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خطة تدريسية :التبولة
املتوسط
املستوى:
ّ
األهداف الثقافية:
استكشاف املطبخ العريب
أهمية التبولة يف املطبخ الشامي
تذ ّوق أطباق عربية مختلفة
دور املازات يف املائدة العربية
النشاطات :مشاهدة أغنية وفيديوهات عن التبولة  -تحضري طبق
عريب  -املشاركة يف “ديش باريت”
القواعد :الفعل املضارع  -الفعل األمر
العامية :آداب املائدة
عدد الساعات داخل الصف 2 :إىل  3.5ساعات
عدد ساعات الواجب 2 :إىل  3ساعات
http://khallina.org/?p=460
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النشاط األول :تسخني
(نقرتح  15إىل  20دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

· نتصفح الوحدة الثقافية كاملة عىل املوقع ونقرأ
الخطة التدريسية

· نكتب عىل السبورة “األكل العريب” ونسأل
الطالب حول األكالت العربية وما يعرفونه ،يف
حني نكتب عىل السبورة بالعربية أسامء األطباق
واألكالت التي يذكرها الطالب

· نطبع نسخا من األسئلة املصاحبة ألغنية تبولة
(خطوة  )1بعدد الطالب

 .نشاهد معا فيديوكليب أغنية “تبولة” للمغني
األمرييك العريب األصل ( Go Remyخطوة  1عىل
املوقع)
· نوزّع عىل الطالب األسئلة املصاحبة لألغنية
· يناقش الطالب األسئلة يف مجموعات من  2أو 3
باللغة االنجليزية
 .نفتح النقاش ونستمع إىل مختلف اآلراء
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النشاط الثاين :طريقة عمل التبولة
(نقرتح  20إىل  25دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

· نطبع نسخا من مترين املفردات املصاحب لفيديو
طريقة عمل التبولة (خطوة  )2بعدد الطالب

·نسأل الطالب حول مك ّونات التبولة .نتوقّع أن
يعرف الطالب بعضها باللغة االنجليزية ورمبا
بالعربية.
 .نشاهد معا طريقة تحضري التبولة بالعربية
(خطوة  2عىل املوقع)

تحضري للنشاط التايل
(يستغرق حوايل ساعة)
· يشاهد الطالب فيديو لطريقة تحضري التبولة
باللغة االنجليزية ويقارنون بني هذه الوصفة
والوصفة العربية (خطوة  2عىل املوقع)

 .نسأل الطالب م ّرة أخرى حول املك ّونات ونكتب
ما يتذكرونه بالعربية عىل السبورة

 .دراسة الفعل املضارع (صفحة القواعد عىل
املوقع)

 .نوزّع عىل الطالب مترين املفردات (الذي طبعناه
ُمسبقا) .يعمل الطالب يف مجموعات من 2

 .يدرس الطالب املفردات الجديدة عىل Quizlet

 .نشاهدة مرة ثانية الفيديو بينام يعمل الطالب
عىل مترين املفردات .ونشاهد م ّرة أخرية إن لزم

* ميثّل هذا التمرين تحديّا بالنسبة للطالب لوجود
أفعال تحتوي عىل حروف علّة ،لذلك وجب علينا
عدم التع ّمق يف هذه املا ّدة والتأكّد من أ ّن الطالب
عىل علم ُمسبق مبفهوم الجذور واألوزان

نحل معاً التمرين
 .يقارن الطالب بني أجوبتهم .ثم ّ
ونتأكد من نطق الطالب للمفردات الجديدة
 .يناقش الطالب يف مجموعات من  2أو  3ما هو
طبقهم\أكلهم املفضّ ل وما مك ّوناته (بالعربية عىل
قدر اإلمكان)
 .نفتح النقاش عىل الصف أجمع ،عىل أن يكون
أغلبه باللغة العربية ،يف حني نق ّدم بعض املفردات
الجديدة للطالب من خالل كتابتها بالعربية عىل
السبورة
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النشاط الثالث :مفردات وأفعال املطبخ
(نقرتح  30إىل  40دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

∙ يجيء الطالب إىل الصف بوصفة التبولة التي
قرأوها كجزء من الواجب ،باإلضافة إىل ورقة العمل
امل ُصاحبة (ترصيف األفعال)

∙ نعطي لكل طالبني مجموعة من الصور (التي
طبعناها ُمسبقا) ليناقشوا االختالفات املوجودة بني
وصفات التبولة التي تع ّرضوا إليها ،بهدف مراجعة
املفردات الجديدة

 .نطبع الصور التابعة لوحدة التبولة عىل Quizlet
بحيث يكون لدينا مجموعة من الصور لكل طالبني
يف الفصل .ويُستحسن أن تكون الصور بحجم كبري
وباأللوان إن أمكن ذلك

