كتاب ألف باء

مدة الحصة ٧٥ :دقيقة

الوحدة الثانية
المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف:
 دراسة ص  ٣٩-٢٩والقيام بعمل تمارين  ١١-٦على الوب.
 مشاھدة فيديوھات كتابة "و" و "ي" والحركات ثم التدرب على كتابة الحروف في كتاب ألف باء.
 القيام بتمريني  ٦و ٧على الوب.
ً
مكتوبة إلى األستاذ.
 تسليم تمارين  ٤و ٥و ٨و١٠
 إعداد تمرين  ١٤للحصة.
أھداف الحصة:
 التركيز على الحروف الجديدة ا ب ت ث و ي والتدرّ ب عليھا في السماع والنطق والكتابة.
 مراجعة التحيات واستخدامھا في حوارات قصيرة بين الطالب.
الخطوات المتّبعة:
التسخين 10) :دقائق( فيديو "شو اسمك" لصباح
 قام األستاذ بتشغيل الجزء األول من الفيديوثم سأل الطالب:

)(http://www.youtube.com/watch?v=zolx-3OJpps

?T: shuu hada? What is she saying
?S: What is your name
?S2: shuu ismak
)وجّ ه سؤاله التالي الى طالب معين( . This is SabaH, she’s a very famous singer almost in her 90s now. So,ممتاز T:
?shuu ismak
S: ismii ____.

أشار األستاذ أ ّنه كان يريد الطالب أنْ يكرر السؤال:
ُ
فطلب منه التصحيح الذاتيّ S: shuu ismAk? (The A sound was like the “o” in “block”).
?S: shuu ismak
?. So, kiifkumممتاز T:
Ss: Kwayis.

رد أحد الطالب بكلمة "تعبان".
T: OK, bravo. tacbaan. tacbaan.

طلب األستاذ من الطالب تكرار الكلمة وكان عند بعضھم مشاكل بالعين .فقال األستاذ:
T: OK, love your 3ain, let me hear it again.

ثم تنقل األستاذ بين الطالب طالبا ً تكرار الكلمة لوحدھا وقال األستاذ الكلمة ع ّدة مرات حتى يسمع الطالب
الصوت الصحيح .ووصل إلى بنت قالت إ ّنھا "تعبان" فطلب األستاذ منھا التكرار والتصحيح الذاتي وعندما
قالت "تعبان" طلب األستاذ مساعدة من الطالب اآلخرين .قال أحد الطالب إنّ ھذه الطالبة "تعبانة".
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أسئلة من الطالب عن الواجب ٥) :دقائق(
?What is the difference between the fatHa and the kasra
?What happens if you put a short vowel on a long vowel
?Why isn’t there a sound for a sukuun
? Do I write a fatHa onباب Do I put short vowel on a consonant that has a long vowel? Such as
?ب the first






األبجدية العربية ٥) :دقائق( )(http://www.youtube.com/watch?v=joaa_H3ejoM
 الھدف :مراجعة الحروف واألصوات العربية وتعريض الطالب اليھا مرة ثانية ولكن ھذه المرة مع
الحركات القصيرة :الفتحة والضمّة والكسرة.
 قام األستاذ بتشغيل الفيديو وطلب من الطالب أن يكرروا األصوات مع المتكلّم ومع الجوقة.
 خالل األغنية ما قال األستاذ شيئا ً ولكن أحيا ًنا أشار إلى الحروف الصحيحة ليعرف الطالب أين
كانوا في األغنية.
 ثم سألھم:
?T: OK, bravo. So what are our short vowels called
?S: fatHa? T: bravo, what else
S: kasra.
?T: Great. And the last one
S: Damma.
T: So fatHa is “opening of the lips”. “a” you open your lips to say it. Literally it means “opening”. Damma
is “rounding of the lips”. “u” You round your lips when you say it. And “kasra” is breaking of the lips.
“kasra” literally means “to break” because we are breaking the lips when we say "i".

تمرين  :٩العمل على النصوص في صفحتَ ْي  ٥) :٦-٥دقائق(
 الھدف :التعرف على الحركات في نصوص أصلية وتثبيت أسمائھا وأصواتھا.
?T: Do we remember where these texts are from
Ss: The Qur’an, the Bible, and children's book..
T: OK, good, so let us go through and see if we can find the short vowels. In groups of 2, please go
through and find and name the short vowels.

 مشاكل:
o
o
o

أخطاء في أسماء الحركات ونطقھا على سبيل المثال" :دمّة" بدال من "ضمّة" أو "فتھة" بدال
من "فتحة" وفي كل سياق طلب األستاذ من كل طالب التكرار حتى يصحّ ح نفسه.
كان ھناك سؤال عن الفتحة الطويلة في القرآن" :إذا جاء" .وھنا الفتحة أطول كتابةً.
طالب آخر طرح سؤاالً عن كتابة الحركات على الحروف عندما يكون ھناك صوت طويل
مثل كتابة الفتحة على الباء في كلمة "باب" فأجاب األستاذ أن الباء األولى ال تحتاج الى
فتحة ألن األلف الطويلة ھي حركة الباء.

