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  الوحدة الثامنة
  

  ١٢٨ صفحة ١٠خطة مقترحة لنشاط القراءة في تمرين 
  
  
بفهم محتوى النص ) من اثنينفي مجموعات (أن يقوم الطالب هدفه  قراءة للفهما النشاط هو نشاط هذ

 وخاصًة الكلمات االجنبية المكتوبة بالعربية لواردة فيه ابعض الكلمات التعرف الىاألصلي المقدم هنا و
وليس  . من األستاذةالتوجيهل قدر ممكن من ق المجال أمامهم للعمل معًا الآتشاف هذه الكلمات بأإتاحة و

اآتشاف مضمونه بل أن يقرأوه قراءة صامتة بهدف  الهدف هنا أن يقوم الطالب بقراءة النص قراءة جهرية
  .ا فيهيعون فهم معناه يستطالتعرف الى آلماتعن طريق 

  
المأخوذ من احدى الجرائد " األصلي"ننا سنعمل في مجموعات على هذا النص القول إم األستاذة للنشاط بتقّد

ننا سنرآز على أي آلمات نعرفها أو نستطيع فهم معناها من إ ، والآتشاف نوعه والمعلومات الواردةالعربية 
م في األستاذة المه ومن .دون التوقف عندهانتجاوزها س االعتبار أن هناك آلمات ال نعرفها و فيالنص آخذين

 واذا آان في . على قراءتهاوأنهم قادرونهنا أن تؤآد للطالب أنهم يعرفون عددًا من الكلمات في النص 
طالب يتكلمون (الصف طالب من أصول عربية أو طالب عندهم بعض الخلفية في قراءة الحروف العربية 

وا بقراءة الكلمات بل أن يعطوا زمالءهم في فيمكن لألستاذة أن تسألهم أال يسرع) الفارسية أو األردية مثًال
  .المجموعات الفرصة الآتشاف الكلمات بأنفسهم دون تدخل

  
محتواه ، وقد يقوم أحدهما باالشارة الى " مسح"بقراءة النص قراءة صامتة و يبدأ الطالبان في آل مجموعة

ها وهذا جانب مهم من ينبه زميله اليمثًال و" فيديو"أو " آمبيوتر"احدى الكلمات األجنبية التي ميزها آكلمة 
 وتقوم األستاذة بالتجول بين المجموعات لمالحظة  .يسعى اليها هذا النشاطاعية التي معملية االستكشاف الج

 ، إذ قد يجب على األستاذة أال تقوم بإعطاء ترجمة ألي آلمة في النص  وهنا نود التنبيه الى أنه .ما يجري
ودور األستاذة هنا ليس . مثًال" نشتري"ويسأل عن معنى آلمة  فور البدء بالقراءة يقوم أحد الطالب برفع يده

أن تعطي معنى الكلمة باالنكليزية بل أن تسأل الطالب أن يستمر في القراءة ألن الهدف هو التعامل مع النص 
ف عند آلمات مضمون النص قبل التوق" مسح"كليته وليس بجزيئياته وألننا هنا بصدد تعويد الطالب على ب

وهذا األمر في غاية األهمية في هذه المرحلة المبكرة جدًا ألنه يرسي األساس لتطوير مهارة القراءة . فردية
   . ألي آلمات ال يعرفونها في النص بترجمة الطالب تزويدالتي ال يمكن أن تقوم على

  
 :على الصف سؤاًال بعد أن تنتهي القراءة يمكن لألستاذة أن تطرح باالنكليزية

What is this text? What information were you able to extract from it? 
  : مثًالويقوم الطالب باإلجابة في ضوء ما اآتشفوه في مجموعاتهم فيقولون

This is an ad for some appliances and we could recognize the words for telephone, stereo, 
compute, fax, television, etc.  

تمييزها في النص وهنا نتوقع من وتطلب األستاذة من بعض الطالب أن يقولوا الكلمات التي استطاعوا 
  :الطالب أن يكونوا قادرين على التعرف الى الكلمات التالية

  /تليفونات/ استريو/ آاميرات/ تليفزيون/ فيديو/فاآس/ آمبيوتر/ جديد/ ستوآات
فتترك وشأنها إذ الخ " ...لمزيد من المعلومات"و" هزةأج"و" فائضة"و " بضائع"مثل مات األخرى أما الكل

 الذي هو التعرف واالآتشاف  ألن هذا يتعارض وهدف النشاطترجمتهاأو  للطالب ليس هدفنا هنا تعليمها
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عرف اذا استطاع الطالب الت.  مفردات" تلقين"الهدف هو وليس وتكوين فرضيات بناًء على ما يعرفه الطالب 
  .د حققوا الهدف األساسي من النشاطالى الكلمات التي ذآرناها أعاله فإنهم يكونون ق

  
 أسئلة توجيهية وفي سبيل مساعدة الطالب على تطوير استراتيجيات التخمين من السياق تقوم األستاذة بطرح

  :  هنااتجعل الطالب يرجعون الى النص لتخمين بعض عناصره؛ ومن األسئلة التي نقترحه
1)  On the 2nd line, what do you think the meaning of the word  مستعمل is? 

وهذا " جديد" بسبب تالزمها مع آلمة old أو usedويكون متوقعًا من الطالب هنا تخمين أن هذه الكلمة تعني 
عالنات تتالزم مع إل في اnew من أن آلمة  العامة التي لديهمنه باالستعانة بالمعرفةلطالب تخميلشيء يمكن 

  .old  أوused  مثلآلمات
  

2)  In what country was this ad placed? 
ويقولوا أن هذا " جدة"آلمة من الطالب الذين عندهم معرفة بالشرق األوسط أن يتعرفوا الى هنا نتوقع 
  . من السعوديةاإلعالن

 
3)  What do you think the letter /ت/  on the last line represent? 

ليستنتجوا أنها / ت/عرفتهم العامة وينظروا الى األرقام التي بعد حرف هنا نتوقع من الطالب أن يوظفوا م
  ."تليفون"تمثل اختصارًا لكلمة 

  
4) What observations can you make about the ending of some of the words?  

وهذا ؛ وأن هذه ربما تمثل الجمع / ـات/مات تنتهي بـ  من الطالب هنا هو أن يالحظوا أن بعض الكليتوقعوما 
 .آل ما نريده في هذه المرحلة


