
 43)  كتاب التلمٌذ / الصفحة  :    الدرس السابع والخمسون : فً المكتبة  الوحدة الثامنة عشر 

-  43  ) 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

) دفتر , كتاب  , فً  التمهٌد 

 المكتبة ( 

أن ٌكرر الطالب عنوان الدرس  عدة  المحاكاة 

 مرات 

أن ٌعرف الطالب أسماء األشٌاء 

 المعروضة على الطاولة ) الهدف ( 

 لوازم المكنبة 

 بطاقات 

ٌحاكً المعلم بٌئة المكتبة فً الصف تماما ) ٌحضر طاولته 

وٌعرض علٌها  األشٌاء الموجودة فً المكتبة ٌكتب االسعار 

على بطاقات وأسماء األشٌاء الهدف على بطاقات ٌعلق الفتة 

 الطاولة مكتوب علٌها العنوان فً المكتبة ( كبٌرة فوق 

 ٌقرأالمعلم العنوان وٌطلب من التالمٌذ التكرار 

 ٌقرأ أسماء االشٌاء فً البطاقة  ثم ٌسال ماهذا ؟ هل ترٌد ؟ 

 د4 

 ) بكم ..... العرض 

 ب.....   , دوالر  ( 

أن  ٌقرأ الطالب األعداد بالشكل  المحاكاة 

 الصحٌح 

 أن ٌسأل الطالب عن السعر بكم ؟ 

 أن ٌجٌب  الطالب عن السعر بدقة 

 بطاقات 

 سبورة 

 ٌشٌر المعلم إلى القلم ٌقول القلم بثالثة ...... 

وٌكنب على السبورة  ٌلون حرف الباء باللون األحمر  

 لالنتباه إلٌها جٌدا  ثم ٌسأل بكم القلم ؟  

 ٌكتب السؤال مقابل الجواب 

 مع كل األشٌاء ٌكرر العملٌة 

ٌنزع بطاقات األسعار القدٌمة وٌضع بطاقات جدٌدة علٌها 

 السعر على جانبه رمز الدوالر  

 ٌشٌر المعلم إلى القلم وٌقول القلم بثالثة دوالرات وٌكتب 

 ثم ٌسأل بكم القلم ؟ وهكذا 

 ٌسال عن أشٌاء اخرى فً بٌئة الصف بكم هذا ؟ بكم هذه ؟ 

أل زمٌله عن أسعار أشٌائه نشاط ثنائً : كل طالب ٌس

 الخاصة 

 ٌختار أوال عملة البلد  مثال  

 فرنك . لٌرة .....

 د23

أن ٌشترك الطالب مع صدٌقه فً تمثٌل  التمثٌل  المطلوب  

 موقف البائع والمشتري فً المكتبة 

ٌمثل المعلم دور البائع والطالب دور الزبون وٌتبادالن  سبورة 

 ... هل ترٌد قلما ؟ مقصا ؟ كتابا ؟ (  الحوار )  ٌكم

ٌدون المعلم على السبورة  ماأخذه الطالب  دفتر وكتاب وقلم 

 المطلوب ... ٌكتب المطلوب وٌكرر مع بعض الطالب 

 د21 



 ٌكرر المعلم التمثٌل بدور الزبون والطاالب دور البائع 

نشاط ثنائً : كل طالب ٌمثل مع صدٌقه دور البائع 

 بة والمشتري فً المكت

 أن ٌقرأ الطالب الدرس بصورة صحٌحة  القٌاس  محادثة الكتاب  

أن ٌتفاعل الطالب مع أسئلة التواصل 

 أثناء الحوار 

 الكتاب 

 

 ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب ثم ٌقرا المعلم 

 ٌستمع المعلم إلى قراءة جهرٌة من التالمٌذ

 فردٌا ٌطلب من التالمٌذ اإلجابة عن أسئلة التواصل  

 الذي فً تواصل مع زمٌلتبادل الحوار نشاط  كل طالب ٌ

 د21 

 د1  تقوٌم نهائً : ٌسأل المعلم وعلى الطالب أن ٌجٌب  )  هل ترٌد ؟ بكم ؟ المطلوب ...  ( الخاتمة 

 (   31  -  23كتاب النشاط  )  ص    الواجب 

 


