كتاب ألف باء

مدة الحصة ٧٥ :دقيقة

الوحدة السابعة )القسم األول(
صف للدكتورة مارثا شولتي نافع في جامعة تكساس في أوستن
المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف:






تسليم تمرين  ٢٥من الوحدة السادسة )كتابة صفات بالعربية(.
دراسة صفحات  ١٥١-١٤٦وإكمال تمارين استماع  ٣-١وتمرين  ٢على اإلنترنت.
مشاھدة الفيديوھات عن كتابة الحروف والتمرّ ن على كتابة الحروف في الكتاب.
تسليم تمريني  ١و ٣الى األستاذة.

أھداف الحصة:
 تعزيز معرفة الطالب بكتابة الحروف الجديدة) :ف( و)ق( و)ك( عن طريق اإلمالء.
تفعيل المفردات الجديدة وھي الصفات واستخدامھا لتكوين جمل قصيرة.

في بداية الصف )أقل من دقيقتين(
 أرجعت األستاذة االمتحانات للطالب.
 نادت األستاذة على الطالب بأسمائھم للتحقق من الحضور  ،وبعد ذلك سألت "كم طالب في
الصف؟" وھي والطالب ع ّدوا معا ً.
*في الجلسة السابقة لم تكمل األستاذة والطالب التمرين  ٢٨في نھاية الوحدة السادسة ،ولذلك أمضوا الدقائق
الخمس عشرة األولى في إكماله مر ّكزين على لفظ الصوامت المفخمة وغير المفخمة والصوائت الطويلة
والقصيرة.
اإلمالء ) ٢٥دقيقة(:
 دعت األستاذة طالبين إلى اللوح للكتابة أمام الصف والباقون كتبوا على أوراق وھم جالسون على
كراسيھم.
 قرأت االستاذة الكلمة األولى في اإلمالء وھي "غيبوبة" وكل طالب بدأ كتابة ما سمع .احد الطالبين
عند اللوح كتب "قيبوبة" .كررت األستاذة الكلمة ووجھت الطالب إلى ضرورة ترديد الكلمة
ألنفسھم باستمرار للتأكد من صحة اإلمالء .والطالب عند اللوح قام بالتصحيح الضروري.
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قرأت المعيدة العبارة الثانية وھي "ت ّفاح اصفر" .أحد الطالب كتب كلمة "تفح" والحظت األستاذة
أن ھذا الطالب كتب ) (transliterationبحروف انجليزية صغيرة قبل القيام باإلمالء بحروف عربية
فطلبت منه األستاذة أال يفعل ذلك .أحد الطالبين عند اللوح أخطأ وقام بكتابة "اصفار" .لم يكتب أحد
الشدة فسألتھم األستاذة "ما ھو التشكيل المفقود؟" وقاموا بكتابة الشدة على الفاء.
طلبت األستاذة متطو َع ْين آخرين للذھاب إلى اللوح وقرأت األستاذة العبارة الثالثة وھي "قطار
صغير" .أحد الطالبين كتب "قتار" ولكن صحح نفسه عندما كررت األستاذة العبارة.
قرأت المعيدة العبارة الرابعة وھي "عشاء خفيف" .أحد الطالبين كتب الحروف بشكل صحيح ولكن
رسم سنا تحتية للشين .أوضحت األستاذة أنه ليس للشين والسين أي اسنان تحتية في الموضع
الوسطي .الطالبة األخرى كتبت "عشة" والطالب اآلخرون صححوا ذلك الخطأ.
طلبت األستاذة متطوعين جديدين للذھاب إلى اللوح .وقرأت األستاذة العبارة الخامسة وھي "فطور
خفيف" .احد الطالبين كتب "فتور" والطالب في الصف صححوا ذلك .الطالب علّق أنه يصعب
عليه سماع الحروف المفخمة عندما يتبعھا الضمة أو الواو .اقترحت األستاذة أن ينظر لطالب الى
وجھھا عندما تقرأ .الطالب اآلخر كتب الراء مع زاوية بشكل يشبه )د( .سألت األستاذ اذا كانت
ھذه ھي طريقة كتابة الـ)ر( في اللغة األردية )لغته األم( وھو قال نعم .األستاذة أوضحت أنه ال
يُكتب ھكذا في العربية ،ال يمكن كتابته مع زاوية.
قرأت المعيدة العبارة األخيرة وھي "غرفة ضيّقة" .احد الطالبين كتب "غورفة ظيقة" وأھم من ذلك
رسم حروفھا بجرات عديدة مع القلم .أ ّكدت األستاذة أھمية كتابة الحروف بجرة واحدة حسب
الطريقة المق ّدمة في الكتاب.
طلبت األستاذة من الطالب أفكاراً عن استراتيجيات اإلمالء التي يستخدمونھا .ومن االقتراحات
التي قدموھا:
 oمشاھدة الفم عن كثب
 oترديد األصوات
 oلفظ األصوات اثناء الكتابة
 oاذا كان عند الطالب فكرتان حول النطق الصحيح لكلم ٍة ما فعليه أن يلفظ كلي اإلمكانيتين
لنفسه.
ً
أكدت األستاذة على أھمية السرعة في األمالء واقترحت محاولة كتابة الكلمة فورا وبعد ذلك القيام
بكتابتھا عدة مرات للتدرّ ب اإلضافي.
تفعيل المفردات عن طريق وصف صور) ٣٠دقيقة(:

