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  دقيقة ٧٥: مدة الحصة                 كتاب ألف باء

  )القسم األول(السابعة الوحدة 
  

 صف للدكتورة مارثا شولتي نافع في جامعة تكساس في أوستن

  

  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

  العربيةبصفات  كتابة(من الوحدة السادسة  ٢٥تسليم تمرين(. 
  نترنتعلى اإل ٢وتمرين  ٣- ١مارين استماع وإكمال ت ١٥١-١٤٦دراسة صفحات. 
  لتمّرن على كتابة الحروف في الكتابكتابة الحروف وا نع فيديوھاتالمشاھدة. 
  الى األستاذة ٣و ١تسليم تمريني. 
  

  :أھداف الحصة

  ءالمإلا قيرط عن )ك(و) ق(و) ف( :ةديدجلا حروفلاكتابة ب بالطلاتعزيز معرفة. 
 .قصيرةجمل  نيوكتل اھمادختساو تفعيل المفردات الجديدة وھي الصفات

  

  )قل من دقيقتينأ(في بداية الصف 

 عت األستاذة االمتحانات للطالبأرج. 
  كم طالب في " عد ذلك سألتوب، على الطالب بأسمائھم للتحقق من الحضور األستاذة نادت

ً وھي والطالب عدّ " الصف؟  .وا معا

ئق الدقا مضواأفي نھاية الوحدة السادسة، ولذلك  ٢٨تمرين الاألستاذة والطالب  لم تكملفي الجلسة السابقة *
وغير المفخمة والصوائت الطويلة مة خعلى لفظ الصوامت المف مرّكزيناألولى في إكماله  الخمس عشرة

  .والقصيرة

  : )دقيقة ٢٥( اإلمالء

  ىلع نوسلاج مھو قاروأ ىلع اوبتك نووالباق أمام الصف ةباتكللدعت األستاذة طالبين إلى اللوح  
 .كراسيھم

 احد الطالبين  .وكل طالب بدأ كتابة ما سمع" غيبوبة"وھي  ءالمإلا يفة الكلمة األولى قرأت االستاذ
ترديد الكلمة  ةرورضالطالب إلى  تالكلمة ووجھاألستاذة  كررت".  قيبوبة"عند اللوح كتب 

 .التصحيح الضروريب ماقالطالب عند اللوح و.  اإلمالءصحة  نملتأكد لباستمرار ألنفسھم 
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  ستاذة الحظت األو "تفح" ةملك بتكحد الطالب أ.  "اح اصفرتفّ "قرأت المعيدة العبارة الثانية وھي
بحروف انجليزية صغيرة قبل القيام باإلمالء بحروف عربية  )transliteration(الطالب كتب  اأن ھذ

 دحتب أكي مل".  اصفار" ةباتكب ماقو خطأأ الطالبين عند اللوح حدأ .كلذ لعفي الأاألستاذة  هنم تبلطف
 .ءاى الفلعة دالش ةباتكب اوماقو "شكيل المفقود؟تما ھو ال"ستاذة األ مھتلأسف ةدشلا
 قطار "بارة الثالثة وھي قرأت األستاذة العن آخرين للذھاب إلى اللوح ويْ متطوعَ األستاذة  طلبت

 .ولكن صحح نفسه عندما كررت األستاذة العبارة" قتار"حد الطالبين كتب أ".  صغير
 ولكن  طالبين كتب الحروف بشكل صحيححد الأ".  عشاء خفيف"بارة الرابعة وھي قرأت المعيدة الع

 عضفي المو ةيتحتي اسنان أليس للشين والسين  هأوضحت األستاذة أن.  للشين ةيتحت رسم سنا
 .ن صححوا ذلك الخطأووالطالب اآلخر" عشة"ة األخرى كتبت بالطال.  الوسطي

 فطور "قرأت األستاذة العبارة الخامسة وھي و.  طلبت األستاذة متطوعين جديدين للذھاب إلى اللوح
الطالب علّق أنه يصعب .  والطالب في الصف صححوا ذلك" فتور" احد الطالبين كتب".  خفيف
 ىلالطالب  رظنياقترحت األستاذة أن .  ع الحروف المفخمة عندما يتبعھا الضمة أو الواواسمعليه 

 تسألت األستاذ اذا كان).  د(يشبه كل شبكتب الراء مع زاوية الطالب اآلخر .  وجھھا عندما تقرأ
األستاذة أوضحت أنه ال .  وھو قال نعم) لغته األم(اللغة األردية  في) ر(كتابة الـة قيرط يھ هھذ

