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وحدة ألعابي وهواياتي
االستراتيجيات المنفذة+تحضير 

الصف األول االبتدائي
حصة القرني/   المعلمة



حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الوحدة 
الخامسة

هـ

ه  

ه  
ه   ا ه 

و ه 

ـي ه 

ث

ا ث 
ث  

ث  

ي ث 

ث  
و غث 

غ  

غ  
اغ   غ 

و غ 

غـ ي

ظ

ظ  
ظ  

ظ  

ا ظ 

و ظ 
ي ظ 





ألعابي وهواياتي: الخامسة                                المجال : الوحدة :                       األسبوع 

الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
مأداة التقـوي

مدخل 
وحدة 
ألعابي

وهواياتي

أالحظ وأعبر

أتعرف

أستمع وأالحظ وأجيب

يها                                                             أن تسمي التلميذة المدينة التي تعيش ف
ي أن تسمي التلميذة الشخصيات الموجودة ف-

.                      الوحدة 

أن تطبق آداب االستماع أثناء استماعها 
للمادة

أن تتحدث عن المشاهد حسب تسلسل أحداث
النص المسموع

أن تجيب إجابات صحيحة عن أسئلة النص
المسموع

االستماع 

التحدث

المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة-
التدريس التبادلي-
المناقشة النشطة-

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 
جهاز 
العرض

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

تقويم  . 
ذاتي

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

مدخل وحدة 
ألعابي 
وهواياتي

أنشد
أصل وألون. 1

.                                                سنأن تقرأ التلميذة كلمات النشيد بصوت عاٍل وح
.                                                              أن تذكر التلميذة عنوان النشيد

ـ،أن تصل الحروف المتشابه  

ـ،أن تلون الحروف المتشابه  

القراءة
التحدث

فكر زاوج شارك -
التعلم  التعاوني  

الرؤوس المرقمة-
التعلم باللعب-
المناقشة النشطة-

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض
ألوان

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

يتقويم  ذات. 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الهاء

أالحظ وأتحدث

أالحظ وأقرأ الكلمات                                                     
.

أن تتحدث التلميذة عن لوحة الصور باستخدام -
مفردات وجمل تؤدي لجمل النص  

ى بعض كلمات الدرس المحتوية علتقرأالتلميذةأن 
قراءة بصرية من خالل الصورة  )هـ(الحرف 

المعروضة

التحدث 
القراءة 

-التعليم التعاوني  
التدريس التبادلي
فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

يديكإخفض

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

يتقويم  ذات. 

حرف 

الهاء

.أالحظ وأقرأ الجمل 

.أقرأ  

أن تقرأ التلميذة جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة-
. بصرية من غير ترتيب

ف أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المحتوية على الحر-
قراءة بصرية بدون صورة  )هـ(

التحدث 
التعليم التعاوني  -القراءة 

المفاهيم الكرتونية
تدريس األقران-
التدريس التبادلي-
الدقيقة الواحدة-

-السبورة 
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة • 
واستماع

مالحظة *
وتصويب

تقويم  * 
ذاتي

ورقة عمل*
حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الهاء

أقرأ وأجرد-5

ر أميز بين الصوت القصي-6
(المد)والصوت الطويل 

أالحظ وأكتب-7

رةأن تقرأ التلميذة الحرف مجردا مع الحركات القصي––
أن تقرأ التلميذة حرف العين مع الحركات القصيرة

.والطويلة قراءة صحيحة 
.   كتابة صحيحة ( هـ)أن تكتب التلميذة الحرف

القراءة 
الكتابة 

التعليم التعاوني  -
الدالالت اللفظية

الرؤوس المرقمة-
التعلم باللعب-
النشطةالمناقشة-
فرايرنموذج -

السبورة   
الكتاب 

المنظم الكتابي
لوحةاألصوات
جهاز العرض

حديقة الحروف 

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

يتقويم  ذات. 

