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  الرحيم لرمحن ا اهللا مــــــبس

  

انجلیزي  بمساعدة مجموعھ من البنات هللا _كفایات #ملخص شااااااامل لمعییار اللغھ االنجلیزیھ  

  ..یجزاھم الف خییییر 

  :بعد فیما موجود شرحھم الن ضرررررروي ھالمالزم اطبعي شي أي قبل

   

   .. األكتساب روابط  ..

%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D-h�ps://www.dropbox.com/s/zm3252jioh0i66j/

8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%

.pdf?dl=0-D9%85%20  

   كامل ذاكري مترجممممم اللغة اكتساب

h�p://www.ckfu.org/vb/a�achment.php?a�achmen�d=114748&d=1365360851                        

  كامل ذاكري٣١٠ رابط 

    كامل خذیھ  الخطیب

h�ps://t.co/f5RVxikqkk  

 رابط بنك طرق التدریس عشرین طریقھ

h�ps://www.dropbox.com/s/cz8tyokxmhwbxwa/Doc1pink.pdf?dl=0  

  

مشروحھ بالعربي طرق  

h�ps://t.co/Jbmu9DejWB  

   للطرق االسمري سوما رابط

h�ps://www.dropbox.com/s/d8iwjwgzc78hfzc/teaching%20methods.docx?dl=0 

 رابط اكتساب قمیل وخاصھ النظریات

h�ps://www.dropbox.com/s/cxkaeqbom462pls/1%2B2.pdf?dl=0 

  

https://www.dropbox.com/s/zm3252jioh0i66j/-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9 %D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85 -.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm3252jioh0i66j/-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9 %D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85 -.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm3252jioh0i66j/-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9 %D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85 -.pdf?dl=0
http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=114748&d=1365360851
https://t.co/f5RVxikqkk
https://www.dropbox.com/s/cz8tyokxmhwbxwa/Doc1pink.pdf?dl=0
https://t.co/Jbmu9DejWB
https://www.dropbox.com/s/cxkaeqbom462pls/1%2B2.pdf?dl=0
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Applied Linguistics 

امل رابط ھذا   

h�p://t.co/xiTKug83x5 

ھنا من االختبارات   

  السقوفي خذ من ھالرابط االختبارات وانواعھا وخصائصھا فقط الباقي مخنز :(

h�p://www.entsab.com/vb/a�achment.php?a�achmen�d=17754&d=1429803193 

   االربعھ شامل المھاارات

FourSkills.html-http://iteslj.org/Techniques/Bazo 

  شامل االربعھ

http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/eng_skills.cfm 

 

Writhing 

h�p://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335441047.3629%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%

D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%20wri�ng.pptx 

Listing  

h�p://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440890.3349%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%

D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%20listening.pptx 

Speaking 

h�p://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440964.591%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D

8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%201%20speaking.pptx 

Reading 

h�p://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335441004.4749%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%

D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%20reading.pptx 

  الوساااااااائل

h�p://www.mediafire.com/view/gik0go71hj030lq 

  

http://t.co/xiTKug83x5
http://www.entsab.com/vb/attachment.php?attachmentid=17754&d=1429803193
http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html
http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/eng_skills.cfm
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335441047.3629%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A writing.pptx
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335441047.3629%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A writing.pptx
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440890.3349%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A listening.pptx
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440890.3349%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A listening.pptx
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440964.591%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A 1 speaking.pptx
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440964.591%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A 1 speaking.pptx
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335441004.4749%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A reading.pptx
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335441004.4749%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A reading.pptx
http://www.mediafire.com/view/gik0go71hj030lq
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  ومن كتاب خذو قسم الوسائل والشرح تحت

h�ps://docs.google.com/file/d/0BwEPK1BhtArmMmRiYmJlMDEtOTUxNC00OWU0LTgyMD

MtNWFmMDI5NjdkNDJi/edit?pli=1 

االكتساب روابط مع وحطیتھ الخطیب اخیرا  

  

یتكرر الكالم واغلب خیفس جدااا تراه الكثره من تنفجعن وال روابطھ مع كااامل  assessment  

pdf.html-top4top_ce5fc80ba61-h�p://up.top4top.net/downloadf  

pdf بصیغة رفعتھ  

 

 خطة الدرس عباره عن رابط سبعیین شریحھ حطي مع الطباعھ كل ٩ مع بعض 

h�p://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1366049286.4398methodology%20-%203.pptx 

 شریحھ ٧٠

  امل لصفا ادارة

pdf.html-top4top_24d50774b22-h�p://up.top4top.net/downloadf  

  : ازرق خط ابو-  ٧٤ رابط

h�ps://www.dropbox.com/s/un9amha3ukltbiy/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%A

%20%D8%AE%D8%B7%20%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%82%20.pdf?dl=0-7%D9%A4%20  

  صفات المعلم الجید

h�ps://www.dropbox.com/s/axfeiaosj7g0uzs/The%2Bgood%2Blanguage%2Bteacher.ppt?dl

=0 

the good teachers 

 االستراجیات من تجمیع الشروحات + ھالرااابط

modern strategies and call استماع  

h�p://t.co/7dXJAyAX9r  

  

  

  

 

https://docs.google.com/file/d/0BwEPK1BhtArmMmRiYmJlMDEtOTUxNC00OWU0LTgyMDMtNWFmMDI5NjdkNDJi/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BwEPK1BhtArmMmRiYmJlMDEtOTUxNC00OWU0LTgyMDMtNWFmMDI5NjdkNDJi/edit?pli=1
http://up.top4top.net/downloadf-top4top_ce5fc80ba61-pdf.html
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1366049286.4398methodology - 3.pptx
http://up.top4top.net/downloadf-top4top_24d50774b22-pdf.html
https://www.dropbox.com/s/un9amha3ukltbiy/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7 %D9%A7%D9%A4 - %D8%AE%D8%B7 %D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%82 .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/un9amha3ukltbiy/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7 %D9%A7%D9%A4 - %D8%AE%D8%B7 %D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%82 .pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axfeiaosj7g0uzs/The%2Bgood%2Blanguage%2Bteacher.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axfeiaosj7g0uzs/The%2Bgood%2Blanguage%2Bteacher.ppt?dl=0
http://t.co/7dXJAyAX9r
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 اكتساب اللغھ وبوضح مواضیعھ وروابطھ   

 مھارات اللغھ اربع  

 وسائل التدریس  

  شرحassessment  كااامل مع روابطھ وال تنفجعن من الكثره تراه جدااا سخیف واغلب الكالم یتكرر�� 

 انواع المقااال   
 خطة الدرس مشمولھ باالھداف السلوكیھ والتقییم والتغذیھ الراجعھ  

 ادارة الصف 

 صفات المعلم الجید  

  والفونولوجي والسیمانتك واخوانھم ارجعو للرابط موضح  ویشمل مواد الفونتكس الساینتاكس والبراقمتك ٧٤رابط
  ومشروح

  االستراتجیات من ضمنھاcall 

 مواضیع االكتساب ،،،

 القدره واالداء  _المنھج العام في االكتساب _ادوات االكتساب_كیف یكتسبھا الطفل _ تعریفھا _اللغھ االولى (

 الفتره الحرجھ  _اء عند تشوماسكيالفرق بین القدره واالد_تعریف االكتساب والتعلم 

 الجدول الزمني لالكتساب  _الفرق بین االكتساب والتعلم عند كراشن

 نظریات االكتساب السلوكیھ الفطریھ لالكتساب ،،،، السلوكیھ المعرفیھ االجتماعیھ البناییھ للتعلم ،،

 في اكتساب اللغھ الثانیھ  العوامل المؤثره _تعریف التعلم_اغراضھا  _تعریفھا_تعلم اللغھ الثانیھ 

 ح اتقانھا المم _مشاكلھا _مراحلھا

 20وطرق التدریس عددھا تقریبا  

 ) تحلیل الخطاب__ الخطا تحللیل __التحلیل التقابلي

 انواع االختبار ممیزاتھ ھذا بتالقوه بمعیاریین االكتساب والتقییم االسیسسمنت  

 مستویات اللغھ 

  

 المحتــــــــــــــــــــوى
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  اشنكر*االستبصار وووو *نظریتي  

 تاثیر اللغھ االولئ علي الثانیھ

  ..  او الفرید  تشوماسكي العالمي النحو 

 

  صفحھ عن االكتساب ٦٦شرح رابط سوما  

 ... راح نعرف تعریف اللغھ األم او األولئ  

  ..  first languageبأختصار ناخذھا من بلد المنشأ ونسمیھا 

 ناخذھا من والدینا  mother tongyeاو   nativeاو 

   unconsiciouslyتكتسب ال ارادیا 

 بعدین كیف یكتسب األطفال لغتھم األم 

Listen 

Imitate 

Understand 

Speak 

 

 ! سنوات یكون عنده معرفھ بالنظام النحوي واللغوي وعلم القواعد ؟ ٥الطفل قبل 

قونھ لذلك ھم عندھم نظام نحوي ھم یكتسبون كالم یعني یسمعون الكالم من والدیھم واھلھم ویكررونھ بعدین یفھمونھ ویطب

 مكتسسسسب 

الغالب ان الطفل ف ھالمرحلھ مایركب الجمل مضبوط خصوصاً من ناحیة القواعد ، یعني كمثال ولد اخوي لالن اذا بیتكلم عن 

 ابوه یقول بابا انا 

 

 یعني شيء مكتسب ماتعلموه والشيء 

 ي ھي تجیبھم مكتسبھوالحظي اخر نقطھ مكتوب الحد یدرس القواعد لالطفال یعن

 یعني مثال طفل صغیر تجلسینھ قدام قناه براعم 

 ویسمع یسمع تالقینھ بعد شھور عنده اتقان عجیب ماشاء هللا باللغھ العربیھ الفصحى 

  یعني مو شرط یجي الفھم اول شي یمكن سمع جملھ
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 ادوات االكتساب

 علم االصوات

 علم الصرف 

 بناء الجمل

 النحویھ 

 هالكلمات الجید

 نقطھ مھمھ ان مایتكلم ویكتسب حتى یصل للفھم واالدراك وقبلھا اكید ان یسمع 

 ھي تجي بنفس الترتیب ذاه یسمع یقلد بعدین یبدا یستوعب ویفھم وبكذا حصل االكتساب 

 یعني االكتساب فطري بدون فھم والفھم یجي بعدین 

 واحتك مع اللي تكلمون نفس اللغھ زین المنھج العام في االكتساب یحصل اذا تفاعل الطفل اجتماعي 

 :طیب ادوات االكتساب 

 علم االصوات الكالمیة

 علم الصرف

 بناء الجملة

 النحویة 

 الكلمات الجدیدة 

 إطار العالقات تكتسب مع من لدیھم ھذه اللغھ یعني عالقتھم مع بعض یكتسب اللغھ عن طریقھا 

 ات جدیدة یعني اطفال بنفس اللغة یتعلمون ویكتسبون من بعض كلم

 المنھج العام إطار العالقات وأیضا عملیھ تعلم اللغھ تمثل العملیات المعقدة مترابطھ غیر مترابطھ

 اوال مشاركة المجمتع 

 ثانیا المشاركة مع بعض 

 ثالثا العالقات والعملیات معقدة مترابطة وغیر مترابًطة

 شخصي استیعاب النحو الكفاءه ھي التمثیل العقلي للقواعد معرفھ معلومات مواھب رأي

 یعني اللي ماعنده كفاءه فشي معین  مانقدر نقیس قدرتھ فیھ بشكل صحیح ) القدره تتبع للكفاءه ( نقطھ مھمھ ورئیسیھ 

 الكفاءه الزم معاھا األداء 
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 أیضا األداء مرتبطھ بالكفاءة

 یعني ماتقدرین تقیسي كفاءه الشخص من غیر أداءه

 doingاالداء knowingالكفاءة ھي 

 الكفاءة انعكاس لألداء 

 االداء انعكاس الكفاءه 

 المشاركھ الفعلیھ والتحلیل الوضوعي والفھم وجوانب اإلنتاج یندرج تحت األداء 

 كل ماكانت الكفاءه جیدة كان االداء جید 

 االفرق بین االثتین 

 الكفاء تنطوي ع المعرفھ 

 واالدا ینطوي ع الفعل او االداء

  ١٠طیب الصفحة 

الكفاءة وصفھا تشوماسكي بأنھا معرفة الشخص بلغتھ ووادراكھ لھا فھي عملیة عقلیة تتأثر ببالعوامل .. ق بین الكفاءة واألداءالفر

 ..النفسیةوالقدرات والوظائف العقلیة 

 .. واألداء بأنھ استعمال الشخص الفعلي للغة 

 ھذة الكفاءة تقریبا الفرق من شرحي الكفاءة عملیة عقلیة واألداء استعمال یعكس

 الكفاءة ال قیمة لھا بدون أداء النھ ھو الي یعبر عنھا 

 مثل الحین معلمھ ممتازه مره ماتقدري تحكمي علیھا إال بعد ماتشوفي شرحھا یعني أدائھا 

 بالضبط وكذلك یعني مانقدر نقیم الكفاءه حتى نشوف االداء 

 تشومسكي قال الفرق بینھا بثالث نقاط 

 فون انطیب اول شيء تعر

   as an idealized capacity that is located as psychological or mental property functionالكفاءه  -١

 قدره مثالیھ الستیعاب الفیسیولجي و القدرات العقلیھ والوظیفیھ 

 یعني انتاج شيء سوه حقیقي بالكالم والشرح production of actual utterancesلكن  االداء ھو 

  معرفھ  knowlingالكفاءه تتضمن معرفھ  - ٢ 

 فعل  doingواالداء یتضمن 

 .:اكتساب اللغةً 

 ھو عملیة طبیعیة تبداء بالسمع ثم التقلید ثم فھمھا ثم ممارستھا
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   FLAإلختصار 

first  language acquisition 

 . ..عھ یتعلمونالمتعلم من المفترض  یكون طفل عشان یسھل علیھ االكتساب النھ معروف األطفال بسر

 یبداء الطفل یتعود ع اللغة بعدین یعرفھا ویدركھا ویمارسھا النھ اصبح یفھمھا جیدا

 طیب اشرح انا االكتساب والتعلم ورى بعض 

 flAعملیھ طبیعیھ اختصارھا 

 المتعلم طفل ھنا 

 یتعایش المتعلم مع اللغھ 

 نكتسبھا من خالل المحادثات العادي 

 تكون عادة لألطفال 

 م اللغھ تعل

 slAاختصارھا 

 المتعلم بالغ 

 التعلیم یتضمن التعایش مع قواعد اللغھ یعني تدرسینھا كقواعد 

 عملیھ غیر طبیعیھ

 اذا 

 ١٢االكتساب عكس التعلم یعتمد علئ المدخالت اللغویھ اللي یكتسبھا الطفل خالل الفتره الحرجھ اللي تكون الى سن 

 ر من الندخالت متل االصوات للكلمات القواعد وغیرھا قبل انتھاء الفتره الحرجھ وھنا الزم االطفال یستقبلون اكبر قد

 الطفل یتعلم االغھ الثانیھ اسرع من الشخص البالغ 

 نستخدم اللغھ التانیھ في التعلیم السیاحھ التواصل عالمیا الترجمھ 

 Language Learningنجي الحین ل

 ولیست اللغھ األولى  تعریفھا إنھا عملیھ مرتبطھ باللغھ الثانیھ

 SLAإختصا ھا 

 adultالمتعلم یكون راشد یعني بالغ 

 التعلیم ھنا اإللمام بقواعد اللغھ

 businessألغراض العمل 
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  مالحظھ*

 . العمر مؤثر مھم  على عملیة اكتساب اللغة الثانیھ * 

 ) مر علي سؤال عن ھالشي ف النماذج بس مااذكر صیغة السؤال تمام ( 

 مھم في عملیھ االكتسابصح العمر 

 اللي فھمتوا ان اللغة الثانیھ مثل اي علم تكتسب وتتعلم 

 میما ھو شارح نفسھ صح كالم كثیر بس یدور حول نقطة اللغة االم مكتسبة وتتطور مع العمر ومشاركة الناس 

 بة وتعلم اللغة الثانیة یكون اول شي بإرادتك عشان انتي تبین تتعلمین برغبتك وھذي مرحلة صع

 نفس اللي قلناه قبل ، 

 فطري ال ارادي = االكتساب 

 ارادي باختیارك ورغبتك انتي = التعلم 

 االكتساب یكون في اللغھ االولى والثانیھ

 consciousوالتعلم عكس االكتساب النو عملیھ واعیھ  

 ..األطفال الي اكبر عمر ممكن یتعلمون اكثر من لغة # 

 .. ویتعلمون االنجلیزیة اذا كبروا .. العربیة مثال یكتتسبون لغتھم االم بالفطرة 

 انو تعلم اللغھ الثانیھ یكون ف الفتره الحرجھ

 انو التعلم نقیض االكتساب

 consciousوالتعلم عكس االكتساب النو عملیھ واعیھ  

 النقیض یعني اكتساب اللغة االم بدون اي جھد او محاولة او اي شي یمشي مع الناس ویسمع ویتعلم 

 وتعلم اللغة الثانیة زي ماقلنا برغبتك

 منال مو نفسھ فیھ فرق بین االكتساب والتعلم 

النھ فعال تعلمناھا ما اكتسبنا .. لكن علمیا احسن نقول تعلم اللغة الثانیة .. االكتساب كلمة نطلقھا ع اللغة االم واللغة الثانیھ .. منال 

 شي من فطرتنا 

 لم لغات اضافیھ ان كل البشر لدیھم القدره ع تع

 .. بالعامیة الطفل یجلس مع االطفال ومع اھلھ ویسمعم یقولون كالم یقلدھم ویفھمھ ویقولھ 

 ھذا یسمى اكتساب اللغة االم 

 وتعلم اللغة الثانیة ال یروح للمدرسة برغبتھ ویدخل صف االنجلیزي عشان یبي یتعلم ھالماد

واالجانب لما یجون ھنا یكتسبون لغتنا بشكل الارادي مو انھم یتدخلون معاھد تعلیم اكتساب اللغة الثانیھ زي اللي یصیر للخدامات  
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 اللغة العربیھ 

 االكتساب غیر مخطط لھ 

 والتعلیم مخطط

 sLAاكتساب اللغھ الثانیھ وتعلم اللغھ الثانیھ نفس االختصار 

 االطفال والبالغین ممكن یتعلمون اكثر من لغة 

٣- diffiucltly with this costruct is that it us very diffculty to assess competence without assessing 

performance   

 السلوكیھ باختصار عبار عن عادة وتقلید 

 بمعنى االطفال باستمرار یقلدون الكلمات والجمل حتي تتشكل عندھم عادات استخدام صحیح 

 السلوك ھو شي تكرریھ بانتطام 

 متل عادة مشكلھ  نقوم بتكرارھا واللغھ ھنا نعتبرھا 

 ومتل ما یمكن تعلم عادات مختلفھ یمكننا كذلك تعلم لغات مختلفھ 

 اول عالم سكنر 

 اقترح ھالنظریھ كتفسیر الكتساب اللغھ عند االنسان 

 لھ لكم  یقول ان كل سلوك یكون متعلم وان االنسان یولد بدون قدرات فطریھ بتعلم اللغھ وقال مقولتھ اعطوني طفل واشك

 نظام سكنر یعتمد على االشتراط التجرائي 

 اعجبني انھ السلوك حاجة یتعلمھا االنسان وفعال ھذا الصح.. حلوه السلوكیة عند سكنر 

١-behaviorsism is more concerend with observable behavior rather than interal thought such as 

thinking / feeling /knowing  

یھ تبع سكنر مھتمھ بالسلوك الظاھري وحطوا تحت الظاھري میھ خط یعني شيء یالحظونھ فقط والیھتم بالمشاعر السلوك

 واالحاسیس والتفكیر وغیره 

٢- all behavior is learned (stimulus -respone) &claimed that children born with a mind like state   

ر واالستجابھ ویشوف ان الطفل یولد بدون قدرات فطریھ یعني عقلھ فاضي تمانا واحنا السلوك مكتسب ومتعلم عن طریق المؤث

 نقدر نملیھ باللي نبي ونقدر نشكل سلوكھ

 القدرات فطریھ عند الطفل اول مایولد وھو صاحب مقولتھ الشھیره no innate abilitiesسكنر اذا ھو اللي یقصده 

  اعطني طفل وانا بشكلھ الى اي شيء 

   operant conditioningام سكنر یعتمد ع التشكیل الفعال طیب نظ

 وتعریف التشكیل الفعال یعني اثر التعلیم ع السلوك الظاھر 
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 طیب ایش مبادئھ في السلوكیھ عندھا خمس مبادئ 

People's behavior are directly observable rather than mental system underlying these behaviors   

 اشر وظاھري زي ماقلنا مایدخلون باالحاسیس والمشاعیر سلوك مب

2 -  

 یعتبرون الطفل یولد بدماغ فاضي وھذا یدعى 

 tabula rasa   

 یعتبرون اللغھ سلوك لفظي وشيء مكتسب ونقدر نالحظھ ونتعلمھ مثل اي سلوك ثاني كالمشي والجري وغیره  - 3

4 /chunking theory : language is learned in parts then linked together  نظریھ التجمیع ھذه مھمھ قد جابوھا

  بقیاس سنتن من السنین 

 وھي انھا اللغھ تتعلم في اجزاء وبعد ذلك ترتبط االجزاء مع بعضھا یعني یتعلمون كلمات اول بعدین شبھ جملھ بعدین جملھ كاملھ 

٤ /reinforcements  التعزیز وبقولكم قصتھ بعد شوي لحظھ بس 

 

Language is just a habit formation   النظریھ السلوكیھ ھي مجرد عاده تشكیل 

 

As we can learn all sorts of habits ،  

Language can also be learned   

 نقدر نتعلم كل انواع العادات اللغھ بعد نقدر نتعلمھا مثلھا مثل اي عاده 

 وه ب خطوه طیب كیف یتعلمون االطفال اللغھ بالنسبھ لھم خط

Listen> imitation > repetition > memorizion > controlled drilling > reinforcement 

االطفال یتعلمون اول شيء استماع ویرددون ویكررون ویحفظون اللي رددوه ویصیر یقدرون یتذكرونھ وبعد ذلك خالص 

 سھ بیعرف الطفل من نفسھ وش ھو الصح والخطأ یعني یصیر عنده تحكم بنف

 في ذا الحالھ اذا لقي الطفل دعم وتعزیز من المحیط الخارجي راح یزید من تكرار السلوك المرغوب 

Reinforcements increases the desirable behavior   

  والعقاب بالتاكید راح ینقص من تكرار السلوك 

Punishment descreases the undesirable   

  یس اھم نقاط ھالنظریھ في محال التدر

١ :breakind down the skills and information to be learned into small units   
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 التعلیم ھنا یقسم وع اجزاء لیھ ؟ عشان یسھل عملیھ التعلم

٢ /checking students work gradually and providing feedback as reinforcements   

 طي تغذیھ راجعھ مھم اننا نراجع اعمال الطالب بانتظام عشان نع

 طیب لیھ تغذیھ راجعھ مھمھ ؟ عشان العزیز یزید من السلوك المرغوب 

Teacher centered instruction   

 المعلم ھنا ھو االساس بالنظریھ السلوكیھ ومھم مره ھالنقطھ 

 والیھتم بالطالب ) التقلیدیھ(یقول المعلم ھو الكل بالكل في التدریس والنظریھ السلوكیھ 

 نال بقولك شيء بس ترى یلخبط شوي ودقیق في النظریھ السلوكیھ شوفي م

 بافلوف ھو اللي وضع جذور النظریھ السلوكیھ 

 واطسون ھو اللي انشأ النظریھ 

 واللي اسھم في النظریھ ثوردینك 

 استغفرهللا ) كبرت علتھ (لكن سكنر ھو اھم عالم فیھاا وكبیرھم 

 اھم نقاط ھالنظریھ في محال التدریس 

١ :breakind down the skills and information to be learned into small units   

 التعلیم ھنا یقسم وع اجزاء لیھ ؟ عشان یسھل عملیھ التعلم

٢ /checking students work gradually and providing feedback as reinforcements   

 تغذیھ راجعھ مھم اننا نراجع اعمال الطالب بانتظام عشان نعطي 

 طیب لیھ تغذیھ راجعھ مھمھ ؟ عشان العزیز یزید من السلوك المرغوب 

Teacher centeredin 

 المعلم ھنا ھو االساس بالنظریھ السلوكیھ ومھم مره ھالنقطھ 

 والیھتم بالطالب ) التقلیدیھ(یقول المعلم ھو الكل بالكل في التدریس والنظریھ السلوكیھ 

instruction centered    

واھم شي ابدو فیھ موضوع موضوع وفوق حطیت لكم ..... مالحظھ ماحطیت شرح االكتساب كامل الن الروابط سھلھ ومفھومھ 

  ..... مواضیعھ اختصارا علیكم 
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 ھناااااااا شرح كرااااشن من مھا هللا یعیھا العافیھ عطتكم الزبده اذا قریتي شرحھا بتعرفي تحلي كل شي متعلق فیھ

 

  :كراشن  فرضیات

كلھا نفس الحكي  ٣٣او  ١٠٣اول شيء ابي اقولكم ان كراشن برابط تبع سوما مختصر وصغیر ویحوم الكبد ذاكروه ع طول من 

 والمفھوم وإن شاء هللا انھا سھاالت وواضحھ 

  بسم هللا 

 late 1970فرضیات كراشن تطورت بأواخر 

The five hypotheses of krashen's theory :  

  ت الخمس لنظریھ كراشن الفرضیا

1- the acquisition-learning hypothesis   

  )مھمھ الفروقات (في ھذه النظریھ یبي یفرق لنا كراشن بین التعلم واالكتساب      : فرضیھ االكتساب والتعلم 

-Acquisition < subconscious process .  

  .االكتساب عملیھ بشكل غیر واعي 

       )the result of acquisition  (competence -   

  )  الكفاءه (النتیجھ من االكتساب 

_picking up a language -  

احس ھالنقطھ شرحناھا بما فیھ . (االكتساب زي مانقول بالعامي یجمع اللغھ او یلقطھا زي االطفال یكتسبون اي حكي یسمعونھ 

  ) اء هللا انكم استوعبتھا من بدایھ رابط سوما الكفایھ ان شاء هللا كیف طریقھ االكتساب وكیف التعلم وإن ش

  طیب ایش ھو التعلم نرجع نعید ونقول ھو عكس االكتساب 

 learning> conscious process  -  

  التعلم یكون بشكل واعي 

-Knowing about the language ( rules /grammar)   

  .في التعلم نعرف ع اللغھ كقواعد 

  : الفرق بینھم في ثالث نقاط** 

1- acquisition < natural < information< not a ware of language < there is no concern with 

error detection and correction   

  ) وھو عكس التعلم . ( یعني االكتساب یكون بشكل طبیعي مافي اي وعي للقرامر ومافي تصحیح او اكتشاف لالخطاء 

2-learning < not natural/formal / aware of grammar and rules of language/ error detection 
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and correction are central   

التعلم یحدث بشكل غیر طبیعي مثل المدرسھ شيء تعلیمي ورسمي وفي وعي بالقرامر والرول باللغھ والتصحیح واكتشاف 

  .االخطاء بالتعلم حاجھ اساسیھ 

  یھ مناثلھ الكتساب الطفل  اللغھ بینما التعلم عنلیھ مماثلھ لتعلم البالغین اللغھ نقطھ مھم تعرفون ان االكتساب عمل

  # dose learning become acquisition# ؟ 

  .ھل التعلم یتحول الى اكتساب ؟ یقول كراشن ال 

  االكتساب ھو تخزین للمعلومات 

Acquisition to storing knowledge .  

  :لیش ؟ بناء ع ثالث فرضیات 

1- sometimes these is acquisition without learning   

شیبان ارامكو (یقول ھناك اشخاص لدیھم كفاءه كبیره في اللغھ الثانیھ لكن مایعرفون ع القرامر وقواعد اللغھ شيء مثل مثالً عندكم 

ین لھ باست بیرفكت او برزینت اتقان لغھ عجیب واكسنت تبارك الرحمن لكن ھم مادرسوا والتعلموا القواعد ولو تقولول 

  ) بیرفكت وكذا بیعطیك نظره 

2- learning never turn to acquisition .  

  یقول التعلم الیتحول الى اكتساب ؟ طیب كیف نثبت كالمھ ؟

ن التعلم مایتحول انو احنا للحین یامتعلمین اللغھ كثیر مانكسر القواعد ومانمشي ع القرامر في كالمنا وحنا متعلمینھا وھذا دلیل ا

  .الى اكتساب 

3- no one knows anywhere near all the rules   

  . انفسھم  nativeیقول مافي احد یعرف كل ابو القرامروالرول حتى ال

  ھنا خالص نفھم ان كراشن مع او ضد االكتساب ؟ 

  ؟ nativeمع االكتساب وبقوه طیب واللي مثلنا متعلم ماعاد فیھ امل یصیر مثل ال

قال كراشن اال البالغ یقدر یوصل لنفس جھاز اكتساب اللي اكتسب فیھ لغتھ االولى وھو طفل بشرط اذا تعرض لنفس طریقھ الطفل 

   nativeفي تعلمھ للغتھ االم وبكذا راح یكتبھا ویتعلمھا مثل ال

ش نقول افتح یوتیوب اسمع تفرج بافالم یعني مثل ماانبح صوتنا واحنا نقول الي اي احد یسألنا یبي یقوي لغتھ او یبي یتعلم انقل

مش یجي بطاولھ وكراسي ودفتر ) یعني نفس طریقھ الطفل بتعلمھ للغھ االم ( كررھا افھمھا وراح تحصل نفسك مكتسب اللغھ 

  وقلم ویحط شرح الدكتور بدفتر ویحفظ ویختبر وینسى ویقول ابي اصیر متقن 

  ) شطحت شوي سوري بس ابي تفھمون زین (

 LADیسمون جھاز االكتساب  -نقول نرجع 

Language acquisition device   
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  ) .تشومسكي (اللي انتج وسمى ھالجھاز مش كراشن ال واحد اسمھ 

  طیب كذا خلصنا الفرضیھ االولى اللي ھي فرضیھ االكتساب والتعلم نجي للثانیھ

2- The natural order hypothesis   

  فرضیھ االمر الطبیعي 

We acquire part of language in a predictable order .  

