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 )عاشرةالوحدة ال
  ) ومحمود البطل آرستن بروستادبرنامج من إعداد(

  
 تان صفيتان  ساع:الوقت المقترح

 
  :الساعة األولى

  
   :قبل الصف

  في  Listening Exerciseرين ا تمعملو DVDاالستماع الى الـ  و١٥١-١٤١ صقراءة) ١: التحضير 
 . الكتاب        
   في الكتاب ثم ٤ و ٢ تمريني مكن عملي (٤ و ٣ و ٢ ريناتمال:  ة /واجب يسّلم لالستاذ) ٢        
  .)ا الى األستاذةممنه تقديم صورة            

 
 :في الصف

  
  ) دقيقة١٥حوالي (" لـ"و " و"و " بـ"التدرب على آتابة   )١
  

  :ستخالص العبارات والجمل التاليةعلى الطالب ال" آيف نقول ؟"ذة بطرح سؤال  األستاومتق  
  

                 I go by car/plane        بالطائرة/أذهب بالسيارة    

       I like coffee and tea        أحب القهوة والشاي  

And you?              ؟وأنت     

  Thank God! I have money for college                         عندي فلوس للجامعة! الحمد هللا  

  
  .لسبورة أو على أوراقهمويقوم الطالب بكتابة هذه الجمل على ا

  
  ) دقائق١٠(:  القراءة) ٢

  .١في مجموعات صغيرة من اثنين يقوم الطالب بقراءة الجمل والعبارات في تمرين   
    

  ) دقيقة٢٥حوالي  (٥تمرين :  قراءة وآتابة)٣
 ويناقشون ٥يقوم الطالب في مجموعات صغيرة بقراءة نماذج الكتابة بخط اليد المقدمة في تمرين   

ـها ويقرأها على اآلخرين في /بكتابة فقرة مماثلة يقدم فيها نفسه) ـة(ثم يقوم آل طالب. معلومات التي فيهاال
  .وتقوم األستاذة بالتنقل بين المجموعات للمتابعة والتوجيه. المجموعة
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  :الثانيةالساعة 
  

   :قبل الصف
  . DVD مشاهدة القسم الخاص بالخط العربي على الـ) ١: التحضير 
  آتابة تقرير باالنكليزية عن بحث قصير يقوم به الطالب على : واجب يقدم لألستاذة) ٢    
  .االنترنيت حول الخط العربي وتاريخه وأنواعه       
  .إحضار الكتاب الجزء األول لقراءة المقدمة الخاصة بالطالب فيه) ٢    

  
    : الصففي
  
  ) دقيقة ٢٥ -٢٠: (عرض ومناقشة أبحاث الطالب عن الخط العربي) ١

 طالب ويقوم أفراد آل مجموعة بعرض المعلومات ٥-٤ينقسم الطالب الى مجموعات صغيرة من   
التي جمعوها عن الخط العربي ومناقشتها مع زمالئهم ثم تتحول المناقشة الى مناقشة عامة لكل الطالب في 

خرجت بها من المناقشة الصف ويكون مطلوبًا من آل مجموعة أن تقدم للصف معلومتين أو ثالث أساسية 
  .بين أفرادها

  
 ) دقيقة٢٠: (DVDعرض نماذج من الخط العربي من الـ ) ٢

تقوم األستاذة بعرض بعض نماذج الخط العربي وتسأل الطالب أن يتعرفوا الى بعض الحروف  
  .والكلمات في هذه النماذج مع العودة الى النقاط التي ذآرها الطالب في مناقشاتهم

  
   )  دقيقة١٥-١٠:  (كتاب الجديد وقراءة المقدمة فيهتقديم ال) ٣

 ثم تقوم بمناقشة ١.كتاب جالطالب وقتًا لقراءة المقدمة المخصصة للطالب في بداية التعطي األستاذة   
  .أسلوب تنظيم الكتاب وطريقة التحضير للنشاطات والدراسة

 


