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  الثالثاءخطة تدريسية ليوم 
 1ج. من الكتاب  ادسالسالدرس 

 دقيقة 57مدة الحصة: 
 والفعل المضارعلمصدر ا

 
 محمود البطلإعداد: 

 جامعة تكساس في أوستن

 

 المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف:
   121 -121صفي الكتاب  "2القواعد "دراسة  (1

  .بالو   علىللمصدر  patternsاالستماع إلى كل الـ  (2

 . )على ورقة لألستاذ/ة( 121ص  7كتابة تمرين  (3

 )على الوب(. 11التمرين  (1

 ة:أهداف الحص  
  الويك إند.زيادة وعي الطالب بالفعل الماضي من خالل الكالم عن نشاطات 

 التدّرب على استخدام المصدر والفعل المضارع والتعرض الى االختالف بينهما. 

  التدرب على تشكيل مصادر من صفات وأفعال يعرفها الطالب وتعريضهم الى مصادر من أوزان
 "تفعيل" و "مفاعلة" و "تفعّل". 

 الخطوات:
 

 (دقيقة 17) :والتمهيد التسخين .1
 

  الكالم عن نشاطات الويك إند  
 

  تسأل األستاذة الطالب بشكل عام: كيف كان الويك إند؟ وشو عملتوا؟ وتأخذ إجابة أو إجابتين من
 الطالب.

  تسأل األستاذة الطالب أن ينقسموا في مجموعات ثنائية وتقول لهم أننا سنتكلم عن الويك إند الطويل
نعرف معلومات عما فعله الزمالء وتكتب على اللوح أسئلة  وماذا عملنا فيه وتقول لهم أننا نود أن

 يمكن أن يسألوها مثل:
 كيف كان الويك إند بالنسبة لك؟ 
 شو عملت؟ وين رحت؟ مين/ شو شفت؟ 
 كم ساعة درست؟ 
 شو لعبت؟ مع مين؟ 

  ً ة وتقوم األستاذة والمعيدة بالدوران للتشجيع ولمساعد دقائق( 6-7)لمدة يقوم الطالب بالكالم معا
الطالب في تشكيل الفعل الماضي هنا. هدف النشاط هو أن يبدأ الطالب بالكالم عن األحداث 
الماضية باستخدام الماضي على الرغم من أنهم لم يدرسوه. ودورنا هنا هو أن نساعدهم على التفكير 
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 في الكالم عن في الماضي واستثمار ما تعلموه من معرفتهم للفعل "كان" و"تخرج" في الماضي
 .نشاطاتهم

  ًبعد االنتهاء تطلب األستاذة من بعض الطالب )تقوم هي بتسميتهم( أن يعطوا الصف تقريراً موجزا
 عما عرفوه من زمالئهم. وهذا يمثل إخباراً سريعاً يستخدم فيه الطالب الماضي في صيغة الغائب.

 دقائق( 7)

 

  الكالم عن الواجب: 
  تساؤالت حول القواعد التي درسوها والواجب وتجيب تسأل األستاذة الطالب إن كان عندهم أي

 دقائق( 7) عنها.

 

 

 

 دقائق( 8) نشاط سريع لتفعيل المصادر .2
 

  تقوم األستاذة بتقسيم اللوح الى عمودين على الشكل التالي وتقول للطالب بأننا سنقول األشياء التي يحبها
 الطالب في الصف واألشياء التي ال يحبونها باستخدام المصدر:

 
 الطالب في صف اللغة العربية

 
 ال يحبون      يحبون

 
 
 

 

  تها على اللوح. ويمكن أن يعطينا وتقوم بكتابتفتح األستاذة المجال للطالب بأن يعطوها بعض المصادر
الطالب هنا مصادر من كلمة واحدة )السفر، مشاهدة السينما، الدراسة...الخ( أو يمكن أن يعطونا مصادر 

فيها إضافة وتكون هذه فرصة للتركيز على أهمية استخدام أداة التعريف مع المصادر )وأن المصدر 
 .إال اذا جاء في إضافة(  يكون معرفاً عادة في العربية بعكس االنكليزية

 
 

