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 جامعة تكساس في أوستن

 

 

 أهداف الحصة: 

 .تعزيز فهم الطالب لنظام اإلعراب في األسماء بشكل عام 

  على تحليل بعض الجمل التي تحتوي األسماء فيها على حركات اإلعراب. التدرب 

 

 دقائق 5الترحيب: 

  يرحب األستاذ بالطالب ويوزع للطالب الواجبات المصححة ويسألهم إذا وردت لديهم أي أسئلة

 متعلقة بالواجب أو باألشياء القادمة في نهاية الفصل الدراسي.

 

 دقيقة 25: اإلعرابمناقشة ما فهمناه عن حركات 

  األستاذ الطالب إلى مجموعات من ثالثة ويطلب منهم أن يتناقشوا مع بعض فيما فهموه من يقسم

 (دقائق 7-6قراءة القواعد في البيت )

 ( دقائق 5يطلب األستاذ من الطالب أن يشاركوا الصف فيما ناقشوه) 

  .يعطي األستاذ الطالب فرصة أن يسألوا أي أسئلة إضافية عن اإلعراب 

  يأخذ األستاذ بعض الوقت ليشرح للطالب الهدف من دراسة اإلعراب. وهدفنا هو أن يتعرض

الطالب لهذا النظام وأن يكونوا واعين به عندما يستمعون إلى األخبار أو يقرأون نصاً مشكالَ وليس 

الطالب باإلعراب في هذه المرحلة. المهم هو أن يكونوا واعين بالنظام هدفنا هو أن ينتج 

وبالعالقات بين الكلمات ووظائف الكلمات في الجمل. يعني أننا بحاجة إلى التخفيف من قلقهم 

 (دقائق 10) واحساسهم بالقلق من هذا الشيء الجديد الذي يواجهونه.

 

 



 دقيقة 20: التدرب على قراءة جمل باإلعراب وتحليلها

  يطلب األستاذ من الطالب أن يعملوا في مجموعات من اثنين ويعطي كل مجموعة ورقة فيها الجمل

 التالية:

 وصَل الرئيُس األمريكيُّ ابراك أوابما إىل العاصمِة الفرنسيِة ابريس صباَح اليوم. وكان الرئيُس الفرنسيُّ يف استقبالِِه يف املطارِ  (1
 الفرنسيني. من الوزراءِ  مع عدد  

انقطعت العالقاُت الديبلوماسيُة بني البلَدْين بسبِب اخلالِف على احلدوِد الشمالية. وجاء القراُر بقطِع العالقاِت بعد زايرة   (2
 سريعة  لوزيرة اخلارجيِة انتهت ابلفشِل كما قالت الوزيرُة.

نُة رخِيها وشخصيِتها. وتتكوُن املديالعامل. وهي مشهورٌة بتامدينُة فاس يف املغرِب واحدٌة من أهمِ  وأمجِل املدِن اإلسالميِة يف  (3
 من قسمني: املدينُة القدميُة وهي إسالميُة األصِل واملدينُة اجلديدُة اليت أسَّسها الفرنسيون.

 غرفيت بدلًة زرقاَء مجيلة. اشرتيُت بنطلوانً جديداً وثالثَة قمصان  من احلريِر املمتاِز واشرتى زميلُ  (4
تُُه املالبًس الرايضيَة وألعاَب األطفاِل وكان متخصصاً ببيِع ومن   (5 أسواِق دمشق القدميِة سوُق "مردم بيك" وهو سوٌق تبيُع حمال 

ستعملِة اليت يرغب هبا الناُس.
ُ
 احللوايِت مث ختصص ببيع املالبِس امل

 
  م يطلب منهم أن كل جملة قراءة صامتة أوالً لفهم معناها ثيطلب األستاذ من الطالب أن يقرأوا

 .الكلماتيعمال لشرح السبب وراء كل حركة إعرابية في نهاية 

 .تدور األستاذة والمعيدة بين الطالب لإلجابة عن أي أسئلة أو استفسارات 


