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 فعنا -للدكتورة مارثا شولتي صف
 أوستن في تكساس جامعة في

 
 
 

 

 :الصف إلى الحضور قبل الطالب من المطلوب
 

ترجمة مع على االنترنت  ٧جمل من الجمل في تمرين  ٥و ٢جمل من الجمل في تمرين  ٥كتابة  •
 لكل جملة باالنجليزية.

ي نهاية الفصل الدراسي التي ستُجرى فاييس التقييم للمقابالت الشفهية التعرف على توجيهات ومق •
 على موقع بالكبورد.ت ُوضعوالتي 

 
 
 هداف الحصة:أ

)بالنسبة عن الرأي باستخدام عبارة تعبير الالتفضيل وردات مع التركيز على فتفعيل المفي ستمرار اال •
 لـِ(
 

سابق وما نالحظه كانت األستاذة والطالب قد بدأوا بالعمل على المفردات في اليوم ال الصف في هذا
ليوم ثاٍن وإعطاء العمل على تفعيل المفردات وقتاً  عملية تفعيل المفرداتفي ستمرار االهنا هو 

اقع أننا نعتبر تفعيل المفردات خطوة اساسية على طريق بناء الكفاءة اللغوية ونقترح على أطول. والو
أن  ا هو. فالهدف هناألساسي في كل درس ها قبل العمل على النصساتذة تخصيص وقت كاٍف لاأل

كون المفردات الجديدة بحيث يمتل يعمل الطالب على المفردات ضمن أنشطة وأشكال متنوعة
ويكونون قادرين على نطقها واستخدامها بشكل صحيح قبل الدخول إلى النص بحيث يصبح العمل 

 على النص تفعيالً إضافياً للمفردات الجديدة.
 
 

 تبعة:الخطوات الم
 

 (:تانمراجعة )دقيق
 وا عبارةه يمكن للطالب أن يستخدمراجعت األستاذة عبارة )بالنسبة لـِ(، فقالت إنالبدء بالنشاط قبل ا •

المحادثة العادية، وكذلك في « بالنسبالي»يقولوا  أنالطالب أوصت وبفتحة « بالنسبَة لي»
 «.   بالنسبالك»استخدام استعرضت 

 
 



 

 

 دقيقة(: ٣٣) زمالءكمأسألوا  -تفعيل المفردات 
ً استمر الطالب يسألون بعضهم بعض • نظمت من الكتاب، وكالعادة  ٥٥األسئلة المأخوذة من صفحة  ا

ينتقل واحد منهم إلى مجطة جديدة ويأتي م ثداخل الصف يجلس الطالب فيها  "محطات"األستاذة 
يدوروا  أنمن  ، بدالً شريك آخر إلى المحطة ليعمل معه على المناقشة واستخدام المفردات الجديدة

 في الصف.
« الجو األحسن؟»فقالت الطالبة « لجو؟اأحسن »، فسألت المعيدة «أحسن الجو»قالت طالبة  •

 «كويس.»فقالت المعيدة « أحسن جو؟»فخمنت الطالبة « أحسن...»فقالت المعيدة 
درجة ال? correct»فسأل األستاذة الشريكة « بالنسبالي الدرجة الحرارة كويسة؟»قال طالب  •

درجة »فأكدت األستاذة أنها إضافة فقال الطالب « ضافة؟إ»ريكة وقالت الش« لحرارة؟ا
 «.الحرارة

فقالت « كويسة؟ الّ كويس و»فسألت المعيدة « رة كويس؟درجة الحرا»قالت طالبة أخرى  •
 «.درجة الحرارة كويسة»

فقالت األستاذة أنها ليست إضافة ودعت الصف ككل « امريكية  المتحدةواليات »قالت طالبة  •
 لدقيقة واحدة.«  مريكيةاأل المتحدةالواليات »ترديد إلى 

ففسرت له األستاذة قواعد التفضيل لوقت مطول، وقالت لي بعد ذلك « أحسن الجو»قال طالب  •
أن هذا الطالب ذو عقل تحليلي وسيستفيد من مثل هذا التفسير، خالفا للطالب اآلخرين الذين لن 

