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  دقيقة ٥٠: مدة الحصة        الجزء األول: الكتاب
  الدرس الثالث
تفعيل المفردات: القسم األول  

 
 

 صف للدكتورة مارثا شولتي نافع
  نفي جامعة تكساس في أوست 

  

  :المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف

  إلى واالستماع  ٣في درس  ٣٠على صفحة ) المصريو  الفصحى(دراسة المفردات الجديدة
 .المفردات على االنترنت مرات كثيرة

  قراءة)Notes on vocabulary usage(  ٣١على صفحة. 
  النوعية الكتابة على اساس يّم تقدير ممكن من اللغة، وس قدر، مع استخدام اكبر ٣كتابة تمرين

 . والكمية
  ٦و ٢االستماع إلى الجمل في تمريني. 
  مع كتابة ترجمة لكل جملة  ٦جمل من تمرين وخمس  ٢كتابة خمس جمل من الجمل في تمرين

خالل القيام بھذا التمرين وذلك بأن ال الطالب على تحدي انفسھم وقد شّجعت األستاذة . باالنجليزية
السھلة التي يفھمونھا كلھا من االستماع األول بل الجمل التي يرون فيھا تحدياً جمل يقوموا باختيار ال

 .بالنسبة لھم
 

  :أھداف الحصة

 لى معلومات عن الزمالء والزميالتخدامھا في الحصول ععيل المفردات عن طريق استتف. 
 

  :الخطوات المتبعة

  :)دقيقة ٥٠( تفعيل المفردات عن طريق الحديث مع الزمالء

  أي مشكلةيبدو أنه لم يكن ھناك و" كيف كان الواجب؟"سألت األستاذة. 
  ًنصف أعطت الكتاب، و في ٤٥-٤٤لى صفحتي عليھا األسئلة الموجودة ع وزعت األستاذة أوراقا

 .كالعادة) B(سئلة األوالنصف اآلخر ) A(سئلة األالطالب 
  محطات "تكون الكراسي سالكراسي في مجموعات من اثنين، وشرحت أن ھذه األستاذة رتّبت

 التجّول في(وأنھا ستستخدم ھذه المحطات في عمل ھذا التمرين بدالً من الطريقة السابقة " للحديث
" حفلة الكوكتيل"وقالت األستاذة أنھا شعرت بأن طريقة . التي كانت تعتمدھا في السابق) حفلة كوكتيل
قالت األستاذة إنھم و. عه بسبب الضجةاشريك جيًدا وسمحديث اللى للطالب بالتركيز ع لم تكن تسمح
 .الطريقة الجديدةھذه  الطريقة الجديدة وفي نھاية الحصة ستسأل الطالب عما اذا أعجبتھم سيجربون
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نالحظ ھنا أھمية أن تقوم األستاذة بالتنويع في الطرق التي تستخدمھا للقيام بالنشاطات المختلفة داخل 
الصف، فالقيام بنفس الشكل من النشاط بشكل مستمر يمكن أن يؤدي الى شيء من الملل ولذلك فمن 

األستاذة ھنا حين أدركت ضرورة الضروري التنويع واستخدام أشكال مختلفة من النشاط كما فعلت 
 .تغيير شكل النشاط للسماح للطالب بمزيد من التركيز والتفاعل فيما بينھم

 ورسمت على اللوح عمودين، واحداَ  من الطالب أن يركزوا على األسئلة واحداً  ةكذلك طلبت األستاذ ،
A وBسئلة الذين معھم قائمة األطالب ، وطلبت من الA  في قائمتھم  ٤سؤال اليسألوا أن

 .١في قائمة أسئلتھم سؤال اليسألوا أن  Bسئلة األ الذين معھموالطالب
o ما متخصص في العلم"واجاب شريكھا " انت متخصص في العلم؟" شريكھا سألت طالبة ".

