
 (00(                                                           ) كتاب التلمٌذ / الصفحة  :     08  -درس الكتابة ) مكة والمدٌنة                                                                  42الوحدة :                      
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 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف رجرا اإل المحتوى عناصرالدرس

   أن ٌكون الطالب رجاهزا للدخول فً الدرس   اللعب    مرارجعة  ماسبق  التمهٌد 

  

 صور

 بطاقات     

 سبورة 

 الكتاب 

 

 د8  لعبة :  ٌلعب المعلم مع الطالب  ) لعبة األوامر (

أن ٌتذكر الطالب ماتعلمه من تراكٌب  ومفردات  االستنتاج مرحلة  ماقبل الكتابة  العرض

 فً الدرس السابق 

ٌكرر المعلم التراكٌب والمفردات من خالل عرض صورالمتعلقة  بالدرس 

 والطلب  من التالمٌذ قرا ة الكلمات على الصور 

 د8 

 مرحلة قرا ة النص  

 ) محادثة الكتاب  ( 

ٌورجه المعلم الطالب لفتح الكتب ثم ٌقرأ المعلم الحوار ثم ٌقرأ الطالب ثم  أن ٌرجٌب على اسئلة الفهم العام  االستنتاج

 ٌسأل الطالب :   أٌن المسرجد الحرام ؟ ماذا تفعل فً المسرجد النبوي  ؟ ..

 ثم ٌطلب المعلم من التالمٌذ تبادل الحوار ثنائٌا   

 د9 

 مرحلة  مابعد القرا ة  

كتاب التلمٌذ ) الكتابة 

) 

الكتابة كتاب النشاط ) 

 ) 

أن  ٌرتب الطالب ثم ٌكتب فعل األمر من الحروف  المحاكاة

 المبعثرة 

أن ٌكتب الطالب الحرف الناقص  ثم ٌكتب الكلمة 

 متصلة الحروف

 أن ٌكتب الطالب الكلمة التً تدل علٌها الصورة 

ان ٌرتب  الطالب الكلمات للحصول على رجملة  

 صحٌحة 

 

بحروف مبعثرة غٌر متصلة وٌثٌر الطالب ٌكتب المعلم فعال على السبورة 

 لمعرفة الفعل الذي كتبه من خالل ترتٌب الطالب للحروف  ثم كتابتها متصلة

ٌكتب المعلم كلمة غٌرمتصلة الحروف ٌطلب من التالمٌذ قرا ة الكلمة  

 وتخمٌن الحرف الناقص  ثم ٌكتبه 

 ٌمرن الطالب على بعض الكلمات  

طالب كتابة الكلمة لتً تدل علٌها  على ٌعرض المعلم الصورة وعلى ال

 السبورة 

 ثم ٌصحح المعلم الخطأ 

ٌكتب المعلم تركٌب بسٌط بشكل غٌر مرتب ثم ٌطلب من أحد التالمٌذ ترتٌبه 

ثم ٌتدرج فً طول التركٌب بمشاركة الطالب  حتى ٌصل إلى الرجملة  

 الطوٌلة 

 ٌورجه الطالب لفتح كتاب التلمٌذ  لحل التمارٌن  

العملٌة مع التمارٌن فً  كتاب النشاط مع التركٌز على  نسخ الكلمات ٌكرر 

 والعبارات 

 الوارجب : النسخ على الدفتر مرة واحدة  ) العبارات  فً كتاب النشاط  (

ٌفضل أن ٌبدأ بأفعال 

 اللعبة  

 

 

 

تنبٌه الطالب إلى 

الحروف التً التتصل 

 بما بعدها

 د42

  



 د2 ... (  نشاط ترفٌهً : ٌنوع العلم فً كل درس النشاط   ) قرا ة رجماعٌة  لحدٌث / آٌة قرآنٌة / أغنٌة  / تلوٌن / لعبة لغوٌة  /  نشاط حركً  /   الخاتمة 

 

 


