
 والعشرون  الوحدة الثالثة

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة الخامس والسبعونالدرس 

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

 ٌوم السبت.............؟ التمهٌد

 متى تحضر إلى......؟

 ماذا تعمل..............؟

 هل / ما ...............؟

 الحوار

 

 المحاكاة

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

   إلقاء السالم على أحد التالمٌذ
 وإجراء حوار معه

  ،أنا أذهب ٌوم الخمٌس إلى المزرعة
 وأنت ، أٌن تذهب ٌوم الخمٌس؟

  ،أنا أحضر إلى النادي ٌوم األربعاء
وأنت ، هل تذهب إلى النادي؟ متى 

النادي؟ ماذا تعمل فً تذهب إلى 
 النادي؟

إجراء الحوار مع عدد 

، مع من التالمٌذ

التركٌز على استٌعاب 

 أٌام األسبوع كاملة 

 د 5

 

 العرض

رّتب األٌام  - أ
 .بوضع األرقام

 

صل بٌن   - ب
السؤال 

  والجواب

 

ج_ صل بٌن 

تٌن اللتٌن الكلم

 بٌنهما عالقة.

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌصغً التلمٌذ
 الصحٌحةللقراءة 

  أن ٌالحظ التلمٌذ
بداٌة الكلمات 

 ونهاٌتها

  أن ٌردد التلمٌذ
 العبارات والكلمات 

 المقروءة 

  أن ٌمٌز التلمٌذ
المقصود من 
  صٌغة السؤال

  أن ٌرتب التلمٌذ
 أٌام األسبوع

  أن ٌستنتج التلمٌذ
العالقة بٌن 

 العبارات 

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 السبورة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 

  بطاقات
 القراءة

 قراءة الكلمات والتراكٌب 
متى تحضر  ) ٌوم االثنٌن / الثالثاء......../

 إلى......؟

هل / ما ماذا تعمل..............؟

  ...............؟

 .المسجد / ٌصلً.........(

 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

  صٌغة السؤال قراءة 

  الطلب من الطالب قراءة صٌغة
 السؤال

  تذكٌر الطالب فً التمرٌن ) أ ( الى
 ( رتِّب )كلمة    معنى     

  ( اإلشـارة + ج فً التمــرٌـن ) ب

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة

 د66



 إلــى معـنــى )صل( 
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن

على كتبهم مع مرور المعلم على 
 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم

 

 د 4 ماذا تعمل..............؟هل / ما ...............؟ متى تحضر إلى......؟ اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن 

  ) تفكٌر ( 
صل بٌن اللعبة 

 .والكرة المناسبة

  ) تسلٌة ( 
ما الرٌاضة التً 

تلعبها والتً 

 .تشاهدها

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 صور ال

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌصل التلمٌذ بٌن
 الكرة واللعبة 

  أن ٌتكلم التلمٌذ عن
األلعاب التً 

ٌمارسها والتً 
 ٌشاهدها

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 

 صور 
كرة قدم / كرة ) 

 ...سلة/....

العب كرة قدم / 

العب كرة 

 سلة..(

  العارض
 الضوئً.

 .قراءة صٌغة السؤال 
  الطلب من الطالب قراءة صٌغة

 السؤال

  عرض صور )كرة قدم / كرة
 سلة/.......

 العب كرة قدم / العب كرة سلة..(

  ة الطلب من التالمٌذ أن ٌجمعوا صور
الالعب الذي ٌمارس الكرة مع صورة 

 .تلك الرٌاضة (
وٌمكن ذلك من خالل الحركات 

 اإلٌمائٌة

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

 والتأكد من إجاباتهم
 رفع األثقال  قراءة الكلمات والتراكٌب (

 / المالكمة/التزلج.....(
 :اجراء حوار ثنائً مع أحد التالمٌذ 

 نا ألعب كرة القدم، أنت ماذا تلعب؟أ

 

 د66 

 د 4 ......... ؟شاهدكرة القدم، أنت ماذا ت شاهدأنا أ، اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن

  73الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