احنا نكتسب اجزاء من اللغھ في ترتیب یمكن التنبوء بھ ویقولك ھنا مو شرط ان اللغھ وصفاتھا ومدخالتھا لو كانت سھلھ یعني  

  نقدر نكتسبھا اول 

  ) غلط(یعني كل ماكان الشيء سھل كل ماكان اكتسابھ قبل اي شيء ثاني صعب 

  لون ھالحكي غلط والھو شرط لیھ؟؟ یقو

Acquisition of grammatical structures precedes in a predictable order   

  وش الدلیل ؟ یقول اكتسابنا الشیاء من القرامر قبل اي حاجھ ثانیھ في ترتیب یمكن التنبوء بھ 

تعلمون القرامر قبل اي حاجھ ثانیھ باللغھ والقرامر یعتبر یعني الحظوا وھم یحللون االنقلش ان مكتسبین اللغھ االولى والثانیھ ی

  صعب ومروا بنفس المراحل تقریباً لكن في ترتیب یمكن التنبوءبھ 

Children acquire English as asecond language show a natural order for grammatical 

structures regardless of their first language   

اكتسبوا انقلش كلغھ ثانیھ اظھروا ترتیب طبیعي الكتساب التراكیب النحویھ قبل اي جزء ثاني من اللغھ بغض النظر  االطفال اللي

  ع لغتھم االولى 

  خالصھ الحكي واللي ابیكم تفھمونھ ان * 

Some rules tend to come early and other late   

  وكذا خلصنا الفرضیھ الثانیھ الحمد� . یب النحویھ بعض الرول تمیل الى ان نكتسبھا قبل االخرى مثل التراك

  الفرضیھ الثالثھ  

3- the monitor hypothesis  فرضیھ المراقبھ  

  }}ركزوا زیین علیھا تجي اسئلھ كثیر منھا  {{

   monitor << mental editorطیب اول شيء نعرف 

 mentalمحرر عقلي یعني حاجھ في المخ سماھا یعني   mental editorالمراقب ھنا وش یقصد فیھ كراشن ؟ التعریف 

editor  مراقبھ المتعلم الخطائھ اللغویھ  

  طیب في نقطتین ھنا عشان نفھم وش دور ذا المراقب  

acquisition < initiates utterance in asecond language   
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acquisition < responsible for fluency   

  للي یبدا الكالم في اللغھ الثانیھ وھو المسؤول عن الطالقھ ھي ا> وش دور االكتساب في ھالفرضیھ 

  طیب والتعلم ؟ 

Learning <as editor and monitor   

  ؟ )االكتساب ام التعلم (طیب مین اللي یستخدم المونیتر اللي قلناه قبل ؟ 

اللي ھو  ) المراقب (علم ھو یستخدم عشان تفھمون نقول العقل یستخدم في التعلم والننا قلنا االكتساب مسؤول ع الطالقھ فالت

mental editor 

  مسؤول ع االشیاء اللي تعلمناھا بشكل واغي فقط ومالھ عالقھ باالكتساب ابد  monitorال 

Monitor > part of learner's internal system 

Responsible for conscious linguistic processing   

حطوا تحت واعي میھ ( عقلي داخلي مسؤول ع العلمیات اللغویھ اللي تعلمناھا بشكل واعي ھذا تعریف المونیتر ؟ جزء من نظام 

   یعني تعلم بس) الف خططط 

  : وظیفھ المونیتور 

Reception and production   

  استقبال مثل یتعلم الطالب قاعده القراءه عن كتاب القواعد

  انتاج مثل الطالب یحفظ الحوار او القصھ 

monitor concussion learned   

  التعلم بطریقھ واعیھ لیھ ؟ الن المتعلم جالس یراقب اخطائھ 

  اضافھ ثانیھ 

The monitor can never source of spontaneous speech   

  المونیتور ھي لیست ابدا مصدر للكالم العفوي او التلقائي 

  وتكون للبالغین اكثر بكثیر من االطفال 

جھ اكتسبانھا الننا عاده اي شيء اكتسبناه نتكلم طلق بعكس التعلم اللي نخاف فیھ من االخطاء ونحسب مستحیل نعدل شيء في حا

  حساب اي شيء واي كلمھ نقولھا 

  یعني لغھ االم نقول نحكي باللي نبي النھ اكتسبناه واللغھ الثانیھ تعلم 

  اللغھ االم اكتساب اللغھ الثانیھ تعلم 

Three condition of monitor use :  

  یستخدم متعلم اللغھ الثانیھ االشیاء اللي تعلمھا بشكل واعي اذا توفرت ھالظروف 
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1-time , 2- focus on form ,3- know the rule 

  عشان استخدم واقدر اوصل لشيء تعلمتھ بشكل واعي اول شيء احتاج وقت 

السفر وبالطیاره ولما وصلت وكل مكان احاول احصل ادور الوقت دواره وانا ب وھذا مثل ماھو ثاعد یصیر معنا ومعي الحین 

 وقت عشان اكتب لكم بتركیز وارتب الكالم 

Having time to use the monitor   

الحاجھ الثانیھ یقصد فیھا احنا دایم واحنا نحكي انقلش عاده نفكر مثال كیف اقولھا عشان مااغلط في الصیاغھ وامید بنكون مركزین 

  اللي نقولھ ع الرول في صیاغھ 

  ثالث حاجھ یقول المتعلم ماراح یصیغ كلمتین ع بعضھا حتى یعرف القرامر 

یعني مثال الطالب یحط الفاعل قبل الفعل ویشوف ان شيء مستحیل یعرف المتعلم كل القرامر باالنقلش  حتى اللي یتكلم اطلق في 

  انفسھم مایعرفون كل القرامر  nativeاللغھ الثانیھ او 

  .مراشن من كل فلسفتھ ذي ان مع االكتساب ماراح تواجھ كل ھذا اللي تواجھ بتعلم اللغھ الثانیھ  یبي یقولنا

  ھذي الظروف الثالث وخلصناھا  

  فیھ اضافتین بسیطھ وخفیفھ افھموھا

  یعني المتعلم مادام انھ واعي بخطائھ راح یصحح لنفسھ  self-correctionاوالً انھم یستخدمو 

   use of the monitor-the speaker is then focused on form rather than meaningثانیاً 

  .المتعلم یركز ع اشكال اكثر من المعنى وھذا یعتبر عیب لھذه النظریھ 

  :اقسام ٣وینقسم ل monitorطیب یختلفون الناس في استخدام ال**

1 -monitor-over users  

  اح ینتج عنھ حاجتین ھذوالء اللي یستخدمون المونتور ع طول اكید ر

   speak hesitatlyیتكلم بتردد 

   no fluencyوماعنده طالقھ بالكالم ابد 

  .ع طول شغال  monitorالنھ دایم لما یبي یتكلم انقلش یجلس خایف انھ مایغلط ویفكر بكالمھ كثیرر ھذا الحالھ ال

   

2 -monitor-under users 

وینطلق بالحكي والیھتم للمونیتور ابد وحتى لو عنده وقت كافي وتوفرت لھ كل ھذا عكس اللي فوق مایھتم ابد انھ راح یغلط 

الشروط الثالث اللي قبل مایھتم ابدا باخطائھ وعادي عنده جدا والنتیجھ ماراح یتأثر بتصحیح االخطاء اذا احد نبھھ وصحح لھ 

  ) لطوتظل ھذي سلبیھ حتى لو انھ كان طلق بالحكي وعنده اخطاء الن الغلط یبقى غ(

3- optimal-monitor users 
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ھذا النوع المثالي یعني یستخدم المونیتور بالوقت المناسب لھ كالم رسمي مثال في قاعھ اجتماعات والجو كلھ فورمال یستخدم 

المونیتور لالغالط ولكن في الدردشھ والسوالف والھدف تواصل سریع مایكون فاضي للقرامر ومایركز ع المونیتور الن الجو 

  .ون انفورمال وبسیط یك

  نقطھ اخیره بھالفرضیھ یقولك  

Children are superior language learner   

  االطفال افضل في تعلم اللغھ النھم ماراح یستخدمون المونیتور وماراح یصابون باالحباط بسرعھ مثل الكبار 

  لكن قال كراشن بعد 

Adults are faster language learner in initial stage   

  قال الكبار والبالغین اسررع من االطفال في تعلم اللغھ في المراحل االولى فقط الن االطفال یاخذون وقت اكثر منا في التعلم 

  ) االطفاااااال(  nativeلكن بالنھایھ مین یحقق الكفاءه ومثل ال

  والحمد� الفریضھ الثالثھ خلصت

4- the input hypothesis   

  او المدخل  رابع فرضیھ االدخال

human acquirer 

Language in only one way by   

1-understanding messages فھم الرسائل  

2-receiving comprehensible input   

  باستقبال مدخالت مفھومھ 

  حطوا تحتھا عشر خطووط )) اذا فھمنا ((الزبده ان الناس تكتسب اللغھ بطریقھ وحده فقط وھي 

   inputكانت اللغھ اللي سمعتھا مفھومھ وزھلت مخي ھنا تسمى  اذا فھمنا اللغھ واذا

*the comprehensible input hypothesis can be restated in terms of the natural order 

hypothesis   

  تقول ان الفرضیھ الطبیعیھ وفرضیھ المدخل یعتبرونھا سوا ویقول التعلم یكون بالمدارس فقط 

  }the input hypothesis related to acquisition not learning{ (اھم نقطھ بھالنظریھ 

  ان ھذا النظریھ مرتبطھ باالكتساب ولیس بالتعلم 

  .وبشكل عام ع فكره ترى كراشن یحب االكتساب ومقدمھ ع كل شيء 

  طیب الحاجھ الثانیھ بھالفرضیھ 

(speaking is a result of acquisition and not its cause (  
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یعني التحدث ھذا مو معناه اني خالص (التحدث مش السبب ھنا في االكتساب لكنھ نتیجھ لالكتساب اني صایره اتحدث  یقول

  ) اكتسبت یعني مثال انت جالس تتكلم قصدك اكتسبت اللغھ ال ، ھذا بس نتیجھ لالكتساب اني جالس اتكلم  

  _ out put hypothesisا طیب في فرضیھ صغنونھ ولكنھا مش لكراشن لكن قریبھ منھا اسمھ

If input is understood and there is enough of it the necessary grammar is automatically 

provided  

   input and output hypothesisوھذا الفرق بینھا 

 …مفھومھ وبعد مافیھ یعني مب معلومات نا inputلو كانت اللغھ اللي داخلھ مخي ل

4 - the input hypothesis   

  رابع فرضیھ االدخال او المدخل 

human acquirer 

Language in only one way by   

1-understanding messages فھم الرسائل  

2-receiving comprehensible input   

  باستقبال مدخالت مفھومھ 

  خطووط حطوا تحتھا عشر )) اذا فھمنا ((الزبده ان الناس تكتسب اللغھ بطریقھ وحده فقط وھي 

   inputاذا فھمنا اللغھ واذا كانت اللغھ اللي سمعتھا مفھومھ وزھلت مخي ھنا تسمى 

*the comprehensible input hypothesis can be restated in terms of the natural order 

hypothesis   

  رس فقط تقول ان الفرضیھ الطبیعیھ وفرضیھ المدخل یعتبرونھا سوا ویقول التعلم یكون بالمدا

  }the input hypothesis related to acquisition not learning{ (اھم نقطھ بھالنظریھ 

  ان ھذا النظریھ مرتبطھ باالكتساب ولیس بالتعلم 

  .وبشكل عام ع فكره ترى كراشن یحب االكتساب ومقدمھ ع كل شيء 

  طیب الحاجھ الثانیھ بھالفرضیھ 

(speaking is a result of acquisition and not its cause (  

یعني التحدث ھذا مو معناه اني خالص (یقول التحدث مش السبب ھنا في االكتساب لكنھ نتیجھ لالكتساب اني صایره اتحدث 

  ) اكتسبت یعني مثال انت جالس تتكلم قصدك اكتسبت اللغھ ال ، ھذا بس نتیجھ لالكتساب اني جالس اتكلم  

  _ out put hypothesisلكراشن لكن قریبھ منھا اسمھا  طیب في فرضیھ صغنونھ ولكنھا مش

If input is understood and there is enough of it the necessary grammar is automatically 
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provided  

   input and output hypothesisوھذا الفرق بینھا 

علومات ناقصھ وش النتیجھ القرامر واي معلومات جدیده مفھومھ وبعد مافیھ یعني مب م inputلو كانت اللغھ اللي داخلھ مخي ل

  علیك ھنا تكون متوفره من تلقاء نفسھا اتوماتیك 

 i+1في رمز اسمھ 

  في ھالفرضیھ وش معناه 

i>> input   

  معلومات جدیده علیك او قرامر مابعد مر علیك >> 1+

 

  طیب اخر فرضیھ موجوده لكراشن ھي 

5- the affective filter hypothesis   

  فرضیھ التصفیھ العاطفیھ 

  :نعرف الفلتر اول شيء ایش ھو 

Filter>> internal processing system subconscious screens incoming language   

  یقولك ھو معالجھ داخلیھ وش وظیفتھ ؟ یكتشف اي لغھ قادمھ ویصفي ع حسب وضعك 

ون في مقابلھ شخصیھ ونالحظ انھ كان السؤال سھل مره وواضح ومفھوم كیف یعني بتقولون یامھا ؟ یعني مثال مش احنا لما نك

  لكن نجلس نقول نعم ؟ ممكن تعید السؤال ؟ 

اللي  inputاللي شاف توترنا وبمجرد مادخل ) الفلتر (ھنا وش اللي یخلینا مانفھم السؤال او مانستوعب ع طول من اول مره ھو 

  . )القلق ( ھي السؤال المفھوم سوى لھ بلوك 

  طیب لھا نقاط ھالفرضیھ وجدا مھمھ وبسیطھ إن شاء هللا 

Comprehensible input may not be utilized by second language learner/acquisition if there 

is a mental block that prevents them from fully profiting from it .  

   مانقدر نستوعب المدخالت اذا فلتر سوا لھا بلوك

المدخل المفھوم ممكن ماراح یستخدمھ مكتسب او متعلم اللغھ الثانیھ اذا الفلتر سوا لھا بلوك ماراح یخلیھ یستفید استفاده كاملخ من 

  ھالمدخل 

  النقطھ الثانیھ واالخیره وھذه المھمھ جدا 

  الفیس عشان تفھمون <  �منخفض  downاذا الفلتر كان 

  وراح یستفید منھ LADللغھ لجھاز اكتساب ا inputراح یوصل ال
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  عشان تفھمون > عالي مرتفع  upواذا كان الفلتر 

  والراح نستفید منھ  ladوماراح یوصل لل inputراح یسوي بلوك لل

affective filter is up when the acquisition is unmotivated   

   upمتوتر وقلقان ومش حاب المكان ع طول الفلتر بیكون 

   downفسیاً ومش قلقان راح یكون الفلتر والعكس مرتاح ن

higher affective filter >> adult 

Low affective filter >> children   

ویاربي لك الحمد ھذا اللي عندي وبكذا خلصنا كراشن وفرضیاتھ اي وحده تشوف نقطھ مش فاھمتھا تقول وتبشر راح اعیدھا لھا 

   واي وحده عندھا زیاده تقولھ التبخل علینا

 

 ١٠٣شرح رابط 

  ::: اللغویات 

  عباره عن علم یدرس طبیعة واستخدام اللغھ مثل الفونتكس واخوانھا 

  اللغویات التطبیقھ یقصد فیھ الطرق والنظریات ومشكالت اللغھ ویتعلق اكثر شي بدراسة اللغھ الثانیھ 

  ::الكفاء اللغویة 

   عباره عن فھم وانتاج ھذي اھم شي واتوقع انشرحت كذا مره

  اللغھ االولئ 

  ھي عادة اللغھ اللي یتعلمھا الطفل من المنزل 

  اللغھ الثانیھ تتعلم بعد اللغھ االصلیھ 

  االكتساب تطور تدزیجي للغھ االولئ او الثانیھ واھم شي بشكل طبیعي في بیئھ غیر مھدده یعني كذا یجي بشكل طبیعي مثل ما قلنا 

  التعلم 

  وكل شي یكون بقصد وفي بیئة مشروطھ یعني مرتب لھا زي المدارس  عكس االكتساب واعي وندرس القواعد

  اللغھ اھم تعریفات 

   habitsانھا عاده 

 vlountaryسلوك تطوعي 

Arbitrary 

  شي مشترك لمجموعھ من الناس 
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  مكوناتھا 

  علم الصوت یدرس نظام الصوت للغھ

  الصرف بنیة الكلمات نفسھا 

  بناء الجملھ 

  لمعاني وعلم الداللھ یتعلق با

 ............  

  قبل ندخل على الطرق في شي الزم تفھمومھ    

  :یوجد طریقتین للحصول على المعلومات عند دراسة اللغة االجنبیة

1-inductive  االستقراء  

ع ح اشرحھا لكم ببساطة مثال  المعلم یخلي تلمیذین  یتحادثون م. في ھالطریقة یُحصل على المعلومات من الخاص الى العام 

بعض ویسألون بعض اسئلھ ویعطیھم تمرین یحاولون یحلونھ مع بعض بعدین یصحح لھم ویعطیھم الحل الصحیح ویطلبھم 

یستخرجون القاعده ویعطیھم واجب عشان ماینسوھا فھو ھینا خالھم یحللون لین وصلو للقاعده العامھ بكیذا وصلو للمعلومھ من 

  . الخاص للعام

2-deductive .اللي استد(استنتاجي  

ھینا تكتشف المعلومھ من العام الى الخاص فیعطیھم قاعده  یكتبھا لھم یشرحھا لھم یعطي امثلھ علیھا ویعطیھم تمارین یطبقوھا 

  فھو بذلك شرحھا بشكل عام ثم بدا یفصل امثلھ وتمارین ووو  الى ان وصلت المعلوم 

ذا وكذا وكذا فماھو نوع توصیل المعلومھ والخیرات استنباط واستقراء في امتحاني واللي امتحنوا قبلي جابو امثلھ انو المعلم سوا كی

وغیره طبعاً باللغة االنقلیزیة بس انا اكتب لكم بالعربي عشان یمدیكم تلمو بالمعلومات واكید انكم عندكم لغة فمایحتاج اكتبھا 

 باالنقلش

 ��میما + شرح تومااا جعل العرب فداھا 

 معلم یتخذ المنھج المناسب للطالب وللمادة المدروسھ مناھج تدریس اللغھ یعني كل

1 /translation-grammer 

  یختص بالقواعد والترجمھ 

  بم انھ ترجمھ یعتمد ع اللغھ االم الن ھي المطلوبھ ویستخدم قلیل من لغھ الھدف 

  الشكل والتصریف   form , inflectionبم انھ نحوي یركز على 

   targetالمعلم مو شرط یتحدث 

  النھ ترجمھ تعتمد اكثر شي ع اللغھ االم  

  ومع قراءه النصوص وترجمتھا یستفید الطالب ویستخدم اللغھ في التواصل

  .... شرحي 
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  تفلیدیة 

 deductiveطریقة التدریس 

  تركز علئ مایلي 

  القواعد التحالیل النحویھ وتشرح عن طریق الترجمھ//١

 form and inflecationالقواعد تشمل 

  الترجمھ من اللغھ الھدف الي االم حرف بحرف // ٢

  تركز على المھارات المكتوبھ ٣

  الكلمات وتحفظ بشكل قوائم طویلھ وتدرس بشكل معزول ٤

  وذي ما ادري مرات االقیھا تھتم ومرات ال یعني معلومھ مش متاكده منھا ... تھتم بمحتوئ النص ٥

  طیب ال تركز على التواصل والنطق النتائج 

  لطالب مایكونوا قادرین علئ استخدام اللغھ الھدف ا

  المعلم كذلك ما یملك قدره قویھ باللغھ الھدف 

  تستخدم في مواد الكتابھ القراءه الفوكاب القواعد 

2 /Direct   

  الطریقھ المباشره ھي تقریبا المستخدمھ معنا ف الجامعھ 

 nativeالیسمح للطالب باستخدام اللغھ االم  

  الیب التدریس الحدیثھ ، محادثات،صور یستخدم اس

 inductivelyوالثقافھ تعلم بطریقھ استقرائیھ  القواع

  المعلم یجب ان یتحدث اللغھ االم  ویكون  التركیز ع النطق

  المھارت المكتوبھ الفوكاب 

  وفي شي زیاده مو موجود بالملزمھ انو المنھج المباشر یركز على الكلمات ومھاره التحدث

  عیب ان مو كل شي من الصور واالشیاا ذي یمكن الحصول علیھا وفیھا 

   indudctiveكل التدریس ھنا والثقافھ 

  النصوص االدبیھ تقراء للمتعھ ولیس الفھم 

  ھنا في تعارض مافھمتھ بین النقطھ االولئ واالخیره اقروه واللي فاھمتھ تشرح لنا 
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3 /reading   

  تدرس القواعد المفیده للقراءه 

  ردات مھمھ والترجمھ ایضا المف

المعلم لیس بالضروره یتقتن اللغھ الشفویھ  في الھدف  اھم شي القراءه حتى اذا لم یكن یتقن النطق یعني یتسخدمو ھالمنھج 

  المعلم اللي مایتقن النطق الجید

نا دراسة اللغھ الھدف ثم القراءه ثم مثلھا متل طریقة القرامر تركز علئ المھارات المكتوبھ والقراءه ھنا فردیھ صامتھ األولیھ ھ

  معرفھ تاریخ البلد الذي یتخدث اللغھ الھدف 

  النحو یدرس من اجل فھم القراءه 

  یولي اھتمام حد ادنئ للنطق او اكتساب مھارت التخاطب باللغھ الھدف 

4 /audiolingualism   

قبل ان یتم رؤیتھا بشكل مكتوبت وتستخدم المعامل واالشرطھ یتتم سماع اللغھ االجنبیھ اول ویتم تلقینھا  dialogueتبدأ بالحوار 

  والوسائل البصریھ 

 habit formationتستخدم محاكاه وحفظ وتفترض ان اللغھ 

  تبدأ استماع وتحدث وقراءه وتوجل الكتابھ تشدید ع النطق 

  مفردات محدوده ، یھمل المعنى والسیاق 

  مسیطره ع االنشطھالمعلم یبرع في تدریس المفردات النھا ال 

  المعلم مسموح یتكلم باللغھ االم بس الطالب ال 

  التراكیب النحویھ من البسیط الئ المعقد 

  كل المواد تمارس شفھیا قبل الكتابھ 

  تشدد على مبداااا علم نفس السسسلوك 

  تستخدم التحلیل التقابلي

  تتكیف مع العدید من االجراءت والمبادئ من الطریقع المباشره 

5/ituationals   

 auodlingualismولد عم  المنھج الظرفي

  وتمارس اللغھ شفویا قبل كتابتھا spokenیركز على 

  تمارس اللغھ ف الفصول الدراسیھ فقط

  یھتمو بالنحو وادخال عناصر جدیده

  التراكین النحویھ من السھل الى المعقد  
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6 /cognitive   

  المنھج المعرفي 

  بیعي كل المھارات بشكل ط.. حدیث 

  اللغھ مكتسبھ ولیست عادة تشكیل  

  والتعلیم فردي

  القواعد اوال" deductivelyتدرس القواعد 

or inductively   الممارسھ اوال  

  تأكید النطق ، المھارات جمیعھا مھمھ 

  االخطاء البد منھا

Errors=> inevitable 

  المعلم یتقن اللغھ الھدف ویحللھا 

  تویات للمتقدمھ والمتوسطھ المفردات مھمھ خصوصا بالمس

7/Humanistic-Affective   

  منھج العاطفھ االنسانیھ 

  ھي تعدیل للطزیقھ المعرفیھ 

 respect feelingیركز ع 

communistion 

  یعملون في مجموعات ثنائیھ اوصغیره 

pairs and small groups   

  جو الفصل مھم والدعم 

  تعلم اللغھ عملیھ لتحقیق الذات

   facilitaorسھل المعلم م

  المعلم یتقن اللغھ الھدف واللغھ االم للطالب من اجل الترجمھ والراحھ 

8 /comprehension   

  القائم ع الفھم 

listening (basic skill) 
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  الیتكلم حتى یشعر بانھ مستعد 

  القواعد تساعدھم لما یفعلون لكن لن تساعدھم في استخدام اللغھ بشكل عفوي 

  ر ضروري تصحیح االخطاء غی

  البصریھ  تكون  متوفرة/ اذاكان المعلم الیتحدث اللغھ االم فاالشرطھ السمعیھ

  تشبھ ایضا الطریقھ المعرفیھ 

  تدرس بشكل طبیعي 

  تركز علئ االستماع وال تركز علئ الكالم 

9/communicative   

 communicateالھدف من اللغھ  التواصل 

  یھ  ولیس فقط  تراكیب لغویھ یتضمن  مفاھیم داللیھ  ووظائف اجتماع

linguistic structure 

  یكون التعلیم من خالل الثنائیات او مجموعات في لعب االدوار والتمثیل 

role-play   

dramatization 

ویكون محتوى المنھج منصب ع الجانب الوظیفي من اللغھ مثل الدعوه او االقتراح او الشكوى والتعبیر عن الوقت والكمیھ 

  ن والمكا

   authenticالمواد واالنشطھ تكون

  تدمج المھارات

  دور المعلم ثانوي لتسھیل االتصال وتصحیح االخطاء 

  یجب ان یتحدث ویستخدم اللغھ الھدف بطالقة

10/Total Physical Response    

TPR Method  TPR  stands for  Total Physical  Response. ❖ In TPR,  students  are actively 

 engaged  in  the language  acquisition process  by responding  nonverbally  

(physically). ❖ TPR  is  an effective  method  to employ while  second  language  

learners  are in the silent  comprehension preproduction  period. ❖ The TPR method  

allows  teachers  to ascertain  comprehension  long  before second language learners  

are able  to respond  verbally ❖ TPR  is  an  effective method  of including  second  

language  learners  in  lessons  while  in the  silent period. ❖ TPR  helps  second/new 

 language learners  develop  a sense  of  belonging  and accomplishment  while  still  
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in  the silent  period ❖ Pictures,  objects, and  realia  are effective to enhance  and  

expand  the  use  of  TPR  in the  classroom.  

  مجموع االستجابة الفیزیائیة

TPR TPR  في نظام الحمایة المؤقت، ویشارك الطالب بنشاط في عملیة  ❖. لتقف على مجموع االستجابة الجسدیةطریقة

ھو وسیلة فعالة لتوظیف في حین متعلمي اللغة الثانیة ھي في  TPR ❖). جسدیا(اكتساب اللغة من خالل االستجابة بشكل ال شفھي 

لمعلمین للتأكد من الفھم قبل وقت طویل من متعلمي اللغة الثانیة ھي یسمح ا TPRطریقة  ❖. الفترة الفھم قبل االنتاج الصامتة

 ❖. ھو وسیلة فعالة لتشمل متعلمي اللغة الثانیة في الدروس أثناء وجوده في فترة الصمت TPR ❖قادرة على االستجابة لفظیا 

TPR  صور، واألشیاء،  ❖ل في فترة الصمت نیو تنمیة شعور االنتماء واإلنجاز في حین ال یزا/ تساعد متعلمي اللغة الثانیة

  في الفصول الدراسیة TPRفعالة لتعزیز وتوسیع نطاق استخدام  realiaو

  11/Natural  ( Nativist)Approach 

Natural Approach  ❖ The natural approach  respects  the  ELL’s  silent  period.  

(English  Language Learners)  Comprehension  precedes production  –  the  Silent  

Period ❖ Error correction  is  discouraged  in  the natural approach. ❖ In the  natural  

approach,  the  emphasis  is  on developing  oral language proficiency. ❖ The teaching of 

 grammar/language  forms  is  discouraged. ❖ In  the  natural  approach,  TPR  is  

widely  employed  at beginning  level.  Lower the Affective  Filter:  they  won't learn if 

their  affective  barrier  is  too high. Offers opportunities to acquire rather than learn 

language  

  ھجن) بالھجرة(الطبیعي 

الفھم یسبق  ) متعلمي اللغة اإلنكلیزیة. (النھج الطبیعي یحترم الفترة الصامتة ومتعلمي اللغة اإلنكلیزیة و ❖النھج الطبیعي 

في النھج الطبیعي، ویتم التركیز على تطویر الكفاءة  ❖. تصحیح خطأ في النھج الطبیعي ❖یتم تثبیط الصامت فترة  - إنتاج 

 TPRفي النھج الطبیعي، ویعمل على نطاق واسع  ❖. اللغات/ یتم تثبیط تدریس أشكال قواعد اللغة  ❖. اللغویة عن طریق الفم

فرص  Offers. أنھا لن معرفة ما إذا كان حاجز لھم العاطفي مرتفع جدا: انخفاض تصفیة العاطفیة . على المستوى البدایة

  .اكتساب بدال من تعلم اللغة

Eclectic Approach   

The Eclectic Approach (or Eclecticism)  •The Eclectic  Approach  was  proposed  as  a 

reaction  to the abundance  of teaching methods  in  the  1970s  and  1980s  and  the 

dogmatism  often  found  in  the  application of these methods  .• The idea  of  choosing  

from different methods  to suit for  one's teaching  purposes and situations is not a new one  .• A 

main proponent  of the  Eclectic  Approach is  Rivers  (1981,  Teaching  Foreign Language 

Skills).  According  to  Rivers,  an  eclectic  approach  allows  language teachers "to absorb 

 the best  techniques  of  all  the well-known  language-teaching  methods into their  

classroom procedures,  using  them  for the  purposes  for  which  they are most appropriate ”

 •The main  criticism  of the  eclecticism  is that "it  does  not  offer any guidance  on  what 

basis  and  by  what principles  aspects  of  different methods  can  be  selected  and 

combined.  
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  نھج انتقائي

 1980sو  1970sالنھج األفضل كرد فعل على وفرة من أسالیب التدریس في  •) أو االنتقائیة(واقترح النھج األفضل 

إن فكرة اختیار من أسالیب مختلفة لتتناسب مع ألغراض المرء  •. والدوغمائیة التي غالبا ما توجد في تطبیق ھذه األسالیب

). ، تدریس مھارات اللغة األجنبیة1981(المؤید الرئیسي للنھج انتقائي ھو ریفرز  A •. التدریس والحاالت لیست واحدة جدیدة

المتصاص أفضل التقنیات لجمیع طرق تدریس اللغات المعروفة في إجراءات "قائي یسمح معلمي اللغة وفقا الألنھار، وھو نھج انت

ال تقدم أي توجیھ على "االنتقاد الرئیسي من االنتقائیة غیر أن ذلك  •" صفوفھم، واستخدامھا لألغراض التي ھي األكثر مالءمة

   .بطةأي أساس وبأي یمكن تحدید مبادئ جوانب طرق مختلفة ومترا

12/ The Eclectic Approach (or Eclecticism) • 

The Eclectic  Approach  was  proposed  as  a reaction  to the abundance  of teaching 

methods  in  the  1970s  and  1980s  and  the dogma�sm  o�en  found  in  the  

application of these methods.  • The idea  of  choosing  from different methods  to suit 

for  one's teaching  purposes and situations is not a new one.  • A main proponent  of the  

Eclec�c  Approach is  Rivers  (1981,  Teaching  Foreign Language Skills).  According  to  

Rivers,  an  eclectic  approach  allows  language teachers "to absorb  the best  

techniques  of  all  the well-known  language-teaching  methods into their  classroom 

procedures,  using  them  for the  purposes  for  which  they are most appropriate“ • 

The main  criticism  of the  eclecticism  is that "it  does  not  offer any guidance  on  

what basis  and  by  what principles  aspects  of  different methods  can  be  

selected  and combined.  

  نھج انتقائي

 1980sو  1970sأسالیب التدریس في  النھج األفضل كرد فعل على وفرة من •) أو االنتقائیة(واقترح النھج األفضل 

إن فكرة اختیار من أسالیب مختلفة لتتناسب مع ألغراض المرء  •. والدوغمائیة التي غالبا ما توجد في تطبیق ھذه األسالیب

). ، تدریس مھارات اللغة األجنبیة1981(المؤید الرئیسي للنھج انتقائي ھو ریفرز  A •. التدریس والحاالت لیست واحدة جدیدة

المتصاص أفضل التقنیات لجمیع طرق تدریس اللغات المعروفة في إجراءات "وفقا الألنھار، وھو نھج انتقائي یسمح معلمي اللغة 

ال تقدم أي توجیھ على "االنتقاد الرئیسي من االنتقائیة غیر أن ذلك  •" صفوفھم، واستخدامھا لألغراض التي ھي األكثر مالءمة

  .مبادئ جوانب طرق مختلفة ومترابطة أي أساس وبأي یمكن تحدید

  الحوافز نوعین داخلیھ 

Intrinsic motivation   

شيء دافع للشخص نفسھ یعني شيء یحبھ ویبیھ ویموت فیھ وكذا یعني مثال انا طلعت ادرس برا الني احب اللغھ واحب بریطانیا 

  وابي اتعلمھا بس واتعایش مع اھلھا 

وھو مثال نتعلم اللغھ وندرسھا عشان نتوظف او عشان ادرس  instrumental motivationاما النوع الثاني فھو ذرائعي 

  بمعاھد یعني شيء نتائجھ خارجیھ اما النوع االول شيء نتائجھ داخلیھ جوا الشخص نفسھ 
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  تحلیل االخطاء والتحلیل التناقضي 

  یطلق علیھ بالمقابلھ التحلیلیھ       یرغب في تعلمھا وھذا یباللغھ الثانیھ الت یھي مقارنة لغھ الدارس االول:

Contrastive analysis         :  

  تعریفھا  

is the systematic study of a pair of languages with a view to identifying their structural 

differences and similarities   .  

