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   الفصل الدراسي الثاني            برنامج اللغة العربية بجامعة تكساس في أوستن 

 

 خطة مقترحة للدرس السابع

 : العامية المصرية " يا ساتر يارب"61تمرين 

 دقيقة 05مدة الحصة: 
 

 الدكتورة عزة أحمدإعداد: 

 
 

 األهداف:

 

 التأكد من استماع الطالب للفيديو ومعرفة مدى استيعابهم للحوار. -

 طقها الصحيح.وفهم معناها والتدرب على ن المتعلقة بالمواقف الصعبة واألزمات تفعيل استخدام العبارات الثقافية الجديدة -

 .والتدرب عليها والوداع عبارات جديدة للتحيةعلى  التعرف -

 

 دقائق( 0أوالً: التسخين )
 

 .عرض مجموعة من الصور على الشاشة ونطلب من الطالب العمل في مجموعات ثنائية لوصف الصور مستخدمين مفردات الدرس السابع -

 وزارة الخارجية(.  ى ،ث ما ،  مستشف) الصور يكون لها عالقة بمفردات الحوار: صورة عن حاد
 

                   



 2 

 دقائق( 0) صوتبدون ثانياً: مشاهدة القصة 

 

 )يكون الطالب قد شاهدوا الفيديو في البيت وأجابوا عن األسئلة حوله(  -

الحوار الذي دار  هي طبيعةومن أمل ومامن هي رنا /  يحددواأن الفيديو بدون صوت و ومشاهدة نطلب من الطالب العمل في مجموعات ثنائية -

  بينهما.

 

 دقيقة( 60) بناء القصةثالثاً: 

 

. وتحديداً اإلجابة عن األسئلة : مين/ إيه/ فين/ يتذكرونها من النصعن معطيات الحوار التي  إخبارن الطالب أن يقوموا بعملية م األستاذةتطلب  -

 امتى/ ليه....الخ. 

 اذا شعرت االستاذة أن الصورة غير واضحة  لدى الطالب  يمكن مشاهدة الفيديو مرة أخرى ولكن بصوت هذه المرة.  -

تي بأربع أقسام أو أن نأ 4ووضعها في مجموعات. فمثالً يمكن تقسيم اللوح إلى  الطالب ينتجهاالتي  معلوماتالتاذة في تصنيف هنا تبدأ األس    -

  .كل لوحة بنوعية معينة من المعلومات لوحات كبيرة على أن تخصص

 خاصة: أو استخدامات مناسبات خاصة بعبارات ثقافية لها (1) فمثالً لوحة -

  "بيا ساتر يا ر" 

 "الحول وال قوة إال باهللو" 

 خير إن شاء هللا؟   والفرق بينها وبين إن شاء هللا خير !  من الحوار السابق 

 ال إله إال هللا محمد رسول هللا 

 ".....الخ.سالمتك" و "عايزة حاجة"عن العبارات المستخدمة يومياً :  (2ولوحة )   -
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 (1شكل )

كل هذه المعلومات من النص قبل  جتقسيم اللوح إلى أربعة أقسام أو الكتابة على أربع ورقات كبيرة.  والمطلوب هو مساعدة الطالب على استخرا* 

 وتفعيلها. عليها بالبدء في التدري

 

 مصطلحات لها مناسبات خاصة  

 

  

 مصطلحات في الحياة اليومية

  

 القواعد

 

 والفرق بينها وبين ؟   خير إن شاء هللا  

 من الحوار السابق.  إن شاء هللا خير !    

 يا ساتر يا رب 

 الحول وال قوة إال باهلل 

 هللا يرحمهم 

  ال إله إال هللا  

 

 فعالً خبر يزعل 

 طيب يا حبيبتي 

 أشوفك بكرة 

  / سالمتكعايزة حاجة 

 هللا يسلمك 

  / محمد رسول هللاال إله إال هللا 

 

 الفعل الماضي

  زعلت 

 سمعت 

 كان في 

 ماتوا 

 راحوا  

 

 مفردات جديدة للتخمين 

   مرورحادثة 

 وسط البلد 

  السواقةمجانين في 

 الخبر المقدم

 كان فيه حادثة النهاردة الصبح 

 في ناس مجانين في السواقة 

  في خمسة ماتوا وأربعة راحوا

 المستشفى
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 دقائق( 65رابعاً: االستماع الدقيق )
 

 "الخبر المقدم" مثل لقواعد النص التي لها عالقة بالدرس السابع نخصصها (3لوحة ) -

 كان فيه حادثة النهاردة الصبح 

 في ناس مجانين في السواقة 

 في خمسة ماتوا وأربعة راحوا المستشفى 

 راحوا، ماتوا،  كان في،  سمعت ، االفعال الماضية: زعلت 

 تم تخمينها من السياق:سيجديدة التي بعض المفردات ال( نكتب عليها 4واللوحة )  -

 حادثة مرور 

 وسط البلد 

 مجانين في السواقة 

 بعد استنتاج كل عبارة وفهم معناها يكررها الطالب أكثر من مرة للتأكد من النطق الصحيح. -

 

 ً   دقيقة( 60)  : تفعيل العبارات الجديدة في موقفخامسا

 

 لتفعيل العباراتوذلك  من زمالء آخرين وأيضاً يستمع إلى أخبار أخرى أو حادث ءي  كل طالب / طالبة يحكي مع زميل / زميلة عن خبر س -

 :مع مصطلحات التحية والوداع الثقافية الجديدة

 طيب يا حبيبتي 

 أشوفك بكرة 

 عايزة حاجة /  سالمتك 

تكرار أثناء االخبار نشجع الطالب على وفي  .مجموعة مع المعيد/ ة و مجموعة مع األستاذة لعمل إخبار كبيرتين. نقسم الصف إلى مجموعتين    -

 استخدام :

 فعالً خبر يزعل / أه وهللا أنا زعلت قوي 

 يا ساتر يا رب 
 

 

  


