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  دقيقة ٥٠: مدة الحصة        الجزء األول : الكتاب
  الدرس الثاني

  القصة بالعامية: ثانيالقسم ال
 

 وونغ مين سيجصف لألستاذة 
  في جامعة تكساس في أوستن

 
  
  

  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

  على موقع بالمصري "وحيدة أنا فعالً "أو  بالشامي" وحيدة أنا فعالً "االستماع إلى القصة : ٤تمرين 
 .المصاحب للكتاب االنترنت

  عن مھاأو  نسرينعن  ٢٤صفحة  أ٤كتابة تمرين. 
  مع ترجمة لكل جملة باإلنجليزية ٢كتابة ست جمل من الجمل في تمرين.  

  

  :أھداف الحصة

 االستمرار في تفعيل المفردات من الدرس الثاني من الكتاب. 
 مراجعة الفيديو واستخراج معلومات منه. 

  

  :الخطوات المتبعة

  ):دقائق ٥( الحديث عن االمتحان القادم

 يخمنوا معنى  أن الطالبوطلبت من (والقواعد  مفرداتال: راجعت األستاذة صيغة االمتحان القادم
  .جزء القواعد سيركز على صفات النسبة والكتابة وقالت إن") قواعد"

  )دقيقة ٢٠( خبار من الحصة السابقةإكمال اإل

 ةلئسألاسؤالين أو ثالثة أسئلة من  أن يختار ةيادبلا يف طالباألستاذة من كل بت طل ،ريكذتلاو ةعجارملل 
ت على أن تحتوي كلما ةالحصة السابق من "مكءالمز اولأسا" طاشن يف اھومدختسا دق بالطلا  ناك يتلا

 )دقائق ٥. (االسئلة للزمالء هذھل أيس نأ بلاط لك نم تبلطمھمة يريد الطالب تفعيلھا، و
o والطالب صحح " ھي بنت"يتكلم مع طالبة، فقال المعيد  ناكو" بتشوف"سؤاله بالقول طالب  أدب

 ."بتشوفي"نفسه وقال 
o  سأله .  وقال الطالب نفس الكالم" تانية؟مرة "قال له المعيد ." عندي امتحان بالبكرة"قال طالب

 .والمعيد طلب منه تكرار الجملة كلھا" بكرة"فقال الطالب " بالبكرة أو بكرة؟"المعيد 
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 دقائق ١٥. (إلخبارل ع األستاذة واألخرى مع المعيدإلى مجموعين، احداھما مالطالب  انقسم( 
o  فقال بعض الطالب في " مشَغل؟ شباب؟"فقالت األستاذة ".  احمد مشَغل بواجبه"قال طالب

 توقال" احمد مشغول بواجبه"األستاذة طلبت منه أن يكرر الجملة فقال ."  مشغول"المجموعة 
قالت ." نعم أنا كمان مشغول"فقال " أنت كمان مشغول؟"ثم سألته ."  أو بالواجب"األستاذة 
ً "وأجاب " ائما؟د"األستاذة   ."مش دائما

 مك جاتنا ىلع بالطلا ةدعاسمب رابخإلا ةيلمع لالخ ةذاتسألا موقت نأ ةيمھأ ىرخأ ةرم انھ ظحالن
 نامك تنا"يْ لَ اؤس يف ظحالن امك هولاق ام ىلع ةيبيقعت ةلئسأ حرط قيرط نع ةغللا نم ربكأ
ً مئاد"و  "لوغشم  .هالعأ "ا

o  احمد والده ما بيحب "قال فالجملة  رركياألستاذة جعلته ." احمد والده ما بيحبوا شغل"قال طالب
 .تارم ةدع اھرركيوجعلته األستاذة " .الشغل

o  كيف نقول "سألت األستاذة ".  متخصصة في دراسة الشرق األساوت"قالت طالبة إن زميلتھا
Middle Eastern studiesنعم، "قالت األستاذة ." دراسة الشرق األوسط"قال طالب " ؟

 "ةصصختم" ةملك تقطنالطالبة و.  الجملة رركت وجعلت الطالبة." دراساااات الشرق األوسط
ثم سألت  ءاخلا توص ىلع ديدشتلاب" صصةمتخ"فقالت األستاذة " متكصصة" ىلا برقأ لكشب
راسات نعم، أنا دائما مشغولة بد"أجابت الطالبة " انت كمان متخصصة بدراسات الشرق األوسط؟"

 ." الشرق األوسط
o  سأل المعيد الطالب اآلخرين ." ما تشوف تلفزيون باآلن وال بالنار"قال طالب"What did he 

want to say?”  الجملة رركيوجعل الطالب ." بالليل وال بالنھار"فقالوا. 
  

