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 ةدقيق 57مدة الحصة:            الكتاب: الجزء األول 
 والنكرة المعرفة: القواعد           الخامس الدرس

 

 نافع -شولتي مارثا للدكتورة صف
 أوستن في تكساس جامعة في

 
 
 

 

 :الصف إلى الحضور قبل الطالب من المطلوب
 نترنت.على اإل ٧عمل تمرين عن المعرفة والنكرة و ٧٩و ٧٩صفحة  ١"القواعد "قراءة  •
 .٩تمرين  عمل •
 .١١١و ٧٧حاتت عن هذااهذا(  على صفحت  قراءة المال •
 .١١إكمتل تمرين  •
 .٨٩ب تصحيح واج •
 

 أهداف الحصة:
 تعزيز القدرة على استخدام اسمتء اإلشترة. •
 مراجعة فكرة المبتدأ والخبر، وفكرة الجمل الفعلية واالسمية. •

 

 :الخطوات المتبعة
 دقيقة( ٠١) ٠١تمرين 

 
كتنوا قد عملوا عليه الاي  ١١١صفحة  ١١تمرين يفتحوا الكتب على  طلبت األستتاة من الطالب أن •

 «. ست عشر»وأجتب إليهت طتلب فقتل « كم جملة ف  التمرين؟». وسألت األستتاة كواجب بيت 
، هـةلمقترنة بين ترجمته وترجمة الشريكهـة لأن يعمل مع شريك هـةطتلبطلبت األستتاة من كل  •

 .ف  الجمل الت  كتنوا يعملون عليهت ف  التمرين لمبتدأ والخبرعليهمت أن يجدا اكتن وكالك 
فغيرتت الترجمة « ديوذا( يعن   داذاا يعن  »فاكرتهمت المعيدة « فصلالذا( » كتبت طتلبتين •

 «.فصلالذاا »إلى 
« درس؟»قتل الطتلب « دراس  من أي كلمة؟»فسألته األستتاة « فصل درس »كتب طتلب  •

 «.دراس »فغير الطتلب ترجمته إلى « دراسة»مشتق من ة إنه فقتل األستتا
الطالب كتنوا بعد وقت قليل قررت األستتاة أن تعيد الصف إلى مجموعة واحدة كبيرة ألنهت رأت أن  •

 على الشتشة وتحدث مشتكل كثيرة ف  فهم اسمتء اإلشترة، فسلّطت ورقة احد الطالبيواجهون 
 ولى.األ الجمل الثالث ترجمةالطالب معت عن 

مش » فقتلت احدى الطتلبتت« صحيح؟»ستتاة سألت األ« ذاا الرجل الكبير تعبتن.»طتلب كتب  •
  :توقتل« ذاا»وشطبت األستتاة « ذاا

   “not this old man ,the old man” 
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مزة ف  كلمة تاة الى أنه ليس ذنتك ذاألست شترتفأ« ذاا اإلمتحتن صعب؟» كتبكتن طتلب قد  •
كتنوا وقتلت األستتاة نعم ألنهم « should we add ذل? »هت. وسألت طتلبة وشطبت« امتحتن»

 تلفصحى.بيكتبون التمرين 
ألستتاة الك وقبلت ا« الدراس »وأراد احد الطالب أن يضيف « ذاا الفصل طويل»طتلب كتب  •

 لكنهت قتلت إن إضتفة كلمة "الدراس  اختيترية وأن المعنى واضح من السيتق. 

 
فقتل الطالب « ذاا»أمثلة إضتفية لـ األمثلة طلبت األستتاة من الطالب أن يقدموا ارتجتليت  بعد ذا(  •

وانتارت األستتاة إلى أن صححت نفسهت، « ذاا واجب»وقتلت طتلبة « ذاا البتب»و« ذاا البيت»
لت فقت« ذا(»ثم طلبت األستتاة أمثلة مع «. ذاا الواجب» ثم أخيرا  « ذاال الواجب»فقتلت الطتلبة 

وكررتهت « ذِا( ِالمنطقة»فقتلت األستتاة إنه عليهت مزج الصوائت بسالسة كـ« ذِاِ( ألمنطقة»طتلبة 
 الطتلبة ثم جعلت األستتاة كل الصف يكررذت.

