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 خطة تدريسية 
 1 ج.من الكتاب  ادسالسالدرس 

  المفردات والقصةتفعيل 
 دقيقة 57مدة الحصة: 

 
 لمى ناصيفإعداد: 

 تكساس في أوستنجامعة 

 

 من الطالب قبل الحضور إلى الصف:المطلوب 
  .4القصة بالعامية وكتابة تمرين  مشاهدة: 111ص   4تمرين  (1

Write as much as you can. We are interested in both how well you’ve understood the video, and the clarity 

(spelling, grammar, handwriting) of your answers. 

+  5في تمرين )من "سنتان" إلى "ألّن" من جمل المفردات  جمل 8كتابة  :  111ص  5تمرين   (2
  . ترجمة باإلنجليزيةال

 

 ة:أهداف الحص  
  عن طريق أغنية.مفردات أيام األسبوع تفعيل 

  وتطوير استراتيجيات االستماع واللفظ.( 111)ص  4تفعيل الفيديو في تمرين 

 عما يفعله الطالب في مختلف  من خالل نشاط محادثةأيام األسبوع والرياضة والهوايات فعيل مفردات ت
 أيام األسبوع.

 الخطوات:
 

 دقائق( 7)ونشاطات الصف مناقشة الواجب  .1
 

  للطالب عن ي جوانب في نشاطات هذا الفصل تود التركيز عليها وتقدم مالحظات عند أتقف األستاذة
 ...إلخ.والواجبالمشاركة 

 .تسأل األستاذة الطالب عن الواجب وعما إذا كانت هناك أية مشاكل أو نقاط يودون أن يسألوا عنها 

 

 (ائقدق 11 ) أغنية عن أيام األسبوع: التسخين .2
 

 النهار ده "/ " كم يوم فيه باألسبوع؟ شو أيام األسبوع؟؟ اليومشو "الطالب  ةسأل األستاذفي أول الصف ت
 أيام(. 7والجمع ) ذلك الستحضار أيام األسبوعوأيام األسبوع؟"  ؟ إيه هيّ كام يوم في األسبوعفيه إيه؟ 

  ينجماعياً بعد استماعوسنغنيها تخبر األستاذة الطالب بأنها ستعرض أغنية عن أيام األسبوع. 

  األغنية على الموقع التالي ةاألستاذتعرض:   

http://www.youtube.com/watch?v=OxVY3IwDaw8 

http://www.youtube.com/watch?v=OxVY3IwDaw8
http://www.youtube.com/watch?v=OxVY3IwDaw8


2 

  التي عرفوهاوالجمل عطوها الكلمات يأن  األستاذةتطلب منهم بعد أن يستمع الطالب الى األغنية مرة 

 .لى اللوح )"سبعة هي سبعة"، "أيام األسبوع سبعة"(ع جملتين األستاذةوتكتب 

 يردد الطالب الجمل والكلمات.تعرض األستاذة االغنية مرة أخرى و 

  كصف نغني األغنيةوفي هذه المرة  ةثالثتعرض األستاذة االغنية مرة.  

  إذا أحب الطالب ذلك. مرة ثانيةنعيد غناء األغنية 

 

 دقيقة( 31) 118في ص  4تفعيل الفيديو في تمرين  .3
 

 من خالل الفيديو الذيفيها نشاطات التخبر األستاذة الطالب بأننا سنستمر في الكالم عن أيام األسبوع و 
 استمعوا إليه يوم أمس.

 وهنا تسألهم إذا فيه وفكرته الرئيسية  الطالب عن عنوان الفيديو وعن الشخص الموجود تسأل األستاذة
 عالقة بشخصية نعرفها من دراستنا للجزء األول من الكتاب. كان هذا الشخص له

  من  خالد/طارقعن التي عرفوها تطلب األستاذة من الطالب أن يعملوا في ثنائيات ليستذكروا المعلومات
 . يد أكبر قدر ممكن من المعلوماتوتخبرهم بأنها ترالفيديو 

  كصف.تستخلص األستاذة المعلومات من الطالب 
  ا وليستذكرو هممعلوماتيستمعوا ليتحققوا من صحة تعرض األستاذة الفيديو وتقول للطالب بأنها تريدهم أن

 المستخدمة في الفيديو أيضاً.والجمل التعابير 
 ت ليناقشوا التعابير والجمل التي سمعوها.تطلب األستاذة من الطالب أن يعملوا في نفس الثنائيا 
  المعلومات من الطالب كصف.تستخلص األستاذة 
  .تعرض األستاذة الفيديو للمرة الثانية وتستخلص المزيد من التعابير من الطالب كصف 
 عرض األستاذة الفيديو للمرة الثالثة ولكن في هذه المرة توقف الفيديو عند كل عبارة تريد للطالب أن ت

 .واللفظ السليم للكلمات والعبارت يذكروها بحرفيتها وأن يرددوها للتركيز على المفردات الجديدة
  و"أعمل  من ستنتين" و"عم بدرس منشان..."خرجت ت  "التعابير )مثالً األفعال وعلى بعض األستاذة تركز