ورقة عمل

حرف 

الهاء
أرسم دائرة حول الحرف -8

ثم أكتبه

ـ أقرأ وأالحظ الحرف آخر  9
كل كلمة

(هـ)أن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف
المخصصفي المكان(هـ)أن تكتب التلميذة الحرف-

بأشكاله المختلفة مع حركته 
مات أن تقارن الطالبة بين التاء المربوطة والهاء آخر الكل

التحدث  
الكتابة

التعليم التعاوني  -
تدريس األقران

الرؤوس المرقمة-
النشطةالمناقشة-

السبورة   
الكتاب 
لوحة

جهاز العرض   

مناقشة • 
واستماع

مالحظة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

ـ أ كمل الحرف الناقص مع الهاء
.  أن تكتب التلميذة الحرف الناقص مع حركته-.حركته ثم أقرأ الكلمة 

الكتابة 
القراءة 

التعاوني  التعلم 
الرؤوس المرقمة-

التعلم باللعب-
النشطةالمناقشة-

الكتاب 
جهاز العرض

بطاقات

–مالحظة 

تقويم ذاتي

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



األهـــــدافالمكــونالدرساليومالحصة
المهارة

يسالتدرإستراتيجية
الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الثاء

أالحظ وأتحدث   

أالحظ وأقرأ 
الكلمات                               

أن تتحدث التلميذة عن لوحة الصور باستخدام -
مفردات وجمل تؤدي لجمل النص  

ى بعض كلمات الدرس المحتوية علتقرأالتلميذةأن 
الحرف

قراءة بصرية من خالل الصورة  المعروضة)ث) 

التحدث 
القراءة 

-التعليم التعاوني  
التدريس التبادلي
فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

يديكإخفض

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

يتقويم  ذات. 

حرف

الثاء

.أالحظ وأقرأ الجمل 

.أقرأ  

أن تقرأ التلميذة جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة-
. بصرية من غير ترتيب

ف أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المحتوية على الحر-
قراءة بصرية بدون صورة  ( ث)

التحدث 
التعليم التعاوني  -القراءة 

المفاهيم الكرتونية
التدريس التبادلي-
المساجلة الحلقية-
النشطةالمناقشة-
الدقيقة الواحدة-

-السبورة 
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة • 
واستماع

مالحظة *
وتصويب

تقويم  * 
ذاتي

ورقة عمل*
حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الثاء

أقرأ وأجرد-5

وت أميز بين الصوت القصير والص-6
(المد)الطويل 

أالحظ وأكتب-7

أن تقرأ التلميذة الحرف مجردا مع الحركات ––
القصيرة

رة أن تقرأ التلميذة حرف العين مع الحركات القصي
.والطويلة قراءة صحيحة 
.   كتابة صحيحة ( ث)أن تكتب التلميذة الحرف

القراءة 
الكتابة 

التعليم التعاوني  -
الدالالت اللفظية

الرؤوس المرقمة-
التعلم باللعب-
النشطةالمناقشة-

فرايرنموذج -

اب السبورة   الكت
المنظم الكتابي 
لوحةاألصوات
جهاز العرض

حديقة الحروف 

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

يتقويم  ذات. 

ورقة عمل

حرف

الثاء
أرسم دائرة حول الحرف ثم أكتبه-8

أحاكي عمر في النداء باستخدام--9
(يا)

(ث)أن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف
ص المخصفي المكان(ث)أن تكتب التلميذة الحرف-

.  بأشكاله المختلفة مع حركته 
أن  تحاكي عمر في النداء استخدام   يا–

التحدث  
الكتابة

التعليم التعاوني  -
تدريس األقران

الرؤوس المرقمة-
النشطةالمناقشة-

اب السبورة   الكت
لوحة

جهاز العرض   

مناقشة • 
واستماع

مالحظة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف

الثاء
أكمل الحرف الناقص مع -10

الكتابة .  أن تكتب التلميذة الحرف الناقص مع حركته-.حركته ثم أقرأ الكلمة 
القراءة 

التعاوني  التعلم 
الرؤوس المرقمة-

التعلم باللعب-
النشطةالمناقشة-

الكتاب 
جهاز العرض

بطاقات

–مالحظة 

تقويم ذاتي

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الغين
أالحظ وأتحدث

أالحظ وأقرأ الكلمات 

أن تتحدث التلميذة عن لوحة الصور باستخدام -
مفردات وجمل تؤدي لجمل النص  

ى بعض كلمات الدرس المحتوية علتقرأالتلميذةأن 
قراءة بصرية من خالل الصورة  )غ(الحرف 

المعروضة

التحدث 
-التعليم التعاوني  القراءة 

التدريس التبادلي
تدريس األقران

يديكإخفض

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

يتقويم  ذات. 