Historically it has been used to establish language genealogies                                                                                    .

  ھي نظام دراسي لزوج من اللغات مع نظره تعریفیھ  

  لالختالفات والتشابھات 

  تاریخیا ، استخدمت لتأسیس اللغھ الجینیھ

  ھ واللغھ الثانی یھي عمل مقابلھ تحلیلیھ بین اللغھ االول

  بیدروسون التشابھ واالختالف بین اللغتین 

  دراسھ زوج من اللغات 

  كیف یعني زوج 

  یعني ندرس لغتین 

  زوج بمعني شیئین 

  تمام كذا عشان نروح للي بعده 

Keep going 

  ملخص النظریھ  

1 _is associated with Charles Fries and Robert      The Contrastive Analysis Hypothesis

Lado  

  تشارلیز فرایز وروبرت الدو : ھذه النظریھ مرتبطھ بالعالمین اللي ھما        

 

2 _field of second language acquisition as a method of explaining why some features of a 

traget language were more difficult to aquire than other              اكتساب اللغھ كانت تستخدم في مجال

  الثانیھ كطریقھ لشرح وتفسیر بعض سمات اللغھ الھدف حیث كانت اكثر صعوبھ باالكتساب من االخریات

  العلماء تبع النظریھ اللي ھما تشالیز و روبرت 

  وش الفرق بینھم انا مستغرب تكتبین فرضیھ عبالي المعنى واحد
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  عطینا الفرق 

  الكتساب اللغھ الثانیھ لشرح وتفسیر سمات اللغھ الھدف النھا صعبھ باالكتساب  یعني كانت ببدایتھا بالستینات استخدموھا

  النظریھ أعم واشمل و علیھا تجارب و الفرضیھ اقل 

  الفرضیھ ماھي حقائق ثابتھ وال اجریت علیھا تجربھ 

  یعني آراء علماء 

  النظریھ اجریت علیھا تجارب وفیھا اشیاء حقیقیھ وثابتھ 

  ال الفلسفھ تختلف 

  ال تتلخبطون 

  خلینا نكمل وبعدین اشرح الفلسفھ ھھھ

3_Contrastive analysis hypothesis claimed that all the errors made in learning the L2  

could be attributed to interference by the L1   

   یتكون خاصھ بتداخل اللغھ االولصنعت في تعلم اللغھ الثانیھ محتمل ان  ییقول ھینا ان النظریھ ادعت ادعاء الت

  ھذا احتمالھم كان قدیم

  یعني في تعلم اللغھ الثانیھ اكید راح یدخلون كلمات من اللغھ االولى  

  یقولك ھینا ان كل االخطاء اللي یعملونھا متعلمین اللغھ الثانیھ محتمل ان تكون بسبب التداخل 

  دخول اللغتین مع بعض 

  حدوث االخطاء  یال یاد

 �صحیح كیف جابوھا قیاس ؟طیب 

 allایھ كل من كلمة 

  النھا مرت علي بالخیارات  someولیست  allیس وانا اركز ع 

4 _It thus became clear that contrastive analysis could not predict all learning difficulties, 

but explanation of errors .  

  صعوبات التعلم لكنھا تشرح االخطاء ھذه النظریھ ال تستطیع التنبأ بجمیع

  یعني محتمل  couldھینا كلمة 

  ھي ال یحتمل ان تتنبأ بجمیع صعوبات التعلیم 

  لكنھا تشرح االخطاء 

  فقط مھمتھا شرح االخطاء 
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Constractive analysis and error analysis   

 =behaverism theory   

  تندرج تحت النظریھ السلوكیھ 

  وكیھ یعني تبع النظریھ السل

  المعرفیھ غیر عن البنائیھ

  في تناقض ھذه الفرضیھ 

  البنائیة و االجتماعیة و القتشلتلت ھذي مدراس تنتمي المعرفیة 

  النھج والطریقھ والنضریھ  وش الفروقات

  واالخطاء التي یتعرض لھا 

  شفتوا كیف تناقض فیھا 

  علیھا یعني االشیاء اللغویھ تتنبأ فیھا وباقي االخطاء ماقدروا 

   intereferenceمھمتھا 

  تتنبأ و تشرح االخطإ و التداخل صح ؟؟ یا لیا 

  ان التداخل ھو المشكلھ باكتساب اللغھ 

 تحلیل االخطاء 

  نبدأ بتعریف التحلیل التناقضي

:is the systematic study of apair of langs with aview to idenyifying  Contrastive analysis

their structural differences and similarities.  

  ھو عبارة عن الدراسھ المنظمھ للغتین بغرض معرفة االختالفات بینھمھا من الناحیھ البنیویھ وكذلك نقاط التشابھ:التحلیل التناقضي

The goals of contrastive analysis:اھداف التحلیل التناقضي  

1-to make foreign language teaching more effective .  

  لجعل تدریس اللغھ االجنبیھ اكثر فاعلیھ-1

2-to find out the differences between the first lang and the target lang based on the 

assumptions:ج  

  :بین اللغھ االولى واللغھ المستھدفھ بناء على االفتراضیات التالیھ الكتشاف الفوارق -2

a-foreien lang learning is based on the mother tongue.  

  أن تعلم اللغة الجنبیھ یعتمد على اللغھ االم-أ
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  ھذه الخطوات بنات تندرج تحت الھدف الثاني

b- similarities facilitate learning (postive trasfer) 

  )النقل االیجابي (أن التشابھات تسھل التعلم-ب

c-fifferences cause problems (negative transfer) 

  )النقل السلبي(أن االختالفات تسبب مشكالت  - ج

The criticism on contrastive analysis hypothesis   النقد على نظریة التحلیل التناقضي:  

1-could not sustained by empirical evidence  الیمكن ان یتم اثباتھا عن طریق الدالئل التجربیھ  

2- many errors predicted by contrastive analyses were not observed in learners lang  كثیر

  من االخطاء التي تم التنبؤ بھا من خالل التحلیل التناقضي لم تكن ملحوظھ في لغة المتعلمین

3-some uniform erroes were made by learners irrespective of their L1  بعض االخطا ترتكب من

  قبل الطالب بغض النظر عن لغتھم االم

4-it became clear that contrastive analyses coud not predict learning difficulties   من الواضح

  ان التحلیل التناقضي الیمكنھ التنبؤ بصعوبات التعلم

 نجي لتعریف تحلیل االخطاء

Errors Analyses means that errors indicate learning difficulties and the frequency of 

aparticular error is evidence of the difficulty learners have in learning the particular form 

ر خطا معین ھو دلیل على الصعوبھ التي یواجھھا الطالب في تعلم صیغة ویقصد ب ھان االخطاء تبین صعوبات التعلم وان تكرا

  لغویھ معین 

the main difference between them that :  

  الفرق بین التحلیل التناقضي وتحلیل الخطا

cotrastive analyses predict the errors 

  .تتنبا بالخطأ

but the errors analyses identifies the errors from L2production 

  ھذي تحدد االخطاء من وجھة نظر منتجي اللغة الثانیھ  

 trasferطیب من تعرف الفرق بین 

inrerference  

 code-switchingو 

Transfer:usually refers to the influence of L1 on L2  in both positive and negative way   عادة

  ولى على اللغھ الثانیھ في الجانبین السلبي واالیجابيیشیر الى تاثیر اللغة اال
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Interference is usully used in negative sense  so it corresponds to negative trasfer   یستخدم

  في شكل سلبي لذا ھو مرادف للنقل السلبي

code-switching refers to the an active creative process of incorporating material from both 

of abilingual lang into communicative acts 

  ھو تغیر اللغھ اثنا الكالم فیشیر الى العملیھ النشطھ والخالقھ  والتي تدخل بعض اجزا ه مع لغھ اخرى لنفس المتكلم اثنا التواصل

  واالنتقال یكون سریع

                   

positive trasfer  

  قل االیجابيالن

occures wher alang item in L1 is also present in L2 

  یحدث عندما یتواجد لفظ واحد في اللغھ االولى واللغھ الثانیھ

   وبكذا یكون اكتساب ھذا اللفظ سھل

negative trasfer  

comes when there is concordance between L1 and L2 

  ینیحدث عندما الیتوفر توافق بین اللغت

  وبكذا یكون اكتساب اللغھ اكثر صعوبھ

 وتظھر اخطا ناتجھ عن التاثر باللغھ االم

The basic causes of negative transfer  

  األسباب األساسیة للنقل سلبي

1. Spatial location and timing between two tasks 

  الموقع المكاني والزمني بین مھمتین. ١

2. Memory representation  

  تمثیل الذاكرة. ٢

3. Mental confusion  

  التشوش الذھني. ٣
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 *How are intraligual errors classified according to their sources ؟  

  !   گیف یتم تصنیف األخطاء وفقا لمصادرھا؟

1-Overgeneralization( errors caused by extension of target language ) 

  لغ في الجملة بالتالي یسبب اخطاء بسبب الزیادة في قواعد اللغة المستھدفة في النص یبالغ یزید بشگل مبا

E.x: -   

 "I asked him where was he going "؟ !  

2- simplification : -   

 )errors resulting from learners producing simpler linguistic rules than these found in the 

target language  .  

  -: تبسیط -2

  .األخطاء الناتجة من المتعلمین المنتجة للقواعد اللغویة أبسط من ھذه وجدت في اللغة الھدف(

Ex:-   

I was there for three month  .  

3- communication based errors : -   

 )errors resulting from strategies of communications (  

 "air ball / instead of ballon  "  

  -التواصل مقره  األخطاء  -

  )األخطاء الناجمة عن استراتیجیات االتصاالت(

  "بدال من بالون/ الكرة الھواء "

  بسسبب التواصل یصیر خطاء 

  بدال البالون

  كرة الھواء >>یقول 

  بقي نقطة

  نراجع قلنا اول نقطة ایش؟

Overgeneralization   

  یعني الزیادة >>یبالغ في االیگستنشن 
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  ھا بنات وصالت لتطویل الشعر تذگرو

  بس ھنا یقصد زیادة مبالغة في استخدام اللغة الھدف

  النقطة الثانیة 

  السھولة البساطة 

Simplification   

  السھولة اللي المتعلم بسببھا یستسھل القواعد اللغویة 

  و بعدین تنتج اخطاء 

  النقطة الثالثة اللي ھي قبل االخیرة

  بسبب التواصل  

Communication  اللي یسبب اخطاء  

  یعني اللغة عامیة 

  مایرگز في إنتاج الگلمات بالشگل الصحیح 

  بالتالي تنتج اخطاء 

  مثل الكرة الھواء 

  یشرحھا المتعلم 

  بدال یعطیھا گلمة 

Ballon   

  فھمتوا اللي فوق 

   - : error induced by teaching - 4اخر نقطة

   -: الخطأ الناجم عن التدریس -4

Error resulting form inadequacies in the teaching program   

  الخطأ الناتج القصور النموذج في برنامج التدریس

Ex //  

  لما المعلم یقول انھ فیھ فرق بین 

Very & Too 

Are synonymous   
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Without explaining the structural or semantic differences  .  

  بدون مایشرح للطالب 

  یشرح المعلم للطالب  بدون

 tooكلمة 

   veryو 

  ھي مترادفات و تختلف في بنائھا في علم المعاني 

Ex : -   

I was very tired to do anything   

  و بس 

 What are the difference between an error and a mistake ( with example)   

  فیھ فرق بین 

Mistake & error 

  ل ایش الفرق بینھم مع مثا

Error >> results from incomplete knowledge   

  النتائج من المعرفة غیر مكتملة>> خطأ 

Mistake >> made by learner   

When writing  

Or speaking     .  

  تحدث عن طریق المتعلم 

  لما یگتب

  . او یتحدث 

Which caused by lack of attention , fatigue , caress ness or some aspect of performance   

  التي تسببھا قلة االھتمام، والتعب، وغمرت عناق أو بعض جوانب األداء

  ھذي المستیگ

  مثل 

It is ( a most ) beautiful car  .  
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  ھنا خطأ 

Error   

  طیب ایش نوع الخطأ 

  یندرج تحت 

Syntactic error   

  خطأ نحوي 

  و تصحیح الجملة 

It is a very beautiful car  

What are the classification of errors ?  

  ایش ھي تصنیفات األخطاء 

  تصنیفات 5ھي 

1- lexical error   

  األخطاء المعجمیة 

2- phonological error 

  األخطاء الصوتیة 

3- syntactic error   

  األخطاء النحویة 

4- interpretive error   

  األخطاء التفسیریة 

5- pragmatic error   

  خطاء اللي تخص علم المعاني األ

  شرح انجل دعواتكم لھا 
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  لیا ،،،،هللا یجزاھا الجنھ /شرح األخت 

Conrtastive analysis hypothesis 

 یرغب في تعلمھا وھذا یطلق علیھ بالمقابلھ التحلیلیھ     یباللغھ الثانیھ الت یھي مقارنة لغھ الدارس االول:

Contrastive analysis :          تعریفھا  

is the systematic study of a pair of languages with a view to identifying their structural 

differences and similarities   .  

  

Historically it has been used to establish language genealogies                                                 .                                   

  ھي نظام دراسین لزوج من اللغات مع نظره تعریفیھ  

  لالختالفات والتشابھات 

  تاریخیا ، استخدمت لتأسیس اللغھ الجینیھ

  واللغھ الثانیھ  یھي عمل مقابلھ تحلیلیھ بین اللغھ االول

  بیدروسون التشابھ واالختالف بین اللغتین 

  نشرح التعریف 

  راسھ زوج من اللغات د

  كیف یعني زوج 

  یعني ندرس لغتین 

  زوج بمعني شیئین 

  ملخص النظریھ  

1 _The Contrastive Analysis Hypothesis     is associated with Charles Fries and Robert 

Lado 

  تشارلیز فرایز وروبرت الدو : ھذه النظریھ مرتبطھ بالعالمین اللي ھما        

2 _field of second language acquisition as a method of explaining why some features of a 

traget language were more difficult to aquire than other              كانت تستخدم في مجال اكتساب اللغھ

  باالكتساب من االخریاتالثانیھ كطریقھ لشرح وتفسیر بعض سمات اللغھ الھدف حیث كانت اكثر صعوبھ 

  العلماء تبع النظریھ اللي ھما تشالیز و روبرت 

  انا اغلط واكتب النظریھ وھي فرضیھ 

  وش الفرق بینھم انا مستغرب تكتبین فرضیھ عبالي المعنى واحد
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  عطینا الفرق 

  لھدف النھا صعبھ باالكتساب یعني كانت ببدایتھا بالستینات استخدموھا الكتساب اللغھ الثانیھ لشرح وتفسیر سمات اللغھ ا

  النظریھ أعم واشمل و علیھا تجارب و الفرضیھ اقل 

  الفرضیھ ماھي حقائق ثابتھ وال اجریت علیھا تجربھ 

  یعني آراء علماء 

  النظریھ اجریت علیھا تجارب وفیھا اشیاء حقیقیھ وثابتھ 

  قصدك الفرضیھ فلفسھ 

  ال الفلسفھ تختلف 

  ال تتلخبطون 

  اھا كویس 

  نا نكمل وبعدین اشرح الفلسفھ ھھھخلی

3_Contrastive analysis hypothesis claimed that all the errors made in learning the L2  

could be attributed to interference by the L1   

   یاللغھ االولصنعت في تعلم اللغھ الثانیھ محتمل ان تكون خاصھ بتداخل  ییقول ھینا ان النظریھ ادعت ادعاء الت

  ھذا احتمالھم كان قدیم

  ھینا سؤال قیاس 

  جایبینھ من بین بین بین االسطر 

  الفریضھ ھذه لھا ادعاء 

  بعد ما نخلص عشان تجاوب علیھ  ایش قالت وش كان السوال

  جمیل لیا 

  یعني في تعلم اللغھ الثانیھ اكید راح یدخلون كلمات من اللغھ االولى  

  طاء اللي یعملونھا متعلمین اللغھ الثانیھ محتمل ان تكون بسبب التداخل یقولك ھینا ان كل االخ

  دخول اللغتین مع بعض 

  حدوث االخطاء  یال یاد

 طیب صحیح كیف جابوھا قیاس ؟

  یختبرون ثقافتنا مو ذكاءنا 

  تمام كذا 
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  اكمل 

  اال یبونا نرسب ھھھھھ

  ممتاز بس ھنا كل االخطاء صح ؟ 

 allایھ كل من كلمة 

  النھا مرت علي بالخیارات  someولیست  allوانا اركز ع یس 

4 _It thus became clear that contrastive analysis could not predict all learning difficulties, 

but explanation of errors .  

  ھذه النظریھ ال تستطیع التنبأ بجمیع صعوبات التعلم لكنھا تشرح االخطاء

  یعني محتمل  couldھینا كلمة 

  ھي ال یحتمل ان تتنبأ بجمیع صعوبات التعلیم 

  لكنھا تشرح االخطاء 

  فقط مھمتھا شرح االخطاء 

  یعني تشرح األخطاء فقط

  فیھ حاجھ عندي مھمھ ابي أضیفھا 

Constractive analysis and error analysis   

 =behaverism theory   

  تندرج تحت النظریھ السلوكیھ 

  ھ السلوكیھ یعني تبع النظری

  ایوه ممكن یسالو ھذي الثنتین تبع ایش

  ھم معرفیھ وسلوكیھ وش ثاني ؟

  وبنائیة

  ھذي ابرزھم 

  والقشطالت

  المعرفیھ نفسھا البنائیة 

  ال

  وجدانیھ ع ماضن

  تمام سماح سبقتیني 
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  نفس اللي بقولھ یا میمو 

  المعرفیھ غیر عن البنائیھ

  في تناقض ھذه الفرضیھ 

  الجتماعیة و القتشلتلت ھذي مدراس تنتمي المعرفیة البنائیة و ا

  طیب ممكن سوال 

  النھج والطریقھ والنضریھ  وش الفروقات

  شفتوا كیف تناقض فیھا 

  یعني االشیاء اللغویھ تتنبأ فیھا وباقي االخطاء ماقدروا علیھا 

   intereferenceمھمتھا 

  تتنبأ و تشرح االخطإ و التداخل صح ؟؟ یا لیا 

  اخل ھو المشكلھ باكتساب اللغھ ان التد

  طیب فیھ فروق ام لیابینھا؟؟؟

  **                                       زبدة الفرضیھ 

It predicts that second language learners will have difficulty with aspects (structures , or 

vocabulary ) which differ from their first language  , and conversely no problems with 

aspects which are similar in their first language .  

 یھذه النظریھ تنبأت ان متعلمین اللغھ الثانیھ راح یواجھون صعوبھ بالتركیب النحوي والمفردات التي تختلف من لغتھم االول

  والعكس وال یواجھون مشاكل في الجوانب القریبھ من لغتھم

  بقولكم مثال وبتفھمون الزبده 

  الفرضیھ ھذه تنبأت ان متعلمین اللغھ الثانیھ راح تكون عندھم صعوبھ بفھم التركیب النحوي والمفردات فقط 

  التركیب النحوي معروف 

Grammatical structure   

  لكن مافي مشكلھ یواجھونھا باالشیاء القریبھ من لغتھم 

  ول عندنا بالعربي في فعل وفاعل ومفع

  واللغھ االنجلیزیھ نفس الحكایھ 

  عندھم فعل وفاعل ومفعول بھ 

  ھذا التشابھ اللي بینا وبینھم 

S + v +o 
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  اجل ھذي مافیھا اي مشكلھ 

  االختالف في ترتیبھا 

  احنا لما نتعلم اللغھ االنجلیزیھ ما عندنا مشكلھ باالزمنھ 

  النا عندنا ماضي ومضارع ومستقبل

  الم النھا مقاربھ للغتنا ا

  مشكلتا بالتركیب 

  الن لھ شكل واحد 

  والمفردات 

The strong version of the contrastive Analysis Hypothesis.....  

1-attempts to predict all errors produced by L2 learners   

2- deals only with errors resulting from L1 interference   

3- does not predict L2 errors but only explains them 

4- all of the above 

 2طلعت االجابھ الصحیحھ 

  لیھ 

  بسبب التداخل

  ال یتنبأ عنھا ولكن یشرحھا 

 attemptsیقول  یاالول

  یحاول

Contrastive analysis   

  *تصحیح االخطاء*فرضیة المقابلة التحلیلھ 

  ھي النظریھ الثالثھ ف االكتساب

  فكرتھا بشكل عام 

  المقارنھ بین اللغھ االولى واللغھ الثانیھ وتسخدم في االكتساب  -1

  مقارنھ لغة الدارس االولى باللغھ اللتي یرغب في تعلمھا-٢

  وھو الذي یطلق علیھ المقابلھ التحلیلیھ 
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  تعریفھ

Is the systematic study of a pair of language with a view to identifying their structural 

differences and similarities .  

 Historically it has been used to establish language genealogies.  

  نظام دراسي لزوج من اللغات  مع نظرك تعرفیھ لالختالف والتشابھ

  تاریخیا استخدمت لتاسیس اللغھ االجنبیھ

  العلماء الذي وضعو فرضیات ھذه النظریھ ھما

charles fries 

Ronert lado 

  فكرة تطبیقھا

 it predicts that second lg learners will have difficulty with aspects "structure,or 

vocabulary " which differ from their first language and conversely on problems with 

aspects which are similar in their first language.  

انھا تنبأت ان متعلمین اللغھ الثانیھ سیواجھون صعوبھ في التركیب النحوي والمفردات التي تختلف عن لغتھم االولى 

  والعكس الیواجھون صعوبات او مشاكل في الجوانب للقریبھ من لغتھم االولى..

 contrastive analysis  hypothesis claimed that all the errors made in language the L2 

could be attributed to interface by the L1 

  ان النظریھ ادعت ادعاء ان ضعف في تعلم اللغھ الثانیھ  انھا من المحتمل ان  تكون خاصھ  یتدخل اللغھ االولى

  یعني ان جمیع االخطاء الحاصلھ ف اللغھ الثانیھ محتمل جدا ان سببھا تداخل اللغتین
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   االستبصار الجاشطلت+ النظریات االربع   ��

 النظریــــات "      شرح النظریات الثالث'

 

Behavorisms 

Coginitive 

Society  

 

  عقلي نشاط اي وتتجاھل السلوك ع تركز سلوكیھ/ االولى

its focuses on behavorism observal objectelly 

And dont care in process inside mind 

as habit formation   

  التعود ع یعتمد اللغھ اكتساب

  البیئھ ع تعتمد

 audio lingual method  نظریھ تشبھ

reward and punishement  ع تعتمد  

    programes instruction  ع ایضا

   والعقاب المكافاءات

harmfull 

 

Teacher (to control the person) 

 الصح من الخطأ لھم یوضح ال بدون.... یكأفأءة یتفوق طالب واي یعاقبھ یخطى طالب اي التدریس ف ھالنظریھ استخدم لو یعني

  ..... الطالب تصرفات ع...

  .... انھا ھالنظریھ انتقادات علیھا

 over-easines 

 mind thinking تھمل سھلھ

 harmfull  عیوبھا من العقاب وایضا
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   انھا تعریفھا یمكن

observal behaior =behavorism observal 

 

  ... مالحظ سلوك

  یكافئ اجاد یعاقب اخطأ

  ««« خصائصھا

 breaking down the skills from comlex to simple   

  اكثر المتعلم ب تھتم المعلم سلوك ال المتعلم سلوك تقیس

  »»»» علمائھا اھم

  <تقلیدیھ انھا قال> سكنر

  < الكلب نظریھ صاحب>بافلوف

 

  { john watson} ھالنظریھ بتطبیق قام من اول¢

  المادي العالم ب وشبیھھ الفرد ادراك وال العقل ب یھتم لم الشي نفس علیھم وطبقھا االنسان وع الحیوان ع جربھا

 

 

 

  النظریھ

Coginitive 

 

  . النفس علم میدان ف وبحوث دراسات ع النظریھ ھذة قامت

 

  السلوكیھ مثل یئھالب ع تعتمد ال

  ع تركز

mental process 

  عقلیھ العملیھ
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 the teaching of grammatical ع تركز ایضا

  السلوكیھ عكس

  / علمائھا

Perry 

Jean piaget 

   مشابھھ

 coginitive apprach ل

  وفھم وقوانین ومتزن عقالني فیھا شي كلي المفھوم ب

 

 

 النظریھ

Social  

Knowledge its sosiety instruction 

  والطالب المعلم فیھا یتعون.. جماعي عمل فیھا

  یتعاون

  خصائص لھا

1/need for belonging   

  انتماء

2/physiological need 

3/need for under stand ing and knowledge 

4/self-realisation .  

5/need for beauty 

  الجاذبیھ

6/esteem for self and other.  

Esteem=respect 

  المتبادل االحترام تعني
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  السلوكیھ

Language under this view is essentially system of habits; learning comes by producing a 

response   to a stimulus and receiving either positive or negative reinforcement.  

  المدخلھ اللغویھ والبیئھ التقلید و بالتكرار یكون یجابياال والتعزیز

 Habit Formation 

 -Positive Reinforcement Repetition and -Linguistic Input Environment 

  علمائھا

Classical Conditioning Pavlov.... ....................................  Operant Conditioning-Skinne 

   classical conditioning النظریھ

A stimulus is presented in order to get a response 

  استجابھ على الحصول اجل من التحفیز یكون

   operant conditioning و

   التعزیز وبعدین اوالً  االستجابھ تكون

The response is made first, then reinforcement follows 

   بالفصل استخدامھا

rewards and punishments 

  والعقوبات المكافات طریق عن

responsibility for student learning rests squarely with the teacher   

  المعلم مع مباشره تكون الطالب 

lecture-based, highly structured   

  خصائصھا

Learning is defined by the outward expression of new behaviors 

  جدیده للسلوكیات الخارجي التغیر طریق عن التعلم عرفی

Focuses solely on observable behaviors 

  مالحظتھا یمكن سلوكیات على یركز

A biological basis for learning 

   السلوكیھ بالنظریھ بنبدأ
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   ھالنظریھ في العلماء اھم تعرفون شي اول

   ھالنظریھ جذور وضع<  بافلوف

   بافلوف تجارب ع واطسون اعمال من النظریھ تنشأ<  واطسون

   وسكنر ثورندایك<  النظریھ في اسھم واللي

   بھالنظریھ عالم اھم عندنا سكنر لكن

   عام بشكل بھالنظریھ نقاط اھم وش طیب

behaviorism is more concerned with observable behavior rather than internal thoughts 

such as thinking/ feeling/ knowing    

   وغیره والتفكیر واالحاسیس المشاعر من أكثر والظاھري المالحظ بالسلوك مھتمھ السلوكیھ

   الثانیھ الحاجھ

all behavior is learned   

( stimulus-respone) & claimed that children born with a mind like blank slate   

 واحنا فاضي عقلھ یعني فطریھ قدرات اي بدون یولد الطفل ان ویشوفون واالستجابھ ثرالمؤ طریق عن ومتعلم مكتسب السلوك ان

   تعجبنا اللي بالطریقھ السلوك نشكل ونقدر نبي باللي راسھ نعبي نقدر

then language is a verbal observable behavior   

   وغیره والجري كالمشي ثاني سلوك اي لمث ونتعلمھ نالحظھ ونقدر مكتسب وشي لفظي سلوك اللغھ یعتبرون بكذا یعني

language is just a habit-formation   

   عادة مجرد ھي اللغھ

as we can learn all sorts of habits, language can also be learnt   

   عاده اي مثل مثلھا نتعلمھا نقدر بعد اللغھ العادات انواع كل نتعلم نقدر احنا ما مثل

   لھم بالنسبھ اللغھ طفالاال یتعلم كیف طیب

children learn language step by step   

imitation < repletion < memorization < controlled drilling < reinforcement   

   بخطوه خطوه اللغھ یتعلمون االطفال

  رددوه اللي ویحفظون ویكررون ویرددون یسمعونھ اللي یقلدون شي ل او

  بنفسھ تحكم عنده بیصیر ھنا یعني والغلط الصح ھو وش نفسھ من الطفل بیعرف خالص كذا وبعد ھیتذكرون یقدرون ویصیر

   المرغوب السلوك تكرار من یزید راح الخارجي المحیط من وتعزیز دعم الطفل لقي اذا الحالھ ذا في
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reinforcement increases the desirable behavior     

   السلوك رارتك من ینقص راح بالتأكید والعقاب

punishment decreases the undesirable behavior     

   التدریس مجال في ھالنظریھ نقاط اھم

breaking down the skills and information to be learned into small units 

   التعلم یسھل عشان ؟ لیھ اجزاء وع مقسم یكون ھنا التعلم

checking student's work gradually & providing feedback as reinforcement   

   الراجعھ التغذیھ نعطي عشان بانتظام الطالب اعمال نراجع اننا مھم حاجھ ثاني

   ؟ مھمھ الراجعھ التغذیھ ھنا لیھ

   المرغوب السلوك من یزید التعزیز عشان

teacher-centered instruction 

  بالطالب مایھتم تقلیدي النھ التدریس في بالكل والكل االساس ھنا المعلم

   ھنا واالستجابھ المثیر  �� مــیمــا  ٨:٠٦

   محدد موب المثیر الحظوا<  واضحھ بالشرح طریقتي حلوه وسائل مرتب شرح المثیر

   بالمادة ومھتم واجباتھا ویحل المعلمھ یحب الطالب<  االستجابھ

   تعزیز<  ھل تحطھم اللي التشجیعیھ العبارات و المدح عشان ؟ كذا مسوي لیھ

   واالستجابھ المثیر بین باالقتران یھتم اللي بافلوف مثل موب سكنر

   السلوك تكرار عشان االستجابھ تعزیز یھمھ

   للمثیر االستجابھ حدوث یھمھ بافلوف

   بالتعزیز السلوك تكرار وھو ھاالستجابھ ورا وش یھتم سكنر

   الفرق واضح

   ؟ السؤال اعطیكم

   مھم ثاني فرق في اعطیكم قبل

   الفروقات شوفوا

   ارادیھ الال واالشیاء خط عشرین مكتسبھ تحت وحطوا المكتسبھ السلوك النماط عادة الكالسیكي

   االرادیھ واالشیاء المتعلمھ السلوك النماط عادة االجرائي



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

51  

   خلصت بكذا سؤال في واضح

In operant conditioning , reinforcement is associated with    

1- response   

2- stimulus   

3- response & stimulus   

4- not all of above    

  

   operant / instrumental conditioning یسمى االجرائي طبعا

   االسمین اعرفوا

  الخایفین والباقي

  ١ االجابھ

   السلوك موب باالستجابھ مرتبط سكنر عند التعزیز

   واضح موب شي شایفھ النھ ابدا المثیر مایھمھ

   والتعزیز االستجابھ یھمھ

  سطر اخر ع ركزوا

  الشرح مستوى ع سؤالي

   شرحھم شوفي

   زین اعبر ماعرفت انا یمكن

In classical conditioning , reinforcement is associated with    

1- response   

2- stimulus   

3- response & stimulus   

4- not all of above    

   كذا السؤال غیرت لو

   بتختارون وش

   ركزي
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  للكالسیك واالستجابھ المثیر ان فاھمھ انا بس

   باالستجابھ التعزیز یرتبط سكنر وعند بالمثیر التعزیز یرتبط بافلوف عند

In operant conditioning , reinforcement is associated with    

1- response  **  

2- stimulus   

3- response & stimulus   

4- not all of above    

  

In classical conditioning , reinforcement is associated with    

1- response   

2- stimulus  **  

3- response & stimulus   

4- not all of above    

   واالجرائي الكالسیكي االشتراط طیب

   واالجرائي الكالسیكي االشتراط

   بافلوف تبع الكالسیكي االشتراط

   اسم كذا یسمونھ

   بسیط/  استجابي/  شرطي/  كالسیكي

 

   مصطلحاتھم تعرفون الزم

   باالنقلش

   باالقتران یھتم الكالسیكي االشتراط

   واالستجابھ المثیر بین

   مشروطھ واستجابھ مشروط وواحد مشروط موب واحد مثیرین فیھ یكون

   مثال

   لحم شریحھ وجاب كلب جاب بافلوف تجربھ في
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   باللعاب سیالن لھ ویصیر للكلب االكل اعرض لمن

   واستجابھ مثیر بین اقتران ھذا

   لعابھ یسیل راح اكل قدامھ بحط لو طبیعي شي كالسیكي لیھ

  صح مشروط مثیر كلالا

   الحین بعلمك

   آلي یصیر شي طبیعي شي انھ شایف النھ الوضع ماعجبھ ھو

   االكل وحط الجرس ودق جرس جاب

   لعابھ یسیل الكلب حصل

   لعابھ یسیل الجرس صوت مایسمع بمجرد ارتباط الكلب عند صار مره ذاك سواھا

   المشروطھ واالستجابھ المشروط والغیر المشروط المثیر نبي طیب

   لیھ االكل موب الجرس المشروط المثیر

  لعابھ یسیل الجرس یدق لما النھ

   لیھ االكل موب الجرس المشروط المثیر

   عابھل یسیب طبیعي یعطیھ لمن االكل الن

  ممتاز

  الجرس بسماع ارتبطت العاب سیالن استجابتھ لكن

   االكل المشروط الغیر المثیر

   اللعاب سیالن المشروطھ واالستجابھ

  بكره للعام عندي اسئلھ بذاكر باقي الني

   اللعاب وسیالن االكل اقولك لمن

   لي صنفیھا

   ؟ یال

  مشروك واستجابھ مشروط غیر مثیر

   غلط

   ؟ لیھ

  مشروط كلاال
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  مشروطھ غیر واالستجابھ

   مشروط غیر واالكل مشروط غیر المثیر

   آلي یحدث طبیعي شي ھذا وقلنا لعابھ یسیل راح اكل بعطیھ لو قلنا موب

   مشروطھ غیر  كلھم ولكن واالستجابھ المثیر بین اقتران في

   الكلب لعاب بسیالن ارتبط الجرس دخلنا لمن

   مشروط في وصار

   روطمش مثیر الجرس

   مشروطھ االستجابھ

   مشروط موب االكل بس

   واضح

  للتجارب نتائج اللغة یگتسبون -1

The results of experience   

   غیره و الكلب الفار تجربة زي

  العقالنیون تماما عگس

   فطریة ھـبة

   ماتتلخبط عشان العقالنیون في ندخل بعدین السلوگیون نخلص

   عن قلنا نقطة اول

   السلوگیون

Behaviorists    

   اللغة یكتسبون گیف

  للتجارب نتائج اللغة یگتسبون -1

1-The results of experience   

   empirical السلوكین

  البیئة في یتأثرون -2

Environmental influence   

3-no innate predisposition   
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   فطري استعداد مافیھ

   بالبیئة یھتمون انھ السلوكین معروف

   التجارب نتایج و

   فطري استعداد یوجد ال و

  سلوگیة ھي إنما و عقلیة ظاھرة لیست اللغة ان السلوكین یقولون الرابعة النقطھ

4-language is not mental phenomenon , it is behavior .  

