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  الوحدة االولىوالمقدمة 
 ) ومحود البطل برنامج من إعداد آرستن بروستاد(

 
  ساعتان داخل الصف  :الوقت المقترح

 .ثالث للتحضير والواجب المنزلي قبل آل ساعة صفيةالى وساعتان       
  

   :  ى االولالساعة
 

 : في بدايته)ة(واجب منزلي ُيحّضر قبل الصف ويسلَّم لالستاذ
 . في مقدمة الكتابPreface to the Student قراءة - ١  
 في الكتاب Listening Exercisesتمارين  آل عمل و١٧-١.  وقراءة صDVD االستماع الى الـ - ٢  
 )مكتوبة على ورقة خارجية (ة الى االستاذ٤-١ تسليم تمارين - ٣  

  
 : في الصف

 ) دقيقة١٥ - ١٠(مالء  ـ  اإل١
 او على أوراقعلى الطالب الذين يكتبونها على )  مرات١٠-٥(ية عدة مرات  بقراءة الكلمات التالةقوم االستاذت

  . السبورة
 باب  ،  تابا  ،  بات  ،  ثاب ،   تاب  ،  باتا  ،  ثابا  ، بابا ):   قرأ مسّكنةـُت(الكلمات   
 باث  )  للتسلية(آلمة انكليزية   

  
والكلمات التي ، ربط المسموع بالكتابة  الهدف من هذا النشاط هو التدريب على االمالء و :ملحوظة 

ليس من ف ولذلك الطالب فهم معانيها ، علىة على أنها مفردات ينبغي َمقّدـهنا ليست ُملإلمالء نستخدمها 
 ه ألنشرح آيفية آتابة الحروف تقوم ب األستاذة هنا أالالمطلوب من ف وآذلك.ها شرح معانيالمطلوب 

 ؛ DVD عبر تمارين الكتاب والـ في البيتوالتدرب عليه دراسة ذلك الطالب قد قاموا بيفترض أن يكون 
      .يجلس ويستمع فقطيطلب منه أن آان هناك طالب لم يقم بالتحضير فإذا و

 
أن تكّرر األستاذة الكلمات مّرات آثيرة وأن تسأل الطالب إعادة نطق الكلمات مرات عديدة قبل وأثناء من المفيد و

رى ما يفعلون ت ان ةستطيع االستاذت على السبورة حتى  بالكتابةجدا أن يقوم الطالبلمفيد وآذلك فمن ا. الكتابة
.  تقوم األستاذة بتصحيحهمبمساعدة بعضهم البعض بدال من ان ان يقوم الطالب   يستحسنوآذلك.  االمالءخالل 

  .  ويمكن ان نسأل الطالب بعد ذلك ان يقرأوا الكلمات التي آتبوها على جيرانهم
 
  )ةقيدق ١٥-١٠   ()أهًال وسهًال (األولمشهد الـ  مشاهدة الفيديو ، ٢
 عن آل من الشخصيات التي سألهم عما فهموهت مرات على األقل ثم ٣على الطالب هد ا المشةعرض االستاذت

جدًا لمهم  ومن ا)الخ...صباح الخير/السالم عليكم/ أهًال وسهًال(تقدم نفسها مع الترآيز على العبارات المستخدمة 
 عن االسئلة هنا يسرعوا ويقوموا بتقديم اإلجابةن لديهم خلفية لغوية أال مب من اصل عربي أو مالطالأن نسأل 

 ؛ ذلك أن هؤالء الطالب المبتدئين والذين ليست لديهم أي خلفية قد ينشأ لديهم الطالب المبتدئينألنها موجهة الى 
 أو أن األستاذة تعطي فرصًا أآبر ، ن في الصف يعرفون أآثر منهمشعور باإلحباط إن هم شعروا بأن هناك آخري

األستاذة من أن الطالب يتفاعلون معها وفيما بينهم دون أي هو أن تتأآد  المهم هنا .للطالب من ذوي الخلفية
  . بالوقت والكالملطالب معينين استئثار 

