مقارنة الطقس
لمحة عن الصف
األستاذ :وائل فوزي
اللغة :العربية
الصف :السادس
المدرسة :مدرسة السال  ٢للكفاءات العالية
تاريخ الدرس ٦ :نيسان \ أبريل
عدد الطالب٨ :
ً ألربعة أيام في األسبوع.
مدة الصف ٤٥ :دقيقة يوميا

ملخص الفيديو:
في هذا الفيديو يتابع طالب األستاذ وائل فوزي في الصف السادس التعرف
ّنون على الكتابة والكالم بالفصحى
إلى الطقس في العالم العربي ويتمر
الممزوجة بالعامية .يبدأ األستاذ الدرس بعرض صور(على شرائح
"باوربوينت") عن الطقس في كل من مصر وشيكاغو ويسألهم عن الطقس في
الصور ثم يطلب منهم أن يقوموا بطرح أسئلة بأنفسهم عن الطقس
مستخدمين اللهجة العامية التي يتقنونها .بعد ذلك ،وبهدف إجراء
دد ،يتم تقسيم الصف إلى مجموعتين ويكون على كل
تقديم ضمن وقت محّ
طالب في كل منهما أن يقارن بين الطقس في أي بلد عربي يختاره وبين
الطقس في نفس الفصل في صورة من مدينة أو بلد آخر (من اختيار الطالب
ً) .ثم يقوم الطالب بالعمل على إكمال ورقة عمل يشيرون فيها إلى
أيضا
ثماني صور ويصفون الطقس فيها باختصار باستخدام الفصحى أو العامية،
ّ إنهاء الصف بنشاط كتابة يقوم فيه الطالب بكتابة سؤال مرتبط
ويتم
بالطقس ثم يتبادل كل طالب السؤال مع زميله ويكون على كل طالب قراءة
سؤال الزميل واإلجابة عنه في المنزل.

المعاييرالتدريسيّة:
●
●
●
●

التواصل :التواصل على المستوى الشخصي
التواصل :التواصل بهدف التقديم
الثقافة :الربط بين الممارسات الثقافية ووجهات النظر
المقارنة :المقارنة بين الثقافات المختلفة

يمكنكم القراءة أكثر عن هذه المعايير في نهاية هذا الدرس.

الكلمات المفتاحية:
●
●
●
●

اللهجة
اللغة األجنبية في المدارس اإلعدادية/اإلبتدائية
التقييم غير الرسمي
وحدات الكتاب القائمة على الموضوع

يمكنكم أن تجدوا تعريف هذه المصطلحات في قاموس المصطلحات الموجود
في الملحق.

الصف بكلمات األستاذ:
" ما لم يكن هناك تجربة أصلية أو مادة أصلية مع اللغة فليس من
ّم اللغة حقيقية .إذا لم يستخدم الشخص ما
الممكن أن تكون عملية تعل
ّمه في هذه اللغة فبالتأكيد سينساه ،والكثير من الناس يتعلمون
تعل
لغً
ة ما في حياتهم ثم ينسونها والسبب هو أنهم لم يربطوها بحياتهم
الشخصية"__.األستاذ وائل فوزي

ّمه الطالب في هذا الصف في هذه السنة:
عما سيتعل
لمحة ّ

لماذا تدرس الثقافة العربية؟
الفصحى والعامية
الجذر والوزن
المزيد عن التحيات وطريقة الوداع
من أنا في العالم العربي؟
العائلة واألقارب
جيراني ومجتمعي
العائلة والعادات والتقاليد اإلجتماعية

