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  دقيقة ٧٥: مدة الحصة         الجزء األول : الكتاب
  الدرس األول
  ىحصفلاب ةصقلاو ،ةءارق: القسم الخامس

 

 صف لألستاذ أنطوني إدواردز
  في جامعة تكساس في أوستين

  

  

  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

  بالنسبة و).  ٣و ٢و ١( ١١االستماع إلى كالم مھا بالفصحى على االنترنت وكتابة تمرين : ١١تمرين
يكن  إن لم ٢و ١مع يسلّموه لألستاذ على الطالب أن يكتبوا النص الكامل لكالم مھا وكان  ٣ لجزءلـ

 .باستطاعتھم إكماله على الموقع بسبب عدم قدرتھم على الكتابة بالعربية على الحاسوب

  ٢٨#تصحيح واجب. 
  

  :ھداف الحصةأ

 ات القراءةالعمل على تطوير استراتيجيوءة نص أصلي قرا. 
 الفصحىب الكالمعلى  بردتلا. 
 التدرب على الكتابة لتفعيل الكلمات والتراكيب. 

 

  :)قبل الصف، اثناء وصول الطالب(التسخين 

 المفردات في " عمر"كلمة ألنھم تعلموا " قديش عمرك؟"يصلون إلى الصف ھم سأل االستاذ الطالب و
تخمين معنى السؤال واغلبيتھم تمكنوا من .  لسؤال من قبلھذا ايكونوا قد تعرضوا لالجديدة، لكن لم 

 . ليهواإلجابة ع
  ناحمْ "فعلّمھم بكلمة " منيح"ما عرفوا جمع " كيفكن؟"الطالب سأل االستاذ." 

 
 

  ):دقيقة ٣٠( قراءة نص أصلي والعمل على تطوير استراتيجيات القراءة

نود اإلشارة الى أن ھذه نصوص في الكتاب ل درس بالنسبة لنصوص القراءة األصلية التي تأتي في نھاية ك(
وبالتالي تساعدھم على القراءة السريعة " حقيقية"أصلية تم وضعھا في الكتاب لتعريض الطالب الى نصوص 

فعالة للقراءة تقوم على المسح السريع للنص للتعرف على الفكرة الرئيسية فيه وعلى تطوير استرتيجيات 
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 مھتاربخوة وكذلك توظيف معرفتھم دنص  لتخمين معاني بعض المفردات الجديالتركيز على السياق في ال
  .الخارجية في تكوين فھم للنص

ً ضيأ كانھ نكلو ،طبعاً تالحظون أن كثيراً من الكلمات ھنا غير مألوفة للطالب   يتلا يھ ةفولأم تاملك ا
ليس أن نعلّم الطالب ھذه المفردات وال أن  انھ ةءارقلا طاشن نم ھدفلاو .صنلل ملع مھفن ويتكى علم نھيعتس

. ه وضعت ھذه النصوص األصليةنعطيھم معاني ھذه الكلمات قبل القراءة فھذا ينافي الغرض الذي من أجل
 هتاربخو هتفرعم كلذكو نآلا ىلا اھملعت يتلا بيكارتلاو تادرفملاب هتفرعم ملعتملا لغتسي نأ وھالھدف ھو 

 صوصنلا هذھ هيلا ىعست رخآ فدھ .صنلل ةماعلا طوطخلا ةفرعم يف ةيبرعلا ةغلل هتسارد راطإ جراخ ةقباسلا
وأن ھناك ما يكفي من أن يتعود المتعلم على فكرة أنه ليس من الضروري فھم كل كلمة في النص  وھ

  .المفردات المألوفة التي ستساعده على تكوين فھم عام

عات حول ھذا مضمونه العام وتكوين توقمسح النص لمعرفة ھو أن نوجه الطالب الى القيام ب انھ بولطموال 
" كتشافا"القراءة ھنا ھي عملية . المضمون ثم قراءة النص مرة أخرى لتوسيع ھذه التوقعات األولية وتعديلھا

كان لھا في مثل ال م التي ليس الھدف أبداً ھو القراءة الجھرية .يقوم بھا الطالب بتوجيه من األستاذةللنص 
ويقوم األستاذ  ةھا في كل مرة يشاھد فيھا كلمة جديد/يدهوليس الھدف ھو أن يقوم الطالب برفع  ،ھذا النشاط

رسخ عند الطالب فھذا في الحقيقة يؤدي الى عكس الھدف المنشود ويلھذه الكلمة، بإعطاء الترجمة االنكليزية 
  .فيه كل الكلماتفكرة أننا ال يمكن أن نفھم أي نص إال بعد أن نكون قد فھمنا 

