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  دقيقة ٧٥: مدة الحصة        الجزء األول : الكتاب
  الدرس الثاني

  راوحلاو دعاوقلا :الخامسالقسم 
 

  في جامعة تكساس في أوستن تريسي ماھرصف لألستاذة 
 
  

  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

  على االنترنتالمتعلقة به واالستماع إلى التمارين في الكتاب  ٣١من صفحة " جمع االسم"دراسة. 
 على االنترنت –السؤال : ١٥ين تمر. 

 

  :ھداف الحصةأ

 تفعيل اسم الجمع. 
  قالطناتعزيز مھارة المحادثة ً  .تيبلا يف الفيديو ىلع هودھاش يذلا راوحلا نم ا
 تيبلا يف القراءة الجھرية طاشنل استعداداً  ةفاضإلا يف ةطوبرملا ءاتلا قطن ةيفيكب بالطلا يعو زيزعت. 

  

  :الخطوات المّتبعة

  ):دقيقة ٤٥(تفعيل اسم الجمع 

  دقيقة ١٥(مراجعة:( 
o  يفكن؟ك"الطالب سألت األستاذة " ً " انتو تعبانين؟"فسألت األستاذة " أنا تعبان" وأجاب عدة الطالب فرديا

 ". ـين"على اللوح ورسمت سطرا تحت " تعبانين"وكتبت كلمة 
o  فسألت األستاذة ".  الجمع"واجاب الطالب " شو كان الواجب لليوم؟"سألت األستاذة"what’s 

singular? " ى اللوح وشرحت ارتباطھا بكلمة ذة كتبت الكلمة علواألستا" ُمْفَرد"واجاب احد الطالب
 .يعرفونھاالتي " فرداتم"

o ابسألت األستاذة عّما اذا كانت ھناك اسئلة عن الجمع وقامت بمراجعة أشكال الجمع الواردة في الكت  .
دة أن كل االسماء الجديھا، ونسماء التي يتعلموقالت إنه يجب على الطالب من اآلن فصاعداً حفظ جمع األ

ً  يْ شكلَ بفي الكتاب  ستقدم  .المفرد والجمع معا
o  التي تأتي في نھاية الجمع " ـين" عالمة الجمعناقشت األستاذة ً شكل  سنسمع وسنرى وذكرت أنه دائما

الطالب سيتعلمون ذلك فيما بعد ذكرت أن و" ـين"و" ـون"فصحى ھناك الفي لكن في الشامي، و" ـين"
 . أن يعني ذلك أن عليھم انتاج ھذين الشكلين المختلفينن يعرفوا ذلك اآلن دون وعليھم أ

ھذه المالحظة األخيرة التي أشارت اليھا األستاذة تطرح قضية ھامة تتصل بتدريس القواعد واألولويات 
من ناحية التواصل يمكن للطالب في ھذه المرحلة . المختلفة دالتي يجب أن يحددھا األستاذ لتراكيب القواع

سواء بالفصحى أو العامية وطبعاً كالمھم سيكون مفھوماً تماماً لكل " ين-"التي تنتھي بـ استخدام الجموع
ما أشارت اليه األستاذة ھنا سيساعد الطالب على فھم أنه ليس ھناك اختالف في . الناطقين بالعربية

المھم في ھذه  وھذا ھو دالن على الجمعتان تفاالثن" ين-"أو " ون-"المعنى بين كلمة في الجمع تنتھي بـ 
يحتاج الى فھم نظام اإلعراب وحركاته وھو " ين-"و " ون-"طبعاً شرح الفرق بين استخدام . المرحلة
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األولوية اآلن ھي فھم الفرق بين المفرد والجمع . ليس محور اھتمامنا وال يمثل أولوية لنا في ھذا المرحلة
بدالً من " ين-"فاذا قام الطالب باستخدام . فردةومعرفة كيفية تكوين الجمع المذكر السالم من الكلمات الم

بالفصحى فإن ھذا يمثل مرحلة آنية وال يجب أن نعتبره خطأ " ون-"في المواضع التي تحتاج الى " ون-"
ونحن كأساتذة يجب أن ". ين- "ألنه سليم تماماً من الناحية التواصلية وألن كل اللھجات العربية تستخدم 

بعد أن يتعلموا نظام اإلعراب ويصبحون " ون- "الطالب سيستطيعون االنتقال الى نثق تماماً ونطمئن بأن 
 . بالفصحى حسب موقع الكلمة في الجملة" ين- "أو " ون-"قادرين على استخدام الجموع مع 