 .ُيكتب ھكذا في العربية، ال يمكن كتابته مع زاوية
  وأھم من ذلك " غورفة ظيقة"الطالبين كتب  احد  ".غرفة ضّيقة"قرأت المعيدة العبارة األخيرة وھي

ة كتابة الحروف بجرة واحدة حسب أّكدت األستاذة أھمي.  حروفھا بجرات عديدة مع القلم رسم
 .الطريقة المقّدمة في الكتاب

 من االقتراحاتو  .اھنومدختيسلتي ا إلمالءاعن استراتيجيات  اً األستاذة من الطالب أفكار تطلب 
 :اھومدق يتلا

o مشاھدة الفم عن كثب 
o ترديد األصوات 
o لفظ األصوات اثناء الكتابة 
o  لفظ كلي اإلمكانيتين ي نأ هيلعف ام ةٍ ملكل حيحصلا قطنلا لوح فكرتانلطالب ا دنعاذا كان

 .لنفسه
  مايقلابعد ذلك السرعة في األمالء واقترحت محاولة كتابة الكلمة فوراً وأھمية  ىلعأكدت األستاذة 

 .يفاضإلا برّ دتلل عدة مرات اھتكتابب

  ):دقيقة ٣٠(روص فصو قيرط نعتفعيل المفردات   

 ھم قالوا .  بعض المفردات الجديدة اطلبت األستاذة من الطالب أن يغلقوا كتبھم ويحاولوا أن يتذكرو
 )غريب(و) صعب(و) كبير(و) صغير(و) شجرة( مثالً 

  عليھا  قةرو تاعومجملا فصن ىلعوّزعت األستاذة .  شخصينانقسم الطالب إلى مجموعات من
على كل مجموعة ايجاد  ناك.  خرىأعليھا ست صور  ةورق رخآلا فصالن ىلعو ست صور 

 .استخدام المفردات الجديدةبجملة لوصف محتويات كل صورة 
 ألن احد الطالبين مسلم)  اكبر(بعبارة األستاذة  امھتكرذف "كبير"المجموعة لم تتذكر كلمة  احدى  .

تحسين عاداتھما للمذاكرة لكي يكونا مستعدين الستخدام المفردات الجديدة في  قالت إن عليھماو
 .الصف



[3] 
 

  ىنعمب "كبير "ألنھما كانا يفكران في " (البيت قديم"بمعنى " كبير تالبي" تالقاحدى المجموعة 
old لم ترد في الكتاب  اھألن" قديم"لت األستاذة أن ھذا غير صحيح لكنھا لم تعطھما كلمة وقا) اسنلل

 .حتى اآلن
  شارتا إلى صورة وسألتا أوالمعيدة واألستاذة  لمج نيوكتبعض المجموعات واجھت صعوبات في

 "دي؟ هاي"
  ھي بتحب"ھم بالقول والمعيدة صححت..." ھي بحب"احدى المجموعات قالت." 
 األستاذة سألته كيف نقول .  لم يفھم شريكه تامجموعلا ىدحإين في باحد الطال)Say it again?( 

 ).مرة تانية(وقال
  شارع" (شاااااا"المعيدة صححتھما بالقول ".  شارع"بدال من " شراع"احدى المجموعات قالت( 
  يديھا بللھجة المصرية وصفقت األستاذة افي " صغّيرة"احدى المجموعات واجھت صعوبة قي لفظ

 .اإليقاع غير العادي لھذه الكلمة لكي تذكرھما بھاحسب 
 

 ثيحبدة يطلبت األستاذة من الطالب أن يشكلوا مجموعات جد ةيقيقد ١٢-١٠ يلاوح ءاضقنا دعب 
 لك نم تلبوطرخآلا نع ةفلتخم روص اھيف ةقرو دحاو لك عم ناصخش ةعومجم لك يف نوكي
 .ة/ديدجلا ةـ/ليمزلل ا اھيلع لمعلاب ى/لوألا هتـ/هليمزو وھ ماق يتلا فاصوألا ميدقتب موقي نأ دحاو

  ،ھو بتشرب القھوة"احدى المجموعات قالت .  اھلمج كل مجموعة قدمتفي نھاية الصف "...
 .حيحص لكشب اھجاتناب بالطلا ماقف "؟....ھو"بالقول  يتاذلا حيحصتلا ىلعاألستاذة  مھتدعاسو
 
 