حرف 

الغين

.أالحظ وأقرأ الجمل 

.أقرأ  

أن تقرأ التلميذة جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة-
. بصرية من غير ترتيب

ف أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المحتوية على الحر-
قراءة بصرية بدون صورة  ( غ)

التحدث 
التعليم التعاوني  -القراءة 

المفاهيم الكرتونية
التدريس التبادلي-
المساجلة الحلقية-
النشطةالمناقشة-
الدقيقة الواحدة-

-السبورة 
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة • 
واستماع

مالحظة *
وتصويب

تقويم  * 
ذاتي

ورقة عمل*
حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الغين

أقرأ وأجرد-5

ر أميز بين الصوت القصي-6
(المد)والصوت الطويل 

أالحظ وأكتب-7

رةأن تقرأ التلميذة الحرف مجردا مع الحركات القصي––
أن تقرأ التلميذة حرف العين مع الحركات القصيرة

.والطويلة قراءة صحيحة 
.   كتابة صحيحة ( غ)أن تكتب التلميذة الحرف

القراءة 
الكتابة 

التعليم التعاوني  -
الدالالت اللفظية

الرؤوس المرقمة-
التعلم باللعب-
النشطةالمناقشة-

فرايرمنظم -

السبورة   
الكتاب 

المنظم الكتابي
لوحةاألصوات
جهاز العرض

حديقة الحروف 

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

يتقويم  ذات. 

ورقة عمل

حرف

الغين
أرسم دائرة حول الحرف -8

ثم أكتبه

أحاكي عمرا في --9
استخدامه الواو

(غ)أن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف
المخصصفي المكان(غ)أن تكتب التلميذة الحرف-

.  بأشكاله المختلفة مع حركته 
أن  تحاكي تثنية المفرد–

لماتأن  تحاكي عمرا في استخدام الواو للربط بين الك–

التحدث  
الكتابة

التعليم التعاوني  -
الرؤوس المرقمة-
تدريس األقران-
النشطةالمناقشة-

السبورة   
الكتاب 
لوحة

جهاز العرض   

مناقشة • 
واستماع

مالحظة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الغين
أكمل الحرف الناقص مع -10

.  أن تكتب التلميذة الحرف الناقص مع حركته-.حركته ثم أقرأ الكلمة 
الكتابة 
القراءة 

التعاوني  التعلم 
الرؤوس المرقمة-

التعلم باللعب-
النشطةالمناقشة-

الكتاب 
جهاز العرض

بطاقات

–مالحظة 

تقويم ذاتي

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الظاء
أالحظ وأتحدث

أالحظ وأقرأ الكلمات

أن تتحدث التلميذة عن لوحة الصور باستخدام -
مفردات وجمل تؤدي لجمل النص  

ى بعض كلمات الدرس المحتوية علتقرأالتلميذةأن 
قراءة بصرية من خالل الصورة  (ظ(الحرف 

المعروضة

التحدث 
-التعليم التعاوني  القراءة 

التدريس التبادلي
المناقشة النشطة

يديكإخفض

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

يتقويم  ذات. 

حرف 

الظاء

.أالحظ وأقرأ الجمل 

.أقرأ  

أن تقرأ التلميذة جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة-
. بصرية من غير ترتيب

ف أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المحتوية على الحر-
قراءة بصرية بدون صورة  ( ظ)

التحدث 
التعليم التعاوني  -القراءة 

المفاهيم الكرتونية
التدريس التبادلي-
المساجلة الحلقية-
النشطةالمناقشة-
الدقيقة الواحدة-

-السبورة 
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة • 
واستماع

مالحظة *
وتصويب

تقويم  * 
ذاتي

ورقة عمل*
حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الظاء

أقرأ وأجرد-5

ر أميز بين الصوت القصي-6
(المد)والصوت الطويل 

أالحظ وأكتب-7

رةأن تقرأ التلميذة الحرف مجردا مع الحركات القصي––
أن تقرأ التلميذة حرف العين مع الحركات القصيرة

.والطويلة قراءة صحيحة 
.   كتابة صحيحة ( ظ)أن تكتب التلميذة الحرف

القراءة 
الكتابة 

التعليم التعاوني  -
الدالالت اللفظية

الرؤوس المرقمة-
النشطةالمناقشة-

فرايرنموذج -

السبورة   
الكتاب 

المنظم الكتابي
لوحةاألصوات
جهاز العرض

حديقة الحروف 

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

يتقويم  ذات. 