   السلوگیون كالم و السلوگ تخص انھا بما

   السلوگیة النظریة أساسا و

  وگالسل في فقط یھتم و العقل یھمل انھ تقول

   عقلیة لیست سلوگیة ظاھرة ھي اذا

5- language is learnt by the process of habit formation  .  

  ) االعتیاد( العادة عملیة طریقة عن تتعلم اللغة ان السلوگیون یقول ھنا

   habit formation ال مع تتناسب انھا السلوگیة النظریة في دارسینھ آلریدي ھالشيء و

6-child learn language by imitation  .  

   التقلید طریق عن اللغة یتعلم الطفل

   السلوگیة النظریة درسنا احنا

   سگینر فیھا قال

  معناه بما طفل اعطیتني لو انو

   سلوگ الي اشگلھ اقدر

  التقلید بواسطة یكتسب الطفل معروف و

   السلوگیون في نقطة اخر

   ased on nurture ( environment )ك -7

  )  البیئة(  الطبیعة على تعتمد

Rationalists or mentalists   

   العقالنیون ل نجي

   یقولون ایش
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   السلوگیون تماما عگس

   قالوا

   اللغة اگتساب ان

1-innate endowment   

   فطریة ھـبة یعني

2- Inborn mechanism   

   فطریة آلیة یعني

   السلوكین كالم تماما عگس

   البیئة من قالوا اللي

   التجارب نتائج من

   اللغھ یگتسب انھ والدتھ من آلیا مبرمج الطفل العقالنیون یقصدون یعني

3- Child is born with Knowledge of the basic relations  .  

  . االساسیة القواعد في عالقات معرفة معھ و یولد الطفل ان العقالنیون یقول ھنا

   یقولون للعقالنیون الرابعة النقطة

   خاص تنوع لھا اللغة ان

4- Language is species specific  .  

   متعددة انواع

5- Species-uniform  .  

  ) . منظمة(  موحدة األنواع

6- ruled كased and creative process.  

  .  اإلبداعیة ملیةالع و القواعد على مرتگز للغة الطفل اگتساب في العقالنیون رأي ان ھنا یقصد

  .  ased on nature ( heredity )ك -7

  ).  الوراثة(  الطبیعة على یعتمد

   القشطالت نظریة

   االستبصار نظریة ھي

   ككل االشیاء یشاھد االنسان ان
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  ؟ القشطالت علماء من

   طبعا المان وكوھلر وكوفكا و  ماكس

Theories of visual perceptions   

   يالبصر االدراك نظریة

   معینھ شغلھ عندھم

   االجزاء مجموع الیساوي الكل

   ویخترع یبحث بنفسھ ھو االنسان عندھم

   للمتعلم بعد عندھم

   وخبرات تجدید یبدع الزم المتعلم

Creative,innovative,experience   

   واستقاللیھ حریة الطالب اعطي عندھم

Autonomy and freedom    

   وحدة من الطالب یبدع حتى

   على ركیزھمت اذن

Looking to the whole   

   ككل لالشیاء ینظرون

   النظریة في مھمة شغلھ بقي

  المشاكل ویحل ویبتكر یبدع حتى الوسائل مثل المناسبة البیئة للطالب توفر الزم

   بنفسة

  باختصار ھي ھذي

   القشطلتیة النظریة مبادىء

1  .Similarity .التشابة   

   المتشابھھ لالشكال ننظر

2 continuation االستمراریة   

   المستمرة لالشكال ننظر

3 closure االغالق   
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   نغلقھا ونكملھا الناقصة لالشكال ننظر

4 Proximity التقارب   

   بعض مع المتقاربة لالشكال ننظر

   الفصل في تطبیقة وطریقة مبدا كل باعطي الحین

 ------------------// -------------------  

2 continuation االستمراریة   

   الجدیدة بالدروس نستمر حتى السابقة للدروس مراجعة نعمل

3 closure االغالق   

    الناقصة االجزاء)  نغلق( ونغطي كاملة كوحدة الدرس نشرح

4 Proximity التقارب   

   الصح ھذي بعض مع والجمع الطرح مثل المتقاربة االشیاء نشرح

   تعدیل

1  .Similarity .التشابة   

  واحد فصل او وحدة في بعض مع المتشابھ االشیاء نشرح

   النظریات شرح النظریات تابع

   المعرفیھ المدرسھ

cognitiveism constractive   

 william peeryو jean piagetبیاجیھ جان  علمائھا

cognativism=rule knoweledg 

cogantivism based on gestalt psychologyالجشتالت نظریھ على تعتمد  

   المعرفھ المدرسھ في بیاجیھ نجا

  اقسام اربعھ اللي المعرفي النمو قسم

1-sensorimotor stage سنتین لمن الوالده من  

  حركیھ الحس المرحلھ

2-preopertional stage   

 6 الى2 من
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  العملیات ماقبل المرحلھ

3-concrete opertions المحسوسھ المرحلھ 11-7من  

4-Formal opertionsالمجرده لمرحلھا18 لمن12 من   

cognativeismعلى تعتمدmental processالعقلیھ العملیات  

   activeفیھا 

   facilitaresالتسھیل ھو المعلمھ دور

 solv problemفیھا نشاط افضل

  اثنان مؤسسھا الجشطالت النظریھ

kohlorكوھلر  

koffka 

  كوفكا

   االجتماعیھ النظریھ

   اجتماعیا تبني المعرفھ/  ١

   االجتماعي والتعاون الطالب بدمج یكون التعلیم/  التعلیم/٢

   وخارجي داخلي/  الدافع/ ٣

   للطالب بالنسبھ یكون داخلي

   المجتمع بالمكافاءت وخارجي

   العمل وقروب بالتعاون/  التدریس

  باندور البرت عالمھا

Social theory 

1  /knowledge adopt socially 

2  /Education / Education students have to integrate social cooperation 

3  /motivation / internal and ext9ernal 

Internal be for students 

And external Balmkafat communجity 

Teaching / collaboration and work ŢŃćČ 
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Almha Albert Pando  

  ::                                               المعرفیھ والنظریھ السلوكیھ للنظریھ المھمھ النقاط ابرز

 ثاني   ..   التدریس ولیس اللغھ واكتساب بالتعلم المرتبطھ النظریات من والسلوكیھ المعرفیھ النظریتین ان نعرف الزم شي اول

 حاجھ ثالث ...   تربویین التدریس نظریات وعلماء نفس علماء اغلبھم عنھا نتكلم جالسین اللي النظریات علماء ان نعرف حاجھ

 كیف على تركز التدریس نظریات لكن تعلیمھ في نستخدمھا اللي الطرق ووش یتعلم وكیف المتعلم على تركز التعلم نظریات ان

  ....  المتعلم ع المعلم یؤثر

 كان واطسون(   ،،) وكیھالسل النظریھ جذور وضع من ھو بافلوف ان(  ھذي بالطریقھ افھموھا للعلماء بالنسبھ السلوكیھ في    

  ابرزھم ؟ ابرزھم مین لكن ،،،) ھالنظریھ في اسھامات لھم كان وسكینر وثورندایك(  ،،،)  بافلوف تجربھ ع اشتغل انھ دوره

 جالسین اللي ھي بالسلوكیھ سكینر سواھا اللي التطویرات یعني الحالیھ االیام في فیھ مرتبط السلوكیھ النظریھ مسمى النھ سكینر

 سلوك اغلب یقولون السلوكیین شي اول-١ ھي بینھم نقارن اللي النقاط ابرز# ..                              ھالوقت علیھا تغلونیش

 الكل ھو السلوك اذن سلوكي مخزون ھي ؟ المتعلم یتعلمھا كیف المعرفھ وان واالستجابھ المؤثر طریق ع متعلم اي مكتسب المتعلم

 عقل وعنده واع انسان انھ بحكم نفسھ من یتعلم المتعلم ان)  المعرفیین اما... (  وعواطفھ المتعلم اعرمش یھمھم وما الكل في

 للمعلومھ متلقي مجرد المتعلم الن سلبي لیش فعال دوره والمعلم سلبي دوره المتعلم السلوكیین عند -٢........  مصلحتھ ویعرف

 دوره  المتعلم ان ویرون ھالنقطھ یرفضون والمعرفین غصب الطالب براس المعلومات یدخل یعني شي وكل ملقن والمدرس

 الجو لھ ویوفر للمعلومھ مسھل بس والمعلم السابقھ تجاربھ طریق وعن بنفسھ ویفھمھا المعلومھ ع یبحث یحاول ھو النھ ایجابي

 كیف) خارجي تحفیز ویعتبر( عقابو ثواب عن عباره السلوكیین عند التحفیز - ٣........ یتعلم وھو شي وكل والمصادر المناسب

 بالتشجیع بادعمھ یستمر ابیھ اذا یعني متعلم سلوك ھنا صار ارتباط بینھم صار اذا واستجابھ مؤثر عندنا النھ خارجي انھ عرفنا

 دخل الھمم انھم یرون المعرفین واما ال یقول مایقدر المتعلم خارجیھ عوامل كلھا والعقاب الثواب و اعاقبھ منھ اتخلص ابي واذا

 عنده المتعلم و) الداخلي التحفیز(  ھو وھذا  افضل بیكون المتعلم جوات من التحفیز ماجاء لو الن یحفزونھ او  المتعلم یعاقبون

  ..... مستواه كیف  ویشوفو درجات ماعلیھا اختبارات  اعطاءه طریق عن تعلم انو یعرفون وكیف یتعلم وحافز ھدف

 

  البنائیھ المدرسھ

constructivism is atheory based on observation and scientific study about how people 

leran 

    عناصر خمس ع للتعلیم تنظر

1-learning is an active processنشیطھ عملیات انو على   

2 -knowledge is constructed  rether than innate ھفطری من امثر مركبھ تكون ان یجب المعرفھ   

3 -knowledge is invented not discoveredتكتشف وال تخترع المعرفھ   

 

4-all knoweldge is  personal and individual ''all knowledge is socially constructed   

  .بنائھا في المجتمع یساھم المعارف وكل"" وفردیھ ذاتیھ تكون المعارف كل

5-learnin is essentially a process of making sense of the world .effective learning 

requires meaningful'open-ended-challenging problems for the learner to solve.  

  .المشاكل لیحل ویسعى المعاني عن یبحث المتعلم انو بحیث العصریھ التحدیات على یركز التعلیم
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  تفھمھ تبي اللي الشئ او للمعرفھ توصل حتى وتكتشف وتبحث  وتجارب افكار وتجیب تفكر الزم ونھ الطالبھ

  خططھا علیھا وتبنس الطالبھ عند شنو تفھم المعلمھ والزم

  علماء مافیھاا

   السلوكیھ النظریھ على تدل مصطلحات

)tradional , imiation , repetion , memoraization , reinforcement , stimulus , respone ,  

observable  , grammar translation (  

  .. السلوكیة النظریة

  الحیوان او لالنسان الظاھر السلوك دراسة على النظریة تعتمد عام بشكل

    اللغھ اكتساب او التعلم السلوكیة النظریة�

Behavioristic Theory�..  

____________________  

 .. المعرفھ او االحساس او التفكیر من من اكثر بالسلوك تھتم# 

Behaviorism is more concerned with behavior than with thinking, feeling , or knowing.  

  ..بالحواس ادراكة ومایمكن مالحظتة مایمكن على وتركز# 

 

It focuses on the objective and observable.  

  .مكانیكیة استجابة بعدھا یحصل اثاره طریق عن یحصل السلوك النص نفس على تتفق السلوك نظریات كل# 

   

All of the behavioristic theories share same version of (stimulus_response mechanisms 

for learning).  

  

 التي للمثیرات والتعزیز التكرار وسائل طریق عن تنفذ التي العاده تشكل او تكون من میكانیكیة لیةعم ھي اللغة النظریة تقول# 

  .استجابات سلسة بعدھا تحصل

 

It says, language is a mechanical process of habit formation which proceeds by means of 

a stimulus-response sequence.  

   عملیات خالل یحدث اللغة تعلم فیھا بما التعلم عملیات كل ان فیھا درس او حظلو السلوكیة النظریة

  التقلید
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  الممارسة

  التعزیز

  العادات تشكل

   المحیط المجتمع في شیوعیة او التعمیم

 

It was based on the view that all learning_ including language learning_ occurs through 

process of  

Imitation   

Practice   

Refinforcement 

Habit formation 

Generalisarion 

___________________  

 أن النظریة ھذه وتفترض الخارجیة البیئة تحدثھا التي للمثیرات فسیولوجیة استجابة مجرد السلوك تعتبر نظریة ھي السلوكیة

 الصحیحة غیر االستجابات وأن تعزیزھا یتم الصحیحة االستجابات أن إشتراط مع واالستجابات المثیرات بطریقة یحدث التعلم

  .علیھا یعاقب

______________  

  

  :ھم السلوكیة النظریة على عملو الذین الباحثون�

Theorists associated with Behaviourism:  

  

1 (Ivan Pavlov 

2(B.F.Skinner 

3(J.B Watson 

4 (E.L Thorndike 

 

__________________  
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     : بـ السلوكیة رسةالمد وتؤمن�

 

ً  دوراً  تلعب البیئة أن  •1     .اللغة نمو في أساسیا

  .للغة التعلم انشطة  في كبیر دور یلعب المیسر او المعلم •2

  . الفور على االخطاء تصحیح یجب التعلم عند• 3

  .الفعال التعلم اساس بكثره التكرار•4

 

 

�Some of the behaviouristprecepts are:  

  

1•The social environment is very important in language learning.  

  

2•The the teacher or facilitator has a lot of role ro play in the learning ac�vity.  

  

3•Errors must be corrected immediately.  

  

4• frequent repe��on is essen�al to effec�ve learning.  

 ativistin ؛ الفطریھ

Innateness 

.........  

   األولى باللغھ تتعلق

   تشوماسكي عالم اول

   مسبقا مبرج بعقل یولد االنسان قال

   فارغ بعقل ینولد طفل ومافي

   لغھ كذا یتعلم تخلیھ ممكن فطریھ بقدرات مخلوق واالنسان

 -------  
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   النقاط ھذه حول تتركز الفطریھ عام بشكل

   بجیناتنا ھاالستعداد موجود اللغھ لتعلم يفطر استعداد عندنا احنا ان

 

   ب لھا ورمز االكتساب اداة سمھا صصغیر اسود صندوق في تجسدت والبرمجھ والقدرات المعرفھ ھذه لتشومسكي طبقا

LAD 

 

  العالم كل لغات بین مشتركھ مبادئ ھناك بان یقول تشومسكي

   منظم الطفل تعلیم یكون كیف ل نجي طیب

  ھالمعرفتین بین التفاعل ویجري خارجیھ معرفھ كذلك ویستقبل عقلھ في سابقھ معرفھ ندهع یكون الطفل الن

   الفطري التصرف تعریف

   خارجي حافز او مؤثر اي بسسب اللغھ تعلم في ارادیة غیر او تطوعیھ غیر مشاركھ ھو

 

innatdness theory   

"Theory innatdness nutarl "  

  الفطریھ الطبیعیھ النظریھ

  للعالم

noam chomsky 

  نظریتھ خصائص

١-human beings are born with mind already programmed   

٢-  no child was born with empty seats   

3- human beings have internet cooacicty to learn Lg as possible   

  

  مسبقا مبرمج بدماغ االنسان یولد -1

  ارغف بعقل یولد طفل الیوجد-٢

  اللغات من العدید لتعلم فطریھ قدرات یمتلك االنسان-٣

 



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

65  

 the main idea of noam chomsky :  

* the concept Universal grammar   

           •all human Lg come from the same root 

 

  تشومسكي نعوم نظریة فكرتھا

   العالمي النحو فكرة ھي

  الجذور نفس لھا العالم لغات جمیع ان•

  > العالمي النحو فكرة صاحب ھو تشومسكي<

 

kind of universal grammar   

     base structure   

"Core rules of language "  

     surface structure   

"Base structure +surface structure = Universeal grammar   

  

  

   ان قال وایضا

  ھاللغ وتعني  تساوي اللغویھ الكفاءه

  العمل ھو واالداء

Competence =knowing   

Performance =doing  قاعدة used  +الجمل اننواع   

   الدعوات في وتكفون used to لقاعدة ومبسط كامل شرح الیكم

  : used to قاعدة شرح

   أن اعتدت ھو used to معنى= 

 نفعلھا نعد لم واالن واحدة مرة ولیس مرات عدة فعلھان كنا الماضي في عادة أو حالة أو نفعلھا كنا اشیاء عن used to داللة= 

!..  

  واالستفھام النفي حالة في اال االول الفعل في دائما بعدھا وما used to:  ثابتھ دائما صیغتھا=
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  :  الجملة تكوین

 

  :  االثبات# 

  الفاعل --- < used to --- < االول الفعل

he used to play football when he was young   

  شابا كان عندما القدم كره یلعب ان اعتاد قدل

 

  : النفي# 

   الفاعل --- < didnot use to --- < االول الفعل

i didnot use to eat burger when i was young   

   شابا كنت عندما البرجر أأكل ان اعتد لم

 use to فتكون did لوجود ألصلھا ترجع used to النفي في:  ھاااامة مالحظة+ 

 

  : لسؤالا# 

 did --- < الفاعل --- < use to --- < االول الفعل

did he use to read books when he was child ؟؟  

  ؟؟ طفال كان عندما الكتب یقرأ كان ھل

   no, he didnot أو.  yes, he did یكون والجواب

  

  : للقاعدة مالحظات# 

  . والسؤال النفي عند اال used to في صیغتھا دائما -1

  . نھائیا اضافات أي بدون بعدھا یأتي لفعلا -2

  . فال واحدة مرة كان ما أما عادة یكون بحیث الماضي في مرات عدة نفعلھ أن اعتدنا ألمر اال used to تكون ال -3

  . الماضي في استخدمت بمعنى یكون فقد used من الجملة لمقصد انتبھ -4

 used to قاعدة من االنتھاء هللا بحمد تم
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  واالخرة الدنیا في الدرجات ألعلى تعالى هللا ووفقكم الغیب بظھر لي الدعاء سوى منكم جوار وال

  الجمل انوااااع

Simple Sentences 

   بسیطھ جملھ

Compound Sentences 

   مركبھ جمل

Complex Sentences 

   معقده جمل

Simple Sentences 

  مثال واحد فعل ع تحتوي جملھ

I saw a boy.  

The boy was riding a bicycle.  

  : بسیطھ واحده جملھ لنكون لجملتین ربط یمكن

I saw a boy riding a bicycle.  

Compound Sentences   

  مثل عطف بحرف ربطھما یتم حیث مستقل معني منھما ولكل ببعض صلھ لھما بسیطتین جملتین من تتركب مركبھ جمل

and/ but /or 

:and ببعض  قھعال لھم جملتین تربط العطف واو   

Ahmed did his homework. Anas helped him.  

   واحده جملھ لنكون الجملتین ربط یمكن:

Ahmed did his homework and Anas helped 

him.  

:but متناقضین او مختلفین شییین عن جملتین تربط لكن   

Khaled is rich. He is unhappy.واحده جملھ لنكون الجملتین ربط یمكن   

Khaled is rich but he is unhappy.  

:or او   
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   خیار فیھا جملتین تربط

We can play football. We can watch TV.  

   واحده جملھ لنكون جملتین ربط مكنی

We can play football or we can watch TV.  

Complex Sentencesجمل   

   معقده جملھ

   واحد فعل اكثرمن ع تحتوي جملھ 

   جملتین من مركبھ

Main Clauseاساسیھ جملة   

Subordinate Clause ثانویھ  

   انواع ثالث لھا

Noun Clauseاسمیھ جملة  

Adjectival Clauseوصفیھ جملة   

Adverbial Clauseظرفیھ جملة   

Clause & Phrase الجملھ وشبھ الجملھ  

clause is a combination of words containing 

a verb and has a complete meaning.  

  :  مثال تام معني ولھا فعل ع تحتوي كلمات مجموعھ ھي الجملھ

I saw the man who was carrying a stick.  

A phrase is a combination of words forming 

part of the sentence but without a verb.  

   مثال فعل بدون الجملھ من جزاء تكون الكلمات من مجموعھ عن عباره الجملھ شبھ 

I saw the man carrying a stick  

  

 

  )٧٤( التطبیقیھ اللغویات رابط شرح



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

  

 

 

  طینا لغھ 

 تقلید االصوات من الطبیعھ
طقي الكلمھ فیھ صوت مزعجلما تن  

النوع الثاني یقلدو اصوات الطبیعھھ االشیاء المحیطھ فیھم
 bow_wow زي
 ھذا صوت یسمعوه من الطبیعھ
 ویرددونھ
  اصوات الطبیعھ الھوا الحیونات
The yo he ho theroy  
  صوت الشخص المتعب جسدیاً 

اھات( یعني مثالً واحد یشتغل راح یطلع اصوات من تعب 
رافو سوما جابت النوع الثالثب  
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)١( شرح الدرس األول  

  بِْسم هللا الرحمن الرحیم 
 ٧٤ول من رابط 

The origins of language ..  
    :اصول اللغھھ من عدة مصادر 

  بقولك شي مثال اذا عندي طفل رضیع وخلیتھ یعیش في عزلھ

  تعتقدون راح یتكلم ویكون عنده لغھ؟؟
  ال طبعا راح یحكي 

  النو المصدر االلھي كذا یقول

the divine source   
  مصدر الصوت الطبیعي 

طینا لغھ بمعنى مصدر رباني یع: المصدر االول زي ماقالت توما مصدر الھي من ربي 
  وكل دین وكل شعب هللا وھبھ مصدر لغوي یترعرع معھ

  انواع  ٣النوع الثاني الطبیعي فیھ 
  المصدر الثاني ایش یقووول

  مصدر الصوت الطبیعي 
  الكلمات تشبھ الصوت اللي بالطبیعھ 

  المصدر الطبیعي 
  مثل االصوات الي تشبھ ضجیج 

  

 النوع الثاني یقلدو اصوات الطبیعھھ االشیاء المحیطھ فیھم

  ( یعني مثالً واحد یشتغل راح یطلع اصوات من تعب 

The yo he ho theroy   
  صوت الشخص المتعب جسدیاً 

 )اھات ( یعني مثالً واحد یشتغل راح یطلع اصوات من تعب 
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بِْسم هللا الرحمن الرحیم 
ول من رابط ألالدرس ا

The origins of language
اصول اللغھھ من عدة مصادر 

بقولك شي مثال اذا عندي طفل رضیع وخلیتھ یعیش في عزلھ قبل كل شي

تعتقدون راح یتكلم ویكون عنده لغھ؟؟
ال طبعا راح یحكي 

النو المصدر االلھي كذا یقول
  لغھ یوھبھا هللا 

the divine source
مصدر الصوت الطبیعي 

المصدر االول زي ماقالت توما مصدر الھي من ربي 
وكل دین وكل شعب هللا وھبھ مصدر لغوي یترعرع معھ

النوع الثاني الطبیعي فیھ 
المصدر الثاني ایش یقووول

مصدر الصوت الطبیعي 
الكلمات تشبھ الصوت اللي بالطبیعھ 

المصدر الطبیعي 
مثل االصوات الي تشبھ ضجیج 

Bang cuckoo  

The yo he ho theroy
صوت الشخص المتعب جسدیاً 

یعني مثالً واحد یشتغل راح یطلع اصوات من تعب 



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

  جع والفرح 

  عن غیرھم مما یؤھلھم للتخاطب 

 یعني جینیھ من الجینات وراثھ
جین اللغھ یخص البششر اھتمو فیھ النظریھ الفطریھ
 : تعریفھا
ان االنسان لدیھ جینات فطریھ وراثیھ خاصھ فیھ للغھ

توووما... وخلصت  

 

_____________________________
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  یعني صرخات االنفعال وااللم والفرح 
  زي التناھید نتیجھ مجھود معین

جع والفرح مثال علیھ صرخات االنفعال والغضب وااللم والو  النوع الثاني
  صرخات انفعال

  
  مصدر التكیف المادي

the physical adaptation source  
  

mouth)Mouth   
  

  بلعوم 
  صحیح دا شي معروف االعضاء البدنیھ اللي تھتم بانتاج الصوت

  یھا بكلمھ الحبال الصوتیھ عندك الحنجره اربط
larynx=vocal cards   
voice box     

عن غیرھم مما یؤھلھم للتخاطب   تعریف التكیف الطبیعي ؛ ھي ان البشر یمتلكون مایمزیھم

  
  

  ھو الدماغ البشري
  وویمتلك وظائف في التحكم 

  
  یعني اول شي العقل یھتم ایش اقول

  ویوصل اشارات وكذا وبعدین تطلع الكلمھ
  یعني احط الكلمھ في راسي ویشتغل علیھا عقلي ثمن انطقھا

  ثمن اخر مصصصدر 
  

Innateness hypothesis   

  البشر منذ الوالدة مدعمین بأكتساب لغھ 

 جین اللغھ یخص البششر اھتمو فیھ النظریھ الفطریھ

  ان االنسان لدیھ جینات فطریھ وراثیھ خاصھ فیھ للغھ

___________________________________________________________ 
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یعني صرخات االنفعال وااللم والفرح 
زي التناھید نتیجھ مجھود معین

النوع الثاني: بمعنى 
صرخات انفعال  یوو ھیي ھووو

yo- he -ho  
  المصدر الثاني 

مصدر التكیف المادي

the physical adaptation source
)teeth) Teeth 
)lips)Lips   
)mouth)Mouth

Larynx حنجرة  
Pharynx  بلعوم

صحیح دا شي معروف االعضاء البدنیھ اللي تھتم بانتاج الصوت
عندك الحنجره اربط

larynx=vocal cards
voice boxوبعد تسمى 

تعریف التكیف الطبیعي ؛ ھي ان البشر یمتلكون مایمزیھم

اللي بعدددددو
human brain  

lateralized ھو الدماغ البشري
وویمتلك وظائف في التحكم 

  والتالعب بالكالم
یعني اول شي العقل یھتم ایش اقول

ویوصل اشارات وكذا وبعدین تطلع الكلمھ
یعني احط الكلمھ في راسي ویشتغل علیھا عقلي ثمن انطقھا

ثمن اخر مصصصدر 
The genetic  

Innateness hypothesis
  فرضیة الفطرة

البشر منذ الوالدة مدعمین بأكتساب لغھ 
genetic  
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)٢(شرح الدرس الثاني  

 

 

  ٧٤الدرس الثاني من رآبط 

Communicative signals = behavior used intentionally to provide information   
  یعني سلوك استخدمت عمدا من اجل توفیر المعلومات 

  نازي لمن احد یسألنا و نبغى نقولھ ایوه نروح نھز رأس

informative singles = behavior that provides information usually unintentionally   
  إشارة إعالمیة وھي سلوك یوفر معلومات و عادة یكون غیر مقصود 

  انا بحثت عن مثال و لقیت انھ لمن انسان یطالع فیك و یعرف عن شخصیتك من تصرفاتك
  شكل لمن تطالع فیھ تعرف انھ انسان ال مبالي زي لمن واحد یكون البس جوارب كل واحد 

  یعني انا طالعت فیھ بالصدفھ و شفت شراریبھ و عرفت انھ ال مبالي 
  عرفت معلومات عنھ بالصدفھ

Communicative signals /  
  intentionaly  عمدا

Informative signals /  
  بغیر عمد

Unintentionaly  
  وه بھزة الرأس و تكون بالعمد اول وحده إشارة تواصلیة زي لمن نقول ای

  و الثانیة إشارة معلوماتیة بالصدفة نعرف معلومات عن شخص او شي

Properties of language  
  خواص اللغة 
  : عددھا خمسھ 

١- displacement  = اإلحالل  
  لحالیّھ یعني اي لغة في الدنیا تسمح لمستخدمینھا انھم یتحدثون عن أشیاء و احداث غیر موجوده في البیئة ا

  یعني مثال اقولكم أسطورة من األساطیر القدیمة 
  أشیاء صارت زمان یعني بس ماتكون موجوده عندنا زي قصص األنبیاء

٢- arbitrariness  = التعسف  
  یعني خاصیة اللغة اللي تصف الواقع انھ مافي عالقة طبیعیة بین شكل اللغة و معناھا 

  نفسھا و شكل الكتابمافي عالقة بین الكلمة    bookزي كلمة 

٣- productivity  =اإلنتاجیة  
  خاصیة اللغة التي تسمح للمستخدمین انشاء عبارات جدیدة و تسمى اإلبداع و العضویة المفتوحة 

  یعني اللغة تسمح لنا نسوي تعابیر و نبدع و نقول عدد ال محدود من الكلمات 
fixed reference  = مرجعیة ثابتھ  



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

  یعني احنا نقدر ننتج عدد ال محدود من الكلمات بس یكون كل كلمة تعني شي معین

  عاد شي واضح انھ اللغة تنتقل من جیل لجیل یولد البیبي و ھو مایعرف ایش بیتكلم و لمن یسمع أھلھ یتكلم نفس لغتھم
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  یكون لھا معنى واحد بس یعني كل حركة اتصال 
یعني احنا نقدر ننتج عدد ال محدود من الكلمات بس یكون كل كلمة تعني شي معین

cultural transmission  = انتقال الثقافة  
عاد شي واضح انھ اللغة تنتقل من جیل لجیل یولد البیبي و ھو مایعرف ایش بیتكلم و لمن یسمع أھلھ یتكلم نفس لغتھم

  االزدواجیة 
c a r   

  كل حرف لحالھ مالھ معنى صح 
   carبس لمن نجمعھم مع بعض تصیر 

  حرف المفرد مالھ معنى

)٣(شرح الدرس الثالث  
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یعني كل حركة اتصال 
یعني احنا نقدر ننتج عدد ال محدود من الكلمات بس یكون كل كلمة تعني شي معین

٤- cultural transmission
عاد شي واضح انھ اللغة تنتقل من جیل لجیل یولد البیبي و ھو مایعرف ایش بیتكلم و لمن یسمع أھلھ یتكلم نفس لغتھم

٥- duality  = االزدواجیة
c a rلمن نقول حرف 

كل حرف لحالھ مالھ معنى صح 
بس لمن نجمعھم مع بعض تصیر 

حرف المفرد مالھ معنى
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 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

 

alphabet writing = symbol represents one sound segment also called consonant alphabet   

  الرمز یمثل مقطع صوت واحد و یسمونھا كتابة بطریقة الكونسننات 
مثل اللغة العربیة عندي كلمات مافیھا حروف علة زي كلمة كتب كلھا حروف ساكنة بعكس االنقلش و اللي مستحیل كلمة 
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  ٧٤الدرس الثالث من رابط 

The development of writing   

  في ثالث تعاریف ألنواع الكتابة اللي تستخدمھا اللغات 
pictogram = picture represents object   
  یعني یستخدمون بالكتابة صور لتمثل اي شي معین 

ideogram = symbol represents concep   
  یستخدمون بالكتابة رمز یمثل مفھوم او مبدأ او فكرة 

logogram = symbol represents word   
  یستخدمون بالكتابة رمز لتمثیل كلمة مو مفھوم زي اللي قبلھا 

alphabet writing = symbol represents one sound segment also called consonant alphabet
  
الرمز یمثل مقطع صوت واحد و یسمونھا كتابة بطریقة الكونسننات = 

مثل اللغة العربیة عندي كلمات مافیھا حروف علة زي كلمة كتب كلھا حروف ساكنة بعكس االنقلش و اللي مستحیل كلمة 
  
  pictogramطبعا الصوره ذي 

ideogram لجنانمثل ما حكت یاحنیني ل  

logogram .  

