
 (  22  - 22  كتاب التلمٌذ الصفحة  )                                                       مراجعة :         الحادي عشرالدرس                                                     الرابعة الوحدة : 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصر الدرس

أن ٌتذكر الطالب خبراته السابقة  العصف  خبرات سابقة  التمهٌد

 عندالحدٌث عن الصورة 

أن ٌجٌب الطالب عن سؤال المعلم 

 ماذا تفعل ؟ 

 صور 

 عارض 

 ٌعرض المعلم بعض الصور وٌطلب من الطالب تسمٌة الصورة 

ٌوجد فً الحدٌقة  ٌسال المعلم عن األشٌاء المتعلقة بالصورة  : ) ماذ

 ؟ ماذا ٌوجد فً المسجد ؟...(

 ٌسأل المعلم  : )ماذا تفعل فً  المسجد ؟ فً الحدٌقة ؟... (

 الصور لخبرات سابقة 

 مرتبطة بالدرس 

 -مدرسة   -) مطبخ  

 معمل العلوم.( 

 د7

أن ٌصنف الطالب الكلمات فً  اللعب  خبرات سابقة العرض

 المجموعة الصحٌحة 

لعبة: ٌوزع المعلم ورقة اللعبة على الطالب وعلى الطالب تصنٌف   أوراق

 الكلمات  فً المجموعة المناسبة  من الجدول 

 ٌناقش المعلم الطالب فً اإلجابات ثم ٌكتب الصحٌحة على السبورة 

 الكلمات خبرات سابقة 

) كرسً , مائدة , طبق 

 .. غرفة الطعام (

 د8

أن ٌنفذ الطالب تعلٌمات المعلم فً حل  المجموعات مفردات  

 التمرٌن 

 ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعات  ٌوجهها لفتح الكتاب  الكتاب 

 ٌشرح المعلم المطلوب من التمرٌن 

 ٌوجه المجموعات لحل التمرٌن 

 ٌناقش اإلجابات وٌوجه الطالب لتصحٌح إجاباتهم 

 د7 

أن ٌعٌد بناء الطائرة بوضع الرقم  اللعب  لعبة لغوٌة  

الصحٌح على الصورة التً تدل على 

 الجزء 

 الكتاب 

 السبورة

 ٌشرح المعلم المطلوب من اللعبة 

 ٌوجه المجموعات للتفكٌر ووضع الرقم على األجزاء 

 ٌحدد لهم وقتا 

 المجموعة ذات اإلجابات الصحٌحة هً الفائزة 

 ٌناقش المجموعات بالحل الصحٌح 

 د01 

أن ٌتحدث الطالب عن بعض نشاطاته  القٌاس  خبرات ساٌقة  

 باستخدام قبل وبعد استخداما صحٌحا 

 ٌوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب  السبورة

ٌكتب أسئلة على السبوة ) ماذا تفعل قبل فً الصباح ؟ قبل جرس 

 المدرسة ؟ متى تكتب الواجب ؟ ....(

 ٌختار أحد الطالب لقراءة  األأسئلة 

 ٌطلب من الطالب تبادل األسئلة  التً على السبورة  

ٌكتب المعلم بعض 

األسئلة التً تراجع 

 محتوى الدروس السابقة 

 د8



 ٌجٌب الطالب إجابة حرة 

 د5 تمثٌل ...  ( مما ٌراه بحاجة لتكرار أو عرض –استماع أغنٌة  –ٌختم المعلم المراجعة بنشاط سابق ) حركً  الخاتمة 

 ( 01/   02كتاب النشاط  /  الصفحة  )    الواجب 

 