وھذا ". نشاط للصف"طالب ھذا النص للعمل عليه في البيت ولكنه حدده كـ الحظوا أن األستاذ ھنا لم يعط ال
تحديد سليم، ألن مثل ھذه النشاطات يجب أن تتم في الصف في ھذه المرحلة لتوجيه الطالب الى كيفية تطوير 

الب نه يمكن أن يسبب إحباطاً للطإعطاء ھذا النشاط كواجب بيتي أل ال يمكن. استراتيجيات فّعالة للقراءة
   .عارض مع الھدف ھناھم الى استخدام القاموس للبحث عن معنى كل كلمة في النص وھذا ما يتويدفع

  وحدھم ومحاولة لمن الكتاب  ١٢لنص على صفحة ل) مسح(القيام بقراءة سريعة طلب األستاذ من الطالب
 )دقائق ٧-٦. (هعوضومو هعوناكتشاف 

 .مسق لك يف ةرركتملا تاملكلا نوظحاليسو هبيترتو هميسقتو صنلا لكش ىلا رظنلاب بالطلا موقيس انھ
  سأل .  فوق النص" تعارف"سأل األستاذ عن كلمة“What word do we know from the same root?” 

 ".  عرف"أجاب الطالب 
  ًإعالنات خمنوا أن النص ھو ، الطالب )عمر، اسم، جنسية(المعلومات الواردة في النص  نوع الى استنادا

طبعاً معظم المناقشة حول النص تمت باالنكليزية ھنا ألن الطالب ليس عندھم مفردات كافية ( .شخصية
 .)ص بالعربيةلمناقشة الن

 نوكت اذكھو .ةيناثلا ةءارقلا يف مھدعاستس ةيلوأ تاعقوت اونوك دق بالطلا نوكيس صنلل يلوألا حسملا دعب
 .صنلا ىلا ملعتملا اھيف دوعي ةرم لك يف مھفلا هيف عسوتي ةجردتم ةيلمع ةءارقلا ةيلمع

 قراءة النص ) إعالنات شخصية(بعد أن حددوا إطار النص (على الطالب كان ، في مجموعات من اثنين
ستخراج كلمات جديدة أيضاً اھا ونعرفويالكلمات التي معلومات أكثر بناء على  ستخراجالبشكل أدق 

 )دقيقة ١٥. (السياق استطاعوا تخمينھا من
o  ھو " وظيفة"احدى المجموعات عرفت  أن معنى كلمة“profession” طالب"كلمة  ألن" 

 ."سكرتير"كلمة ، كما تتبعھا تتبعھا
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o  ھو " بلد"احدى المجموعات عرفت أن معنى كلمة“country” ھم وجدوا كلمات مألوفة ألن 
 ".مصر"و" سعوديةال"على سبيل المثال  ،تتبعھا

o وا عالقة ھذه الحظمعظم الطالب ، على الرغم من أن "جنس" عند احد فكرة عن معنى لم يكن
في احد تتبعھا " فلسطيني"كلمة  وجدوا ألنھمالطالب حائرين  بعضكان ."  جنسية"الكلمة بكلمة 
 .اإلعالنات

  قدم بعضھم ."  جنس"منھم أن يخمنوا معنى طلب األستاذ .  مجموعة واحدة كبيرة فيالطالب عاد
 ثم   ”j n s”كتب األستاذ الحروف الجذرية الالتينية  ”.hometown”, “current location“ :تخمينات مثل

“g n s”  لتذكيرھم بكلمة“genus”  سأل االستاذ.  ينحائر ظلوالكن الطالب: 
  “If this is a dating website, who is looking for who?”   واخيًرا خمن احد الطالب أن معنى

الجنس وطلب من الطالب تدل على ألستاذ أن ھناك عدة كلمات عربية شرح ا  ”.gender“ھو " جنس"
كلمة كانت سأل األستاذ اذا ".  فتاة"و" نثىأ"و" ذكر"الطالب قدموا .  في النصإعطاء الكلمات الموجودة 

 .تنتھي بتاء مربوطة ھاتشير إلى بنت ألن ھاال بد من أن هتشير إلى بنت أو ولد وقال احد الطالب إن" فتاة"
 تدادزا املك دادزتس ةءارقلا يف مھتإن مھار مھل لاقو طاشنلا اذھ يف بالطلا هب ماق ام ىلعاألستاذ  ىنثأ 

   .بيكارتلاو تادرفملاب مھتقرعم
 

  ):دقيقة ٢٠( في الكالم الفصحىالتدرب على استخدام 

 طلب األستاذ من الطالب أن يغلقوا كتبھم. 
 استناداً الى ما اثنين في مجموعات من  ةالشامي ةجھللاب طلب األستاذ من الطالب أن يتحدثوا عن مھا

 )دقائق ٥(. تعلموه عنھا الى اآلن
o  والمعيد ذكره بأن والدھا رجل، والطالب صحح نفسه" والدھا تشتغل"قال طالب. 

