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  دقيقة ٧٥: مدة الحصة        الجزء األول: الكتاب
  الدرس الثالث

شجرة العائلة: الثانيالقسم   
 
 

 صف للدكتورة مارثا شولتي نافع
  نفي جامعة تكساس في أوست 

  

  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

 ما  المنطقي الستنتاجباستخدام مھارات التفكير في الكتاب  ٤٢الجدول الموجود على صفحة  ملء
 .وتسليم الجدول الى األستاذة في كل فراغ المطلوب ھو

  ٤٦بعد قراءة الثقافة على صفحة ( على ورقة منفصلة للتسليم ١كتابة تمرين.( 
 جلب صور من مجالت اذا لم  ويمكن للطالب(رين في شجرة العائلة لمذكولب صور من األقارب اج

 .داخل الصف داد للتحدث عنھا مع شريكاالستعو) صور حقيقيةعندھم تتوفر 
 

  :ف الحصةاھدأ

  على استخدامھا في الحديث التدربالمفردات المتعلقة بالعائلة والطالب بتعزيز معرفة. 
  تعزيز المفردات المتعلقة بالعائلةوالبيت النبوي بتوفير معرفة ثقافية. 

  

  :الخطوات المتبعة

  :)دقيقة ٣٠( الحديث عن شجرة العائلة

 تقديم صوره ب مايقلا ةـ/طالب لك نم تبلطو قسمت األستاذة الطالب إلى مجموعات من اثنين
كل عشر دقائق و. )طاشنلاب مايقلل قئاقد ١٠ اھدنع ناك ةعومجم لك( قئاقد ٥ ةدم يف ةـ/للشريك

 .شركاء جدد عم لمعي ةـ/بلاط لك ناك
  ازاي نقول "قبل الحديث، سألت األستاذة الصف‘This is a picture of’ھذا صورة"قال طالب  "؟ "

قالت ." ھذه"وقال طالب " …butھذا،   notفصحى،  if we are speaking"وقالت األستاذة 
 like"مربوطة، وقالت االستاذة لالتاء لمع نطق واضح " والدي أوالدتي مثال ةھذه صور"األستاذة 

في "فقالت األستاذة ). علما أن الطالب ال يعرفون بعد مفھوم أو مصطلح اإلضافة( "اوستن ةمدين
" ؟’Whose picture is this‘وازاي نقول "فسألت األستاذة ". حاجة ة، دي صورلوقن مصريلا

 "مين دي؟ ةصور"واألستاذة  "مين دي صورة؟"قالت طالبة 
   عندي سؤال"قال طالب"Doesn’t the question word come at the end? " 

o  ؟ ممكن"دي صورة مين"عايز تقول "قالت األستاذة. 
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o لكنھا صححت نفسھا " يوالد ي زوجھي والدت"، قالت طالبة اھتليمزل في تقديم صورتھا
 ."زوجة والدي"وقالت 

o  تعني " امرأة"، وقالت المعيدة إن "ھي امرأة عمي"قال طالب"woman "حى وال بالفص
قول  لوقن نأفي المصري يجب " زوجة" ةملك نعلتعبير لو" زوجة" ىنعم نع تعبر

 ".ةامر"
o  وفسرت األستاذة لھا أن زوج العمة ليس العم، ھو " عمي ھو جوز عمتي"قالت طالبة

 .فقط) زوج عمة(
o المعيدة توسيع  حاولتف" دي صورة خالتي"جمل قصيرة كـب ملكتت تابلاطلا ىدحإ تناك

