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  دقيقة ٧٥: مدة الحصة              الجزء األول : الكتاب

  الدرس األول

  الحوار بالعامية واالستماع الى أغنية : دسةساالحّصة ال

 

  نافع -دكتورة مارثا شولتيصف لل

  نجامعة تكساس في أوست 

  

  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

  ١٧و ١٦على صفحتي " الحوار"اإلرشادات اللغوية والثقافية حول قراءة. 

 أو للُشَعب التي تدرس اللھجة المصرية(بالمصري " فس المنطقةأنا من ن"االستماع إلى حوار : ١٤ن تمري 
 ).للُشَعب التي تدرس اللھجة الشامية بالشامي" أنا من نفس المنطقة"

  ٣و ٢و ١سئلة األ، ١٤كتابة تمرين. 

  على االنترنت ١٦تمرين. 

  ٢٩تصحيح واجب. 

  

  :أھداف الحصة

  الذي شاھده الطالب في البيت الفيديو عن طريق العمل اإلضافي على مشھدتعزيز مھارات االستماع. 
  غنية عربيةأتعزيز مھارات االستماع وتوفير معرفة ثقافية بتقديم. 

  

 :)دقيقة ٣٥( مراجعة الفيديو

الطالب تحضير الفيديو بالعامية المصرية ألن ھذه الشعبة اختارت العامية  علىنالحظ ھنا أنه كان  
ليس من المطلوب أبداً أن نجعل الطالب يعملون على . المصرية في حين أن ُشعباً أخرى اختارت العامية الشامية

تختارھا  قطعامية واحدة فالعاميتين والفصحى في نفس الوقت إنما المطلوب ھو العمل على الفصحى الى جانب 
  .األستاذة

 من  األستاذة وطلبت .""الطالب التاني"و" حسن"طالب ذكروا الو "مين في الفيديو؟"ألستاذة ا سألت
 ١٠( .من الفيديوفھموھا التي  مع بعض عن األشياءالطالب أن ينقسموا إلى مجموعات من اثنين ويتحدثوا 

 )دقائق
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o والدھا؟ "سألت المعيدة   ."كمان استاذة األدب حسن والده استاذ األدب ووالدھا"حد الطالب قال أ
" حسن ةوالد"قالت المعيدة ."  والدة حسن أستاذة األدب"صحح الطالب نفسه وقال "  والد مين؟

 .وطلبت من الطالب أن يكرر الجملة من البداية )بسبب اإلضافة بلفظ التاء(
o األستاذة  تسأل."  ھو طالب نفس الجامعة" قالت احدى الطالبات“what word are we missing?” 

 ."نفس الجامعة فيھو طالب "والطالبة قالت ...." ھو طالب...
o  ما "طالب قال وال.." ايوه، ما بـ"المعيدة قالت   "ما يدرسش، أو مش يدرس؟"سألت احدى الطالب

 ."بيدرسش
o بعضا عن بعضھما على  أسئلةبطرح  الطالبان في المجموعة قامف، مبكًرا انتھت احدى المجموعات

ً قالت األستاذة إن ھذه فكرة ممتازة واقتر.  الفيديو أن يحاوال ايجاد طرق مختلفة في  حت ايضا
 .ناقشاھانفس المعلومات التي عن لتعبير لالعربية 

 

 سألت األستاذة .  الطالب إلى مجموعة واحدة عاد“what do we want to know?”  أي المعلومات التي لم
 ).دقائق ٥. (يفھموھا عندما شاھدوا الفيديو للمرة األولى، وطلبت أسئلة من الطالب

o  كتبت ).  اسم الشارع ايه؟(و) اسم الجامعة ايه؟(و) اسم المنطقة ايه؟(كـطرح الطالب اسئلة
 .  األستاذة ھذه األسئلة على اللوح

o  حسن يدرس "ثم قال الطالب !" حسن بنت؟"ستاذة وسألت األ" حسن تدرس ايه؟"احد الطالب قال
 "يدرس ايه؟بحسن "وكتبت األستاذة " ايه؟

o  ھل(قالت األستاذة إنھا سمعت كلمة " ھل تدرس اخت حسن بنفس الجامعة؟"احد الطالب قال (
اخت "كتبت .  كلمة فصحى) ھل( مشيرة إلى أن!" اليومsuit and tie كلكم بـ "عدة مرات وقالت 

 .ما يتبع الفعل الفاعل في العامية عادةً  هوقالت إن" بنفس الجامعة حسن بتدرس
 وسألت يديو أوقفت األستاذة الفحسن اسم المنطقة التي يعيش فيھا  ذكرعندما .  أدارت األستاذة الفيديو