سألت ." مش متخصص"قال الطالب " ما متخصص أو مش متخصص؟"سألت األستاذة 
! ايوه"ستاذة ألقالت ا". صفة"قالت الطالبة   ."متخصص ?is like what  ليه مش؟"األستاذة 

 ."متخصص، مش متخصص. زعالن، مش زعالن
o  انت بتحب السياسية؟"قال طالب " 

" ?we want to make it a noun, how do we do thatسياسية صفة نسبة، "قالت المعيدة 
د الكلمة لته يرد، والمعيدة جع"سياسة"نطق ھو فكر وببطء ".  get rid of ياء "فقال الطالب 

 .مرتين وسأل السؤال من جديد
o  ھا لإلشارة إلى تووضعت األستاذة يدھا على حنجر" علم"بدال من " إلم"احدى الطالب قالت

 .اللفظ الصحيح
 سئلة األ الذين كان معھماألستاذة من الطالب  تطلبA ستمروا أن يدوروا إلى المحطة على اليسار، وي

 .بدأوا بھمااللذين  نفس السؤالينفي طرح 
o  فيه كسرة، ِعلم"قالت المعيدة ." َعلم االنسانأنا متخصص في "قال طالب" 
o انت بتشوفي"شريكتھا صححتھا ف" انت ينشوف االخبار؟" ةقالت طالب". 

 سئلة األللطالب مع  ٢، سؤال األستاذة اختارت سؤالين جديدينA  سئلة األللطالب مع  ٥وسؤالB، 
 .من جديد داروا A الذين معھم طالب الو

o  حبي احبي؟ صاص"قالت األستاذة " ؟عندك صاحبي أو قريب في الجيش انت"قالت طالبة
أو انت عندك صاحب "ادركت الطالبة المشكلة وقالت ". my friend"قال الشريك،  "ايه؟

ازاي نقول "سألت األستاذة ." عندي ثالث صاحبي: "أجاب الشريك" ؟شقريب في الجي
فتذكر " حبات للبنات، أو؟اص"قالت األستاذة " صاحبات؟" قال." صاحب وصاحب وصاحب

 ."صحابأ"وقال 
o  أنا مش انتِ "وقال الشريك فوًرا " انتِ "قال طالب لشريكه". 
o رأت األستاذة طالب ً األستاذة ورقته حين سأل قلبت فيقرأ من الورقة وال ينظر إلى الشريك  ا

 .وذلك حتى تدفعه الى الكالم بدون قراءة السؤال
ن ھدف ھذا النشاط ھو تفعيل المفردات الجديدة عن طريق الكالم مع الزمالء وطرح بما أ

أسئلة تتصل بالمفردات الجديدة عليھم فمن المھم أن نشجع الطالب على الكالم والتفاعل 
بشكل طبيعي قدر اإلمكان حتى ال يتحول النشاط الى نشاط قراءة يقوم فيه كل طالب بقراءة 

ـة بإيصال المعنى الر /ھي منشغل/ون منشغالً بالقراءة أكثر مما ھوما كتبه في ورقته ويك
 . ـة/الزميل

o  جدي في الجيش، في "قال الشريك " انت عندك صاحبك وال قريبك في الجيش؟"سألت طالبة
في "فقالت تعلمھا الطالب األستاذة أرادت ترسيخ مفردات جديدة  أن الظاھرو." المارينز
 ."رينزاايوه، في الحقيقة ھو في الم"فقال " مش كدا؟جدك مش في الجيش،  الحقيقة

   سئلة األللطالب مع  ٣األستاذة سؤالين جديدين، سؤال اختارتA  سئلة األللطالب مع  ٦وسؤالB. 
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o  عندك كم "فسأل الطالب األول ." نعم"قال الشريك " غول الفصل دا؟شأنت م"قال طالب
فقال " فصل وفصل وفصل ايه؟"يدة سأل المع." عندي أربع فصل"فقال الشريك  "فصل؟

 ."عندي اربع فصول"
o  كم طالب في الصف"كل يوم أقول "قالت األستاذة " عندك كم أعمام وأخوال؟"قالت طالبة" ،

