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 دقيقة 05مدة الحصة:         الكتاب: الجزء األول 
 القواعد: الفعل المضارع           الرابع الدرس

 

 دكتورة مارثا شولتي نافعلل صف
 أوستن في تكساس جامعة في

 
 

 :الصف إلى الحضور قبل الطالب من المطلوب
داول تصريف المضارع على الموقع على جواالستماع إلى  ٤٧إلى  ٤٧صفحة  من “: الفعل المضارع١قواعد ” دراسة
 نترنت.اإل
 نترنت.على اإل ١١و ١١إكمال تمرين  •
 
 

 أهداف الحصة:
 على استخدام المضارع. التدّرب •
 . ٧التي تعلمها الطالب في درس  المفردات الجديدةالعمل على تعزيز  •
 

 :تبعةالخطوات الم
 

 مالحظات حول الواجب:
 المحاولة األولى  فية مون واجبات فارغستاةة إن بع  الطالب كانوا يسلّ بالنسبة للواجبات على الموقع االلكتروني، قالت األ

بعد أن  كاملةبة الصحيحة ثم يسلمون الواجبات على األجو الكي يحصلو Submit Answers))كانوا يضغطون على زر 
طلبت من الطالب أن يقوموا المحاوالت وأن ترى كل يمكنها  هأن. أكدت األستاةة يكونوا قد قرأوا اإلجابات على الموقع

 .لإلجابة عن األسئلة قيقيةبمحاوالت ح
 

 دقيقة(: ٠5)      ]31تمرين [ المضارع تخدامالتدّرب على اس
 الكتاب في ١1تمرين  ت والزمال  األسئلة المتضمنة فيالزميالفي الصف أن يةهب ويسأل  /ـةكل طالبطلبت األستاةة من  •

 صف عنها بعد انتها  النشاط.لا وأن يكون مستعداً إلخبار
طالب  قال“  ?someone likes to travelازاي نقول”التمرين قامت األستاةة بمراجعة سريعة، فسألت الطالب  بد قبل  •

 “كويس.”وقالت األستاةة “ بيحب يسافر”وقال الطالب “ أو؟”ة ةوقالت األستا“ بيحب السفر”
لكن الطالبة قالت نفس الشي  . “ مرة ثانية”قالت المعيدة “ ي؟انت بتدرس لوحد”سألت طالبة خالل العمل على النشاط  •

 “لوحدك.”ها وقالت خطأوعرفت الطالبة “ وحدي أنا”دة فقالت المعي
تسمعي ”بالفصحى أو “ تستمعين إلى موسيقى”يمكن القول  هفأوضحت المعيدة أن“ ي؟قسيوتستمعي م”سأل طالب  •

 بالعامية.“ موسيقى
“ بتحب أفالم على الكمبيوتر؟”وقال الطالب “. أفالم”فقالت المعيدة “ ِفلم”جمع متأكداً من يكن  ولم“ بتحب...”سأل طالب  •

 “ بتحب تشوف أفالم على الكمبيوتر؟”فقال “ عايزين فعل تاني”فقالت المعيدة 
 “.بتأكلي”وقالت المعيدة “ بتكولي الحضار؟”قال طالب  •

 

 دقيقة( ٠5اإلخبار ) 
 مع المعيدة.األخرى ، احداهما مع األستاةة ومجموعتين كبيرتين وجلسوا في دائرتينانقسم الطالب إلى  •

 “ايه عن الزمال ؟ عرفناطيب، ”سألت المعيدة  •
حب تشاهد أفالم تب”وقال  “؟أو”فقالت المعيدة “ بتحب تشوف أفالم في الكمبيوتر.هي ”قال طالب في إشارة إلى زميلة  •

 “يوتر.بمفي الك
تصريف على الرغم من أنه أنتج جملة "بتحب من الطالب استخدام فعل "يشاهد" في النالحظ هنا كيف أن المعيدة طلبت  •

وهةا يبرز أهمية العمل الطالب حديثاً.  بالفصحى الةي تعر  اليه "يشاهد"وةلك بهدف تفعيل فعل  تشوف" بشكل ممتاز
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 "شاف" لالفصحى التي يكون الطالب قد تعلمها بالعامية مثبوالتعابير فعال األبشكل تدريجي وممنهج على تفعيل بع  
إلى نص ما بحيث يصبح الطالب واعياً بالشكلين وقادراً على إدراكهما عندما يستمع  ...الخ"هبدّ "و "عايز"و "راح"و 

بحيث ال نتوقع من  جيأن يحدث هةا بشكل تدريالمهم ولى استخدامهما في الحديث والكتابة. عويكون كةلك قادراً 
فعل "شاف" في ب تعلم . هنا الطالوال نتوقع منه تفعيل الشكلين في نفس الوقت ج الشكلين في نفس الوقتالطالب انتا

أن يعني  ."شاهد" لالفعتفعيل مرحلة الدراسة في كتاب "الف با " وفي الدروس األولى في الكتاب واآلن جا  وقت 
تعر  له الطالب بشكل عابر عندما تعر  لقائمة  شكالً هو الشكل المفعّل واآلخر كان  واحداً من الشكلين كان
هنا هي أن تقرر متى يتم تفعيل هةا الشكل اآلخر وفي  دور األستاةة الشكل اآلخر.هةا ت تفعيل المفردات واآلن جا  وق

