
 امنةالوحدة الث

 

 قراءة + تفكر +تسلٌة  السابع والعشرونالدرس 

عناصر 

 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

قلم، باب، نافذة، افتح،  التمهٌد

 ......أغلق

 المحاكاة

 

أن ٌسترجع التلمٌذ بعض 

التراكٌب والمفردات التً 

مرت معه فً الدرس 

 السابق

 

_ 

  الطلب من التالمٌذ تنفٌذ األوامر عند
 سماع العبارة من المعلم

 هات القلم. خذ الدفتر...........

مع عدد  عادة األوامرإ

 من التالمٌذ

 د 5

 

 العرض

ضع عالمة  - أ
( على ×)

الكلمة 
 المختلفة.

صل بٌن  - ب
الكلمتٌن 

 المتماثلتٌن
صل بٌن  - ت

العبارة 
والصورة 
 المناسبة.

 المحاكاة

 االستنتاج

  ٌصغً التلمٌذ أن
 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 
  بطاقات

 القراءة

لم، باب، ق) قراءة الكلمات والتراكٌب 

 نافذة، افتح، أغلق......

 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 ارسم زهرة. لّون الشجرة...........

  ) تفكٌر ( 
ماذا ٌقول كل 

أن ٌتنبأ التلمٌذ بما   المحاكاة
ٌقوله صاحب 

 الكتاب 

  ،صور ) شجرة

 .قراءة صٌغة السؤال 

 الطلب من بعض التالمٌذ إعادة القراءة 
 د66 



 واحد؟

  ) تسلٌة ( 
أعط كل واحد ما 

 ٌحتاج إلٌه

 الصورة االستنتاج
  أن ٌتعرف التلمٌذ

على مدلوالت 
 المفردات

  أن ٌتقن التلمٌذ قراءة
 المفردات

  أن ٌستخلص التلمٌذ
 العالقة بٌن المفردات

  أن ٌجري التلمٌذ
 التمرٌن المطلوب

 موز.......
  العارض

 الضوئً.

  ٌطلب المعلم من التالمٌذ أن ٌقرؤوا
عبارات مكتوبة على السبورة ) أغلق 

 الباب، افتح النافذة.....
  ٌقوم المعلم بحركات تمثٌلٌة متطابقة مع

 قراءة التالمٌذ
  األوامر والطلب من عرض صور

التالمٌذ اختٌار األمر المناسب لكل 
 صورة

  )......،توزٌع ) قلم، جورب مقص
على بعض التالمٌذ، ٌقوم المعلم 

بحركات تمثٌلٌة تحاكً الصور فً 
الكتاب وٌطلب من التالمٌذ أن ٌعطوه 

ما ٌحتاج، مثالً: المعلم ٌكتب، ماذا 
 ٌحتاج؟ 

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

 والتأكد من إجاباتهم
 

 د 4 هات القلم. خذ الدفتر........... الطلب من التالمٌذ تنفٌذ األوامر عند سماع العبارة من المعلم 

  62-66 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