)٤(شرح الدرس الرابع  
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الدرس الثالث من رابط 

The development of writing
  تطور الكتابة 

في ثالث تعاریف ألنواع الكتابة اللي تستخدمھا اللغات 
١- pictogram = picture represents object

یعني یستخدمون بالكتابة صور لتمثل اي شي معین 
٢- ideogram = symbol represents concept

یستخدمون بالكتابة رمز یمثل مفھوم او مبدأ او فكرة 
٣- logogram = symbol represents word

یستخدمون بالكتابة رمز لتمثیل كلمة مو مفھوم زي اللي قبلھا 
alphabet writing = symbol represents one sound segment also called consonant alphabet

e.g  Arabic   
= األبجدیة  الكتابة

مثل اللغة العربیة عندي كلمات مافیھا حروف علة زي كلمة كتب كلھا حروف ساكنة بعكس االنقلش و اللي مستحیل كلمة 
  مافیھا حرفة علة 

طبعا الصوره ذي 

ideogramوذي تبع 

logogramوذي على ذا 

  



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

  اختالفھا في الطول والجوده ناتج عن اختالف شكل اللسان وموقعھ وموقع الشفاه اثناء النطق

  بعدین في جدول ارجعي لھ من اي ملخص یوضح لك ایھم مرتفع وایھم منخفض وایھم متوسط

وخذي ... والقصیره ضعیفھ .. ھ تنفسم الئ قسمین كذلك طویلھ وقصیره الطویلھ قویھ 
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  ٧٤رابط ) ٤(الجزء االول درس 

 توما +

  بسم هللا وعلئ بركة هللا ابدا

  
  طبعا اللي راح تذاكرینھ فیھ مالي 

  اعضاء الكالم مسمیاتھا یعني

  بعدین راح تعرفین الحروف الساكنھ 
  ..كم عددھا 

  اسلوبھا العشر تعریفات 
  اماكن نطقھا تسع تعریفات

  تعریف الفویس والفویسلسس وحروفھم

  بعدھا ننتقل لحروف العلھ 

  الطویلھ والقصیره 
اختالفھا في الطول والجوده ناتج عن اختالف شكل اللسان وموقعھ وموقع الشفاه اثناء النطق

بعدین في جدول ارجعي لھ من اي ملخص یوضح لك ایھم مرتفع وایھم منخفض وایھم متوسط

  نرجع نكمل الشرح 
  حىروف العلھ تنقسم اللي قسمین 

ھ تنفسم الئ قسمین كذلك طویلھ وقصیره الطویلھ قویھ وھذه البسیط

  تعرفین تعریفھا وماھي الحروف

  وحروفھ 
  ذاه عباره عن ربط ثالث حروف لرسم صوت واحد

  نتكس بناخذه بعد الوحده الحادي عشراخیرا الفرق بین الفونولوجي والفو

  ھذي كل عناصر الفونتكس المھمھ
  نبدا اوال بالتعریف

  ھو عباره عن دراسھ خصااائص اصواات الكالم 
  یعني الصووووت مش الكلمھ 

  كل صوت ع حده 
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الجزء االول درس 

شرح میما 

بسم هللا وعلئ بركة هللا ابدا

  .. ببدا بالفونتكس 
طبعا اللي راح تذاكرینھ فیھ مالي 

  تعریفھ 
  فروعھ 

اعضاء الكالم مسمیاتھا یعني

بعدین راح تعرفین الحروف الساكنھ 
كم عددھا ... تعریفھا 

اسلوبھا العشر تعریفات 
اماكن نطقھا تسع تعریفات

تعریف الفویس والفویسلسس وحروفھم

بعدھا ننتقل لحروف العلھ 
  تعریفھا 
الطویلھ والقصیره حروفھا 
اختالفھا في الطول والجوده ناتج عن اختالف شكل اللسان وموقعھ وموقع الشفاه اثناء النطق: معلومھ 

بعدین في جدول ارجعي لھ من اي ملخص یوضح لك ایھم مرتفع وایھم منخفض وایھم متوسط

نرجع نكمل الشرح 
حىروف العلھ تنقسم اللي قسمین 

وھذه البسیط  بسبطھ__١
  تعریفاتھم 

  المدغمھ__ ٢

تعرفین تعریفھا وماھي الحروف

  اخیرا شي اسمھ

Tripthong  
وحروفھ .. خذي تعریفھ 

ذاه عباره عن ربط ثالث حروف لرسم صوت واحد:: معلومھ 

اخیرا الفرق بین الفونولوجي والفو

ھذي كل عناصر الفونتكس المھمھ
نبدا اوال بالتعریف

ھو عباره عن دراسھ خصااائص اصواات الكالم 
یعني الصووووت مش الكلمھ 

كل صوت ع حده 



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

are sounds produced with some restriction
closure    in  the  vocal  tract
is      pushed  through   the  
including  j      and  w 

  وذاه شرحھ
  االول ان الھواء یخرج بتقیید
restricaion 

٢٤الثانیھ عددھا   
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  نطقي اربطیھ ع طول باالنتاج وكیف نصنع الصوت

  لفزیائیھ مثل موجات الصوتصوتي اربطیھ بالفیزیاء والخصایص ا

  سمعي اربطیھ باالدارك وممكن نسمیھ االدراك اللفظي 
  كل كلمھ اربطیھا بما یناسبھا 

articulatory=produce  
acoustic=phisical  

auditory= perceptual  
  السمع مع االدراك

  طیب نجي لألعضاء مھم تعریفھا من الرسمھ 
  س طیب ندخل ع الفویس والفویسلس

voiced=vibration  
voiceless=wihtout vibration  

***  

  )  ch- sh- th( وكل االصوات اللي تجي معھ  h+ احفظوا كلمة بتكفس 

  كفش بس احذفي نقط ال ش
  ذي التالث نقاط مھمھ في تعریف الحروف الساكنھ 

are sounds produced with some restriction   or total 
tract  as  the  air  from  the  lungs 

 glottis  out the  mouth   24  consonants  in English 

  متضمنھ حروف السمي فاول 
   وینطق یا مثل كلمت یس

   sound  ینطق وا نثل كلمة
consonants=restriction  

  الساكنھ یكون فیھ تقیید
  طیب نجي لألسلوب النطق ومكانھ 

  نبدا بمكان نططق الحرررروففف اللسااااكننننھ

  تستخدمي شفاتك الثنتین مثل 
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  لوحده 
  نجي ألنواعھ

نطقي اربطیھ ع طول باالنتاج وكیف نصنع الصوت

صوتي اربطیھ بالفیزیاء والخصایص ا

سمعي اربطیھ باالدارك وممكن نسمیھ االدراك اللفظي 
كل كلمھ اربطیھا بما یناسبھا 

  بالتعریف 
articulatory=produce

acoustic=phisical
auditory= perceptual

السمع مع االدراك
طیب نجي لألعضاء مھم تعریفھا من الرسمھ 

طیب ندخل ع الفویس والفویسلس
voiced=vibration

voiceless=wihtout vibration
  االولى فویس

***الثانیھ فویسلس

احفظوا كلمة بتكفس 

كفش بس احذفي نقط ال شكانھا بت
ذي التالث نقاط مھمھ في تعریف الحروف الساكنھ 

Consonants  

in English 

متضمنھ حروف السمي فاول 
J وینطق یا مثل كلمت یس

Wینطق وا نثل كلمة
consonants=restriction

الساكنھ یكون فیھ تقیید
طیب نجي لألسلوب النطق ومكانھ 

نبدا بمكان نططق الحرررروففف اللسااااكننننھ
  الشفویھ 

تستخدمي شفاتك الثنتین مثل 
  باااا
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  انطقوا وتفھمون 
  حروف اللي اللثھ واألسنان 

  اسنانك العلیا 
  لي تحت ع شفاتك ال

  اااااڤ
  حروف االسنان 

  بكلتا اسنانك 
  ثااااااااا

  الحروف اللي باللثھ 
  طرف لسانك 

  ع الشي اللي ورا اسنانك االمایھ 
  **االمامیھ

  نااااا
  طبعا ھنا في اضافھ 
  بالنسبھ لحرف راااا

  یقول ان في بعض االكسنت اللھجات یعني 
   post alvelorsیسمونھ 

post alveolar:- using the tongue tip close to just behind the alveolar 
ridge.                    /r/   [ in some accents [  

   softالى الحنك الناعم اللي ورا خااالص 
  والحنك الصلب 
  قبل الناعم یكون 

  نرجع الحنكیھ 
    ترفعین لسانش الى الحنك الصلب

  تشااا
  دجااااا

  وتسمى مرات 
Alveo palatal   

  ن الحلق من اسمھ الخلف من اللسان ع لھاتش م
  كااااااا

  المزماري او صوت الھمزه 
  ینطق من المسافھ اللي بین حبابش الصوتیھ 

  طیب نجي لألسلوب 
  plsiveتوقفیھ او 

  انفجاریھ یعني ھذا یعني توقفي الھوا وبعدین تطلعیھ
_______________________________ 

بكمل شرح میمااا اوكانا )٤(الجزء الثاني من درس   

 plosiveاو  stopعندكم الوقفیھ او االنفجاریھ وتسمى  ١١ص

   catفي كلمھ    aیعني یوم اجي انطق 
  احبس الھواء ثم اتركھ

  المھم احفظو حروفھا اربطوھا ببعض 
   k t pحروفھا 



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

  شطحھ" 

  

  rو احیانا 

كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع

77  

  
 فجرون صواریخ عندھممصري اللي كتب بقد اربطوه باالنفجاریھ دایم عاد ھم ی

  یال النوع اللي بعدو
  احتكاك 

  f iveانطق الحرف زي 
  f vتحسین توقفي ع حرف 

  النوع الثالث وافتحي ملزمتك واكتبي المعادلھ ذي
  النوع الثالث وافتحي ملزمتك واكتبي المعادلھ ذي
Affricates = stop{plosive}+ fricatives   

  لثالث الساكن جمع بین الوقفي االنفجاري و االحتكاكي

  اخذ من النوع االول الوقف ومن الثاني التدفق
  affricatesوصار نوع جدید 

  

  شوفو رسمھا عندكم

  اربطو حروف بكلمھ 

  وكلي المنقا بخشمك
  
  

  
  I Rاالصوات اللي یكون الھواء مطلق حول اللسان مثل 

Root and  
  فمك مفتوح اثناء النطق

  سھل نطقھا مافیھ حبس للھواء
  ي مافي حبس نربط كلمھ سائلھ بسماح یعن

  ایضا اصوات تشبھ اصوات العلھ 
  وھي االصوات التي تنطق بواسطھ اللسان فقط 

  

    الصوت اللي ینتج عند مرور الھواء بالمزمار یتوقف ثم ینطلق

و احیانا  dمثل صوت لمسھ خفیفھ   طرف اللسان للثھ  صوت ینتج عند لمس

  اول كلمھ و آخرھا
  یال ندخل لحروف العلھ 

vowel=without constriction  
  الفاول تنقسم قسمین
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b g d  
  كتب 

  بقد
  عشان تحفظوھاا 

مصري اللي كتب بقد اربطوه باالنفجاریھ دایم عاد ھم ی
یال النوع اللي بعدو

Fricatives  احتكاك
انطق الحرف زي 

تحسین توقفي ع حرف 
  یعني عرقلھ

النوع الثالث وافتحي ملزمتك واكتبي المعادلھ ذي
النوع الثالث وافتحي ملزمتك واكتبي المعادلھ ذي
Affricates = stop{plosive}+ fricatives

لثالث الساكن جمع بین الوقفي االنفجاري و االحتكاكيالنوع ا
  كییف؟

اخذ من النوع االول الوقف ومن الثاني التدفق
وصار نوع جدید 
  ومعھ حرفین بس

  شاه جاه 
شوفو رسمھا عندكم

  بعدین االنفیھ 
  معروفھ 

اربطو حروف بكلمھ 
  مننقا 

وكلي المنقا بخشمك
  وتفتكري حروفھا

  كرتيعاد كذا مذا

الن افھم م احفظ 
االصوات اللي یكون الھواء مطلق حول اللسان مثل 

Root and  interest
فمك مفتوح اثناء النطق

سھل نطقھا مافیھ حبس للھواء
نربط كلمھ سائلھ بسماح یعن

Glides ایضا اصوات تشبھ اصوات العلھ  یتسم
وھي االصوات التي تنطق بواسطھ اللسان فقط 

W j h   
W,j,h<< وجھ  

  لالنزالق
Glottal stop الصوت اللي ینتج عند مرور الھواء بالمزمار یتوقف ثم ینطلق

  اتوقع hمثال 
Flapصوت ینتج عند لمس

  ھاتو امثلھ
Door اول كلمھ و آخرھا

یال ندخل لحروف العلھ 
vowel=without constriction

الفاول تنقسم قسمین
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simple vowel   
  وو

diphthongs  
  النوع االول عندك ینقسم الى نوعین 

short vowel &long  
simple vowel =pure vowel=monophthong  

  عنىكلھا تجي بنفس الم
simple vowel =pure vowel=monophthong  

 حروف العلھ البسیطھ
 اطبعو الصوره ورقموھا

  االولى ادغام 
  حروف بسیطھ طویلھ وقصیره سوا   الثانیھ

  الثالثھ الطویلھ
vowel: a sound produced through the vocal cords without constriction of the air flow in the 

mouth vowels : They are sounds in which there is no obstruction to the flow of air as it 
passes from the larynx to the lips 5 long vowels are different from    6 short vowels  in 

length and quality{the difference is resulting from differences in tongue  shape and 
position , and lip position{.  

 تعریف
Monophthong    = simple vowel = pure vowel 

1- Long vowels:- 

1-   i:  it is front, close, and the lips are spread. e.g: 'feet' , 'speak' , 'chief' , 'people'. 

2-  3:  it is central, open-mid, and the lips are neutral.                Eg: 'ear' , 'bird' , 'burn'. 

3-    a:   it is a Back, open, and the lips are neutral.:        e.g:  car -  art - path 

4-    Ɔ: it is back, close-mid, and the lips are rounded.    e.g: 'sword' , 'cord' , 'call' , 'walk'. 

5- / u: / it is back, close, and the lips are rounded. e.g: 'rude' , 'true' , 'fruit' , 'two'. 

Short vowels 

I  - ə   - æ     -Ɔ    – e   -ʌ     -ʊ 

1-   /I / it is near front close –mid  and the lips are spread e.g fish  - sit 

2- /ə/ it is  central close mid  and the lips are netural e.g computer 

3- /æ/ it is near  front open and the lips are spread e.g man  - fan – hat 
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4-  /ʌ/  it is central open mid and the lips are netural e.g  but – cut – shut 

5- /ʊ/ it is back open and the lips are rounded e.g put – book – bull   . 

 رسمھ حفظ
الحروفوھذا وصف    

  اعطیكم مثال
  me مثال كلمھ
  طلعو رسمھا الصوتي
 i فیھا
  طیب نشوفھ موقعھ
 الخط العلوي االفقي یقصد بھ اللسان
 ممن امامھ من وسطھ من خلفھ

مقفل اول مانطقتي ثمن فتحتي الشفاهوالكولز الفك   
  جالس اشرح وصف دا الكالم
i it is front , close and the lips are spread  
1- /i:/ 
front, close, and the lips are spread 
feet = fi:t 
2- /3:/ 
Central, open-mid, and the lips are neutral  
b3:rd = bird 
3- /a:/ 
back, open, and the lips are neutral  
Car = ca:r 
4- /u:/  
back, close, and the lips are around  
true = tru: 
5- /Ↄ:/  
back, close-mid, and the lips are rounded  
Cord= kↃ:rd 
 strong ھذي الحروف الطویلھ تكون
close   
open  
 وذي یقصد فیھا الفكین
  front وفیھ رسم یقولك ایش اللي
central 
back  
 وذا جدول اماكن النطق وطرقھا جمییییییییل واذا كان الصور فویس او فویسلس
Place of articulation:. 
1/Bilabials 
2/Labiodental 
3/dental 
4/alveolar 
5/palatal 
6/velar,velum 



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

7/glottal 
Manner of articulation:. 
1/stops 
2/fricatives 
3/affricates 
4/nasals 
5/liquids 
6/glides 

Diphthongs:   *They are the sounds which consist of a movement or glide from one vowel 
to another. **They are combination of two vowels. The first part is much longer and 
stronger than the second part.

The diphthongs are:- 

1- Centering diphthongs which end in schwa:/ schwa
'fierce.           /e ə /  e.g: 'aired' , 'cairn' , 'scarce'. /I

2- closing diphthongs which end in I
'time' , 'nice'.  e.g:/  ɔI    'void' , 'lion' , 'voice'.

3- Closing diphthongs which end in U
'gown' , 'house'. 

triphthong  Combination of diphthong and schwa
another and then to a third. They are composed of the 5 closing diphthongs wit
the end. They are: 

1-    eI+schwa = eI ə Eg:      

2-     aI +schwa = aI ə  Eg: 'liar' , 'fire'.

3-   I +schwa=     I ə  Eg: 'loyal' , 'royal'.

4-schwa U+ schwa= ə U ə  Eg: 'lower' , 'mower'.

5- aU +schwa= aU ə  Eg: 'power' , 

بختصار ذاه ربط ثالث احرف لرسم صوت واحد
 االدغام ^

والصصاله والسالم ع رسول هللا خلصت اللي عندي
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*They are the sounds which consist of a movement or glide from one vowel 
nother. **They are combination of two vowels. The first part is much longer and 

stronger than the second part. 

Centering diphthongs which end in schwa:/ schwa   / ə     /  e.g: 'beard' , , 
e.g: 'aired' , 'cairn' , 'scarce'. /Iə   /  e.g: 'moored' , 'tour'. /u

closing diphthongs which end in I  e.g: /ei/   /'paid' , 'pain' , 'face'.  e.g: /   
'void' , 'lion' , 'voice'. 

hongs which end in U    /əυ/e.g: 'load' , 'home' , 'most'. /aυ/ e.g: 'loud' , 

Combination of diphthong and schwa  *it  is a glide from one vowel to 
another and then to a third. They are composed of the 5 closing diphthongs wit

 'layer' , 'player'. 

Eg: 'liar' , 'fire'. 

Eg: 'loyal' , 'royal'. 

Eg: 'lower' , 'mower'. 

Eg: 'power' , 'hour'. 

  بختصار ذاه ربط ثالث احرف لرسم صوت واحد

  والصصاله والسالم ع رسول هللا خلصت اللي عندي

) ٥(س الخامسشرح الدر   
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*They are the sounds which consist of a movement or glide from one vowel 
nother. **They are combination of two vowels. The first part is much longer and 

e.g: 'beard' , , 
e.g: 'moored' , 'tour'. /uə    / 

   aI /  'tide' , 

υ/e.g: 'load' , 'home' , 'most'. /aυ/ e.g: 'loud' , 

is a glide from one vowel to 
another and then to a third. They are composed of the 5 closing diphthongs with schwa in 

https://snt150.mail.live.com/
https://snt150.mail.live.com/
https://snt150.mail.live.com/
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The study of the systems and patterns of speech sound in language   

  الصوتیات یدرس كل صوت لوحده یعني فقط الصوت منفرد خصائصھ ونطقھ

علم االصوات یدرس االصوات مجتمعھ مع بعض في كلمھ وحده وكیفیھ نطقھا وخصائصھا وكیف تنطق لما تجمع 

وھالجزئیھ الصغیره لو تغیرت بصوت ثاني ممكن 

ا لو استبدل حرف ب حرف اخر تغیر المعنى او كلمھ 

'' 
الصوت الطبیعي للحرف الواحد صوت الحررف الواحد
 /d/ /h/ /t/ /s/ مثل

سا/تا/ھا /دا    صوت واحد بس>> 
 /d/>>>فونیم
------------------------ 
Allophone:  one of closely rela
  الفون
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  ٧٤الدرس الخامس من رابط

The study of the systems and patterns of speech sound in language
  )علم االصوات=(تعریف الفونولوجي 

  ھو دراسھ انظمة وانماط اصوات الكالم ف اللغھ 
  یعني یدرس صوت احرف الكلمھ مجتمعھ

  !!!طیب بعد الصوتیات یدرس اصوات الحرف 
  و الفونولوجي phoneticsنفرق بین الفونتسك 

  :ب إن 
الصوتیات یدرس كل صوت لوحده یعني فقط الصوت منفرد خصائصھ ونطقھ

  یاخذ فقط حرف واحد ویدرس صوتھ 
علم االصوات یدرس االصوات مجتمعھ مع بعض في كلمھ وحده وكیفیھ نطقھا وخصائصھا وكیف تنطق لما تجمع 

  في جملھ وحده مع بعض ویدرسھم   صوت ویجمعھم
e:  

The smallest meaning distinguishing sound until   

وھالجزئیھ الصغیره لو تغیرت بصوت ثاني ممكن _الكلمھء_یعني انھا اصغر جزء لھ معني ویمكن ان نمیزه ف الوحده
  تودي ل اختالف معنى الكلمھ نھائیا

ا لو استبدل حرف ب حرف اخر تغیر المعنى او كلمھ ) b+p(تكون اصواتھا متشابھ  یعني تقریبا الحروف اللي
  وصوت واحد ھو مختلف

Pink =think /  
  الجزئیھ اللي ھي صوت ال بااا وصوت الثاا

 تغیرت وتغیرر المعنى

Phone : physically produced speech sound   
  ھو الصوت الطبیعي للحرف 

Representing one version of a phoneme  
  ویعتبر فونیم واحد

Phone +phone +phone = phoneme  

 الصوت الطبیعي للحرف الواحد صوت الحررف الواحد

one of closely related set of speech sound or phones 

 

 

ببیع یقوم من والنبیح النحلل

الدرس الخامس من رابط
Phonology   
Phonology:  

The study of the systems and patterns of speech sound in language
تعریف الفونولوجي 

ھو دراسھ انظمة وانماط اصوات الكالم ف اللغھ 
یعني یدرس صوت احرف الكلمھ مجتمعھ'

طیب بعد الصوتیات یدرس اصوات الحرف 
نفرق بین الفونتسك 

،'phonology  ب إن
الصوتیات یدرس كل صوت لوحده یعني فقط الصوت منفرد خصائصھ ونطقھ)١

یاخذ فقط حرف واحد ویدرس صوتھ 
علم االصوات یدرس االصوات مجتمعھ مع بعض في كلمھ وحده وكیفیھ نطقھا وخصائصھا وكیف تنطق لما تجمع ) ٢

  مع بعض
  یعني 

  علم االصوات 
صوت ویجمعھم+صوت +صوت

Phoneme >>e
The smallest meaning distinguishing sound until

  الفونیم
یعني انھا اصغر جزء لھ معني ویمكن ان نمیزه ف الوحده

تودي ل اختالف معنى الكلمھ نھائیا
یعني تقریبا الحروف اللي

وصوت واحد ھو مختلف  متشابھ
  مثال 

Pink =think   /p/ /th
الجزئیھ اللي ھي صوت ال بااا وصوت الثاا

تغیرت وتغیرر المعنى

Phone : physically produced speech sound
ھو الصوت الطبیعي للحرف 

epresenting one version of a phoneme
ویعتبر فونیم واحد

  یعني 
Phone +phone +phone = phoneme
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   صوت واحد یتربط ب اصوت الكلمھ
یكون نطق الشخص لھ متباین  یعني ھو حرف واحد صوتھ یتغیر  

    !!كیف متباین
بس نطقھا یتغیر   الكلمھ یعني مرات ینطق الحرف ھذا بصوت مشدد بكلمات ومرات خفیف م یتغیر معنى

وت تغیرت الكلمھالفونیم اذا تغیر الص  عكس   
 ھنا بس النطق یتغیر والمعنى نفسھ
 /t/ مثل صوت الحرف
  star /tar ف الكلمتین
Star ثقلنا حررف ال t 
Tar خفیف تقریبا 

 الفون ھو صوت التاا
  خففنا النطق م یتغیر  star وحتى لو بكلمة
  المعنى
------------------------ 

لحظھ مو مثل حرف::مداخلة  s  مره ینطقاذا نطقناه  iz او s لھ اكثر من نطق 
ال مو مثلھ ھذي قاعدة ثانیة::الرد   

Aspirations / 
a puff of air that sometimes accompanies the pronunciation of a stop 
 اسبرشون

وغالبا تكون ف التوقف لما تتوقفي ع كلمھ. ھو صوت نفخة الھوءا تكون بالصوت   >> ول الصوت تقریبا یشابھ لما تق
 >ھااا
  B /P مثال حرف'
B بي عادي نطقھا 
p بیھ >> تنفخ ھواء  ب االخیر  
 طبعا ھو یكون ف كلمھ مو بحرف بس حطیت مثال حررف عشان یثبت
  Stop .ومثالھ ك كلمھ
  لو تددق ف النطق فیھ صوت ھاا خفیف ودفعھ ھواء بحرف
 t ال
Nasalization/ 
Pronunciation of a sound with air flowing through the nose  

مو نفخة ھواء نفس اللي قبل  ھو نطق الصوت مع خروج انسیابي للھواء بس یكون من االنف  
  ھنا یكون ھواء منساب من االنف
 وعاده یكون قبل الحروف االنفیھ الساكنھ
Nasal consonant 
  مثال
Seen  
 e حرف ال
 الحظو طریقتكم لنطقھ
 ھواء یخرج من االنف

- Minimal pair   
Two or more words that are identical in form  except for a contrast in one phoneme   

In same position in each word   
  الحد االدني ف المجموعھ >>منمیل بیر 

  المجموعھ مقصود بھا مجموعھ االصوات ف الكلمھ
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  بنفس المكان بكال الكلمتین  ف واحدكلمتین او اكثر تتماثل ف الشكل واالحرف ماعدا حر  ھي عباره عن
  یعني كلمتین كلھم نفس االحرف نفس الترتیب بس حرف واحد یفرق وترتیب الحرف الواحد بنفس مكانھ ب كال الكلمتین 

  . مثل
Sad =bad   

  كلمتین نفس اصوات االحرف ونفس االحرف بس االختالف ب اول صوت واول حرف اللي ھو سسا وبااا 
minimal pairs  = كلمتین متماثلة في الشكل و تختلف في صوت واحد فقط یعني حرف واحد في نفس الموقع  
Minimal pairs   

Or  
Minimal set 

  یكون االختالف بصوت واحد
  وبنفس المكان
 مثال علیھا ؛
Pen  
Ten, 
minimal set = مجموعة كلمات متماثلة و تختلف في صوت واحد في نفس الموقع  
 .rig dig wig pig مثل

  توضیح
  كبیر  bigخنزیر و  pigنأخذ كلمة 

  ایش االختالف اللي فیھا 
   pو  bحرف 

   phonemesیصیرون  bو  pاذن حرف 
  اي تغیر بسیط في نطق الحرف مایأخذ على المعنى  allophonesطیب 

  .stopو  pinفي كلمة  pزي حرف 
  مع ھواء  مشدد pیكون  pinفي كلمة 

  بھواء او غیر ھواء ماراح یتغیر  pinطقنا یعني لو لو ن
  المعنى 

   allophonesبھواء او بدون ھواء ھي  pیعني طریقة نطق 
 ------------------------  

Phonotactics   
  یقولك في االنقلش عندھم قیود في حروف معینھ مستحیل تجي مع بعض 

fslg  وrnlg  ھذي األصوات مستحیل تجي ورى بعض عندھم  
------- -----------------  

Syllable:  
a unit of sound consisting of a vowel and optional consonants before or after the vowel 

 المقطع
 <متحركھ> مكونھ من حروف ساكنھ وحروف علھ <كلمھ>> ھو وحده

ھ م تتقسم الكلمھویكون كل مقطع من الكلمھ یحتوى على فاول واحد وباقي االحرف ساكنھ اذا م في حرف عل   
 نقطعھا ونجزءھا>>  طبعا عارفین كیف نقسم الكلمھ لمقاطع
 انو كل حرف علھ نفس الكلمھ من عنده یعني ع عدد حروف العلھ الموجوده یكون التقسیم وعدد المقاطع

ول لك من في موقع خاص بتقسیم الكلمات ویكتب لك تقسیمتھا وكم مقطع ططبعا ھذا سسسوال یجي لوحده ف االختبار یق
 مقطع ف الكلمھ ذي
http://www.howmanysyllables.com/words/dictionary 
 للي یبي یتعلم ویستفید اكثر

http://www.howmanysyllables.com/words/dictionary
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-------- 
  مثال ع المقاطع
Dictionary 

و ع اماكن التشدید یكون تقسیم المقاطع  وتشوف كیف تشدد الكلمھفي طریقتین ل معرفھ كم مقطع ي عن طریق النطق   
  او طریقھ ثانیھ كم حرف علھ موجود وعلیھا تقسم
  طریقة عدد حروف العلة اسھل
Onset : the part of the syllable before the vowy 
 البدایھ

ول حرف علھیعني مجموعھ االحرف الساكنھ اللي قبل ا  ھو المقطع الذي قبل حرف العلھ  
Dictionary 
 i حرف العلھ االول ھو ال
 onset<< ھو اللي یكون D وحرف ال
Rhyme :  
the part of the syllable containing the vowel plus any following consonants  
 : القافیھ