معلومات خلفية عن المدرسة:
يقوم األستاذ وائل فوزي بتدريس اللغة العربية لطالب الصف السادس في
مدرسة ال سال  ٢للكفاءات العالية التي بدأ تدريس اللغة العربية فيها
منذ سبع سنوات ،وتقع هذه المدرسة في مدينة شيكاغو في والية إيلينوي
ء من التحضيري وحتى الصف الثامن ،كما
وهي تضم مختلف المستويات ابتداً
ً من مختلف العرقيات والخلفيات من العائالت التي تعيش
أنها تقبل طالبا
دم إلى
على بعد دائرة نصف قطرها ستة أميال من المدرسة .ويتم التقّ
المدرسة عن طريق طلب وإستمارة أو عن طريق سحب اليانصيب.
ً فهناك ٪ ٣٩،٥
وبالنسبة لخلفيات الطالب الملتحقين بالمدرسة حاليا
منهم من أصول أمريكية التينية (هيسبانيك) و ٪٣٢،١بيض و ٪١٨سود و٣،٦
ً ٥٧٧
 ٪آسيويون و ٪٦،٨من أصول أخرى .ويبلغ عدد طالب المدرسة حاليا
ّمون من
متدن و ٪13،2متعل
ً بينهم نسبة  ٪ ٣٦،٤من عائالت ذات دخل
طالبا
ٍّ
ّمون للغة اإلنكليزية كلغة ثانية.
ّعة و ٪6،2متعل
خلفيات متنو
وهذه المدرسة هي عبارة عن أكاديمية للغات يختار الطالب فيها إما
العربية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو الصينية كلغة ثانية كما أنهم
يدرسون ثقافة وتاريخ البالد واألمم التي تتكلم هذه اللغات .وبما أن
َهمة األساسية لهذه المدرسة فإن التركيز في تدريس
دراسة اللغات هي الم
جميع اللغات األجنبية فيها يقوم على المضمون .ويتم تدريس جميع صفوف
ً ألربعة أيام في
اللغة من الصف األول حتى الثامن لمدة  ٤٥دقيقة يوميا
األسبوع مما يعني أن هناك  ١٨٠دقيقة مخصصة لتعليم ودراسة اللغة
دل يتجاوز ما هو
األجنبية أسبوعيا
ً في هذه المدرسة اإلبتدائية وهو معّ
ّق في المدارس اإلبتدائية األخرى.
متعارف عليه ومطب

تصميم الصف:
َط
ِه للخُط
إن هدف األستاذ وائل األساسي أثناء تصميمه لنشاطات الصف ووضع
التدريسية لوحدات الكتاب القائمة على الموضوع هو رفع وعي الطالب
ّقافة باإلضافة إلى البناء على ما سبق لهم أن تعلموه.
باللغة وبالث
ّع الموجود في احتياجات طالبه وفي
ً بالتنو
واألستاذ وائل ليس فقط واعيا
ّم لديهم وإنما هو يتعامل مع هذا التنوع باعتباره نقطة
أساليب التعل
ارتكاز أساسية أثناء تصميمه لنشاطات الصف .وهو يعبر عن ذلك بقوله:
" أنا أحتاج لشهر أو ثالثة أشهر لكي أعرف ما هي األشياء التي تثير
َفاعلون مع
اهتمام كل طالب من طالبي" ويرى بأن بعض الطالب يتجاوبون ويت
المواد المرئية بشكل أفضل من المواد المسموعة وكذلك فإن البعض منهم
يعبر عن أفكاره بشكل أفضل في الكتابة منه في الكالم.
يقسّم األستاذ وائل كل وحدة من وحدات الكتاب إلى عدة دروس كل واحد
ّع من الطالب
يتوق
منها مرتبط بواحدة من مخرجات األداء أو المهام التي ُ
ّسه هو
إتقانها في نهاية الوحدة .ويقول األستاذ وائل "كل درس أدر