ورقة عمل

حرف 

الظاء

أرسم دائرة حول الحرف -8
ثم أكتبه

ـ9
أكمل الحرف الناقص مع 

.حركته ثم أقرأ الكلمة 

(ظأن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف
المخصصفي المكان(ظ)أن تكتب التلميذة الحرف-

.  بأشكاله المختلفة مع حركته 
.   حركتهأن تكتب التلميذة الحرف الناقص مع -

التحدث  
الكتابة

التعليم التعاوني  -
تدريس األقران

الرؤوس المرقمة-
التعلم باللعب-
المناقشة النشطة-

السبورة   
الكتاب 
لوحة

جهاز العرض   

مناقشة • 
واستماع

مالحظة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
يسالتدرإستراتيجية

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

ـ أتعرف حرف المد مع 10الظاء
الحرف الممدود

أن تنطق التلميذة حرف المد بطريقة صحيحة                     
.                أن تحدد التلميذة حرف المد في الكلمات

.أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة بالدرس

التحدث 
القراءة 

تدريس األقران
المناقشة النشطة
الدقيقة الواحدة

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

ورقة عمل. 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 



غـــغـــغـغـ
ظـظـظـظـ

هـهـهـهـ
ثــثــثـــثـــ

في آخر الكلمة وهو ةفي وسط الكلمفي أول الكلمة
متصل

في آخر الكلمة وهو 
منفصل

ه
ث
غ
ظ



حصة القرني/ إعداد المعلمة 

 

اإلستراتيجياتملحق منظمات 



آخر الكلمة منفصلالكلمة

)                                      (مجموعة :                                                    أضع العالمة      في المكان المناسب 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 

هـ                                  1438:     /      / التاريخ :                                                                                                                 اليوم 
)           (حرف :   الموضوع األول                                                                                                     :    الصف 

أقرأ وأجرد                                                                                                              : المكون لغتي :        المادة
جماعي : أسلوب التنفيذ ا لرابعة                                                                                                  :     الوحدة  

دقائق5:   الزمن بنائي                                                                                                    :   نوع النشاط 
الدالالت اللفظية:   االستراتيجية  متييز احلرف املستهدف بأصواته وأوضاعه:        الهدف 



)                                      (مجموعة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 

هـ                                  1438:     /      / التاريخ :                                                                                                                 اليوم 
)           (حرف :   الموضوع األول                                                                                                     :    الصف 
أرسم دائرة حول احلرف ثم أكتبه  : المكون لغتي :        المادة

ثالثي: أسلوب التنفيذ ا لرابعة                                                                                                  :     الوحدة  

دقائق5:   الزمن تشخيصي:  نوع النشاط 
تدريس األقران:   االستراتيجية  متييز احلرف املستهدف بأصواته وأوضاعه:        الهدف 

الطالبة اليت تطرح السؤال
(مقدمة السؤال ) 

الطالبة اليت جتيب عن السؤال
(جميبة السؤال ) 

األفكارتكتبالطالبة اليت 
(املسجلة ) 

1

)                        (حرفنا اجلديد يف الكلمة أين 

23

........................................................................................................................

2

)                        (حرفنا اجلديد يف الكلمة  أين 
31

..........................................................................................................................

3

)                             (حرفنا اجلديد يف الكلمة أين .
12

..........................................................................................................................



)                                      (مجموعة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 

هـ                                  1438:     /      / التاريخ :                                                                                                                 اليوم 
)           (حرف :   الموضوع األول                                                                                                     :    الصف 
أرسم دائرة حول احلرف ثم أكتبه  : المكون لغتي :        المادة

ثالثي :  أسلوب التنفيذ ا لرابعة                                                                                                  :     الوحدة  

دقائق5:   الزمن تشخيصي:  نوع النشاط 
تدريس األقران:   االستراتيجية  متييز احلرف املستهدف بأصواته وأوضاعه:        الهدف 

الطالبة اليت تطرح السؤال
(مقدمة السؤال ) 

الطالبة اليت جتيب عن السؤال
(جميبة السؤال ) 

األفكارتكتبالطالبة اليت 
(املسجلة ) 

4

)                        (حرفنا اجلديد يف الكلمة أين 

56

..................................................................................................................
......

5

)                        (حرفنا اجلديد يف الكلمة  أين 
64

......................................................................................................................

6

)                             (حرفنا اجلديد يف الكلمة أين .
45

......................................................................................................................
....



)                                      (مجموعة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 

هـ                                  1438:     /      / التاريخ :                                                                                                                 اليوم 
)           (حرف :   الموضوع األول                                                                                                     :    الصف 

أالحظ وأحتدث                              : المكون لغتي :        المادة
جماعي :  أسلوب التنفيذ ا لرابعة                                                                                                  :     الوحدة  

دقائق5:   الزمن بنائي:  نوع النشاط 

يديكإخفض:   االستراتيجية  التعبري عن حمتوى الصورة:        الهدف 

.....................................



