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  ابعةالوحدة الس

  ) ومحمود البطلبرنامج من إعداد آرستن بروستاد(
 

 ساعتان ونصف الى ثالث ساعات :الوقت المقترح
 

   الساعة االولى
 

  في  Listening Exerciseرين ا تمعملو DVDاالستماع الى الـ  و١١٣-١٠٣  صقراءة -: التحضير 
 .الكتاب      
  .٨-٧ و ٥-٣ و١ ريناتمال:  ة / واجب يسّلم لالستاذ-      

  
  : في الصف

  
  ) دقائق١٠ ( )السادسةالوحدة ( السابقة قراءة بعض اإلعالنات من الوحدة )١
  
  ) دقيقة٣٠: (نشاط آتابة 

  
  : من األستاذة مالءاإل •
آلمات ـ تمرين ـ نّص ـ جميل ـ عندي ـ عندك ـ اثنين ـ خمسة ـ ثمانية ـ جامعة ـ عظيم ـ ممتاز ـ آلمة ـ   

متع ـ مصر ـ قلم ـ مسلم ـ مسلمون ـ مسيحي ـ مسيحيون ـ يهودي ـ يهود ـ اليهودية ـ المسيحية ـ ثّم ـ بناية ـ م
  .اإلسالم 
بارها من المفيد خالل اإلمالء أن توضح األستاذة معاني هذه المفردات بهدف تعريف الطالب بها باعت  

  . " وظيفية"آلمات متواترة و 
  

  )في مجموعات من اثنين: (آتابة األسماء •
في المجموعة ويقوم آل واحد بكتابة جملة ) ـة(يقوم الطالب في آل مجموعة بكتابة اسمه واسم الزميل  

 ).جودي من مدينة تامبا في فلوريدا: مثال(عن اآلخر 
  
  ) دقائق١٠ (٢تمرين   :قراءة)  ٢

حة نطق يقوم الطالب بالقراءة في مجموعات من اثنين وتقوم األستاذة بالتجول بينهم للتأآد من ص  
  .الكلمات

  
   :ثانية الساعة ال

 
  في  Listening Exerciseرين ا تمعملو DVDاالستماع الى الـ  و١٢٠ -١١٤  صقراءة -: التحضير 
 . ودراسة الكلمات الجديدةالكتاب      
 . جمل بالمفردات الجديدة١٠ وآتابة ١٠ و ٩ ريناتمال:  ة / واجب يسّلم لالستاذ-      
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  : في الصف
  
 ) دقيقة٣٠-٢٥(اجعة المفردات  نشاط لمر) ١

 "بيكشوناري" او "شاريد"لعبة   
إذا آان الصف ( طالب ١٠يستحسن القيام بهذا النشاط في مجموعات ال يزيد عدد الطالب فيها عن  

 ٣-٢وفي آل مجموعة ينقسم الطالب الى ازواج ويأخذ آل زوج ).  آبيرًا يمكن تقسيمه الى قسمين او ثالثة
.  صفة او اضافة +مكتوب عليها عبارات تتكون من اسم ) تم تحضيرها قبل الصف) (ة(ذبطاقات من االستا

ويقترح استخدام . ثم يمثل او يرسم آل زوج ما هو مكتوب على بطاقته واالخرون يخمنون العبارة المكتوبة
 :وما قبلها عبارات آالتالية تضم مفردات الوحدة السابعة

اسم مدينة يختارها [+ مدينة    -آبيرة  /  غرفة صغيرة-ة  /ذ  مكتب االستا-صغير   /قلم آبير  
 ]الطالب
  طويلة/   طالب-  )الخ(سيارة فورد /   سيارة هوندا-   امتحان صعب  -   بناية آبيرة  - 
   قهوة -كتبة الكونغرس     م-]  اسم مكتبة جامعتكم+[  مكتبة -]  اسم شارع محلي+[شارع  
  ( الخ ترآية/عربية

 
بدون الدخول الى المذآر تسمح بالعمل على مطابقة المؤنث و "الصفة+االسم"تراآيب :   ملحوظة 

دون ذآر آلمة التاء المربوطة في اإلضافة آتاء وليس آهاء ولكن  واالضافة تسمح بالعمل على لفظ شرح ذلك
أو " الخرطومنة يدم"يمكن تذآير الطالب بعبارة  (في هذه المرحلة  او شرح تفاصيل الترآيب "ضافةا"
 أساس أنه سيتم تقديم هذا الترآيب  لهذه المرحلة علىالتي سمعوها في الحوارات وهذا يكفي" جامعة القاهرة"

الهدف هنا هو مجرد تعريض الطالب لهذا الترآيب وليس  و الكتاب الجزء األوللهم في مرحلة الحقة في
  .تفعيله

  
  ) دقيقة٢٠) (٩مشهد  (مشاهدة الفيديو) ٢

  استطاعوا عدة مرات ويقوم الطالب بترديد العبارات التيالتاسعوم األستاذة هنا بعرض المشهد تق  
ثم يمكن لألستاذ أن يسأل الطالب أن يعيدوا تمثيل . التعرف اليها من الحوار وتخمين معاني العبارات الجديدة

  .المشهد في مجموعات من اثنين
ت عن المقهى العربي وتسأل الطالب أن يقدموا أي بعد ذلك تقوم األستاذة بعرض المشهد الصام  

 تساؤالتهمباالنكليزية هنا ألن الطالب ليست لديهم مفردات آافية للتعبير عن (تعليقات أو أسئلة لديهم 
هنا أو ألي طالب سبق لهم  ويمكن لألستاذة ؛ والهدف هنا هو تعريض الطالب الى جانب ثقافي مهم. بالعربية
مثٍال أن المقاهي التي تظهر في المشهد هي (عربي أن يقوموا بتقديم إضافات تتناول المقهى  العالم الأن زاروا

اليوم يرتادها شباب " الشبابية"ال تظهرفيها نساء في حين أن بعض المقاهي " تقليدية" "رجالية"مقاهي 
كن الحديث قليًال عن وأيضًا يم. األرآيلة ودورها المرآزي في المقهى/وشابات ويمكن الحديث هنا عن الشيشة

الموسيقية في المقاهي " فيديو آليبس"وإدخال شاشات التلفزيون لعرض الـ أثر العولمة في حياة المقاهي 
  .في آثير من المدن العربية" ستاربكس"الحديثة وآذلك االنتشار الملحوظ اليوم لـمقاهي 
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  :الساعة الثالثة
 .لمادة المعطاة حتى الوحدة السابعةا في  االستعداد المتحان قصير: التحضير

  
  

  : في الصف
  

  .)دقيقة ٢٠( إعطاء االمتحان )١
  

  ) دقيقة٢٠( ١١القيام بتمرين  )٢
  

  )في ما تبّقى من وقت للصف (قراءة إعالنات )٣


