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  دقيقة ٧٥: مدة الحصة         الجزء األول  :الكتاب

  الدرس الثاني

  القواعددراسة : الثالثالقسم 
  

  نلتي نافع في جامعة تكساس في أوستصف للدكتورة مارثا شو

  
  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

 واالستماع إلى الضمائر على االنترنت ٢٦و ٢٥صفحتي " الضمائر: "دراسة القواعد 
  على االنترنت ٦تمرين 
  االستماع إلى الفعل في الجمع على االنترنتو ٢٨صفحة " الفعل في الجمع"دراسة 
  ٣٣ رقم السابق  واجبالتصحيح 

  

  :ھداف الحصةأ

 على استخدام الضمائر واألفعال في الجمع التدّرب  
 ق بين الفصحى والعامية فيما يتعلق بالضمائر واألفعال في الجمعالفرو فھم 
  عن طريق قراءة نص أصلي  القراءةتطوير استراتيجيات التدرب على. 

  

  ):دقيقة ١٥(الجمع الضمائر واألفعال في  التدرب على استخدام

  الطالب في كل وكان  خرى تعمل مع المعيدةتعمل مع األستاذة واألواحدة انقسم الصف إلى مجموعتين
 . شكل دائرة علىيقفون مجموعة 

 مين منكو: "دأت األستاذة بالسؤالب  ً وا أيديھم، واألستاذة طالب رفعالبعض   "بيعمل الواجب بالليل؟ دايما
ً  انتو"قالت  ً  أيوه،" وھايجيباألستاذة أرادت أن و" تعملوا الواجب بالليل؟ب دايما بنعمل الواجب  احنا دايما
قال طالب .  "احنا"وقال الطالب " ، ايه؟مش احنو"وقالت األستاذ " احنو"واحد من الطالب قال ." يللبال
 ."بنعمل بس"وقالوا " ؟ايه رأيكو"ة قية المجموعاألستاذة ب وسألت" احنا نعملوا"رآخ

  ھم سؤاالً ويسأل زمالء من المجموعة ةاثنين أو ثالثر أن يختا طالب أو طالبةمن  األستاذة والمعيدةطلبت 
   .بقية أفراد المجموعة بما قالوهثم يخبر موجھاً اليھم جميعاً 

o  فظت ول" تروحوا"والطالبة قالت ..." انتوا تروححح"والمعيدة سألت " تروح انتو"قالت طالبة
 .ال ُيلفظ وشرحت أن األلف" بس تروحو"قالت المعيدة .  في النھاية األلف

o والطالبة صححت نفسھا " نحب ايه؟"وقالت المعيدة " احنا نحب نروحوا للسينما"طالبة  قالت
 ."نحب نروح"وقالت 

o  قال المعيدة .  ناثاإلمجموعة من كالمھا عن في " ھم تحبوا"و" ھم يحبوا"كانت طالبة حائرة بين
 " it’s always the male conjugation in  عاميةال "
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o  بتدرسوا انتو"وقالوا " ايه رأيكو؟"لت األستاذة اآلخرين، وسأ" بندرس توان"قال طالب." 
تاذة ال تقوم بتقديم الجواب لتصحيح ما قاله الطالب ولكنھا تسأل الطالب نالحظ ھنا كيف أن األس

في عملية التعلم ھم وفي ھذا تشجيع للطالب على المشاركة وتعزيز لدور "إيه رأيكو؟"اآلخرين 
  . ضھم البعضوإسھام في خلق جو تعاوني يتعلم فيه الطالب من بعفاألستاذة 

  

  ):دقيقة ٢٠( لكتابةافي  أشكال الجمع استخدام

 األستاذة قالت" :Let’s put on our suit and tie.  What does that mean? " عرفواوكل الطالب 
 . سينتقلون من العامية إلى الفصحى ھمتقصد بذلك أنكانت  ھاأن

  سألت األستاذة ما ھي الفروق بين العامية والفصحى بالنسبة للضمائر واألفعال في الجمع بدء النشاطقبل  .
سألت .  في البداية" بـ"وليس ھناك في الفصحى في نھاية األفعال " ن"إن ھناك  أجاب الطالب بالقول
 ".انتم"بالفصحى وقالت طالبة " انتو"األستاذة كيف نقول 

  أفعال مستخدمةالفصحى فيھا ب ةللكتابة ويؤلفوا جمل أوراقاً بيضاءيخرجوا طلبت األستاذة من الطالب أن 
 )دقائق ٣حوالي ( .في الجمع

o ةرأت المعيد  ً ھم "له إن ھناك نون لكنه غّير كتابته إلى  فقالت المعيدة".  ھم يسكن"يكتب  طالبا
 ".يسكنون"ثم كتب الطالب ..." نننـھم يسكُ  "فقالت المعيدة ". نسكن