من المقطع یتكون من حرف فاول وحرف ساكن  ھو جزء   
 القافیھ تنقسم ل جزئین
  النواه
A//Nucleus : 
The vowel in syllable اللي ھو حرف العلھ ف المقطع  
 النھ اصل المقطع وعشان یكون مقطع وفیھ تقسمي الزم حرف علھ یعني اساسھ ونواتھ ھو حرف العلة<< نواه
B//Code : 
The part of syllable after the vowel  
   المقطع الختامي

ولاللي ھي الجزء المتبقي من المقطع بعد الفا  اللي ھي النواه<< 
------------------------ 
Co-articulation : 
The process of making one sound virtually at the same time as the next sound .جمع االصوات 
 اللي ھو یكون صوت الحرف االول نفس صوت الحرف الثاني
صوت واحدالحرفین الساكنین اللي التقوا جعلناھم   syllable  مثال  
 L جمعت صوتین ب صوت واحد اللي ھو ال
 او مثال كلمھ
Little . 
T جمعانھم بصوت واحد 
---------------------------- 
Assimilation : 
 التماثل ف االصوات
  The  process whereby a feature of one sound become part of anther  during speech 
production  

خالل الكالم  الصوت االخر المجاور لھ  صفھ الصوت االول جزء من ھو عملیھ تجعل  << صوت   تقریبا مشابھ ل دمج
یكونو ورا بعض  حرفین   

------------------------------------- 

Elision :  
The process of leaving out a sound segment in the pronunciation of words  
 الححذف
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ك الصوت عند نطق الكلمھحذف وتر. ھو عملیھ  
  غالبا باللھجھ البریطانیھ لو تالحظون
  teacher كلمھ
  محدوفھ er تكون ال
 تنطق تیتشاا

 

 

   )٦(شرح الدرس السادس

 

  ٧٤الدرس السادس من رابط 

Word and word-formation  
procedures   

  عملیة تشكیل الكلمات

  كررة أسئلة من نفس الدرس طبعا الدرس ذَا مره سھل و كل النماذج في قیاس مت
  یجیبون التعریف مع مثال و یقولون ایش ھو 

neologism = a new word   
  كلمة جدیده او تعبیر جدید 

etymology  = دراسة أصل و تاریخ الكلمات  
   etymologyیعني العلم اللي یھتم بالكلمات اصلھا من فین و فین تستخدم ھو 

Coinage  = كلمات جدیده  
  و اسبرین و نایلون  زي فازلین

  شركة فازلین سوت لھا شركة و واخترعت لھا اسم فازلین 
  شوفو األمثلة اللي بالملخص دایم تتكرر بقیاس 

eponym  = تنسب  
  كلمة تنسب لشخص معین 

  نفس الشي  jeansترى في شخص اصلن اسمھ ساندوتش و مسمین السندوتشات علیھ و كمان  sandwichزي كلمة 
  د اخترع السندوتشات ماعرف ایش یسمیھا قال یال بسمیھا على اسم خویي یعني اول واح

  ترى امزح بس كذا السالفھ یعني 
borrowing  = كلمات مستعارة  

  یاخذون كلمات من لغات ثانیة 
  أخذوھا من االیطالیة  pianoزي كلمة 

Joan translation  = استعارة كلمات من لغات ثانیھ بس یترجمونھا للغتھم  
  scrape-skeكلمة فرنسیة و استعاروھا و ترجموھا الى  grate-cielكلمة زي 

  كل الكلمات اللي تكررت في النماذج اللي شفتھا من نفس الرابط ذَا 
Compounding  = كلمات مركبة  

  یجمعون كلمتین او اكثر عشان یسوون كلمة جدیدة 
   full-timeزي كلمة 

full- time  = دوام كامل  
  عشان یسوون كلمة جدیده  timeو  fullاخذو كلمة 
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blending  = المزج  
  نھایة كلمة ثانیة لتشكیل كلمة جدیدة + یاخذون بدایة كلمة 

  smoke + murk = smurkزي 
breakfast + lunch = brunch  

Clipping  = عملیة انقاص الكلمة لشكل اصغر  
gasoline    صغرھا و صارgas   

fanatic  متعصب  
fan ب متحمس او معج  

hypocorism  = نفس اللي قبلھا بس یضیفونie  اوy   
television   صغروھاtelly   

backformation  = عملیة انقاص كلمة و تكون اسم یصغرونھا و تصیر كلمة جدیدة تستخدم كفعل  
babysitter  اسم = جلیسة أطفال  

babysit  فعل = یرعى  
Conversion  =ى فعل عملیة تغیر وظیفة الكلمة من اسم ال  

  ركزو ال تلخبطون اللي قبلھا صغرو الكلمة 
  لكن ھذي ال بس یغیرون الفئة 

Vacation  = عطلة  
Vacationing  = یقضي عطلتھ  

They are vacationing in taif   
  وجھ فقر عاد ماقضى إجازتھ اال في الطایف 

acronyms  = اسم مختصر  
  كلمة جدیده تتشكل من األحرف االولى للكلمات 

Compact disk = CD   
  الكلمة طویلة یختصرونھا الى الحروف االولى من الكلمات و یستخدمونھا 

derivation  = عملیة تشكیل كلمة جدیدة بااضافة اللواحق  
happy  <happiness  <unhappy   

affix :-  
١  _prefix  = تضاف بدایة الكلمة  

un happy   
٢- suffix  = نھایة الكلمة  

happiness   
٣- infix  = تضاف وسط الكلمة و تكون قلیل مرة  

Un(fuckin)believable   
  كانھم یقولون یاللھول

bound morpheme  = یعني إضافات مستحیل تكون لحالھا الزم مع كلمات تساندھا  
  راح نشوفھا في الدرس الجدید 

morphology  = علم تحلیل الكلمات او دراسة األشكال  
morphemes  =اق معنى او دالة نحویة اصغر وحدةالعر  

  الى قسمین  morphemesینقسم 
١- free morpheme   
٢- bound morpheme   

free morpheme  = مورفیم یمكن ان یقف بنفسھ ككلمة مفردة  
  عادي تقدر تكون لحالھا و لھا معنى صح  openزي كلمة 

bound morpheme  = تسانده ال یطیح ھھھھمورفیم مثیر مستحیل یكون لحالھ الزم في جنبھ كلمھ  
   edاو  inزي 

Stem  = جذر الكلمة اللي ھو الشكل األساسي للكلمة بدون إضافات  
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   unhappyزي كلمة 
  unhappyیال مین تطلع جذر الكلمة من 

  الجذر الكلمة اصلن بدون لواحق سواء في البدایة او النھایة 
Stem  = أصل الكلمة بدون اي إضافات  
   happyلمة أصل الك unhappyكلمة 

Lexical morpheme  = مورفیم حر یتكون من كلمة تكون فعل او اسم  
  یعني كلمة لھا معنى 

  و تكون متجدده یعني یقدرون یضیفون مورفیمات جدیده للغھ 
  )اساس الكلمھ ( Stemیعني نقول 

  open ' class of wordsالنوع ذَا یسمونھ 
  دیده للغة النھ زي ماقولنا متجدد و ممكن اضافة أشیاء ج

Functional morpheme  = مورفیم وظیفي یعني یكون لھ وظیفة معینھ زي حروف الجر او العطف  
and  وin   

  طبعا ھذي ثابتھ في اللغة ماراح یجي یوم من االیام و یقولون لقینا حرف عطف جدید 
  closed' class of wordsعشان كذا تسمى 

  و اللي لھا وظیفھ خلصنا كذا من المورفیمات اللي لھا معنى 
  نجي المورفیمات التابعة و اإلعرابیة 

  لھا وظیفھ 
   andزي 

  ایش وظیفتھا 
  الربط 
Free  

Functional   
   functionlوالثاني  lexicalاالول  freeھذي انواع 

  nessاو  unاو  edانتبھو الباوند زي 
  حتى الروابط حره 

  مو الزم تلتصق بكلمھ عرفتي 
Pound الزم  یتكئ على كلمة  

free  یقدر یوقف لحالھ مایطیح حتى لو انھا أدوات الربط  
bound  یطیح لحالھ الزم یتكي على كلمة ثانیھ  

   freeأدوات الربط 
   freeوحروف الجر والمعرفات والظمائر 

   freeاي شي لھ معنى دایم 
bound  مقید =un , ness , ed   

free  =كلمة . یجي لحالھ یقدر یوقف بنفسھ زيhappy   
bound  = مستحیل یجي لحالھ مایقدر یوقف لحالھ الزم كلمة یتكئ علیھا  

  unزي 
stem  = أصل الكلمة بدون اي إضافات ال قدام و ال ورى  

lexical morpheme  =و دایم متجدده في اللغة و یقدرون یضیفون لھ   مورفیم حر و یكون لھ معنى  
lexical  یعني لھ معنى زي اي كلمة في اللغة  

functional morpheme  = مورفیم حر و یكون لھ وظیفھ في للغة زي الربط  
  حروف الربط و العطف مورفیمات وظیفھ 

lexical and functional  دایم تكون حره  
   boundذحین نشوف ایش ھي 

derivation morpheme  = موفیم تابع او مقید یستخدم لعمل كلمات جدیده من فئة نحویھ مختلفة  
  ال عشان نعرف ایش السالفھ ناخذ مث
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good ( adj) + ness= goodness(noun (  
bound   

bound  النھا تتكئ على كلمة ثانیھ مانقدر نكتبھا لحالھا  
ness  لحالھا الزم تلصق في كلمة  

bound  ذحین  
Inflectional morpheme  =خدم لإلشارة الى وظیفة نحویة للكلمة مورفیم مقید یست

ing   

   

  و طقتھا للكلمة 
  ھي فعل ماتغیرت

___________________________________________________________ 

)٧(شرح الدرس السابع   

   ٧٤الدرس السابع من رابط 
  علم تحلیل الكلمات او دراسة األشكال = 
  اصغر وحدةالعراق معنى او دالة نحویة = 

morphemes  الى قسمین  
free morpheme   

bound morpheme   
free morpheme  = مورفیم یمكن ان یقف بنفسھ ككلمة مفردة  

  عادي تقدر تكون لحالھا و لھا معنى صح 
bound morpheme  =مورفیم مثیر مستحیل یكون لحالھ الزم في جنبھ كلمھ تسانده ال یطیح ھھھھ

  یابنات اسفھ 

  جذر الكلمة اللي ھو الشكل األساسي للكلمة بدون إضافات 
unhappy   

  unhappyیال مین تطلع جذر الكلمة من 

  الجذر الكلمة اصلن بدون لواحق سواء في البدایة او النھایة 
  أصل الكلمة بدون اي إضافات 

   happyأصل الكلمة 
Lexical morpheme  = مورفیم حر یتكون من كلمة تكون فعل او اسم  

 

 

ببیع یقوم من والنبیح النحلل

good ( adj) + ness= goodness(noun
boundعرفتو ایش ھو 

boundایوه لیھ قولنا 
nessمستحیل نكتب 
boundعرفتو معنى 

Inflectional morpheme
  و ناخذ مثال 

travel   
ingلمن نضیف لھا 

Traveling   
 edاو نضیف لھا 

traveled   
  ایش صار ھنا 

و طقتھا للكلمة  ingلمن نضیف 
ھي فعل ماتغیرت

الدرس السابع من رابط 
morphology  =
morphemes  =

morphemes ینقسم
١- free morpheme
٢- bound morpheme

free morpheme
عادي تقدر تكون لحالھا و لھا معنى صح  openزي كلمة 

bound morpheme
   ed او inزي 
یابنات اسفھ  inمو 

   unقصدي 
Stem  = جذر الكلمة اللي ھو الشكل األساسي للكلمة بدون إضافات

unhappyزي كلمة 
یال مین تطلع جذر الكلمة من 

Happy  
Happy  

الجذر الكلمة اصلن بدون لواحق سواء في البدایة او النھایة 
Stem  = أصل الكلمة بدون اي إضافات
أصل الكلمة  unhappyكلمة 

Lexical morpheme
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  یعني كلمة لھا معنى 
  و تكون متجدده یعني یقدرون یضیفون مورفیمات جدیده للغھ 

  )اساس الكلمھ ( Stemیعني نقول 
  open ' class of wordsالنوع ذَا یسمونھ 

  ضافة أشیاء جدیده للغة النھ زي ماقولنا متجدد و ممكن ا
Functional morpheme  = مورفیم وظیفي یعني یكون لھ وظیفة معینھ زي حروف الجر او العطف  

and  وin   
  طبعا ھذي ثابتھ في اللغة ماراح یجي یوم من االیام و یقولون لقینا حرف عطف جدید 

  closed' class of wordsعشان كذا تسمى 
  لي لھا معنى و اللي لھا وظیفھ خلصنا كذا من المورفیمات ال

  نجي المورفیمات التابعة و اإلعرابیة 
  اي كلمة في اللغة لھا معنى 

   happyمثل 
  ایوه مورفیم حر و لھ معنى صح 

  لھا وظیفھ 
   andزي 

  ایش وظیفتھا 
  الربط 
  صح 
Free  

  nessاو  unاو  edانتبھو الباوند زي 
  حتى الروابط حره 

  تي مو الزم تلتصق بكلمھ عرف
Pound  یتكئ على كلمة الزم  

free  یقدر یوقف لحالھ مایطیح حتى لو انھا أدوات الربط  
bound  یطیح لحالھ الزم یتكي على كلمة ثانیھ  

   freeأدوات الربط 
   freeوحروف الجر والمعرفات والظمائر 

  ایوه 
   freeاي شي لھ معنى دایم 

Borrowing  
bound  مقید =un , ness , ed   

  ركزو  بعید و
free  =كلمة . یجي لحالھ یقدر یوقف بنفسھ زيhappy   

bound  = مستحیل یجي لحالھ مایقدر یوقف لحالھ الزم كلمة یتكئ علیھا  
  unزي 

stem  = أصل الكلمة بدون اي إضافات ال قدام و ال ورى  
  مورفیم ٢یعني رابطة بین شیئن اي  boundمن المعنى 

lexical morpheme  =و دایم متجدده في اللغة و یقدرون یضیفون لھ   یكون لھ معنى مورفیم حر و  
lexical  یعني لھ معنى زي اي كلمة في اللغة  

Free = حر واحد  
functional morpheme  = مورفیم حر و یكون لھ وظیفھ في للغة زي الربط  

  حروف الربط و العطف مورفیمات وظیفھ 
lexical and functional  دایم تكون حره  

   boundین نشوف ایش ھي ذح
  مفھوم اللي قولتھ لحد ذحین 
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derivation morpheme  = موفیم تابع او مقید یستخدم لعمل كلمات جدیده من فئة نحویھ مختلفة  
  ناخذ مثال عشان نعرف ایش السالفھ 

good ( adj) + ness= goodness(noun (  
   boundعرفتو ایش ھو 

  مقیده سوا قبل الكلمة او بعدھا و تغیر فئة الكلمة  شوفو المذكرة راح تحصلون مورفیمات
  النھا تتكئ على كلمة ثانیھ مانقدر نكتبھا لحالھا  boundایوه لیھ قولنا 

  لحالھا الزم تلصق في كلمة  nessمستحیل نكتب 
  ذحین  boundعرفتو معنى 

Inflectional morpheme  =مة مورفیم مقید یستخدم لإلشارة الى وظیفة نحویة للكل  
  و ناخذ مثال 

travel   
   ingلمن نضیف لھا 

Traveling   
   edاو نضیف لھا 

traveled   
  ایش صار ھنا 

  و طقتھا للكلمة  ingلمن نضیف 
  تتغیر الوظیفة النحویة زي ماضي و مضارع و كذا 

  ھي فعل ماتغیرت 
  بس تغیر الزمن 

  فعل و غیره  انتبھو ال تلخبطون ال اللي قبلھا یغیر أصل الكلمة من اسم الى
  بس ذَا اللي تغیر شي في االعراب فقط أصل الكلمة باقي زي ماھو 

inflectional   
  في اللغة  ٨عددھا بس 

  احفظوھا و ریحو راسكم 
  یصیر اذا جات نعرفھا 

  شوفوھا بالھایالیت 
  كیف نفس التقسیم 

  طیب خلونا ناخذ المثال و راح یوضح ان شاءهللا 
The child's wildness   

The = functional  وضیفي النھ بیعرف اللي بعده  
Child = lexical  النھ لھ معنى في اللغة  

'S = inflectional  النھ من الثمانیھ اللي حفظناھم  
Wild = lexical  النھ لھ معنى  

ness = derivation  النھ غیر أصل الكلمة  
  الباوند یابنات اللي مایقدر یكون لحالھ و بس 

  ن الصق فیھا الزم كلمة یكو
Wildness   

ness مستحیل یجي لحالھ  

 

 

 

 



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

 

 

 

 

 

 

 
 

الفصل ذا یتكلم عن ال قرامر اللي ھو الجزئیھ النحویھ
طبعاً ھالجزء شي مھم مھم مھم ومیزتھ انھ شي ثابت
phrases and sentence :grammar
Grammar : analysis of the  of phrases and sentences structur

تحلیل بنیة العبارات والجمل: النحو   
وھذا الشي نسویھ برضو ف اللغھ العربیھ مادة القواعد ، نفصفص الجملھ الوحده ونحللھا ونطلع الفعل والفاعل واالسم 
 .......والمفعول بھ و
Traditional grammar 
The best-known terms from that tradition are those used in describing 

 القواعد التقلیدیھھ

  یعني القواعد المعروفھ في اللغھ اللي نستخدمھا عشان نوصف الكالم زي ذا مبتدا ذا خبر وكذا 

ن اسم لشخص او شي او فكرهیكو  
 (N) ونرمز لھ بالحرف
Article = اللي ھي ال التعریف ودایماً تستخدم مع االسماء
  (Art ) اختصارھا
a, an ,the  
adjective (Adj): a word such as happy or strange used with a noun to provide more 
information 

ا معلومات اكثرالصفھ ھي كلمة تجي مع االسم تعطین
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)٨(شرح الدرس الثامن    

  ٧٤من رابط 
phrases and sentence :grammar 

  الفصل ذا یتكلم عن ال قرامر اللي ھو الجزئیھ النحویھ
  طبعاً ھالجزء شي مھم مھم مھم ومیزتھ انھ شي ثابت
phrases and sentence :grammar 

of phrases and sentences structure  
 

وھذا الشي نسویھ برضو ف اللغھ العربیھ مادة القواعد ، نفصفص الجملھ الوحده ونحللھا ونطلع الفعل والفاعل واالسم 

known terms from that tradition are those used in describing the parts of speech

یعني القواعد المعروفھ في اللغھ اللي نستخدمھا عشان نوصف الكالم زي ذا مبتدا ذا خبر وكذا 
  طیب توما وش ھي اجزاء الكالم فاللغھ االنقلیزیھ ؟ 

  الخ....االسم الفعل الصفھ الحال
  عطیني مثال على اسم

Noun=Ahmad =bicycle=freedom 

  اللي ھي ال التعریف ودایماً تستخدم مع االسماء

adjective (Adj): a word such as happy or strange used with a noun to provide more 

  الصفھ ھي كلمة تجي مع االسم تعطین
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من رابط )٨(شرح الدرس 
phrases and sentence :grammar

وھذا الشي نسویھ برضو ف اللغھ العربیھ مادة القواعد ، نفصفص الجملھ الوحده ونحللھا ونطلع الفعل والفاعل واالسم 

the parts of speech 

یعني القواعد المعروفھ في اللغھ اللي نستخدمھا عشان نوصف الكالم زي ذا مبتدا ذا خبر وكذا 
طیب توما وش ھي اجزاء الكالم فاللغھ االنقلیزیھ ؟ 

االسم الفعل الصفھ الحال
عطیني مثال على اسم

Noun=Ahmad =bicycle=freedom

adjective (Adj): a word such as happy or strange used with a noun to provide more 
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 قلنا انھا كلمھ boy یعني مثالً 
  كلمھ زي فرحانھ توصف االسم
  لو بضیف لھا صفھ وش اقول ؟
Smart boy 
verb (V): a word such as go, drown or know used to describe an action, event or state 
 توصف حدث ، عمل ، حاجھ
adverb (Adv): a word such as slowly or really used with a verb or adjective to provide more 
informati 
Adverb = verb  
Noun = adj  
  عطونا مثال على الحال
I write slowly 
 الصفھ مع االسم

  الحال مع الفعل او الصفھ
  انھا تعطي معلومات اكثر ) لو جت مع الصفھ (   ومیزتھا فھالحالھ

Ahmad eats quickly  
Prep  =وف الجر وتستخدم مع الجمل االسمیھ حر  

preposition (Prep): a word such as in or with used with a noun phrase  
I explain the lesson with my friends  

 ^with  
pronoun (Pro): a word such as it or them used in place of a noun phrase  

  ھنا فرقو 
  الضمیر

  prepبین 
pro  

  ل اش الفرق؟من تقو
  حروف الجر مع االسم 

  الضمیر بدل االسم 
conjunction: a word such as and or because used to make connections between words, 

phrases and sentences  
Conjunction  

   andكلمة مثل) : الربط(أدوات العطف
 والجمل...العبارات... تستخدم للربط بین الكلمات 

  مثال

Amani and Tooma explain the lesson  

أجزاء الكالم( ھذي كوولھا اللي فوق تعتبر   )  
agreement: the grammatical connection between two parts of a sentence, as in the 
connection between a subject (Cathy) and the form of a verb (loves chocolate) 
 التوافق

ن جزئین من الجملھالعالقھ بی   
  زي بین الفاعل والفعل

وكذا.... الفعل والمفعول بھ    
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other categories, including ‘number’, ‘person’, ‘tense’, ‘voice’ and ‘gender’. These 
categories can be discussed in isolation, but their role in describing language structure 
becomes clearer when we consider them in terms of agreement 
 شوفي التقسیمھ ع الرسمھ ان شاء هللا واضحھ
number: the grammatical category of nouns as singular or plural  ٔة نحویة للسماء من حیث الفراد فی
 والجمع
 المعیار النحوي من ناحیھ عدد مثال مفرد وجمع

  persop,, peopleزي 
person**  

person: the grammatical category distinguishing first person (involving the speaker, me), 
second person (involving the hearer, you) and third person (involving any others, she, 

them ( ٔتنطوي على السامع "لثاني والشخص ا" تنطوي على المتحدث" ة النحویة التي تمیز الشخص الول الفی "
  ".خري شخص آ تنطوي على أ " والشخص الثالث 

  حاالت متحدث، مستمع،شخص اخر  ٣الثاني لھ 
  تمیز اشكال الفعل ، الفعل المضارع او الماضي ) زمن الفعل : ( صیغة الفعل 

tense: the grammatical category distinguishing forms of the verb such as present tense and 
past tense  

active voice: the form of the verb used to say what the subject does (e.g. He stole it(  
  اكتف

  وبسف 
  معلوم ومجھول  زي مبني

He stole it   
  سرق ذلك

  قلي وش سوا الفاعل
passive voice: the form of the verb used to say what happens to the subject (e.g .The car 

was stolen(  
  ھنا السیاره مفعول بھ
  قلي وش صار فیھا 

  النوع االول یھتم بالفاعل والثاني مفعول بھ
active=what the subject does  

passive=what happens to the subject  
gender: a term used in three ways: (1) a biological distinction between male and female, 

also called natural gender; (2) a distinction between classes of nouns as masculine, 
feminine (or neuter), also called grammatical gender; (3) a distinction between the social 

roles of men and women ،also called social gender للتمییز البیولوجي بین  - ١مصطلح یستخدم : الجنس
 :natural gender. ةالتمییز بین الدوار الجتماعیة للرجل والمرأ  ٣-نث التمییز بین السم المذكر والمؤ  - ٢الذكر والنثى 

a distinction based on the biological categories of male, female or neither, in contrast to 
other types of gender  التمییز البیولوجي بین الذكور والناث: الطبیعي الجنس.  

  ھي نوعین المناھج
 اول شي منھج فیھ قواعد بس مشي حالك مایلتزمو بشي معین

  تقوم ع وصف  الثاني الوصفي ال فیھ قواعد
  بس انو االولھ سھالھ بس كیف یستخدمو الثاني
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  الثاني معقد شوي عن االول م اھتمو كیف یستخدموھا وبس
  حال اداه التعریف لحالھا الفعل لحالھ الضمیر ل

  وین الصعوبھ
 Structural analysis structural analysis: the investigation of the distribution ofالتحلیل البنیوي

grammatical forms in a language For example: The I heard a  البحث في توزیع : التحلیل البنیوي
  .ي اللغةالشكال النحویة ف

immediate constituent analysis: a grammatical analysis of how small constituents go 
together to form larger constituents in sentences  تحلیل نحوي یبین كیف : تحلیل المكونات الفوري

  .كبر في الجمللى جنب لتشكل مكونات أ المكونات الصغیرة تسیر جنبا إ 
hierarchical organization: the analysis of constituents in a sentence showing which 

constituents are higher than and contain other constituents  تحلیل المكونات في الجملة : تنظیم ھرمي
  .خرىي المكونات اعلي وتحتوي مكونات أ الذي یبین أ 

  : اكتبي مایمثلھ االختصار التالي
Art:  

The - a -an     
N  

Noun  
NP  

noun phrase  
Verb phrase  

 طیب اسمعو ھاتي ورقھ وقلم یال
 ترا كل وحده بتصور
 النتیجھ
 بنرسم غیر ذي الرسمھ
 یال اقولكم اول شي الجملھ بصفھ عامھ تتكون من جملھ اسمیھ وجملھ فعلیھ

NP + VP  
 طیب الجملھ الفعلیھ تتكون من جملھ اسمیھ وفعل

  VP=V +NPیعني 
  سجلو المعادالت

  والجملھ االسمیھ تتكون من اداه تعریف واسم

NP=Art+N  
  یعني عباره اسمیھ وفعلیھ 

  Sطیب یال سوي لي تقسیمھ ابداي بحرف 
  وفرعي منھ سھمین

  اللي ھي ایش؟؟
  فعلیھ + اسمیھ 

  یال فرعي الفعلیھ 
  اللي قسمین

  طیب فرعي العباره االسمیھ اللي طلعت لك من الفعلیھ 
  یال نزلو من كل خانھ سھم لتحت

  الحین عندنا جملھ 
The dog loved the girl   
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Syntax  
ھو دراسة المبادئ والعملیات التي یتم من خاللھا بناء الجملة في اللغھ
ایعني یختص بالجمل وكیف نكونھ   
Generative grammar 
النحو التولیدي وھو مجموعھ من القواعد التي تحدد الجمل الممكنھ في اللغھ

  
.  

  في ھذا النوع من بناء الجمل یكون التركیب متقدم ومن خاللھ أستنتج معنى الجملة یعني ما یركز على شيء واضح 

  .ارئ راح یفھم الجملة 
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  اول خط ع الیسار نازل من ایش ؟؟

art  
  ایش وضعھ ؟؟

  وكللووووووووووووش 
  ھذا والحمد� والصاله والسالم ع رسول هللا 

 

   )٩(لدرس التاسعشرح ا

ھو دراسة المبادئ والعملیات التي یتم من خاللھا بناء الجملة في اللغھ/ النحو أو بناء الجملة   . 
 

 . النحو التولیدي وھو مجموعھ من القواعد التي تحدد الجمل الممكنھ في اللغھ

  نفھمھ انھ كم قاعدة تجتمع في جملة وحده 
  نجي للبنیة السطحیة والبنیة العمیقة والفرق بینھم 

Surface structure :  
  ة عمیقة ھیكل من الجمل الفردیة بعد تطبیق قواعد التحول إلي بنی

  شوفوه   نھ موجود عندكمألما فیني أكتب التعریف إنقلش 
  مثال علیھ عشان تفھمون 

Charlie broke the window .  
  . نالحظ في ھذي الجملة أنھا مبنیة للمعلوم وركز فیھا على ما فعلھ تشارلي 

The window was broken by .  
  للمجھول وركز فیھا على ما حصل للنافذة  وفي ھذي الجملة نالحظ انھا مبنیة

.أن النافذة أنكسرت ومن كسرھا طبعا تشارلي >>>احنا إیش فھمنا من الجملتین 
  .في الجملتین اختلف البناء من ناحیة الترتیب بس المعنى متقارب كثیییر 

Deep structure:  
  العبارة الھیكل األساسي للجملة الذي یمثلھ قواعد ھیكل 

في ھذا النوع من بناء الجمل یكون التركیب متقدم ومن خاللھ أستنتج معنى الجملة یعني ما یركز على شيء واضح 

it was Charlie who broke the window .  
was the window broken by Charlie   

ارئ راح یفھم الجملة في المثالین ما ركز على شيء واضح كلھا نفس المعنى یعني الق

Structural ambiguity  
  الغموض البنیوي او التركیب الغامض 

 

 

ببیع یقوم من والنبیح النحلل

اول خط ع الیسار نازل من ایش ؟؟
The   

  ارتكیل
artتحت  theاكتبي 

ایش وضعھ ؟؟ dogو
N   

  Nیال تحت 
  وكملو الباقي 

وكللووووووووووووش 
ھذا والحمد� والصاله والسالم ع رسول هللا 

نفھمھ انھ كم قاعدة تجتمع في جملة وحده 
نجي للبنیة السطحیة والبنیة العمیقة والفرق بینھم 

١-Surface structure
ھیكل من الجمل الفردیة بعد تطبیق قواعد التحول إلي بنی

ما فیني أكتب التعریف إنقلش 
مثال علیھ عشان تفھمون 

١-  Charlie broke the window
نالحظ في ھذي الجملة أنھا مبنیة للمعلوم وركز فیھا على ما فعلھ تشارلي 

٢-The window was broken by  Charlie
وفي ھذي الجملة نالحظ انھا مبنیة  

احنا إیش فھمنا من الجملتین 
في الجملتین اختلف البناء من ناحیة الترتیب بس المعنى متقارب كثیییر 

  النوع الثاني 
٢- Deep structure

الھیكل األساسي للجملة الذي یمثلھ قواعد ھیكل 
في ھذا النوع من بناء الجمل یكون التركیب متقدم ومن خاللھ أستنتج معنى الجملة یعني ما یركز على شيء واضح 

  نأخذ مثال 
١-it was Charlie who broke the window
٢- was the window broken by Charlie?

في المثالین ما ركز على شيء واضح كلھا نفس المعنى یعني الق
  نجي للي بعده 

Structural ambiguity
الغموض البنیوي او التركیب الغامض 

https://snt150.mail.live.com/
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  ھو وضع تكون فیھ عبارة واحده او جملة واحده تمتلك أثنین او اكثر من الھیاكل او التفسیرات الكامنھ 
  یعني جملة یكون معناھا مو واضح للمتلقي 

   أمثلھ عندكم في الورق ٣طبعا فیھ 
  نأخذ واحد منھا والباقي راح تكون واضحھ 
I shot an elephant in my pajamas.  

  . أنا أطلقت على الفیل في بجامتي 
١-  I shot an elephant ( while was ) in my pajamas .  

  .إنھا أطلقت على الفیل بینما كانت تلبس البجامة 
٢- I shot an elephant (which was) in my pajamas .  

  طبعا ما فھمنا منھا شيء ومعناھا مو واضح ھذا ما یسمى بالغموض في التركیب 
 وكذالك في مثال آني والبوي والقیر

  نأخذ بعدھا المعاودة والتكرار 
Recursion  

یعني یعید ویزید في نفس القاعده ویكرر نفس المعنى أكثر من مره في   ھو التطبیق المتكرر للقاعده في تولید الھیاكل
  لجملةا

  نھ راح یوضح أكثرألنأخذ مثال عالتكرار والمعاوده 
* The gun was on the table. 

  ھنا یوصف مكان البندقیھ إنھا عالطاولھ
*The gun was on the table  near the window in the bedroom. 

