
 رابعة والعشرونالوحدة ال

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة التاسع والسبعونالدرس 

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

أذهب / أصلً / أغسل  التمهٌد

/ أقرأ / 

 أسبح............

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض  االستنتاج

التراكٌب والمفردات التً 

الدرس مرت معه فً 

 السابق

   ،ٌقوم المعلم بحركات تمثٌلٌة إٌمائٌة
وٌطلب من التالمٌذ أن ٌطلقوا الفعل 

المناسب على حركات المعلم مجٌبٌن 
أذهب / عن سؤال المعلم، ماذا أفعل ؟ 

 أصلً / أغسل / أقرأ / أسبح........

 

 د 5 

 

 العرض

اقرأ مستعٌناً  - أ
 .بالصور

 

اقرأ مستعٌناً   - ب
 بالصور

 

صل بٌن ج_ 

الكلمتٌن اللتٌن 

 بٌنهما عالقة.

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌصغً التلمٌذ
 للقراءة الصحٌحة

  أن ٌالحظ التلمٌذ
 الجملبداٌة 

 ونهاٌتها
  أن ٌذكر التلمٌذ

 مدلول الصور

  أن ٌردد التلمٌذ
 المقروء النص

  أن ٌمٌز التلمٌذ
المقصود من 
 صٌغة السؤال

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 السبورة 

  العارض
 الضوئً

  الكتاب 

  بطاقات
 القراءة

  النص من قبل المعلم على أن قراءة
ٌسكت عند الوصول إلى الصورة 

والطلب من التالمٌذ إٌمائٌاً ذكر 
) أنا  مدلول الصورة

 ذاهب................(
 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

 سؤال قراءة صٌغة ال 

  الطلب من الطالب قراءة صٌغة
 السؤال

  ( اإلشـارة إلــى جفً التمــرٌـن )
 معـنــى )صل( 

  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن
على كتبهم مع مرور المعلم على 

 التالمٌذ والتأكد من إجاباتهم
 

مراعاة القراءة ببطء، 

واستخدام التلوٌن 

 الصوتً أثناء القراءة

 د66



 د 4 تعمل ٌوم الخمٌس؟ ......... ماذا ستعمل ٌوم األحد؟............ ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن ماذااجراء حوار 

  ) تفكٌر ( 
اكتشف الخطأ فً 

 .كّل صورة

  ) تسلٌة ( 
صل بٌن المسجد 

والبلد الذي ٌوجد 

 .فٌه

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  أن ٌستنتج التلمٌذ
الخطأ الموجود فً 

 كل صورة 

  أن ٌذكر التلمٌذ
 مدلول الصور

  أن ٌصل التلمٌذ بٌن
المسجد والمدٌنة التً 

 ُبنً فٌها
  أن ٌجري التلمٌذ

 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 
 

  العارض
 الضوئً.

  صور ) المسجد
الحرام / األقصى 

 / النبوي........

  السؤال.قراءة صٌغة 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 

  ٌطرح المعلم أسئلة تدور حول كل
 صورة،

 من فً الصورة؟ فً الصورة ولد.

 ماذا ٌفعل ؟  الولد ٌأكل 

هل ٌأكل بٌده الٌمنى؟ ال، ٌأكل بٌده 

 الٌسرى

 أٌن الخطأ؟

  بعد عرض صور المساجد على التالمٌذ
ٌطرح المعلم عدة أسئلة، ما اسم هذا 

أٌن هذا مسجد؟ هذا المسجد األقصى. ال
  .المسجد؟ هذا المسجد فً القدس

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

 والتأكد من إجاباتهم
 

 د66 

 

 د 4 أين يوجد المسجد ...........؟

  46الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