ستخراج الكلمات والعبارات  وتخمين هد عدة مرات اخرى ويطلب من الطالب ااعرض المشت ومن الممكن أن
 الكلمات إال بعد أن يكون الطالب قد ةكتب االستاذت أال،  ومن المهم  معانيها من السياق عن طريق السماع فقط
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  .حاولوا ذلك بأنفسهم
  
من استخدام الحروف الالتينية لكتابة بعض الكلمات في هذه المرحلة المبكرة هنا تجب االشارة الى انه ال بأس و

العربية اآلن بالجديدة من الحوار حتى يتعلمها الطالب ويراجعوها في البيت، فالطالب ال يستطيعون الكتابة 
الذي  transliterationالـ  بعض الوقت للكالم عن نظام يأخذ األساتذة انه قد يكون من المفيد ان ولذلك نجد

 )٧ و ٦يمكن االستعانة بالنظام الذي يقترحه الكتاب في الصفحتين (صف سيستخدمه ال
  
 ) دقيقة١٥-١٠(ـ  التمثيل  ٣

الى الطالب اآلخرين في الصف مستخدمين المفردات ـها /ـة أن يقوم بتقديم نفسه/آل طالبُيطلب من   
ومن .  تجول في الغرفة والمن الكراسيويطلب منهم خالل أداء هذا النشاط القيام والعبارات التي سمعوها ، 

  .  ويقوموا بتقديم أنفسهمايضا في هذا النشاط) إن وجد) (ة(ة والمعيدشترك االستاذتالمفيد ان 
 
 .  ـ  إذا تبقى مزيد من الوقت فيمكن استغالله في مناقشة ما قرأه الطالب في المقدمة٤
 

 ) ة آنفًايقام باالنشطة المقترحة بنفس الطريقة المشروح ( الساعة الثانية
  

 :قبل الصف
   Listening Exercises تمارين عمل و٢٧-١٧. وقراءة ص DVD االستماع الى الـ )١   :واجب منزلي  
 في الكتاب            
 .ةالى االستاذلتسليمها  ١٤ و١٢-١٠ و٨-٥تمارين الآتابة ) ٢        

  
 : في الصف

 )  دقائق٥حوالي   ("تسخين"ـ  ١
تقديم الطالب ألنفسهم والقائهم التحية على  عن طريق  في الحصة السابقةهامراجعة العبارات التي تم تعلم  

  .رّد تحيات اآلخرين لهماآلخرين وآذلك 
 
 )بنفس الطريقة المقدمة آنفا  ()دقيقة١٥(ـ  االمالء  ٢

 ُتب ، تثبيت ، بابي ، َتِثب ، باَتتت ، ثبات ، توت ، تابوت ، تاَبت ، ثاِب:  مات عربيةآل  
وهنا يمكن سؤال الطالب عن بعض الكلمات االنكليزية (بوث ، باث ،  توث ،  تيث ،  :  كليزيةآلمات ان   

   )that/ this( «  ث» هنا ال يمثله th ولكن ال نستطيع آتابتها اآلن ألن صوت thالتي تضم 
 
 ) ائق دق١٠(ـ  القراءة  ٣

في مجموعات ) ةوقفهم االستاذتحتى  (عدة مرات) ٢٤ص  (١٣يقوم الطالب بقراءة الكلمات في تمرين   
 وتقوم  على المجموعات للتأآد من صحة اللفظ والقراءةة بالمروراالستاذوخالل القراءة تقوم ) طالبان(صغيرة 

  .زمالئهم في المجموعة صحيحب ليصححوا انفسهم أو يساعدوا في تبتوجيه الطال
 
 ) دقيقة١٥  (اللهجات العربيةـ  ٤

وتسألهم عن  DVD التي تعلموها من الـ من العاميات عرض بعض الكلماتتطلب األستاذة من الطالب   
معانيها وهنا من الممكن اإلفادة من خبرات الطالب الذين هم من أصل عربي أو الطالب الذين تتوفر لهم خلفية 

بة عن أي وتقوم األستاذة باإلجا. ما من العاميات ويطلب منهم مشارآة زمالئهم في بعض العبارات التي يعرفونها
 . تساؤالت لدى الطالب عن العاميات وعالقتها بالفصحى لتعزيز فهمهم للواقع اللغوي في العالم العربي