)                                      (اسم الطالبة  

حصة القرني/ إعداد المعلمة 

هـ                                  1438:     /      / التاريخ :                                                                                                                 اليوم 
)           (حرف :   الموضوع األول                                                                                                     :    الصف 

أالحظ وأكتب                     : المكون لغتي :        المادة
فردي : أسلوب التنفيذ ا لرابعة                                                                                                  :     الوحدة  

دقائق5:   الزمن تشخيصي   :  نوع النشاط 

ةالخرائط المعرفي:   االستراتيجية  كتابة احلرف املستهدف بأصواته وأوضاعه  من الكلمة:        الهدف 



)                                      (مجموعة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 

هـ                                  1438:     /      / التاريخ :                                                                                                                 اليوم 
)           (حرف :   الموضوع األول                                                                                                     :    الصف 

التمييز بين الصوت القصير والطويل                   : المكون لغتي :        المادة
جماعي: أسلوب التنفيذ ا لرابعة                                                                                                  :     الوحدة  

دقائق5:   الزمن بنائي  :  نوع النشاط 

فرايرمنظم :   االستراتيجية  كتابة كلمات بها أصوات طويلة                                                                         : الهدف 

صوت طويل



)                                      (مجموعة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 

هـ                                  1438:     /      / التاريخ :                                                                                                                 اليوم 
)           (حرف :   الموضوع األول                                                                                                     :    الصف 

االحظ وأقرأ الجمل                     : المكون لغتي :        المادة
جماعي: أسلوب التنفيذ ا لرابعة                                                                                                  :     الوحدة  

دقيقة واحدة:   الزمن تشخيصي:  نوع النشاط 

الدقيقة الواحدة:   االستراتيجية  قراءة الجملة مقترنة بالصورة                                                                          : الهدف 

 

صلي الجملة بالصورة المناسبة: السؤال



)                                      (مجموعة 

حصة القرني/ إعداد المعلمة 

هـ                                  1438:     /      / التاريخ :                                                                                                                 اليوم 
)           (حرف :   الموضوع األول                                                                                                     :    الصف 

أقرأ                                   : المكون لغتي :        المادة
جماعي: أسلوب التنفيذ ا لرابعة                                                                                                  :     الوحدة  

دقائق5:   الزمن تشخيصي : نوع النشاط 

المساجلة الحلقية الشفهية:   االستراتيجية  قراءة الكلمات قراءة بصرية                                                                                : الهدف 

اقرئي الكلمات اآلتية:   السؤال 



حصة القرني/ إعداد المعلمة 

ك  تعتبر استراتيجيات التدريس التبادلي من االستراتيجيات الرئيسة المطلوب تنفيذها لذل
حاولت تطبيقها في الصف األول باستخدام هذه المنظمات حسب ما فهمته 

لصف األولوأسأل هللا أن ينفع بها وسيكون التطبيق شفهيا في البداية بحكم صغر سن التلميذات في ا
.وسنبدأ بالتطبيق الكتابي مع النصوص القرائية فيما بعد



:الصف :                                                                 التاريخ :                                                                              اليوم 

:الموضوع :                                                                 لغتي                                                                        الوحدة : المادة

:اسم المجموعةدقائق                            5: تعلم تعاوني                               الزمن: أسلوب التنفيذ :                                                      المكون 

(لتساؤل ا) إستراتيجية التّدريس التّبادلي 

•...............................................



.................................

:الصف :                                                                 التاريخ :                                                                              اليوم 

:الموضوع :                                                                 لغتي                                                                        الوحدة : المادة

:اسم المجموعةدقائق                            5: تعلم تعاوني                               الزمن: المكون                                                             أسلوب التنفيذ 

(التوضيح ) التّدريس التّبادلي إستراتيجية



أتوقع أعتقد

:الصف :                                                                 التاريخ :                                                                              اليوم 

:الموضوع لغتي                                                                        الوحدة                                           : المادة

:اسم المجموعةدقائق                            5: تعلم تعاوني                               الزمن: المكون                                                               أسلوب التنفيذ 

(التنبؤ ) إستراتيجية التّدريس التّبادلي



......................عرفت أن 
.....................اآلن أصبحت قادرة على

..........................كنت فخورة بنفسي عندما 
.........................أعجبت بإجابة صديقتي  

.............................اليوم وذلك ماتعلمتهسأطبق 
.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

:الصف :                                                                 التاريخ :                                                                              اليوم 

:الموضوع :                                                                 لغتي                                                                        الوحدة : المادة

:اسم المجموعةدقائق                            5: تعلم تعاوني                               الزمن: المكون                                                               أسلوب التنفيذ 

(يص التلخ) إستراتيجية التّدريس التّبادلي 


