
 نٌة والعشرونالوحدة الثا

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة الواحد والسبعونالدرس 

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

هذا تلمٌذ، هذا مكتب،  التمهٌد

هذه بنت، فوق، تحت، 

 خلف......‘ أمام 

 هً، هو، أنا......

 الحوار

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

  :ٌطرح المعلم بعض األسئلة 
) ما هذا؟ هذا قلم. ما هذه؟  هذه 

 تلمٌذة..........

أٌن القلم؟ القلم فوق الطاولة، تحت الطاولة، 

 خلف الطاولة......

 أٌن أنا؟ أنت أمام الباب.............

 السبورة...........أٌن هً /هو؟ هً/هو أمام 

 أٌن أجلس أنا؟ أنت تجلس على الكرسً

 

إجراء الحوار مع عدد 

 من التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

 ضع عالمة  - أ
فً المربع 

 المناسب.
 

 ضع عالمة  - ب
فً المربع 

 المناسب.
صل بٌن الكلمة  - ت

 ضدهاو

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  أن ٌالحظ التلمٌذ
الكلمات بداٌة 

 ونهاٌتها

  أن ٌردد التلمٌذ
العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  أن ٌمٌز التلمٌذ
المقصود من 
 صٌغة السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ

 السبورة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 

  بطاقات
 القراءة

  هذا تلمٌذ، قراءة الكلمات والتراكٌب (
هذه بنت، القمٌص فوق 

 الثوب،................
 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
 كلمة صح الى معنى     

  ( اإلشـارة إلــى  جفً التمــرٌـن )

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة

 د66



 معـنــى )صل(  التمرٌن المطلوب
 التمرٌن  الطلب من التالمٌذ إجراء

على كتبهم مع مرور المعلم على 
 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

 

 د 4 ما هذا / هذه؟ هذا/ هذه................. أٌن الكتاب؟ الكتاب فوق / تحت / أمام...................................

  ) تفكٌر ( 
ما الذي ٌنقص فً 

 .كل حٌوان

  ) تسلٌة ( 
 .المطلوبارسم 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  التلمٌذ  ٌستنتجأن
أسماء األعضاء التً 
تنقص كل حٌوان فً 

 الصورة

  أن ٌرسم التلمٌذ
العضو الناقص فً 

 كل صورة
  ٌجري التلمٌذ أن

 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 

 ( فٌل /  صور
خرطوم / حصان 

 ..../ ذٌل.....

  العارض
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 

  / عرض صور )فٌل / خرطوم / حصان
 ذٌل.........

 ة الطلب من التالمٌذ أن ٌجمعوا صور
 الحٌوان والعضو الناقص 

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

 والتأكد من إجاباتهم
  الطلب من التالمٌذ رسم صورة لهم

 وصورة ألصدقائهم
 

 د66 

 

 د 4 ما أعضاء الفيل؟        ما أعضاء ............؟

  33الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