  ھنا رجع یكرر نفس الكالم وھو وصف مكان البندقیھ
  غرفة النومعالطاولھ قرب النافذه في  اإنھ

  وھو نفس المعنى ما تغیر شيء غیر شكل الجملة بس

  نأخذ إللي بعده
Symbols used  in syntactic description   

  رموز الوصف النحوي 
NP <<<Art  N  
NP <<<Art (Adj)N  
NP <<<PN  
NP <<<Pro  

  بدل الخبصھ ھذي فوق إختصرھا بكذا
NP>>>{Art N, Pro,PN} 

٣١كل رمز وإیش یعني وھي إللي اخذناھا من قبل وعارفینھا صفحھ  في نفس الصفحھ تحت كاتب  
 
  ناخذ بعدھا المخططات الشجریة
Tree diagrams : 

نھا مخربطھ في الصفحھ أل  سمیة وھي تتكون من أداة التعریف واإلسم راح ارسل صورتھاألانا رسمت مخطط للجملة ا
 . عندكم
Phrase sturcture rules 

تقواعد تركیب العبارا   
  القواعد تنص على ھیكل العبارة وھو نوع محدد یتكون من واحد او أكثر من المكونات في ترتیب معین
  یعني شكل العبارة وما یحویة من المكونات ھذي المكونات لھا ترتیبھا
 الرسم الشجري یوضح لكم معناھا  
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S <<<NP VP   
NP}<<<Art (Adj) N ,Pro,PN{  
VP <<<V NP (PP) (Adv(  
PP<<< Perp  NP  

  مثل كذا حاط الجملة ومن إیش تتكون 
  والجملة اإلسمیة ومن إیش تتكون 

  .........وھكذا 
   Lexical rules  بعدھا نأخذ القواعد المعجمیة

  وھي قواعد تبین اي الكلمات یمكن أستخدامھا لتولید المكونات بإستخدام قواعد ھیكل العبارة 
  یعني إیش ؟؟

  Georgeو Mary  مثل  یعني إسم العلم
  sawو helpedواألفعال مثل 

   boyو   girlمثل   واألسماء
  crazy  و   smallوالصفات مثل 

   a, theوأدوات التعریف مثل 
  والباقي الموجود إللي تحتھ عجزت أكتبھم 

  الكیبورد تعبني معلیش یا بنات 
   ٣٢شوفوھا بصفحھ 

   
lexical rules: rules stating which words can be used for constituents generated  

by phrase structure rules  
  

PN →{Mary, George} V →{followed, helped, saw{  
N →{girl, dog, boy} Adj →{small, crazy{  

Art→{a, the} Prep→{near, with{  
Pro→{it, you} Adv →{recently, yesterday  

  العودة إلى المعاودة 
Back to recursion   

  إعادة الجملة لدعم الموضوع 
  :مثال 

  ماري ساعدت جورج 
  كاثي تعلم بأن ماري ساعدت جورج 

  .جون متأكد بأني كاثي تعلم أن ماري ساعدت جورج 
    وھكذا كل مره تجي الجملة لدعم نفس المضمون

  إللي شرحتھ أول   Recursionتقریبا ھو یشبھ كثییسر ال
  We have to expand our earlier set of lexical rules to include PN → {Cathy،  

John} and V→{believed, knew}. After verbs such as believe and know, as in  
these examples, the word that introduces a ‘complement phrase‘.  

                                                         Mary helped George.  
                              Cathy knew that Mary helped George.  

John believed that Cathy knew that Mary helped George 

  
Complement phrases    تكملة العبارات  

   ٢ومنھا 
 *complementizer  رمزھاC  



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

98  

  إلدخال عبارة مكملة )  that(وھي كلمة مكملة مثل   
  الثانیة 

*Cmplement phrase رمزھا  CP  
  كمال البناء مع بدایة الھیكل الثاني ألوھي تكمل العبارة وتستخدم 

  :مثل
  )كاثي تعلم(بدایة الھیكل الثاني ) ماري ساعدت جورج(الھیكل االول

  

  
  القواعد التحویلیة 

Transformational  rules   
 عد ھیكل العبارةالقواعد التي تستخدم لتغییر او نقل المكونات المستمده من قوا

  :یعني كیف عندنا ھیكل عبارة كاملة وھو یكتبھا بكم طریقھ تعطینا نفس المعنى لكن الھیكل یختلف مثال
you  will  help  Mary   
will  you  help  Mary   

  ما تغیر شيء غیر الھیكل المعنى نفسھ

auxiliary verb   
)Aux( یرمز لھ أو إختصاره  

  یستخدم مع فعل أخر   )will(   فعل مثل: الفعل المساعد 
a verb such as will used with another verb .  

 )can ,should,will (  
  كلھا أفعال مساعده تستخدم مع افعال اخرى

  للتوضیح أكثر 
 **S  <<<NP Aux VP   

ملة اإلسمیة والجملة الجملة تتكون من جملة إسمیة وفعل مساعد وجملة فعلیة الفعل المساعد ھنا یجي في الوسط بین الج
  الفعلیة 

  : مثال 
John will follow Mary .  

  
Aux NP VP  

  إذا كان بصیغھ سؤال   قد یأتي الفعل المساعد في بدایة الجملة
  : مثال 

Can George see the small dog?  

 Syntax والحمد � أنتھینا من شرح

 شرح ھووب هللا یعطیھا العافیھ

)١٠(شرح الدرس العاشر    
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 شرح برلنت> --  ٧٤لدرس العاشر من رابط ا

Semantic وھو علم یدرس معاني الكلمات والجمل والعبارات   علم المعاني او الدالالت  
  .فقط المعنى یعني الیھتم بالتراكیب والبناء وتركیب الجملة مثل السیناتكس 

  قبل ما ادخل بالسمات الداللیھ لھذا العلم 
  فیھ مصطلحین للمعنى 

   conceptul meaningاالول 
  مكون اساسي لنقل المعنى عن طریق استخدام حرفي للعباره

  كلمة  needleمثال 
  معناه ابره جراحیھ 

  ایش مكونات ھالكلمھ ؟ 
   thin sharp  steel  instrument: مكوناتھ ھي 

  مثل االبره الجراحیھ 
  ماتحمل نفس معناھا لكن من مكوناتھا

  مكونات قارنو بین االبره الجراحیھ وال
  انتي قلتي مثال یناسب المفھوم الثاني ربطتي االلم باالبرره 

  لما اقولك بعطیك ابره اللحین اول شي یتبادر لك االلم والوجھ 
  ایوه صح 

  التعریف االول نقصد فیھ شي تابع لھ یعني من مكوناتھ وذكرت االبره مثال 
  ني ادوات الجراحھ یع instrumentوالكلمات الثانیھ معناھا انھا حاده وكلمة 

  یعني ایش ھي ادوات الجراحھ منھا االبره
  بنات بس المثال یقرب لكم  ھو حفظ

  الي بعده المعني مرتبط ب التصور
  مثال االبره فیھا الم 

معنى ارتباطي مثل كلمة ابره راح یجي في بالك االلم یعني ھالمعنى    associative meaningنجي للتعریف الثاني 
  ھ انتي توصلتي ل
و وادوات جراحیھ وحاده موجوده لكن المعنى الثاني   استخدام حرفي للكلمة مثل كلمة ابره> تصصوري : المعنى االول 

  یعني االلم تبع االبره الناس تتوصل لھ : ارتباطي 
  / السمات الداللیھ 

  وھي : لما نعرف السمات  راح نفھم ھالكالم.. یتكون من عناصر اساسیھ مثل االنسسان وتستخدم في تحلیل المكونات 
Agent - theme  

  یعني فاعل ومفعول بھ
  agent = الفاعل
Theme =مفعوووول بھ  
  نتكلم عن الفاعل
  االیجنت غالبا یكون عاقل
  ومرات یكون غیر عاقل
  عطونا مثال
Sara = agent + human  
  نبي مثال نون ھیومن
 مو عاقل
The car ran  
  car agent non human وھذا كمان
Theme المفعوول بھ  
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The boy kicked the ball  
  بھذا المثال الفتى الذي قام بالفعل یسمى فاعل
  والكره التي وقع علیھا الفعل تسمى مفعوول بھ
  عادة المفعول بھ یكون غیر عاقل
  وممكن یكون عاقل مثل ھالمثال
The dog chased the boy  
Boy = human = theme  
  الفاعل والمفعول بھ من اھم خصائص علم الداللة
  بعد السمات ندخل بالعالقات المعجمیھ
  اقصد بالعالقات المعجمیھ ان ھناك عالقھ بین الكلمات
  یعني مو بس تحمل المعنى
  یعني یكون ھناك معاني مضاده
  ومعاني مترادفھ
  المصطلح بالملخص
Synonymy = التراددددددف  

لمة وتتعلق بكلمة وتحمل نفس المعنىیعني ك   
كبیر/ مثل ضخم    

  فیھ سوال بقیاس عن الترادف
١٠٤رقم    

  بأسئلة مو حقت العام وال الي قبلھ
 تجي اسئلھ بترادف دایم بالقیاس
  تجي كلمتین وعكس بعض طویل قصیر بارد حار antonymy نجي للتضاد

١٠٥التضاد بعد جاء منھ سوال موجود باالسئلھ رقم    
  الرج سمول
  ذي تضاد
 جمیل قبیح

Antonymy   
  انواعھا  ایش

Aginist   
١- non gradable   

  یعني مافي حاجھ وسط بینھم مثل مانقول ي ابیض یاسود
E.g single- married   

٢- Gradable   
ره في حار مره في عكس االولى مثل بارد حار یعني عندي كلمھ وعكسھا لكن بینھم كدا امتداد وفیھ تدرج دافي في بارد م

  وسط
E.g cold - hot / small - big  

  نقدر نستخدمھا في المقارنة 
  كلمھ وعكسھا 

  بارد وش عكسھ
  حار 

 یعني من كبیر لصغیر فیھ تدرجات فیھ كبیر وسط صغیر اما النوع االول مافیھ ىسط عازب متزوج مافیھ تدرج

   opposite meaningاي یعني 
Hyponymy =ج تحت ؛او مندر  التصنیف  
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  : یعني كلمة معینھ تحت فئة ما
  مثال
Living things  
 ایش یندرج تحتھا ؟؟؟

  جاوبو 
Living things  نقصد فیھا االشیاء الحیھ ع وجة االررررض  

  مثل المخلوقات والنبات 
  المخلوقات یندرج تحتھا االنسان والحیوان 

  والنبات یندرج تحتھا االشجار والخضروات 
   schoolقولي 

  ثال اقرب النرجس تحت تصنیف الزھووور م
  books students teacherتجي بعدھا كلمات كثیره تعتبر تصنیفات لھا 

  الكلب تحت تصنیف الحیونات 
  جزء من كل صح ؟؟

  بالضضضبط 
Prototypes  =النموذذذذذج 

  اي النوع االشھر ضمن فئة
  لما اقووول طیور
  راح یخطر في بالنا العصفور والحمام

ا نسمیھ نموذذج للمعنىھذا   
  الن العصفور ھو اشششھر نوع من الطیور
  مثل لو اقول اثاث ایش یخطر في بالكم اول شي ؟؟؟؟
  راح یخطر في بالكم كرسي
  النھ نموذج لالثاث
homophones and homonyms كلمتین نفس النطق مختلفھ ف شكل الكتابھ 
 to...tow مثال معروف
homonyms  مین تشرحھا 

نفس النطق والكتابھ بس یختلف في المعنى لھ  
  مثال نھى
meet ..maet 
Lift تجي بمعنى  
Leave  
  right وكمان
  ال تكون نفس الكتابھ والنطق بس یختلفون في المعنى
  یقصد فیھ  polysemy طیب الي بعدوا
  تعدد المعاني
  كلمھ لھا اكثر من معنى
  مثال
Foot  تجي للشخص والسریر  
haed 

د بھ مثال راس او راس موضوعیقص  
metonymy الكنایھ 
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  ھاتي مثال
  الكنایھ عندما نتحدث عن شي ونحن نقصد شي اخر

انا  ھذا ألي فھمتھ   
 كان یشرب زجاجھ كاملھ كنایھ على انھ شرب مویا مثال
 یقصد زجاجھ
 السائلھ
 اللي داخلھاا
 ھو یقول شرب زجاجھ كلھاا
 ایوه السائل الي داخل الزجاجھ

ه بھا السائل الموجود داخل الزجاجھقصد  
 یب صح
  مثل كمان لمن یقولك اطلب العلم في الصین كنایھ انو الواحد یطلب العلم حتى لو كان المكان مستحیل یوصل لھ
  president مثال اقصد من كلمھ
 كلمة تستخدم في مكان اخر والتي ترتبط ارتباطاً وثیقاً في التجربة الیومیة

اسم رئیس الدولھ نفسھبدل ماتقول   
مجاز=كنایھ    

  االمجاز ھو نفسھ الكنایھ
  یعني الكنایھ والمجاز المرسل ھو نفسھ
  الي بعده برلنت
 باقي اخر نقطھ
Collocation كلمات نقولھا مع بعض یعني ماتكون كلمة وحده زي ملح وفلفل اكسجین ھیدروجین  
  ھذي مرررره واضحھ

الن كثیر جابو منھ ھذا الفصل احفظوھا صصصم صصممم  
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 ٧٤شرح الدرس الحادي عشر من رابط 

  دراسة مقصد المتكلم 
  .و كیف نقدر نفھمھ اكثر 

  یعني ندرس المعنى الخفي للكالم 
  .او نفھمھ من بین السطور 

  اعالن مكتوب في موقف سیارات 
Heated Attendant    

  ایش تفھمون من ھذا المثال 

  المواقف الموجودة ساخنھ 
  البعض فھمھا ك ممنوع الوقوف 

  المھم اللي یقرأھا اول شي راح یجي في بالھ كذا 
You take an attendant, you heat him up, and this is where you can park him

  .ھذا المعنى الظاھر لنا 

  اي شي یدلنا ان المقصود مواقف سیارات حتى كلمة سیارة مافي

  ھنا عاد یجي دور البراغماتیة 
  عشان نعرف ایش قصدھم من ھذا الكالم

  ..طیب اللوحة موجوده في موقف سیارات المكان راح یدلنا بشي 

  المعنى الصحیح ھو ان راح نستنتج انھ تقدر توقف سیارتك في ھذا المكان
  .قصدھم فیھا مزدحم بالسیارات ممكن 

heated شاغره.  

  في احد او حارس راح ینتبھ لسیارتك و یھتم فیھا 
  ...طیب مثال بالعربي 

  ) جنة االطفال منازلھم
  بیقولون لك ال تجیبین بزرانك بس بطریقة محترمھ

  ..یبین بزرانك بس بطریقة محترمھ البعض یفھم بیقولون لك یعني ال تج
  یعني في معنى خفي نستدل علیھ من المكان مثل او شي

یعني عبارات لما نفكر فیھا تعطینا معلومات ھي مش موجوده في الجملة بشكل صریح

linguistic context  = مجموعة الكلمات االخرى المستخدمة في نفس العبارة
  .المعنى الخفي من الجملة یعني في احیان كلمات تدل لنا على 

Physical context  = مكن تخلینا نعرف المعنى الخفي..الحالھ او المكان او الزمان اللي تجي في الجملة

 

 

ببیع یقوم من والنبیح النحلل

شرح الدرس الحادي عشر من رابط 

  ..بِْسم هللا نبداء

Pragmatics = دراسة مقصد المتكلم
و كیف نقدر نفھمھ اكثر 

یعني ندرس المعنى الخفي للكالم 
او نفھمھ من بین السطور 

  /نأخذ مثال 
اعالن مكتوب في موقف سیارات 
Heated Attendant parking

ایش تفھمون من ھذا المثال 
  ترجمتھ 

المواقف الموجودة ساخنھ 
البعض فھمھا ك ممنوع الوقوف 

المھم اللي یقرأھا اول شي راح یجي في بالھ كذا 
You take an attendant, you heat him up, and this is where you can park him

ھذا المعنى الظاھر لنا 

اي شي یدلنا ان المقصود مواقف سیارات حتى كلمة سیارة مافيالنھ مافي 

ھنا عاد یجي دور البراغماتیة 
عشان نعرف ایش قصدھم من ھذا الكالم

طیب اللوحة موجوده في موقف سیارات المكان راح یدلنا بشي 

المعنى الصحیح ھو ان راح نستنتج انھ تقدر توقف سیارتك في ھذا المكان
heated  = ممكن

heatedیمكن قصدھم ب 
  . اماكن متوفره

attended  = في احد او حارس راح ینتبھ لسیارتك و یھتم فیھا
طیب مثال بالعربي 

جنة االطفال منازلھم(  عباره
بیقولون لك ال تجیبین بزرانك بس بطریقة محترمھ

البعض یفھم بیقولون لك یعني ال تج
یعني في معنى خفي نستدل علیھ من المكان مثل او شي

یعني عبارات لما نفكر فیھا تعطینا معلومات ھي مش موجوده في الجملة بشكل صریح

linguistic context
یعني في احیان كلمات تدل لنا على 

Physical context
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  زي مثال جنة االطفال منازلھم
 .كلمة منازلھم خلتنا نفھم ان نخلي البزران ینطقون في البیت او ممنوع االطفال بحضرو الفرح

Deixis  الشاره  
 .م كلمات زي لمن نقول ھذا لإلشارة في اللغة نستخد

  .یعني ھي مرجعیات تساعدنا في الوصول للمعنى الخفي
  تشیر الى أشخاص  deixisاول وحده 

him  ،me.  

  تشیر الى مكان spatial deixis ثاني شي
that here 

  تشیر الى فترة زمنیة معینھ temporal deixis ثالث وحده
last week tomorrow . 

reference =  یعني الكاتب لمن یكتب موضوع یتكلم عن شخص او مكان مایرجع كل شویھ یكتب اسمھ یستخدم
 الضمائر

بعدین یرجع  نكره a book اول مره یكتتب  
The book  او معرفھ  
مره ثانیھ  ماعاد یكتب كتاب  it یكتب  

 .صح   ذي ترجع itبس اللي یجي یقرأ من نص الموضوع مایعرف الیش 

  .ن ممكن نستخدم كلمات ترتبط بذا الشخص و نستدل علیھ او نعرفھكما
یعني تجي بنت كل یوم البسھ شباصھ و عرفنا انھا دایم تلبسھا و یوم ماجات اسألي صاحباتي و أقولھم فین الشباصھ على 

  طول یعرفون قصدي صح؟؟ 
  یعني إشارة الى شي معین  صح

Inference  = االستدالل  
  .خدمھا المستمع او القارى إلنشاء صلة بین مایقال و ماھو المقصود معلومات اضافھ یست

Ex  
  لما اسال فین شكسبیر ؟؟

  طبعا انا مااقصد شكسبیر بكبره 
  اصلن ایش ابغى فیھ مااحبھ 

  .بس اقصد كتاب من تألیفھ 

  . االول نستخدم شي ممیز في الشخص عشان نتعرف علیھ
  . و الثانیھ نستخدم شي من تألیفھ او یخصھ

Anaphora  =استخدام الضمائر للعوده للسابق  

Yesterday l met a man in a supermarket. The man told me that the supermarket has many 
facilities 
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  a man اول شي كان الرجال مجھول و قولنا
  the man بس لمن حكیت السالفھ عرفنا انھ رجال قابلتھ في السوبرماركت رجعت قولت
  an او a یعني الشيء اللي نذكره اول مره نكره یكون نحط
  theبعدین نعرفھ ب
 . the فیھa یقولون في النافوره لكل

Presupposition  = االفتراض من قبل المتكلم حول ماھو معروف من قبل المستمع  
  ضت انھم یعرفونھا من قبل الفتراض مثال معلمة بتشرح درس في القرمر تتخلى عن بعض النقاط ماتشرحھا االنھا افتر
 ..ھنا ممكن افتراضھا یكون صح وممكن یكون خطاء الن بعض الطالبات یعرفھ وبعض ال 

Speech acts = السیاق .ھو ان نستخدم اللغھ إلنجاز او تحقیق شي من خالل  
  .زي التأكید السؤال االمر التھدید الوعد الطلب النصح

  مثال اقول
don't go into the water  

  كن تكون نصیحھ انھ المویھ عمیقھ مم
  .ممكن تكون تحذیر

directed acts  = الكالم المباشر دایم یكون تأكید على معلومھ او سؤال او امر  
  مثال اقول ألي احد 

you left the door open   
  ھنا یفھم انھ یقفل الباب

  close the doorمثل 
  طلب منھ طلب مباشر اغلق الباب

I feel with a cold clime   
  بطریقھ غیر مباشره ینبھھ ان الباب مفتوح ویبغاه یقفلھ   مثال اقول لواحد دخل الغرفھ اشعر بجو حار

  كذا غیر مباشر طلبھ المباشر یكون على شكل سؤال والغیر مباشر بیان لشيء

Politeness   
  تراعي معالم وجھك وانت تتكلم  یعني لما تتكلمي معالم الوجھ مھمھ الزم

Face threatening act   
Threat   یعني تھدید  

  مثال تقولي الحد 
Give me the paper   

  المستمع طبعا راح یحس بالتھدید الن مالمح الوجھ والجملھ كلھا غلط 
  ..كانھ واحد من الحكومھ

Face saving act   
  فعل لحفظ مویا الوجھ 

  یعني تطلب بادب مثال تقول 
Can you give the paper please!    

  مح الوجھ طلقھ ومشرقھمال
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negative face  = طبعا ماتعني سلبي  
negative face= the need to be independent   

  ان تكون مستقال

Positive face = the need to be a member of a group .  
  مثل؟؟

   let's do it together  مثال
  . ھذي إیجابي

  السلبي
  ..مایخاف من شيء مالمحھ مالھا حدود مستقل بذاتھ یشتغل وحده یسوي اللي یبغاه على كیفھ
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)١٢(شرح الدرس الثاني عشر   

 

  ٧٤الدرس الثاني عشر رآبط 

Discourse analysis  
  تحلیل الخطاب 

  دراسة اللغة خارج الجملة في النص و المحادثھ 
  یعني نشوف التماسك و الترابط 

Cohesion  = التماسك  
Coherence  =لترابط ا  

  یعني الجمل تكون مترابطة باادوات الربط 
And  

Cohesion استخدام الضمائر  
  عشان یكون في تماسك
  و اركب جملة و بعدین احط نقطھ Mona مثال اقول
  she و ارجع اكمل بدون مااقول
 یصیر مافي تماسك في الموضوع

Cohesion = connection   
Coherence = relate  

  ضمائر عشان التماسك مایصیرالموضوع مبھذل االولى نستخدم ال
 و الثانیھ نستخدم أدوات الربط

  احداث المحادثة بقولھا بسرعھ النھا مالھا داعي 
turn  =یعني المحادثة تبدأ بالدور تتكلم منى و تخلص قبل تبدأ لیمونھ  

Completion point= لمن تخلص منى كالمھا في فترة توقف قبل تبدأ لیمونھ 

turn-taking= یعني خلصت منى خالص تبدأ بعدھا لیمونھ 

filled pause = یعني لمن منى تتكلم و انا اسمع لھا اقولھا ایوه و ایش كمان 

 لمن تسكت انا اقولھا ایوه كملي او ایش كمان

Co-operative principal  = مبدأ مشاركة المنطوق  
 یعني أشارك في اي محادثة و تبادل الحدیث

Quantity maxim=  یعني لمن أشارك في نقاش مااكل الجو على الباقي و اجلس أھرج و اصجھم الزم یكون حدیثي
  بالمعقول

Quality maxim= یعني زي لمن ناقشنا سؤال stem خطا و امشي الزم عندي أدلة تثبت صحة  مایجي اقولكم
و دلیلي كان ثالث تعاریف بس  إجابتي  ماش  
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relation maxim=  معین ماادخل في موضوع ثاني و اخلي سالفتھم الزم سالفتي یكون لھا صلة
 بالموضوع اللي نناقشھ

manner maxim =أناقش بشكل لبق مو أسب و العن الزم یكون في ذوق
قصة حیاتي قد مااقدر و اعطیھم الزبدة بس مو

Hedges = نا مو متأكده من صحتھا أقولھم
 متأكدة بس سمعت و یعرفون اني مو

Schema =  زي لمن اقول سوبرماركت على طول یجي في بالي ترتیب معین لالغراض انواع الجبن مع بعض و
 العصیرات مع بعض و كذا

Script= دكتور أسنان انا أكون متوقعھ
 ھھھھھھ لحد مااصكھ كف و یفتح فمھ
یعني موقف معین عشتھ خالص راح اربط فیھ كل ماقالو دكتور أسنان

١٣(  

 

neurolinguistics 

الكلمة دي معناھا دراسة العالقة بین اللغھ و الدماغ

  یعني المرضى اللي عندھم مشاكل في االستیعاب و الفھم یكون عندھم خلل في ھذي المنطقة

  حزمة من االلیاف العصبیة التي تربط منطقة انتاج الكالم بمنطقة الفھم و االستیعاب
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معین ماادخل في موضوع ثاني و اخلي سالفتھم الزم سالفتي یكون لھا صلة لمن أكون في نقاش 

و تقدیر للناس اللي انتاقش معاھم و اختصر  أناقش بشكل لبق مو أسب و العن الزم یكون في ذوق
 قصة حیاتي

نا مو متأكده من صحتھا أقولھملمن اقول سالفة و ا هللا العلیم و اال العھده على الراعي عشان ابري ذمتي  
 

زي لمن اقول سوبرماركت على طول یجي في بالي ترتیب معین لالغراض انواع الجبن مع بعض و 

دكتور أسنان انا أكون متوقعھلمن اقول للطفل یال نروح  انھ بیوصل عن الدكتور و بیقفل فمھ و یجلس یبكي  
 

 .یعني موقف معین عشتھ خالص راح اربط فیھ كل ماقالو دكتور أسنان

١٣(شرح الدرس الثالث عشر   

  ٧٤الدرس الثالث عشر من رابط 
Language and brain 

 الكلمة دي معناھا دراسة العالقة بین اللغھ و الدماغ

  اجزاء الدماغ  
Broca's area   

  جزء من الدماغ في النصف األیسر مھمتھ انتاج الكالم 
  كالم یعني منطقة بروكا مرتبطة ارتباط وثیق بإصدار ال

 یعني اللي یتلف عنده ذَا الجزء من الدماغ اعوذبا� ماعاد یقدر یتكلم

wernicke's area   
  جزء من الدماغ في النصف االیسر یھتم بالفھم 

یعني المرضى اللي عندھم مشاكل في االستیعاب و الفھم یكون عندھم خلل في ھذي المنطقة

the motor cortex   
  من الدماغ یتحكم في حركة العضالت القشرة الحركیة جزء 

  الجزء اللي یتحكم بحركة العضالت 
  حركة الرجلین والیدین وكذا

the arcuate fasciculus   
حزمة من االلیاف العصبیة التي تربط منطقة انتاج الكالم بمنطقة الفھم و االستیعاب
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لمن أكون في نقاش 

و تقدیر للناس اللي انتاقش معاھم و اختصر 

هللا العلیم و اال العھده على الراعي عشان ابري ذمتي 

زي لمن اقول سوبرماركت على طول یجي في بالي ترتیب معین لالغراض انواع الجبن مع بعض و 

انھ بیوصل عن الدكتور و بیقفل فمھ و یجلس یبكي 

الدرس الثالث عشر من رابط 
Language and brain

Parts of brain 
١- Broca's area

جزء من الدماغ في النصف األیسر مھمتھ انتاج الكالم 
یعني منطقة بروكا مرتبطة ارتباط وثیق بإصدار ال

یعني اللي یتلف عنده ذَا الجزء من الدماغ اعوذبا� ماعاد یقدر یتكلم

٢- wernicke's area
جزء من الدماغ في النصف االیسر یھتم بالفھم 

یعني المرضى اللي عندھم مشاكل في االستیعاب و الفھم یكون عندھم خلل في ھذي المنطقة

٣- the motor cortex
القشرة الحركیة جزء 

الجزء اللي یتحكم بحركة العضالت 
حركة الرجلین والیدین وكذا

٤- the arcuate fasciculus
حزمة من االلیاف العصبیة التي تربط منطقة انتاج الكالم بمنطقة الفھم و االستیعاب
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the localization view   
   انھ عرض مایحدث في الدماغ عند سماع كلمة و فھمھا و من ثم نطقھاھذي بحثت عنھا مالقیت شي مفھوم فیھا اال

ocalization view :  
the belief that specific aspects of linguistic ability have specific locations in the brain  

>> ماسكھ لھا موقع ف الدماغ یعني ان كل جزء من الدماغ لھ قدره لغویھ یعني كل قدره لغویھ تتسمى   ھذا اعتقاد
كذا عندي  االقلمھ   واللي فھمتھ من الرابط 

 و بعدین حزمة االلیاف تنقلھا الى منطقة wemick's area یعني نسمع كلمة معینھ و نستوعبھا عن طریق منطقة
Broca's area 
  و تتم التجھیزات للنطق
 و ترسل إشارة الى الموتور و یتم النطق

the tip of the tongue phenomenon   
  غیض من ظاھرة اللسان 

  یعني لمن نجي بننطق كلمة و تحس انھا على بالك بس ماتطلع
  و نقول كانت على طرف لساني 

یقولك ھذي الظاھره النك بتنطق كلمة بس طریقة نطقك غلط سبحان هللا تروح الكلمة ماتطلع و نقول كانت على طرف 
  لساني 
  مثال 

medication  و نغلط و نقولmeditation  
 malapropismزي بالعربي لمن بنقول استئثار و نغلط و نقول استنفار و نسمیھ 

  غیض اللسان نوعین لمن نجي ننطق كلمة و ماتطلع و النوع الثاني لمن نجي بنقول كلمة و نغلط و ننطق كلمة تشبھ لھا 
Slips of the tongue   

  زالت اللسان 
  زي لمن نقول 

the door to open the key     
   the key to open the doorو المفروض نقول 

  یعني زالت اللسان تكون في جمل او تعابیر مو كلمات بس 
  زي بالعربي نقول أوحد طاول 

  قصدنا اطول واحد 
  النوعین االولى غیض من ظاھرة اللسان

  و النوعین ھذي زالت اللسان

tip of the tongue phenomenon   
  طلع معایة و احس اني بنطقھا خالص بس مافي أمل لمن اجي بنطق كلمة بس مات

  وأقول كانت على طرف لساني

malapropism   
  لمن اجي بنطق كلمة و أغلط و انطق كلمة تشبھ لھا 

  meditationو أغلط و انطق  medicationبقول 
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Slip of the tongue   
   black boxesبدل  black bloxesزي لمن انطق 

  لمة زي اللي قبلةھذا النوع یكون جمل مو ك

spoonerism   
   a dog of bad foodبدل  a bag of dog foodلمن اقول 

  سبون یغلط بترتیب الجملة مو بالكلمات صح ؟
  ایوه بس یغلط في الترتیب 

 spoonerismsاألخطاء من ھذا النوع تسمى أحیانا ". أطول واحد"بدل ما تقول " أوحد طاول"مثل بالعربي تقول 
  ،التلعثم

Slip of the ear   
  زالت اإلذن

  لمن نسمع كلمة بشكل غلط 
  اكید راح تكون قریبھ من الكلمة المسموعة 

   great tapeمثال احد یقولي 
  great apeوانا اسمعھا 

  المشكلھ بالسمع ھنا؟ ایوه بالسمع

aphasia   
  فقدان القدرة على الكالم 

و ھذا التلف یسبب صعوبة في الفھم و انتاج   معین في الدماغ احتباس الكالم بسبب خلل في وظیفة اللغھ بسبب تلف جزء
  الكالم 

  اكثر األسباب لھذا الشي الجلطة هللا یكفینا الشر

Broca's aphasia   
  ھنا یكون الكالم قلیل و مشوه و بطيء و یفتقد العالمات النحویة 

  یعني یطنشون حروف التعریف و التنكیر 
  صر زي وحده من زمیالتي تقول بجیك ع

  ماتقول بجیك العصر 
  المھم انھم یھملون العالمات النحویة لحد مایصیر كالمھم غیر نحوي

Wernicke's aphasia  
  ھذا یكون بطيء الفھم لكنھ سریع لمن یتكلم لدرجة ماتفھم منھ شي 

  یتكلم یتكلم بسرعھ و كالمھ مایكون مفھوم

Conduction aphasia حیث یكون تكرار ، ط بتلف الحزمة المقوسةھو اضطراب لغوي مرتب: حبسة التوصیل
لكنھم عادة ال یعانون من ، المصابون بھذا االضطراب أحیانا ینطقون الكلمات بشكل خاطئ. الكلمات أو العبارات صعبا

استیعاب الكلمات . لكن ربما كان إیقاع كالمھم مكسرا بسبب الوقفات والتأتأة، ھم یتكلمون بطالقة. مشاكل في اللفظ
  .یكون صعبا للغایة) ینطقھا شخص آخر(تكرار كلمة أو عبارة ، مع ذلك. قة اعتیاديالمنطو

Dichotic listening السماع ثنائي التشویش: 

ھذه التقنیة تستخدم الحقیقة . والمقاطع الصوتیة ھو تقنیة تجریبیة أظھرت سیطرة الفص األیسر على معالجة الكلمات
الدماغ یتحكم بالجزء األیسر من الجسم والفص األیسر یتحكم بالجزء األیمن من العلمیة المشھورة بأن الفص األیمن من  
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من الطبیعي أن نفترض أن اإلشارة القادمة من األذن
إلى الفص األیمن القادمة من األذن الیسرى ستذھب
مستقبلة من األذن الیسرى سیتم إرسالھا

مركز اللغة(ترسل إلى الفص األیسر  ) 
استقبالھا من األذن الیمنى والتي تذھب مباشرة إلى الفص األیسر
الكلمة اللي نسمعھا من االذن الیمنى ھي اللي راح لو سمعنا كلمتین في نفس

 

  یعني اي بزر یولد في بریطانیا و یعیش كم سنھ ھناك راح یكتسب اللغة الثانیة نفس الساكن األصلیین 

بي أو التخصص الواضح للفص األیسر في اللغة یعبر عنھ عادة بالتحكم الجان
أثناء . إنھا تتزامن مع فترة اكتساب اللغة

ھذه الفترة تعرف . ھناك فترة حین یكون دماغ اإلنسان في قمة جاھزیتھ الستقبال المدخالت وتعلم لغة معینة

فإن النظرة العامة أن الفترة الحرجة الكتساب اللغة األولى تستمر من 
فإنھ سیجد أنھ تقریبا مستحیل أن یتعلم ، 

 

١٤(  

 

  یعني االم او اخوانھ اللي اكبر منھ لمن یتكلمون مع البیبي بكالم تحسونھ دلوعي شویھ 
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من الطبیعي أن نفترض أن اإلشارة القادمة من األذن، إذن. الجسم واإلشارة ، الیمنى سوف تذھب إلى الفص األیسر 
 .إلى الفص األیمن

مستقبلة من األذن الیسرى سیتم إرسالھااإلشارة اللغویة ال، في ھذه العملیة أوال إلى الفص األیمن ثم سیكون علیھا أن  
ھذا الطریق الغیر مباشر یأخذ وقتا أطول من اإلشارة اللغویة التي (

یعني . لتي یتم معالجتھا أوال ھي التي تفوز .استقبالھا من األذن الیمنى والتي تذھب مباشرة إلى الفص األیسر
الكلمة اللي نسمعھا من االذن الیمنى ھي اللي راح، الوقت كل كلمة من أذن

  المھم ھنا لمن نسمع كلمتین في نفس الوقت 
 لیساراللي سمعناھا باألذن الیمین نفھما بسرعھ قبل الكلمة اللي سمعناھا باألذن ا

  سنھ ١٢اخر شي الفترة الحرجھ تكون من سن الوالدة الى 

یعني اي بزر یولد في بریطانیا و یعیش كم سنھ ھناك راح یكتسب اللغة الثانیة نفس الساكن األصلیین 

The critical period التخصص الواضح للفص األیسر في اللغة یعبر عنھ عادة بالتحكم الجان: الفترة الحرجة
إنھا تتزامن مع فترة اكتساب اللغة. العملیة الجانبیة تبدأ منذ الطفولة المبكرة، بشكل عام. 

