
 )  كتاب التلمٌذ / الصفحة  :  ( الدرس  السابع والسبعون : مكة والمدٌنة  الوحدة الرابعة والعشرون 

 المدة مالحظات الخطوات الوسٌلة الهدف اإلجراء المحتوى عناصرالدرس

أن ٌربط الطالب الدرس الحالً  المحاكاة  طائرة , سٌارة , حافلة  التمهٌد 

 بالدروس السابقة 

 الطالب على وسائل النقل فً أن ٌتعرف

 الدرس 

 ٌعرض صورة  السٌارة  ٌقول هذه سٌارة ٌسأل ماهذه ؟  صور 

 ٌكرر الطالب  ثم ٌطلب من التالمٌذ جملة  باستخدام الكلمة 

ٌكتب المعلم ) أنا أذهب إلى المدرسة بالسٌارة  ( ٌقرأ وٌكرر 

 التالمٌذ 

 ..ٌسأل كٌف تذهب إلى المدرسة ؟ هل تذهب مشٌا ؟ .

 ٌكرر األمر مع الباقً 

 د5 

أن ٌنشئ  الطالب جملة  صحٌحة  االستنتاج أعود × أذهب  العرض 

 باستخدام أعود 

ٌكمل المعلم الجملة  ) ... وأعود بالحافلة  ( ٌقرا وٌكرر   سبورة

 أعود × التالمٌذ ٌضع خطا تحت كلمة أعود  ثم ٌكتب :أذهب 

 غرفة المدٌر مثال (  ٌمثل المعلم الذهاب والعودة ) إلى

 ٌطلب من التالمٌذ جملة على نمط الجملة  السابقة 

 ) أنا أذهب ..... وأعود ......  ( 

 د5 

 مكة المكرمة  

 المسجد الحرام 

 المدٌنة المنورة 

 المسجد النبوي 

أن ٌذكر الطالب مكان المسجد الحرام  االستقراء

 والنبوي بدقة 

 خرٌطة 

 صور 

واضحة  ٌطلب من الطالب اإلشارة  ٌعرض المعلم خرٌطة 

 إلى بلدهم  ٌرسم دائرة باللون االخضر حول البلد 

ٌشٌر إلى مدٌنة مكة  ٌرسم دائرة باللون األحمر ٌطلب من 

أحد التالمٌذ قراء اسم المدٌنة ٌكتب على السبورة ) هذه مكة 

 المكرمة  ( ثم ٌعرض صورة مكة 

 رر الطالب ٌكتب ) فً مكة المسجد الحرام  ( ٌقرأ وٌك

 ٌعرض صورة المسجد الحرام  ٌشٌر قائال هذا المسجد الحرام  

ٌسأل : ماهذا ؟ أٌن المسجد الحرام ؟ هل المسجد الحرام فً 

 مكة ؟ ...ثم ٌكرر األمر مع المدٌنة   

 د5 

  ماذا تفعل فً المسجد النبوي  ؟ ..  تقوٌم مرحلً : هل هذه سٌارة ؟ ... أٌن المسجد الحرام ؟ ... كٌف تذهب إلى المسجد الحرام ..؟ 

قد ٌحتاج إلى عرض فٌدٌو  ٌقرأ المعلم الحوار و ٌكرر الطالب  مجسم للكعبة ان ٌعرف الطالب المعنى الصحٌح   التلقٌن  محادثة الكتاب   

ولو لثوان لعرض الطواف 

 د55



 ٌطلب من التالمٌذ قراءة صامتة مع اإلشارة للكلمات الغرٌبة  للكلمات  المحاكاة  سأطوف بالكعبة

 و ٌقول ) هذه الكعبة ( ثم ٌكتب   ٌعرض المعلم مجسم  الكعبة

ٌمثل الطواف حول الكعبة  و ٌقول ) أنا أطوف بالكعبة  ( 

 ٌكتب وٌطلب من الطالب تمثٌل الطواف مع التكرار 

 ٌسأل  المعلم  :ماذا تعمل حول الكعبة  ؟ 

 نشاط ثنائً  : تمثٌل الحوار 

 ة أكثرلتوضح الفكر

س +)  أصلً , أطوف  

, أعود ....... إن شاء 

 هللا 

ان ٌعرف أن ارتباط السٌن بالفعل تدل  االستنتاج

 على المستقبل 

 ٌقارن المعلم بٌن سأصلً  وأصلً بالتمثٌل والرسم  صور 

أصلً الظهر  ( ثم ٌمثل أنه ٌفكر  ٌمثل الصالة وٌقول  )

وٌرسم غٌمة التفكٌر على السبورة ثم ٌقول  )سأصلً  الظهر 

 إن شاء هللا  ( ٌكرر االمر مع الباقً 

ٌعرض المعلم أزوجا من الصور  ) رجل ٌفكر بالطعام وآخر 

 ٌأكل ( وعلى الطالب أن ٌختار الفعل الصحٌح 

 غسل , ٌكوي....(ٌطبق على أعال تعلمها سابقا  ) ٌشرب  , ٌ

 د7 

 د5 ..... تقوٌم نهائً : ٌسأل الطالب إفرادٌا أٌن المسجد الحرام ؟ ماذا تعمل فً المسجد النبوي  ؟ كٌف تعود إلى البٌت  ؟ هل  تركب السٌارة  ؟ الخاتمة 

 (   83 -  83كتاب النشاط  )  ص   الواجب 

 


