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 دقيقة 05مدة الحصة:         الكتاب: الجزء األول 
 بالعامية الحوار              الرابعالدرس 

 
 

 نافع-للدكتورة مارثا شولتيصف 
 في جامعة تكساس في أوستن

 
 

 المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف:
 

 نترنت.اإلالموقع المصاحب للكتاب على على  ٢٢إكمال تمرين  •

  ٨٨ة صفحة الثقافواللغة دراسة الحوار:  •

 )أ(. ٢٢وكتابة تمرين إلى الحوار االستماع  •

 نترنت.اإلالموقع المصاحب للكتاب على على  ٢٢عمل تمرين القراءة الجهرية:  •

 

 أهداف الحصة:
 

 ي.وشف حوارمعلومات عامة من االستماع وفهم تعزيز القدرة على  •

 االستماع الدقيق.قدرة الطالب على تعزيز  •

 عبارات ومجامالت ثقافية. تفعيل •

 

 الخطوات المتبعة:
 

 دقيقة(:  ٠٢مراجعة الحوار )

الت ، فق«أصحاب»وقال طالب «. مين في الفيديو؟»سألت ثم « ؟إيه في الفيديو فتواش»سألت األستاذة  •

 مع تشديد تفخيم« صاحبااااات»وكررت األستاذة الكلمة « صاحبات»فقال الطالب «. كلهم بنات»األستاذة 

 األلف.

مريم وبشرى وايمان، والرابعة سمتها لبات في الفيديو: أسماء الطا ا  جماعيالطالب استخرجت األستاذة من  •

 مت الطالب هذه الكلمة.ثم عل  « فالنة»األستاذة 

 «ن؟ايه عن مريم وبشرى وايمإبنعرف »سألت األستاذة  •

 «.عيلة مريم»وقالت الطالبة « أفراد اي عيلة؟»، فسألت األستاذة «أفراد العيلة»قالت طالبة  •

 فقال الطالب« والدها ووالدتها بس؟»فسألت األستاذة «. ساكنين في القاهرةوالدها ووالدتها »قال طالب  •

 .«كويس»فقال األستاذة «. والدها ووالدتها واخوتها»

البة فقالت ط« يه؟ زميلتها في الشغل؟إممكن نضيف »فسألت األستاذة «. مريم زميلة فالنة»قال طالب  •

 «.زميلة في الكلية»أخرى 

 what else does»وسألت األستاذة  من الفيديو، «كلمي مصري كويس اويتبتانتي » جملةتذكرت طالبة  •

she sayكتبت األستاذة هذه العبارة على اللوح وفسرتها. .«ما شاء هللا»فقال طالب آخر  «؟ 

بة اسم المكت»ثم سألت األستاذة «. عم بشرى»وقال طالب « مين بيشتغل في مكتبة؟»سألت األستاذة  •

 السؤال للعمل في المجموعات.األستاذة تركت من الطالب اإلجابة ف لم يستطع أحدو« ايه؟

بنعرف »فقالت األستاذة «. أفراد عيلة مريم»وقال طالب « قاهرة؟الفي  مين ساكن»سألت األستاذة  •

word for relatives» فقالت طالبة أخرى ...« واحد بس»وقالت األستاذة «. قَريِبها»، فقال طالب

 «.قرايبها»
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 «ما بتسافرش كتير.»فقال الطالب « لعامية؟وبا»فسألت األستاذة « مريم ما تسافر كتير»لب قال طا •

لسؤال ااألستاذة ، فتركت ولم يستطع أحد من الطالب تقديم إجابة« بتشوف ماما وبابا؟»وسألت األستاذة 

 للعمل في المجموعات.

إنهم  وقالت «فيه حاجة كويتي؟»األستاذة فسألت في الفيديو، تُذكر  «كويتي»قال طالب إنه سمع كلمة  •

 سيناقشون هذه الكلمة أيضا  خالل العمل في مجموعات. 

