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  الوحدة الخامسة
 ) ومحمود البطلآرستن بروستادبرنامج من إعداد (

  
 )اسكتشات من إعداد الطالب/بما فيها ساعة لتقديم مواقف ( ساعات صفيةأربع  :الوقت المقترح

 
 الساعة االولى

  
 :قبل الصف

 .في الكتاب Listening Exerciseرين  تمعملو DVDاالستماع الى الـ  و ٦٨-٦٧ ص قراءة -
  .١رين تم:   ة /اجب يسّلم لالستاذ و-  
  . في الصفلتقديمه)  دقائق٣" (سكيتش"ة وتحضير موقف /االجتماع مع زميل -  

 
بالمفردات " سكيتش"ة خارج الصف لتحضير موقف /ع زميليقترح ان يطلب من الطالب االجتماع م

 دقائق في آخر الساعة ٥هم ويمكن اعطاؤ.  والعبارات التي تعلموها وتقديمه امام الصف في اليوم التالي
 .  التفاق على مواعيد اللقاءلترتيب المجموعات واالسابقة 

 
 :في الصف

 مع للتدريب االخير قبل بدء التقديمات عند بداية الحصة  دقائق٥-٣يمكن اعطاء الطالب  (تقديم المواقف)  ١
  ) اإلصرار على التدّرب بصوت عاٍل وعدم القيام بالقراءة من الورق

  
خالل تقديم المواقف ال تقوم األستاذة بالتدخل مطلقًا ولكن يمكن لها أن تسجل بعض المالحظات   : ظةملحو
طق بعض المفردات التي يستخدمها الطالب في تقديماتهم وتقوم باإلشارة الى هذه المالحظات نصحة حول 

بية التي ظهرت في التقديمات  مراعاة ضرورة التشجيع واإلشارة الى الجوانب االيجامع بعد انتهاء التقديمات
 أن تقوم بتسجيل هذه التقديمات ومن الممكن لألستاذة أيضًا. الخ ...آاستخدام المفردات واإلتيان بأفكار مبتكرة 

 .على شريط أوديو أو فيديو لمراجعتها مع الطالب فيما بعد
 

 الساعة الثانية
  

 :قبل الصف
  .في الكتاب Listening Exerciseرين اتمآل  عملو DVDاالستماع الى الـ  و ٧٤-٦٩  صقراءة -
 .١١ و ١٠ و٨-٦ و ٥و ٣ و  ٢ تمارينال:   ة / واجب يسّلم لالستاذ-
  
  ) دقائق١٠ (: العاماإلمالء) ١

  .ـ ُطيورْير ـ  طبيبة ـ  حّظ ـ  أبو ظبي ـ  طزوجة ـ  سّيارة ـ  طبيبصورة ـ    
  
 ) دقيقة٢٠حوالي ( في مجموعات صغيرة نشاط إمالء) ٢

يقسم الصف الى مجموعات من اثنين ويتم . هو التدرب على القراءة والكتابة الهدف من هذا النشاط 
ـة في المجموعة ورقة مختلفة وتكتب الحرآات على /توزيع قائمتين من الكلمات بحيث يأخذ آل طالب

ب بإمالء آلمة من ويقوم آل طال.  ها بشكل صحيح على اآلخرينوإمالؤالكلمات ليسهل على الطالب قراءتها 
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 عدة مرات حتى يكمل الزميل آتابتها مع الحرص على أال يقوم الطالب بتهجئة الئحته على زميله أو زميلته
يقوم الطالب وبعد ذلك . بشكل صحيح ) ـة(الى أن يكتبها الزميلحرفًا حرفًا بل يظل يقرأها  الكلمة لزميله

  وتقوم األستاذة بالتنقل بين المجموعات المختلفة. وهكذاآلخر في المجموعة بإمالء آلمة من قائمة آلماتها
  .لتساعد على ضبط النطق واإلمالء

  
   – َبّطيخ – ُاصيب –ُشيوخ  –  َرّشاشات– َيذوب –  َضرورّي– ِزيارات – إخراج –  َضحايا :الورقة األولى

