
 (   62 – 66كتاب التلمٌذ   ) 1المراجعة   رابعة الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة   الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

خبرات  التمهيد 
 سابقة 

 مجموعات
  عصف 

أن ٌتذكر الطالب معلوماته السابقة أثناء اإلجابة 
 على األسئلة 

 أن ٌمضً الطالب وقتا فً التفكٌر الختٌار اإلجابة 
 أن ٌتفاعل الطالب مع مجموعته لحل األسئلة 

 أن ٌناقش الطالب معلمه فً اإلجابة صحة وخطأ 

 ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعتٌن    أوراق
  ٌوزع المعلم أسئلة المسابقة على المجموعتٌن  وٌحدد لهم زمنا 
  ٌجمع المعلم األوراق 
   ٌناقش المعلم الطالب فً اإلجابات 
  ٌصحح األوراق وٌعرض النتٌجة 

 ٌعد المعلم ورقة أسئلة 
) اختٌار من متعدد ( تشمل 
األسئلة  األفعال والترادف 

 والعالقة بٌن األشٌاء 
( دقائق زمن 3ٌحدد المعلم ) 

 المسابقة 

 د01

 السؤال  العرض 
(0/6/3) 

 أن ٌحل الطالب السؤال فردٌا عند طلب المعلم  استنتاج
أن ٌتفاعل الطالب مع األسئلة فً الكتاب من خالل 

 محاولته حلها 
 أن ٌستمع الطالب إلجابات الزمالء 

 أن ٌتأكد الطالب من إجابته بعد حل المعلم 
 أن ٌكتب الطالب اإلجابة الصحٌحة على الكتاب 

 كتاب 
 سبورة

  الكتاب ٌوجه المعلم الطالب لفتح 
  ٌشرح المعلم المطلوب من السؤال األول 
  ٌختار المعلم  بعض الطالب لإلجابة 
  ٌكتب اإلجابة الصحٌحة على السبورة 
  ٌوجه الطالب لكتابة اإلجابة على الكتاب 
   ٌكرر المعلم األمر مع السؤال الثانً والثالث 

ٌتٌح المعلم فرصة اإلجابة 
 لكل الطالب 

 د01

أدوات  
 االستفهام 

أن ٌمٌز الطالب بٌن أدوات االستفهام أثناء  مجموعات
 استخدامها فً السؤال 

 أن ٌنشئ الطالب أسئلة مستخدما معلوماته السابقة 
 أن ٌناقش الطالب المعلم فً اإلجابة صحة وخطأ 

بطاقات 
 االستفهام

  ٌوزع المعلم أدوات االستفهام بٌن المجموعتٌن بالتساوي 
  ( أسئلة  لكل أداة  3) ٌطلب من كل مجموعة إنشاء 
  ٌحدد المعلم زمنا للطالب 
  ٌناقش المعلم اإلجابات وٌوجهها 

ٌحد المعلم دقٌقة واحدة 
 إلنشاء األسئلة 

 د5

أسلوب  
التعجب 

 واالستفهام 

أن ٌضع الطالب عالمة الترقٌم الصحٌحة أمام  استنتاج
 الجملة 

أن ٌمٌز الطالب بٌن نبر التعجب واالستفهام أثناء 
 االستماع للمعلم 

 أن ٌقرأ الطالب الجمل قراءة تعبٌرٌة صحٌحة 
أن ٌؤدي الطالب أسلوب التعجب واالستفهام  

 بجملة من إنشائه 
 أن ٌستمع الطالب للتعجب واالستفهام من الزمالء 

 عارض 
 سبورة 

  ٌعرض المعلم قائمة للجمل ) التعجب واالستفهام ( دون عالمة ترقٌم
 وٌقرأ الجملة األولى قراءة تعبٌرٌة 

  ٌطلب من الطالب وضع العالمة المناسبة  لقراءة المعلم 
  ٌكررالمعلم  األمر مع باقً الجمل 
  ٌصوب المعلم إجابات الطالب وٌضع العالمة المناسبة 
 تكرار قراءة الجمل  قراءة تعبٌرٌة  ٌختار المعلم بعض الطالب ل 
   ٌطلب المعلم من الطالب أداء أسلوب التعجب بجملة 
  ٌطلب المعلم من الطالب أداء أسلوب االستفهام بسؤال 

 د5 

 السؤال 
 (4/5/6) 

 أن ٌصغً الطالب للمعلم  عند شرحه السؤال  استنتاج
 أن ٌحل الطالب السؤال فردٌا عند طلب المعلم 

 أن ٌمضً الطالب وقتا فً حل األسئلة فً الكتاب 
 أن ٌستمع الطالب إلجابات زمالئه فً الدرس 

 أن ٌتأكد الطالب من إجابته بعد حل المعلم 
 أن ٌكتب الطالب اإلجابة الصحٌحة على الكتاب

 كتاب 
 سبورة 

  ٌوجه المعلم الطالب للعودة إلى الكتاب 
 ٌشرح المعلم المطلوب من السؤال الرابع 
  ٌختار المعلم  بعض الطالب لإلجابة 
  ٌكتب اإلجابة الصحٌحة على السبورة 
  ٌوجه الطالب لكتابة اإلجابة على الكتاب 
  ٌكرر المعلم األمر مع السؤال الخامس والسادس 

 د01 

, موقف حصل معه , شٌئ من ذكرٌاته , شٌئ من تألٌفه , طرفة  ٌختم المعلم المراجعة دائما بنشاط ) حكاٌة التلمٌذ ( ٌكلف المعلم طالبا بتحضٌرأي موضوع ٌرٌده لٌحكٌه أمام أصدقائه ) حكاٌة  ٌعرفها الخاتمة 
 تلمٌذ ومناقشتها ( دقائق وعلى الطالب االستماع لحكاٌة ال 3بالعربٌة ......( على أن الٌتجاوز ) 