 .نسأل الطالب “كيف تحبون تبولتكم؟” ،ثم
نستمع إليهم بالرتكيز عىل نطقهم للمفردات
الجديدة

· يطبع األستاذ نسخا من وصفة التبولة وورقة
العمل املصاحبة بعدد الطالب (خطوة  3عىل
املوقع)

 .يوزّع األستاذ وصفة التبولة املكتوبة ،ويعمل
الطالب عىل ورقة العمل املصاحبة (مجموعات
من )2
 .نستمع إىل الطالب ونص ّحح معا ،بالرتكيز عىل
نطق األفعال الجديدة*
 .نص ّحح معا ونجيب عىل أي سؤال**

* مالحظة لغوية\ثقافية :نسأل الطالب حول صيغة
األفعال يف وصفة التبولة ،وملاذا هي يف صيغة
املؤنث؟ هل لذلك عالقة بالثقافة بشكل عام؟
* *ميثّل هذا التمرين تحديّا بالنسبة للطالب
لوجود أفعال تحتوي عىل حروف علّة ،لذلك وجب
علينا التأكّد من أ ّن الطالب عىل علم ُمسبق مبفهوم
الجذور واألوزان ،وال ننصح بالتع ّمق يف املا ّدة يف
هذه املرحلة.
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النشاط الرابع :مناقشة حول املازات العربية  +آداب املائدة
(نقرتح  15إىل  20دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

املرشوع النهايئ للوحدة الثقافية

∙ طباعة صور املازات املوجودة عىل خطوة  4من
املوقع ،أو تحضريها للعرض عىل شاشة

∙ نشاهد معا صورا مختلفة ملازات عربية يجدها
األستاذ عىل خطوة  4من املوقع

(يستغرق حوايل ساعتني)

 .يف مجموعات من  ،3يتناقش الطالب حول
األطباق املوجودة ،أسامئها ،مك ّوناتها ،متى نأكلها،
وكيف؟
 .نفتح النقاش عىل الصف أجمع
 .نسأل الطالب إن كانوا تذ ّوقوا من قبل أحد هذه
األطباق ،وما هي املازات التي يو ّدون تعلّم كيفية
تحضريها
 .نرشح للطالب أ ّن املرشوع النهايئ يتطلّب منهم
البحث عن وصفة أحد املازات العربية عىل
االنرتنت (باالنجليزية أو العربية) وباللجوء إىل
“يوتوب” ،تحضري الطبق يف املنزل ،ثم إحضاره إىل
الصف ملشاركة بقية الزمالء .ونش ّدد عىل أهمية
تعلّم أسامء مك ّونات الطبق بالعربية ،ألن سوف
يكون عليهم تقديم الطبق أمام الصف .هذه فرصة
جيدة لتشجيع الطالب عىل العمل معا يف تحضري
األطباق ،كام تجري العادة يف الثقافة العربية
وبخاصة بني النساء

ومراجعة الفعل األمر
 .دراسة عبارات العامية (عىل املوقع) الستخدامها
أثناء الـ “ديش باريت”
 .يبحث الطالب عىل االنرتنت عن وصفة مازة
يحضونها يف املنزل لوحدهم أو
عربية ،ثم ّ
مبساعدة زميل\ـة .يف الفصل يتشارك الطالب
يف أطباقهم ويقد ّمون مك ّونات طبقهم بالعربية
ويرشحون كيفية تحضريه.

 .مشاهدة فيديو حول كيفية أكل املازات (خطوة
 4عىل املوقع)
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النشاط الخامس :ديش باريت
(نقرتح  40إىل  50دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

∙ يشرتي األستاذ أطباق ورقية أو بالستيكية،
وأشواك ومالعق ،وأكواب ،ومناديل تحضريا للـ
“ديش باريت”

نحض الطاوالت يف الصف بطريقة تس ّهل عىل
∙ ّ
حضوها ،ونضع كل
الطالب عرض األطباق التي ّ
األشياء التي اشرتيناها تجهيزا للـ “ديش باريت”
 .بعض عرض جميع األطباق ندعو الطالب إىل
كتابة اسم الطبق عىل ورقة (عىل شكل مثلث
هرمي) ووضعها أمام الطبق
 .مبساعدة األستاذ يراجع الطالب العبارات العامية
التي درسوها ليتم استخدامها أثناء الـ “ديش
باريت”
 .يق ّدم كل طالب اسم طبقه ومك ّوناته
 .نراجع مع الطالب مختلف العبارات العامية التي
حضوها الستخدامها أثناء الـ “ديش باريت”
ّ
 .نبدأ باألكل ،بينام يرشح بعض الطالب كيفية
تحضري أطباقهم باستخدام األفعال الجديدة
وترصيفها بشكل صحيح
 .وال ننىس استخدام العبارات العامية الجديدة!
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