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 دقيقة 57مدة الحصة:         الكتاب: الجزء األول 
 الرابعالدرس 
 تفعيل المفردات :األولالقسم 

 

 

 في جامعة تكساس في أوستن تريسي ماهرصف لألستاذة 

 
 

 المطلوب من الطالب قبل الحضور إلى الصف:

  دراسة جدول تصريف فعل "كان". 66صفحة  4مالحظات عن استخدام المفردات # قراءة 
  كان" على االنترنت.2إكمال تمرين" : 
  لكل باالنجليزية ترجمة مع على االنترنت  3الموجودة في تمرين من جمل المفردات كتابة سبع جمل

 جملة. 

 أهداف الحصة:

  .تفعيل المفردات الجديدة والتدرب على استخدامها في سياقات تتصل بحياة الطالب 
  كان + المضارع""كان" واستخدام عن الماضي عن طريق  الكالمتطوير القدرة على". 
 .تفعيل قواعد اإلضافة في سياقات تتضمن بعض المفردات الجديدة 

  

 الخطوات المتبعة:
 

 :دقيقة( 57) تمهيد

  وح "كان بدي أر ببطء فقال الطالب "هالوين." قالت األستاذة"قبل تالت أيام، كان اي يوم؟" سألت األستاذة
بطفولتي كنت أحب هالوين كتير وأتذكر سنة كنت على حفلة بس كنت تعبانة شوية، كنت بالبيت. بس 

: هو الي.. فسؤاها( وأتذكر سنة كنت مطربة.ساحرة )و رسمت صورة ساحرة على اللوح لتوضيح معن
 "مين كنتو لهالوين؟

o " فقالت الطالبة "نعم." فكررت األستاذة  حلوى؟" أكلتقالت طالبة "كنت حلوى". سألت األستاذة
 لهالوين؟"  كنتوسؤالها: "مين 

o   السؤال وقال "طالب" قالت األستاذة "كنت طالب؟" فقال الطالب آخر نفس  سألت األستاذة طالبا
 "نعم، كنت طالب."

o  وال حدا كنت". فقالت األستاذة "طالبة السؤال وقالت "كان وال حداسألت األستاذة". 
  قالت األستاذة "انتو طالب ممتازين، كنتوا تدرسوا." واستعرضت وظائف "كان" الواردة في كالمها

ل )كنت بالبيت( وقبل فع جريدي، أي قبل اسم )كنت ساحرة( وقبل صفة )كنت تعبانة( وقبل حرف التمه
 كنت أحب(.)

  سألت األستاذة "مين كان يدرس اللغة االسبانية؟" قال طالب "أنا كنت أدرس اللغة االسبانية فقالت األستاذة
"What can we say about him? وقالت طالبة "هو كان يدرس." وكذلك وجدت األستاذة طالبة "

 "هي كانت تدرس." " وقال طالب?What can we say about herكانت تدرس االسبانية وقالت "
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 :دقيقة( 03) 7تفعيل المفردات الجديدة: تمرين 

  وكان في الكتابفي  5تمرين في األسئلة الموجودة أسئلة من  خمسة على كل منها أوراقا  وزعت األستاذة .
من الطالب طلبت األستاذة و. ((Bمن القسم أسئلة في النصف اآلخر ( و(Aمن القسم أسئلة نصف األوراق 

 01) عليهاجابة اإلكيفية صياغة األسئلة وليس على  التفكير فيأن يعملوا في مجموعات ثنائية على 
 .دقائق(
خمسة أسئلة فقط من كل قسم بدال  من األسئلة كلها وهذا شيء يمكن هنا أن األستاذة اختارت نالحظ 

 .على كل األسئلة بالعمل لمخصص للنشاط غير كاٍف للقياملألستاذة أن تقوم به إذا شعرت أن الوقت ا
في هذا السياق أن تعتمد األستاذة نظاما  آخر لتوزيع المهام ضمن الوقت المتاح بحيث تطلب من ويمكن 

وتطلب من مجموعة أخرى العمل  ((Aالقسم  في 7و 5و 3و 0مجموعة من الطالب العمل على األسئلة 

يقوم الطالب ثم . ((Bوتعمل نفس الشيء مع األسئلة في القسم  ((Aالقسم  في 8و 6و 4و 2األسئلة على 

بالتجول وطرح أسئلة مختلفة من مجموعاتهم على الطالب اآلخرين فيكون هناك تعرض لجميع األسئلة 
  .من الوقت أقصرفترة والمفردات المتضمنة فيها ضمن 

 
o  قال طالب "هم كاتهم" وشجعه المعيد على التفكير في الشكل أثناء العمل على صياغة األسئلة

 .الطالب قال "كانوا"الصحيح و
o طالبة ، انت كنت..." والوقالت األستاذة "أنا كنت أقرأسة؟ في المدر قالت طالبة "كنت أقرأ

