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  دقيقة ٥٠: مدة الحصة        الدرس األول
  قواعد النسبة: القسم الثالث

  

 صف للدكتورة مارثا شولتي نافع

  في جامعة تكساس في أوستن

  

  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

 والدتي(إلى كلمة ) َمن(، من كلمة  كتابة جمل المفردات السبعة الباقية.( 
  ٧و ٦على صفحتي " النسبة"و ٦على صفحة " المؤنث والمذكر"قواعد دراسة . 
  الكتابة بالعربية على الكمبيوتر يقوم الطالب بمن المطلوب أن كان و(على االنترنت  ٦و ٥تمريني عمل

اذا لم يستطيعوا لكن سمحت لھم األستاذة بكتابة التمرينين على ورقة إلكمال التمرينين على االنترنت، و
كما ھو مطلوب  ليس الكلمة في الفراغ فقطبشرط أن يكتبوا الجمل كاملة و الكتابة على الكومبيوتر ولكن

 ).على الموقع االلكتروني
  

  :ھداف الحصةأ

  اشتغل(بمفردات الدرس وباألخص تصريف فعل الطالب معرفة تعزيز.( 
 فيوالن) عمل(وتعزيز المعرفة بالفروق بين العامية والفصحى بالنسبة لفعل  ةالتمّرن على سرعة الكتاب. 
  تركيب النسبة في الوصفعلى استخدام التدّرب. 

  
  

  :الخطوات المّتبعة

  ):دقائق ٥(الحديث عن الواجب 

 سألت األستاذة اذا كانت ھناك مشاكل مع الموقع. 
 تعريف ا في قاموس على االنترنت ووجدوبحث عنھ" غرفة"لم يعرف كلمة  هقال طالب إن ً وقالت  اً غريبا

في ھذه المرحلة أال الواجبات موجودة في قاموس الكتاب وعلى الطالب  ن كل الكلمات فيإاألستاذة 
 .غير قاموس الكتابإلى  واجعير

 عدة مرات حتى على الموقع االكتروني التمارين  يقوموا بعملاألستاذة إنه يجب على الطالب أن  تقال
طئة، فعليھم خادموھا االجابة التي قاذا أشار الموقع إلى أن  أنه، وعلى إجاباتھم %١٠٠ يحصلوا على

 .وا إلى اإلجابة الصحيحةقبل أن ينظر التفكير في سبب الخطأ
 األستاذة إنه يجب على الطالب أن يتعملوا الكتابة بالعربية على الحاسوب قبل الوصول إلى درس  تقال

ً وقتاً إضايوفر فادة من الموقع الى أقصى حد ألن عمل التمارين على الحاسوب ، والھدف ھو االست٢  فيا
 . تصحيح التمارينالعمل على للتدرب والكالم في الصف بدالً من 
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  ):دقيقة ١٥) (حفلة كوكتيل(الحديث 
  
  عامية) اشتغل(؟  الطالب اجابوا أن فعل )اشتغل(و) عمل(سألت األستاذة ما ھو الفرق بين. 
  طلبت األستاذة من الطالب أن يقفوا ويسألوا زمالءھم)do you work? ( بأنھم يستطيعون واذا شعروا

، بالقول مثال )ھو وھي(القيام باستخدام الفعل مع بكل راحة، فعليھم ) انت(و) انا(استخدام تصريفي 
 )دقائق ١٠" (والدتك بتشتغل؟"

o  فقال الطالب " مين بيشتغل؟"أشارت األستاذة إلى جانبھا وسألت " انت بيشتغل؟"قال طالب
 "انِت بتشتغلي؟"فقال الطالب ..." غللللانِت بتشت"وقالت األستاذة  انِت بتشتغل؟ "

 دقائق ٥. (مع بعضھم طلبت األستاذة من الطالب أن يشكلوا مجموعات اكبر ويتحدثوا( 
o  طالبة . ومدحتھا األستاذة على السؤال "والدك بيشتغل فين ووالدتك بتشتغل فين؟"قالت طالبة

فقالت الطالبة " والدتي أنا؟"ذة وسألت األستا..." والدتك"السؤال بالقول  أجابت على ھذاخرى أ
طء، وطلبت األستاذة منھا أن تكرر الجملة عدة ولكنھا قالت ذلك بب" والدتي بتشتغل في المكتب"

