
 )  كتاب التلمٌذ / الصفحة  :  ( الدرس التاسع واألربعون  : فً السوق المركزي  الوحدة السادسة عشر 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

  أرٌد  التمهٌد 

 التمثٌل

 

أن ٌصبح الطالب جاهزا للدخول فً 

 الدرس 

 ٌنادي المعلم أرٌد ماء وٌشٌر إلٌها ٌكرر حتى تتم االستجابة  السبورة 

ٌكتب ) أرٌد ماء ( ثم ٌسأل الطالب  ماذا ترٌد ؟ هل ترٌد بٌضا 

 ؟ هل ترٌد تفاحا ؟ هل ترٌد سمكا ؟ .....

 ٌطلب المعلم من التالمٌذ سؤاله  ماذا ترٌد ؟ 

نشاط ثنائً : كل طالب ٌسأل صدٌقه ماذا ٌرٌد ؟ وٌجٌب عن 

 له سؤا

 د5 

خضار فاكهة  أن  ٌخمن الطالب عنوان الدرس  االستنتاج   فً السوق المركزي   العرض

 بطاقات  

 .... 

 صور 

ٌسبق للمعلم أن ٌكون قد قسم الطالب إلى مجموعات ووكل كل 

الخضار ,  مجموعة بمهمة إعدا د قسم من اقسام السوق )  قسم

قسم الفاكهة , قسم اللحوم ...( ٌنسق المعلم الصف لٌحاكً 

السوق تماما ٌعلق الفتة كبٌرة على باب الصف  فً السوق 

المركزي  ٌقرا المعلم العنوان ثم ٌسأل مادرس الٌوم ؟ هل هذا 

 درس المزرعة ؟ هل هو درس األسرة ؟ 

 ٌقرأ العنوان ثم ٌسجله  

العمل المجموعاتً سابق 

 درس لل

ممكن االستعانة بصور 

 لالشٌاء  

اإلجابات من الخبرات 

 السابقة 

 د5

أن ٌعمل مع زمٌله فً مناقشة الجواب   القٌاس  محادثة الكتاب  

 للتأكد من صحته 

 

أن ٌقرأ الطالب الدرس بصورة خالٌة 

 من األخطاء 

 الكتاب 

األصوات 

 المرفقة 

 ٌوجه الطالب لفتح الكتاب  

ٌطلب من التالمٌذ قراءة المفردات فً صفحة األلفاظ قراءة  

 صامتة 

ٌقسم الطالب إلى مجموعات وٌطلب منهم التعاون لإلجابة عن 

 أسئلة التواصل 

 ٌساوي بٌن المجموعات فً استماع اإلجابات ثم ٌصوبها

 ٌسجل اإلجابات الصحٌحة على السبورة 

 والتكرار ٌوجه الطالب الستماع القراءة النموذجٌة  

 ثم ٌطلب من التالمٌذ القراءة الجهرٌة 

 د55 

ٌمثل المعلم مع الطالب دور الزبائن وٌطلب من التلمٌذ أن خضار فاكهة أن ٌعرف الطالب  أقسام السوق  التمثٌل والمحاكاةهذا قسم اللحوم ,  

ٌحضرعربة التسوق ٌشٌر المعلم إلى القسم األول وٌسأل 

ٌحضر المعلم مسبقا 

بطاقات مكتوب علٌها 

 د51



 المركزي الموجودة فً الدرس الخضار , ...

 

أن ٌتفاعل  الطالب مع صدٌقه فً 

 األسئلة واألجوبة عند التمثٌل

 بطاقات  ...

 صور 

الطالب ماهذا القسم ؟ بعد سماع اإلجابات  ٌعلق المعلم الفتة 

 كبٌرة باسم القسم  

ٌتبادل األسئلة مع الطالب  ماذا ترٌد ؟ هل ترٌد لحما ؟ هل 

 لحم ؟ بكم الدجاج ؟  ... ترٌد دجاجا ؟ بكم ال

 ٌكرراألمر مع باقً األقسام

 نشاط ثنائً : ٌمثل  الطالب مع صدٌقه دور الزبائن فً السوق 

األقسام وأسماء األشٌاء 

الجدٌدة لٌضعها أمامها 

 عند التمثٌل

ي الفعل أن ٌؤلف الطالب  جملة تحتو االستقراء أحضر  /  ي   

 أحضر بسٌاق صحٌح 

ٌكتب على السبورة أحضر : وٌطلب من التالمٌذ وضعها فً  السبورة 

 جملة  من إنشائهم 

 ٌنبه المعلم إلى ) أحضر / ي ( للمذكر والمؤنث 

 ٌنوع الخطاب إن كان الصف مختلطا

 د5 

 د5 ماهذا ؟ ماذا ترٌد ؟ هل ترٌد ؟ أحضر ..؟ ....  والهدف أن ٌتأكد من الفهم الدقٌق للنصتقوٌم نهائً : ٌنزع المعلم الباطقات وٌتبادل مع الطالب الحوار   الخاتمة 

 (    55  -  51كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