اإلمالء ٢٠) :دقيقة(
 الھدف :التركيز على سماع وكتابة الحروف القديمة والجديدة – ا ب ت ث و ي
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T: maashii. OK, I need 7 Ss right now. Everyone will go to the board, so I need to see 7 now, but
everyone will get a chance. So (to the Ss who went to the board) draw your line, because we want to see
where the word goes on the line.

:الكلمات والمشاكل


بابي
T: OK, did I say “baabi”? (one S had written ب
ِ )با.
(Another S wrote )ببي.
OK,
what
about
here?
I said “baabii”. What have you written? Can
ِ
you read this for me?
o ( )ناني. T: I said “baabii” and I see “naanii”.
o One S wrote an extra tooth without any dots. OK, don’t forget the dots. The dots are like
the salsa with tacos. Do you eat tacos without salsa?
( – ُثبوتT said it at least 5 times slowly before going around to correct Ss)
o  ثوبوتOK, did I say “thuubuut”?
o  – ثبوتOK, good, but the  ثneeds a short vowel on it.
 – توبيAgain, T said it at least 5 times before correcting Ss.
o  يوبيYuubii? What did I say? What did I say? Everyone? Ss: tuubii. T: OK, good, let’s see
that here. This shows you the things we need to work on. See the importance of where
the dots are? T also corrected the shapes of some of the letters Ss at the board were
writing.
o
o








. طالب جدد أنْ يأتوا إلى اللوح٧  ثم طلب األستاذ من

َثبات
o

OK, everyone at their seats. Keep saying it to yourselves as you write these things. We
need to work on this a little bit more, guys, this needs more work.

o

OK, did I say “taabiit”? (S had written  )تابيتNo, so you need to focus on the difference
between the long and short vowels.

َتبيت

ثوبي

( دقائق٨) ٣٩  في ص١٣ تمرين
. تثبيت كتابة الحروف الجديدة وربطھا ببعض وھذا التمرين يتعلق باإلمالء السابق: الھدف
T: So now you have seen how some of these letters connect when you hear them. Now let us see
how we connect letters which are by themselves. Open your books to pg. 39 Drill 13. Pronounce
these out loud as you write them. I want to hear how you say them.

: مشاكل
 بُعد الحروف عن بعضھا البعض في نفس الكلمة وبين الكلماتo
 كان بعض الطالب يريدون أنْ يعرفوا إذا كان بإمكانھم أنْ يكتبوا نقطا ً بدال من خطوط فيo
كتابة التاي والياء والثاء فأخبرھم األستاذ أنه يفضّل أال يقوموا بكتابة النقاط ألن ھذا يسرع
.عملية الكتابة
( دقائق٧) ٣٩  في ص١٢ تمرين
: التدرّ ب على قراءة الحروف وانتاج األصوات الجديدة: الھدف
T: OK, good now I’d like you to work on Drill 12. Help your partner with the pronunciation and
distinguishing between the short and long vowels. Do this with a partner.
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: لمساعدة الطالب على التصحيح الذاتي كرر األستاذ أجزاء الكلمة كالتالي
S: “thaabiit”. T: “thaa? thaa?” (T repeated until S repeated the entire word with correct pronunciation
of the second syllable).

( دقائق٥) :التحيات
 التدرّ ب على استخدام التحيات في التعرّ ف والتعا ُرف: الھدف
T: OK, so let’s think about what we heard in the video yesterday. How did they greet each other?
S: marHaba.
T: Bravo. What else?
S2: shuu ismak?
T: OK, what else did we hear?
S3: ash-shaam.
T: Bravo. shuu kamaan? shuu kamaan? Anything else?
Ss: inte min ween?
T: OK, mumtaaz. So now, let’s imagine that we are in the Middle East, walking down the streets, and
that we are meeting people for the first time. The purpose of this activity is to get to know as many
new people in the class as possible. So walk around, get to know a friend, then move on and meet
someone else.

:العبارات التي استخدمھا الطالب في حواراتھم
 شو اسمك؟
 انت من وين؟
 السالم عليكم
 مرحبا
 كيفك؟
 شو اسم حضرتك؟
T: See what you can do in Arabic after 1 week? Just imagine what you’ll be able to do after 1 year.

( دقائق٥)  الفيديو باللھجة المصرية:الختام
. تعريض الطالب الى اللھجة المصرية والتركيز على التحيات المتشركة والمختلفة: الھدف
OK, so you know that we have both Levantine and Egyptian in the book, but we have been focusing
mainly on Levantine. Let’s listen to the dialogue in Egyptian and see how much we understand.

: وضع األستاذ الفيديو وسأل األستاذ عمّا سمعوه
T: OK, so how much did we understand? (Ss responded positively, i.e. that they understood a lot.) Good,
so what were some of the differences? How did they say the formal in Levantine?
Ss: HaDertak.
T: Good, and how did they say it here?
Ss: HaDaritak.
T: Mumtaaz. Unfortunately, we are out of time today. But if you have extra time, listen to the other
videos. We will be focusing on one dialect only – Levantine – but you can listen to the others to train
your ears and see the differences between the two.
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