 للعمل ف  مجموعتتهم لمتتبعة العمل على التمرين. عتد الطالب  •

 --كمت حدث ذنت --ف  مجموعتتذنت نالحا كيف أن األستتاة تضطر أحيتنت  إليقتف النشتط والعمل 
والعودة إلى الصف ككل لتسليط الضوء على إشكتلية معينة يواجههت عدد كبير من الطالب. طبعت  ال 
نريد أن نلجأ الى مثل ذا( الخطوة ف  كل مرة نجد فيهت بعض الطالب يواجهون مشتكل معينة ألن 

يكون األستتا واعيت  ألذمية اللجوء الى  ذاا من شأنه أن يؤثر على إيقتع النشتط. ولكن من المهم أن
ذا( الخطوة إن رأى مت يبرر له الك. والواضح ان األستتاة ذنت رأت ضرورة التوقف والعمل معت  

 كصف على اإلشكتليتت ف  ثالث جمل ثم طلبت من الطالب استئنتف النشتط من جديد.
 

 والك للسمتح للطالب بتلعمل مع بعض  ف  ذا( المرحلة  كتن التدخل من األستتاة والمعيدة قليال   •
 . الجمل معنىالتفتوض ف  و
مت فيش الف »وقتل شريكهت « ذا( الرستلة الجميلة» قتلت فيهت: ٨رقم ترجمة للجملة كتبت طتلبة  •

 وقتل ال.« ؟"جميلةف  "الف الم  هوفي»وسألت المعيدة « الرستلة»ف  إشترة إلى « الم
وكتن  ، وسلّطت األستتاة احدى األوراق على الشتشة.ةوعة واحدإلى مجم بعد وقت، عتد الطالب •

ذو المبتدأ. فسألت « ذاا فصل»مع إشترة إلى أن « ذاا فصل سهل»على الورقة  ت  مكتوب
فسألت «. This is a class»فقتل الطالب   what is the meaning of“ ذاا فصل? »اآلستتاة 
 «.المبتدأ هذاا  بس»قتلت األستتاة وقتلوا ال. ف« مبتدأ؟ فصل" ذاا"»تاة األست

وقتلت إن تحديد « بترد»إلى « برد»فغيرت األستتاة « ذاا الشتتء برد»على الورقة  ت  كتن مكتوب •
« this is a cold winter»المبتدأ صحيح لكن الترجمة ختطئة. فأكدت بأن الجملة األصلية ذ  

 «.ذاا شتتء بترد»وقتل طتلب 
وعندمت قرأت طتلبة ذا( الجملة نطقت تتء « القتذرة مدينة كبيرة جدا  »قة على الور ت  كتن مكتوب •

 فجعلتهت األستتاة تكرر الجملة وف  المرة التتلية صححت نفسهت.« ةمدين»مربوطة ف  
ممكن نضيف »وقتلت األستتاة « صديقك الجديد طتلب ذنت؟» من الجمل الت  عرضتهت األستتاة •

 «.ذنت ذل
ذنتك  وقتلت األستتاة إن« woman»كترجمة لـ« بنت» أيضت   تهت األستتاةمن الجمل الت  عرض •

فطلبت األستتاة من الطالب أن يبحثوا عن  الكلمة ولكن لم يقدم أحد اي إجتبة،كلمتت أنسب لها( 
فغيرت «. نعم، أو ست»وقتلت األستتاة « إمرأة»الكلمة مع الشركتء، فبعد الك قتلت طتلبة 

 «.اتيةكوالقصيرة سعودية والست الطتولة  الستّ » الجملة على الورقة إلى

وإنمت  كيف أن األستتاة لم تعِط الطالب الكلمة الت  كتنت تبحث ذنت وذ  "امرأة" الحاوا ذنت
طلبت منهم أن يفكروا ف  الكلمة مع شركتئهم ألنهت تعرف أنهم كتنوا قد تعرضوا الى ذا( الكلمة 
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حضتر الكلمة. وف  ذاا مثتل جيد على الدور الاي من قبل ونرى كيف أن طتلبة نجحت ف  است
تلعبه االستتاة كموجهة وليس كملقنة تعط  اإلجتبتت الصحيحة إن لم ينجح الطالب ف  الوصول 
اليهت بسرعة. دور االستتاة ليس أن تعط  اإلجتبتت الصحيحة بل أن توجه الطالب الكتشتف 

من نتحية الوقت لو فعلت األستتاة الك اإلحتبة الصحيحة معت . صحيح أنه كتن سيكون أسرع 
ولكن مت قتمت به ذو استثمتر للوقت ف  التعلم وذو إشترة ضمنية منهت إلى إيمتنهت بقدرتهم على 

 استحضتر الكلمة المطلوبة.

