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ويقرأ الّسؤال  يعرض المعلّم هذه الّشريحة،-

.  مّرتين  بتأّنٍّ

 ىإل شيرُ تُ تي الّ  وا اليدَ ظ  ح  َل أعّزائي -

 نَ ظر  تَ ن  يَ  البات  الطَ  هؤلء   قول  نَ، إذن الطالبات  

)يقرأ الجملة مّرتين مع التركيز في  .رحَ فَ 

( المشار )هؤلء   المعلم   ويبين   .(هؤلءكلمة )

 ،في العدد   (والتطابق  )الطالبات  والمشار إليه  

، ويدعو الطلبة إلى ويضغط على الفأرة

 مشاركته قراءة الجملة.

 ؟ هل  في الصورة   ظهر  تَ  التي البة  الطَ  هذه   ن  مَ -

بعد  تشير المعلمة إلى أميرة() ؟اموهَ ذّكرت  تَ 

 ه  هذتاز، م  م، م  ت  سن  ح  أَ - ثوانٍّ يقول: خمس

 .ي أميرة  ه   الطالبة  

 ة  ورص   ىَ إل شيرُ تُ تي الّ  وا اليدَ حظ  أعّزائي لَ -

: هي ورة  للص   اسبة  المنَ ملة  الج   ذن  ، إ  الب  الط  

)يضغط على  هدون  ت  ج  مُ  البُ ؤالء  الطُ ه  

. يستعملَ أن  -  هؤلء في تكوين جملٍّ

 .المشار إليهبق في العدد بين أسماء اإلشارة ويطاأن  -

 المشار إليه.( و، هؤلءاإلشارة )هذا، هذهبق في الجنس بين أسماء أن يطا -

 

 

 

- - 

 

-  
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، ويدعو )يقرأ المعلّم الجملة مّرتينالفأرة( 

م ت  حسن  ، أَ تاز  م  م   (الطلبة إلى مشاركته القراءة

 وعةٍّ م  مج  إلى  شير  ن   أن  نا رد  ا أَ ائي، إذَ نَيا أب  

 ذا: كَ ا هَ ينَد  أي   ل  م  تع  نس  

ظروا ن  ا   األعّزاءبتي لَ يا طَ  هيّا: المعلّم   يقول  

ذه  في هَ  هر  َمن  تظ  / الثّانية   إلى الّصورة  

َن الممرضات  م  مج   رائع  ؟  / الّصورة    /وعة  م 

 ؟ا الكلمة  المناسبة  ن/ فمَ إليه   شير  ت   يد   ناكَ وه  

 ،ؤلء  هي: هَ  المناسبة   م، الكلمة  ت  حسن  أَ يقول: /

 ملّونةً،فتظهر الكلمة ، ويضغط على الفأرة

" ؤلء  الممرضات  نشيطات  هَ " :ويقرأ الجملة

يدعو الطلبة إلى مشاركته قراءة و، مّرتين

 الجملة.

يقرأ المعلم المثال وبعد ذلك يبدأ بقراءة 

 الجملة الثالثة.

ظروا ن  ا   األعّزاء  تي لبَ هيّا يا طَ يقول المعلّم: 

َمن  يظهر  في هذه  / الثة  الثَ  إلى الّصورة  

َن المزَ ج  مَ  ائع  رَ ؟  / الّصورة    /ينَ ارع  موعة  م 

 ؟اسبة  لمة  المنَا الكَ شير  إليهم/ فمَ د  ت  ناَك يَ وه  

 /يطلب منهم تكملتها.ويقوم  بقراءة الجملة و

اسبة  هي: لمة  المنَ، الكَ أَحسن ت م : يقول: 

فتظهر الكلمة ، ويضغط على الفأرة، ؤلء  هَ 

وَن ع  ار  ؤلء  المزَ هَ " :ويقرأ الجملة ملّونةً،

يدعو و، مّرتين" ماَر النّخلة  وَن ث  مع  يج  

 الطلبة إلى مشاركته قراءة الجملة

 .للجملة الثالثةبالنسبة وهكذا 

 

4 

 

يقرأ المعلّم  الّسؤاَل، ويبيّن أّن المطلوب هو 

تكملة الجمل بالكلمة المناسبة للّصورة، مع 

ر . وتذكيتينمرّ التّركيز على قراءة الكلمات 

الطلبة باستعمالت أسماء اإلشارة والتمييز 

  بينهم.

