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 دقيقة 57مدة الحصة:         الكتاب: الجزء األول 
 تفعيل المفردات              خامسال الدرس

 

 لألستاذة تريسي ماهر صف
 أوستن في تكساس جامعة في

 
 
 

 :الصف إلى الحضور قبل الطالب من المطلوب
 إليها واالستماع ٥ درس في ٢٩و ٢٩ صفحة في( المصري أو والشامي الفصحى) الجديدة المفردات دراسة •

 .الوبا على

 .االنترنت على «لـ   بالنسبة» إلى واالستماع ٢٩ صفحة على المفردات استخدام على المالحظات قراءة •

 .الوب على ١ تمرين إكمال •

 .الوب على ٧و ٩ تمريني في الجمل إلى االستماع •

 

 

 :الحصة أهداف

 .الخامس الدرس من الجديدة المفردات تفعيل •

 .زائرة طالبة للتعرف على األسئلةالتدرب على طرح  •

 

 

 (:دقائق ٠١) الزائرة مع مقابلة

 لكي دقائق عشر ستاذةاأل خصصتفقد  الحصة، تلك فيللصف  العادي لمعيدا حلّت محلقد  اردنية طالبة أن بما •

 .بالعربية أسئلةالزائرة الجديدة  الطالب يسأل

 في مدينة اي من انتي»و «أمريكا؟ بتحبي»و «هون؟ انتي ليش»و «حضرتك؟ وين من» طالب سألها 

 «تكساس؟ امعةلج تروحي ليش»و «مصري؟ وال الشامي يتكلمون الناس»و «األردن؟

 نعم» الطالب فقال «هنا؟» األردنية الطالبة سألت. «هذا؟ تسافري ليش» طالب سألها». 

 امريكا؟ عن بتحبي شو وانتي» وسألتهاالزائرة فردت عليها  «األردن؟ عن بتحب شو» الطالب أحد سأل» 

 .للفعل المؤنث الشكلشير إلى استخدام لت

 الجو؟ كيف» األردنية وقالت «باألردن؟ الجو شو» طالب ألس». 

 تصحيح دونب السؤالالزائرة عن  وأجابت «في؟ متخصصة انت شو» طالبة سألت. 

 

 

 (:دقيقة 0١) زمالءكم إسألوا - المفردات تفعيل

 الشامي في ذلك يقال كيف األستاذة وسألت «الشتاء» طالبة وقالت «بتحبوها؟ كلمة اي فيه» األستاذة سألت •

 عكس "بيكرهمعنى الفعل " أن وفسرت «البارد؟ الطقس هبيكر ومين» األستاذة وسألت. «ةشتوي» الطالبة فقالت

 ."بيحب"

 والنصف بيضاء أوراق على األسئلة نصف) ٢٥ صفحة من مأخوذة األسئلة من مجموعتين األستاذة وزعت •

 طرح األسئلة والتعبير عنها  كيفيةفي  تفكيرال على( دقيقتين) قليال الطالب فعمل صفراء، أوراق على اآلخر

 .«ظنحف وبدنا نكتب، بدنا» األستاذة وقالت بالعربية

 تروحي» شريكها وقال المؤنث، للمخاطب الصحيح الشكل «تروحتي» كان اذا طالبة سألت». 

 . األسئلة بعضا بعضهم وسألوا ثنائية مجموعات في الطالب انقسم •
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 ازدحام» فقالت الكتاب تراجع األستاذة فجعلتها ،«ازدحام» من بدال «ازدحم»كلمة  طالبة نطقت». 

 وانت؟ أردني، عربي أصل من أنا» المعيدة فقالت ،(أصل من) استخدام فيةكي في حائرة طالبةهناك  كانت» 

 .سؤالها تشكيل من فتمكنت «امريكي أصل من» الطالبة فقالت

 الصيف؟ في تشوف وين» قالت حيث ،(روح)و( شوف)اختالطاً بين الفعلين  أخرى طالبة واجهت» 

 .نفسها الطالبة فصححت «شوف؟» وقالت عينها إلى المعيدة فأشارت

 تروحي» الطالب فقال ها،تحنجر على يدها المعيدة فوضعت «تروهي؟ وين» طالب قال». 