ّل الدرس الذي قبله
عبارة عن جزء صغير من الكتاب وهذا الجزء يكم
ّالب إلى الصورة الكبيرة" .إن تحديد
والذي بعده بهدف الوصول بالط
ّم
األهداف والتوقعات لكل وحدة ولكل درس يخدم استراتيجيات التعل
األساسية والتي هي الثقافة والمقارنة والربط والمجتمعات باإلضافة إلى
أنه يدعم التواصل بأنماطه الثالثة أي التواصل على المستوى الشخصي
والتواصل التفسيري والتواصل بهدف التقديم .ويقوم األستاذ وائل
بتصميم اختبار مختصر لتقييم هذه األنماط الثالثة من التواصل عند
ّم للتقييم بهدف قياس مدى نجاح الطالب في
الطالب ويقوم باستخدام سل
دم
أداء المهام المطلوبة منهم .وفي بداية كل وحدة من الكتاب يقّ
األستاذ وائل للطالب قائمة بالمهام التي عليهم أن يكونوا قادرين على
أدائها في نهاية الوحدة.
ّة ومرتبطة
ّن نشاطات أصلية وواقعي
يضم
ويحاول األستاذ وائل دائما
ً أن ُ
ً في أداء الطالب لهذه النشاطات على
بحياة الطالب في دروسه ويحرص دوما
التقليل من استخدام اللغة اإلنكليزية ودفع الطالب إلى استخدام اللغة
العربية ،كما أنه يقوم بالعمل على تطوير الكتابة بالفصحى عند الطالب
ً بالصف الخامس اإلبتدائي وبنفس الوقت يعمل مع الطالب
في كل درس بدءا
على تطوير مهارتيّ الكالم واالستماع باستخدام العامية .وفي تقدير
ً
ّزا
األستاذ وائل فإن التواصل على المستوى الشخصي والقراءة يأخذان حي
أكبر بكثير ( )80%من وقت الصف مقارنً
ة بالكتابة التي تأخذ نسبة ٢٠
.٪
ّن استراتيجيات التعلم الخمس
وكذلك يحرص األستاذ وائل على أن يضم
األساسية والتي هي الثقافة والمجتمعات والتواصل والمقارنة والربط في
ً
كل درس ولكنه يعتقد أن تطبيق اإلستراتيجيات الثالث األولى أسهل خصوصا
بتوفر الفيديوهات والمواد المرئية ،أما بالنسبة للمقارنة فإن
ً أكبر خاصة بالنسبة لطالب المرحلة اإلبتدائية.
ديا
تطبيقها يمثل تحّ
ومع ذلك فهو يعترف بأنه في بعض األحيان يرى الطالب يقومون بمقارنات
ممتازة بالنسبة لعمرهم الصغير بين ثقافتهم والثقافة العربية.

الدرس:
ّس األستاذ وائل في مدرسة السال  ٢منذ سبع سنين وهو المسؤول في هذه
يدر
السنة عن الصف السادس الذي ال يوجد فيه طالب من ذوي الخلفية الثقافية
العربية/اإلسالمية وهو قام بتدريس بعض طالب هذا الصف منذ مرحلة
الروضة .والدرس هو جزء من وحدة عنوانها "من أنا في العالم العربي؟"
ويقوم الطالب بجمع معلومات عن جانب من جوانب الحياة في العالم
العربي (الطقس في هذا الدرس) ثم يقومون بعرض ما فهموه وتقديمه
لزمالئهم في الصف .ويقوم األستاذ بوضع أهداف وتوقعات الوحدة على
الحائط في الصف على شكل قائمة "أنا أستطيع أن ".....كما في النموذج
التالي:

أنا أستطيع أن:
● أقارن بين الطقس في شيكاغو ومصر وبالد عربية أخرى في كل
الفصول.
● أطرح أسئلة وأن أجيب عن أسئلة عن الطقس باستخدام أكثر من
لهجة.
دل درجات الحرارة في البالد المختلفة.
● أعرف معّ
قبل هذا الصف قام كل طالب بالبحث عن معلومات عن الطقس في
ً تعلموا
إحدى الدول العربية في كل من الفصول األربعة وأيضا
بعض الكلمات العربية بلهجة البلد الذي بحثوا عن الطقس فيه.
وقد انصب تركيز هذا الدرس على التواصل على المستوى الشخصي
والتقديمي باإلضافة إلى التركيز على الممارسات الثقافية
ووجهات النظر.
في بداية الصف قام االستاذ بعرض شرائح (بور بوينت) على الشاشة عن
الطقس في مدينة شيكاغو وفي مصر وقد قام الطالب بالتدرب على طرح
أسئلة وعلى اإلجابة عن أسئلة متعلقة بالطقس في كل من شيكاغو ومصر.
وبعد ذلك قام األستاذ بنشاط مختلف حيث قسم الصف إلى مجموعتين وفي كل
مجموعة كان على كل طالب أن يقدم بدقيقة واحدة أمام مجموعته عن
الواجب الذي كان مطلوب منه منذ عدة أسابيع فقبل هذا الصف بعدة
أسابيع طلب األستاذ وائل فوزي من الطالب أن يجدوا صورة للطقس في
شيكاغو أو في مكان آخر وصورة أخرى عن الطقس في إحدى البالد العربية
ً للصورتين كالكالم
ّروا وصفا
ً على الطالب أن يحض
في نفس الفصل وكان أيضا
ُخذت فيه الصورة وعن الطقس في ذلك الشهر .وباالعتماد
عن الشهر الذي أ
على هذا الواجب قام كل طالب بالتقديم أمام مجموعته.
بعد التقديم قام الطالب بالعمل على نشاط كتابة حيث أعطى األستاذ وائل
الطالب ورقة عمل تتضمن ثماني صور مختلفة مرتبطة بالطقس وكان على
الطالب أن يقوموا باإلشارة إلى هذه الصور ومن ثم أن يقوموا بتشكيل
جمل طويلة ومعقدة بعض الشيء باالعتماد على هذه الصور ويقول األستاذ
فوزي في هذا الموضوع " هكذا نقوم بالبناء على التفاصيل الصغيرة ".
وفي نهاية الصف يطلب االستاذ من كل طالب أن يكتب سؤاالً عن موضوع
ً بالطقس ومن ثم على الطالب أن
الدرس لذلك اليوم أي سؤاالً مرتبطا
يتبادلوا االسئلة مع الزمالء فيأخذ كل طالب سؤال أحد الزمالء معه إلى
البيت لقرائته و اإلجابة عنه.
أثناء الدرس استخدم الطالب تعابير عامية باإلضافة إلى الفصحى وهذا
ً من أهداف وحدة الكتاب وقد ساعد االستاذ الطالب
كان بحد ذاته واحدا
ّن على العبارات العامية بعدة لهجات كالمغربية والمصرية
على التمر
ً
والعراقية ولهجات الخليج خصوصا في نشاطات المحادثة ويقول األستاذ

فوزي في هذا الموضوع " أشعر بأنه من الضروري أن يكون الطالب واعين
ً ما في المستقبل يتكلم بإحدى
بإحدى اللهجات العامية فإذا سمعوا شخصا
الهجات العامية سيعرفون كيف يتواصلون معه" .

استراتيجيات التدريس األساسية:
●

●

●

●

تعليمات مرتبطة بالدرس القائم على المضمون :يعزز األستاذ
اكتساب الطالب للغة ومعرفتهم بثقافتها من خالل تقديم وتفعيل
موضوع أو مادة معينة بأكثر من شكل وفي عدة نطاقات.
استخدام التكنولوجيا :يستخدم األستاذ وائل وسائل التواصل
اإلجتماعي التي تسمح بها المدرسة ليعزز أنماط التواصل الثالثة
سواء التواصل الشخصي أو التواصل التفسيري أو التواصل بهدف
ّكنولوجيا تساعد الطالب على االنخراط أكثر في مهام
التقديم ،فالت
واقعية وأصلية كما تساعدهم على التفاعل مع جمهور أصلي من
ً تتيح لهم فرصة الحصول على
الناطقين باللغة-الهدف وأيضا
معلومات من مصادر أصلية .وعلى سبيل المثال من الممكن أن يقوم
ّنات على اإلنترنت أو يقومون بإعداد ()podcast
الطالب بكتابة مدو
ً من الممكن أن يتبادل الطالب الرسائل مع أبناء اللغة على
وأيضا
اإلنترنت أو يقومون بإجراء حوارات معهم عن طريق الفيديو كما
ً أن يستكشفوا على االنترنت مواد مسموعة أو مقروءة
يمكنهم أيضا
أو بصرية مأخوذة من ثقافة اللغة-الهدف.
ّن لكل وحدة
المنهج الذي يقوم على موضوعات :يتم تحديد موضوع معي
ّك األساسي الذي ينتظم
في الكتاب ويكون هذا الموضوع هو المحر
سلسلة النشاطات المتعلقة بتلك الوحدة .ويتم خلق سياق واضح
يستكشف الطالب من خالله أنماط التواصل الثالثة ويقوموا بتفعيلها.
استخدام المواد البصرية :يستخدم األستاذ المواد البصرية كالصور
مثالً لتعزيز المحادثة والثقافة عند الطالب.

تحليل الفيديو:
فكروا في هذه األسئلة واكتبو إجاباتكم أو ناقشوها في مجموعات.