 :األستتاة ثم قتلت 
"first ,are all the alif lams in the right place?”  

تتغير فعرفوا أنه من الالزم أن « طتولة. ذا( طتولة»لت وقتلوا نعم. ثم دقت على الطتولة وقت •
 the»وليس « the tall one»وقتلت طتلبة إن الجملة األصلية تقول «. الطويلة»إلى « الطتولة»

tall woman » فقتلت األستتاة« الواحدة الطويلة»وسألت عمت ااا جتز القول:  
“don‘t think in English’ ,one ‘is very idiomatic”. 

إلى « كواتية»وأخيرا غيرت «. نعم، بس»فقتلت األستتاة « الطويلة»ح طتلب آخر واقتر 
 «.كويتية»

 ه، وقتل الطالب إن«ذم يتاكرون طتفولتون صتبين» أيضت   من الجمل الت  عرضتهت األستتاة •
  :سألت طتلبة«. طفوالتهم الصعبة»إلى  العبترة يجب تغيير

“why isn‘t there alif-lam on طفوالتهم "   
وقتلت « because of the possessive »وقتلت الطتلبة «. You tell me»وأجتبت األستتاة 

 .:نعم"األستتاة 
جعل الطالب ذم الاين يصلون الى اإلجتبة الى دائمت  ذنت مثتل آخر على كيف تسعى األستتاة 

 واالكتشتف.الصحيحة وال تقوم ذ  بإعطتء اإلجتبة ألن ذاا ال يستعد على التعلّم 
 How can we»سألت األستتاة «. أسكن ف  ذاا الشترع الواسع وزحمة مشكلة» أيضت  من الجمل  •

make this وقتل طتلب « جملة إسمية؟«Add وسألت « زحمة»أضتفت األستتاة هالـ  لـ«. أنت
 نعم""وقتلت األستتاة « ”because it’s generalقتل طتلب « الف الم؟ ليه»

“not an overcrowding, but overcrowding in general”. 
عتيزين »األستتاة فقتلت « ريخةت»اقترحت طتلبة «. منطقة تتريخ»ت  على الورقة كتن مكتوبو •

 «.ريخيةتت»فقتلت « نسبة
أراد و«. الطتلب الجديد فرنس  من أصل مغرب » أيضت   من الجمل الت  عرضتهت األستتاةو •

فطلبت «. This new student»ستتاة أكدت بأن الجملة ليست لكن األ« ذاا»طتلب إضتفة 
« من أصل مغربية»، فقتلت «طتلبة»كتن دأ ن طتلبة أن تقرأ الجملة وكأن المبتاألستتاة م

 ماكر. دائمت  « أصل»كلمة واغتنمت األستتاة الفرصة لتاكر الطالب بأن 
كيف فسألت األستتاة « ت  الكبيرةأنت متبحّسش بتلوحدة ف  عيل» أيضت  من الجمل الت  عرضتهت  •

وسألت األستتاة « أنت ال أشعر بتلوحدة ف  اسرت  الكبيرة». وقتل طتلب نقول الك ف  الفصحى
 :وقتلت األستتاة« مش الزم»وقتل الطتلب « الزم عندنت هأنت ؟»

“If we don‘t have ana we don’t have جملة اسمية،   we have... 

 «.جملة فعلية»وقتل الطتلب  
« حر»فغيرت األستتاة «. ذاا الجو حر أوي وشمس» أيضت   من الجمل الت  عرضتهت األستتاة •

، فقتلت «ا  جد»وقتلت طتلبة « أوي ف  الفصحى؟كيف نقول »وسألت األستتاة « حتر»إلى 
 « مشمس.»فقتل طتلب « شمس اسم وعتيزين صفة...»األستتاة 
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أن يفكروا ف  كيفية التعبير عن معنى الجملتين  طلبت من الطالب الحاوا ذنت كيف أن األستتاة
األخيرتين بتلفصحى بعد أن عبروا عنهمت بشكل صحيح بتلعتمية المصرية. والهدف ذنت ذو رفع 
وع  الطالب بتالختالف الاي سيالحاونه ف  المستقبل بين لغة الكتتبة ولغة الحديث. طبعت  ذاا 

