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  الوحدة الثانية
  ) ومحمود البطلآرستن بروستادبرنامج من إعداد (

 
 .ساعات للتحضير والواجب المنزليالى أربع ثالث  وداخل الصف ة ونصفساع   :الوقت المقترح

 
 :قبل الصف
  .في الكتاب Listening Exercisesتمارين  آل عملو DVDاالستماع الى الـ  و٣٩-٢٨  صقراءة :  التحضير
 .١١ و ١٠ و٧  و٥-١تمارين ال:  ة /م لالستاذواجب يسّل

 
  :  في الصف

 
تقديم زمالئهم أن يقوموا بالطالب سؤال عن طريق  من الوحدة األولى  وعبارات التحيةـ  مراجعة مفردات١

روبرت من ":  ، مثالمن قبلDVD وآذلك الشخصيات التي شاهدوها على الـ بالعربيةأستاذتهم /وأستاذهم
  )  دقائق١٠(... ،عوض من مدينة الخرطوم في السودان ي أمريكا فمدينة واشنطن

 
 ) دقيقة٢٥-٢٠(ـ  االمالء   ٢

  :يقوم االستاذ بقراءة الكلمات التالية على الطالب الذين يكتبونها على ورقة او على السبورة
 

   -  جيوب  -يخت  جْيب    -  ثواب  -  ثياب  -  ثْوب  -  حوت  -  بخبخ  -  خْوخ  -  حْيُث   -  بيوت  -بْيت  
    واجبات- واجببابي ت   -  حبيبتي  -  جبيبي  -    بحوث-  بحث  -  تاج  -حتاج    ت
 
ان نسأل الطالب عن الكلمات المتشابهة بهدف االشارة الى القاسم من الممكن خالل القيام باإلمالء هنا (

 والكتفاء المفرد والجمعالجذر وقضية الوزن وأي شروحات حول من غير الدخول في  المشترك فقط
   .my في نهاية بعض الكلمات تعني" يـ"واالشارة الى ان ) بمالحظة العناصر التي تجمع بغض هذه الكلمات

 
 ) يقة دق١٥ (ـ   القراءة  في مجموعات صغيرة ٣

نما تمر ويستمرون في القراءة والتكرار بي ٩  و٦ين تمريناليقرأ الطالب على بعضهم البعض الكلمات في 
  .  االستاذة عليهم

  
الكلمات التي يقومون بقراءتها  آل ومن المهم أن نتذآر هنا أنه ليس من المطلوب أن يعرف الطالب معاني

مقّدمة بغرض تفعيلها آمفردات ولكنها مقدمة بغرض تدريب الطالب على نطق أصواتها وآتابة ألنها ليست 
 الكلمات المتداولة بهدف تعريض بعض ولكن من الممكن أن تقوم األستاذة باإلشارة الى معاني. حروفها

ب ، واجب ُح) ألنها قريبة من الكلمة االنكليزية(، يخت يس بهدف حفظها مثل حج ، حاج الطالب لها ول
  .الخ...
  
  ) دقائق١٠ ( تفعيل المفردات-٤

تفعيل المفردات يعنى بشكل أساسي بالمفردات التي تجيء في قسم المفردات في نهاية آل درس في نشاط 
آتاب ألف باء وال عالقة له بالكلمات التي ترد في التمارين والتي تستخَدم ألغراض التدرب على النطق 

  . فقطوآتابة الحروف وتوصيلها 
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  )٣٨ص (بيت ، واجب ، حبيبي ، حبيبتي : الكلمات التي نحن معنيون بتفعيلها في هذا الدرس هي ف
  

 phraseجدًاجملة بسيطة عبارة أو في تكوين ) ـة(ان يشترك مع زميل) ـة( من آل طالبتطلب األستاذة
 وتقوم آل مجموعة . ويستخدمون فيها المفردات الجديدة٣٩يصفون فيها الصور التي يشاهدونها في ص 

  تقوم بعض المجموعات بتقديم جملهاد من صحة النطق ثمنقل األستاذة بين المجموعات للتأآبالعمل بينما تت
  . الى الصف

  الخ/ واجب العربية/ بيت في مدينة في السعودية/ حبيبي من مدينة نيويورك : مثًال  
    

 
 )يقةدق ٣٠  (في الصف  وتمثيله ٢مشهد :  و ـ  مشاهدة الفيدي٥

وبعد ذلك يقوم الطالب بالتدرب على العبارات مع ) بنفس طريقة الوحدة االولى(يعرض المشهد   
م يقوم ث" وحضرتك؟] فالن[اسمي " او " ؟  تشرفنا] فالن[حضرتك "ضهم البعض آأّن يقولوا لجيرانهم بع

 استقبال او مناسبة آأنهم في حفلة المشهد في مجموعات ضغيرة ويتنقلون من زميل آخر الطالب بتمثيل
 .  اجتماعية اخرى

    
 


