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  دقيقة ٥٠: مدة الحصة                 كتاب ألف باء
  الوحدة الثانية

  
 صف للدكتورة مارثا شولتي نافع في جامعة تكساس في أوستن

 
  

 :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف
 .على االنترنت ٥-١ستماع االتمارين  عملو ٢٩-٢٠دراسة صفحات  ●
وممارسة كتابة “ ث“و“ ت“و“ ب“و“ ا”مشاھدة الفيديوھات على كتابة الحروف  ●

 .الحروف في الكتاب
 .على االنترنت ٣و ١تمريني  عمل ●
 .الى األستاذة ٢ تسليم تمرين ●
 ٤٢-٤١االستماع إلى المفردات الجديدة على االنترنت ومذاكرة الكلمات الجديدة ص ●

 .إلى الصف مستعدين الستخدامھا الحضورو
   .١٧ مشاھدة الفيديو في تمرين ●

 
 :ھداف الحصةأ

القدرة على تمييز صوت األلف عن تعزيزوباء وتاء وثاء وكتابة ألف على  لتدربا ●
 .صوت الفتحة

 .نفسلواقف التعريف بامتعزيز معرفة المفردات األساسية في  ●
ً بعضھم بعض أن يسألواتدريب الطالب على  ●  عن مكان األصل ا

 
 )دقائق ٥ (:نيالتسخ
ً  ـة/كل طالبطلبت األستاذة من  ● ال يعرفه أو ال يتذكر اسمه  خرآ أن يقف ويجد طالبا

استخدام وقالت لھم إن .  حتى اآلن ھاباستخدام المفردات التي يعرفـھا /يحييهو
 .في ھذا النشاط فقط ةعليھم استخدام العربيأن ممنوع و ةاالنجليزي

 
 )دقيقة ١٥(: اإلمالء
ً األستاذة طالب ختارتا ● مع التركيز على الحروف العلة في لفظھا  "باتا"وقرأت له كلمة  ا

الكلمة بشكل صحيح تب الطالب ك .سبورةلبت من الطالب أن يكتب الكلمة على الطو
 ".كويس”: األستاذةله  قالتف
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في  ينشخصال احد منوأعطت لشخصين وجموعات من مالطالب إلى ّسمت األستاذة ق ●
وفيھا عدد من الكلمات وطلبت من الطالب أن يملي “ أ”بطاقة مكتوب عليھا ة المجموع

مكتوب عليھا آلخر في المجموعة بطاقة ب اوأعطت للطال. ـته/ميلهز ھذه الكلمات على
 .ـته/ميلهز وفيھا عدد من الكلمات وطلبت من الطالب أن يملي ھذه الكلمات على“ ب”

 :ـھا/يقول لهشجعه وبشكل صحيح كان زميله يالكلمة كان الطالب يكتب وعندما 
طقھم أن ينتبھوا ويركزوا على ناألستاذة تشجع الطالب على كانت و “ .كويس”

ولم تسمح للطالب بأن يقولوا  ينطقون فتحة أو ألف طويلة نواـة إذا كا/حوا للزميلليوض
  ”.I’m saying alif, not fatHa”باالنجليزي مثاللبعضھم 

  "ب"و  "أ"وھذه ھي الكلمات التي كانت على البطاقات 
  
  أ

  ثاب    تاب    تابا    ثا    با  
  ب

____  ____  ____  ____    
  

 ................................................................................................................................   
 

  أ
____  ____  ____  ____  ____  

  
  ب
  

  ثابا    بات    باتا    تا  
 

فوق الحروف نقاط الخطوطا بدال من  ايكتبوالطالب على أن األستاذة شجعت كذلك  ●
 .ا يسّرع الكتابةألن ھذ) في التاء والثاء(

تطلب منھما أن مبكرا انتھت الحظت أن إحدى المجموعات قد اذا وكانت األستاذة  ●
األستاذة تقول . ومع التركيز على السرعةة من الكلمات يكررا التمرين مع سلسلة مختلف

