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  دقيقة ٧٥: مدة الحصة         الجزء األول: الكتاب
  الثانيالدرس 

  تفعيل المفردات: القسم األول
 

 ماھر يلألستاذة تريسصف 
  نس في أوستفي جامعة تكسا

 
  

 :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

  واالستماع إلى المفردات على  ٢في درس  ٢٠في صفحة ) الشامي+ الفصحى (دراسة المفردات الجديدة
 .االنترنت عدة مّرات

  قراءة)Notes on vocabulary usage (٢١صفحة  يف. 
  باستخدام الـعمله نترنت، مع إعادة على االالكتاب موقع على  ١تمرين  (feedback)  حصل الطالب يحتى

  . جابات الصحيحةمن اإل% ١٠٠على نسبة 

  
  :ھداف الحصةأ

 على معلومات عن حياة الزميالت والزمالء ثم  في الحصول عن طريق استخدامھا تفعيل المفردات الجديدة
 .اإلخبار عنھا

  
  :)دقائق ١٠( مراجعة المفردات: تمھيد

 مشغول "ثم سألت األستاذة " نعم"طالب قال "  ؟نمشغولي انتو: "قائلة  ةجديد ةمفرداألستاذة  استخدمت
أجاب "  ؟سھلو أ صعبمشغول بصف التاريخ؟ : "ةاألستاذ قالتف." historyبصف "أجاب الطالب "  بشو؟

 ."صعب"الطالب 
  كيفية يعرفوا لم  فقال بعض الطالب إنھم . "مع الواجب؟ مشاكلفيه "و" فيه أخبار جديدة؟"سألت األستاذة

 اھتلئسأ يففاستمرت األستاذة ).  shift-w(ر إنھا ُتكتب بـخلشدة على الكمبيوتر، وقال طالب آكتابة ا
ً ستاذة أخذت تسأل طالاأل."  مشكلة"قال الطالب "  مشاكل ?is the plural of what word "وسألت   با

ً احد جواب يعطِ ولكن لم " ك مشكلة؟عند"تلفين مخ " نعم"وقال " عندك مشكلة؟"سألت األستاذة المعيد .  ا
 "!الطالب بيحكوما "وقال " شو مشكلتك؟"فسألت 

  مين بيحب الكلمات الجديدة؟"ثم سألت " كيف كانت المفردات الجديدة؟ سھلة؟ صعبة؟"سألت األستاذة "
ما "قالت أالستاذة ." عندي خمسة"وأجابت " عندك خالة؟"سألت األستاذة " ).خالة(حب كلمة ب"طالبة قالت 
 .!"شاء هللا

 

  ):دقائق ١٠( "اسألوا زمالءكم"اإلعداد لنشاط 

  المجموعاتونصف (من الكتاب  ٢٣عليھا األسئلة الموجودة على صفحة أوراقاً كتبت وزعت األستاذة 
عمل ال ين في كل مجموعةعلى كل طالبوكان  ،)ةكالعاد Bأسئلة  ماستلاآلخر  صفنالو  Aأسئلة تاستلم
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لطرحھا على مخاطب مذكر ومؤنث باستخدام الصفات  صياغة األسئلة بالعربية كيفيةفكير في تاً للمع
 ال تكتبوا"باستخدام كتبھم ولكن قالت  بالطللاألستاذة  سمحتو".  انتِ "و" انتَ "الجديدة لتناسب  واألفعال
 "!الجمل