  أخواتي      
  

   – َصراصير – َوحيد – َخطيَبتي – َجرََّد – َحواِجز – ِسباحة – َردََّد – ِاشَتَرْيُت –  َذوات :الورقة الثانية
  َتضُربي      

 
  ) دقائق١٠( :القراءة)  ٢

في مجموعات من اثنين وتقوم األستاذة بالتجول بين المجموعات  ١٢يقوم الطالب بقراءة الكلمات في تمرين 
  . للتأآد من صحة النطق

  
  

 لثةالساعة الثا
  

 :قبل الصف
  .في الكتاب Listening Exerciseرين اتمآل  عملو DVDماع الى الـ االست و ٨١-٧٥  صقراءة -
  .٨٥ قراءة الثقافة ص -
  .٢٢-١٩ و ١٧-١٤ تمارينال:   ة / واجب يسّلم لالستاذ-
  

 :في الصف
في جمل بسيطة يقوم الطالب بترآيبها بتوجيه من " ع" التدرب على لفظ صوت ) دقائق ١٠-٥: (تسخين )١

عندي أربعة ../ فالن ) ة(أدرس مع األستاذ.. / ......أدرس في جامعة / حب العربيةأ/ أدرس العربية: األستاذ
  ...أصحاب 

 
  ) دقائق١٠: (إمالء) ٢

 - تسعة - سبعة - ِستة- أربعة - ضغط - ُغربة- تغّيـُر- جعفر - ساعة - إذاعة- غريب-  يبيع-عربّي   
  .عشرة 

  
  )قيقة د٣٠-٢٥ ( وتمثيله٧  مشهد : مشاهدة الفيديو )٣

جري في المشهد يقوم الطالب بمشاهدة الفيديو عدة مرات وتسألهم األستاذة أن يخبروها بما فهموه عما ي  
لجعل الطالب واعين بمثل " أستاذ"الذال آزاي في آلمة كن الترآيز هنا على نطق  ويم.وعن الشخصيات فيه 

عمل في مجموعات من ثالثة لتمثيل مشهد لويقوم الطالب بعد ذلك با.  بين العامية والفصحىهذه االختالفات
نظر الطالب هنا الى ضرورة  ويلفت .مماثل مع إمكانية التوسع فيه باستخدام مفردات وعبارات قديمة

  .دآتور في حواراتهم/أستاذ/سيدة/ سيد/استخدام القاب مثل آنسة
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 رابعةالساعة ال
  

  :قبل الصف
  .DVDعلى الـ  واالستماع اليها ٨٣ و ٨٢دراسة المفردات ص  )١
  ة والمفردات القديمة وآتابة  جمل يستخدمون فيها المفردات الجديد١٠ آتابة  :واجب يسلم لألستاذة )٢

 .٢٤تمرين           
 

 :في الصف
  ) دقيقة٢٠( ٣من العمل على المفردات في مجموعات صغيرة  )١

 آل طالب بقراءة قوميثم  جمل آجزء من الواجب الييتي ١٠ـة قد استعد بكتابة /يكون آل طالب  
 جمل تقوم بكتابتها على ٧-٥ـها على الطالبين اآلخرين في آل مجموعة وتقوم آل مجموعة باختيار /جمله

والهدف من هذا النشاط هو . أو تقوم بقراءة الجمل على الصف) اذا توفر مكان لكل المجموعات للكتابة(اللوح 
قات تجمع بين المفردات الجديدة والمفردات والعبارات تفعيل المفردات الجديدة وتشجيع الطالب على خلق سيا

هنا هو التأآد من االستخدام المناسب للكلمات والعبارات ) ة(ودور األستاذ. القديمة التي تعلموها من قبل
  .من التدخلممكن  النطق بأقل قدر ةوصح

  
  ) دقيقة٢٥-٢٠ (DVD قراءة الالفتات واإلعالنات من الـ )٢

 laptopsواذا آان من الممكن توفير . ض اإلعالنات في الصف ويقوم الطالب بقراءتهايقوم األستاذ بعر  
للطالب فيمكن القيام بهذا النشاط في مجموعات صغيرة بحيث تقوم آل مجموعة بقراءة اإلعالنات معًا وتقوم 

  .تجول بين المجموعات المختلفةلاألستاذة با
    


