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:أهدافنا لهذه المحاضرة  

 في نهاية المحاضرة يستطيع الحضور

 

لطالب الغير ناطقين باللغة ل التعرف على اختالفات القدرات و الكفاءات -1

تلقي واستخدام اللغة مع الطالب الناطفين باللغةفي العربية   

اكتشاف أوجه االختالف في تقديم الدروس والتطبيقات واألنشطة -2  

تحليل أمثلة وعينات من أداء الطالب  -3  



ما الفرق بين الطالب من أصول عربية و الطالب من أصول 

 غير عربية؟

:أنواع الطالب من أصول عربية  

طالب ال تفهم وال تتكلم اللغة العربية أبداً ألن أسرهم من الجيل الثالث  -  

طالب تفهم و تتعرض للغة لكن ال تنتج أبداً  -  

-  ً طالب تفهم و تتكلم اللغة العامية من خالل العبارات المستعملة يوميا  

:أنواع الطالب من أصول غير عربية  

طالب غير مسلمين وليس لهم عالقة وال ارتباط باللغة العربية أبداً  -  

طالب غير مسلمين وغير عرب ولكن عاشوا في بلدان عربية -  

طالب مسلمين لهم ارتباط باللغة بكونها لغة القرآن الكريم -  
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 فّكر و اكتب ثم شارك

 

 ما هي االختالفات بين الطالب الناطقين باللغة والطالب الغير ناطقين باللغة؟

 



...........تعالوا معنا إلى غرفة التحضير   



النص المختار -2  

 



 فّكر و اكتب ثم شارك

 

ما هي االختالفات في اختيار النص بين الطالب الناطقين باللغة والطالب 

 الغير ناطقين باللغة؟

 



أهداف الدرس  -1  

عربية الطالب من أصول  Intermediate    الطالب من أصول غير عربية Novice 

:يستطيع الطالب في نهاية الدرس من أن  

 

يحدد األفكار الرئيسية وبعض تفاصيل حول  -1

 وصف القصر

 

يتحاور مع صديقه حول رأيه في القصر -2  

 

يصف القصر في جمل متسلسلة و مترابطة  -3

التفضيل والصفة و الموصوف مستعمالً أسماء  

 

 

يتعرف على فن العمارة االسالمي من خالل  -4

القصر بما يحتويه من زخارف و أعمدة و 

.بحيرات  

:أن في نهاية الدرس الطالب  يستطيع  

 

.يحدد الفكرة الرئيسية للنص -1  

.يحدد الموقع و ميزات و أقسام القصر  

 

 األشياء التي أحبها عنيسأل و يجيب صديقه  -2 

من خالل أسئلة محفوظة رفي القص   

 

ن موقع و أقسام و ميزات عمعلومات يكتب  -3

.من خالل عبارات وجمل محفوظة القصر  

 

 

يتعرف على فن العمارة االسالمي من خالل  -4

 القصر بما يحتويه من زخارف و أعمدة و بحيرات

 
https://www.actfl.org/publications/guidelines-

and-manuals/ncssfl-actfl-can-do-statements 



 فّكر و اكتب ثم شارك

 

ما هي االختالفات في كتابة أهداف الدرس بين الطالب الناطقين باللغة 

 والطالب الغير ناطقين باللغة ؟

 



 نشاطات التهيئة للطالب

 



. تعرض المعلمة فيديو عن قصر العظم   

.يستطيع الطالب من خالل الفيديو أن يتخيل القصر  



الصور وحدد نوع المعلم السياحي ثم أجب على بعض  شاهد

 األسئلة



: تكرار الكلمات الجديدة في سياقات مختلفة  

.كبيرة في حديقة القصرنافورة يوجد   

.لنافورةيوجد ماء في ا  



في مجموعات ثنائية كل طالب يأخذ صورة من صور القصر 

 و يمأل الجدول التالي



 طالب األصول العربية

 عرض فيديو حول القصر 



طرح بعض األسئلة حول الفيديو إلثارة فضول الطالب حول 

 القصر 



:نشاطات التهيئة للنص -3  
 طالب من أصول غير عربية طالب من أصول عربية

مناقشة حول قصر زاره الطالب من قبل -1  

   

فيديو يتعلق بالنص عرض -2  

 

المتعلقة بالفيديو طرح بعض األسئلة -3  

 

جدول -4   

 

 

للقصر و بطاقاتصور -1  

 

  حركات أو تمثيل من المعلمة-2

 

االنترنيت صور من -3  

 

بوينتبور-4  

 

بعض األسئلة طرح -5  

 

عرض المفردات الجديدة في سياقات مختلفة -6  

 

مراجعة لمعلومات ) تبادل ثم شارك فكر -7 

(سابقة  
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 فّكر و اكتب ثم شارك

 

ما هي االختالفات في تصميم نشاطات ما قبل القراءة بين الطالب الناطقين 

 باللغة والطالب الغير ناطقين باللغة؟

 