 ٌستمر هذا النشاط فً كل دروس المراجعة لٌشمل كل الطالب وفً نهاٌة كل فصل ٌتم تكرٌم أجمل حكاٌة حسب المعاٌٌر التً ٌختارها المعلم 

 د5

 

 



 (  62  - 62 كتاب التلمٌذ   )  1المراجعة  رابعةالوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

أن ٌتذكر الطالب معلوماته السابقة لإلجابة عن  استنتاج المطار  التمهيد 
 األسئلة 

 أن ٌصبح الطالب جاهزا للدخول إلى الدرس 

 صورة 
 عارض

  ٌكرر المعلم عرض صورة المطار 
  ٌسأل  المعلم عن الصورة : ) هل ذهبت إلى المطار  ؟ لماذا ذهبت ؟

 بالطائرة ؟ أٌن ذهبت ؟ هل استقبلت  أحدا من أسرتك؟...(هل ركبت 

 د5 

 مجموعات (2السؤال) العرض 
 استنتاج

 أن ٌتفاعل الطالب مع مجموعته للبحث عن اإلجابة 
 أن ٌناقش الطالب اإلجابة مع معلمه صحة وخطأ

أن ٌجٌب الطالب على أسئلة الفهم العام للنص مع 
 مجموعته 

أن ٌلتزم الطالب بتعلٌمات المعلم من خالل االلتزام 
 بالوقت 

 أن ٌقرأ الطالب النص قراءة صحٌحة 

 الكتاب 
 سبورة

  ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعات 
  ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب وٌكلفهم بمهمة قراءة النص واإلجابة

 عن األسئلة
   ٌحدد لهم زمنا 
  لإلجابات ٌطرح المعلم االسئلة  وٌستمع 
  ٌناقش المعلم اإلجابات وٌوجهها 
  ٌختار أحد الطالب لقراءة النص 

 د01 

أن ٌرتب الطالب المفردات ترتٌبا صحٌحا لبناء  اللعب   
 الجمل 

أن ٌعمل الطالب مع مجموعته فً ترتٌب الجمل 
 لثالث دقائق على األقل  

 أن ٌتأكد الطالب من إجابته بعد عرض المعلم لها 
 أن ٌقرأ الطالب الجمل  بعد ترتٌبها قراءة صحٌحة 

لعبة  لغوٌة   ) تكوٌن الجمل  (  ٌوزع على المجموعات بطاقات    بطاقات
 متساوٌة  وعلى الطالب ترتٌب المفردات فً جمل 

  ٌحدد المعلم وقتا للطالب 
  المجموعة الفائزة صاحبة المجموع األكبر من الجمل الصحٌحة 
  ٌعرض المعلم الترتٌب الصحٌح للجمل على السبورة لو أمكن 
  ٌطلب من أحد الطالب قراءة الجمل 

ٌحدد المعلم وقتا ٌناسب عدد 
 الجمل ومستوى الصعوبة

وعلى المعلم اختٌار الجمل 
 من الخبرات السابقة 

ٌجً أن تشكل الجمل تحد 
 للطالب 

 د01

 أن ٌصغً الطالب لشرح المعلم السؤال  محاكاة (2السؤال) 
 أن ٌحل الطالب السؤال فردٌا عند طلب المعلم 
 أن ٌستمع الطالب إلجابات الزمالء فً الدرس 

 أن ٌتأكد الطالب من إجابته بعد حل المعلم 
 أن ٌكتب الطالب اإلجابة الصحٌحة على الكتاب

 كتاب 
 سبورة 

  ٌوجه المعلم الطالب للعودة إلى الكتاب 
 رح المعلم المطلوب من السؤال الثامن ٌش 
  ٌوجه المعلم الطالب لحل التمرٌن فردٌا مع تحدٌد الوقت 
  ٌستمع المعلم لإلجابات وٌكتب الصحٌحة على السبورة 
  ٌوجه الطالب لكتابة اإلجابات على الكتاب 

 د2 

 قبل  
 بعد

السؤال 
(2) 

أن ٌتحدث الطالب عن روتٌنه الصباحً معتمدا  محاكاة
 على خبراته السابقة 

 أن ٌربط الطالب بٌن السؤال والروتٌن الصباحً 
أن ٌمضً الطالب وقتا فً االستماع للروتٌن 

 الصباحً من الطالب 
أن ٌرتب الطالب  الجمل ترتٌبا صحٌحا عند الحل 

 فردٌا 
 أن ٌتأكد الطالب من إجابته بعد حل المعلم 

أن ٌكتب الطالب الجملة  كاملة فً الفراغ بعد 
 ترتٌبها 

 ٌختار المعلم أحد الطالب للخروج والحدٌث عن الروتٌن الصباحً   سبورة
 الخاص به أمام الزمالء بالترتٌب 

  ٌكرر األمر مع بعض الطالب 
  ٌوجه المعلم األسئلة للطالب  ) ماذا تفعل بعد الوضوء ؟  ماذا تفعل

 قبل الفطور ؟ ......(  وٌستمع لإلجابات 
  ٌوجه المعلم الطالب للعودة إلى الكتاب 
 ٌشرح المعلم المطلوب من السؤال التاسع 
  ٌوجه المعلم الطالب لحل التمرٌن فردٌا مع تحدٌد الوقت 
 تب الصحٌحة على السبورة ٌستمع المعلم لإلجابات وٌك 
 ٌوجه الطالب لتصحٌح اإلجابات على الكتاب 

 د2 

 د5 نشاط حكاٌة التلمٌذ  الخاتمة 

 


