
 ( 55 - 56كتاب التلميذ   )  2مراجعة  ثامنة الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

خبرات  التمهيد 
 سابقة

أن يتذكرالطالب معلوماته السابقة لإلجابة عن  عصف
 األسئلة 

 أن يصبح الطالب جاهزا للدخول في الدرس 
أن يربط الطالب بين األغنية والدروس السابقة التي 

 تتكلم عن أعضاء الجسم 

 فيديو 
 عارض

  يوجه المعلم الطالب لالستماع 
 )... يشغل المعلم األغنية  ) لي وجه 
  يسأل المعلم الطالب  ) ماهي األعضاء التي سمعتها  ؟ 

 ماذا يوجد في الوجه ؟ هل تعرف أعضاء أخرى ؟ 

 د5 

خبرات  العرض 
 سابقة 

أن يكتب الطالب كلمات األغنية الناقصة في  استنتاج
 الفراغات بعد االستماع 

 أن يصغي الطالب إلى األغنية بتركيز لدقيقة 
أن يسأل الطالب عن بعض الكلمات التي لم 

 يفهمهما في األغنية 

 فيديو 
 عارض

  يوزع المعلم  األغنية مكتوبة  على ورقة وفيها كلمات ناقصة وعلى
 الطالب االستماع ومأل الفراغ 

  يوجه المعلم الطالب لالستماع ومأل الفراغات 
  يكرر المعلم االستماع حسب الحاجة 

 د5 

 السؤال 
(1/2/3 ) 

 أن يصغي الطالب لشرح المعلم السؤال استقراء
أن يتفاعل الطالب مع األسئلة  من خالل محاولته 

 اإلجابة 
 أن يتأكد الطالب من إجابته بعد تصحيح المعلم 
أن يكتب الطالب الكلمة الصحيحة في الفراغ 

 المناسب 
 أن يصل الطالب بين الكلمتين اللتين بينهما عالقة 
أن يميز الطالب بين األعضاء بشكل صحيح من 

 ث خالل حل التمرين الثال

 كتاب 
 سبورة 

  يوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب 
  يشرح المعلم المطلوب من السؤال األول 
  يختار المعلم  بعض الطالب لإلجابة 
  يكتب اإلجابة الصحيحة على السبورة 
  يوجه الطالب لكتابة اإلجابة على الكتاب 
   يكرر المعلم األمر مع السؤال الثاني والثالث 

 د11 

 أن يعد الطالب بالترتيب إلى العشرة بشكل صحيح  لعب  لعبة  
أن يمارس الطالب نشاطا حركيا مصحوبا بالعد في 

 الصف 

) لعبة  حركية  (  يطلب المعلم من الطالب القفز على الحبل مع العد   حبل 
 بالترتيب األول الثاني ... يخسر الطالب عند التوقف عن العد 

  يخرج المعلم الطالب جميعا بالدور 

لمطلوب من الطالب العد ا
 إلى العشرة 

 

 د11

 السؤال  
(4/5/6  ) 

 أن يصغي الطالب لشرح المعلم السؤال   استقراء 
أن يتفاعل الطالب مع السؤال من خالل محاولته 

 الحل 
 أن يتأكد الطالب من إجابته بعد تصحيح المعلم 

 أن يكتب الطالب اسم المكان الصحيح في الفراغ 
أن يستخدم الطالب االسم الموصول استخداما 

 صحيحا من خالل حل التمرين 
 

 كتاب 
 سبورة

  يوجه المعلم الطالب للعودة إلى الكتاب 
 يشرح المعلم المطلوب من السؤال الرابع 
  يختار المعلم  بعض الطالب لإلجابة 
  يكتب اإلجابة الصحيحة على السبورة 
  يوجه الطالب لكتابة اإلجابة على الكتاب 
  يكرر المعلم األمر مع السؤال الخامس والسادس 

 11 

 د5 نشاط حكاية التلميذ الخاتمة 

 

 

 

 

 



 ( 55 - 55كتاب التلميذ   )  2مراجعة  ثامنة الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

خبرات  التمهيد 
 سابقة 

أن  يتذكرالطالب معلوماته السابقة عند تنفيذ  لعب 
 األوامر 

 أن يمضي الطالب وقتا في تنفيذ أوامر المعلم 
 أن يربط الطالب بين اللعبة ودرس األوامر 

   لعبة  ( يقسم المعلم الطالب إلى مجموعات ( 
 تنفيذ  يملي المعلم األوامر على طالب المجموعة األولى وعليهم

العكس  الطالب الرابح يأخذ دور األستاذ ويملي األوامر على 
 المجموعة الثانية وهكذا ..

