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  دقيقة ٧٥: مدة الحصة                   الدرس األول
  

 )ةيماعلاب ةصقلا( القسم الثاني

  

  يسي ماھر تر صف لألستاذة

  نفي جامعة تكساس في أوست

  
  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

  على غرار  ةمع ترجمة انجليزي) مصري(إلى ) يسكن(، كتابة جمل المفردات الثمانية من ١من تمرين
 .لألستاذة وتسليمھاالواجب السابق 

  لودج ىلاتماع سالاو باتكلا يف ٤و ٣الوارد في الجداول على صفحتي ) ِاشتغل(تعلم تصريف فعل 
 .على االنترنت والترديد الشفوي فيرصتلا
  على ) ةيماشلا ةيماعلا ىلع زكّ رت ةبعشلا هذھ(بالعامية الشامية  "أنا نسرين"االستماع إلى قصة : ٤تمرين

 .االنترنت
  4كتابة تمرينA ةذاتسألا ىلا وتسليمه ٥في صفحة  ٦-١سئلة ألا.  

  

  :الحصة ھدافأ

 تابجاولا ءاطخأ ضعب نع ثيدحلا.  
 ويديفلا ةدھاشم قيرط نع تادرفملل يفاضإ ليعفت. 
 ِاشتغل"بتصريف فعل  بالطلامعرفة تعزير".  

  
  :ةعبتّ ملا تاوطخلا

  
  ):دقائق ١٠(الحديث عن الواجبات 

 لمعب مايقلاذكرتھم أن عليھم ." الواجب كان كتير منيح"رجعت األستاذة الواجبات للطالب وقالت أ 
 ىلع "رفص"و بجاولل" صفر" ىلع نولصحيسفعلوا واجبا ما، فياذا لم  ھمنأو يموي لكشب تاحيحصتلا
رموز التصحيح  اوعجارطلبت منھم أن ي كلذكو .بجاولا ىلع لمعي نأ ضرتفي ناك ذلا حيحصتلا
 .بجاولا يف اھيلإ راشملا لكاشملا عون اوفرعيل "بالكبورد"موجودة على لا
  نع فلتخمتلف عن اللون األصلي وخكتابة التصحيحات بحبر من لون م ةرورض ىلاوجھتھم األستاذة 

بالنسبة .  بجانب أو فوق أو تحت الكلمة األصلية) ستعمله ھي والمعيدتالذي (ر االخضر غي نوللا
 .اً إلى القطعة مجدد عامتسالا ةرورض ىلا مھتھجو ستماعبتمارين اال ةقلعتملاللتصحيحات 

 قال المعيد إنه على الطالب أن يكتبوا رقم الواجب على الورقة. 
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 أجابت األستاذة أن ذلك ليس ضروري.  سأل طالب اذا كان عليھم أن يكتبوا كل الحركات ً ولكنه قد يكون  ا
 .لتعلم المفردات الجديدة اً فيدم

  دقائق ٥(منتشرة في الواجب لاخطاء ألااستعراض بعض( 
o  ً  .وورقة لإلمالء طلبت األستاذة من كل طالب أن يأخذ قلما
o ھي والطالب أجابوا و" كيف نكتب ذلك؟"سألت الصف ببطء عدة مرات و " اليوم"ستاذة قالت األ

 "ما معناھا؟"سألتھم .  كتبت الكلمة على اللوح
o وين "سألت األستاذة ." أوكالھوما"الطالبة أجابت " ؟تنا من وين"ت األستاذة احدى الطالب، سأل 

قالت إن ھناك  و سألت االستاذة كيف نكتب ذلك."  اامريك"واجاب الطالب " ؟أوكالھوما  والية
 .ميركاأأمريكا أو إمكانيتان، 

o كيف نقول "ة سألت األستاذ)I don’t have… ( سألت األستاذة كيف ."  ما عندي"وأجاب الطالب
والصف لم )  The student is with the teacher(كيف نقول "؟  بعد ذلك سألت )ما(نكتب 
 ".مع"و" ما"الفرق بين  ةظحالم مھنم تبلطو" مع"ذكرتھم بكلمة ف سرعةب اھيجب

  

  ):دقيقة ٥٠( الفيديو ةعجارم

 ٥. (ويتحدثوا عن تفاصيل الفيديو عن نسرين ةيئانثستاذة من الطالب أن ينقسموا إلى مجموعات طلبت األ 
 )دقائق
o  انجليزي"وصحح الطالب نفسه بالقول " انجليز؟"وسأل المعيد " تدرس ادب انجليز"قال احد الطالب". 
o  والطالب صحح نفسه بالقول " سأنا أدر"وأشار المعيد إلى نفسه وقال ..." ھي أدرس"قال احد الطالب

 ."ھي تدرس"
 

 دقائق ٥" (شو نعرف عن نسرين؟"الصف كمجموعة واحدة، األستاذة  سألت:( 
o  وقال الطالب ال) ب(الـ ىلإ نوجاتحي اوناكسألت األستاذة ما اذا ." دبھي تدرس باأل"قال طالب. 
o  يوركمعة نيووالدة تشتغل بجا"قال طالب آخر ."  ھي ماما فلسطينية وھي بابا سوري"قال طالب. "

