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  هوسمان ول إعداد:

 أوستن في تكساس جامعة
 

 

  :الدرس أهداف

  العربي القاموس استخدام على التدرب -

 الثانية الثقافية المدونة موضوع مناقشة -

 

  :الخطوات

  (دقائق ٥) األنباء موجز عناوين في كلمات جذور إيجاد :التسخين .١
 عناوين عدة قراءة الطالب من وتطلب اإلنترنت على األنباء موجز من العناوين بعض األستاذة تختار - -

 :يلي ما تستخدم ممكن .معانيها وتخمين كلماتها جذور لتحديد شريك مع الشاشة على

 دول خمس يضم األفريقي للساحل جديد تجمع  -

 اابنتهم بقتل متهمين أمريكيين زوجين سفر طلب رفض: قطر -

 

 

  (دقيقة 5٥) العربي القاموس استخدام على التدرب :١١ تمرين .٢

  البيت في الطالب قرأه ما حول بسرعة والجيم السين -  - 

  ٣ من مجموعات الى الطالب األستاذة تقسّم

 اللوح على "تصحيح“ أو "تجديد" كلمة األستاذة تكتب  -

  .ايه معناها عارفين مش واحنا كلمة فيه مثالا  القاموس؟ في كلمة نالقي ازاي" :السؤال

  "نعملها؟ الزم حاجة أول عارف مين ايه؟ نعمل الزم

  فقط !"الجذر" أو "الجذر هو ايه نشوف الزم" :والجواب 

  "الجذر؟ هو وايه" :والسؤال 

  اللوح على الجذر وكتابة الطالب اختيار األستاذة وعلى اليد رفع الطالب على —

  "ايه؟ وبعدين" :وسؤال 

  "حرف تالت (..وبعدين؟) حرف تاني (..وبعدين؟) حرف أول" :والجواب 

  "ايه؟ يعني تصحيح\تفصيل" :وسؤال 

http://www.aljazeera.net/news/pages/5730ebf4-0edc-434a-a4d0-3138514ea0fd
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/02/05/qatar-us-murdertrial


 هي وتدور التمرين في الواردة لماتللك فقط الجذور يجدوا أن مجموعة كل في الطالب من األستاذة تطلب -

  والتوجيه العمل سير من للتأكد الصف على والمعيدة

ا  الكلمات ترتيب الطالب من األستاذة تطلب -  احتاج إذا القاموس باستخدام) الكتاب في الجدول في أبجديا

  العمل أثناء الطالب على والمعيدة هي وتدور (األمر

 في عنها يبحثوا أن الطالب كل من وتطلب جذرها الطالب حدد التي الكلمات من واحدة األستاذة تأخذ -

 .القاموس

 الشكل للطالب لتبين الوثائق كاميرا األستاذة تستخدم القاموس في الكلمة وجدوا قد الطالب يكون أن بعد  -

ّ  ر   الذي  وبعده أوالا  يأتي األول الوزن وأن أوالا  تأتي األفعال أن مثالا  لهم )تبين القاموس في الكلمات هفي بتت

ا  والمصدر. المضارع حركة اكهن تكون  والتي تينيةالال باألرقام والمكتوبة األخرى ناألوزا لهم تبين أيضا

 (.القاموس في بالتتابع تأتي المشتقة األسماء باقي أن كيف تبين ثم اليها التعرف بدأنا التي األوزان على تدل

  القاموس في ومعانيها الكلمات عن بالبحث يبدأوا أن الطالب من األستاذة تطلب  -

  اللوح على وتكتبها بها جاءوا التي المعاني عن الطالب األستاذة تسأل -

 

  التمرين في المعطاة المفردات – ٦١ تمرين

ا  - حقّ  - متاعب - أديب   تمويل - تفسير - معمل - مساعد - مراسل - مذّكرات - تدريجيا

 

 

  (دقيقة 5٣) الثقافية المدونات موضوع مناقشة .5

 سير من للتأكد المجموعات بين بالتجوا والمعيدة ستاذةاأل وتقوم طالب 5 من مجموعات الى الصف ينقسم -

 .للمناقشة نقاط وطرح المناقشة

 .الثقافية المدونة موضوع حول طالب كل بحث ونسيناقش مجموعة كل في الطالب أنّ  األستاذة تشرح -

 ما أهم على هنا التركيز ويكون لمدونته/ـها بحثه عما (دقائق 4 حدود في) موجز بتقديم طالب كل يقوم  -

 مفصل بتقديم القيام وليس لالهتمام المثيرة النقاط طرح هو المهم .الموضوع حول بحثه من الطالب وجده

   عليه/ـها. سؤالين أو سؤاالا  واطرحي أن وعةالمجم في اآلخرين للطالب يمكن ذلك وبعد

-  
 من بها خرجوا التي النقاط بعض يناقشوا أن وتسألهم ككل الصف الى األستاذة تعود االنتهاء بعد -

 المجموعات. داخل المناقشات