 تقولاو ةـ/ليمزل هجوي لاؤس قايس يف اھعضوب ةديدجلا تادرفملا ليعفت ىلع بردتلا وھ انھ فدھلا
 ءاطبإ ىلا يدؤت دق اھنكلو ةديفم ةلئسألا ةباتك نأ يف كش ال .قئاقد ١٠- ٥ يلاوح وھ كلذل صصخملا
ً طسق ذخأتو عاقيإلا ً يوفش بالطلا لعافتي نأ انھ فدھلا .تقولا نم اً ريبك ا  اومدختسيو ضعبلا مضھبعع م ا
ً م بالطلا أبدي نأ وھ ةلئسألا ىلع لمعلا طاشن نم فدھلاف كلذلو ، اھليعفتل ةديدجلا تاملكلا  ريكفتلاب عا
 يساسألا طاشنلاب مايقلل ةعرسب كلذ متي نأ طرشب نكلو مھئالمز ىلع اھوحرطي نأ نكمي يتلا ةلئسألاب
ً ضيأ( اھيلع ءالمزلا تاباجإ ىلا عامتسالاو )ةديدجلا تادرفملاب( ةلئسألا حرط وھو  تادرفملا مادختساب ا
  .)ةديدجلا
 يف اھتمجرتب مايقلا فدھب سيل ةيزيلكنالاب تبتك "مكءالمز اولأسا" ةلئسأ نأ ىلا انھ ريشن نأ مھملا نم
ً مامت ضقانتي اذھف ،فصلا  بالطلا ةدعاسم وھ انھ فدھلا .ةلئسألا هذھ تعضو هلجأ نم يذلا فدھلا عم ا
 ةغايص يقطرن ع يوفش لكشب اھليعفتو تيبلا يف اھيلع اولمع يتلا ةديدجلا تادرفملا راضحتسا ىلع
ً يوفش ةلئسألا  ةمجرتب مايقلا اً دبأ عجشن ال كلذل .ءالمزلا ىلع ةلئسألا حرط يف اھل يفاضإ ليعفتل اً ديھمت ا
 لمعي نأ وھ طاشنلل لضفألا مادختسالا .طاشنلا اذھ نم فدھلا وھ سيل اذھ نأل "مكءالمز اولأسا" ةلئسأ
 تادرفملا يف ريكفتلا عم( اھنومدختسيس يتلا ةلئسألا يف ريكفتلا ىلع ةريغص تاعومجم يف بالطلا
 قلخي امم اھيلع تاباجإلا عامسو ةلئسألا هذھ حرطب نوموقي مث )ةبسانملا ماھفتسالا تاودأو بيكارتلاو
ً صرف  .ةديدجلا تادرفملا ليعفتل ةيفاضإ ا
o  ؟بدك تدرس"فصحح الطالب نفسه وقال " شو؟ كبد"وسأل المعيد " بدك أدرس"قال طالب" 
o بمعنى " باليوم"بة قالت طال"in the daytime " العبارة الصحيحة في عن بحث لاوالمعيد طلب منھا

 ).بالنھار(فقالت الكتاب 
o  قال المعيد له ." عيلك"قال طالب"What letter are you missing? " تاء مربوطة؟"قال الطالب "

 ."عيلتك" اً عد صعوبات قليلة قال الطالب أخيرب"   ?so how do you say itنعم، "قال المعيد 
o  ھو بيحب"فصحح الطالب نفسه وقال " ھو شو؟"قال المعيد ." حبھو ب"قال طالب." 
o  موظفة "و" متخصص الشرق األوسط"ر، قائلين مثال حروف الج نحذفوكانوا يالكثير من الطالب

 ".we need  a preposition"لة وقالبأصابعه إلى فجوة في الجمالمعيد  أشاروفي ھذه الحاالت " جامعة
 .الصحيحةالجر حروف من تخمين الطالب  تكمن معظمو
 

  ):دقيقة ٣٠" (كوكتيل"حفلة : اسألوا زمالءكم

  كان معھم مجموعة أسئلة مختلفة كان على الطالب أن يقفوا ويتجّولوا في الغرفة ويسألوا أسئلتھم لشركاء
 .كل خمس دقائقوقام الطالب بتبديل شركائھم في الحديث 

o  في النھار(كيف نقول "سأل المعيد " في النھار؟ الليل واّل بتشوف التلفزيون في "قالت طالبة (
ة وقات الطالب" ؟انتِ "فقال المعيد " ...نعم، شوفي"الشريكة قالت "  .بالنھار"بالشامي؟ ثم قالت 

 ".شوفأنا ب"وقالت  الحاجة الى تصحيح الفعلم ادركت الطالبة ث..." أنا"
o  انيلغة ت"بديل الكلمتين، فقال فأشارت األستاذة بيديھا إلى ت"  بتحب تدرس تاني لغة؟"قال طالب ".