 سياق. أي
“ ما تشعرف”جعلتها المعيدة تكرر الجز  األول. فقالت “ ال تشعرف اسما  ابن عم وابن خالة في كل عيلتها.”قالت طالبة  •

 “ما تعرفش.”نعم وقالت المعيدة وقالت “ ما تعرفش؟”وقال طالب آخر 
 “. بيتكلم”فجعلته األستاةة يكرر الفعل وقال “ ردو.عمران بتتكلم مع اسرته بلغة او”قال طالب  •
 وجعلته يكرر ورا ها.“ يساااافر”وقالت األستاةة “ بيحب يسفر”طالب  قال •
 يتتةكر”ثم قالت األستاةة “ يدْرس”وقالت الطالبة “ يدّرس أو يدْرس؟”قالت األستاةة  أوالً “ يدّرس وحيد.”قالت طالبة  •

 “بيدرس لوحده.”في الصف( فقالت الطالبة  ااستمعوا إليهقد التي كان الطالب ““ )لوحدي؟” songالـ
 “هو بيحب.”فقال الطالب “ هو؟”وقالت  وانحنت المعيدة إلى األمام قليالً “ هو بتحب...”قال طالب  •
 “ما عندهاش فلوس!”وقالت الطالبة “ ؟؟...هيما عنديش فلوس، و”فقالت األستاةة “ ماش عندها فلوس.”قالت طالبة  •
فقال الطالب ال وقال “ ممكن نقول بـ مع عايز؟”فقالت المعيدة “ kindergartenعايز بيدّرس في مدرسة ”قال طالب  •

فقال “ وبالعامية؟”وقالت المعيدة “ تدّرس”وقال الطالب “ وأستاةة مارثا، هي...”أضافت المعيدة “ عايز يدّرس.”الطالب 
 “س.هو عايز يدرس، هي بتدر”فقالت المعيدة “ بتدّرس.”الطالب 

وقال طالب ( ” “Friends”)برنامج “ اصحاب“أشاهد ”قال طالبة “ تلفزيون؟التحبي تشاهدي ايه في ”سألت المعيدة طالبة  •
 “ هم يشاهدون أصحاب.”وهو قال “ هم...“فسألت المعيدة طالب آخر “”. صحابأ”أنا كمان أشاهد “

 

 دقائق(: 35) والمفردات الجديدة باستخدام الفعل المضارع وصف صورة
الجديدة كلمات الباستخدام  ٤٧ ص ١١في تمرين يهم وصف الصورة الموجودة عل كانانقسم الطالب إلى مجموعات ثنائية و •

 جديدة.المضارعة الفعال األوخصوصا 
 “يأكلون.”فقالت الطالبة “ هو يأكل، هم...” ةالمعيد توقال“ هم يأكل”قالت طالبة  •
)في( ال يُستخدم مع )عمل( بالعامية، ويمكن القول  حرف الجر ةكرته األستاةة بأن“ بيعملوا في واجباتهم.”قال طالب  •

 “بيعملوا واجباتهم.”أو “ واجباتهم علىيعملون ”
 .تصف فيها ما يشاهدونه في الصورة عد خمس دقائق طلبت األستاةة من كل مجموعة أن تقدم جملةب •

“ يأكلون”ن القول يمك هوأوضحت أن“ فصحىالمن  ـونعامية بس المن  بـ”وقالت األستاةة “ هم بيأكلون”قالت مجموعة  •
 بالعامية.“ كلواابي”بالفصحى أو 

 
هنا والمهم . العاميةوم والتعر  الى مدخالت من الفصحى يداً من الخلط الةي سيقوم به الطالب في عملية التعلهنا نموةجاً جنالحظ 
هنا لخلط ا استعمالها. لويحاو ختلفةالماألشكال دليل على أن الطالب يفكر بهو في هةه المرحلة وجداً  هةا الخلط طبيعي أنّ أن نعتبر 

المهم أن يتعامل األستاة  .اإلفهامصل والتواعلى التعبير وعلى قادر —الرغم من هةا الخلطعلى –والطالب هو خلط صحي وطبيعي 
إيمان بأن الطالب سيضبط هةه الخلطة بشكل أفضل  لديهويكون  دليالً على تطور لغة الطالب يرى فيهوبشكل إيجابي  هةا الخلط مع

ثل م .اإلنتاجلهةا  التوجيه والتصحيح اإليجابيطالما أن األستاة مستمر في كالماً وكتابة واللغة  إنتاجفي المستقبل طالما أنه مستمر في 
 وإنتاجكنا نؤمن بأن الطالب يستطيع تصحيح نفسه فإةا . "" أنا أسكن في مدينة كبير هةا الخلط ال يختلف عن قول الطالب مثالً 

 ".بياكلواولكن " مية بحيث ال يقول "بيأكلون"والعا ىبين الفصح المزجالمطابقة الصحيحة في المستقبل فإنه قادر ايضاً على ضبط 


