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 دقيقة 57مدة الحصة:          الكتاب: الجزء األول 
 األصلية تفعيل استخدام األعداد              الخامس الدرس

 

 نافع -شولتي مارثا للدكتورة صف
 أوستن في تكساس جامعة في

 
 
 

 

 :الصف إلى الحضور قبل الطالب من المطلوب
  الموقع المصاحب للكتاب على يهاواالستماع إل 11٢صفحة  111-11من  األعدادقراءة  •
 الموقععلى  1١و 1٢إكمال تمرين  •
 11١على صفحة « الطقس اليوم»)أ(: األستماع إلى  1١إكمال تمرين  •
 

 أهداف الحصة:
 ونطقها. األعداد األصليةتعزيز معرفة  •
 مرار في تفعيل المفردات عن الطقس والسفر.تاالس •
 «.عشان»و« بسبب» باستخدامتعزيز القدرة على التحدث عن األسباب والنتائج  •
 

 دقيقة(: ٥7بينغو ) ةلعب
برقم "واحد" وتبعه طالب بدأ يعدّون من واحد إلى عشرين، حيث  الطالب بجعلللنشاط نت األستاذة سخ •

  ثم انتقلوا الى العشرات مع ثالثين وألربعين وخمسي إلى مئة. " وهكذاآخر برقم "اثنين
« خمس ثالثين؟ أو خمس...»وصححتها األستاذة بالقول « خمس ثالثين»وخالل ذلك قالت طالبة  

 «.خمسة وثالثين»فقالت الطالبة 
و وطلبت من الطالب استخدام أقالم رصاص لكي يستطيعوا مسح غبين بطاقاتوزعت األستاذة والمعيدة  •

 وإعادة استخدامها. البطاقات
أرقامها بصوت  تقرأجعلتها األستاذة « وغبين»لت طالبة على ولى وعندما حصنادت األستاذة اللعبة األ •

« اثنان»، وقالت  ، وقالت الطالبة كل األرقام بشكل صحيحالحميع من صخة األرقامحقق تي لكي عال  
 في تحقيقها.« اثنين»وقبلت األستاذة ذلك مع أنها قالت « اثنين»بدال من 

العمل جهتهم إلى التناوب في مناداة اللعبة وإلى الطالب إلى مجموعات من اربعة، وواألستاذة قسٌمت  •
 األعداد خالل اللعبة. استخدام أكبر كمية من للتدرب على على النشاط بسرعة 

 «. واحد وتسعين»فقالت « مش واحد تسعين»وقالت األستاذة « واحد تسعين» ةقالت طالب •
 «.Let me hear good strong `ayns»األستاذة  قالت •
 «.سبعين»الطالبة ها وقالت تة إلى حنجرفأشارت المعيد« سبأين»قالت طالبة  •
والطالب في المجموعة قالوا ال، فقال الطالب « فيها عين؟»وسألت األستاذة « ستعين»قال طالب  •

 «.نستيّ »
هذه الممارسة ألنها تسمح للطالبة كانت طالب تكرر الرقم لنفسها بعد مناداته، ومدحت األستاذة  •

 .تقولهاوهي اإلضافي على نطق األعداد وسماع نفسها بالتدرب 
 العربية  استخداماألستاذة  طلبت منهاو« Now you get to be the caller»قالت طالبة لزميلتها  •

دلوقتي انت تقولي »يمكنهم القول مثال وأشارت الى أنه  ةعليهم االلتزام بالعربيللطالب إن وقالت 
 «.األرقام
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 «.خمسة عشر»وصححته المعيدة بالقول « خمس عشر»قال طالب  •
ن في وخروفي أغلب الحاالت الطالب اآل، «عشرين»بدال من « اثنينين»قال الكثير من الطالب  •

 المجموعة صححوهم.
 «.سبعتعشر»ها وقالت توإشارت األستاذة لحنجر« سبعتشر»قال طالب  •
مرات عديدة حتى أدركت « كم؟»فظلت األستاذة تسأل « تمانين»كـ ١1ظلت احدى الطالب تقرأ  •

 «.تالتين»الطالبة الخطأ وقالت 
وبعد « عامية؟الوفي »وسألت المعيدة « عشر اثنا»يله بالقول وصححه زم« اثنينعشر»قال طالب  •

 «.اتنعشر»وقت قالت 
 

 دقيقة(: ٠٢)النشرة الجوية  عن)ب(  ١7مرين تمحادثة مرتبط بنشاط 
ة )تمرين السابق ةطلبت األستاذة من الطالب أن يعملوا في مجموعات ثنائية مستخدمين الواجب من الليل •

 ."("أ 1١
اسماء المدن  اي مشاكل في الواجب وقال بعض الطالب إنإن كانت لديهم سألت األستاذة الطالب  •

 والبلدان صعبة.
وأيضاً  االسفر إليهلبلدان التي يريدون/ ال يريدون اعلى الطالب في المجموعات الثنائية أن يقرروا كان  •

قالت األستاذة أنه من المفروض أن تكون لكل و. أن يشرحوا السبب باستخدام "بسبب" أو "عشان"
 أن كل مجموعة ستقدمو« احنا مش عايزين نسافر...»و« احنا عايزين نسافر...»مجموعة جملتان، 
 الجملتين للصف.

بما أنه من « نسافر»فعل يستخدموا  أناألستاذة  اقترحتف« احنا عايزين نروح...»قالت طالبة  •
 «. احنا عايزين نسافر للدار البيضاء عشان نحب الجو المشمس»مفردات الجديدة. فقالت الطالبة ال

 فيتسافروا »سألت األستاذة « احنا عايزين نسافر في كوبنهاغن عشان نحب المطر.»قال طالب  •
 «.نسافر إلى كوبنهاغن»فقال الطالب « ؟ أو نسافر... كوبنهاغن

« كويس؟»سألت األستاذة «. احنا عايزين نسافر لدمشق عشان درجة حرارة كويس»قال طالب  •
 «.كويسة»وصحح الطالب نفسه فقال 

ستاذة الجملة كتبت األ«. سكو بسبب تلج وبسبب الجو باردواحنا مش عايزين نسافر لم»قالت طالبة  •
 بعد )عشان(و اسم نحتاج الىبعد )بسبب(  هوأوضحت أن« التلج»إلى « لجت»على اللوح وغيرت 

 «.  بسبب الجو البارد» أو« عشان الجو بارد»ويمكن القول نحتاج الى 
 


