
  الخطة المقترحة

في الدرس األول في كتاب السنة الثانية 8تمرين    

في كتاب السنة األولى 13مراجعة للقواعد والمفردات في درس   

د 75  

 إعداد ريما بركات 

 األهداف:

من قدرة الطالب على استخدام مفردات الدرس الثاني في سياق صحيح وقواعد صحيحة.التأّكد   

   .بهدف االستعداد لالمتحان 13والمفردات في درس مراجعة للقواعد 

د(30) (:8وصف قصة باستخدام كل المفردات في الدرس األول تمرين )  

( في 8يقوم الطالب في مجموعات من ثالثة )شفوياً( بحكاية قصة عن الصور الموجودة في تمرين )أوالً: 

في الدرس  2و  1تعلموها من المفردات  الكتاب بالعامية أوالفصحى باستخدام المفردات الجديدة التي

األثناء بالدوران على  هذه كل من المعيد واألستاذ في )ونطلب منهم الكالم في جمل طويلة( ويقوم

د(20المجموعات ومساعدة الطالب على إنتاج المفردات الجديدة في سياقات مناسبة وتصريف صحيح. )  

ويقوم الطالب في كل مجموعة بحكاية قصتهم للمجموعة طالب(  6تجلس كل مجموعتين مع بعض )  ثانياً:

 األخرى ويقوم األستاذ والمعيد بأخذ مالحظات إلعطائها للطالب في نهاية النشاط.

 

د(40:  )13عة القواعد والكلمات في الدرسنشاط لمراج  

د(5أوالً: التسخين لهذا النشاط )  

  قّرر, استقّر(, )صاحبتي التالية على اللوح : الكلمات يكتب األستاذ

, قّرر, صاحبتي): أي : أريد جملة فيها كل الكلمات الموجودة على اللوحيقول األستاذ للطالب كصف

.استقّر(  

 ونتوّقع من أحد الطالب بمساعدة بقية الصف:

تقرر االستقرار في اوستن \رتقرّ  صاحبتي -أإما            

اوستنتقرر أْن تستقر في  \رتقرّ  حبتياص -ب أو           

تقّرر أنها ستستقّر في اوستن  \رتقرّ  صاحبتي -ج أو           

ستخدام أْن و أن  امن المهم أن ينتج الطالب جمل مثل )ب( أو )ج(  للتدّرب على    

 

 

فرصة ألكبر عدد من الطالب اللكن في مجموعتين بهدف إعطاء  المذكورة في التسخين ر العمليةتتكرّ  

 بالمشاركة. 

فينقسم الصف إلى مجموعتين )أ( مع األستاذ و)ب( مع المعيد ومن المستحسن أن يكون هناك لوح بجانب 

 كل مجموعة. 



باستخدام مجموعات جديدة  المذكورة في التسخينيقوم كل من المعيد واألستاذ في مجموعته بنفس العملية 

 من المفردات واألفعال والضمائرفي كل مرة  كما يلي:  

رفثانياً  د(5) ي, رَجع(: )أنا, فكَّ  

 

فّكرت في الرجوع إلى بيتي\أنا أفّكر -أ إما ونتوقع  

ع الطالب على إنتاج أّن مع من المفيد أن نشجّ )و  فّكرت في أْن أرجع إلى بيتي\أنا أفّكر -ب  أو        

 ضمير(

باستخدام أْن أو أن  كما في )ب(إذا أنتج الطالب شكل مشابه ل )أ( نطلب منهم إعادة اإلنتاج   

, َفَشلَ( اً ثالث د(5) : )طارق, ظنَّ  

سيفشل في االمتحان. \يظّن أّنه فشل \طارق ظنّ  ونتوّقع:   

 ويطلب االستاذ من الطالب إنتاج الجملة نفسها في الزمن الماضي.

 طارق ظّن أّنه فشل

 وهنا يطلب األستاذ من الطالب النفي ونتوّقع أن يستخدموا المضارع المجزوم كمايلي: 

  طارق ظّن أّنه لم يفشلْ  \أّنه فشل يظنْ طارق لم 

 

د(5) (, مناسبوظائف: ) هم, وجد, اً رابع  

في األمم المتحدة وظائفهم وجدوا : كما يليبالماضي ويتأّكد األستاذ من إنتاج هذه الجملة   

كمايلي : التدّرب على نفي الماضي باستخدام المضارع المجزوم  والهدف    

المتحدة هم لم يجدوا وظائف في األمم  

 

د(5) : المضارع المرفوع  والمنصوب والمجزومساً خام  

أن يجدوا المضارع  جملة في كلالجمل التالية على اللوح ويطلب من الطالب  في مجموعته األستاذ  يضع

إذا منصوب ليش؟  \المرفوع  والمنصوب والمجزوم. وإذا مجزوم ليش؟  

 

 لم أرغب في أْن أرجع إلى البيت بعد الحفلة.

 قررت أاّل أستقّر في نيويورك بسبب الطقس البارد.

 لن أفشل في امتحان اللغة العربية هذه المرة. 

د(5) أّن(\: )أن  اً سادس  

 يكتب األستاذ الجملة التالية على اللوح:

 والد أحمد يشّجعه على...... يدرس اللغة العربية ولكن أحمد يظن ........ سيفشل.

أّن( بشكل مناسب في الفراغات.\هذه الجملة نريد استخدام )أنْ يقول األستاذ للطالب: في    

 

 



د(10) لبعض األفعال المهمة  سريعتصريف اً: سابع  

مازالوا الخ..( \هو مازال و يأخذ من الطالب )مازالت:  يقول األستاذ  

ظّن(: ) انتهى, رجع, مثل 13في الدرس  األفعال بعض تصريفل سريعة وبنفس الطريقة ممكن مراجعة  

 

 

 


