
 (  41  -  41كتاب التلمٌذ الصفحة  )                                                               اعمل الواجب أوال :     السابعالدرس                                                      الثالثة الوحدة : 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصر الدرس

 أن ٌصبح الطالب جاهزا للدخول فً الدرس  االستنتاج بعد التمهٌد

 أن ٌجٌب الطالب عن السؤال موظفا خبراته السؤال

 السبورة 

 التقوٌم 

 ٌكتب أٌام األسبوع بشكل متتالً مرتب و ٌسأل ماالٌوم ؟ 

ٌحٌط الٌوم بدائرة حمراء ثم ٌسأل ماذا بعد ال ..  ؟ مشٌرا إلى الٌوم 

 التالً مباشرة ثم ٌكرر السؤال مع بقٌة األٌام 

 ٌكرر العملٌة مع  ) األعداد , الحروف ( 

 ممكن االستعانة بالتقوٌم  

 الورقً 

 د3

 أن ٌنشئ الطالب جملة صحٌحة باستخدام بعد  االستقراء بعد العرض

 

 

 

أن ٌتفاعل الطالب مع زمالئه فً اإلجابة عن السؤال  

 ) ماذا بعد؟ ( 

أن ٌرتب الطالب الجملة ترتٌبا صحٌحا عند 

 استخدامه بعد

أن ٌتحدث الطالب عن جدول الدروس بالترتٌب 

 الصحٌح

 السبورة  

جدول 

 الدروس 

 ٌكتب  " أنظف أسنانً بعد الطعام  " و ٌختار أحد التالمٌذ للقراءة 

 ٌسأل ماذا تفعل بعد الطعام ؟ 

 ٌعطً مثال آخر " أعمل الواجب بعد صالة العصر  " 

 ٌكرر العملٌة 

 ٌوجه المعلم الطالب إلنشاء جملة باستخدام بعد 

 ٌستمع إلى جمل الطالب وٌصوبها وٌكتب الممٌزة منها 

) نشاط (ٌقسم الطالب إلى مجموعات وٌربط كل مجموعة بٌوم مثال 

 .. ٌوزع جدول الدروس األسبوعً  مجموعة االثنٌن

 ٌسأل كل مجموعة عن ترتٌب الدروس فً الٌوم الذي ترتبط به   

 ماذا بعد الحساب ؟ ماذا بعد العلوم ؟ .. 

ٌضرب المعلم أمثلة 

حتى ٌتأكد من فهم 

 الطالب معنى بعد 

 

 

 

 د7

أبحث  

 عن

 وجد

أحتاج 

 إلى

 

 الحكاٌة 

 التمثٌل

 أن ٌفهم الطالب المعنى الصحٌح لألفعال 

 أن ٌوظف الطالب األفعال فً إنشاء جملة صحٌحة

 أن ٌعبر الطالب قوال ووفعال مستخدمااألفعال 

 عارض 

 حكاٌة 

 ٌعرض المعلم الحكاٌة على السبورة 

 ٌقرأ مع التلوٌن الصوتً وتكرار الكلمات الهدف 

 ٌمثل المعلم الحكاٌة مع التالمٌذ وٌتبادل معهم األدوار 

 ٌكتب على السبورة " أحمد ٌبحث عن كتاب النشاط ولم ٌجده 

 أحمد ٌحتاج إلى كتاب النشاط " وٌقرأ  

 ٌوجه المعلم التالمٌذ إلنشاء جملة على غرار الجملة السابقة 

الحكاية  ) قال المعلم : هيا بنا ياطالب 

 افتحوا كتاب النشاط ,ال نعمل الواجب أو

فتح أحمد الحقيبة وصار يبحث عن كتاب 

النشاط ويبحث ويبحث .. لكنه لم يجد كتاب 

 قال األستاذ: ماذا تعمل ياأحمد ؟. النشاط 

 أحمد : أبحث عن كتاب النشاط ياأستاذ  

 األستاذ : هل وجدت كتاب النشاط ياأحمد ؟ 

 أحمد : ال لم أجد كتاب النشاط  

  (إلى كتاب النشاط ألعمل الواجب أنا أحتاج

التلوين الصوتي والتمثيل الحركي مهم * 

 جدا ليفهم الطالب المعنى الهدف 

 د41



أن ٌجٌب الطالب على أسئلة الفهم العام والدقٌق  االستنتاج الحوار 

 للنص بشكل صحٌح 

أن ٌقرأ الطالب الحوار بشكل سرٌع لإلجابة عن 

 األسئلة 

 

 الكتاب

 السبورة

ٌطلب المعلم من الطالب القراءة السرٌعة ووضع خط تحت الكلمة 

 الغرٌبة  

ٌطرح أسئلة تقٌس الفهم العام )ماعنوان الدرس ؟ من ٌبحث عن  

 صورة المسجد ؟ هل رسم أدهم الخرٌطة؟ (

 ٌكتب العنوان على السبورة 

 ٌكرر المتعلمون القراءة لإلجابة عن أسئلة الفهم الدقٌق 

 دهم الحاسوب ؟ ماذا ٌعمل أدهم قبل أخذ الحاسوب  ..()  لماذا ٌرٌد أ

عند السؤال عن 

المفردات الجدٌدة ٌشٌر 

المعلم إلى صورتها فً 

الكتاب او ٌعرض 

 صورا لها 

 د8

 أن ٌقرا الطالب النص بشكل صحٌح  التلقٌن الحوار  

 أن ٌمثل الطالب الحوارمع زمٌله بدقٌقة

الكتاب 

األصوات 

 المرفقة

 الطالب لالستماع والتكرار الجماعًٌوجه المعلم 

 ٌختار بعض الطالب  للقراءة النموذجٌة ٌستمع وٌصحح  

 ) نشاط (  ٌوجه المعلم الطالب لتمثٌل الحوار ثنائٌا

 د7 

 أصوات 

تنوٌن 

 الفتح

 أن ٌنطق الطالب بالكلمة المنونة بالفتح نطقا صحٌحا  التلقٌن

 أن ٌمٌزالطالب بٌن الفتح والتنوٌن فً النطق 

أن ٌقرأ الطالب الكلمات المكتوبة على السبورة قراءة 

 صحٌحة

 الكتاب

 السبورة

 ٌكتب الكلمات على السبورة ملونا التنوٌن باألحمر

 ٌقرأ المعلم الكلمات قراءة نموذجٌة أولى 

 ٌبٌن الفرق كتابة صوتا بٌن الفتح والتنوٌن  

 وٌكرر التالمٌذ  ثم ٌختار بعض التالمٌذ للقراءةٌقرأ المعلم 

 د1 

 د1 )تقوٌم نهائً ( : ٌوجه الطالب إلغالق الكتاب ثم ٌطرح االسئلة  ماذا تعمل بعد الوضوء ؟ هل تعمل واجب الجغرافٌا ؟ اقرأ الكلمة ... الخاتمة

 ( 8كتاب النشاط  /  الصفحة  )  الواجب

 