  على الشريك ضبط الكتابةكان من الطالب أن يقدموا جملھم إلى شريك، وطلبت األستاذة . 
o  ُيكتب بضمةالى أن الضمير المعيدة  فأشارت" نحنو" كتبقد احد الطالب كان. 
o  يقرأ الجملة ثم سألته اذا بدت واألستاذة جعلت شريكه " ھم يتحبون"كتب قد احد الطالب كان

 ".ھم يحبون"ال،  قال.  صحيحة له
 أمام الصف طلبت األستاذة من الطالب أمثلة من جملھم بصوت عال. 

o  كويس"وقالت األستاذة " نحن نعمل في الجامعة"قال طالب". 
o  فقالت الطالبة " العربية وال العربي؟"سألت األستاذة ."  العربيةنحن ندرس األدب "قالت طالبة

 ."العربي"
o  سألتھا ." يحبون"فقالت طالبة " ما رأيكم؟"سألت األستاذة " انتم بتحبون الشاي؟"قال طالب

في " بـ"ليس ھناك  هوأكدت األستاذة أن"  because it’sفصحى"وقالت " لماذا؟"األستاذة 
 .الفصحى قبل األفعال

o لكن طالب . حتى اآلن" ذھب"واألستاذة قبلت ذلك ألنھم لم تعلموا ..." ھم يروحون"لت طالبة قا
فقال الطالب   .وقالت األستاذة إنھم يعرفون ھذا الفعل في الفصحى" ھم يشتغلون"آخر قال 

 ."يعملون"

  ):دقيقة ٣٥(القراءة 

  قاموا حيث بعصف ذھني ) في الكتاب ٣٥ -٣٤صفحتي  في ١٠تمرين ( لنشاط القراءةاستعد الطالب
الشرق (، و)جامعة(الطالب ذكروا .  ھانثم تكھنوا بالكلمات التي سيروفي الكتاب التوجيھات بقراءة 
 .طلبت األستاذة من الطالب أن يبحثوا عن صفات نسبة وأسماء جمع  ).مركز(و) لغة(، و)األوسط
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  دقائق قالت األستاذة إن بعض الطالب  ١٠وبعد حوالي . وحدهلكل طالب يعمل بدأ الطالب بالنشاط وكان
في إلسراع يمكنھا أن تساعد الطالب على ا إستراتيجياتمن الطالب نصائح ويقرأون ببطء وطلبت  كانوا
 .القراءة
o  قالت طالبة"look for proper nouns" 
o  قال طالب آخر"don’t read every word" 

 فوق بعض الكلمات فطلبت منھا األستاذة أال تفعل ذلكتكتب باالنجليزي  تاذة احدى الطالباترأت األس. 
 عند بعض الطالب الذين يقومون بكتابة ترجمة باالنكليزيةفي نشاطات القراءة ھذه نقطة مھمة نالحظھا 

وھذا من شأنه أن يحد من قدرة الطالب ). وأحياناً فوق كل كلمة في النص(فوق بعض الكلمات في النص 
 اذا الحظ األستاذونعتقد أنه من المفيد،. يعةالقراءة السرعلى وكذلك كوين استراتيجيات فعالة للقراءة على ت

على مثل ھذا العمل التي سيتركھا سلبيات البعض الطالب يقومون بھذا، أن يلفت نظر الصف ككل الى 
التعامل مع الكلمات بشكلھا العربي دون الحاجة الى  علىتطوير استراتجيات القراءة وأن يشجع الطالب 

 .ترجمة كلمات النص الى االنكليزية
 دقيقة ١٥( .ھاومعاني طلبت األستاذة من الطالب أن يعملوا مع شريك جديد ويتحدثوا عن الكلمات جديدة( 

o عن الجذر، وذلك أدى الى األستاذة  سألتھماف ،"دراسة"كلمة في معنى احتارتا طالبتان ھناك  تكان
ائماً أن يفكر الطالب في جذر دالمھم إلى أنه من األستاذة ثم أشارت  .مساعدتھما على فھم المعنى

قراءة أثناء لتخمين معاني الكلمات راتيجيات التي يمكن استخدامھا الكلمة كجزء من االست
 .العربيةبالنصوص 

o  سألت طالبة" like a nisba adjective?سالمية إis " 
 " one. si one, it elik it’s not"األستاذة  تفقال

o  أي كلمة تشير  تثم سأل) الشرق األوسط(سألت المعيدة ما معنى ).  شرقي(سألت طالبة عن كلمة
 ."East"وأي كلمة تشير إلى " Middle"إلى 

 نساء(و) الشرقي(و) الشرق(ذكروا .  الكلمات الجديدة التي تمكنوا من اكتشاف معانيھا قدم الطالب( 
  ).وطن(والطالب خمنوا ) nation(على ذلك سألت األساذة كيف نقول  ورداً ) وطنية(و) يھودّية(و

   


