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الكتاب في تعلم العربية – الكتاب الثاني – الدرس  – 4تمرينان  5و9
مدة الحصة 75 :دقيقة

إعداد الخطة :فاليري مونتيس
االستعداد للصف :يقوم الطالب بالواجب التالي (:)49
 )1دراسة المفردات الجديدة ( )2ص  152واالستماع إليها على موقع الكتاب
 )2دراسة  Notes on vocabulary usageص 154
 )3تمرين  :9إعداد أسئلة للزمالء في الصف
 )4تمرين ( 6لألستاذ)
أهداف الحصة هي
 )1العمل الدقيق على أوزان األفعال الجديدة في تمرين 5

 )2تفعيل المفردات الجديدة من خالل نشاط محادثة "اسألوا زمالءكم" في تمرين 9
يوزع الواجبات أو التصحيحات ويجيب عن أي اسئلة
التسخين ( 5دقائق) :يسلّم األستاذ على الطالب و ّ
تمرين ( 5ص  :)154أوزان األفعال الجديدة ( 20دقيقة)

يقسم األستاذ الطالب إلى مجموعات من اثنين للعمل على الجدول في تمرين  5الذي يحتوي أوزان
ّ 
األفعال الجديدة.
 يطلب األستاذ من الطالب قراءة التعليمات لتمرين  5قبل بداية النشاط.

ويمر األستاذ والمعيدة بين المجموعات
 تعمل كل مجموعة على ملء جدول أوزان األفعال الجديدةّ ،
لمساعدة الطالب على تحديد المعلومات المطلوبة لكل فعل ،ويكون التركيز على كتابة كل معلومة
بشكلها الصحيح وبالحركات الصحيحة.

تمرين ( 9ص  :)157-156اسألوا زمالءكم ( 40دقيقة)
 يفتح الطالب كتبهم على ص  156لقراءة التعليمات لتمرين  ،9ويجيب األستاذ عن أي أسئلة.

يتحركوا لكراسي مختلفة للعمل مع زميل مختلف عن الزميل الذي
يطلب األستاذ من الطالب أن ّ
عملوا معه في النشاط األول.

 نرتب الكراسي بحيث يجلس كل طالب بشكل مواجه للطالب اآلخر.
 يحدد األستاذ لكل طالب ما إذا كان "أ" أو "ب".

 يقوم الطالب "أ" بطرح  3أسئلة من المجموعة "أ" على الطالب "ب" ويقوم الطالب "ب" بطرح  3أسئلة
من المجموعة "ب" على الطالب "أ" ويكتب كل طالب مالحظات عن الجواب استعدادا إلخبار

الصف فيما بعد ويساعد األستاذ والمعيد جميع المجموعات في تكوين األسئلة باستخدام المفردات
الجديدة بشكل صحيح.

 بعد حوالي  10دقائق يطلب األستاذ من الطالب في "أ" أن يذهبوا إلى مجموعات جديدة ويبقى
الطالب "ب" في أماكنهم.

 يقوم الطالب "أ" بطرح األسئلة األربعة الباقية من المجموعة "أ" على الطالب "ب" ويقوم الطالب "ب"
بطرح األسئلة الباقية من المجموعة "ب" على الطالب "أ" ( 10دقائق)

 اإلخبار :يجلس الطالب في مجموعتين كبيرتين – مجموعة مع األستاذ ومجموعة مع المعيد –

ويتم التصحيح كما يجب طبعا!
ويخبرون زمالءهم عن األجوبة التي أتى بها الزميل في المجموعةّ .
( 20دقيقة)