 دقيقة ٣٠(شريك  معالحديث  ربع عمجلا نع طاشن:( 
o  وسألت " روصلا هذھ نع بدنا ُجمل"  ةً لئاق من الصور ووّجھت الطالب مجموعتينقامت األستاذة بتوزيع

شو "سألت  مث.  على اللوح" جملة"، فكتبت باوج بالطلا نمحد أد نع نكي ملو"  جمل جمع شو؟"
ً قو ".Use as much plural vocabulary as possible"قالت و" نيرمتلا اذھ نم goal الھدف ما " الت ايضا

 .طاشنلابإبقاء كتبھم مفتوحة اثناء  بالطللكن سمحت ل" بدنا نكتب
o طالبات"فقال المعيد .  في إشارة إلى صورة فيھا ذكور" طالبات"ل احد الطالب قاis all girls  شو ،

 ."طالب"جع إلى الكتاب ووجد شريكه ر"  عندنا؟
o  سألت طالبة عّما اذا " مبسوط؟ أو مبسوطين؟"فقال المعيد " الطالب مو مبسوط، الزم يدرسوا"قالت طالبة

" they can also appear by themselves"نعم وقال  كانت ھناك أشكال جمع للصفات، والمعيد قال
 "يا حلوين"وضرب مثال 

o  فسألته األستاذة " لغين"قال طالب"what’s the rule for فسألته الطالب  لم يعرفو" تاء مربوطة؟
 .ومدحته األستاذة" لغات؟"ثم خمن ." طالبات"قال الطالب "  طالبة؟ how do we pluralize"األستاذة 

o نّيين عدة مراتيص" دوجعلھا ترد" ِيين...ينيّ ص"ساعدھا المعيد في النطق بالقول ف" صيِنين"بة قالت طال. 
  بلاط لك دجي ثيحب تاعومجملا اولدبي نأ بالطلا نم ةذاتسألا تبلط دقيقة ١٥بعد  ً صور  ةعومجم هدنع شريكا

  .  مختلفة
o  سألته األستاذة، ف."  البنايون قريب من الشارع"قال طالب" human? بناية  is " فقال الطالب ال .

 عمجلاجع إلى الكتاب ووجد الطالب ر.  لإلنسان فقط مدختست عمجلا يف" ـون"شرحت األستاذة أن 
" .ھاي البنايات قريبة من الشارع. ممتاز"فقالت األستاذة ."  ھذا بنايات قريب من الشارع"قال ."  بنايات"
 .)الجمع يف ةملكلا مادختسا ىلع ناك انھ ةذاتسألا زيكرت(

o  سألتھا األستاذة ".  فيه طالب ما مبسوطين"قالت طالبة"how do we negate adjectives?" " ما، أو
" ممتاز، مو مبسوطين أو شو؟"قالت األستاذة "  .الطالب مو مبسوطين.  مو"فقالت الطالبة ..." مممم

 ً  ."ممتاز"واألستاذة قالت " زعالنين؟"قالت الطالبة .  اھنوفرعي ىرخأعلى استخدام كلمة  مھل تشجيعا
o  فادركت " شو؟...والية تكساس عند!  ممتاز"األستاذة قالت ." والية تكساس عنده مدن كتيرة"قالت طالبة

 ." عندھا"الطالبة الخطاء وقالت 
o  كيف الموظفين في "األستاذة أرادت تعزيز جمع الصفات فسألت ." فيه موظفين في غوغل"قال طالب

 ."ممتازين"فقال الطالب " غوغل؟
ً ضيأ انھ  نع مھجاتنا عيسوت ىلا بالطلا عفدب رارمتساب ةذاتسألا موقت نأ ةيمھأ ىلع اً ديج الً اثم ظحالن ا
 امك اھيلع بردتلاب نوموقي يتلا لاكشألا ةصاخ ةغللا نم ربكأ اً ردق نوجتني مھلعجت ةعباتم ةلئسأ قيرط
   .لغوغ يف نيفظوملا نع لاؤسلا يف ىرن

  
 

  ):دقيقة ٢٥(الحديث عن الفيديو 

 الطالب " شو أخبارك؟"وسألت بعض الطالب ) عنوان الفيديو" (شو أخبارك" الصف عن معنىاألستاذة  سألت
بمجرد القول  اھيلعتحية ويمكن اإلجابة " شو اخبارك"معلومات عن دراستھم الخ، فشرحت األستاذة أن باجابوا 
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ومين "ستاذة ، قسألت األ"نسرين وناديا"فأجابوا الطالب "  مين بالفيديو؟"سألت األستاذة ".  منيح"أو " تمام"
ً " خالة"قالت األستاذة إن ". خالة نسرين"قالوا الطالب " ناديا؟  نيح مارتحالا نع ريبعتلل مدختسي لقب وھ ايضا