 طلبت األستاذة من الطالب أن يغلقوا كتبھم ويحاولوا أن يتذكروا بعض المفردات الجديدة .ھم قالوا
مثالً )شجرة( و)صغير( و)كبير( و)صعب( و)غريب(
 انقسم الطالب إلى مجموعات من شخصينّ .
وزعت األستاذة على نصف المجموعات ورقة عليھا
ست صور وعلى النصف اآلخر ورقة عليھا ست صور أخرى .كان على كل مجموعة ايجاد
جملة لوصف محتويات كل صورة باستخدام المفردات الجديدة.
 احدى المجموعة لم تتذكر كلمة "كبير" فذكرتھما األستاذة بعبارة ) اكبر( ألن احد الطالبين مسلم.
وقالت إن عليھما تحسين عاداتھما للمذاكرة لكي يكونا مستعدين الستخدام المفردات الجديدة في
الصف.
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احدى المجموعة قالت "البيت كبير" بمعنى "البيت قديم" )ألنھما كانا يفكران في "كبير " بمعنى
 oldللناس( وقالت األستاذة أن ھذا غير صحيح لكنھا لم تعطھما كلمة "قديم" ألنھا لم ترد في الكتاب
حتى اآلن.
بعض المجموعات واجھت صعوبات في تكوين جمل والمعيدة واألستاذة أشارتا إلى صورة وسألتا
"ايه دي؟"
احدى المجموعات قالت "ھي بحب "...والمعيدة صححتھم بالقول "ھي بتحب".
احد الطالبين في إحدى المجموعات لم يفھم شريكه .األستاذة سألته كيف نقول )?(Say it again
وقال)مرة تانية(.
احدى المجموعات قالت "شراع" بدال من "شارع" .المعيدة صححتھما بالقول "شاااااا" )شارع(
احدى المجموعات واجھت صعوبة قي لفظ "صغيّرة" في اللھجة المصرية وصفقت األستاذة بيديھا
حسب اإليقاع غير العادي لھذه الكلمة لكي تذكرھما بھا.

 بعد انقضاء حوالي  ١٢-١٠دقيقية طلبت األستاذة من الطالب أن يشكلوا مجموعات جديدة بحيث
يكون في كل مجموعة شخصان مع كل واحد ورقة فيھا صور مختلفة عن اآلخروطلبت من كل
واحد أن يقوم بتقديم األوصاف التي قام ھو وزميله/ـته األول/ى بالعمل عليھا ا للزميل/ـة الجديد/ة.
 في نھاية الصف ،قدمت كل مجموعة جملھا .احدى المجموعات قالت "ھو بتشرب القھوة"...
وساعدتھم األستاذة على التصحيح الذاتي بالقول "ھو....؟" فقام الطالب بانتاجھا بشكل صحيح.
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