 ."صححت نفسها وقالت "كنت تقرأ
o  "فقال المعيد "هي كانت." فقال الطالب "كنت تسمع."قال طالب "شو موسيقى كانت تسمع؟ 
o طفولتهن؟" فقالت الطالبة "طفولتهن." ن" فسألت األستاذة "الطفولتهن والّ قالت طالبة "الطفولته 

  معه األسئلة من على كل طالب " لطرح األسئلة في الصف وكان حفلة كوكتيل"دقائق بدأت بعد عشر
 .Bمن المجموعة  سئلةأأن يسأل أسئلته لطالب عنده  Aالمجموعة 

 نشاط خالل في جامعة تكساس يسمي األساتذة والطالب النشاط الذي يقوم فيه الطالب بالتجول في الصف
بـ "حفلة كوكتيل" إشارة الى شكل الحوار غير الرسمي الذي يدور خالل حفلة الكوكتيل  "اسألوا زمالءكم"

 والتي يقوم فيها الناس بالتنقل بين الحاضرين والتعرف عليهم.
o حد الطالب لم يتذكر أي شيء من طفولته، ولذا سأله المعيد "كيف كان اخوك؟ كيف كانت أختك؟ أ

 كيف كانوا ماما وبابا؟"
o بالمدرسة؟" ثم صحح نفسه وقال "كنتي تقري". البة "أي كتب كنت تقرأقال طالب لط 
o هاري بوتر." فقال المعيد "كنت هاري في المدرسة؟" وقالت "كنت  قال طالب "أّي كتب كنتي اقرأ

 هاري بوتر." وأشار إليها، فقالت "ال. كنت اقرأ" ممكن لهالوين! بوتر؟ انتي؟
o ق؟" فقالت الطالبة "كنت أسكن."قالت األستاذة "هلّ ي فورت وورث." قالت طالبة "أسكن ف 
o ".قال طالب "شو تتذكري في طفولتك؟" ثم صحح نفسه وقال "من طفولتك 
o  لف وجعلته يكررها.األستاذة "كاااانوا" مع تشديد األقال طالب "ِكنوا" فقالت 
o رفقات."المعيد " قالت طالبة "رفقون" فقال المعيد "رفيق ورفيق ورفيق؟" والطالبة لم تتذكر فقال 
o ذة "االثنين." سأل طالب عما اذا أمكن القول "ائرا" بدال من "اقرا" وقالت األستا 
o  قال طالب "أي كتب تقرا في المدرسة؟" وقال الطالب اآلخر "ما كنت اقرو." فقالت األستاذة

 "اقر..." ورفعت اصبعها. فقال الطالب "ما كنت اقرا."

 دقائق(: 53) إخبار

  األستاذة في احداهما والمعيد في األخرى.  جلستانقسم الطالب إلى دائرتين كبيرتين 
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o الطالب ثم سأل المعيد "شو كنت تشوف على التلفزيون في طفولتك؟" وأجاب طالبا  المعيد  سأل 
"شو كان يشوف؟" قال الطالب "هو كنت يشوف" ولكنه صحح نفسه وقال "هو كان  طالبا  آخر
 يشوف".

o  نت..." اذة "كاألستاذة طالبة "وين كنتي قبل الصف؟" قالت الطالبة "كنت غرفة." قالت األستسألت
 في غرفة" فسألت األستاذة "غرفة مين؟" وقالت طالبة "غرفتي." وقالت الطالبة "كنت

o ".قال طالب "بطفولو" فقالت األستاذة "بطفول..." وقال الطالب "بطفولتو 

 

 

 دقائق(: 7) تصريف "كان" علىضافي تدّرب إ

   في تصريف فعل  طلبت األستاذة من الطالب أن يعملوا في مجموعات ثنائية ويمتحنوا بعضهم بعضا
 "كان".

 ى نبّهتهم إللدى الطالب، و كيا  ن التصريف اوتوماتيمس دقائق قالت األستاذة إنه من الالزم أن يكوبعد خ
 .قلبالتصريف عن ظهر حتى يحفظوا مراجعة التصريف بالبيت ضرورة 

 

 (:دقيقة 57) 4: تمرين مع قواعد قديمةالتدرب على استخدام المفردات الجديدة 

 في الكتاب في مجموعات ثنائية. 68على صفحة  4كملوا تمرين الطالب أ 
o " ضربت األستاذة رقم واحد مثاال وسألت "مدرسة ابتدائية إضافة؟" قال طالبschool of 

elementary?.فقال الطالب ال، هي صفة " 
o  الكثير من الطالب قرأوا "تدّرس" كـ"تْدرس." سألت األستاذة "هي متزوجة وتْدرس في مدرسة

 ابتدائية؟" وأدركوا أن الكلمة المكتوبة هي "تدّرس."
o " بسبب اإلضافة لكن نطق تاء مربوطة  شوربة الطماطم" و"سلطة الفواكه" بدونقرأت طالبة

" فقالت  if these are iDaafas,كيف نقرأاذة "سألت األست عرفت أن هاتين هما تركيبا إضافة.

 الفواكه." ةالطماطم وسلط ةالطالبة "شورب

 

 

 


