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 المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف:
 

 . 231" ص اللغة والثقافة"قراءة  (1

 .)ورقة لألستاذ/ة( )بالعربية(  answersوكتابة األجوبة231ص  21تمرين في  مشاهدة الفيديو (2

 

 أهداف الحصة:
  21االستماع الدقيق إلى الفيديو في تمرين. 
 بما يخص العاميةجيات االستماع يتطوير استرات . 
 " بسياقات ثقافية مناسبةخير إن شاء هللا/ "" إن شاء هللا خيرتفعيل عبارة ". 

 :الخطوات

 دقائق( ٥) التسخين .1

o  فيما يتعلق  تنتهز األستاذة هذه الفرصة لتجيب على أية أسئلة عند الطالبمن الممكن أن

وأن  االمتحان األول عن الدرس السادس سيكون في يوم الجمعة أنوتذكرهم  لجدول الجديدبا

نشاطات يوم غد الثالثاء ستتضمن مناقشة جماعية لموضوع المدونة الثقافية األولى وتشجع 

  .ميع على البحث في الموضوع واالستعداد للمشاركةجال

 دقيقة( 2٥)مراجعة الفيديو  .2

o  1١في تمرين  حدث في الفيديوا اذمن عتطلب األستاذة من كل طالب/ة الدردشة مع زميل/ة 

 (دقائق ٨-٧). وكيف أجابوا على األسئلة في الواجب الذي شاهدوه في البيت
o :وح لتقوم األستاذة بتشغيل الفيديو مرة واحدة. ترسم ثالث أعمدة على ال المشاهدة األولى

 ا مناسباعنوانتب والثاني للكلمات والثالث لألسئلة، وتك لصورة الكبيرةبحيث تكون األول ل



الفيديو، ن ماألعمدة بمعلومات  ملءتطلب من الطالب أن يساعدوها في  فوق كل عمود.

رجها الطالب منه )فيما يتعلق بموضوع عمود األول األفكار األساسية التي استخوتضع في ال

الفيديو والشخصيتين فيه( وفي العمود الثاني تضع كلمات سمعوها في الفيديو )أو بشكل كامل 

 بعدأو بشكل جزئي( وفي العمود الثالث تضع أسئلة عن الفيديو يحاول الصف اإلجابة عليها 

 (دقائق ٨-٧) المشاهدة الثانية.
o يريدون أن يضيفوه إلى  ماعبعد المشاهدة الثانية تسأل األستاذة الطالب  :المشاهدة الثانية

كانت بعض المعلومات التي أعطاها الطالب المرة األولى  األعمدة اآلن )أو يغيروه في حال

 دقائق( ٥). المالئمةالمعلومات الجديدة على اللوح في األعمدة  (، وتكتبصحيحةغير 
o  على  هذه المرة المشاهدة الثالثة تطلب األستاذة من الطالب التركيزبل ق :ةالثالثالمشاهدة

العبارات التي لها عالقة بالثقافة العبارات التي يستخدمها الرجالن في الفيديو باألخص 

انها في نهاية الفيديو ليعبّرا عن مالتي يستخد العربية. ومن المتوقع أنهم سيالحظون العبارات

"، وتفّسر خير إن شاء هللا" / "إن شاء هللا خير"بما في ذلك عبارة الشكر والوداع واألمل، و
  دقائق( ٥)األستاذة معنى هذه العبارات إذا لم يفهمها الطالب وتكتبها على اللوح. 

 دقيقة( 2٢) الفيديومبنية على  تشاتيكستقديم  .3

o  مجموعات من اثنين تخبر األستاذة الطالب بأنهم سيقومون اآلن بتمثيل القصة من الفيديو في

التي  والكلمات إعادة تفعيل العبارات كذلك فحسب بل الفيديو وأن الهدف ليس مراجعة أحداث

عداد ب في مجموعاتهم على إالطال استخدمها الرجالن في المشهد بقدر اإلمكان. يعمل

  دقائق( 1١) للمساعدة والتشجيع. ى المجموعاتالسكيتشات وتدور األستاذة والمعيدة عل
o  .تطلب األستاذة من بعض المجموعات )على األقل ثالث منها( تقديم سكيتشاتها أمام الصف

 دقائق( 1١)
 
 
 


