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 خطة تدريسية 
 لفي الكتاب، الجزء األو تاسعدرس الال

 

 نص "من برامج التلفزيون" 31قراءة: تمرين نشاط 
 دقيقة ٥٧مدة الحصة: 
 

 لمى ناصيفإعداد: 
  (جونغ مين سومن تصميم األستاذة سابقة باالعتماد على خطة تدريسية ) 

 جامعة تكساس في أوستن

 

 أهداف الحصة:
 

  القراءة لدى الطالب عن طريق استخدام نص أصلي.تطوير استراتيجيات 

  توسيع معرفة الطالب الثقافية من خالل التعرف على نوعية البرامج التلفزيونية في بعض القنوات

 التلفويونية العربية.

  الخطوات:

 (دقائق 11ما قبل القراءة: ) .1
 

 تعرض  النصفي الطالب ها يواجهبعض المفردات التي من الممكن أن ل ا  للقراءة واستحضار يئة  ته

المرافق لهذه الخطة الدرسية وتسأل الطالب عما يرونه وتستخلص الملحق أ واألستاذة الصور في 

 عبارات كـ"برامج تلفزيونية" و"برامج كوميدية" و"برامج رقص" و"برامج عائلية" وغيرها.

 وعلى أي قناة وعن فكرته.وعد عرضه تختار األستاذة أحد هذه البرامج وتسأل عن اسم البرنامج وم 

  عن وأن يسألوا بعضهم البعض دقائق(  1-2)تطلب األستاذة من الطالب أن يعملوا في ثنائيات

 ؟"كما هي البرامج التلفزيونية المفّضلة بالنسبة ل" وتستخلص السؤال ،برامجهم التلفزيونية المفّضلة

 وتكتبه على اللوح.

  ا  سريعبعض األمثلة تستخلص األستاذة. 

 دقيقة( 12سريع ومناقشة أولية لالستراتيجيات:  )مسح . 2
  وأن يخبروها عن مصادر هذا لدقيقتينتطلب األستاذة من الطالب أن ينظروا سريعا  إلى النص 

 .وعه من خالل النظر إلى طريقة عرضه وألوانه وصورهالنص وعن ن
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 عن توقعاتهم در النص وتسألهم اتسأل األستاذة الطالب عما يمكن أن يستنتجوه من خالل معرفة مص

 والكلمات والعبارات المتوقعة فيه أيضا .عناوينه بالنسبة ل

   يمكنهم أن بأنه خلص مسح سريع للنص وتست وه فياألستاذة الطالب عما يمكن أن يقرأتسأل

ونوع  الكلمات بالخط األسود الكبير وأن ينظروا إلى طريقة تقسيم النصوالعناوين يقرؤوا 

 .كل فقرةفي  المعلومات المقدمة

  دقائق(. 4-1) للنصيقوم الطالب بمسح سريع 

 هذا وعن أية مالحظات استتتجوها من خالل وه تسأل الطالب عما قرأتستخلص األستاذة اإلجابات و

 المسح السريع.

  على اللوح.الطالب بها  خرجالعبارات التي اذة بعض المعلومات أو الكلمات واألستتكتب 

 دقيقة( 2٧القراءة األولى والفهم:  ). 1
 
  :أن يقرأوا الصفحة األولى  "أ"وتطلب من الطالب في  "ب"و  "أ"تقسم األستاذة الطالب الى مجوعتين

تكوين فهم  ةولحايقرأوا الصفحة الثانية. وتذكرهم بأن الهدف هو مأن  "ب"ومن الطالب في من النص 

 وليس معرفة الكلمات كلمة كلمة. عام لمضمون كل فقرة ونوع البرنامج الذي تتضمنه

 نكليزية فوق الكلمات في النص أو بجانبها وال نريد تشرح األستاذة أننا ال نريد كتابة ترجمة للكلمات باال

نى عن طريق الكلمات تكوين معكلمات في القاموس في آخر الكتاب وإنما عليهم أن يحاولوا البحث عن 