يفوت الوقت،  نأفي أي تمرين قبل “ خالص”يقولوا ابدا  اّل أمن المفروض  هللطالب إن
 في التدريب اإلضافي م ايجاد طريقة تعديل للتمرين واستغالل الوقت الباقيبل عليھ
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لى اھمية الفرق بين حروف العلة والحركات إاألستاذة أشارت الطالب ھى انتبعد أن  ●
 شال احد يريد أكل ساندوي هإن األستاذةوقالت . "لـفُ "و“ فول”بكلمتي  ّثلت على ھذا مو
 !فولالبل وال احد يريد شراء عطر فُ الب

 مفخمصوت ُيلفظ كـ ومتى غير مفخمصوت كـ األلفصوت  ظُيلفسأل طالب متى  ●
الفرق بين الصوامت المفخمة والصوامت غير المفخمة بالطالب األستاذة فذّكرت 

 أجابت طالبة بكلمةف. صامت مفخم يھافعرف كلمة ياذا كان ھناك أي طالب  ألتسو
 )مفخم(لفظ كـھذه الكلمة األلف يُ في ف لارت األستاذة الى أن صوت األأشو“ صباح”

إلى أن الحروف في الدرس أي باء وتاء وثاء كلھا صوامت غير  شارتأ وكذلك
  .مفخمة

  
 )دقيقة ٢٠(:١٧في تمرين  فيديوشاھدة الم

شريك يختلف عن وسألت أن يكون لكل طالب الطالب إلى أزواج األستاذة قّسمت  ●
ضون يستعرفي كل مجموعة بدأوا يتكلمون والطالب .  الءاإلمنشاط في  ـته/شريكه

  يه؟ فجديد الكان ماذا يتذكرون من الفيديو؟ ماذا  :في البيت كواجبيديو الذي شاھدوه الف
 ؟كان المشھد ما

ذكر عندما .  عن المفردات الجديدةسألتھم األستاذة ولى المجموعة الكبيرة االطالب  ادع ●
 عالقة بين المتحدثين في الفيديوعن الاألستاذة سألتھم “ حضرتك”كلمة الطالب 

 لى غيركلمة مقبولة ومتوقعة حتى بين الشباب، ع "رتكضح" ةفي العربي هأنووضحت 
.  بين الشباب تينمستخدم اليست "اوستيد"و" فوز" تامكل غرار الفرنسي واالسباني حيث

 ).مصر واالسكندرية(من أين الطالبين في الفيديو األستاذة وسألت 
  .  ةكمجموعالطالب  ھايكررالفيديو وتوقفه بعد كل جملة لكي  شّغلتاألستاذة بدأت  ●

في آخر الطالب يسمعھا سؤال والحركة التي “ ؟حضرتك اسمِ ”أن  األستاذة ّسرت ف
 ".اسم"من كلمة  ھي حركة لتسھيل اللفظ فقط وھي ليست جزءاً “ اسم”كلمة 

 يسألن كان من المعقول أ  تسأل اذافي الفيديو “ مصر”استخدام كلمة  األستاذةشرحت  ●
طالبة أن واقترحت .  االمرأة اذا ھي كانت من دولة مصر وكالھما في مصرالرجل 

 "سكوي"  بكلمةاألستاذة فمدحتھا  تشير إلى عاصمة مصرفي ھذا السياق  كلمة مصر
 .تشير إلى القاھرة كثيرا ما "مصر"كلمة  أنأوضحت و

 .إلى الفيديو من البدايةمرة أخيرة الطالب استمع  ●
   
 



[4] 
 

 .نفسلواقف التعريف بامالمفردات األساسية في تعزيز  :حادثةنشاط م ●
 )دقائق ٨(   

يتكلمون مع بعضھم في أسلوب حفلة ستاذة من الطالب أن يتخيلوا أنھم طلبت اال ●
لتعريف بأنفسھم ومن لآخذين الفيديو كنموذج ومستخدمين الواليات االمريكية “ كوكتيل”

 .أين ھم
 حديثال الصف ليجرياللوقوف أمام األستاذة طالبين  عتدبعد أن قام الطالب بالكالم  ●

بعد أن .  “؟منين حضرتك من تكساس” القاحد الطالبين .  كما قاما به خالل النشاط
 ب على أن يصحح نفسه ويقول نتھى الكالم بين الطالب عادت األستاذة وساعدت الطالا
 ؟"حضرتك من تكساس“و“ ؟حضرتك منين”

 
  


