تعزيز المالحظة اللغوية في تعلم العربية :مقترب التركيز على الشكل
الخطة الدرسية األولى – غزارة المدخل مع تدريبات لتركيز المالحظة اللغوية لجملة الصفة – المستوى
المتقدم
نص القراءة وأسئلة الفهم والعرض التقديمي
 .1نص القراءة
 3أكتوبر 9002
ريو دي جانيرو تنظم أولمبياد
6112
فازت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الجمعة بشرف استضافة دورة األلعاب األولمبية الصيفية للعام
 ،9002لتكون بذلك أول دورة ألعاب تستضيفها دولة في قارة أميركا الجنوبية عبر التاريخ.
وأعلنت اللجنة األولمبية الدولية في جولة تصويت أقامتها في العاصمة الدانماركية كوبنهاعن فوز ريو دي
جانيرو بعد منافسة قوية جمعتها مع العاصمة اإلسبانية مدريد بعد استبعاد شيكاغو وطوكيو في وقت سابق
الجمعة .وأعلن جاك روج رئيس اللجنة األولمبية الدولية قرار منح استضافة األولمبياد إلى ريو بعد ثالث
جوالت من التصويت أسفرت عن انتصار ساحق للمدينة البرازيلية في الجولة األخيرة.
وقال موفد الجزيرة إلى كوبنهاغن منقذ العلي إنه بعد خروج شيكاغو كانت هناك توقعات قوية تشير إلى
إمكانية فوز ريو دي جانيرو ألنها تمثل أميركا الجنوبية التي لم تنظم البطولة من قبل باإلضافة إلى ملف
متكامل قدمته البرازيل الستضافة البطولة.
وفور إعالن فوز ريو انطلقت احتفاالت تشبه الكرنفال على شاطئ كوباكابانا البرازيلي الشهير ،ورقص
الناس في سعادة أمام شاشة عمالقة نقلت مباشرة من الدانمارك مراسم اختيار مدينتهم لتنظيم الحدث الرياضي
الكبير.
لمحة عن مدينة ريو دي جانيرو
ريو دي جانيرو هي عاصمة والية ريو دي جانيرو وثاني أكبر مدينة في البرازيل  .يسكن في ريو 2.3
مليون شخص تقريبا ً ويزورها أكبر عدد من السياح في نصف الكرة األرضية الجنوبي .تشتهر ريو
بكرنفاالت يحضرها اآلالف وشواطئ خالبة تمتد على مساحات واسعة ومناظر طبيعية تسحر العقول
بجمالها .ريو أيضا ً مدينة تشتهر بالكثير من الجامعات والمعاهد وهي ثاني أكبر مركز لألبحاث والتنمية في
البرازيل.
بتصرف عن موقع الجزيرة وموقع ويكيبيديا
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 .6أسئلة الفهم
اقرأوا النص لتجيبوا على األسئلة التالية:
 .0ما هو الشيء الخاص بالنسبة لدورة األلعاب األولمبية في 9002؟
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .9هل كانت ريو دي جانيرو مرشحا ً ( )candidateقويا للفوز باستضافة األولمبياد؟ لماذا؟
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .3ما هي بعض المعلومات الجديدة عن ريو دي جانيرو بالنسبة لكم (من النص)؟
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 .3العرض التقديمي
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