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 الوحدة السادسة
  ) ومحمود البطل آرستن بروستادبرنامج من إعداد (

 
 صفيتانساعتان  :الوقت المقترح

 
 الساعة االولى 

  في  Listening Exerciseرين  تمعملو DVDاالستماع الى الـ  و٩٤-٨٦ صقراءة -: التحضير 
 .الكتاب      
  .٧-٦ و ٤-١ ريناتمال:  ة / واجب يسّلم لالستاذ-      

  :في الصف
  

  ) دقيقة١٥-١٠(االمالء )  ١
- - آفاية -! ِقف-–آتاب -– بعيد - قريب - في بيتي - فكرة - آوّيس - آيف؟ - ذوق - أحفظ -حضرتك   
 . سكر – آعك – رقّية – قصير - شكّّ–سوق 

  
  ) دقيقة٢٥( وتمثيله ) ٨المشهد  (مشاهدة الفيديو)  ٢

" تفضلي/تفضل" ايضًا بعرض القسم الخاص بتعبير تقوم األستاذة ٨باالضافة الى العمل على المشهد   
  .DVDوتسأل الطالب أن يخمنوا معنى التعبير في آل سياق من السياقات التي ُتعرض في الـ 

  
  ثانيةالساعة ال

  في  Listening Exerciseرين  تمعملو DVDاالستماع الى الـ  و١٠٢-٩٤  صقراءة -  : التحضير 
 .لجديدة ودراسة المفردات االكتاب        
   جمل تستخدم فيها المفردات الجديدة ١٠ آتابةو ١١-٨ ريناتمال:  ة / واجب يسّلم لالستاذ-      
  )آما فعلنا مع مفردات الوحدة السابقة(        

  
  :في الصف

  
  ) دقيقة١٥-١٠(: اإلمالء) ١

  . ثالثة ـ ظالل  َسلطة ـ فالفل ـ حالة ـ سالح ـ غالي ـ تقول ـ - بالل - العب-ال  
 
  ) دقائق١٠): (٦تمرين (نشاط ثقافي ) ٢

  .والكالم عن معانيها واستخداماتها" اهللا"قراءة العبارات التي تستخدم فيها آلمة   
  
  ) دقيقة٢٠" (مفردات موسيقية: "نشاط لتفعيل المفردات الجديدة) ٣

 آل  وألعاب تمثل المفردات الجديدة علىيجلس آل طالب الصف في دائرة ويتم توزيع أشياء صغيرة  
" باربي"ـ سيارة صغيرةـ أشياء صغيرة من اللعبة ) عربية اذا توفرت(ـ دفترـ فلوس   ورقةآتاب ـ( ـة /طالب

ويمكن (األشياء بسرعة فيما بينهم ويقوم الكل بتمرير). الخ...وصور لشارع ـ غرفةـ حليب) طاولةـ آرسي ـ(
 من آل تطلبوسيقى فجأة ومقف األستاذة الثم تو") الكراسي الموسيقية"تشغيل الموسيقى آما يتم في لعبة 
ويتابع الطالب تمرير األشياء الى أن ثم تعيد األستاذة تشغيل الموسيقى . ها/واحد أن يسمي الشيء الذي بيده
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ويمكن أن يطلب من . ـها من جديد/يقوم آل واحد بتسمية الشيء الذي في يدهتوقفها األستاذة من جديد و
عربي آتاب / سيارة صغيرة(ستخدام بعض الصفات الجديدة التي تعلموها التوسع في الوصف باالطالب 

  ).الخ...غرفة آبيرة/