  ):دقيقة ٢٥( ةيماعلاب ةصقلا وفيديمراجعة 

  شو بتقول "سألت .  تيبلا يف الذي شاھدوه ةصقلافيديو يفكروا في طلبت األستاذة من الطالب أن
قال ."  ھي وحيدة"وقال طالب آخرون ..." واحدة؟ أو"فقال األستاذة ." في واحدة"قال طالب ف  "نسرين؟

 ."دھا خالةعن"وقال آخرون " عندھا خال؟"سألت األستاذة ." عندھا خال بلوس انجيليس"طالب آخر 
 على ) ط السابقاشنلاشريك جديد لم يتكلم معه اثناء ( ةـ/مع شريك لمعي نأكل طالب  نم ةذاتسألا تبلط

 )قئادق ٥. (ا في الفيديوھنعتشكيل أربعة أسئلة تجيب نسرين 
o  فقال الطالب ..." والد"قال . وذكره المعيد بأن نسرين بنت" وين والَدك بيشتغل؟"قال طالب

 ."والِدك"
o  شو شغل والدك؟"فقال ..." شو شغل"فقال المعيد " شغل؟ شو والدھا"طالب قال" 

  دقيقة ١٥( .فصلا مامأ اھتسئلأة أن تقدم عومجم لكطلبت األستاذة من( 
o  فصححت الطالبة نفسھا وقالت " ھي مشغول؟"سألت األستاذة "  ھل والدتك مشغول؟"قالت طالبة

نسرين "سألت األستاذة .  الطالب قالوا ال"  ھل؟  do we need"سألت األستاذة ."  مشغولة"
 ."شامي"قال الطالب " بتحكي فصحى وال شامي؟

o  وحيدة" بلاطلا، فقال هلاؤس رركياألستاذة جعلته " ت واحدة؟ليش ان"قال طالب". 
o  وين ساكنة خالتك؟"قال طالب" 
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o  لغة"ى كلمة لع زيكرتلا عم ةلمجلا رركتفجعلتھا األستاذة " شو لنغة والدك يحكي؟"قالت طالبة" 
 .حيحص لكشب اھقطن يف ةبلاطلا تحجن يتلا
ً ضيأ انھ  يف هبعلت نأ ةذاتسألل نكمي يذلا رودلاو بالطلا دنع يتاذلا حيحصتلا ةيمھأ ظحالن ا
 ةعطاقمب موقن ال نأ وھ مھملا .حيحصت ىلا جاتحي يذلا عضوملا ىلا هبنتلا ىلع بلاطلا ةدعاسم
 ىلا جاتحي يذلا ءزجلا ندع فقوتلاو ةلمجلا ةداعإب موقن مث هتركف لامكإب هل حمسن نأو بلاطلا
  .حيحصت

o والدتك "فقالت الطالبة " بالشامي؟"سألت األستاذة " والدتك تعمل بالليل وبالنھار؟"ة قالت طالب
 ".تشتغل

 كلذو ةيماعلاب ةنيعم تاملك مادختسا ىلع مھتردق ريوطت ىلع بالطلا ةدعاسم ةيمھأ انھ ظحالن
ً قباس ةملكلا هذھ اوسرد مھنأل  يف رتاوتلا ريثك لعف هنأل "لغتشت" لعف لعّ فت نأ تراتخا ةذاتسألاو ،ا
ً ضيأ اوظحال .ةيماعلا  فيك يف ركفت نأ ةبلاطلا تلأس نكلو أطخك اذھ عم لماعتت مل ةذاتسألا نأ ا
 يماشلاب لعفلا اذھ لوقن

o  حيحصلا اھلكشب ةملكلا وطلبت منه أن يكرر" ُشغل"قالت األستاذة " شو َشغل والدتك؟"قال طالب. 
o  انت بنت وحيدة بعيلة؟"فقالت " مرة تانية؟"قالت األستاذة " بعيلة؟ تانت وحيدة بن"قالت طالبة "

 ."بعيلتك"فقالت الطالبة " ?in a family"ذة سألت األستا
o  فسأل طالب " في أي جامعة والدتك موظفة"كتبت األستاذة"isn’t it  ما "وقالت األستاذة  "بأي؟

 "  .You’re better than me!" شاء هللا

 عندما انتھى الفيديو طلبت األستاذة و. معلومات إضافية هنم بالطلا ت األستاذة الفيديو لكي يستخرجلغش
ثم سألت إذا كانت ھناك . طالب أن يتحدثوا مع الشريك عن المعلومات الجديدة لدقيقة واحدة فقطمن ال

" شو اسم خالتك؟"اذة سؤال فقدمت األست سؤاالً  بالطلا نم دحأقدم ي مل.  أسئلة لنسرين نسوھا من قبل
  ."ناديا"الطالب  وأجاب

 


