل الحوار ثنائٌا   

 د1 

 مرحلة  مابعد القراءة  

 الكتابة (كتاب التلمٌذ ) 

 كتاب النشاط ) الكتابة ( 

(  كلمات من الحروف  92أن  ٌكون الطالب ) المحاكاة

 المبعثرة 

أن ٌتعرف الطالب على شكل  ) ه , و , ي ( فً 

 أول الكلمة ووسطها وآخرها 

 أن ٌنسخ  الطالب الكلمات الموجودة فً الكتاب 

ٌعرض المعلم جدول الحروف المبعثرة ٌثٌر الطالب للبحث عن الكلمات  

واستخراجها  ٌكتب المعلم الكلمات مع الترقٌم  ٌحاول إثارة التالمٌذ الستخراج 

 اكبر عدد من الكلمات  

ٌكتب المعلم الكلمات )  هذا ...( ٌطلب من التالمٌذ القراءة ٌسأل المعلم عن 

 ب لوضع إشارة علٌه فً كل مجموعة  الحرف المشترك و ٌوجه الطال

 ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب  ونسخ الكلمات الموجودة  

 ٌكرر العملٌة مع التمارٌن فً  كتاب النشاط 

 الواجب : النسخ على الدفتر مرة واحدة  ) الكلمات فً كتاب التلمٌذ (

التركٌز على النطق 

 الصحٌح للكلمة 

 د52

 د2 ... ( نشاط ترفٌهً : ٌنوع العلم فً كل درس النشاط   ) قراءة جماعٌة  لحٌث / آٌة قرآنٌة / أغنٌة  / تلوٌن / لعبة لغوٌة  /  نشاط حركً  /         الخاتمة 

 