 .بسرعة اتقولھ مرات حتى
 

  ):دقائق ٥(الكتابة 

 في الكتابة؟  " عمل"و" اشتغل"استخدام فعل األستاذة ما ھو الفرق في  تسأل. رجع الطالب إلى كراسيھم
 ).ب(حرف قبله ال ُيستخدم و) اشتغل(من  بدالً ُيستخدم في الكتابة ) عمل(فعل ن ل الطالب إقا

  ال(ننفي بكلمة  نافي الفصحى؟  قالت طالبة إنالفعل سألت األستاذة كيف ننفي.( 
  بالنفي امجملتان منھتكون جمل، على أن  ٤طلبت األستاذة من الطالب أن يكتبوا. 
 ليتمّرنوا على سرعة المعطى في حدود الوقت  إكمال الجمل االربعةن يحاولوا أعليھم  قالت األستاذة إن

 .الكتابة
  في الكتابة عدم كتابة الحركات والتشكيل الىوجھت األستاذة الطالب. 

o  ال"بـ ننفي في الفصحى وذكرته األستاذة أننا ......"  أنا ما"كتب طالب". 
 

  ):دقيقة ١٥(وصف الصور 

  وزعت األستاذة ً  ةالصور موجودھذه معظم ( عليھا صور من أشخاص واشياء من بلدان مختلفة أوراقا
صف كل طلبت األستاذة من الطالب أن يعمل كل منھم مع شريك على وو.  )من الكتاب ٩على صفحة 

جمل انتاج على الطالب استخدام العربية فقط وكان ة، وصورة على أن يحتوي كل وصف على نسب
 .طويلة وكاملة

o  ھو سعودي"فقال الطالب " ھو سعودية؟"سألت المعيدة ." ھو سعودية"قال طالب". 
o  وكررت " صينيييييّ "قال المعيدة .  مع تشديد على الجزء األول من الكلمة" صيني"قالت طالبة

  .الطالبة ذلك
o  فصحح الطالب نفسه " انت في الصورة؟"وسألت األستاذة ." عندي جنسية امريكية"قال طالب

 ."عنده جنسية امريكية"ل بالقو
o  عربية"وسألته األستاذة كيف نقول ذلك بالعامية، فقال " سّيارة"قال طالب." 
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o  فأشارت األستاذة إلى نفسھا وقال ..." والدك"قال طالب في إشارة إلى صورة فيھا رجل وفتاة
ھم عد ذلك فب "؟)her name(كيف نقول "الطالب لم يفھم مقصودھا، لذلك سألته "  والدي؟"

 ."والدھا"الطالب وقال 
o  ،سألت األستاذة ."  ھو سوري"قال طالب في إشارة إلى صورة فيھا رجل يلبس مالبس خليجية

" أو ھو إماراتي"فقال الطالب " أو؟"قالت األستاذة ." ھو سعودي"فقال الطالب " سوري؟؟"
ته األستاذة يستعرض جعلوبھذا الشكل .  ، الخ"أو ھو عماني"فقال الطالب " أو؟"فقالت األستاذة 

 ).خليجي(كلمة صفات كثيرة، وفي النھاية علّمته 
 

 األستاذة طلبت من الطالب أن يقدموا بعض جملھم. 
o  كويس جداً "وقالت األستاذة " تركية ھو سعودي ويشرب أھوة"قالت طالبة". 
o  ريبة ولكن وقالت األستاذة إن ھذه الصفة غ" بناية األمم المتحدة في منطقة نيويوركية"قال طالب

 .جائزة
o  قالت و.  بدھشة" والدتك سيارة؟؟؟ّ"سألت األستاذة " أنا والدة سّيارة اخضر امريكية"قالت طالبة

." خضر امريكيةأنا والدتي عندھا سيارة أ"لطالبة فقالت ا. في الجملةحتاج كلمة اضافية نا نإن
.  ت ال وكررت الجملة بدونهوقالفي بداية الجملة ) أنا(سألت األستاذة اذا احتاجت إلى الضمير 

  !"جميل"األستاذة قالت 
o ) على أساس أن الطالب ال يعرفونھا " أخضر"نالحظ ھنا كيف أن األستاذة لم تصحح الصفة

