
 ثالثةالوحدة ال

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة حادي عشر الدرس ال

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

 أزرق، أحمر...... التمهٌد

شكراً، عفواً،  فضلك، 

 تفّضل......

 المحاكاة

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

  قلم 
 كتاب 
 دقتر 

 إلقاء السالم على أحد التالمٌذ 
 وإجراء حوار معه

  ًالقلم من فضلك؟ تفضل. شكرا 
  .الدفتر من فضلك؟ ال ، األخضر

 تفضل.....
 

إجراء الحوار مع عدد 

 من التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

ضع عالمة  - أ
( على ×)

 الكلمة المختلفة.
صل بٌن  - ب

الكلمتٌن 
 المتماثلتٌن

صل بٌن الكلمة  - ت
لون وال

 المناسب

 االستنتاج

 المحاكاة

 

  أن ٌصغً التلمٌذ
 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 
 ات بطاق

 القراءة

  ،قراءة الكلمات والتراكٌب أزرق
 أحمر......

 شكراً، عفواً،  فضلك، تفّضل

 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

 الفردٌة
  قراءة صٌغة السؤال 
  الطلب من الطالب قراءة صٌغة

 السؤال
 فً التمرٌن ) أ ( الى  تذكٌر الطالب

 ( كلمة خطأ  ×)      معنى
  فً التمـرٌن ) ب + ج ( اإلشارة

 إلـى معنـى ) 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 الكتاب من فضلك..................اجراء حوار ثنائً بٌن المعلم وأحد التالمٌذ ثم اجراء نفس الحوار بٌن تلمٌذٌن السالم علٌكم، 

  ) تفكٌر ( 
ن كل صورة  لوِّ

 .باللون الذي ٌناسبه

  ) تسلٌة ( 
ن الصورة بألوان  لوِّ

 مناسبة

 المحاكاة

 

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌستخلص التلمٌذ
 العالقة بٌن المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 
 شجرة،  صور (

 موز.......
  العارض

 الضوئً.

 قراءة صٌغة السؤال. 
 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 
  شجرة، غٌر ملونة صور عرض (

 موز.......
 لموزة؟ أصفر    ما لون ما لون ا

 التفاحة؟  أحمر........
  الطلب من أحد الطالب تلوبن إحدى

 الصور التً تم السؤال عنها مسبقاً 
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن على

كتبهم مع مرور المعلم على التالمٌذ 
 والتأكد من إجاباتهم

 

 د66 

 د 4 أحمر........لون الموزة؟ أصفر    ما لون التفاحة؟  ما 

  61 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


