
 سابعةالوحدة ال

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة ثالث والعشرونالدرس ال

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

سرٌر، مسبح، بٌت،  التمهٌد

 مطبخ، ثالجة.........

 

 

 الحوار

 االستنتاج

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

 صور  ( سرٌر، مسبح، بٌت، عرض صور
 .......(مطبخ، ثالجة

   صور،الطرح أسئلة عن مضمون 
ه غرفة النوم. ماذا ٌوجد ؟ هذهما هذ 

 ........فً غرفة النوم

  
 

إجراء الحوار مع عدد 

 من التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

( ×ضع عالمة ) - أ
على الكلمة 

 المختلفة.
صل بٌن  - ب

الكلمتٌن 
 المتماثلتٌن

الكلمة صل بٌن  - ت
صورة وال

 ةالمناسب

 المحاكاة

 االستنتاج

  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

 اب الكت 
  بطاقات

 القراءة

  سرٌر، )قراءة الكلمات والتراكٌب
 مسبح، بٌت، مطبخ، ثالجة.......

 الطلب من التالمٌذ التردٌد مع المعلم 

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

  قراءة صٌغة السؤال 
  الطلب من الطالب قراءة صٌغة

 السؤال
  تذكٌر الطالب فً التمرٌن ) أ ( الى

 ( 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 فً المطبخ؟ ثالجة...........ما هذا؟ هذا سرٌر            ماذا ٌوجد 

  ) تفكٌر ( 
صل بٌن الشًء 

والمكان الذي ٌوجد 

 .فٌه

  ) تسلٌة ( 
ن الصورة  لوِّ

 جمٌلةبألوان 

 المحاكاة

 االستنتاج

  أن ٌتعرف التلمٌذ
على مدلوالت 

 المفردات

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌستخلص التلمٌذ
األسماء العالقة بٌن 

 وأماكنها
  ٌجري التلمٌذ أن

 التمرٌن المطلوب

 الكتاب 

  ،صور ) شجرة
 موز.......

  العارض
 الضوئً.

  قراءة صٌغة السؤال، ثم الطلب من
 بعض التالمٌذ إعادة القراءة

  ،عرض صور )سرٌر، مسبح، بٌت
 مطبخ، ثالجة، المطبخ.......(
 مع قراءة المفردة الدالة علٌها

الطلب من التالمٌذ التكرار جماعٌاً ثم 

 ٌاً فرد

  الطلب من التالمٌذ وضع صور األشٌاء
فً لوحات مخصصة مكتوب علٌها 

 غرفة النوم، غرفة الجلوس.... 

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

 والتأكد من إجاباتهم

 د66 

 د 4 المطبخ.............أٌن الشجرة؟ الشجرة فً الحدٌقة.           أٌن الفرن ؟ الفرن فً 

  22-22 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


