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 دقيقة 05مدة الحصة:         الكتاب: الجزء األول 
 القصة                 الخامس رسالد

 

 فعنا -للدكتورة مارثا شولتي صف
 أوستن في تكساس جامعة في

 
 
 

 

 :الصف إلى الحضور قبل الطالب من المطلوب
بالمصري على « ما بحبش مدينة نيويورك»بالشامي أو « ما بحب نيويورك»: االستماع إلى ٥تمرين  •

 االنترنت.
تهجئة عن القصة بالشامي أو بالمصري، مع االنتباه إلى ال ٦٩على صفحة  ٥كتابة األسئلة في تمرين  •

 ة.األجوبكتابة استخدام المفردات الجديدة في والقواعد و
 حوله. واإلجابة عن األسئلة ٩إلى الحوار في تمرين االستماع  •
 
 أهداف الحصة: 

إليها  ثم االنتقال إلى االستماع الدقيقعلى استخراج معلومات من قصة شفهية، الطالب قدرة تعزيز  •
عربية عن صوتية واهر ف ظواكتشا مة في القصة في طريقة نطق الكلمات والعباراتالمتكل   اكاة محو

 طريقها.
 واستخدامها في الكالم. العادات الثقافية الخاصة بالوداعلعبارات والتعرف على ا •

 
 اإلجراءات المتبعة: 

 
، وبعد وقت «رت الصفنو  »حي ته األستاذة بالقول و في بداية الصف دخل طالب في وقت متأخر قليالا 

 «.هلهأر بمنو  »جابة الصحيحة بمساعدة من الطالب اآلخرين فقال اإلالرد  بتمكن الطالب من 
 

 دقائق(: 0) ثنائية مراجعة القصة في مجموعات
قس مت األستاذة الطالب إلى مجموعات ثنائية وطلبت من كل مجموعة أن تناقش ما فهمته من الفيديو  •

 الذي شاهدوه في البيت.
 اثناء هذه العملية. خل األستاذة والمعيدة قليالا كان تد •
فقال الطالب األول « الزحمة؟»فسأل الشريك « بسبب اللزمة»قال طالب إن مها ال تحب نيويورك  •

 «.نعم، الزحمة»
فسألت المعيدة « ؟تونسية»وقالت الطالبة « من أصل...»، فقالت المعيدة «من أصل تونس»قالت طالبة  •

 «.تونسي»وقالت  أوعرفت الخط« أمريكي»الت الطالبة فق« ؟هيانتي من أصل ا»
 

 دقائق(: ٠5) مراجعة القصة كصف
 عات.ناقشة في مجمودة في البيت وبعد الموا بعد المشاهفهم اسألت األستاذة الطالب أن يخبروها بم •
خالها للشين( فعارض نفي بإداستخدام الذا قصدت إ اا واضح لم يكن)و« مها بحبش مدينتها»قالت طالبة  •

 «.مها ما تحبهاش»ن بحماس وقالوا والطالب اآلخر
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«. صيف، بس بتحب الخريفالفي »وأضافت طالبة أخرى « ة عالية بالنسبالهابالرطو»قال طالب  •
، وقالت «هي احسن فصل بالنسبالها»وقال طالب آخر « بتحب الخريف أوي أوي؟»فسألت األستاذة 

 «.هو»فقال الطالب « كويس. هي؟»األستاذة 
، وقالت «بالَوحدة بتحس  »ها وقالت الطالبة توأشارت األستاذة لحنجر« بالوحدة بتهس  »قالت طالبة  •

حدة»األستاذة   د مثل واحد)ة( ووحيد)ة(.-ح-واستعرضت الكلمات التي يعرفها الطالب من جذر و« و 
هي من أصل »وقالت طالبة « نعرف ايه عنها؟»وسألت األستاذة « عندها صاحبة واحدة»قال طالب  •

 .ةتشديد على الياء النهائيالمع « تونسي  »فصححتها األستاذة بالقول «. تونيسي
 

 دقيقة(: ٥0يو والتعامل معه )تشغيل الفيد
ملوا يعطلبت من الطالب أن جملة جملة، و شغلته، ثم توقفهاألستاذة الفيديو مرة واحدة دون أن  شغ لت •

ا يفي مجموعات ثنائية و نوا على نطق الجمل لبعضهم بعضا  مع التركير على تفاصيل النطق. تمر 
ب   »فقالت األستاذة « ما بََحْبش»قال طالب  •  عدة مرات. الفعل دوجعلته يرد« شما بح 
طوبة»وقالت الطالبة « م؟فيه ألف ال»فسألت األستاذة « درجة رطوبة»قالت طالبة  •  «.درجة الر 

