
 2الدرس  –الثاني الكتاب  –الكتاب في تعلم العربية 
 دقيقة 50مدة الحصة: 

 إعداد الخطة: فاليري مونتيس
 أوستنفي  جامعة تكساس

 
 (: في الجدول اليومي 25واجب # الواجب التالي )بكون الطالب قد قاموا ي: االستعداد للصف  

 عمل عليها في الصفللاألسئلة في البيت  إعداد)أ(:  4تمرين  (1
 )على الوب( فقط 11و 10و 9و 6و 5و 3و 2: كتابة الجمل # 7تمرين  (2
 

 أهداف الحصة: 
 الدرس الثاني فيمن القائمة األولى  الجديدة تفعيل المفردات 
 ( "4تمرين ممارسة الكالم واإلخبار عن طريق نشاط "اسألوا زمالءكم )"قسم "في الصف 

 
 وشرح الهدف من نشاطات اليوماإلجابة عن أي اسئلة من الطالب عن الواجب دقائق(:  5) لتسخينا

 
 (:دقائق 10) الجديدة المفردات مراجعة سريعة بالصور  لبعض

 رس الثانيضمن قائمة الملفات في الدالموجود  powerpoint: الصور في ملف ال المواد
التي قد تساعد الطالب على تفعيل  صورة من اللضّمن سلستي powerpointسيكون عندكم ملّف  النشاط:

 بعض المفردات الجديدة في الخطوات التالية:
  مشاهدة كل صورة ومالحظة الناس يضع األستاذ كل صورة على الشاشة ويطلب من الطالب

واألشياء الموجودة فيها ثّم رواية األحداث أو األفكار أو الظواهر في الصورة باستخدام المفردات 
 الجديدة 

  تتضمن المفردات التالية:والصور 
o المهاجرين / شمال 
o المهاجرين / الحدود بين تكساس والمكسيك / شخص يعمل على الحدود 
o ازدياد عدد السكان في مصر باستمرار 



o  الشخصيات في المسلسل األمريكيThe Cosby Show  وفيلمLawrence of Arabia 
 والثياب )وصف المالبس بشكل عام(

 
 (: دقيقة 40) في الصف –اسألوا زمالءكم : (80-79)ص  20تمرين 

األسئلة السبع المكتوبة وأعّدوا في البيت  4الجزء األول من تمرين  من المفترض أّن الطالب قد حّضروا
  باإلنجليزية بالكتاب وحّولوها ألسئلة بالعربية تستعمل المفردات الجديدة في هذا الدرس.

 اآلن في الصف هو التالي:والمطلوب 
 كل طالب مع طالب ال يجلس يضع الطالب إلى مجموعات من اثنين وبقدر اإلمكان األستاذ قسم ي

 . ويسمي األستاذ واحدا  من الطالب )أ( واآلخر )ب(معه عادة  
  3والطالب )ب( أن يسأل السؤالين  2و  1يطلب األستاذ من الطالب )أ( أن يسأل زميله السؤالين 

 دقائق( 10)في حدود  4و
 يطلب األستاذ من كل الطالب )أ( أن يبقوا في مقاعدهم ويطلب من الطالب في )ب(  بعد االنتهاء

 أن ينتقلوا الى المقعد المجاور ويعملو مع طالب )أ( جديد.
  6والطالب )ب( أن يسأل السؤالين  5و  4يطلب األستاذ من الطالب )أ( أن يسأل زميله السؤالين 

 دقائق( 10)في حدود  7و
  ينقسم الصف إلى مجموعتين كبيرتين: واحدة مع األستاذ وواحدة مع المعيدة ويقوم الطالب باإلخبار

عما عرفوه من زمالئهم. وبعد أن ينتهي كل طالب من إخباره يوجه األستاذ أي مالحظات ويدعو 
لية الطالب للقيام بتصحيح نفسه. وهنا نريد أن تأكد من مشاركة كل الطالب في المجموعة في عم

 دقيقة( 20)اإلخبار. 