 يستفيدوا منه.
طالب خالل العمل ره األستاذة ألحد الي يمكن أن توفّ ذهذه نقطة مهمة هنا تتعلق بمدى الشرح ال

في المجموعات ونالحظ هنا أن األستاذة قدمت شرحاً لهذا الطالب لمعرفتها بأنه يمكن أن يستفيد 
األستاذة هي . طبعاً وبأن مثل هذا الشرح ليس مناسباً للصف ككل من مثل هذا التوّسع في الشرح

طالب ما أو الصف ككل والكيفية  يحتاج إليهاالتي من يتخذ مثل هذا القرار ويحدد مدى الجرعة 
  التي ستقدم بها هذه الجرعة من الشرح.

ً با احياناً »قالت طالبة  •  «.حرّ »فقالت « مش حرار، بس..»، فقالت المعيد «حرار رد، احيانا
مع نطق تاء مربوطة في )جامعة(. « بالنسبالي ةأحسن صف في الجامع»قال طالب إن العربية  •

 ضافة.إأنه ليس هناك  فسألت األساذة إذا كان هناك اضافة، وأدرك الطالب فوراً 
ً ال يجوز لالسم أن يكون معّرف هاذة بأن، فذكرتها األست«أحسن صديقتي»قالت طالبة  • ، فقالت ا

 «.أحسن صديقة لي»نه يمكن القول إاألستاذة 
 

 دقيقة(: ٥0اإلخبار )
احداهما مع األستاذة وكانت ، ةدائركبيرتين شكلت كل واحدة منهم انقسم الطالب إلى مجوعتين  •

 واألخرى مع المعيدة.
صحيح؟ »الت األستاذة ق«. فيه رطوبة عالي»قالت طالبة إنها ال تحب الطقس في اوستن ألن  •

« ؟ في الصيف؟ في الشتا؟whenامتى؟ »سألت األستاذة «. عالية»فقالت الطالبة « رطوبة...
وترددت الطالبة وقالت « وفي الخريف؟»وسألت األستاذة «. في الصيف»فقالت الطالبة 

 «.احياناً »فقالت الطالبة « use a vocab word»األستاذة 
فقال « مرة تانية»مع نطق تاء مربوطة في )نسبة( فقالت األستاذة  «زميلتي ةبالنسب»قال طالب  •

 «.بالنسية لزميلتي، أو، زميلتي بالنسبة لها»فقالت األستاذة «. بالنسباها زميلتي»الطالب 



 

 

، فقالت «أحسن ُمطعم»وقال الطالب « مرة تانية»فقالت األستاذة « األحسن مطعم»قال طالب  •
 «َمطعم، كويس.»األستاذة 

التي أخذها من زمالئه خالل  المعلوماتليخبر المجموعة بطالب ينظر إلى ورقته هناك كان  •
 ، فأشارت األستاذة إلى عينيها حتى ينظر إليها وليس إلى الورقة.نشاط "اسالوا زمالءكم"

كلمة نقول مش؟ »نجيليس، فقالت األستاذة أواصفةً الطقس في لوس « مش رطوبة»قالت طالبة  •
 «.ما فيش رطوبة»فقال طالب آخر « اسم.هي رطوبة 

وفسرت على « يسجو كو فيهااوستن »قالت األستاذة ف«. اوستن عندها جو كويس»قالت طالبة  •
 .بل نستخدمها عادة مع األشياء الحية ستخدم لإلشارة إلى خصائص مكانتال « عند»طول أن 

 «.ولتاحسن بناية هي الكابي»األستاذة  فقالت« ولتأحسن بناية الكابي»قال طالب  •
مين لبالنسبة »فسألت األستاذة « أحسن جامعة في اوستن جامعة تكساس بالنسبة لي»قالت طالبة  •

 «.النسبالنا كلناب»وقال طالبة أخرى « مان؟ك
ً »قال طالب  • ً  ما باحبش الجو في اوستن، الجو احيانا ً »، فقالت األستاذة «حرّ  بارد واحيانا  احيانا

 « صحيح!»وقالت األستاذة « اليوم»وقال الطالب « في نفس...


