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 الوحدة الثامنة

  ) ومحمود البطل آرستن بروستادبرنامج من إعداد(
 

 ونصف داخل الصفساعتان    :الوقت المقترح
 

   الساعة االولى
 

  في  Listening Exerciseرين ا تمعملو DVDاالستماع الى الـ  و١٢٦-١٢١ صقراءة) ١: التحضير 
 .الكتاب      
  .٨ و ٧ و ٥-٣ و١ ريناتمال  :ة /واجب يسّلم لالستاذ) ٢      

  
  : في الصف

  
  ) دقيقة٢٠ ()والحروف الشمسية والقمرية" الـ" آتابة العبارات التالية مع الترآيز على ( االمالء )١
  

  ـ الصورة الكبيرة ـ هي الطالبة الجديدة ـ عندي صف ـ من القاهرة ـر  صباح النو /صباح الخير  
  .ـ ال أحب الشاي ـ االمتحان صعب ـ الرجل العربيم الهندي ـ آيف الحال ؟ ـ الدفتر جديد ـ أحب الطعا  

  
  ) دقيقة١٥() في مجموعات من اثنين(قراءة الجهرية  ال)٢

في ) القراءة(القسم األول  و٦ و ٢يقوم الطالب بالعمل على قراءة الكلمات والعبارات في تمارين   
  .٩تمرين 
آل طالب في المجموعة بقراءة عبارة  وذلك بأن ُيسأل ٩في قراءة العبارات في تمرين يمكن التوسع   

فمثًال يقوم . من العبارات في التمرين ويقوم زميله في المجموعة بإضافة شيء الى العبارة لتصبح جملة 
  .وهكذا" ال أحب الحليب في الشاي: "ويقوم زميله بتوسيع العبارة فيقول " في الشاي"طالب بقراءة عبارة 

  
  ) دقيقة٢٠-١٥حوالي   (DVD قراءة اإلعالنات من الـ) ٣
  

  الساعة الثانية
  

  في  Listening Exerciseرين  تمعملو DVDاالستماع الى الـ  و١٣٠ -١٢٧ صقراءة) ١: التحضير 
 .الكتاب        
  :ة /واجب يسّلم لالستاذ) ٢      

  ).الجمل (٩آتابة القسم الثاني من تمرين  
هذه لتمثيل  ومشاهدة الفيديو عن األحوال والمشاعر واالستعداد ١٠التمرين آتابة  

  .المفردات في الصف
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  : في الصف
  
 في انظروا الخطة المقترحة لكيفية تدريس هذا النص () دقيقة٢٥-٢٠حوالي  (١١ن  تمري:نشاط قراءة ) ١

  .)بالوحدة الثامنةصفحة الوب الخاصة 
  
  ) دقيقة١٥(ديدة نشاط لتفعيل المفردات الج) ٢

 طالب لكل مجموعة ويكون مطلوبًا من آل واحد أن يمثل ٣ينقسم الطالب الى مجموعات صغيرة من   
ويقوم الطالبان اآلخران في ) الخ...تعبان ـ جوعان ـ مريض ـ زعالن(حالة معينة من المفردات الجديدة 

 وبعد االنتهاء يكون مطلوبًا من آل واحد في ).ـة(أنِت تعبان/أنَت: المجموعة بتخمين هذه الحالة فيقولون له 
أنا تعبان وهو : الصف أن يصف لنا حالته وحالة آل واحد من الزميلين باستخدام الضمائر الجديدة فيقول

  ...زعالن وهي حرانة
          

  ) دقيقة٣٠-٢٥( وتمثيلهما في الصف ١١ و ١٠مشاهدة المشهدين ) ٣
 والمفردات األساسية في آل مشهد يمكن أن نسأل الطالب تبعد مشاهدة المشهدين واستخراج العبارا  

ويمكن . ..)معلش/ـ غلط ـ معلهش! آلو : مثًال (ية آتابة بعض الكلمات الواردة في آل مشهد بالحروف العرب
بين شخصين  حوارًا مثلونبحيث يالتوسع في عمل مشهد التلفون مجموعات من اثنين بأن يقوم الطالب في 

 .لفونيتكلمان على الت