عندي أعمام وأخوال "اجابت الشريكة " كم عم وخال؟"قالت الطالبة ." "كم طالب"مش 
 ."كتير"فقالت الطالبة ..." أوي؟ أو"قالت األستاذة ." أوي

o  و رفعت اصبع..." كم طالب، كم فصل"وقالت المعيدة " كم أعمام وأخوال"طالب آخر قال ً  ا
 كلمة ذكرته المعيدة بأن" كم عم وخال؟"فقال . "كم"اً للداللة على فكرة المفرد بعد واحد

قال الطالب  "?how do you make it aunts"سألت المعيدة ف "uncle" تعنيان" خال"و" عم"
 ."تعمات وخاال"

o عن معنى كلمة الباتاحدى الط سألت )stepmother(  التعبير عن  يمكنھا نهإواألستاذة قالت
زوجة "فقالت الطالبة " زوجة مين؟ stepmother"ھا، فسألت األستاذة عرفتكلمات المعنى ب

 ."زوج ماما"وقالت  )stepfather(وسألتھا األستاذة كيف نقول " بابا
ستاذ الفرصة للطالب للتخمين واالستكشاف وأال يتسّرع نالحظ ھنا أھمية أن يعطي األ

الحظوا ھنا كيف أن األستاذة لم تعِط اإلجابة للطالبة بل ساعدتھا على . بإعطاء اإلجابة لھم
 .  تخمين المعنى عن طريق سؤال توجيھي ساعد الطالبة على تخمين المعنى الصحيح

  سئلة األع للطالب م ٥األستاذة سؤالين جديدين، سؤال اختارتA  سئلة األللطالب مع  ٣وسؤالB 
 .داروا من جديد Aالذيم كان معھم األسئلة طالب الو

o  نعم، "فقالت الطالبة " قرايبي؟؟"فقالت الشريك . بدون ضمير" قرايب بيدّرسوا؟"قالت طالبة
 ."والدي يدّرس الروسي"فقال الطالب " قرايبك بتدّرسوا

o  ابن أعمامي"قالت طالبة" 
." It’s not uncle that’s pluralكيف نقول ابن عم وابن عم وابن عم؟ " ةستاذفسألت اال 

 .high fiveواألستاذة اعطتھا " ابناء عمي؟"فقالت الطالبة 
  سئلة األللطالب مع  ٦األستاذة سؤالين جديدين، سؤال اختارتA  سئلة األللطالب مع  ٤وسؤالB. 

o  سألت ." أنا ال مشغول"وقال شريك  "الفصل الدراسي دي؟ انت مشغول جداً "قال طالب
 ."مش مشغول"فقال الشريك " ال مشغول؟"المعيدة 

o  يبي؟اقر"سألت الشريك " انت بتحب قريبك؟"قالت طالبة" 
  التي اتبعتھا في ھذا النشاط  الطريقة الجديدة أحبواما اذا عسألت األستاذة الطالب في نھاية الصف ،

 .وكان جوابھم باإليجاب

بحيث " اسألوا زمالءكم"انقضت في القيام بنشاط ) دقيقة ٥٠(ن حصة الدرس بكاملھا ھنا أ نالحظ  
انشغل الطالب بطرح األسئلة واستخدام المفردات الجديدة مع زمالئھم بشكل سمح لھم بتفعيل ھذه الكلمات 

داخل  ھذا الوقت الذي يقضيه الطالب. التي تعرضوا لھا في البيت حين درسوھا وعملوا الواجب المطلوب
المفردات الجديدة ھو أساسي وضروري لبناء المھارة اللغوية لدي الطالب ألنه يسمح لھم " تفعيل"الصف في 

بتفعيل المفردات عن طريق التفاعل فيما بينھم وعن طريق انتاج اللغة، ويسمح لھم كذلك بتفعيل ما تعلموه من 
الطالب للقيام بالتصحيح الذاتي لضبط استخدام كما يسمح لألساتذة بتوجيه  ،قواعد في الجمل التي ينتجونھا

قد يرى البعض أنه ال حاجة لكل ھذا الوقت ولكننا نرى فيه . المفردات والقواعد ولنطق الكلمات بشكل صحيح
    .بالطلا ىدل ةماعلا ةيوغللا ةردقلا ريوطت يف ةيباجيإ تادودرم اذ اً ديفم استثماراً 

 