 
 وعلى كل .  إلى الشخص بجانبه) من الواجبات(كتابته عن مھا  طلب األستاذ من كل طالب أن يعطي

 )دقائق ٥. (ل للتمّرن على القراءةيقرأ الكتابة بصوت عاأن طالب 
  أن يطرحوا على بعضھم كان على الطالب .  قسم األستاذ الطالب إلى مجموعات من اربعة طالبثم

 )دقائق ١٠( .يقومون باإلجابة عنھاو ةرملا هذھ الفصحىب نكلوسئلة عن مھا البعض أ
o  ايَن "لطالبة في الفصحى؟  قالت ا" وين"سأل المعيد كيف نقول "  وين يعمل والد مھا؟"قالت طالبة

 "يعمل والد مھا؟
o  طالب سأل then what ending do I put on it?”مھا“if I use والد with   قال المعيد إننا نقول

 .فقط" والد مھا"
o  بناية كبيرة: "وصحح الطالب نفسه"  شو؟... بناية"قال المعيد ."  بناية كبير"قال طالب". 
o  غير موجود في الفصحى وقال ايضا" شو"المعيد بأن ذكره "  شو جنسية والدتھا مھا؟"قال طالب  :

“Do we need both ھا and كان باإلمكان أن اذا الطالب سأل ."  والدة مھا"فالطالب قال  ”?مھا
 .وقال المعيد ال" مھا والدة"نقول 
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 ية أي جنس"قال طالب .  من الطالب أن يقدموا أسئلتھم األستاذطلب عاد الطالب إلى مجموعة واحدة و
 "ما جنسية مھا؟"واألستاذ قال إنه من األفضل أن يقول " ؟مھا

 سأل األستاذ“How do you ask Maha where she studies?”   طلب " وين تدرسي؟"فقال طالب
وقال الصف ..." تدرسيييي"قال األستاذ "  اين تدرسي؟"األستاذ أن يحول ذلك إلى الفصحى والطالب قال 

 ".تدرسين"
   سأل األستاذ“How do you ask Maha what she studies?”   وذكرھا " ؟ما تدرسين"قالت طالبة

 .في جمل فعلية" ماذا"يجب أستخدام  هاألستاذ أن
  للقراءة وفھم األخبار والكتابةشرح األستاذ اھمية معرفة الفصحى. 

  ):دقائق ١٠(الكتابة 

 نم بلطو .الفصحى والكتاب مغلقب قصة عن بنت اسمھا ناديا بتكي نأل طالب طلب األستاذ من ك 
 .ةيماعلاب اھوملعت يتلا تاملكلل ىحصفلا لاكشألا يف اوركفي نأ بالطلا
ً عبط عقّ وتلا عم ةيماعلاو ىحصفلاب تاملكلا نيب تاقورفلاب مھيعو عفر ىلع بالطلا ةدعاسم وھ انھ فدھلا  ا
ً عبط أطخ سيل اذھو ةيماعلاب تاملكلا ضعب نوبتكيس بالطلا نأب  هنأ ىلع هعم لماعتلا متي نأ بجي الو ا
 كلذلو .)..تنرتنإلا ىلعو تانودملا يف( تاقايسلا نم ددع يف ةباتكلا يف مدختستُ  تأدب ةيماعلا نأل أطخ
 بتكن ةباتكلا يف الً ثم( هوملعت ام دودح يف ةملكلل ةفلتخملا لاكشألا يف ريكفتلا ىلع بالطلا ةدعاسم بجي
ً عبط متيس يذلا طلخلل لوبقلاو عيجشتلا نم ريثكب نكلو )"سردتب" لوقن مالكلا يف نكلو "سردت"  نيب ا
 .ةلحرملا هذھ يف يعيبط طلخ وھو ىحصفلاو ةيماعلا لاكشأ

o  وأجاب الطالب " عندھا؟"ف نكتب وسأل الصف كي" عندھة"الحظ األستاذ أن احد الطالب كتب
 .كتب بألفأن الكلمة تُ 

 اھيلع قيلعتلاب موقيل في نھاية الحصة جمع األستاذ القصص. 