قبل المشاهدة:
أجيبوا عن األسئلة التالية:
ّنون أكثر من لهجة
● كيف تقومون بتدريس العامية والفصحى؟ وكيف تضم
عامية واحدة في صفكم؟

● ما هي أنواع وطرق التصحيح والتوجيه التي تتتبعونها في العمل
ّنة من التصحيح في كل
مع طالبكم؟ وعلى أي أساس تختارون طريقة معي
مرة ترون فيها الحاجة إلى توجيه الطالب؟
● ما هي بعض الطرق التي تستخدمونها في مناهجكم لتعزيز قدرة
الطالب على التواصل عن طريق التقديم؟

شاهدوا الفيديو:
أثناء مشاهدتكم لفيديو "مقارنة الطقس" اكتبوا مالحظاتكم حول
استراتيجيات األستاذ وائل التدريسية وخاصة كيفية إغنائه لدرس الطقس
باللهجات العامية وبنائه على نشاطات من شأنها تطوير المهارتين
الكتابية والشفوية وكيفية قيامه بالتصحيح والتوجيه في األوقات
ّصة للتقييم .اكتبوا عن األشياء المثيرة لالهتمام والمهمة
المخص
ّم
ّعل
والمفاجئة التي الحظتموها في هذا الدرس سواء المرتبطة منها بالت
ّعليم.
أو بالت

التفكير والتأمل في الفيديو:
راجعوا المالحظات التي قمتم بأخذها وأجيبوا عن األسئلة التالية:
● ما هي الفائدة من جعل الطالب يقومون بتقديم معلوماتهم عن الطقس
ّ في مجموعته وليس أمام الصف بكامله؟
كل
● كيف تصفون التوازن بين نسبة كالم األستاذ مقابل نسبة كالم الطالب
في الصف؟
● صفوا غرفة صف األستاذ فوزي وناقشوا كيف يساهم شكل غرفة الصف
ّم.
وتنظيمها في توفير بيئة مساعدة على التعل

راجعوا الفيديو مرة ثانية:
ّزوا على التالي:
شاهدوا الفيديو مرة ثانية ولكن في هذه المرة رك
ّبعة لطرح األسئلة والتصحيح
تدريس اللهجات العامية والتقنيات المت
والتوجيه.

تمرين :تدريس اللهجات العامية
يتدرب الطالب في صف األستاذ وائل في نشاط محادثة على الكالم باستخدام
عدة لهجات عربية ،وبما أن موضوع الطقس متصل بالحياة اليومية فإن

هذا يعطي الطالب الفرصة لكي يستخدموا هذه اللهجات في الكتابة عن
ً.
الطقس أيضا
ّن األستاذ وائل في صفه عدة لهجات ،فما هي الفائدة من تعريض
● يضم
الطالب ألكثر من لهجة واحدة؟
ّمهم كيفية
دة فعلهم على تعل
● كيف كان تفاعل الطالب أو رّ
التعبيرعن نفس المعنى بأكثر من لهجة؟
● ما كان الهدف من نشاط الكتابة في نهاية الصف؟ وكيف قام األستاذ
ددة في الكتابة؟
فوزي بتضمين اللهجات المتعّ

تمرين :تقنيات طرح السؤال والتوجيه
ّف األستاذ فوزي مجموعة من التقنيات لجعل طالبه يطرحون أسئلة ،كما
يوظ
أنه يستخدم معهم أساليب متنوعة في التصحيح التوجيه.
● ما هي بعض أشكال التصحيح اإليجابي أو التشجيع التي يقدمها
األستاذ فوزي لطالبه؟
دة فعلهم على نوع التصحيح
● كيف كان تفاعل الطالب أو رّ
دمه األستاذ فوزي؟
والتوجيه الذي يقّ
● في عملية التصحيح والتوجيه نالحظ األستاذ فوزي يقوم في بعض
األحيان باستخدام طريقة طرح السؤال/الجواب/التقييم حيث نراه
يطرح سؤاالً على الطالب وعليهم أن يجيبوا على السؤال ثم يقوم
األستاذ مباشرة بتصحيح الجواب المعطى .وفي أحيان أخرى نراه
يلجأ إلى طريقة السؤال/الجواب/التوسيع حيث يستخدم األجوبة التي
يقدمها الطالب على سؤاله بهدف توسيع المحادثة في الصف ،فما هي
الفائدة من هذا التبديل في أسلوب التوجيه والتصحيح؟