 د11 

 أن يصغي الطالب لشرح المعلم السؤال  استنتاج 5السؤال العرض 
أن يتفاعل الطالب مع السؤال من خالل محاولته 

 اإلجابة 
 أن يتأكد الطالب من إجابته بعد تصحيح المعلم لها 

أن  يعرف الطالب المعنى الصحيح للفعل من 
 خالل وصله بالصورة التي تدل عليه 

 كتاب 
 سبورة 

  يوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب 
 يشرح المعلم المطلوب من السؤال السابع 
  يختار المعلم  بعض الطالب لإلجابة 
  يستمع اإلجابات ويوجهها 
  يوجه الطالب لتصحيح إجاباتهم 

 د5 

 أن يصطف الطالب بالترتيب الصحيح حسب رقمه لعب  لعبة  
 أن يكتب الطالب رقمه  على السبورة بالحروف 
أن يمارس الطالب نشاطا حركيا مصحوبا بالعد 

 كتابة على السبورة في الصف 

 بطاقات 
 سبورة

  لعبة ( يوزع المعلم على الطالب في المجموعة األولى بطاقات (
على كل طالب في المجموعة كتابة لألرقام بشكل عشوائي غير مرتب 

 رقمه بالحروف على السبورة ثم االصطفاف بالترتيب 

 د11 د3يحدد المعلم للمجموعة 

 أن يصغي الطالب لشرح المعلم السؤال  استنتاج 5السؤال 
أن يتفاعل الطالب مع السؤال من خالل محاولته 

 اإلجابة 
 أن يتأكد الطالب من إجابته بعد تصحيح المعلم لها

 

 كتاب 
 سبورة 

  يوجه المعلم الطالب للعودة إلى الكتاب 
 يشرح المعلم المطلوب من السؤال الثامن 
  يختار المعلم  بعض الطالب لإلجابة 
  يستمع  المعلم اإلجابات ويكتب على السبورة 
  يوجه  المعلم الطالب لتصحيح إجاباتهم 

 د5 

خبرات  
 سابقة 

أن يستمع الطالب ويشاهد مادة مرئية ومسموعة  استنتاج
 لدقيقة 

أن يذكر الطالب بعض الجمل التي سمعها من 
 المعلم 

أن يعرف الطالب الشيئ الناقص في لجملة من 
 خالل تذكره للدروس السابقة 

 أن يكتب الطالب عالمة التعجب أمام الجملة 
أن يكرر الطالب بعض الجمل التي سمعها من 

 الفيديو 
 يقرأ الطالب الجملة بنبر التعجب أن 

 أن يتعجب الطالب بجملة من إنشائه 

 فيديو 
 عارض

 يوجه المعلم الطالب لالستماع والمشاهدة 
  يعرض المعلم فيديو التعجب لألطفال 
  يسأل المعلم الطالب عن الجمل التي سمعوها 
  يكتبها  المعلم على السبورة  دون عالمة التعجب 
 ن الشيئ الناقص في الجملة يسأل المعلم الطالب ع 
  يختار المعلم الطالب صاحب اإلجابة الصحيحة لكتابة عالمة التعجب 
 يختارالمعلم  بعض الطالب لقراءة الجمل بصيغة التعجب 
   يطلب المعلم من كل طالب أن يتعجب بجملة واحدة 

كارتون لألطفال ) أسلوب 
 التعجب ( 

 د5
 
 
 

 أن يصغي الطالب لشرح المعلم السؤال  استنتاج 5السؤال 
أن يتفاعل الطالب مع السؤال من خالل محاولته 

 الحل فرديا 
أن يتعجب الطالب بصيغة ) ماأ..  !  ( من الجمل 

 التي في الكتاب 
أن يصحح الطالب جملته على الكتاب بعد تصحيح 

 المعلم 

 كتاب 
 سبورة 

  يوجه المعلم الطالب للعودة إلى الكتاب 
 المعلم المطلوب من السؤال التاسع يشرح 
  يوجه المعلم الطالب لحل السؤال فرديا 
  يستمع اإلجابات ويكتب على السبورة 
 يوجه الطالب لتصحيح إجاباتهم 

 د5 

 د5 نشاط حكاية التلميذ الخاتمة 

 