 

 دقائق(: ٠٢مراجعة األسئلة )

لمراجعة، وهي اقية من ااألسئلة البعن جابة لإلطلبت األستاذة من الطالب أن يعملوا في مجموعات ثنائية  •

 «.؟فيه حاجة كويتي»و، «مريم بتشوف ماما وبابا؟»و، «مين بيشتغل في المكتبة؟»و، «اسم المكتبة ايه؟»

 مجموعة واحدة.كناقش الطالب هذه األسئلة خمس دقائق وبعد ذلك عادوا  •

داية وبعد ذلك )غ(. قالت سمعوا )خ( أو )ح( في الب هموقال الطالب إن« اسم المكتبة ايه؟»سألت األستاذة  •

 الستماع الدقيق.خالل امن جديد إلى الفيديو  معونتسيس هماألستاذة إن

 «.عم بشرى»وقالت طالبة « مين بيشتغل في المكتبة؟»سألت األستاذة  •

ن عشا»وسألت األستاذة « هي بتجي كتير»وقالت طالبة « مريم بتشوف ماما وبابا؟»سألت األستاذة  •

 «تروح تشوف بنتها.ب»وقال طالب « يه؟إ

كان قد الذي سأل هذا السؤال أن الطالب ظهر فقال الطالب ال، و« فيه حاجة كويتي؟»سألت األستاذة  •

 «.كويتي» كـ« أخواتي»كلمة سمع 

 

توجيهه وطريقة ممتازة لتركيز انتباه الطالب األستاذة قامت باستخدام  الخطوتين السابقتين نرى أنفي 

ما" ومابتشوف بابا "البنت إذا كانت أنها عندما طرحت السؤال عن  نالحظو لمرحلة االستماع الدقيق.

نهم سيناقشون هذا اإلى بل وجهت الطالب لم تقم بإعطاء اإلجابة  اإلجابة أحد من الطالب يستطع مول

 اللخها حثون عنبسيوإذا لم يعرفوا اإلجابة فإنهم خالل العمل في مجموعات  --وأسئلة أخرى-- السؤال

 وتوجيههم إلىباه الطالب على هذه األسئلة كيز انتستاذة على ترساعدت األبذلك و  االستماع الدقيق.

ن كمتعلميدورهم لى عمؤكدة بذلك  االستماع الدقيقفترة خالل  ى إيجاد األجوبة لهاركيز علضرورة الت

 يحة.في توفير اإلجابات الصحكأستاذة دورها هي بدال  من في االكتشاف 

 

 

 دقيقة(: ٠٢االستماع الدقيق )

 .جملةالالطالب يكررون جملة كانت توقفه وتجعل شغلت األستاذة الفيديو وبعد كل  •

 يانت»و« انت عامل ايه؟»واستعرضت « هنكتبها ازاي؟»سألت األستاذة « ن ايه؟عاملي» جملةبعد  •

 «انتو عاملين ايه؟»و« ايه ةعامل

م يو»فقالت  لم بعرف أحد معنى هذه الكلمةو« يامأ»سألت األستاذة عن معنى « ايام المدرسة» جملةبعد  •

 وأشارت إلى وجود الشدة على الياء.« يامأويوم ويوم...

الحرف  نورِت فعل، زي ُكْنِت، فيه شدة على»قالت األستاذة « هلهاأبرة منو   -ورِت مصر ن» جملةعند  •

س»وقال طالب « ي كده؟التاني، بنعرف فعل كمان ز  وفسرت الفرق« بالضبط»وقالت األستاذة «. يدر 

ر، وسألت  وقالت « ؟"منورة"ايه »ما بين الوزن األول والوزن الثاني، وجعلت الطالب يخمنون معنى نو 

م ههذه المجاملة مع بعض يتدربون على استخدامجعلت الطالب يقفون ويتجولون وثم «. مصر»طالبة 

ا همن اللوح حتى يتذكر. بعد دقيقة محت العبارة "ابأهله ةمنور/  أوستننورت »، على غرار البعض

 قلب.عن ظهر الطالب 

ة مكتب»اسم المكتبة عدة مرات، وبعض الطالب ظنوا أن اسمها  الذي يتضمن شغلت الجزء من الفيديو  •

 «.جرير»، فقالت األستاذة إنه «مكتبة جرير»وا أن اسمها وبعضهم ظن« جريل

 