دلوقتي علشان اتخرجت من ستنتين" و"بدرس  /" و"منشان هيك" ...ماجستير" "تالت ايام بس" و"ألنو
 ".عشان كده" و"إلن" و"بس امتالت اي" "...أعمل ماجستير

  فردات الجديدة مال وطريقة استخدامها ومن خالل ذلك تفعلمعاني هذه التعابير والجمل األستاذة تستخلص
 "من." /و"منذ"  بالشامي عم""وأدوات الربط وفعل "تخرجت" واستخدام 

 

 دقيقة(  17تفعيل مفردات أيام األسبوع والرياضة والهوايات من خالل نشاط محادثة ) .4
 

  يخبرنا عما  خالد/طارقتخبر األستاذة الطالب بأنه وبعد أن استحضرنا أيام األسبوع وبعد أن استمعنا الى
 يفعله في األسبوع سنتكلم اآلن عما نفعله نحن في أيام األسبوع. 

 توزع األستاذة ورقة العمل الموجودة في آخر هذه الخطة الدرسية وتخبر الطالب بأنهم سيتكلمون اآلن 
إرشادات النشاط مكتوبة علونه في مختلف أيام األسبوع وذلك إليجاد وقت مناسب للقاء زمالئهم )عما يف

 .(باللغة االنكليزية في ورقة العمل
  تشرح األستاذة الهدف من التمرين وهو أنهم سيتناقشون مع زميل أو زميلة إليجاد وقت مناسب للقاءين

 األكثر مالئمة ألنهافي هذا التمرين  العاميةوتشجعهم على استخدام  خارج الصف في هذا األسبوع
 تواصل مع األصدقاء والزمالء في هذا السياق.لل

  تطلب األستاذة من الطالب أن يدونوا ما يفعلونه في جدولهم األسبوعي في ورقة العمل )الصفوف
 والهوايات والرياضة والعمل إن وجد(. اسةوالدر

 المسا  6الساعة بتحب تروح عالسينما التمرين واألسئلة واإلجابات المتوقعة كـ" توضح األستاذة طريقة
ال مو ممكن يوم الخميس ألني مشغول كتير بيوم الخميس. الصبح عندي صف... وبعد ؟ يوم الخميس



3 

عشان أنا يوم الخميس يوم الخميس؟ ال مش ممكن  6الساعة "تحب تروح السينما /هيك... وبعد هيك...
 مشغول قوي في يوم الخميس. الصبح عندي صف... وبعد كده... وبعد كده." 

  توضح األستاذة بأنه من الالزم أن يتكلم الطالب عن كل أيام األسبوع في جمل طويلة يوضحون فيها كل
 ما سيفعلونه في تلك األيام وأن يستخدموا أدوات الربط الجديدة التي تعلموها في الدرس السادس.

  أن توضح التمرين من خالل مثال تتكلم فيه مع المعيد وتخبرهم بأنهم إذا انتهوا من تاذة لالسيمكن
 المناقشة في وقت مبكر فيمكنهم المناقشة لتحديد موعد للقاء ثالث.

 كلمون لخمسة دقائق أخرىيقوم الطالب بأداء التمرين لمدة خمس دقائق ثم ينتقلون إلى زميل جديد ويت. 
 

 

 دقيقة(  17)اإلخبار تفعيل مفردات أيام األسبوع والرياضة والهوايات من خالل نشاط  .7
 

  المعيدة.\والثانية مع المعيد مجموعتين أحدهما تعمل مع األستاذةتقسم األستاذة الطالب إلى 
   زمالءهم يتناوب الطالب إلخبار مجموعاتهم عن ً وأوقات هذه  وعن النشاطات التي سيقومون بها معا

 النشاطات.
 كما  يلةوتشجعهم على الكالم في جمل طو تستخلص األستاذة أكبر قدر ممكن من المعلومات من الطالب

 فعلوا في نشاط المحادثة وعلى استخدام أدوات الربط الجديدة.
 كثر تركز األستاذة أيضاً على تصريف األفعال واإلضافة وعلى توافق االسم والصفة وهي من المشاكل األ

 ً  لدى الطالب. شيوعا

 
 

  
 ورقة العمل في الصفحة التالية
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Scheduling a get-together with a classmate 

You and your friend are trying to arrange a time to get together for a hobby-related activity (e.g. 
dancing at a club, watching a basketball match, etc.). Write down your weekly schedule, including 
classes, work hours, and hobby activities (with hours too). Negotiate with a partner until you find a 
hobby activity that interests you both and work around your schedules to agree on a meeting time. 
Go around the class, repeating the same process with a new partner.  
 

َّاالثنين الثاءالث َّ األربعاء الخميس معةالج َّ بتالس َّ األحد
_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

 
باح  الصَّ

 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________َّ

 الّنهار
 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

 المساء
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hobby activity that interests you both and work around your schedules to agree on a meeting time. 
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َّاالثنين الثاءالث َّ األربعاء الخميس معةالج َّ بتالس َّ األحد
_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

 
باح  الصَّ

 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________َّ

 الّنهار
 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 

 المساء

  

 


