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  رابعةالوحدة ال
 ) ومحمود البطلبرنامج من إعداد آرستن بروستاد(

 
  للعمل على الوحدة الرابعةونصف ساعة تخصص إلعطاء ونصف  ساعتان ( ساعات ٣   :الوقت المقترح

  )٤-١امتحان قصير في الوحدات من       
 

  : الساعة االولى
 

 :قبل الصف
   Listening Exercisesتمارين  آل عملو DVD االستماع الى الـ و٥٧-٥١  صقراءة :  :   التحضير-

 في الكتاب      
  .٦-١تمارين ال:   ة / واجب يسّلم لالستاذ -

 
 :في الصف

 )  دقيقة٢٥-٢٠حوالي ( االمالء   ) ١
  تشربي -  تشرب -أشرب /   تحبي  -  تحّب  -  أحّب   / تدرسي –  تدرس-أدرس ، أسبح ،  بّس  -  
    بارد   -  بّرد  -  جاسوس  -ّشاش     ح-  يتزاوج  -يتزّوج    

  
أدرس أحب البيتزا، / أشرب آوآاآوال:  يمكن هنا االشارة الى االفعال المقدمة في االمالء والبدء بتفعيلها

/ يشربون/ ويقوم الطالب باستخدام هذه األفعال الجديدة للتعبير عما يحبون العربية ، تدرسي العربية؟ 
أنِت /أنَت/ ويستحسن هنا االآتفاء بالضمائر أنا  .  القادمةيامم هذه الكلمات في األ استخداعـتاَبـ ُيو يدرسون

 .بدون توسيع النشاط الى الضمائر األخرى
  
  ) دقيقة٢٠ (٥مشهد  :   ثم تمثيله بين الطالب في الصف مشاهدة الفيديو) ٢

صاحبتي ، /  ، صاحبي ة/طالب(يتم عرض الفيديو بنفس الطريقة ويستخرج الطالب الكلمات الجديدة   
 ة في البيت/وتستعد آل مجموعة لزيارة االستاذ ثم يقسم الصف الى مجموعات تتكون من طالبين )  جامعة

 .، ويقومون بتمثيل ذلك)ة(حيث يقوم أحدهما بتقديم اآلخر لألستاذ
 

 الساعة الثانية
  

 :قبل الصف
   Listening Exercisesتمارين  آل عملو DVDاالستماع الى الـ  و٦٦-٥٨ صقراءة  ) ١   :  التحضير-

 في الكتاب        
  .١٦-٨تمارين ال:   ة / واجب يسّلم لالستاذ)  ٢        

 
 :في الصف

  مراجعة بعض الكلمات والعبارات عن طريق استخدامها في جمل بسيطة، آأن يسأل الطالب :تسخين)  ١
 ) دقائق٥حوالي (الخ  ي؟ ي بيبس/تشربواشنطن؟ /ركيونيو/ي جامعة اموري/تحب:  م البعضبعضه
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 ) دقيقة١٥حوالي  ( وتمثيله٦ مشهد:  مشاهدة الفيديو)  ٢
   

 ) دقيقة١٥-١٠ (االمالء)  ٣
  -صور    -   ضروري  -  بّيض  -  أخضر  - أسود  -أبيض   -  صباح -  صاحبتي  -صاحبي   
 .  صحيح- صّور

 
  .) دقيقة٢٠-١٥( DVDعلى الـ نات عال واال٦٤.  ص١٧  تمرين :  القراءة في مجموعات صغيرة)٤
  
 :تفعيل المفردات) ٥

يقوم الطالب بالعمل في مجموعات من اثنين لتكوين جمل يستخدمون فيها المفردات الجديدة لوصف  
:  ويشجَّع الطالب هنا على البدء باستخدام األفعال الجديدة التي تعلموها خالل اإلمالء٦٥الصور ص 

  : الجمل التالية ويقومون بقراءتها على اآلخرين جمًال مثلأشرب بحيث يكونون/ أحب/أدرس
  

  أشرب شاي -
 العربيةأحب درس  -
 أدرس درس جديد -
 أوتوبيس جديد وجيد -
 )في أأليام األولىللنفي " مش"يكون الطالب قد تعلموا آلمة (شاي مش جيد  -
  

  
  


