
  تدريسيةخطة 
 20و 19 انتمرين – 3الدرس  –الثاني الكتاب  –الكتاب في تعلم العربية 

 دقيقة 75مدة الحصة: 
 إعداد الخطة: فاليري مونتيس

 جامعة تكساس في أوستن
 

 (: 45الواجب التالي )يقوم الطالب ب: االستعداد للصف  
 134-133( دراسة قواعد "من الـ...+ المصدر" ص 1
 واالستماع الى العبارات على الموقع 133ص  في الَجدَول( دراسة العبارات 2
 ()ب( )على الموقع17تمرين ( 3
 

 هي ف الحصة اهدأ
 19..." في تمرين  لالتدّرب على استعمال تركيب "من ا (1
 20عن طريق الترجمة في تمرين الفهم والتعبير التركيز على الدّقة  (2

 

عن أي اسئلة من  جيبتو  التصحيحات وّزع الواجبات أوتعلى الطالب و  ةاألستاذ تسّلم دقائق(: 5) لتسخينا
 شرح الهدف من نشاطات اليومتثّم أو االسكتشات الطالب عن الواجب 

 

 دقيقة( 25)..."  ل: استعمال تركيب "من ا(134)ص  19تمرين 

  التعليمات ثم تراجع معهم المثال تقسم األستاذة الطالب إلى مجموعات ثنائية وتطلب منهم أن يقرأوا
 وتوضح لهم ما هو المطلوب في التمرين.

  بالتجول بين المجموعات لمساعدة الطالب يبدأ الطالب العمل على جملهم وتقوم األستاذة والمعيدة
... + مصدر" بشكل خاص. ومن الممكن أن  لفي التركيز على االستخدام الصحيح لتعبير "من ا

بالدوران بين  التركيب بالفصحى بمقابل اللهجات نجيب على أي أسئلة تتعّلق بكيفية استخدام هذا
 المجموعات للتوجيه والمساعدة.

 .بعد االنتهاء تطلب األستاذة من بعض الطالب أن يعطوها الجمل التي جاءوا بها 
 

 دقيقة( 40) : الترجمة(20)ص  20تمرين 
 األستاذة الطالب إلى مجموعات ثنائية وتعطي كل مجموعة من اثنين مسمى )أ( أو )ب( تقسم 



 وتذكرهم األستاذة بأننا يجب أن نقوم بالترجمة باستخدام  (135)ص  20التعليمات في تمرين  يقرأ
 .الفصحى وأيضًا التفكير في كيف نقول الجملة بالعامية

  11-9-7-5-3-1في مجموعة )أ( أن يعمال على ترجمة الجمل تطلب األستاذة من كل طالبين 
 .10-8- 7-6-4-2وكل طالبين في مجموعة )ب( الجمل 

 بين األزواج لمساعدة الطالب في البحث عن التعبير الصحيح بالعربية.  ةوالمعيد ةتجول األستاذت 
  قسمًا  11الصف الى بعد انتهاء الطالب من العمل على ترجماتهم تقسم األستاذة السبورتين في

 .11-1بحيث نكتب في كل قسم واحدة من الجمل من 
 التي قامت بترجمتها تطلب األستاذة من كل مجموعة أن تكتب على اللوح واحدة من الجمل. 
  بعد انتهاء كل المجموعات من الكتابة تراجع األستاذة الجمل مع الصف ككل ونقوم بتصحيح أي

 .إشكاليات في الترجمة
  االنتهاء من كل جملة تطلب األستاذة من المجموعة أن تقول شفويًا كيف نعبر عن الجملة بعد

 المترجمة بالعامية.