 ."لغة تانية"فقال الطالب ..." ةلغة تاني"قالت األستاذة 
o  نعم، ماما وبابا بيحب "وأجاب الشريك " والدتك ووالدك بيحب الشغل؟" :ھازميل طالبةسألت

 .تعلموا الجمع حتى اآلنيألن الطالب لم " ممتاز"وقال المعيد  ."الشغل
في كل كيز عليھا يجب الترنالحظ ھنا نقطة مھمة في عملية التصحيح وھي أن نختار األشياء التي 

دون الحاجة الى أن  لتأكيد ذلك" ممتاز"ل الطالبة والمعيد قال سؤاھنا فھم تماماً لشريك فا. مرحلة
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حن ال نستطيع تصحيح كل شيء ن. يصحح الفعل ألن الطالب لم يدرسوا األفعال في الجمع بعد
  .ولكن يجب أن نكون واعين تماماً بما يعرفه الطالب وأن تكون لدينا أولويات للتصحيح

o  قال المعيد "  والدتك وحيد البنت بعيلتك؟"قال طالب"switch the words " البنت "فقال الطالب
طلب المعيد منه أن يقول ". وحيدةالبنت ال"ب فقال الطال" وحيد؟ال بنتال"قال المعيد ." الوحيد

 .الجملة من البداية
o  سأله المعيد " انت بتشوفي التلفزيون الليل أو النھار؟"قال طالب"what’s the expression? "

 ."بالليل"فقال الطالب .  وأشار إلى الكتاب
o  الكتاب لكي ترى تبحث عن الكلمة في ة ھا األستاذتفجعل" مشغول"بدال من " مشغال"قالت طالبة

 ).واو(أنھا مكتوبة بـ
 

  ):دقيقة ٢٥(خبار اإل

 على الطالب أن كان انقسم الطالب إلى دائرتين كبيرتين، واحدة منھما مع األستاذة واألخرى مع المعيد، و
 .زمالئھم عرفوه منيقدموا ما 

o  بدك تدرس لغة "قال .  في الدائرة لطالب آخر ١طلب المعيد من احد الطالب أن يسأل سؤال
 "مين بدو يدرس لغة تانية؟" ر لم يفھم، ولذا قال المعيد للكلالطالب اآلخ " تاني؟

o جميل"قالت األستاذة " بتشتغل وظيفتك بالليل وال بالنھار؟"ت طالبة قال"! 
o ثم سأل المعيد ." في بناية كبيرة"أجابت الطالبة "  وين مكتب القبول؟" الباتالمعيد احدى الط سأل

 .مدحھا المعيد على حديثھا الجيد" .قريب من ھون"فقالت الطالبة " ھو بعيد عنا؟"
o  الجملة عدة مّرات حتى تخلص  يكرراألستاذة جعلته   "ت وحيدة بعيله؟انِت والدتي البن"قال طالب

 :التي وجه اليھا السؤالالطالبة  تأجاب"  والدتك البنت الوحيدة في عيلتھا؟"من كل األخطاء وقال 
 .على عملھما ھماواألستاذة مدحت." ال، عندھا أخت"

o  قال ." الترجمة صعب"فقال الطالب " ليش؟"وسألته األستاذة " حب الترجمةما ب"قال طالب
 ."الترجمة صعبة"فقال الطالب "  what are we missing onصعب؟ " األستاذة 

مساعدة الطالب على العمل لفرصة  أنھا توفر لنا أوالً : مھمينشيئين  نالحظ ھنا في عملية اإلخبار
عن طريق توجيھھم لتصحيح  )في النطق والتراكيب ودقة استخدام المفردات( على الدقة اللغوية

وھذا ما يمكن أن  )ولكن بعد أن ينتھوا من جملھم ودون مقاطعة منا في وسط الجملة( أنفسھم
ً و . "التلميع"نسميه بـ  من اللغة عن أنھا توفر لنا فرصة توجيه الطالب النتاج كم أكبر  ثانيا

 ديعملا خالل عملية اإلخبار كما فعلة يمكن أن نطرحھا عليھم توسيعي طريق أسئلة إضافية أو
ً بيقعت "ھو بعيد عنا؟" لأس لمدنع األستاذة عندما  تلعف امكو ،لوبقلا بتكم نع ةبلاطلا مالك ىلع ا

 أّدى بالطالب ةالتعقيبي ةلئساأل هھذف ."ما بحب الترجمة"ى قوله تعقيباً عل "ليش؟"سألت الطالب 
ً ن اللغة وخلق تواكم أكبر م الى انتاج ةبلاطلاو ذه األسئلة التعقيبية تخدم عملية ومثل ھ. صالً حقيقيا
 .التي ھي جزء مھم من عملية تفعيل المفردات "التوسيع"