 "ساكنة فين؟ يھ"و" اسمھا ايه؟"الحديث عن طريق طرح أسئلة كـ
 عيجشت ةرورضب لصتيو ةلحرملا هذھ يف ةيمھألا ةياغ يف وھا ھنة يدمعاله ب متقا ما
 يف مھ ةلحرملا هذھ يف بالطلا نأ حيحص .ةغللا نم ةنكمم ةيمك ربكأ جاتنا ىلع بالطلا
 ىلع يساسأ لكشب موقي يذلاو ةءافكلا نم ىندألا طسوتملا/ىلعألا يئادتبالا ىوتسملا
ً مئاد انيلع نكلو ،ةريصقلا ةطيسبلا لمجلا مادختسا  يف "عسُّ وتلا" ىلع بالطلا عيجشت ا
 ءافتكالا نم الً دب ةطيسبلا لمجلا نم ةلسلس نوجتني ثيحب ةنكمم ةجرد ىصقأ ىلإ مھجاتنا
  .اھتحرط يتلا ةعباتملا ةلئسأ قيرط نع هقيقحت ةديعملا تلواح ام اذھو ،ةدحاو ةلمجب

o  وصحح الطالب نفسه" ھو متزوجة؟"وقالت األستاذة " ھو متزوجة"قال طالب عن عمه 
  ."جوزتم" لاقو

  ةـ(متزوج" ةملكبشكل عام، كانت لدى الطالب صعوبات كثيرة في نطق "(
" ؟)ة(متزوجانت "السؤال  امّرنتھم على النطق عن طريق طرحھ ةستاذواأل

 )"ـة(متزوج) مش(ال أنا \نعم"بجملة كامل  نوبيجيوجعلتھم 
o  ابن عمي"فقال الطالب  "؟ابن عم مين"سألت المعيدة و" ...اسمهو ده ابن عم"قال طالب". 
o سألت ." ھي ستي وھي متزوجة"قالت ھا وسجدتھا في يوم عرلت طالبة صورة قدم

قالت ف دعب هسردت مل اھنألالماضي  نعتعبير لااستطاعت  امالطالبة " متزوجة من جدك؟"
 جوزمش اآلن، اآلن ھي متزوجة من  ينعي"فقال األستاذة ." "ال، بس في الصورة نعم"

 .من المفردات الجديدة ةمفرد" اآلن"و." جديد

  :)دقيقة ٤٥( يوبنلا تيبلا :ةيفاقث ةءارق

  اھنأمعلومات ثقافية مھمة، كما  انل مدقت شجرة عائلة الرسولبالقول إن  طاشنلا اذھلمھدت األستاذة 
 .المفردات للعائلةب بالطلا ةفرعم زيزعتلطريقة جيدة 

  ٧ نيرمتول الموجود على الجد لامكإطلبت من الطالب أن يعملوا في مجموعات ثنائية على 
 )دقيقة ٢٥( .باتكلافي  ٤٨صفحة 

 جداً  اً دودحمتاذة والمعيدة اثناء العملية التدخل من قبل األس ناك. 
o  فقال . وأشارت إلى نفسھا" اين عمي؟"قالت األستاذة ." دعلي ابن عمي محم"قال طالب

 ."ابن عم محمد"الطالب 
o  علي زوج "قال الطالب ف" علي بنت؟"فقالت األستاذة " مدوجة بنت محزعلي "قال طالب

 ."بنت محمد
o يفأن يمضوا باقية الوقت األستاذة  منھم طلبتف اً ركبم طاشنلا نم تاعومجملا ضعب تھتنا 