طبعاً الطالب عّبر عن فكرة . بعد والتركيز اآلن ھو على على النسبة وعلى التركيب األساسي
ة /ويظھر لنا أن األستاذ" ماذا نصحح ومتى؟"اللون وإن لم تكن الدقة تامة، وھذا يطرح قضية 

تعلم . يجب أن يركز على عناصر معينة في عملية التصحيح ألننا ال يمكن أن نصحح كل شيء
 ً التعامل مع . القواعد ال يتم مرة واحدة وتكوين الدقة ھي عملية لولبية تراكمية تتم تدريجيا

م قيام األستاذة بالتعامل مع ھذا التركيب األلوان في المؤنث سيتم في مرحلة الحقة ومن ھنا عد
 ).اآلن ألنه ليس محور التركيز

o رجل يحمل شھادة الجنسيةقالت طالبة في إشارة إلى صورة ل 
صاحبي عنده  دا"، )صورة إضافية من خارج الكتاب(األمريكية 

األستاذة طلبت صفة اضافية، فقالت الطالبة ."  جنسية امريكية
 ."كويس"وقالت األستاذة  "جنسية امريكية جديدة"

أنا والدي تعمل في األمم المتحدة وھو جنسية "قال طالب 
." ھو يعمل"فصحح الطالب نفسه بالقول " ؟ ھو تعمل؟إيهوالدي "سألت األستاذة ."  امريكية

فقال . ناقص في الجملةكان ھناك شيء  هوأشارت إلى أن" ھو جنسية امريكية؟"سألت األستاذة 
   ."يكيةعنده جنسية امر"
 يھ موقت ال ثيحب يتاذلا حيحصتلا ةيلمعل ةذاتسألا هيلوت يذلا ريبكلا زيكرتلا انھ ظحالن(
 يف رمأ وھو مھسفنأ حيحصتب اوموقي نأ ىلع بالطلا دعاست نكلو حيحصلا باوجلا ءاطعإب
 يف ةقالطلا بناج ىلإ قيقد لكشب بيكارتلا مادختسا ىلع بالطلا ةدعاسم يف ةيمھألا ةياغ
ً ضيأ ظحالن .مالكلا  لبق ةلمجلا اولمكي نأ ىلا رظتنت نكلو بالطلا عطاقت ال ةذاتسألا نأ فيك ا
  .)مھسفنأ حيحصت ىلا مھھجوت نأ

 
o ھذا الرجل صينّي وھذه األمرأة "ن، يوييقال طالب في إشارة إلى صورة من رجل وإمرأة آس

عدة مرات على غرار صورة الرجل الخليجي المشار إليھا أعاله " أو؟"قالت األستاذة ." يابانية
 .الممكنة ويةية اآلسبعض صفات النسبلكي يستعرض الطالب 
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ً ضيأو انھ ظحالن(  تادرفم عيسوتب ةذاتسألا مامتھا يجيلخلا لجرلا نع قباسلا لاثملا يف ا
 "وأ" لاؤس تحرط اھنكلو "ةينابايو ينيص" دحاو باوجب يفتكت مل اھنأل مھبيكارتو بالطلا
 لجر نكمم وأ ةيروك ةأرماو يناباي لجر :لثم ىرخأ تافص جاتنا ىلا بلاطلا عفد يذلا
 مھم ةذتاسألا نم هيجوتب بالطلا هب موقي يذلا يتاذلا عيسوتلا اذھ لثمو ةيسينودنا ةأرماو يروك
 .)مھبيكارتو مھتادرفم ءانب ىلع بالطلا ةدعاسمل اً دج

  ):دقائق ٥(كتابة 

 من الطالب أن يكتبوا اربع جمل قائمة على الصور على نفس الورقة من تمرين  طلبت األستاذة
 .الكتابة من قبل

 ه في االمتحان القادم سيكون عليھم قالت األستاذة إنه يجب عليھم التمّرن على سرعة الكتابة ألن
 .القيام بكتابة جمل

  ن عندھم يستخدمون خاصة مشجعت الطالب على التمّرن على المفردات الجديدة بكتابة جمل
 .الجديدة المفرداتفيھا 

 تادرفملاب مھتفرعم زيزعتل فصلا يف لمج ةباتك ىلع بالطلا عيجشتب مامتھالا انھ ظحالن(
  .)ةديدجلا دعاوقلاو

 


