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 لصف الثانيخطة دراسية ل

 دقيقة( 50)مدة الحصة :  نوفمبر 5 األربعاءيوم 

 (21)تمرين  نص استماع: اليمن

 إعداد: محمود البطل

 تكساس في أوستنجامعة 

 

 أهداف الدرس:

عاء في مدينة صننص أصلي عن فهم واستراتيجياتها عن طريق العمل على  تعزيز مهارة االستماع .1

 اليمن

 

 

 الخطوات المتبعة:
 

 ( دقيقتان)تسخين عام:  .1

  يبدأ األستاذ الدرس بسؤال الطالب إن كانت لديهم أي تساؤالت بالنسبة لالسكتشات يوم الخميس

 ويجيب عنها.

 

  :العمل على النص .2
 

 دقائق( 5) :ما قبل االستماع

 ويسأل الطالب  يضع األستاذ الصورة الموجودة في آخر هذه الخطة التالية على كاميرا الوثائق

 لذي يظهر ملوناً باللون الحمر على الخريطة. يخمنوا اسم البلد اأن 

  بعد أن يخمن الطالب أن البلد هو اليمن يسألهم األستاذ ماذا يعرفون عن اليمن بشكل عام

 ويكتب بعض النقاط السريعة على اللوح.

  إن لم يكن أحد الطالب قد ذكر ذلك، يسأل األستاذ عن عاصمة اليمن ونتوقع منهم أن يقولوا

فيكتب األستاذ الكلمة الصحيحح على اللوح ويعمل مع الطالب على النطق الصحيح   سانا""

 لالسم.

  التعرف الى مدينة صنعاء وتاريخها عن طريق نص يشرح األستاذ الهدف من نشاط اليوم وهو

يفهم الصورة العامة ويستخرج أكبر قدر من قناة "الجزيرة" ويطلب األستاذ من كل طالب أن 

يأخذ مالحظات خالل االستماع  ويمكن أن تكون المالحظات ومات وممكن من المعل

 . باإلنكليزية

 (دقيقة 20) :األول االستماع

  ًدقائق( 6) . يقوم األستاذ بتشغيل الفيديو كامال 
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 وعن بعض األشياء التي  هبعد االنتهاء يطلب األستاذ من كل طالب أن يتكلم مع جاره عما فهم

 دقائق( 6) كتبها في مالحظاته.

  يقوم األستاذ برسم القائمة التالية على اللوح ويعمل مع الصف على ملئها بناء على ما فهموه بعد

 دقائق( 8) االستماع األول:

 ماذا عرفنا عنه من النص؟ (/شيءالموضوع )مكان/شخصية

  

  

  

  

  
 

 لجدول ويقول أننا إن قدم أحد الطالب معلومة جزئية أو غير صحيحة يكتبها األستاذ في ا

 سنركز عليها في االستماع الثاني ويضع أمامها عالمة استفهام.

 

  دقيقة( 13) االستماع االثاني:

   .دقائق( 6)يقوم األستاذ بتشغيل الفيديو كامالً مرة ثانية 

  يسأل األستاذ الصف ككل أن يعطيه أي معلومات إضافية خرجوا بها وأي أشياء نريد أن

وأيضاً يسألهم إن كانت هناك أي كلمات خمنوها من السياق.  لقائمة على السبورةنضيفها إلى ا

 دقائق( 7) كتابة أي كلمات جديدة على السبورة.أن نتذكر والمهم هنا 
 

  (دقائق 10) االستماع الدقيق:

 ستاذ باختيار بعض المقاطع من الفيديو للتوقف عندها بهدف االستماع في هذا القسم يقوم األ

 قيق وأقترح التركيز على المقاطع التالية:الد

  ويقوم األستاذ  وكان ال بدّ من صنعاء وإن طال السفر: 00،46إلى  00،42المقطع من

 بلستخراج أجزاء الجملة مع الصف ويكتبها على اللوح.

  وتحت المظالت الملونة التي تقي البائعين والشارين حر  00،59-00،52المقطع من

الجملة عدة مرات بهدف تخمين معنى كلمة المظالت بناء على كلمة  هنا نسمع الشمس

 "ملونة" ونركز على كلمتي "بائعين" و "شارين"

  لخبز....  وأكثرها ستعمل في صناعة ات   منها تسعة 2،38إلى  2،23المقطع من

 كوالت المحليةاستعماالً في المأ

  5،34إلى  5،27المقطع من 

 يذهب األستاذ إلى و ذا قال النص عن اإلمام علي بن أبي طالبيسأل األستاذ الطالب ما

ونستمع إليه معاً ونحاول ( 5،50)في المقطع عند المقطع الذي يتحدث عن اإلمام علي 

 .تخمين معنى كلمة "خط"

 

 بالتوفيق يا شباب!
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