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 جامعة تكساس في أوستن
 

 (: 36الواجب التالي )يقوم الطالب ب: االستعداد للصف  
 على موقع الكتاب واالستماع إلى المفردات  111و 110( ص 1دراسة المفردات الجديدة ) (1
 112ص  Notes on vocabulary usageدراسة  (2
 واالستماع إليهما على موقع الكتاب  113و 112دراسة الفعلين "وصل" و "اشترى" ص  (3
 ( )على الموقع(11-1)الجمل  1تمرين   (4

 
 أهداف الحصة: 

 الدرس الثالث فيمن القائمة األولى  الجديدة تفعيل المفردات 
  بالعامية 1عن طريق العمل على التعبير عن الجمل في تمرين ممارسة الكالم 
 "التدّرب على تصريف الفعلين "وصل" و"اشترى 

 
 دقائق(:  5) لتسخينا

  اإلجابة عن أي اسئلة من الطالب عن الواجب 
 شرح الهدف من نشاطات اليوم 

 
 (:دقيقة  30) الجديدة المفردات لبعض بالصور تفعيل
 رس الثالث على الموقع()موجود في ملفات الد powerpoint: الصور في ملف ال المواد

 مع بعضهم البعضالعمل  الطالب  ستا  الطالب إلى مجموعات ثنائية ويطلب منيقّسم األ النشاط:
  مشاهدة كل صورة ومالحظة األشياء يضع األستا  كل صورة على الشاشة ويطلب من الطالب

ويشجع األستا    لصورة باستخدام المفردات الجديدةا تصف خلق جمل طويلةالموجودة فيها ثّم 
 الطالب على استخدام أكبر عدد من المفردات الجديدة لوصف الصور



 :والصور تتضمن المفردات التالية 
 حائط / لون / أحمر (1
 حائط / لون / أزرق / مفروشات / ترتيب (2

 / شرشف / مالية
  هب (3
 فّضة (4

 باع / اشترى / سعر (5
 رسم / لون / غامق / فاتح (6
 خزانة / قسم (7
 يسار / يمين (8
غسل / مالبس (9

  كّونتهايطلب األستا  من المجموعات أن تخبر الصف بالجمل التي بعد االنتهاء و 
 

 (: دقيقة 30) بالعامية في الصف – تصريف: (114-113)ص  1تمرين 
 بالفصحى(وصل واشترى  )تصريف الفعلين 1الجزء األول من تمرين  من المفترض أّن الطالب قد حّضروا

بهدف ترجمة الجمل المكتوبة  فنريد أن نعمل على تصريف ه ين الفعلين شفويا بالعامية في الصف
 اآلن في الصف هو التالي:والمطلوب . بالفصحى إلى جمل باللهجة المستخدمة عادة في الصف

 كل طالب مع طالب ال يجلس يضع الطالب إلى مجموعات من اثنين وبقدر اإلمكان األستا  قسم ي
 . معه عادة  

  إلى جملة يعّبر الطالب عنها شفويا  1تعمل المجموعات على ترجمة كل جملة من الجمل في تمرين
ويمّر األستا  والمعيد بكل المجموعات لمساعدة الطالب في باستخدام المفردات الجديدة بالعامية. 

 (دقيقة 20البحث عن المفردات المناسبة واستخدامها الصحيح والدقيق. )
 ألستا  مع جميع الطالب كصّف ويطلب من كل مجموعة أن تخبر الصّف شفويا اإلخبار: يعمل ا

عن الجمل التي كّونتها أثناء التمرين. وبعد كل إخبار يوّفر األستا  تصحيحات ومالحظات ويرّكز 
 (دقائق 10) تركيزا كبيرا على صحة تصريف فعل وصل وفعل اشترى بالعامية.


