
 ( 22 - 23كتاب التلمٌذ   )  اليوم األول في المدرسة   : ثالث عشرالدرس ال خامسة الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

أن ٌعبر الطالب عن شعوره تجاه المدرسة  قوال  عصف  المدرسة التمهيد 
 مستخدما خبراته السابقة 

أن ٌذكر الطالب بعض األشٌاء الموجودة فً 
 المدرسة  مما تعلمه سابقا 

 أن ٌربط الطالب  الدرس الحالً بماتعلمه سابقا 

 ٌثٌر المعلم الطالب بكتابة كلمة المدرسة على السبورة   سبورة 
  ٌطرح األسئلة  ) هل تحب المدرسة ؟  هل هً جمٌلة ؟ هل أنت سعٌد

 فً المدرسة ؟ أي مدرس تحب ؟ ( 
  ٌختار المعلم بعض الطالب للحدٌث عن مشاعرهم تجاه المدرسة 
  ٌسأل المعلم  ) ماذا ٌوجد فً المدرسة ؟ ( ٌستمع المعلم وٌسجل 

 د3  

 اكتشاف  الحوار العرض 
 موجه

أن ٌكتب الطالب أقسام المدرسة على بطاقات بخط 
 جمٌل 

أن ٌسأل الطالب عن أسماء األقسام األخرى فً 
 المدرسة والتً لم ترد فً الدرس 

أن ٌمٌز الطالب بٌن أقسام المدرسة من خالل ذكر 
 االسم الصحٌح لكل قسم 

أن ٌستجٌب الطالب لطلب المعلم بالخروج من 
 الصف 

ئلة المعلم بناء على أن ٌجٌب الطالب عن أس
 ماتعلمه فً الجولة مع المعلم 

 أن ٌبدي رأٌه فً التجول خارج الصف بجملة 

 كرتون 
 الصق 

  ٌقرأ المعلم الحوار 
  ٌقسم الطالب إلى مجموعات وٌكلف كل مجموعة بكتابة الفتة كبٌرة

لشٌئ فً المدرسة ) مثال مجموعة تكتب مختبر المرسة وأخرى 
 مسجد المدرسة ......( 

  ٌكتب المعلم  " هٌا نتجول فً المدرسة " ٌقرأ وٌكرر التالمٌذ 
  ٌبدأ المعلم جولة فً المدرسة مع الطالب 
  ٌطلب من كل مجموعة تعلٌق الفتة القسم الذي كتبته عند الوصول إلٌه 
  ٌسأل المعلم الطالب عن اسم كل قسم عند الوصول إلٌه 
  ف  وهوٌسألهم ) هل بعد االنتهاء ٌعود المعلم مع الطالب إلى الص

تجولتم فً المدرسة ؟ أٌن تجولتم ؟ ماذا شاهدتم ؟ هل كانت الجولة 
 جمٌلة ؟ 

ممكن للمعلم أن ٌستعٌن 
بالرسم وٌطلب من الطالب 
كتابة األسماء على الرسم 

الموجود أو ٌستعٌن بصورة 
 إن تعذر الخروج بجولة 

 د32

 ٌتجول  
 فناء

 مستخدما الفعل  ) ٌتجول (أن ٌنشئ الطالب جملة  محاكاة 
 أن ٌنشئ الطالب جملة مستخدما الكلمة ) فناء (
أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة المعلم عند عرض 

 الصورة  

 صورة 
  عارض
 سبورة

  ) ٌوجه المعلم إلنشاء جملة بالفعل ) ٌتجول 
  ٌستمع المعلم الجمل  وٌكتب بعضها 
  ٌعرض المعلم صورة الفناء وٌسأل عنها 
  ) ٌوجه المعلم الطالب إلنشاء جملة باستخدام ) فناء 

 د5 

 أن ٌكمل الطالب العبارات بناء على فهم النص  استنتاج 2التمرٌن  
 أن ٌقرأ الطالب النص قراءة صحٌحة 

أن ٌستمع الطالب لإلجابة الصحٌحة  عند توجٌه 
 المعلم لإلجابات 

 كتاب 
 سبورة 

  ٌوجه المعلم الطالب للعودة إلى الكتاب 
  ٌختار المعلم أحد التالمٌذ لقراءة النص 
 ٌوجه المعلم الطالب لحل التمرٌن 
  ٌستمع اإلجابات وٌوجهها 

 د5 

خبرات  
 سابقة 

أن ٌبدي الطالب اهتماما بما ٌكتبه المعلم من خالل  محاكاة 
 محاولة  القراءة 

 أن ٌكمل الطالب نص المعلم بكلمات مناسبة للفراغ 
أن ٌتفاعل الطالب مع نص المعلم من خالل 

 محاولته الوصف 
أن ٌصف الطالب المدرسة بطرٌقة ٌحاكً  فٌها 

 وصف المعلم 
أن ٌوظف الطالب خبراته السابقة فً وصف 

 صحٌح 
 

.. و.... ٌكتب المعلم  "  هذه مدرستً  ... فً  مدرستً .... أدوار  سبورة
 واسع 

   فً الدور األرضً  ...و... أما  غرفة ال .... فهً فً الدور األول
 كما ٌوجد فً مدرستً  حدٌقة و .... و....  أٌضا " 

  ٌطلب المعلم من بعض الطالب إكمال الفراغات 
  ٌسجل المعلم الكلمات لٌكتمل النص ثم ٌختار طالبا لقراءة النص 
  ٌمسح المعلم السبورة 

 معلم من الطالب الخروج  و محاكاة نموذج المعلم فً وصف ٌطلب ال
 المدرسة 

 د02 

 د2 ) تقوٌم نهائً  ( ٌوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب ثم ٌطرح األسئلة التً تراجع محتوى الدرس  الخاتمة 

 (   01/  01كتاب التلمٌذ  )   الصفحة  :   الواجب

 


