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 خطة دراسية للصف الثاني

 دقيقة( 75)مدة الحصة :  

 القصة وأسماء الشهور

 إعداد: محمود البطل

 تكساس في أوستنجامعة 

 

 أهداف الدرس:

 فهم الطالب للفيديو في الدرس الرابعتفعيل  .1

 العمل على االستماع الدقيق للفيديو .2

 تفعيل العبارات الثقافية التي درسها الطالب في البيت .3

  شهورالتدرب على استخدام أسماء ال .4

 

 

 ت المتبعة:الخطوا
 (دقائق 5تسخين: ) (1

 ويجيب عنها لديهم يسأل األستاذ إن كانت هناك أي اسئلة. 

 

 (يقةدق 35) :واألسئلة حوله للفيديوتفعيل  (2

 (دقائق 7-6األستاذ الطالب إلى مجموعات من اثنين ويطلب من كل طالبين أن يناقشا ما فهماه من كالم طارق/خالد في الفيديو. ) يقسم 

 طلب األستاذ من الطالب أن يعطوه بعض المعلومات التي خرجوا بها من المناقشة وهنا يمكن أن ننادي على طالب معينين بأسمائهم ي

 (دقائق 8لتشجيعهم على المشاركة، ويكتب األستاذ بعض هذه المعلومات على السبورة وخاصة األجزاء التي تستخدم المفردات الجديدة. )

 لذلك مع التركيز بشكل خاص عن التشابهات  دقائق 10ونعطيهم حوالي  في )ب( 15ل مع شريكه/شريكته على األسئلة يعود كل طالب للعم

 واالختالفات بين رمضان وعيد الشكر.
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 ( .دقائق 10ينقسم الصف الى مجموعتين كبيرتين مع األستذة والمعيدة ويقوم أفراد كل مجموعة باإلخبار عما ناقشوه) 

 

 (دقائق 10) :الدقيق إلى الفيديواالستماع  (3

 .يشغل األستاذ الفيديو ويتوقف عند كل جملة ويطلب من الطالب إعادة انتاج كل جملة للتدرب على استخدام المفردات والنطق واإليقاع 

 

 (دقائق 10) العبارات الثقافيةتفعيل  (4

 سيعرض عليهم بعض السيناريوهات ويقول لهم إنه /ـة جديد/ة(يطلب األستاذ من الطالب أن يجلسوا في مجموعات من اثنين )مع زميل 

 دوا العبارة المناسبة والرد عليها:ويطلب منهم أن يحد

 السيناريوهات التالية ويطلب من واحد من الطالبين في كل مجموعة أن يستخدم عبارة كاميرا الوثائق ليعرض للطالب التالية  يستخدم األستاذ

 من الطالب اآلخر الرد:مناسبة ويكون مطلوباً 

 

 صديقك اشترى سيارة جديدة وانت ما عندك سيارة (1

 صديقتك ُخِطبت لمهندس يعمل بالسعودية (2

 اليوم أول يوم بالسنة الجديدة (3

ج صديقك وانت ما تخرجت بعد ولكن  ستتخرج السنة القادمة (4  أنت في حفلة تخرُّ

 المستشفىصديقتك األردنية ولدت ولد وانت تزورها في  (5

 اليوم أول أيام عيد الفطر (6

 .بعد أن يعمل الطالب على كل جملة يسأل األستاذ الطالبن أن يشاركا الصف فيما قااله 

 
 (دقيقة 15) التدرب على استخدام أسماء الشهور  (4

  أن يشاركوا الصف في ما عرفوه.أن يسأل زميله/زميلته في أي شهر عيد ميالده/ها ثم يسأل بعض الطالب يطلب األستاذ من كل طالب 
  ينقسم الصف الى مجموعتين كبيرتين مع المعيدة واألستاذة ونلعب لعبة "جيوبردي" التي نعطي الطالب فيها الجواب ويكون عليهم عمل

 السؤال )تكون مع األستاذة والمعيدة األجوبة التالية(:
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مع التشديد على السؤال  وا" ما هو يوليو أو تموز؟الب أن يقول)ويكون على الطعيد االستقالل في أمريكا  شهر 

 (هنا

 الشهر الذي فيه عيد ميالد مارتن لوثر كينغ

 الشهر الذي نتذكر فيه األّمهات

 الشهر الذي يحدث فيه الحج عند المسلمين

 الشهر الي بيبدأ فيه فصل الصيف

 الشهر الذي تبدأ فيه السنة الهجرية 

 راسية في جامعة تكساسالشهر الذي تنتهي فيه السنة الد

 الشهر الذي فيه عيد الحب

 يوم 31الشهرين اللي فيهم 

  الشهر الذي فيه عيد الفطر )بعد رمضان(

 

 صف سعيد!

 


