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 لصف الثانيخطة دراسية ل

 دقيقة( 75)مدة الحصة :  ديسمبر 2 الثالثاءيوم 

 (...من يوميات طالب في الغربة: : نص للقراءة24)تمرين  الرابعالدرس 

 إعداد: محمود البطل

 نأوستتكساس في جامعة 

 

 أهداف الدرس:

يوميات نص أصلي عن ل عام ودقيقفهم تعزيز مهارة القراءة واستراتيجياتها عن طريق العمل على  .1

 كان الطالب قد قرأوه في البيتفي الغربة  طالب موريتاني

 التدرب على تخمين كيفية قراءة بعض الكلمات في النص عن طريق األوزان .2

 "رغم أّن...فـعبارة "تفعيل  .3

 

 

 الخطوات المتبعة:
 

 دقائق( 5)( أدناه عمل على الخريطة المرفقة) مناقشة:ستعداد للسريع واتسخين  .1

  يز معرفة الطالب بالجغرافيا في المغرب العربي انطالقاً من النصتعزهدف النشاط هنا هو. 

  ويطلب منهم أن يحددوا البالد  المرفقة بآخر هذه الخطةالخريطة يعرض األستاذ للطالب على الشاشة

 .الذي قرأناه النصفي كاتب الالتي ذكرها 

 تب كل بلد مع العاصمة على اللوح.عندما يحدد الطالب اسم البلد يسألهم األستاذ عن عاصمة البلد ويك 

 

 : العمل على النص .2
 

  ومدى فهمهم للنص ومدىيبدأ األستاذ النشاط بسؤال الطالب عن كيف كانت تجربة القراءة في البيت 

 استخدامهم للقاموس. 

  دقائق( 3)فهم النص بشكل أكبر ومعرفة تفاصيل أكثر منه. يشرح األستاذ الهدف من نشاط اليوم وهو  

  اثنين )واحد من المجموعة "أ" وواحد من مجموعات من الطالب أن يعملوا في يطلب األستاذ من

وليقوم كل طالب بمعرفة معلومات من ليناقشوا ما فهموه من النص بشكل عام  ( المجموعة "ب"

 الزميل عن القسم الذي لم يقرأه.

  دقائق( 10)تحقّق بعد القراءة في البيت. يقوم األستاذ والمعيد بالتجوال لمعرفة مدى الفهم الذي 

  يجب أن نركز على أن ننادي على يطلب األستاذ من الصف ككل اعطاءه معلومات عما تم فهمه وهنا

وأال نعطي المجال فقط للطالب ذوي الخلفية أو ونطلب منهم  الكالم عما فهموه طالب معينين بأسمائهم 

 الطالب المتقدمين فقط.
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  ذ بكتابة بعض هذه المعلومات على اللوح خاصة تلك التي استخدم الطالب فيها المفردات يقوم األستا

  (دقائق 10حوالي )الجديدة. 

  من "أ" و "ب" أيضاً ولكن مع  مجموعات ثنائيةملوا في يطلب األستاذ من الطالب أن يعبعد ذلك

 زميل/ـة جديدة.

 180)ب( ص 24في تمرين  5-1ى األسئلة يطلب األستاذ من كل مجموعة أن تعمل )شفوياً( عل 

  لتناقش األسئلةدقيقة  12إلى  10يعطي األستاذ كل مجموعة 

 

 ويكون في  واحدة معها وواحدة مع المعيد بعد االنتهاء تقسم األستاذة الطالب الى مجموعتين كبيرتين(

 .كل مجموعة طالب من أ و ب(

 ألسئلة في المجموعات. كل ال اتهمتوصلوا اليه من مناقش يقوم الطالب في كل مجموعة كبيرة بمناقشة ما 

 10)بعد االنتهاء تقوم األستاذة بتوجيه أي مالحظات حول النطق أو التراكيب أواستخدام المفردات 

 (دقائق

 

 دقيقة( 15) :بعض العناصر اللغوية في النصالعمل على  .3

 

 .يعود الطالب للعمل في مجموعات ثنائية 

 وأن يفكروا في سبب اإلعراب  182منهم أن ينظروا في الفقرة األخيرة في ص  ةتاذطلب األست

 على الكلمات التالية في الفقرة:

  الطيبينعدنا للزمالء 

  كنت ً  قلقاً وحزينا

  الطيبوناولئك الزمالء 

  إال أنا وزميلي الموريتانيينال يوجد به من 

  في فقرة "ما هو  ةالجملبصوت عاٍل ويقرأوا  183 أن يذهبوا الى صمن الطالب تطلب األستاذة

على الوجبات  التعّودتقول " ولكن عندما سكنت الحي الجامعي أصبح لزاماً علّي التي طعم الغربة" 

المحلية التونسية..." وتسأل األستاذة الطالب أن يفكروا في كيفية قراءة المصدر "التعّود" عبر 

خمنوا المعنى واألمل هنا هو أن يربطوا هذا الفعل بالفعل "اعتاد التفكير في الوزن ثم تسألههم أن ي

 على" الذي يعرفونه.

 

 

 

 (دقائق 5)  رغم أّن/على الرغم من ... فـ...العمل على تفعيل عبارة " .4

 

  التي في فقرة "ما هو طعم الغربة"  ةويقرأوا الجمل 183أن يذهبوا الى ص من الطالب تطلب األستاذة

وتطلب األستاذة من  .أن هذه الوجبات موجودة لدينا فإن طريقة الطبخ هي المشكلة" تقول " ورغم

 الطالب أن يعطوها ترجمة للجملة وتتوقف عند استخدام "فـ" مع العبارة.

 .تطلب األستاذة من الطالب أن يفكروا في سياقات يستخدمون فيها هذه العبارة 
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 يا شباب! قراءة سعيدة وممتعة

 

 


