
 تكساس في أوستنجامعة 
 1الدرس  –الثاني الكتاب  –الكتاب في تعلم العربية 

 دقيقة 50مدة الحصة: 
 إعداد الخطة: فاليري مونتيس

 
 (: 18) في البيت قبل الحضور إلى الصف الواجب التالييقوم الطالب باالستعداد للصّف: 

 58-57)اإلضافة: معرفة ونكرة( ص  3دراسة القواعد  (1
 االنترنت()على  16تمرين  (2
 61-61)الجملة االسمية: الخبر المقّدم( ص  4دراسة القواعد  (3
 )قسم "في البيت"( 20تمرين  (4
 

 أهداف الحصة: 
  تصريف األفعال الجديدةالتدرب على 
  قسم "في الصف"( 20تفعيل استخدام الخبر المقّدم: تمرين( 

 
 وشرح الهدف من نشاطات اليوم.اإلجابة عن أي اسئلة من الطالب عن الواجب دقائق(:  5لتسخين )ا
 

 دقيقة(: 20) تصريف األفعال الجديدةالتدّرب على 
 :powerpoint: الصور في ملف ال المواد

التي تشير إلى الفاعل والفعل  صورة من اللضّمن سلستي powerpointملّف  تجدون على الموقع النشاط:
والزمن. يقوم األستاذ بوضع الصور على الشاشة أمام الصف، ومن المتوقع أن يستغرق العمل على كل 

 . ساعة تقريبا  صورة من الصور حوالي دقيقتين فستكون مدة النشاط ثلث 
   مفردات الجديدة ( باستخدام األفعال من الفالمطلوب أن يعمل الطالب في أزواج لتكوين جمل )شفويا

 في هذا الدرس سواء بالعامية أو الفصحى حسب الفعل. 
 سيمّر األستاذ ولذلك على الشكل والتصريف الصحيح لألفعال،  األول ومن الالزم أن يكون التركيز

بعد وضع كل صورة جديدة ثّم العمل مع الصّف ككل بعد كل صورة للتأكد من أن بالمجموعات 
 جميع الطالب يعرفون التصريف الصحيح. 



 مالحظات ترافق ملف ال  هذه هيpowerpoint عن اإلجابة المتوقعة: كي أعطيكم فكرة 
 هذه السنة، أنا أستأجر شقة / بيت .1
 مها ومحمد وخالة مها / عمة مها وخالد ألخ تتكّون منالعائلة في الكتاب  .2
 األكل )السلطة( تعّد / تجّهزاليوم، مها  .3
 األكل نطبخنحن  .4
 ( يكون / يصبح رئيس أمريكاإّنو) أن   تمنى، بارام أوباما 2008في سنة  .5
 البيت األبيض انتقلت إلى، أسرة باراك أوباما 2009في سنة  .6
 بريطانيا وزراء رئيس استقبلفي السنة الماضية، الرئيس أوباما  .7
 إلى بيت آخر ينتقلونسالبيت األبيض و سيتركون، هم 2016في سنة  .8

 
 (: دقيقة 25) نشاط محادثة: (62)ص  20تمرين 

في البيت، والمطلوب في ذلك القسم من  20من المفترض أّن الطالب قد قاموا بالجزء األول من تمرين 
التمرين رسم صورة لشقة )أو بيت( حقيقية أو خيالية ثّم إعداد وصٍف للشقة أو البيت باستخدام أكبر عدد 

 التي فيها خبر مقّدم. االسمية ممكن من المفردات الجديدة والجمل 
 : (دقائق لكل دورة حسب حجم كل مجموعة 12-8في مجموعات ) قة أو البيتوصف الش

 عليمات الموجودة في حسب الت أو مجموعات من ثالثة طالب يقوم الطالب بهذا التمرين في أزواج
ة للزميل)ة( أو الزميلين شفوي ا يحاول قيصف كل شخص البيت أو الشكل مجموعة  فيالكتاب.  ف

 . الشقة على ورقة الزميل)ة( رسم البيت أو
  فيما بعد سيقارن الطالب بين الصورة التي رسموها وبين الصورة األصلية سيناقشون االختالفات

 بشكل أدقّ وكيفية وصف البيت أو الشقة 


