كتاب ألف باء
الوحدة السابعة (القسم الثاني)

مدة الصف 50 :دقيقة

المطلوة من الطالة قبل الحضور إلى الصف:
 دراسة ص  161-151فً الكتاب والقٌام بتمارٌن االستما  6-4و 11على الوب
 تسلٌم تمرٌنً  7و 8إلى األستاذ

أهذاف الحصت:

 التدرب على النطق الدقٌق للحروف الجدٌدة – ق ك
 التدرب على قراءة اشارات وإعالنات من شوار فً العالم العربً

الخطواث المتّبعت:
التسخين 5( :دقبئق)
صباح الخٌر! كٌفك؟ T (to one S):
منٌحةS: .
كٌف االحوال؟ T:
تمامS: .
ما عندي أوالدS: .
?T: mumtaaz. So what did I ask her
?Ss: How are the kids
وانت ٌا غافن؟ كٌفك؟ T:
الحمد هللGavin: .
) What are you doing? (S had a thermos with coffee.شو بتعمل؟ T:
.انا اشرب Gavin:
?. In colloquial Arabic, the b- marks the present tense. So, againانا باشرب T: OK
.انا باشرب Gavin:
ممتاز .شو بتشرب؟ T:
باشرب قهوةGavin: .
ممتاز .بتحب قهوة؟ T:
اٌه .باحب قهوةGavin: .
وانت ٌا ناٌثن؟ شو بتشرب؟ T:
باشرب قهوةNathan: .
قهوة بحلٌب؟ T:
ال .باشرب قهوة بدون حلٌب وبدون سكرNathan: .
. What does Sa3b mean? This is a new vocabulary word.بدون حلٌب وبدون سكر؟ هٌدا صعب .صعبT: .
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S: Difficult.
T: Bravo. It’s hard to drink coffee without Haliib and without sukur. (T wrote  صعبon the board.)




) دقبئق5( أسئلت من الواجت
Can the  قconnect to the next word? If the word ends with a  ق, can it connect to the word after
it?
Why are there two long vowels together in the word ?لٌبٌا

) دقبئق8-7( التذرة على النطق الصحيح للحروف الجذيذة – ق ك
T: we are going to read these words which contrast the
and ك.

 كand the ق. I want to hear a really good ق

:مالحظات
6  رقم: سأل الطالب عن الفتحة فً بداٌة الكلمة فً كلمة فٌها قاف أو راء فً نهاٌة الكلمة مثل
) سأل الطالب عن صوت الدال بعد صاد (مثال فً رقم سبعة

) دقيقت55( التذرة على قراءة اشبراث وإعالنبث
كان األستاذ قد طلب من الطالب إحضار كومبٌوتراتهم المحمولة لٌقوموا بعمل هذا التمرٌن فً الصف
ًوطلب من كل طالبٌن أن ٌعمال معا على قراءة اإلشارات واإلعالنات الموجودة على موقع ألف باء ف
.الدرس السابع
T: So let’s imagine that you have just arrived in Cairo, in Beirut, somewhere in the Middle East. And I
want you to read the signs to each other. Negotiate your way around the city. And also, pay attention to
the fonts, how they’re written. I would like to ask each group to write down the signs in your own
handwriting.

:مالحظات
 كانت كلمة تشكلتس صعبة
"patisserie"  لكمةtransliteration  ظن بعض الطالب أن كلمة "حلوٌات" كانت
. دقٌقة جمع األستاذ الطالب فً مجموعة كبٌرة11 بعد
T: OK, notice that some of the sounds are different in Arabic. How do we represent the p sound? We
don’t have a p.
Ss: ب
T: Mumtaaz. How do you think Arabs say Pepsi?
Ss: Bebsi?
T: Bravo. Many of them say Bibsi. And they also have “sefen ub” (7 up - soda) which they love to drink.
What else? How would you read this word? (T writes  فٌدٌوon the board.)
Ss: Fiidio?
T: Mumtaaz. Because we don’t have a v, we use the f instead. So some Arabs love to rent “fidiios"
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