
 سادسةالوحدة ال

 
 قراءة + نشاط ثقافي  العشرونالدرس 

عناصر 
 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

  التمهيد
فً شارعنا /  
مكتب البرٌد / 

مسجد  / مدرسة  / 
 مطعم 

 

 
 
 
 

 الحوار
 

 المحاكاة 

 
 

  أن ٌتذكر
التلمٌذ بعض 

التراكٌب التً 
مرت معه فً 

الدرس 
 السابق

 
صورة ألحد شوارع 

 المدٌنة

  ٌبدأ المعلم بالتعرٌف بالشارع
 الذي ٌسكن فٌه.

أسكن فً دمشق فً شارع 
مكتب ) المالكً ؛ فً شارعنا 

/  .....البرٌد / مسجد 
  ( .......مدرسة

  ٌطلب من أحد التالمٌذ أن ٌعّرف
 بالشارع الذي ٌسكن فٌه

 د 5 

 
 العرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قراءة

 واستيعاب

بٌن صل 

 
 
 
 

 المحاكاة
 
 
 
 
 

 االستنتاج

 

  أن ٌنظر
التلمٌذ إلى 

 الصور.
  أن ٌناقش

التلمٌذ 
محتوى 
 الصور

  ًأن ٌصغ
التلمٌذ للقراءة 

 الصحٌحة
 للعبارات

  أن ٌالحظ

 
 
 
 

 
 

  العارض
 الضوئً

 

  الكتاب 
 

 الصور 

  على السبورة )/   العباراتكتابة
/  علًمكتب البرٌد / مسجد 

 / مطعم خدٌجة االبتدائٌة مدرسة
 ..(المدٌنة / .........

  قراءة الكلمات والتراكٌب 
  الطلب من التالمٌذ التردٌد مع

 المعلم
  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة

 الفردٌة
  الطلب من التالمٌذ النظر إلى

 الصور 
 ر مع  التالمٌذ عن اإطالق الحو

كل صورة على حدا ، من خالل 

 د66 



العبارة 
والصورة 

 المناسبة
 
 

 

التلمٌذ بداٌة 
الكلمات 
 ونهاٌتها

  أن ٌقرأ
التلمٌذ 

العبارات 
 والكلمات 

  أن ٌتحدث
التلمٌذ عن 
كل صورة 

 بجملة مفٌدة. 
  أن ٌصل

التلمٌذ بٌن 
العبارة 

والصورة 
 المناسبة

 ٌصف أن 
التلمٌذ بدقٌقة 

الشارع واحدة 
الذي ٌسكن 

 فٌه

 اإلجابة عن بعض األسئلة: 
فً هده الصورة؟  ماذا تشاهدون

مكتب البرٌد. ماذا نفعل فً 
مكتب البرٌد؟ نرسل البرٌد منه 
؟ هل ٌوجد فً شارع المدرسة 

 مكتب للبرٌد
) وهكذا ٌأتً المعلم على كل 

 الصور (
  قراءة صٌغة السؤال، ثم الطلب

 من أحد التالمٌذ إعادة القراءة 
  الطلب من التالمٌذ وصل العبارة

معتمدٌن بالصورة المناسبة، 
 على أنفسهم

  المرور على التالمٌذ وتصحٌح
 إجاباتهم

  اطالق حوار بٌن المعلم و
وصف الشارع التالمٌذ عن 

 الذي تقع فٌه المدرسة

 د 4 تبادل وصف الشارع مع أحد زمالئك
 

  استمع
وأعد 

 
 

 الترجمة

  أن ٌستمع
 التلمٌذ للنص

  ًأن ٌصغ

 
 

 الكتاب 

  ٌطلب المعلم من التالمٌذ إغالق
 الكتاب ، وٌدٌر التسجٌل. 

 .قراءة النص قراءة نموذجٌة 

 د66 



 واحفظ
دراجتً 

 صدٌقتً
 

 
 :تسلية 

ارسم فً 
دفترك أحد 

الشوارع 
المعروفة 
 فً مدٌنتك

 
تبادل 

وصف 
الشارع مع 

 زمٌلك

 

 
 المحاكاة

  
 االستنتاج

التلمٌذ لقراءة 
النص قراءة 
نموذجٌة من 

 المعلم.
  أن ٌردد التلمٌذ

القراءة مع 
 المعلم.

  أن ٌقرأ التلمٌذ
النص قراءة 

 صحٌحة
  أن ٌتعرف

التلمٌذ على 
الفهم العام 

 للنص
  أن ٌناقش

المعنى  التلمٌذ
 العام للنص

  أن ٌتقن التلمٌذ
قراءة النص 

 المطلوب.
  أن ٌحفظ التلمٌذ

 النص المطلوب
  أن ٌرسم التلمٌذ

فً دفتره أحد 
 شوارع المدٌنة.

 

  العارض
 الضوئً.

 

  صورة لدراجة
 هوائٌة

 

  الطلب من التالمٌذ تردٌد النص
 جماعٌاً مع المعلم.

  تقدٌم للنص بإعطاء فكرة عامة
عن معانً النص، مع االستعانة 

 بالترجمة.
   الطلب من بعض التالمٌذ تكرار

 القراءة، وتصحٌح األخطاء.
  مناقشة بعض المعانً مع التالمٌذ

إلبداء آرائهم من خالل ورقة عمل 
األفكار ُمعّدة مسبقاً ، بحٌث تكون 

والعبارات مصاغة باللغة العربٌة 
ومترجم فٌها أهم المفردات 

والعبارات بلغة الطالب األم ) أو 
أي لغة وسٌطة ( على أن تكون 
إجابات التالمٌذ بنعم أو ال، أو 

 اختٌار من متعدد.
 على السبورة، ثم  النص كتابة

حذف بعض الكلمات من متنه، و 
 النصالطلب من التالمٌذ قراءة 

استحضارهم للكلمات  مع
 المحذوفة. 

  الطلب من التالمٌذ قراءة النص
 المطلوب دون النظر إلى الكتاب

  الطلب من أحد التالمٌذ قراءة
ارسم فً دفترك أحد السؤال: 



 الشوارع المعروفة.
  المرور على الطالب وإبداء

 اإلعجاب برسوماتهم
 

 د 4 ارسم فً دفترك أحد الشوارع المعروفة فً مدٌنتك
  62 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة

 


