
 

 

 دقيقة 05مدة الحصة:         الكتاب: الجزء األول 
 القصة بالعامية               الرابع الدرس

 

 دكتورة مارثا شولتي نافعلل صف
 أوستن في تكساس جامعة في

 
 

 :الصف إلى الحضور قبل الطالب من المطلوب
 

بالمصري  “ازاّي أحفظ كل األسامي؟!”أو بالشامي  “كيف رح أحفظ كل األسامي؟!”فيديو : االستماع ْإلى ٦إكمال تمرين  •

 على االنترنت.

االنتباه إلى وقدر اإلمكان  مع التوّسع في اإلجاباتعن القصة بالشامي أو بالمصري ) ٦٦صفحة  ٦كتابة األسئلة في تمرين  •

 من حيث النوعية والكمية(.ستُقيم  الكتاباتتّم إبالغ الطالب بأن و .الكتابة والقواعد

 ترجمة لكل جملة باالنجليزية.مع على االنترنت  ٣في تمرين المفردات ن جمل جمل م ٧كتابة  •

 

 أهداف الحصة:
 .مها/نسرين فهم وتذكر المعلومات في قصةتعزيز المفردات الجديدة عن طريق  •

 الدقة في النطق.التركيز على العمل على االستماع الدقيق للقصة و •

 

 الخطوات المتّبعة:
 

 (:يقةدق ٠5القصة ) الحديث عن
 المعلومات والكلمات جديدة في القصة. /ـة عنيتحدث مع زميل طلبت األستاذة من كل طالب أن •

“ يه؟إقرايب ”فسألت المعيدة “ )مها عندها مشكلة، هي مش فاكرة أسماء قرايب”قالت طالبة خالل العمل في المجموعات  •

 “.قرايبها”فقال الطالبة “ أو بس قرايب...”قالت المعيدة “ قرايب عيلتها”فقالت الطالبة 

فقالت المعيدة إن جمع )اسم( هو )اسماء( بالفصحى و)أسامي( “ قبل السفر للقاهرة هي الزم تعرف اسماية”الب قال ط •

 بالعامية.

 .“ما عندهاش”وقال “ ما”فقال الطالب “ مش أو ما؟”فسألت األستاذة “ مها مش عنديش”قال طالب  •

 “أوي، أو كويس.”وقالت المعيدة “ مها مش فاكرة أوي”قالت طالبة  •

 

 بعد عشر دقائق استعرض الصف التفاصيل في مجموعة واحدة.  •

 “ية.ماس”لكن الطالبة لم تعرف، فقال طالب “ يه؟إاسمها ”سألت األستاذة “ مها عندها زميلة من الطفولة.”قالت طالبة  •

يكرر  مربوطة في )عمة(. فجعلته األستاذةالتاء النطق  ولكن بدون“ سامية بنت عمة مها اسمها فاطمة”قال طالب  •

 اإلضافة.

خالد ”ة ذاألستافقالت “ ال.”فقالت الطالبة “ دلوقتي؟”ة ذتاساألسألت “ خالد زميل مها في المدرسة االبتدائية.”قالت طالبة  •

 “زميل مها. كان

 “. تحفظ”وقال طالب آخر “ ؟ةتاني كلمةفاكرة أو ”تاذة ساألفسألت “ مها عايزة فاكرة اسامي عيلتها.”قال طالب  •

الزم، بس ممكن؟ مش عارفة ”فأجابت األستاذة “ ايوه.”قال طالب “ هي ممكن تحفظ كل األسامي؟”األستاذة  تسأل •

“ ازاي تعرفهم؟”ها، وقال الطالب ال. سألت األستاذة مب يقرافي إشارة إلى “ هي تعرفهم كويس؟”سألت األستاذة “ ازاي.