ع الطالب على رسم دوائر حولها في النص. التي نعرفها  )ال تلك التي ال نعرفها( والتي يُشجَّ

  للقيام بالقراءة األولى. دقائق 31تعطي األستاذة الطالب حوالي 

  لمناقشة  "ب"من ين مع طالب اأن يتكلم "أ"من  ينمن طالباألستاذة تطلب الفردية بعد االنتهاء من القراءة

هذا التغيير إلى أربعة معظم الوقت ويعمل الطالب في ثنائيات في  .دقائق( 6). ا فهموه من النصم

في الطالب إلى المناقشة مع التأكيد على أن يتكلم كل وحماسة  طالب قد يضفي جوا  أكثر نشاطا  

 (.وكل طالب يقول فكرة أو فكرتين وهكذا المجموعة )يمكنهم أن يتبادلوا األدوار في الكالم

 ضها وأية توضح األستاذة بأن على الطالب تبادل المعلومات عن أسماء البرامج وأنواعها وأوقات عر

 معلومات أخرى استنتجوها من القراءة.

  أن يشاركوا بقية الصف في بعض المعلومات التي خرجوا بها في كل مجموعة تسأل األستاذة الطالب

 (دقائق ٧). من النص

 

 

 (دقيقة 21 (. القراءة الثانية: 4

 
  مجموعات وتطلب منهم العمل في ( بتوزع األستاذة ورقة العمل المرافقة لهذه الخطة الدرسية )الملحق

 .بهذة المهمةللقيام دقيقة  3٧الطالب حوالي وتعطي ثنائية  )واحد من أ وواحد من ب( 

 .تستخلص األستاذة بعض اإلجابات كصف 
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 دقائق( ٧ (القراءة الثالثة: القراءة الدقيقة لتخمين معاني بعض الكلمات. ٧
  يعملوا على السؤال تطلب األستاذة من الطالب أنC  وتستخلص بعص اإلجابات في الثنائيات ذاتها

 كصف. 

 دقائق( 1 (مناقشة ثقافيةخيار: . 6

 
  البرامج في القنوات التلفزيونية  لنوعيةتستخلص األستاذة من الطالب معلومات عما الحظوه بالنسبة

 العربية وكيف تتشابه مع البرامج في القنوات األمريكية أو تختلف عنها.

 ا النقاش باللغة االنكليزيةيمكن أن يتم هذ. 
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 الملحق أ
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 الملحق ب

 )نشاط قراءة(: من برامج التلفزيون 31 تمرين
 

A. With a partner, look at both pages of the text and find programs that deal with the following 

 :مواضيع

 المواضيع أسماء البرامج

 العائلة ومشاكلها 

 آراء الشباب العرب 

 المرأة العربية 

 مستقبل العمل في منطقة الشرق األوسط 

 األوالد 

 األكالت العربية 

 االقتصاد 

 

B. Write either √ or X. 

 هنا بعد الظهر. ____ فزيونيةالتلكل البرامج  نستطيع أن نشاهد (1

 ( كل البرامج من قنوات تلفزيونية في اإلمارات العربية المتّحدة. ____2

 ( ليس هناك برنامج سياسّي في كل هذه البرامج. ____3

 ____  ( ليس هناك برنامج أسبوعّي وكل البرامج برامج يوميّة.4
 

C. Guess the following new words using الوزن والجذر and context. 

 

 الكلمة أين هي في الـtext؟ الوزن الجذر المعنى

   
1

st
 and 2

nd
 boxes & 194ص  عادي     

   
3

rd
 box to the left & 194ص   تَوقيت 

   
4

th
 box & 191ص   

برنامج سياسّي 

واقتصاديّ  ماعي  جت  ا  و  
   1

st
 box & 191المحلّيّة: ص   

194العالّمية: برامج وثائقيّة، ص.  

األخبار الَمَحلّيّة 

 والعالِميّة
   

Music Mix 194 ص  شاِهدون   م 

   
3

rd
 box & 191 ص  رباّت البيوت 

 