 دقيقة(  33) والعالقة بينها وبين الفعل المضارع:  تفعيل فهم المصادر .3
 

  وتقول لهم أن الهدف هنا هو أن ننظر الى  8تطلب األستاذة من الطالب أن يفتحوا كتبهم على تمرين
االختيار أن نستخدم المصدر ا بالعربية علماً بأن عندنا هكيف نعبر عن فيبعض الجمل باالنكليزية ونفكر 

 أو الفعل المضارع.
  مع الصف ككل لتقديم نموذج. وتطلب من الطالب )بشكل فردي(  1تقوم األستاذة أوالً بعمل الجملة رقم

للتفكير بها ثم تطلب من طالب )تحدده هي(  ةدقيق وكيف نقولها بالعربية وتعطيهم 1أن يفكروا في الجملة 
بأن يعطيها الجواب. ويمكن أن تسأل طالباً ان يعطيها الجزء األول من الجملة وطالبة أخرى بأن تعطيها 

 دقائق( 7) .وتقوم األستاذة بكتابة الجملة على اللوح الجزء الثاني
  جمل  7من كل مجموعة أن تعمل على تطلب األستاذة من الطالب أن يعملوا في مجموعات ثنائية وتطلب

 7و  5و  3ومجموعة أخرى تأخذ الجمل  11و  8و  6و  4و  2في التمرين )مجموعة تأخذ الجمل   فقط
ورقة واحدة )يتعاونان في كتابتها معاً( ألنها ستطلب منهم وتطلب منهم أن يكتبوا جملهم على  (11و  9و 
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ا هناك لوح تعرض األستاذة الجملة التي تريدها على كامير فيما بعد أن يكتبوها على اللوح. )إن لم يكن
 .(الوثائق

  وتقوم األستاذة والمعيدة بتوفير  دقيقة( 12)لمدة حوالي موعة بالعمل على جملهم الطالب في كل مجيقوم
 . النصح والتوجيه

  جملة وتحدد لكل مجموعة صغيرة أعمدة  11األستاذة اللوح الى  انتهاء المجموعات من عملها تقسمبعد
من كل المجموعات ليتعرض الصف  تكتبها على اللوح لكي تكون هناك أكبر مشاركة ممكنة واحدة فقط

على إن لم يكن هناك لوح تأخذ األستاذة جملة من كل مجموعة وتعرضها  .الى كل الجمل في التمرين
كل وتقدم أي توجيهات حول استخدام وتقوم األستاذة بمراجعة الجمل بسرعة مع الصف ككاميرا الوثائق.

 دقائق( 13) الجمل المكتوبة على اللوح. المصدر والتراكيب في

 
 
 

 دقيقة(  27) البالتدرب على تشكيل مصادر من صفات وأفعال يعرفها الط .4
 

  وتطلب منهم أن يقرأوا التعليمات المكتوبة  9تطلب األستاذة من الطالب أن يفتحوا كتبهم على تمرين
 باالنكليزية في الكتاب.

 ة فكرة الوزن وأن كل كلمة عربية لها وزن ييمكن لألستاذة هنا أن تأخذ دقيقة أو دقيقتين لتشرح باالنكليز
نستخدم فيه )ف ع ل( وأننا هنا سنحاول خلق مصادر على أوزان "تفعيل" و "مفاعلة" و "تفعل" من 

 كلمات نعرفها.
 د" وتسأل الطالب أن يفكروا في الجذر بحيث يصلون الى )ج د د( تكتب األستاذة على اللوح كلمة " جدي

 وتعمل معهم على استخراج تجديد "تفعيل"وتقول لهم أن )ج د د( هي مثل )ف ع ل( في 
 لي  ع فت 
  د     د   ج     

  ف" من تعمل األستاذة والصف على استخراج جذر صديق وتكوين "مصادقة" من صديق ثم تكوين "تعرُّ
 .يعرف

 .تطلب األستاذة من الطالب في مجموعات ثنائية أن يعملوا إلكمال باقي الكلمات في التمرين 
 تاذة والمعيدة على الطالب للتشجيع والتوجيه والمساعدة.األسور دت 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


