كتاب ألف باء
الوحدة الخامسة (القسم الثاني)

مدة الصف 05 :دقيقة

المطلىة من الطالة قجل الحضىر إلى الصف:
 دراسة ص  221-201والقٌام بتدرٌبات االستاا 20-1
 القٌام بتاارٌن  9-7و 21-22على الوب
 تسلٌم تاارٌن  20و 21و 21إلى األستاذ
 االستاا إلى الافردات الجدٌدة على الوب ودراسة الكلاات فً ص 221-221
أهذاف الحصخ:
 التدرب على انتاج وساا الفرق بٌن الحروف الافخاة ونظائرها غٌر الافخاة :س  /ص
 إعطاء تعلٌاات للطالب لالستعداد لالسكتشات التً سٌتم تقدٌاها غداً.
 اراجعة التحٌات والتدرب على استخدام عبارة جدٌدة" :عن إذنك".

ض  /د.

الخطىاد المتّجعخ:
أسئلخ من الىاجت 4-3( :دقبئق)
 سأل أحد الطالب عن الفرق بٌن صوت السٌن وصوت الصاد وقال إنه ال ٌساع الفرق بٌن اإلثنٌن فرد
األستاذ بالتالً:
T: If you’re having trouble, note what each of these letters does to the vowels. Listen to the difference
.سٌنً  toصٌنً between these two words:

وكرر الكلاتٌن  1أو  1ارات وطلب ان الطالب أنْ ٌكرروا الكلاتٌن ثم كتب دار وضار على اللوح وطلب ان
الطالب قراءتها والاقارنة بٌن صوتً الدال والضاد.
التذرة على سمبع االختالف ثين صىتي "ص"و"س " و "ض"و"د" والتذ ّرة على نطقهمب ثشكل صحيح
( 02دقيقخ)
 قام األستاذ والطالب بعال تارٌنً  9ص  201و 21ص  209فً كتاب ألف باء.
T: In groups of two, I’d like you to work together to pronounce the letter differences. I want you to read
each pair and work specifically on contrasting the sounds of all the words, including the consonants and the
surrounding vowels. Work to help each other hear the differences.

سأل أحد الطالب:
? or a kasraي  followed by aص How do you say the sound if it’s a

فكتب األستاذ كلاة "صٌام" على اللوح ألن الصف تكلم عن شهر راضان األسبو السابق ثم طلب انهم أنْ
ٌقرأوا الكلاة حرفا حرفا ً وقال إن صوت الصاد ٌاكن أنْ ٌؤثر على الحروف األخرى (اثل األلف).
وكان األستاذ ،إذا انتهت اجاوعة ان التارٌنٌن ابكرً اٌ ،طلب ان كل عضو فً الاجاوعة أنْ ٌقرأ كلاة ان
الكلاات فً التارٌن كً ٌخان زاٌله(ته) الكلاة التً قالها.
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:ثم جاع األستاذ الطالب ارة ثانٌة فً اجاوعة كبٌرة وقال
T: OK, shabaab, we had a good question here. What names did we hear last night? We heard the name of
an Egyptian leader.  ساداتCan you write this? What have I said? (Ss write). OK, bravo, now what about ?صدام
How do we spell this? OK, note that the pronunciation of the  دin  صدامis very deep because it’s impossible
to have a  دafter a ص.

) دقبئق5( التذرة على االسكتشبد
T: Our task for tomorrow is to create a real scenario of a student (you) going to a grocery store in an Arab
country. If you’re in the Middle East, you may meet shopkeepers and they’re friendly but can be curious at
times. They may ask you a number of questions to get to know you. You will have to decide who will be the
shopkeeper and who will be the customer in the skit. So think about what you would like to know from
your customer and think about what you would like to purchase from your grocer. The point of this activity
is not to write everything down, but to plan what you will do, when you will meet tonight, etc. If you
already have a partner for tomorrow, please get with that partner. If not, find one now to work on
preparing for tomorrow.
Q from S: Do we have to memorize everything?
T: ! طبعاOf course!

) دقبئق02( "مراجعخ التحيبد واستخذامهب في حىار والتع ّرف على عجبرح جذيذح "عن إرنك
200  فً ص6 قام األستاذ والطالب بعال تارٌن
T: OK, we’re going to watch this scene from the book. I want you to tell me what you understand, what you
know.

:شغل األستاذ الفٌدٌو اع الصوت ثم سأل أحد الطالب
T: OK, what did you understand?
S: Two women met and one invited the other in.
T: Bravo, how did she invite her in?
S: ًاتفضل
T: Mumtaaz. What else?
S2: The woman refused to go in.
T: OK, why didn’t she go in?
S3: She had a lesson
T: OK bravo (T wrote  درسon the board.) What does this word mean?
S4: Lesson.
T: OK, it does mean lesson. In this context, it can also mean class.

ثم شغل األستاذ الفٌدٌو ارة ثانٌة وطلب ان الطالب أن ٌكرروا كل كلاة قالتها السٌدتان فً الفٌدٌو واشار إلى
 طالب أنْ ٌكرروا "أنا6-1  وطلب األستاذ ان.استخدام التحٌات وكم ارة استخدات التحٌات قبل الكالم
انٌحة كتٌر" كً ٌتارنوا على الكالم السرٌع وباإلضافة إلى ذلك اشار إلى استخدام أجوبة اتنوعة لتفرٌق/انٌح
 ثم سأل األستاذ الطالب بعض األسئلة كً ٌردوا علٌها بأجوبة." "انٌحة" و"الحاد هلل" و"بنشكر هللا:التحٌات
" "أنت جافن؟" (اسم طالب فً الصف) "إٌه" "أنت طالب فً جااعة تكساس؟" "أٌه" "بتحبنً؟" "أٌه:اختلفة
T: OK, what did I just ask you?
Gavin: If I love you.
T: Mumtaaz. So what would be the response?
Ss: ana baHibbti?
T: Close.
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Ss: ana btaHibb?
T: OK, that’s how you say “you love”
Ss: ana baHibbak?
T: Mumtaaz. Nathan (name of a S), do you like Michael? (name of TA)
Nathan: eeh. baHibb huyya.
T: OK, we reviewed the possessives and the pronouns. Can someone help him?
Ss: ana baHibbu?
T: Mumtaaz.

"شغل األستاذ الفٌدٌو ارة ثالثة ثم سألهم عن استخدام "عن إذنك
T: What did she say here?
Ss: عن اذنك
T: Mumtaaz. What does this mean?
Ss: Excuse me.
T: Bravo. So she is excusing herself because she has to go to her  درسas we said earlier.
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