
 (  04 – 04كتاب التلمٌذ   )  شارعنا  : سابع عشرالدرس ال سادسة الوحدة ال
 المدة  مالحظات  الخطوات  الوسيلة  الهدف اإلجراء  المحتوى عناصر الدرس 

 أن ٌتذكر الطالب اسم المهنة عند السؤال عنها  عصف صٌدلٌة التمهيد 
أن ٌمٌز الطالب بٌن المهنة ومكانها من خالل 

 الصورة 
 أن ٌربط الطالب بٌن الدرس الحالً والدروس 

 السابقة 
 أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة المعلم إجابة صحٌحة 
أن ٌبدي الطالب اهتماما لما كتبه المعلم من خالل 

 محاولته القراءة 

 صورة 
 عارض 

  ٌعرض المعلم صورة  لصٌدالنً فً صٌدلٌة  وٌسأل عنها : ) من هذا
؟ مامهنته ؟ ماذا ٌعطً للولد ؟ مااسم هذا المكان ؟ هل  تعرف اسم 

صٌدلٌة قرٌبة من بٌتك ؟ ماذا تأخذ من الصٌدلٌة ؟ هل ذهبت إلى 
 صٌدلٌة ؟  ...( 

  "  ٌكتب المعلم " هذه الصٌدلٌة التً نشتري منها الدواء 
 المعلم طالبا لقراءة الجملة  ٌختار 

 د5 

 أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة المعلم إجابة صحٌحة  استقراء أشتري  العرض 
أن ٌذكرالطالب اسم المكان بشكل صحٌح عند 

 اإلجابة 
أن ٌجٌب الطالب عن األسئلة موظفا معلوماته 

 السابقة 
أن ٌمارس الطالب حوارا شفوٌا مستخدما الفعل 

 أشتري 
أن ٌتبادل الطالب الحوارالذي على السبورة مع 

 زمٌله 

ٌسأل المعلم :)ماذا تشتري من الصٌدلٌة ؟ هل تشتري قلما ؟ من أٌن   سبورة 
تشتري القلم ؟  بكم تشتري القلم ؟ هل تشتري فاكهة  ؟ مالفاكهة التً 

 تشترٌها ؟ .......(
 ) ٌوجه المعلم الطالب إلنشاء جملة من الفعل  )أشتري 
 مع المعلم لجمل  الطالب وٌكتب بعضا منها ٌست 
  ٌكتب المعلم حوارا على السبورة 
  ٌمثل المعلم الحوار مع طالب 
  نشاط ثنائً ( على الطالب تبادل الحوار  السابق مع زمٌله ( 

 متى ستشتري ؟  الحوار ) 
 .... ٌوم ... سأشتري
بكم تشتري ....؟          
 ... ب .... أشتري 
 ....؟  من أٌن تشتري        

 من ...... ( أشتري ... 
 

 د44

 أن ٌستمع الطالب لقراءة الحوار من المعلم  تلقٌن الحوار 
 أن ٌقرأ الطالب الحوار قراءة صحٌحة 

أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة الفهم العام إجابة 
 صحٌحة 

 أن ٌتأكد الطالب من إجابته بعد تصحٌح المعلم 

 ٌوجه المعلم الطالب لفتح الكتاب   الكتاب 
  ٌقرأ  المعلم الحوار 
  ٌسأل المعلم الطالب أسئلة  التمرٌن الثالث 
  ٌستمع المعلم اإلجابات وٌوجهها 
  ٌختار  المعلم  بعض الطالب لقراءة الحوار 

 د44 

وصف  
 شارع

أن ٌربط الطالب بٌن اسم الشارع المكتوب  استقراء
 وصورته عند قراة اسم الشارع

أن ٌجٌب الطالب عن أسئلة المعلم معتمدا على 
 معلوماته السابقة 

أن ٌتفاعل الطالب مع أسئلة المعلم من خالل 
 اإلجابة علٌها 

أن ٌصف الطالب  شارعا ٌعرفه موظفا ماتعلمه فً 
 الدرس 

أن ٌمضً الطالب وقتا فً االستماع إلى وصف 
 الشارع من الزمالء 

 اسم شارع مشهور مثال" شارع االستقالل "  ٌكتب المعلم على السبورة  سبورة 
  ٌطلب المعلم من أحد الطالب القراءة 
  ٌسأل المعلم الطالب عن الشارع  ) هل تعرف هذا الشارع ؟ هل

 الشارع قرٌب من بٌتك ؟ هل هو طوٌل أم قصٌر ؟ هل هو جمٌل ؟ 
 ماذا ٌوجد فً هذا الشارع ؟ ..........(

 لوصف السابق فً وصف شارع ٌطلب المعلم من الطالب محاكاة ا
 مشهورٌعرفه أو شارع منزله 

   ٌستمع المعلم لكل الطالب 

 د45 

 د5 ) تقوٌم نهائً  ( ٌوجه المعلم الطالب إلغالق الكتاب ثم ٌطرح األسئلة التً تراجع محتوى الدرس  الخاتمة 

 (     20/  22كتاب التلمٌذ  )   الصفحة :  الواجب

 