أن الصائت المساعد يفكك  وشرحت«. أوي حر  » عبارةفسرت األستاذة دور الصائت المساعد في  •
ن إطالب على اللوح. قال ال CCCمن ثالث صوامت، وسألت ما هي هذه الصوامت، وكتبت  عنقوداا 

الثالث، واألستاذة  هي الصامتحاء الاثنين من الصوامت، واقترح طالب أن  لتشك   ةالراء المزدوج
 صامت. ايضاا هي همزة القالت ال، وذكرت الصف بأن 

 طلبت األستاذة من الطالب أن ينطقوا الجمل أمام الصف في مجموعاتهم. •
احسن »، وقاال «خريف»فقاال « خخخخ»فقالت األستاذة « خريف»بدال من « حريف»قال طالبان  •

وقال احد الطالبين « جملة اسمية وال فعلية؟»األستاذة  تفسأل«. فصل بالنسبة لي هو الخريف
ر بوالخ»، سألت األستاذة «احسن فصل»وقالت طالبة « المبتدأ ايه؟»وسألت األستاذة « اسمية»

 ربالخ ة إلى أن  ليس خبر لكنه أشار« هو»، وأكدت األستاذة أن «هو الخريف»فقال طالب « ايه؟
 بعده.يأتي 

المدينة »أن الكالم يكون  ، ففكرت طالبة«المدينة الكبيرة دي»وجد الكثير من الطالب صعوبات مع  •
وقال طالب « ؟هلي»، فسألت األستاذة "ال"وقالت « م؟تسمعي الف الب» :ةذاألستا هاسألتو« كبيرتي

 في اللهجة المصرية. شمسي حرفهو كاف الإن حرف 
 تاذة الفيديو باكمله وسألت عما اذا كان هناك أسئلة.األس شغ لت •

 ."بسبب" يزكويس، هو »، وقالت األستاذة «بسبب»وقال طالب « عشان»سألت طالبة عن معنى  •
 

 دقائق(: 0) 6في تمرين  مراجعة الحوار
اي ، وطلبت من الطالب أن يعطوها «ما فيش حاجات جديدة كتيرة»أدارت األستاذة الحوار وقالت  •

 .فهموهه من الفيديو عبارات جديدة
فطلبت األستاذة أن يفكروا في معنى العبارة من السياق وتمكن معظمهم «. يك شويةخل  »قال طالب  •

« خليكي»ة الشكلين آلخرين، أي ستاذ، واستعرضت األ«Stay a while»من تخمين أن معناها 
 «. خليكو»و

 When do»ة وسألت األستاذ« معلهش، مرة تانية»هر فيه عبارة ظشغ لت األستاذة الجزء الذي ت •

you think we can use this? » ،وشجعتهم األستاذة على التفكير في السياق، ولم يجبها أحد .
 we use it to decline»فاقترح طالب « خليك شوية..."هو عايز يروح هي بتقول »فقالت 

invitations? بالضبط»وقالت األستاذة  «؟.» 



[3] 

 

بناء على هذا  وطلبت من الطالب أن يصيغوا أقواالا « سل مي عاألوالد»راجعت األستاذة العبارة  •
 What is the »فسألت األستاذة «. سل م على األستاذة»و« سل م على ماما» طالبالنمط، فقال 

answer?  » هللا يسل مك»بعد ذلك  وقال الطالبوشغ لت الفيديو ليسمع الطالب الجواب.» 
 
 

 دقائق(: 0ات )شاسكيت
ويحاكوا الموقف  فيها وداعقصيرة ا حوارات أن يكتبو في مجموعات ثنائيةطلبت األستاذة من الطالب  •

 .الذي شاهدوه على الفيدي
 :اتالحوارهذا نموذج ألحد الحصة، ومن ها في آخر دقائق اتمجموعات حواربعض القدمت  •

 ، أروح.ةطالبة: أنا مشغول 
 طالب: ال ال ال خليكي شوية. 
 طالبة: معلهش مرة تانية. 
 طالب: سل مي على اسرتك. 
 طالبة: هللا يسل مك. 

 أو « الزم أروح» مثالا « أروح»ضافة كلمة قبل إلطالبين بوأوصت ا مدحت األستاذة هذا الحوار
 «.أروح ةعايز»

 