ً نس ربكألا نساءلا ىلا ةراشإلا  .  ا
  سألت األستاذة"did you hear any الطالب  قال". منيح"لت األستاذة عن جمع ثم سأ أدارت الفيديوو" جمع؟

" أخبار"أّكدت األستاذة على أن كلمة و" !مناح"والطالب اجابوا " كيفكن؟"فسألت أالستاذة ".  مناح"إنھم سمعوا 
ً ضيأ جمعھي   .ا

 مجموعة لعب دور نسرين واآلخر لعب دور ناديا لكن الطالبين في م دحاو. عمل الطالب مع شركاء مختلفين. 
o  الشريك صار مرتبكا فالطالب األول قال "  كيف الرجال في لوس انجيليس؟"قال طالب لشريكه

الرجال "فقال . الطالب كرر السؤال والشريك فھم.  صحيح" رجال" عمجلاقالت األستاذة إن " جلين؟الر"
 ."ممتازين"والطالب قال ..." ممتاز"سألت األستاذة ." ممتاز

o  فقالت الطالبة " نسرين بتحكي فصحى وال شامي؟"سألتھا األستاذة ." اخوتي زعالنون"قالت طالبة
 ."نزعالني"وصححت نفسھا وقال " شامي"

o  ومدحتھا األستاذة على استخدامھا ثالثة اسماء جمع" حبوا الطالب في الصفوفيالطالبات ب"قالت طالبة. 
  على كل مجموعة تقديم سؤال واجابة ناكبعد خمس دقائق. 

o  صفوفي ممتازين بس صعبين"قال طالب."  
 feminine"الطالب  فقال" ?What’s the rule for non-human plurals"سألت األستاذة الصف 

singular ." صفوفي ممتازة بس صعبة"فطلبت األستاذة من الطالب أن يكرر الجملة وقال". 
o  فيه مشكالت في البنك"وقال الشريك " خبارك؟أشو "دور نسرين لشريكه  بعلي ناكقال طالب ". 
o  كيف "على اللوح وسألت " خوةإ"ستاذة كلمة فكتبت األ" كيف إِْخَوك؟"دور ناديا  بعلت تناكقالت طالبة

والشريكة " خوتك؟كيف ا"فقالت الطالبة . مع نطق التاء" خوتكإ"فقال طالب "  ؟your brothersنقول 
 ."بالصفوف"فقالت الطالبة " بشو؟"سألت األستاذة ." ولينغاخوتي مش"اجابت 

 

  ):دقائق ٥( تيبلا يف ةيرھجلا عداد لواجب القراءةتساال

  على اللوح وسألت " جامعة تكساس"كتبت األستاذة ". تكساس"فاجابوا " ب بأي جامعة؟طال انتو"سألت األستاذة
"how do we pronounce it? "طخاألستاذة  رسمت .ححيلصل اكشلاب بالطلا اھفنطق ً قالت . تحت التاء ا

قرأت األستاذة .  ٣٧وأشارت إلى تمرين القراءة على صفحة " we are going to learn this soon"األستاذة 
 ً لعمل في لوجھت الطالب  مث.  ةفاضإلا يفصوت  ىلعتشديد لامع  "مدينة لوس انجيليس"و" الة مھاخ" جھريا

" فورنيايجامعة كال"وجد الطالب  .أمثلة أخرى من ھذه التاء المربوطة المنطوقة داجيإلمجموعات من اثنين 
 ةذاتسألانصحت و". Keep this in mind when you read aloud"قالت األستاذة ". والية كالفورنيا"و
ً بطالب ال  .مرتين لكي يفھموا المعنى قبل القيام بالتسجيل قراءة النص جھريا
ً مادختسا انھ ظحالن  بجاوك تيبلا يف هب نوموقيس ام ىلا بالطلا هيجوت يف ةصحلا نم ةريخألا قئاقدلل اً زاتمم ا
 ىلع هب نوموقي ءيش وھو ةفاضإلا يف ءاتلا قطن ىلا بالطلا راظنأ انھ ةذاتسألا تھجو دقو.ةمداقلا ةصحلل
 لماعتلا ةيفيكلو بيكرتلا اذھب بالطلا يعول عفر اذھ يفو .دعب يمسر لكشب ةفاضإلا اوسردي مل مھنأ نم مغرلا
 .تيبلا يف ةيرھجلا ةءارقلا طاشنب مايقلا لالخ هعم