 تقول أن الشريكة وأرادت «ةبالشتوي تسافري ليش» طالب سأل «to see new things» عندها كان ولكن 

 الطالبة ولكن «...أشوف منشان» الطالبة فقالت نيها،يع إلى وأشارت «...منشان» المعيدة فقالت صعوبة،

 ولكن ،«جديدة والية أشوف» الطالبة فقالت «new state» تقول أن شريكها فاقترح «اشياء» كلمة تعرف لم

 المعيدة وجعلتها ال، الطالبة وقالت «إضافة؟ جديدة والية» المعيدة وقالت( والية) في مربوطة تاء نطقت

 .«جديدة والية أشوف منشان اسافر»: البداية من الكالم تنطق

خالل قيامهم بهذا النشاط وعلى المساعدة  بين الطالبالذي نراه التعاون جو ا نموذجاً جميالً على نالحظ هن

دور الستاذ هنا هو . والتي يقدمها الطالب لبعضهم خالل القيام بالتفاعل فيما بينهم لتفعيل المفردات الجديدة

 أن يثني على مثل هذا التعاون ويشجعه.

 الناس» الطالب فقال «...الناس» وقالت يديها األستاذة فرفعت «الناس بسبب الزحمة باكره» طالب قال 

 .«كتير

 المعيدة وقالت «َوحدة» الطالبة فقالت «ياء فيه ما» المعيدة وقالت «بالوحيدة؟ بتحس» طالبة سألت 

حدة»  .«و 

 الطالب فبدل ،«!روح أصفر عندك اذا ظل، ابيض، عندك اذا»: قالتأعطت األستاذة تعليمات جديدة للطالب و •

 .همءشركا بيضاء أوراق عندهم الذين

 في» الطالب فقال «صف؟» وسألت الغرفة حول األستاذة أشارتو «الصف؟ في تروحي وين» طالب سأل 

 «.الصيف

 وين؟ أو مدينة أي» المعيدة فقالت «مدينة؟ لشو تسافر» طالبة سألت» 

 أوكي إلى» فقالت «إلى؟» الطالب فقال «في؟» األستاذة وسألت. «الصف في دائما أروح» طالب قال 

 .«لـ  » فقال «بالشامي؟و بالفصحى،

 ويقصد «شوية؟ بتعمل شو» طالب قال «sometimes»، األستاذة فسألت «sometimesجديدة كلمة ؟؟؟...» 

 .«أحيانا» الطالب فقال «أحححح» وقالت الكتاب، إلى وأشارت

 الربيع فصل» المعيدة فقالت ،«الرابعة فصل» طالب قال.» 

 «.يروح واألبيض يظل األصفر» :قالتأعطت األستاذة تعليمات جديدة للطالب و •

 المعيدة فسألت «باألصل؟ تعرفي شو» طالب قال «aboutالمعيدة فسألت. «األصل عن» الطالب فقال «؟ 

 «أصلك؟ عن تعرفي شو» الطالب فقال «مين؟ أصل»

 منشان» األستاذة فقالت ،«شغل من إلسرائيل أروح» طالبة قالت». 

 باعمل؟ أنا» المعيدة قالت «بوحدة؟ تحس عندما تعملي شو» آخر لطالب طالب قال to himالطالب فقال «؟ 

 .«تعمل شو»

 وقالت الكتاب راجعت فالطالبة. «فعل بدنا» األستاذة وقالت «وحدة؟ عندما لبتعم شو» طالبة قالت 

 فقالت. «بـ  » األستاذة وقالت. «الوحدة في تحس» الطالبة فقالت ،«تحس انت» األستاذة فقالت. «يحس»

 «بالوحدة؟ تحس عندما بتعمل شو» الطالبة

 

 (:دقيقة 0١) بخاا اإل

 .األستاذة مع واألخرى المعيدة مع احداهما ئرتيندا وشكلوا مجموعتين إلى الطالب انقسم •

 المعيدة فسألت «.كولورادو والية تروح» زميلته إن طالب قال «toكولورادو والية إلى تروح» فقال «؟.» 
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 تأكل» فقالت «؟...هي تأكلي، انتي تأكلي؟» المعيدة فقالت. «احيانا تأكلي» زميلته إن طالبة قالت.» 

 تشوف» الطالب وقال «ليش؟» المعيدة سألت «.الصيف في هيوستن لمدينة تروح» تهزميل إن طالب قال 

 «.عيلتها» الطالب فقال «...عيلللل» المعيدة فقالت «عيلها

 منالذين هم  طالبال بعض عن الطالب فتكلّم «امريكي؟ أصل من الصف في الطالب كل» المعيدة سألت 

 (. أصل) استخدام على تمّرنوا وهكذا مريكيأ غير أصل