قالت ".  ھـ"وبعضھم قالوا " ع"وبعضھم قالوا " ز"و" ن"قالوا .  الطالب ما ھي الحروف التي سمعوھا
منطقة، وسألتھا الوذكرت المعيدة أن أسرة زوجھا تعيش في ھذه ".  ُنزھةال"األستاذة إن اسم المنطقة ھو 

وضحكت األستاذة ومدحته " وهللا؟"قال احد الطالب .  ، الخ"ھي حلوة؟"األستاذة بعض اسئلة بسيطة كـ
 .على استخدامه للعبارة

 كتبت األستاذة .  ع احد أن يفھم االسملم يستطو ولكن وقفت األستاذة الفيديأحسن اسم الشارع،  عندما ذكر
 .على اللوح" كلِ اابن م"

  والطالب ..." مش"قالت .  في الفيديو واألستاذة سألت الطالب اذا تذكروا الكلمة" قرّيب"وردت كلمة
 ."بعيد"أجابوا 

 ُ قال طالب ". ابو عبيدة"قال حد الطالب الفيديو وأاألستاذة  أوقفتفي الفيديو " بيدةشارع ابو عُ "ذكر عندما
 ".الـ"ال يوجد  هاألستاذة المقطع مرة ثانية للتأكيد أن لعبتف".  ابو العبيدة"آخر إنه سمع 

  وضوحومعظم الطالب سمعوا األسم ب. ذةوقفته األستاأفي الفيديو، " شمسجامعة عين "ُذكرت عندما.  
فسرت .  حاولوافھمھا إن نھم عادة ما يستطيعون قالت األستاذة إنه على الطالب أال يخافوا من االسماء، أل

شمس، وذكرتھم  سألتھم ما معنى.  رة مشھورة مصريةاألستاذة أن جامعة عين شمس ھي جامعة كبي
 ."حرف شمسي"بعبارة 
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  كتب .  األستاذة سألتھم ما ھي الحروف التي سمعوھا.  ، الطالب لم يفھموه"جيوغرافيا"عندما ذكر حسن
؟"أخيرا اعطتھم الكلمة، وسألتم  ". ف"و" ر"و" ج" ھو مش عايز "الطالب  قال"  ليه حسن بيقول الحمد 

 ".يدرس األدب ألن والده استاذ األدب ووالدته واخته كمان

   ):دقيقة ١٥(أغنية عربية االستماع الى : ثقافة

  عليھا كلمات ( عليھم ووزعت األوراق" حلوة يا بلدي"وأغنيتھا عّرفت األستاذة الطالب بالمطربة داليدا
 .شخص إلى أن االغنية تخاطب البلد كأنھا ، وأشارت"يا"سألتھم ما معنى كلمة  .)األغنية الموجودة أدناه

 عرفوھا، وقالوا ثم سألتھم األستاذة ما ھي الكلمات التي .  الطالب إلى االغنية مرة واحدة للمتعة استمع
 ".ليل"و" كل"و" حبيب"

  فسرت أن .  الفراغات في األوراق التي معھم ن يمألوااالغنية وطلبت من الطالب أاألستاذة تشغيل اعادت
 ."كلمة وكلمة تانية"تشير إلى " كلمتين"

  

 بلدي يا حلوة

 لداليدا حلوة ِغنوة

 ديبل يا _______ متينلوك _______ _______

 ديلب يا _______ وغنوتين _______ غنوة

 ديبل يا يكعل أرجع اني _______ يا كان دايما يملأ

ً  وافضل  طول ىعل جنبك دايما

 دي؟بل يا فاكرة .فات اللي كل ذكريات

 دي؟بل يا فاكرة .بحكايات يانمل بيقل

 ديبل يا انساه ممكن مش ديبل فى كان حب أول

 ديلب يا _______ متينلوك _______ _______

 ديلب يا _______ وغنوتين _______ غنوة

 ديلب يا عني بعيد كان ديلب يا بلالق _______ _______

 هفي بافكر باغنيه ما وكل

 فين؟ يحراو سايبني انت حبيبي يا قول

 نيناالت احنا حنغنيه ده لحن أجمل
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 سطرين بين غنوة فى ديبل مةكل ىمحل يا

 ليل يا عين يا عين يا ليل يا

 _______ _______ يا _______ يا

 ديبل يا وةحل  متينلوك وةحل مةكل

 ديبل يا قمر وغنوتين وةحل غنوة

 ديبل يا يكعل ارجع اني ديبل يا كان دايما يأمل

 طول ىعل جنبك دايما وافضل

 

 


