خطة الدرس ليوم الخميس  4ديسمبر /كانون األول

الكتاب في تعلم العربية – الكتاب الثاني – الدرس  – 4التمرينان  21و22
مدة الحصة 75 :دقيقة

إعداد الخطة :فاليري مونتيس
جامعة تكساس في أوستن

االستعداد للصف :يقوم الطالب بالواجب التالي(:)61
 )1تمرين  :21االتستما ال ص

االكتتور مريم شكيكا

 )2تتابة األتسئلة  6-1في تمرين ( 21أ)
أهداف الحصة هي
تعزيز مهار الكالم من خالل مصاقشة ص

االتستما عن الكتتور مريم شكيك واإلجابة عن األتسئلة في  21ب

تعزيز مهار االتستما من خالل العمل عل االتستما الكقيق ألجزاء من الص

(تمرين  )22في الصف

أن الكل اتستطا فتح الكمبيوتر والتتسجيل في
التسخين ( 5دقائق) :يتسلّم األتستاذ عل الطالب ويتأكك من ّ
الحتساب حت يفتح المتصفح ( )browserويتجه إل صفحة موقع الكتاب ويذهب إل قتسم االتستما
تمرين ( 21ب) (ص  :)174-173نص استماع "الدكتورة مريم شديد" – في الصف ( 50دقيقة)
 في مجموعات ثصائية ،يقوم الطالب بمصاقشة األشياء التي فهموها وعرفوها عن الكتتور مريم شكيك

بعك االتستما إل الفيكيو في البيت ،ويتجول األتستاذ والمعيك لرصك مالحظات الطلبة 10( .دقائق)

 تصاكي األتستاذ عل بعض الطالب وتتسألهم أن يشارتوا الصف فيما عرفوه عن الكتتور مريم وتكتب
بعض المالحظات عل التسبور  10( .دقائق)

 يتجه تل طالب إل موقع الكتاب ويفتح قتسم االتستما للكرس 4
 يطلب األتستاذ من الطالب بأن يفتحوا الكتاب عل

 174ويق أروا األتسئلة في رأس الصفحة

اتستعكاكا لالتستما كاخل الصف واإلجابة عن هذه األتسئلة( .دقيقتين)

الكامل مر أخرى ويشجعهم األتستاذ عل أن يتتبوا

(بالتسماعات) إل الص
 يتستمع تل طالب
ّ
مالحظات (بالعربية أو االصتليزية) أثصاء االتستما  8( .دقائق)

 في صفس األزواج ،يصاقش الطالب األجوبة لألتسئلة عن الص

( 10دقائق)

معيصين ويطلب مصهم أن يخبروا الصف تتل باألجوبة التي وجكوها ( 10د)
 يصاكي األتستاذ طالبا ّ
تمرين ( 22ص  :)174االستماع الدقيق ( 20دقيقة)
 يطلب األتستاذ من الطالب قراء التعليمات لتمرين  22وهو االتستما الكقيق لجزأين من الفيكيو

مر أخرى ويتستمع تل طالب بشتل فركي (وعل مهله!!!) إل الجزأين
 يتجه تل طالب إل الموقع ّ
من الفيكيو ويتتب الكلمات التي يتسمعها في الفرغات ( 15دقيقة)

 تكور األتستاذ والمعيك للتحقق من إجابات الطالب وهم يتستمعون ويصتهز األتستاذ الفرصة لمراجعة أي
أجزاء وجك الطالب فيها شيئأ من التحكي ،مع الصف تتل ( 5دقائق)

