
 لواحدة والعشرونالوحدة ا

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة لسابع والستونالدرس ا

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

اغسل األطباق، رّتب  التمهٌد

الغرفة، هً تطبخ 

الدجاج، الولد ٌغسل 

المالبس...... 

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

 

 المحاكاة

 الحوار

 

التلمٌذ بعض أن ٌسترجع 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

   لعبة األوامر ، المعلم ٌأمر والتالمٌذ
 ٌقومون بحركات تمثٌلٌة.

) اغسل األطباق، افتح الباب، افتح 

 الحقٌبة......(

 إجراء حوار مع بعض التالمٌذ 
األخت ؟ من ٌغسل األطباق فً البٌت) 

 ........ (تغسل األطباق

األم تطبخ فً ؟ من ٌطبخ فً البٌت)      

 (البٌت....

إجراء الحوار مع عدد 

، مع من التالمٌذ

التنوٌع بٌن المذكر 

 والمؤنث
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 العرض

 ضع عالمة  - أ
فً  ×أو 

المربع 
 المناسب.

 ضع عالمة  - ب
فً  ×أو 

المربع 
 المناسب.

  

صل بٌن   - ت
تٌن اللتٌن الكلم

 بٌنهما عالقة

االستنتاج 

 المحاكاة

 

  ٌصغً التلمٌذ أن
 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

  اغسل ) قراءة الكلمات والتراكٌب
األطباق، رّتب الغرفة، هً تطبخ 
الدجاج، الولد ٌغسل المالبس...... 

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

 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

  قراءة صٌغة السؤال 

  الطلب من الطالب قراءة صٌغة
 السؤال

  ( + بتذكٌر الطالب فً التمرٌن ) أ
 و    ىالى معن

  ( اإلشـارة إلــى جفً التمــرٌـن )
 معـنــى )صل( 

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة
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  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن
على كتبهم مع مرور المعلم على 

 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم
 

 د 4 ............تكوي.........تغلق........... ماذا تفعل األم فً البٌت؟ تطبخ الدجاج ..................ماذا أفعل ؟ تغسل 

  ) تفكٌر ( 
صل بٌن العمل 

 .واآللة المناسبة

  ) تسلٌة ( 
ما العمل الذي 

 .ٌناسب كّل واحٍد؟

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  التلمٌذ قراءة أن ٌتقن
 المفردات

  ٌمٌز الطالب أن
 العالقة بٌن المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 

  ( مكنسة، صور
 غسالة، فرن

  بطاقات مكتوب
علٌها: ) ٌطبخ، 

ٌكنس، 
 ٌشرب،..(

  العارض
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 

  ة، )مكنسة، غسال عرض صور
 .....(فرن

  ٌضعوا الصورة الطلب من التالمٌذ أن
أمام الفعل الذي ٌناسبها ، وٌقوم المعلم 

 بلصق الصورة مع فعلها على السبورة. 
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن على

كتبهم مع مرور المعلم على التالمٌذ 
 والتأكد من إجاباتهم

 :ٌطرح المعلم أسئلة على الطالب 
؟ وٌعرض بطاقات ماذا ٌعمل الجد 

ٌطبخ، ٌكنس، مكتوب علٌها ) 

 ٌشرب،..(

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

 والتأكد من إجاباتهم
 

 د66 

 د 4 ؟ الغسالة تكوي............ ماذا يعمل الجد؟ الجد يكنس................... ماذا تعمل األم ؟ األم تطبخ .................. ماذا تعمل الغسالة

  82الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