اوضحت ."  والده بيشتغل باألمم المتحدة"وثم قال " والدتھا"فقال الطالب "  والدة مين؟"سألت األستاذة 
 . تغير حسب جنس الوالد أو الوالدةييشير إلى نسرين وال " ھا"الضمير األستاذة أن 

o  ھي "ححت نفسھا بالقول الطالبة ص"  ھي ساكن؟"وسألت األستاذة ." ھي ساكن في المدينة"قال طالبة
 ."ساكنة

 
 تجيب إليھا سعلى كتابة أسئلة، موجھة لنسرين، التي  ةـ/يعمل مع شريك نأ ةـ/إنه على كل طالباألستاذة  قالت

 )دقائق ٥. (في الفيديو
o  انتي من وين؟"و "؟شو اسمك" لثمقام الطالب بكتابة أسئلة" 
o  الطالب اعاد تشكيل .  طالبةوالمعيد ذكره بأن نسرين ال تشتغل ألنھا " وين تشتغلي؟"قال طالب

 "والدتك وين تشتغل؟: "السؤال
o  وأخيرا تذكرت الجملة " وين تساكني؟"وقالت " مرة ثانية"قال المعيد " وين ساكني؟"قالت طالبة

 "وين ساكنة؟"الصحيحة 
o  شو جنسية والدتك؟"والطالب قال " ...شو جنسية"قال المعيد "  شو والدتك جنسية؟"قال طالب" 

 
 دقائق ٥. (طلبت األستاذة منھم أن يقدموا اسئلتھمو ي مجموعة واحدةفالب مرة ثانية اجتمع الط( 



[3] 
 

o  سألت األستاذة ما ھي الكلمة األخيرة؟ قال الطالب "  وين بامريكا انت ساكنك؟"قال احد الطالب
 ."ساكنة"والطالب قال  ةغير صحيح انھ) ك(قالت األستاذة أن الـ" ساكنتك؟"

o  شجعت الطالب . قالت األستاذة إن ھذا ُيقال باألنجليزية وال بالعربية" حي؟بأي جامعة ترو"قال طالب
 ."تدرسي"وقال الطالب ..." انتِ "وقالت األستاذة ." تدرس"، وھو قال "كلمة جديدة"على استخدام 

o  بأي منطقة "و" شو تدرسي؟" بالطلا ضعب حرتقاف ةيفاضإاسئلة  يأسألت األستاذة ما اذا كانت ھناك
 "تسكني؟

 
 أدارت األس ً  .أو طالبة ليكرر الجملة تاذة الفيديو، ووقفته بعد كل جملة واختارت طالبا

o  ولكن لم يلفظ الشدة" أنا سورية"فقال " نسرين ھي سوري؟"وسأل األستاذة " أنا سوري"قال طالب  .
 .وطلبت منه التكرير" أنا سورييييييية"قال األستاذة 

o  يجب لفظ التاء وقال  هلمربوطة، وقالت األستاذة إنبدون أن تلفظ التاء ا" منطئة بروكلين"قالت طالبة
 ."سنتعلم لماذا فيما بعد"

o  أن تكرر العبارة عدة  اھنم واألستاذة طلبت) األمم المتحدة(واجھت طالبة صعوبات كثيرة في لفظ
 .مرات

o  والطالب كرر الجملة" نفس الجامعةب"واألستاذة صححته بالقول " أنا طالبة نفس الجامعة"قال طالب. 
o ئيواألستاذة قالت إن ھناك ش" وِبدرس فيھا أدب األنجليزي"طالب  قال ً ً صقان ا " باألدب"قال الطالب . ا

 .ةغير مناسب) ب(ولكن الـ ةصحيح انھ) الف الم(وأّكدت األستاذة أن الـ
  ًلفھم الصورة العامة وبعد ذلك مرات أخرى الستيعاب  قالت األستاذة إنه على الطالب مشاھدة الفيديو أوال

 .تفاصيل اللفظ
 

  ):دقيقة ١٥(الحديث 

 باالنجليزية(وقال " و تدرس؟ش"وسألته ." جامعة تكساس" وأجاب" وين تدرس؟"ذة احد الطالب سألت األستا (
بعد ذلك .  سألت األستاذة طالب آخرين اذا عملوا".  ال"وقال " بتدرس وبتشتغل كمان؟"وسألته ." قتصاداال"

 .اذا عملواطلبت من الطالب أن يقوموا ويسألوا زمالئھم 
o  للنساء "بتشتغلي"للرجال و "بتشتغل"أوال سألت األستاذة ما ھي األسئلة المناسبة؟  وقال الطالب. 
o مھسفنأ نوححصي مھلعج ىلع ديعملا مھعم لمعو" أنا بتشتغل" لعفمن الطالب  ددع مدختسا.  