 - يطلب  من الّطلبة التّركيَز في الّصورة

من هؤلء  الذيَن يظهروَن في األولى: 
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روَن./ اف  سَ م   إنّهم أَحسن ت م: /الّصورة ؟ 

لمة  ا الكً مَ  هم.  إذن  شير  إلي  د  ت  ناَك يَ وه  

؟ هل  ذه  الجم  مال  هَ اسبة  إلك  المنَ هي  لة 

" أم  لمة  "هَ كَ  لمة  " كَ  ذا" أم  لمة  "هَ كَ  ؤلء 

ويقوم  بقراءة الجملة ويطلب منهم ذه" هَ 

لمة  ، الكَ تاز  م  : م  يقول/ تكملتها. 

"/ )اسبة  هي "هَ المنَ يضغط  المعلّم ؤلء 

على الفأرة ، فتظهر الكلمة ملّونةً، 

وَن افر  سَ ؤلء  الم  "هَ  ويقرأ الجملة:

ويدعو الطلبة إلى مّرتين، وَن " رح  فَ 

 مشاركته قراءة الجملة.
 ظروان  ا   األعّزاءتي لبَ هيّا يا طَ يقول المعلّم: -

ذه  اهد  في هَ شَ اذا ن  مَ / الثّانية   ورة  إلى الص  

 /رةَ الّسلّة  عب  ك  إنّه  لعب  يل   ائع  رَ ؟  / ورة  الص  

 /ا الكلمة  المناسبة  إذن  فمَ  شير  إليها/ناك يد  ت  وه  

 " أم كلمة  ذاهَ ""هؤلء" أم  لمة  هي كَ  هل  

يطلب منهم ويقوم  بقراءة الجملة و ".ذه  هَ "

 الكلمة  المناسبة  هي أَحسن ت م: يقول: / تكملتها.

فتظهر الكلمة ، ويضغط على الفأرة، ذا : هَ 

" ذا الالعب  ماهر  هَ " :ويقرأ الجملة ملّونةً،

يدعو الطلبة إلى مشاركته قراءة  و، مّرتين

 الجملة.

 ظروان  ا   األعّزاءي لبت  هيّا يا طَ يقول المعلّم: -

ذه  شاهد  في هَ اذا ن  مَ / لثةالثّا ورة  إلى الص  

يد   ناكَ وه   /إنّها قطة   أَحسن ت م: ؟  / ورة  الص  

 هي / هل  اسبة  إذن  فما الكلمة  المنَ تشير  إليها/

" أم   لمة  كَ   ".ذه  هَ " كلمة   " أم  ذاهَ " "هؤلء 

 يطلب منهم تكملتها.ويقوم  بقراءة الجملة و

فيكم، الكلمة  المناسبة  هي:  الله   اركَ بَ يقول: /

فتظهر الكلمة ، ويضغط على الفأرة، هذه  

" ذه  القطة  سريعة  هَ " :ويقرأ الجملة ملّونةً،

يدعو الطلبة إلى مشاركته قراءة و، مّرتين

 الجملة.
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يا أبنائي األعّزاء/ شكًرا على  أَحسن ت م:   5

متابعت ك م  وانتباه كم/ نلتقي في الدّرس  القادم  

 بإذن الله تعالى.

  

على المعلّمين الكرام/ وعلى أولياء األمور األفاضل تدريب  مالحظة:

 أبنائهم على الكتابة بإنجاز التدريبين اآلتيين:

 

 

 

     ريـــ          ور          را   
 

 

 

 

 

 

 

 

         ـــــــــر             ر

 را

 

      

 را        را         را           را      

                                           

                    .              .                    .    

    .        .                          
            

 رو        رو         رو        رو           

                               

             

                          .              .               .          
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                 ـــري    ـــري      ــــري      ــري      
              
                 .           .             .       

      .      . 
                

             

                  .                      .      .            

.  

 

بَريد                     بَريد           بَريد       

        بَريد  

 

              .                .              .               . 

 

                   .             .                 .  . 
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