ئوا ذنت ولكنه جزء من سع  األستتاة لمستعدة ال يعتبر "تصحيحت " لخطأ ألن الطالب لم يخط
الطالب على التفكير ف  كيفية التعبير عن أنفسهم بتلعربية ف  سيتقتت مختلفة شفوية وكتتبية، 
رسمية وغير رسمية. وليس الهدف ف  ذا( المرحلة أن نقوم بتحويل كل جملة ينتجهت الطالب 

اإلحستس بتلتعدد الموجود بتكوين الوع  و بتلعتمية الى الفصحى وإنمت ذو جعل الطالب يبدأون
لالك فإن طرح سؤال أو سؤالين من األستتاة حول  .وبتلفرق بين لغة الكالم والكتتبة ف  العربية

تحتويتن على  كيفية التعبير عن المعنى بتلفصحى منتسب جدا  ذنت ختصة وأنهت اختترت جملتين
 مفردات وتراكيب تدربوا عليهت ستبقت . 

 
 دقيقة(: ٠7) ٠٠تمرين 
ثم طلبت منهم أن ، ١١طلبت األستتاة من الطالب أن يعملوا مع شركتء مختلفين على تمرين  •

 يكونوا مستعدين لتقديم بعض جملهم الى الصف.
« ممكن صغيرة؟»وسألت األستتاة « المدرسة الوحيدة قصيرة جدا  »قدمت مجموعة جملة  •

 «the first grade is very small». وقتلت الطتلبة أن تترجموقتلوا نعم. وطلبت من طتلبة أخرى 
فستعدتهت طتلبة أخرى ولم تعرف الطتلبة اإلجتبة الصحيحة « ؟firstوحيدة »وسألت األستتاة 

 .«the only school is very small»وقتلت 

الاي قد يطرحه البعض ذنت ذو لمتاا طلبت األستتاة من الطتلبة أن تترجم مع أن  السؤال
لسبب ف  الك ذو ز ف  الصف بشكل عتم ذو على الكالم والتواصل بتلعربية. واالتركي

طبيعة النشتط نفسه والسيتق الاي يتم فيه والاي يقوم على التمييز بين تركيب  اإلضتفة 
واالسم + الصفة وفهم الفرق بين الجملة والعبترة وتطوير الدقة ف  استخدامهمت. والترجمة 

  يمكن أن تستعد على مدى استيعتب الطالب لها( االختالفتت وال ذ  وسيلة من الوستئل الت
ف  السيتقتت الت  تحتتج األستتاة فيهت الى التحقق من الدقة ف   أحيانا  ضرر ف  استخدامهت 
دون أن يؤدي الك الى تغليب استخدام االنكليزية ف  الصف ألن ذاا ال  فهم تراكيب معينة

. واضح ذنت أن ذدف األستتاة كتن التحقق من   التدريس يتنتغم مع الفلسفة الت  نتبعهت ف
  تطلبهت من كل مجموعة. وذ  طلبت الترجمة من طتلبة واحدة ولم بشكل سريع الفهم 

فسألت األستتاة عمت « ربيع»و« طقس»ف  تأليف جملة لـ تحديت   واجهت إحدى المجموعتت •
، وقتلوا إنه إضتفة، فسألت وصفة ت  إضتفة أو اسمتركيب "طقس + ربيع" يمثل ااا كتن 
طقس الربيع ف  »عة فقتل طتلب ف  المجمو ”?Can we make an “of” phrase“  األستتاة

 «.ممتتز»وقتلت األستتاة « اوستن جميل جدا  
ُتستخدم لألشيتء فقط « قديمة»وقتلت األستتاة إن كلمة « عتئلة صديقت  قديمة»قتلت طتلبة  •

 «.كبيرة»استخدام واقترحت 
اسم »وصفة، وقتل الطالب  ت  إضتفة أو اسم« جديد + زميل»تركيب سألت األستتاة ااا كتن  •

« عتيزة جملة أو عندك جملة؟»وسألت األستتاة « عتيزة جملة»فقتلت طتلبة «. وصفة
وقتلت األستتاة إن « زميل  الجديد يدرس ف  نفس الجتمعة» توقتل« عندي جملة»فقتلت 

وقتلت « زميل  الجديد يدرس مع  ف  الجتمعة»رح طتلب ذا( الجملة غير واضحة واقت
 «.كويس»األستتاة 

وقتل « صفة؟ اسم + how could you make this»سألت األستتاة « جيش + العراق»بتلنسبة لـ •
 «.جيش العراق ف  الحقيقة أمريك »وقدم الطتلب جملة « الجيش العراق »طتلب 