ً التسلسل الصحيح بالخلفاء  بترتي  .ثم قراءة الجملة جھريا
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 ةرورض يھو فصلا يف تاعومجملا لمعب لصتت ةمھم ةيضق حرطي انھ ةذاتسألا هتلعف ام
 دق نيذلا بالطلا نم اھبلطت نأ نكمي ةيفاضإ تاطاشن يف تركّ ف دق ةذاتسألا نوكت نأ
 مھءالمز نورظتني مھلعجو مھدرفمب بالطلا كرت نّ أ كلذ ،مھئالمز لبق طاشنلا نولمكي
 يذلا طاشنلاب اھل ةقالع ال تاعوضوم يف ةيزيلكنالاب مالكلا ىلا مھب يدؤيس طاشن يأ نود
 يتلا سردلا ةطخ نم ءزجك، اھيدل نوكي نأ ةذاتسألل يرورضلا نمف انھ نمو .هب اوماق
 موقيو يساسألا طاشنلاب لصتي )ةءارق ،ةمجرت ،لمج ةباتك( يفاضإ طاشن ،فصلل اھتدعأ
ً ضيأ يرورضلا نمو .اً ركبم نوھتني دق نيذلا بالطلا هب  ةعباتم يف ةذاتسألا رمتست نأ ا
 نيرخآلا بالطلا اھب عباتت يتلا ةقيرطلا سفنب ديدجلا طاشنلاب نوموقي مھو بالطلا ءالؤھ
  .لوألا طاشنلاب نوموقي اولاز ام نيذلا

  تيبلا" صن اھيف رھظي يتلا ةحفصلا عضوب ةذاتسألا تماقمجموعة واحدة وعاد الطالب إلى 
ً  document camera ـلا مادختساب ةشاشلا ىلع "يوبنلا  ٢٠( .وراجع الصف كل جملة في التمرين معا

 )دقيقة
o  نبا" تاملك قطن يفد تردُّ في كالمھا  ناكولكن " الّنبي محمد ھو ابن عبد هللا"قرأت طالبة "

 ىلع بردتتعدة مرات حتى " هللان عبد با" ةرابعتنطق فجعلتھا األستاذة " هللا"و" عبد"و
  .ةقدبو ةعرسب اھقطن

o  فقال  ه عالقة ثانيةنم ةذاتسألا علي ھو ابن عم الّنبي محمد واألستاذة طلبت"قال طالب
 ."نت محمدبوكمان زوج "

o واألستاذة قالت إن ھذا موضوع للسنة  "ابي بكر"سأل طالب لماذا ابو بكر ظھر اسمه كـ
 .الثانية من دراسة العربية

 هلأسي ءيش لك حرش ىلإ ةجاحب انسل اننأ يھو ةماھ ةيضق حرطي بلاطلا نم لاؤسلا اذھ
 ةيلاع ةردقب عتمتيو يكذ بلاطلا اذھ نأ هانعم لاؤسلا اذھ لأس دق بلاطلا نوكي نأ .بالطلا
 ىلإ هابتنا ىلع لدي ليمج لاؤس !زاتمم "هل لوقنو هعجشن نأ بجيو ةظحالملا ىلع
 .)انھ ةذاتسألا تلعف امك( ةيناثلا ةنسلا يف هسردنس دعاوقلاب ةقالع هل ءيش اذھ .ليصافتلا
 يف وھ فالتخالاو ىنعملا سفن امھل "ركب يبأ" و "ركب وبأ" نأ وھ هفرعن نأ بجي ام
ً قحال هسردنس ام اذھو لكشلا  قرطت يأ نأل لاؤسلا اذھ عم لماعتلل يفكي اذھ انيأر يفو .ا
 نع ءيش يأ نوفرعي ال بالطلا نأل فصلا تقول ةعاضإ هيف نوكيس انھ فالتخالا حرشل
 نوكي نأ مھملا .ةيناثلا ةنسلا يف اذھ نوسرديس مھنكلو ةسمخلا ءامسألا وأ بارعإلا ماظن
 جمانربلا يف ةساردلا تاونس نم ةنس لك يف هميدقت متيس امل حضاو روصت ذاتسألا ىدل
   .فصلا يف بالطلا هلأسي لاؤس لك نع بيجن نأ يرورضلا نم هنأب رعشي اّل أو

o اھتحنجراألستاذة وضعت يدھا على و") فاتمة"أي كـ(يم تفخ طمة باللفظت طالبة اسم فا 
 .لإلشارة إلى ضرورة التفخيم

  

 