 “جوابات.”ل طالب آخر وقا“ ايوه، صور و...”قالت األستاذة “ من صور.”فقال طالب 

 

 (:دقيقة ٠5) العمل على النطق الدقيق
جملة في أدارت الفيديو وبعد كل و“. ء هللاشااحنا حنحفظ القصة إن ”قالت األستاذة و. انقسم الطالب إلى مجموعات ثنائية •

وبعد فترة قصيرة طلبت األستاذة  كل مع زميله/زميلته. والطالب عملوا على تكرير الكالم  األستاذة الفيديو أوقفتالفيديو 

 كله.وتقوم بتكرار أكبر عدد من الجمل التي يتذكرونها أمام الصف طوع تجموعة لتم



 

 

هذا الجزء من  تشغيلوأعادت “ الف الم؟ هفي”سألت األستاذة “ زميلي مدرسة ابتدائية.”قال طالبان في احدى المجموعات  •

 :ةذاألستايف. فقالت أداة التعر الطالبان سمعالفيديو. هذه المرة 

فأدارت الفيديو مرة ثالثة وهذه “  "is definite, so there must be another wordوالمدرسة االبتدائية  is definite"زميلي ” 

 “ي في المدرسة االبتدائية.زميل”وقاال “ في” الطالبان كلمة  سمعالمرة 

في  صعباذا كان هناك جزء  هة إنذاألستاوقالت “ ةالمدرسة االبتدائي”مجموعات واجهت صعوبات في نطق البعض  •

 .الجملة الطويلة كاملة  يجب التمرن على هذا الجزء عدة مرات قبل محاولة نطق فالكالم، 

 “سنة أولى.” الطالبتان وقالت“ ؟أولسنة ”فسألت األستاذة “ سنة أول”قالت طالبتان في احدى المجموعات  •

أبدت األستاذة إعجابها بتركيب  “مش فاكرة اسامي كل أفراد العيلة.هي الحقيقة، في ”قال طالبان  في احدى المجموعات  •

اسامي كل أفراد ”سألتالتركيب و كتبت التركيب على اللوح لى مجيئهم به ثم " وهنأت الطالب عاسامي كل أفراد العيلة "

ممكن نقول كل أسامي أفراد ”طالب سأل  افة.هي جزء من اإلض)كل( كلمة حت أن ضأوو“ افة؟ضاإلفي  اسمكم  ،العيلة

 “ه، ممكن.واي”ة ذاألستاوقالت “ العيلة؟

 

االستماع الى القصة وفهم ما يحدث فيها وتعزيز أن تم بعد تخصيص وقت للعمل على االستماع الدقيق نالحظ هنا أهمية  •
في عل الطالب يكررون الجمل ستاذة هنا من جالمفردات الجديدة التي تعلمها الطالب في هذا الدرس. وما قامت به األ

وخاصة نطق الحروف القمرية والشمسية  النطقالدقة في التركيز على نه يهدف الى مهم جداً ألجها نتاويعيدون االفيديو 
والتي تحتوي على  الجر مع الكلمات التي تأتي بعدها والتدرب على نطق حروفونطق التاء المربوطة في اإلضافة 

كما يفعلون عادةً في هذه المرحلة. فالعمل على  "الـ بيت من"وليس  "يتل ب  ن  م  " مثالً  ينتجونم كد أنهأتبحيث نـ "الـ"
االستماع الدقيق واستثمار جمل الفيديو لهذا الهدف وتكرارها يساعد الطالب على الوعي بأهمية التنبّه إلى النطق الدقيق 

 للكلمات والعبارات.
 

 
أبدت إعجابها بتركيب اإلضافة المركبة الذي جاء به بعض الطالب وقامت باستثماره  ستاذةأن األا ايضاً نالحظ هن •

في هذه وكتبته على اللوح وسألت الطالب أن يحددوا عدد األسماء في تلك اإلضافة. وعلى الرغم من أن الطالب 
رصة أن ننتهز ف ضروريتعرضوا فقط لإلضافات البسيطة التي تحتوي على اسمين فمن القد عادةً المرحلة يكونون 

أو  ورود أي إضافات مركبة في أي نصوص للقراءة )بشرط أن يكون الطالب عارفين بكل الكلمات التي وردت فيها(
كما فعلت األستاذة هنا ألن هذا من شأنه أن يوسع فهم الطالب لتركيب  لهذه اإلضافاتفي كالم الطالب ونضيء 

 . س عن طريق الشرح والمحاضرةوليوتسليط الضوء على التركيب كتشاف واالاإلضافة عن طريق المالحظة 