ربط الفيديو بتدريسكم:
فكروا في التمرين:
أثناء تفكيركم بهذه األسئلة اكتبوا إحاباتكم أو ناقشوها في مجموعات.
● ما هي التقنيات المختلفة التي تستخدمونها في توجيه طالبكم
وتصحيحهم أثناء أداء النشاطات المختلفة؟
● كيف تقومون بوضع التوجيهات والتعليمات المتعلقة بتقديمات
الطالب في صفوفكم بحيث تعكس هذه التقديمات جهد الطالب أنفسهم
وبحيث يكونون هم محور التركيز خالل القيام بالتقديمات؟
دون طالبكم وتهيئونهم للكالم مع الناطقين باللغة من بالد
● كيف تعّ
عربية مختلفة ولهجات مختلفة؟

شاهدوا فيديوهات أخرى:
شاهدوا فيديوهات أخرى من مكتبة تعليم اللغات األجنبية ( )K–12لمعرفة
المزيد عن مناهج البحث التي ناقشنا واحدة منها في الفيديو السابق.

مالحظة :كل الفيديوهات في هذه السلسلة تحتوي على ترجمة باإلنكليزية.
● التخطيط للنشاطات( :فيديو بالعربية) في هذا الفيديو يقوم
الطالب بإجراء محادثة حقيقية وواقعية ويتكلمون عن النشاطات
التي يخططون للقيام بها.
● األداء والتقديم بثقة( :فيديو بالفرنسية) يعرض لنا هذا الفيديو
كيف يقوم الطالب في صف للغة الفرنسية باالعتماد على بحثهم
ونقاشهم السابق من أجل المقارنة بين نظام الحكومة واالنتخابات
في كل من فرنسا والواليات المتحدة.
● المدن والحكايات الروسية( :فيديو بالروسية) يطرح هذا الفيديو
بعض القضايا المرتبطة بالتعامل مع طالب "التراث"

التطبيق العملي:
ّبوا هذه األفكار في صفكم وفكروا كيف يمكنكم أن تأخذوا فكرة تستهدف
جر
ً من األداء وتقومون بتطبيقها في مجاالت أخرى من األداء.
ً معينا
نوعا
ّسون طالبكم عن اللهجات الموجودة في اللغة-الهدف
● عندما تدر
ن
ً للتدر
فعليكم أن تخلقوا لهم فرصا
ّب على التفاوض على المعنى ألّ
هذا التفاوض هو شيء واقعي وأساسي في عملية التواصل .فعندما تكون
هناك محادثة بين ناطقين بالعربية مثال من بالد مختلفة يقومون
ً من بعضهم
فيها باستخدام لهجاتهم المختلفة فإنهم يطلبون أحيانا
البعض توضيح بعض المعاني ،ومن هنا يتوجب على المدرسين تدريب
طالبهم على كيفية طرح أسئلة تتصل بالتفاوض على المعنى وتخصيص وقت
كافٍ للتدرب على تفعيلها داخل الصف .وهذه نماذج لبعض هذه األسئلة:
○ ماذا تعني بـ ـــــــــــــــــــــ ؟
○ ما معنى ــــــــــــــــــــ في لهجتك؟
○ هل تقصد ــــــــــــــــــــ ؟
ّنون على هذا النوع من المحادثات أثناء
وعندما تجعلون طالبكم يتمر
ّكم توفرون لهم أدوات للتعامل
ّع اللهجات في الصف فإن
نقاشكم عن تنو
ّمي
مع مواقف حقيقية وواقعية يواجهها كل من أبناء اللغة ومتعل
اللغة بنفس الوقت وهي التواصل مع ناس يتكلمون بلهجة مختلفة.
فعندما يقوم األستاذ بتدريب طالبه على هذه المحادثات كالنقاش حول
اللهجات واختالفاتها فإنه بهذا الشكل يهيئهم للتعامل مع قضية
حقيقية تحصل في الواقع بين أبناء اللغة أو بين المتكلمين باللغة
العربية وهذه القضية هي التعامل مع ناس يتكلمون بلهجة مختلفة عن
لهجتنا.
بعد تدريس وحدة الطقس في الكتاب تأكدوا كأساتذة من إعادة تدوير
مفردات الطقس من جديد في الوحدات القادمة فعلى سبيل المثال