 نشاطات أثناء القراءة



.الصوربتقسم المعلمة النص إلى فقرات و تدعم النص   

اقرأ النص قراءة سريعة وضع دائرة حول الكلمات المألوفة التي 

 تفهمها



 نشاط شفهي

تقسم المعلمة الصف إلى مجموعات وتأخذ كل مجموعة صورة للقصر مختلفة 

  ثم يبحث الطالب عن الجملة المناسبة للصورة من النص

 



 



 



 طالب األصول العربية

.اقرأ النص قراءة سريعة و حدد الفكرة الرئيسية  

 



اقرأ النص مرة ثانية و خطط التفاصيل التي تفهمها حتى لو 

.تخللها بعض الكلمات التي ال تفهمها  

 



ضع إشارة استفهام بجانب الكلمات التي تعيق الفهم لبعض 

 المعلومات

 



 تشارك مع صديقك بعض التفاصيل التي فهمتها

 



:تحليل بعض التفاصيل على السبورة  

يشارك الطالب المعلمة ببعض التفاصيل من النص وتكتبهم المعلمة 

 على السبورة وتحلل بعض الجمل

 



استخرج من النص أسماء التفضيل و الصفات و األفعال 

:المضارعة   

 



:نشاطات أثناء القراءة -4  

 الطالب من أصول غير عربية الطالب من أصول عربية

الفكرة الرئيسية  اقرأ النص قراءة سريعة وحدد -1

  للنص

اقرأ النص وضع خط تحت المعلومات التي  -2

تفهمها حتى لو تخللها بعض الكلمات التي ال 

 تفهمها

تشارك مع صديقك المعلومات و حاول أن  -3

 تسأل صديقك عن معنى الكلمات التي ال تعرفها

مع المعلمة تحليل بعض الجمل على السبورة -4  

شرح بعض قواعد اللغة على السبورة -5  

   

 

 

 

 

 

 

 

تقسيم النص الى فقرات -1  

حول الكلمات التي تعرفها ضع دائرة -2  

.ضع اشارة صح أو خطأ  -3  

أجب على األسئلة -4  

المعلم  تبادل مع صديقك معلومات حول -5

 السياحي

طابق الجملة مع الصورة-6  

اكتب المعلومات في الجدول -7  



 فّكر و اكتب ثم شارك

 

ما هي االختالفات في تصميم نشاطات أثناء القراءة بين الطالب الناطقين 

 باللغة والطالب الغير ناطقين باللغة؟

 



 نشاطات ما بعد القراءة

 



(استعمال أسئلة محفوظة)اسأل صديقك عن رأيه في القصر   

ما هي األشياء التي أحببتها في هذا  

 القصر؟ 



 استعمال أسئلة مختلفة من قبل طالب األصول العربية

ما رأيك في هذا القصر؟ هل تريدين أن  

 تزوريه في المستقبل؟لماذا؟

ما هو أكثر شيء أعجبك في 

 القصر؟



صف قصر العظم بجمل مترابطة ومتسلسلة ثم تبادل التصحيح 

 مع صديقك 

 



 



نشاطات ما بعد القراءة -5  

 طالب األصول الغير عربية طالب األصول العربية

  صف القصر في جمل مترابطة ومتسلسلة

   

 ما رأيك في هذا القصر هل ترغب بزيارته ؟لماذا؟

 

 

 

 

 

 

 

 اكتب معلومات حول موقع وأقسام وميزات القصر

 

 هل تحب هذا القصر؟لماذا؟

 



 فّكر و اكتب ثم شارك

 

ما هي االختالفات في تصميم نشاطات ما بعد القراءة بين الطالب الناطقين 

 باللغة والطالب الغير ناطقين باللغة؟

 



 



استعمال االنترنت في عملية البحث و التعلّم -6  

العربية طالب األصول  طالب األصول الغير عربية 

دبي التفاعلية و  خريطة الطالب إلى يدخل -1

يتعرفون على أهم معالم دبي ثم يبحثون عن المعلم 

 السياحي الذي يرغبون بزيارته

يقرأ الطالب عن المعلم الذي اختاروه عن  -2

 طريق اآلي باد

يكتبوا بعض المالحظات ليتبادلو مع أصدقائهم  -3

.سبب اختيارهم لهذا المكان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يدخل الطالب إلى خريطة دبي التفاعلية  -1

دبي ثم يبحثون عن  ويتعرفون على أهم معالم

.المعلم السياحي الذي يرغبون بزيارته  

تطبع لهم المعلمة نص وصور هذا المعلم  -2

.ليقرؤوا عنه  

ثم ( هذا المكان اختارو) يكتب الطالب لماذا  -4

 يتبادلون المعلومات مع أصدقائهم



  VISITDUBI.COM/الخريطة التفاعلية

 



 نصوص المعالم السياحية

 



طالب األصول الغير عربية يسألون بعض عن سبب اختيارهم 

 للمعلم السياحي



طالب األصول العربية يتكلمون عن سبب اختيارهم للمعلم 

 السياحي في دبي



...............األسئلة   

 