أثناء تدريس وحدة المالبس اطلبوا من الطالب أن يقدموا نصائح
للزميل في مجموعات عن المالبس المناسبة لكل طقس وعند تدريسكم
وحدة الطعام يمكنكم أن تناقشوا مع طالبكم في الصف كيف يؤثر الطقس
والفصل على نوع األطعمة المتوفرة وكيف نميل إلى تناول أطعمة
ً يمكنكم أن تطلبوا من
ومشروبات معينة بحسب الفصل والطقس .أيضا
طالبكم أن يبحثوا في النترنت عن نوع الطقس الذي تنمو فيه
الخضراوات والفواكه المعينة .فبشكل عام عادة تدوير المفردات
ً من خالل مزج مفرداتهم
القديمة يساعد على إنتاج جمل أكثر تعقيدا
الجديدة مع القديمة.

مصادر:
أدوات الدرس:
نشاط التقديم عن طريق التناوب داخل المجموعات
وصف لكيفية قيام األستاذ فوزي بنشاط تقديمات الطالب في مجموعات الذي
شاهدناه في الفيديو.

مراجع إضافية من األستاذ وائل فوزي:
مراجع من اإلنترنت:
المصدر:
http://www.arabicalmasdar.org/
هذا الرابط هو عبارة عن موقع إلكتروني تقوم مؤسسة قطر العالمية
ّن مواد لتدريس
بتوفيره لطالب اللغة العربية وأساتذتها وهو يتضم
اللغة والثقافة العربية باإلضافة إلى أخبار ومناسبات وإعالنات ومصادر
وفرص للمعلمين والمتعلمين .

المعايير:
المعايير الدولية لتعليم اللغات األجنبية:
ّمي اللغات األجنبية
هناك معايير عالمية جاهزة ترسم خارطة طريق لمتعل
ّن لهم كيفية تطوير قدراتهم اللغوية ليتواصلوا باللغة الهدف
وتبي
ً وهذا الدرس مبنيّ على أساس
ّال وسليم وليفهموا الثقافة أيضا
بشكل فع
هذه المعايير العالمية.
ّال بأكثر من لغة لكي تستطيع التفاعل مع
التواصل :تواصل بشكل فع
الناس في مواقف متنوعة ولغايات متنوعة.
معيار :التواصل على المستوى الشخصي
يتفاعل المتعلمون ويتفاوضون على المعنى في الكتابة والكالم واإلشارات

ّروا لآلخرين عن أفكارهم وآرائهم ومعلوماتهم ومشاعرهم.
ليعب
معيار :التواصل بهدف التقديم
ّمون بأداء تقديمات عن معلومات وأفكار وقضايا ليوصلوا
يقوم المتعل
أفكارهم وليشرحوا وليقنعوا الجمهور وليقوموا بالسرد عن مجموعة من
ً بعد أن يقوموا
المواضيع مستخدمين مواد مرئية مناسبة وذلك طبعا
بتعديل تقديماتهم بما يتناسب مع الجمهور الذي يقرأ أو يسمع أو يرى
تقديمهم.
الثقافات :التفاعل مع المقدرة الثقافية وفهم ثقافة اللغة الهدف.
معيار :ربط الممارسات الثقافية بوجهات النظر
يستخدم المتعلمون اللغة ليكتشفوا ويشرحوا ويتأملوا العالقات بين
الممارسات الثقافية ووجهات النظر في الثقافات المختلفة.
المقارنات :تطوير وتعميق الفهم حول طبيعة الثقافة واللغة بهدف
التواصل بشكل يعكس المقدرة الثقافية.
معيار :المقارنات الثقافية
ّروا
يستخدم المتعلمون اللغة ليكتشفوا ويشرحوا ويتأملوا ويفك
ّمين وثقافة
بالمواضيع الثقافية عن طريق المقارنة بين ثقافة المتعل
اللغة الهدف.