ھناك فترة حین یكون دماغ اإلنسان في قمة جاھزیتھ الستقبال المدخالت وتعلم لغة معینة
  

فإن النظرة العامة أن الفترة الحرجة الكتساب اللغة األولى تستمر من ، یعتبر أنھا تبدأ أبكر من ذلك بالرغم من أن البعض
، ألي سبب من األسباب، إذا لم یكتسب الطفل لغة في ھذه الفترة. 

١٤(لدرس الرابع عشر شرح ا  

   ٧٤الدرس الرابع عشر من رابط 

first language acquisition   
  اكتساب اللغة االولى 

  الطفل للغتھ االم في جدول و مراحل معینھ الكتساب 
The acquisition schedule   

  الجدول الزمني الكتساب الطفل للغتھ األصلیة 
caregiver speech   

  الكالم الموجھ الى االطفال الصغار من الكبار 
یعني االم او اخوانھ اللي اكبر منھ لمن یتكلمون مع البیبي بكالم تحسونھ دلوعي شویھ 

 و غیرھا
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الیمنى سوف تذھب إلى الفص األیسر

أوال إلى الفص األیمن ثم سیكون علیھا أن 
ھذا الطریق الغیر مباشر یأخذ وقتا أطول من اإلشارة اللغویة التي. للمعالجة یتم  

لتي یتم معالجتھا أوال ھي التي تفوزاإلشارة ا
 .نفھمھا قبل الوقت كل كلمة من أذن

المھم ھنا لمن نسمع كلمتین في نفس الوقت 
اللي سمعناھا باألذن الیمین نفھما بسرعھ قبل الكلمة اللي سمعناھا باألذن ا

اخر شي الفترة الحرجھ تكون من سن الوالدة الى 

یعني اي بزر یولد في بریطانیا و یعیش كم سنھ ھناك راح یكتسب اللغة الثانیة نفس الساكن األصلیین 
  اناڤزي س

The critical period
lateralization .

ھناك فترة حین یكون دماغ اإلنسان في قمة جاھزیتھ الستقبال المدخالت وتعلم لغة معینة، الطفولة
  .بالفترة الحرجة

بالرغم من أن البعض
. الوالدة إلى البلوغ

  .لغة فیما بعد

  

الدرس الرابع عشر من رابط 
  یال نبدأ 
  بسم هللا 

first language acquisition
اكتساب اللغة االولى 

في جدول و مراحل معینھ الكتساب 
The acquisition schedule

الجدول الزمني الكتساب الطفل للغتھ األصلیة 
١- caregiver speech

  كالم الرعایة 
الكالم الموجھ الى االطفال الصغار من الكبار 

یعني االم او اخوانھ اللي اكبر منھ لمن یتكلمون مع البیبي بكالم تحسونھ دلوعي شویھ 
و غیرھازي یانسو 
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٢- cooing and babbling   
Cooing  = كالم االطفال الرضع في األشھر االولى  

  ھذیك االصوات اللي یطلعونھا و تخرفن 
  عرفتو ذاك الصوت 

  مناغاه اتوقع
  ایوه 

Aa uh  
Cooing and babbling:  

لوالدة یصدر الطفل أصواتا في األشھر القلیلة األولى من بعد ا، cooingأول صوت مشابھ للكالم یصدره الطفل یسمى 
 cooingفتسمى  kفي الشھر الرابع یبدأ الطفل بإصدار أصوات ساكنة مثل ". أووو"و " إییي"تشبھ أصوات العلة مثل 

والصوت " إییي"في الشھر الخامس یستطیع الطفل التمییز بین الصوت . gألنھ یصدر الصوت  gooingوأیضا تسمى 
  gaو  baوأن یمیز بین المقاطع " آآآ"

   ba-ba-baیصدر الطفل عدة أصوات ساكنة ومتحركة وكذلك بعض التراكیب مثل ، بین الستة والثمانیة أشھر
  تخیلي بیبي عمره شھرین یتكلم 

babbling  = با _ھنا یبدأ الطفل یصدر مقاطع صوتیھ و تركیبات زي با  
Baba   Gaga. Wawa  

For examples ga ga ga   
  ایوه كذا 

  كن و بعده خرف علةاول شي حرف سا
   co coزي كذا 

٣- the one-word stage   
  مرحلة كلمة واحده 

  ھنا الطفل ممكن ینطق كلمة وحده و یكون لھا معنى 
 ,’milk’, ‘cookie’مثل ، تتمیز ھذه المرحلة بكالم من مفردة واحدة تلفظ لتعبر عن أشیاء موجودة في الحیاة الیومیة

‘cat’, ‘cup’ and ‘spoon ‘ة وكلمspoon  بون"عادة ینطقھا الطفل"  
Water mean   
I want water  

homophrastic = كلمة وحده توصف جملة  
  زي مثال دمحم

Holophrastic  
  الجراح في غرفة العملیات یقول مقص ولكنھ یقصد اعطوني مقص  homophrasticمن االمثلھ على 

Holophrastic ** thx mohammed  ..  
  عن جملھ بكلمھ وحدهیعني ممكن الطفل یعبر 

٤- the two-word stage   
  مرحلة الكلمتین 

  ھنا الطفل یركب كلمتین على بعض و یقصد فیھا سالفھ مثال یجي عنده امھ یقول مفتاح بابا و ھو یقصد مفتاح سیارة بابا 
٥- telegraphic speech  =  

  مجموعة كالمات مافیھا تراكیب نحویة مضبوطھ 
   daddy go byeزي 
  تمام المراحل كذا 

The acquisition process عملیة االكتساب:  
أي أن األطفال یستخدمون ما یقال لیبنوا . یتم تعلیمھ اللغة، نوعا ما، یعتقد أن الطفل، مع ازدیاد الحصیلة اللغویة للطفل

ختبار لبعض التراكیب اإلنتاج اللغوي للطفل یظھر أنھ كثیرا ما یكون عبارة عن تجربة وا. طرقا ممكنة الستخدام اللغة
أحد العوامل التي تبدو مھمة في عملیة اكتساب الطفل للغة ھي االستخدام الفعلي لألصوات . إن كانت صحیحة أم ال

  .سواء في التواصل مع األخرین أو في تجربة الكلمات بمفردھم، والكلمات
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  .. من الحصیلھ اللغویھ اللي عنده  ویبني كلمات جدیده او جمل جدیده.. یعني یبدأ الطفل یستخدم اللي یقولھ 
  طیب كیف یتكون االنتاج اللغوي عند الطفل 

Developing morphology التطور في التعامل مع مقاطع الكلمات:  
فإنھ یذھب إلى أكثر من مجرد الكالم المختصر إلى دمج بعض المقاطع المعجمیة التي ، ببلوغ الطفل السنتین والنصف

 cat sitting and: كما في األمثلة التالیة ing–أول ھذه المقاطع ظھورا ھو . سم أو الفعلتحدد الدور النحوي لال
mommy reading book . التطور التالي في استخدام المقاطع ھو استخدام–s  لتمییز صیغ الجمع كما فيboys 
and cats . اكتساب ممیز الجمع غالبا ما یقترن بعملیةOvergeneralization   

  لي فھمتھ من اخر فقرتین انا ال
   edان االولى تعمیم قاعدة معینھ یعني مثال كل كالمھ ینھیھ بـ 

  و الثانیھ یعمم على المصطلحات مثال یشوف القمر یقول كوره 
  .. یعني بعملیة التعمیم یبدأ الطفل بإستخدام الصیغ الشاذه لالفعال 

  .تتطور في تعلم القواعد 
  لعام لصیاغة الجملالقانون ا  ویحاولون استخدام

  یعني یدرك القواعد تدریجیا
Overgeneralization = ھنا تطور المورفولجي عنده بس عنده مشكلة التعمیم یعني یستخدم قاعدة الماضي و ھو یتكلم

    عن شي حاضر
   mensاو انھ یقول 

  اسفھ 
  یقول 

mans  
  یعني ماعنده ادراك كامل للقواعد 

   edعشان كذا یستخدم ال
   comed and goedومثل 

  sعنده كل الجمع نھایتھ 
  واضحھ ھذي 

Overextension  = ھنا التعمیم یكون في المعنى یعني اي حیوان عنده قال بسھ او القمر یقول كوره  
  خالص خلصنا الدرس

 

 

   )١٥(رشرح الدرس الخامس عش

 

 ٧٤الدرس الخامس عشر من رابط 

  یال نكمل الدرس الجدید 
  بسم هللا

Second language learning  

  شوفو كتب اكتساب و كمان تعلم و الدرس اللي قبل بس اكتساب
  الن اللغة االم الطفل یكتسبھا لكن اللغھ الثانیھ یتعلمھا
  طبعا الرموز مھمھ
  النھ احیان یكتبھا في االسئلة بس رموز
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EFL = English as a foreign language  
ESL = English as a second language  
  تعلم اللغة الثانیة یكون تطور في لغة ثانیة بعد اكتساب اللغة االم
Acquisition = التطور التدریجي في اللغة االولى ودایم تكون عملیة غیر واعیة یعني تجي من هللا في هللا  
Learning = عملیة واعیة لتراكم المعرفة  

ساب عملیة غیر واعیة و التعلم عملیة واعیةمھم نعرف ان االكت   
یطلق على القدرة على تطویر اللغة بشكل تدریجي بواسطة استخدامھا بشكل طبیعي على شكل  acquisition اكتساب
 .تواصل مع آخرین یعرفون اللغة

تعلم"المصطلح  " learning ومراكمة، یطلق على عملیة فیھا قصد أكثر للتعلم مثل الكلمات  ،المعرفة بالخصائص 
عادة في بیئة مؤسسات، للغة ما، والقواعد . ( الریاضیات یتم تعلمھا ولیس اكتسابھا: على سبیل المثال ) 

Acquisition barriers   
  نجي نشوف اي االشیاء اللي تمنع االطفال من تعلم لغة ثانیھ 

Conscious  = التعلم بادراك  
Unconscious  =بدون ادراك یحدث االكتساب  

affective factors   
  العوامل العاطفیة ھي اكثر سبب یخلینا مانتعلم اللغة الثانیھ 

  یمكن تتذكرون كیف كنّا نستخي ننطق كلمات جدیده عشان نخاف ننطقھا غلط و یضحكون علینا 
Emotional reaction  

  رده فعل عاطفیة 
  ین ماودنا نتعلم شي و كمان احنا درسنا انقلش في أولى متوسط بدایة سن المراھقھ نكون محبط

affective factors غیر ، إذا كنا مرھقین، بشكل عام. یمكن أن تكون عائقا تجاه علمیة االكتساب، عوامل عاطفیة
  .محبطین أو غیر متحفزین فال یبدو أننا سنتعلم أي شيء، مرتاحین

  طیب في ثالث فقرات تحت بعض من طرق التدریس ماراح نضیف فیھا وقت ذحین 
Focus on the learner   

transfer  = استخدام أصوات و تراكیب و تعبیرات من اللغة االم اثناء اداء اللغة الثانیة  
  یعني الطفل لمن یتعلم لغة ثانیة شي طبیعي انھ راح یغلط او شي و یستخدم كلمات من لغتھ االم 

  حتى احنا مو بس ھو 
  لثانیھ النقل دایم یكون من اللغة االولى الى اللغھ ا

   withبدل  wizمثال السودانین ینطقون 
  النقل احیان یكون مناسب واحیان غلط 

  و و و   مثل نقول بالعربي
  عكس االنقلش نحط فاصلھ بدل و 

Positive transfer  = استخدام میزة في اللغة االم تكون مشابھھ لمیزة في اللغة الثانیھ  
  ناخذ مثال 

  الى الملعب نقول ذھب عزیز   في لغتنا االم
  یال نكتبھا انقلش كیف 

Aziz went to Field  
Aziz goes to playground   

  ممتاز 
   toاستخدمنا  goالنقل ھنا إیجابي لیھ الن حرف الجر مع الفعل یذھب نفسھ الى و مع الفعل 

  یعني مافي تغییر 
  toومعھا الى اللي ھو 

to  = الى  
  ناخذ مثال على النقل السلبي 

  ل زوز وضعت الخاتم في إصبعھا بالعربي نقو
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  بس باالنقلش تصیر 
Zoz put the ring on her finger   

  ھنا حرف الجر اختلف صح 
   on# في 

Put the ring in her finger  
On  بمعنى في  

  طلعت الجملة مو تمام 
  اختالف حرف الجر یصیر نقل سلبي 

  فھمتو
  حرف الحرف نفسھ مایتغیر  عندي جملة بالعربي فیھا حرف حر و لمن احب أترجمھا

  یعني 
to  = الى  

  كذا یصیر نقل إیجابي 
  النھ ماتغیر شي 

  .. شرح اضافي 
فنقول ذھب صالح إلى " إلى"یأخذ حرف الجر " یذھب"في اللغة العربیة الفعل ، مثال على النقل اإلیجابي والسلبي(

ھنا نقول ، Ahmad goes to schoolفنقول " to"یأخذ حرف الجر " go"وفي اللغة اإلنجلیزیة أیضا الفعل ، الملعب
ھناء وضعت الخاتم في : لكن في ھذا المثال. ألن نفس حرف الجر استخدم في اللغتین positive transferالوضع ھو 

فلو ، ھنا حرف الجر مختلف عن اللغة العربیة Hana put the ring on her fingerبس في اإلنجلیزیة نقول ، إصبعھا
 negativeھنا نسمي ھذي الحالة  Hana put the ring inher fingerتأثر باللغة العربیة وقال كان الشخص م

transfer.(  
  لمن نغیر حرف الجر یصیر نقل سلبي 

  في بعض الحاالت   inیجي بمعني  onالن
  نكمل 

  یصبح النقل سلبي  inفلو نقلناھا حرفییا وكتبنا 
   inالنھ مایجي الخاتم 
  إصبعھا مایجي الخاتم على 

On  
Interlanguage  لغة وسیطة  

  بعطیكم مثال و راح نفھمھا 
  ھذي زي لغة العمالھ األجنبیة اللي عندنا یتكلم كالم مكسر من العربي و لغتھ 

  یعني مارسي لھ على بر و تكلم عربي و ال تكلم لغتھ 
  لغة في الوسط بینھم 

  واضحھ 
  یس

fossilization  التحجر  
  كلمون مكسر و عادي الوضع ماشي مایبغو یتغیرو ھنا نفسھم العمالة یت

  استعمال دائم لشكل لغوي خاطىء 
  وش الفرق عن اللي قبلھ 

  ھاذي نفس اللي فوق
  مو نفسھا 

  االخیر مستمر بخطاه یعني
  الثاني عنده تحجر مو راضي یعدل لغتھ 

  ھو یتكلم مكسر خالص ال ھو عربي و آلھو بنقالي ھذي ھیا اللغة الوسیطة 
  لتحجر انھ یستمر على لغتھ المكسره ماعنده استعداد یغیر للعربي و یتعلم بس ا

  فھمتو الفرق بین اللغة الوسیطة و التحجر 
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  التحفیز 
١- instrumental motivation   

دافع أساسي على تعلم اللغة الثانیة مو عشان اللغة نفسھا بس ودھم یتعلمونھا عشان مصالح لھم یعني انا تعلمت االنقلش 
  عشان أصیر مدرسھ و اخذ رابط بس اخر اھتمامي ان اختلط معاھم في مجتمعاتھم و كذا 

٢- integrative motivation =    
  دافع تكاملي ھنا یتعلم اللغة عشان وده یشارك في مجتمعھم و یصیر عضو فعال 

  یعني انا اتعلَّم اللغة عشان بتزوج واحد بریطاني 
  جتماعيعشان تتواصلي مع المجتمع لغرض ا

  عغیر مھني او دراسي او وظیفي
  البریطاني ینتظرني بس اخلص قیاس 

  .. والثانیھ لھدف اجتماعي .. االولى لھدف مادي .. سھلھ 
Input = المدخالت  

  تستخدم للتعبیر عن اللغة التي یتعرض لھا المتعلم عشان یفھم اللغة الثانیھ بسرعھ والزم تكون سھلھ 
  زي لمن نتكلم مع اجنبي 

  من نتكلم مع الشغالھ ل
  نقول انتي روح جیب ھذا كیس 

  زي كذا 
  یعني نحاول نبسط اللغھ عشان تفھمنا 

  مدخالت یعني اللغھ مفھومھ وسلھھ على السامع غیر غامضھ 
  ھذا اسمھ حدیث األجانب 

  )لةھو الكالم بطریقة مبسطة لیفھمھا األجنبي بسھو(كالم األجانب  foreigner talkالكالم الذي یسمى 
negotiated input   

  مدخالت التفاوض 
  ھذي مافھمتھا 

Negotiated input مدخالت بالمناقشة :  
  .ھو أداة للغة الثانیة یكتسبھا المتعلم من خالل طلبھ للتوضیح عندما یكون التركیز على ما یقال

لیس أصعب شيء في تعلم اللغة  لكنھ. إصدار مخرجات مفھومة یعتبر عنصرا مھما في تطور قدرات اللغة الثانیة للمتعلم
  .الثانیة

  یعني لمن احد یقول مافھمت علیك اروح أغیر المصطلحات البسط عشان یفھم 
Output  = اللغة اللي ینتجھا المتعلم  

  یعني اروح اتعلَّم في كندا و اجي ھنا أتكلم معاھم انقلش لمن أتكلم ھذي ھي المخرجات شي تعلمتھ و مارستھ 
مافھمھ المتعلم من المدرس فبیطلب منھ یوضح من خالل المناقشھ عشان یوضح للطالب ینمي  یعني مثال في شيء

  الطالب تعلمھ 
  ھذي مدخل او مخرج من المتعلم

  المدخالت اي شي تعلمھ 
  ولمن یمارس اللغھ یعتبر مخرجات 

  طیب التعلم على اساس المھمھ من طرق التدریس ندرسھا بعدین بالتفصیل 
Communicative competence   

  الكفاءة االتصالیة 
  لھا اربع انواع 

١- communicative competence  =  
 القدرة العامة على استخدام اللغة بشكل مرت و مناسب

grammatical competence  =و   ھذا اھم عنصر في القدرة ھو القدرة النحویة یعني نستخدم الكلمات بشكل صحیح
  بناء الجمل 

Sociolinguistic competence =  



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

  یعني لو كان في اجتماع مھم صعبھ انھ یتكلم بالعامیھ و یمزح و یھایط الزم یكون رسمي 

  ھنا لمن یكتب رسالة یعرف ایش یكتب و كیف یبدأ و األسلوب اذا شكوى او شكر ًوكذا 

 ستراتیجیة االتصالیھ وسیلھ التغلب على الفجوه القصد التواصلي والقدرة المحدودة للتعبیر عن ذلك القصد وھو جزء مت

ستراتیجیة االتصالیھ وسیلھ التغلب على الفجوه القصد التواصلي والقدرة المحدودة للتعبیر عن ذلك القصد وھو جزء من 

ي تنطوي علیھا اللغھ بصفھ عامھ وتعلم اللغھ الثانیة 

Discipline study that concerns with study of the application of teaching and

not only for learners or teacher but also concerns with translators , and acadimic students 

دون من ھاذي الماده النھا تعطي طرق 
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  القدرة االجتماعیة و اللغویة 
  ھنا یعرف المتحدث متى یتكلم بشكل عامي او فصحھ 

یعني لو كان في اجتماع مھم صعبھ انھ یتكلم بالعامیھ و یمزح و یھایط الزم یكون رسمي 
  بس لو كان جالس مع أصحابھ عادي یتكلم عامي و یسوي اللي یبغاه 

  غویة ھذي ھي القدرة االجتماعیة و الل
Strategic competence  = القدرة االستراتیجیة  

ھنا لمن یكتب رسالة یعرف ایش یكتب و كیف یبدأ و األسلوب اذا شكوى او شكر ًوكذا 
Strategic competence   

ستراتیجیة االتصالیھ وسیلھ التغلب على الفجوه القصد التواصلي والقدرة المحدودة للتعبیر عن ذلك القصد وھو جزء مت
  القدره االستراتیجیھ

Communication strategy   
ستراتیجیة االتصالیھ وسیلھ التغلب على الفجوه القصد التواصلي والقدرة المحدودة للتعبیر عن ذلك القصد وھو جزء من 

  القدره االستراتیجیھ
Applied Linguistics   

ي تنطوي علیھا اللغھ بصفھ عامھ وتعلم اللغھ الثانیة اللغویات التطبیقیھ ھي دراسھ طائفھ واسعھ من المسائل العملیھ الت

applied linguistics  
  ھو دراسھ منظمھ مستقلة 

  ...الزم تعرفوا انھ مو فرغ من اللغویات مثل الصوتیات والمورفلوجي وو

Discipline study that concerns with study of the application of teaching and
aforien language   

not only for learners or teacher but also concerns with translators , and acadimic students 

  من قبل المعلم والطال  

دون من ھاذي الماده النھا تعطي طرق ومش بس المدرس والطالب برضوا المترجم والمسافر واالكادمیون ممكن یستفی
  لتعلم اللغة وتطبیقھا

  وتطبیق اللغویات فرع لحالھ   یغني اللغویات فرع لحالھ
Understood guys؟؟؟  
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القدرة االجتماعیة و اللغویة 
ھنا یعرف المتحدث متى یتكلم بشكل عامي او فصحھ 

یعني لو كان في اجتماع مھم صعبھ انھ یتكلم بالعامیھ و یمزح و یھایط الزم یكون رسمي 
بس لو كان جالس مع أصحابھ عادي یتكلم عامي و یسوي اللي یبغاه 

ھذي ھي القدرة االجتماعیة و الل
Strategic competence

ھنا لمن یكتب رسالة یعرف ایش یكتب و كیف یبدأ و األسلوب اذا شكوى او شكر ًوكذا 
Strategic competence

ستراتیجیة االتصالیھ وسیلھ التغلب على الفجوه القصد التواصلي والقدرة المحدودة للتعبیر عن ذلك القصد وھو جزء مت
القدره االستراتیجیھ

Communication strategy
ستراتیجیة االتصالیھ وسیلھ التغلب على الفجوه القصد التواصلي والقدرة المحدودة للتعبیر عن ذلك القصد وھو جزء من 

القدره االستراتیجیھ
Applied Linguistics

اللغویات التطبیقیھ ھي دراسھ طائفھ واسعھ من المسائل العملیھ الت
  بشكل خاص

applied linguistics
ھو دراسھ منظمھ مستقلة 

الزم تعرفوا انھ مو فرغ من اللغویات مثل الصوتیات والمورفلوجي وو
  ھو فرع من

Discipline study that concerns with study of the application of teaching and  learning 
aforien language

not only for learners or teacher but also concerns with translators , and acadimic students 
and so on   

  دراسھ منظمھ 
 تھتم بتطبیق اللغھ

  الطاب
ومش بس المدرس والطالب برضوا المترجم والمسافر واالكادمیون ممكن یستفی

لتعلم اللغة وتطبیقھا
یغني اللغویات فرع لحالھ

Understood guys
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   )١٦(شرح الدرس السادس عشر 

 

 ٧٤الدرس السآدس عشر رابط

Gestures and sign languages   
  رة اإلیماءات و لغة اإلشا

Sign language  =او اجزاء ثانیة من الجسد  نظام تواصل باستخدام االید أو الوجھ  
  

ASL  =ھذا اختصار للغة اإلشارة االمریكیة  

gestures = استخدام االیدي عند الكالم  
  في ناس مستحیل یعرف یتكلم بدون مایحرك الیدین
 ھذي انا أحرك یدي اكثر من اني أتكلم

emblems  = غیر لفظیة بس اننا نفھم من اإلشارة كلمة معینھ إشارات  
 )ok(زي لمن نقول 

types of gestures   
  :انواع اإلیماءات 

١- iconics  = أیقونات  
  اإلیماءات التي یبدو انھا صدى أو تقلید لمعنى مایقال

  اتوقع مثل المعلمة اللي بتغشش البنات وترسم لھم بالجو 
  ل ارسم ورده اروح أرسمھا في الخیالانا فھمت انھ یجي شي في بالي مث

deictics -2 = إشارات تستخدم لمن نأشر على االشیاء و الناس  
  ھنا مثال یكون في كیك على الطاولة و تكلم اللي عندك و تقولھ تبغى كیك و انت تأشر ع الكیك 

  .او ابلع الكیكھ و بعدین أأشر لھم على الصحن و اقول الكیكھ كان طعمھا حلو

beats-3 = لمن نتكلم و نسوي حركات باالیدي توصف كالمنا  
  مثال اقول دمحم راح و كمان اسوي حركة بیدي انھ راح

 :types of sign languages   
١- alternate sign language  

  لغة اإلشارة البدیلة 
  لمن نتكلم مع انسان مایقدر یتكلم و ال یسمع نحاول نأشر و نسوي حركات لحد مایفھمنا

٢- primary sign language   
  لغة اإلشارة االساسیة 

  یعني تكون لغتھ االولى النھ مایعرف یتكلم و الیستخدم اللغة ھذي للناس الصم

oralism = طریقة مصممھ لتعلیم الصم الكالم و قرأت الشفایف  
  یعني بدل ماتستخدم لغة اإلشارة معاھم نعلمھم یقرأون شفایفنا واحنا نتكلم معاھم
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  التحقیق في خصائص او ومالمح اللغات االقدم والطرق الي طورتھا الى لغات حدیثة

یخلینا ندرس تغیرات و تاریخ اللغة فرع یسمى

زینا مو احنا عندنا شجره عائلة واقدم جد في العائلھ ھو راس الشجره
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  شرح الدرس السابع عشر (١٧

  ٧٤الدرس السآبع عشر من رآبط 

Language history   
  ...تغیرات وتاریخ اللغة 

  "Englisc"االنجلیزیة قبل االف السنین كان یقولو لھا 

اللي ھو نتعلمھا حالیا  Englishولكن حصلت تغیرات جوھریھ حتى صارت 

التحقیق في خصائص او ومالمح اللغات االقدم والطرق الي طورتھا الى لغات حدیثة

involved us in the study of language history and change  

 philology یخلینا ندرس تغیرات و تاریخ اللغة فرع یسمى

philology ھیمن او ساد في دراسھ اللغة 

  انشأو شجره العائلھ للغة   وكان النتیجة لعملھم
Family  (  

 زینا مو احنا عندنا شجره عائلة واقدم جد في العائلھ ھو راس الشجره

 طبعا االنھا تدرس تاریخ اللغة تروح للقدیم فاكید اصبح للغة شجره عائلة

  ین عن الجده العظیمة في شجره اللغھ كیف جت 
  زمان بریطانیا حكمت الھند

  كان فیھ مسؤول من الحكومھ البریطانیة الموجوده بالھند
William  

  شوفو التاریخ قدیم مره

  )السید ولیام جونز ( ھذل المسؤول في الحكومة البریطانیة في الھند
  لھا ھیكل رائع " یةاللغة السنسكریت

  وھي لغة قدیمة من القانون الھندي

  لغة أكثر كماال من الیونانیة، وأكثر دقھ من الالتینیة،
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الدرس السآبع عشر من رآبط 

  ..٦١ص
Language history  and change

تغیرات وتاریخ اللغة ...

االنجلیزیة قبل االف السنین كان یقولو لھا 

ولكن حصلت تغیرات جوھریھ حتى صارت 

التحقیق في خصائص او ومالمح اللغات االقدم والطرق الي طورتھا الى لغات حدیثة

involved us in the study of language history and change

philologyعلم  ١٩ في قرن

وكان النتیجة لعملھم
" trees " (tree

طبعا االنھا تدرس تاریخ اللغة تروح للقدیم فاكید اصبح للغة شجره عائلة

ین عن الجده العظیمة في شجره اللغھ كیف جت نتكلم الح
زمان بریطانیا حكمت الھند

كان فیھ مسؤول من الحكومھ البریطانیة الموجوده بالھند
William  Jones

  ١٧٨٦سنھ 
شوفو التاریخ قدیم مره

ھذل المسؤول في الحكومة البریطانیة في الھند
اللغة السنسكریت" ان عن  الحظ

وھي لغة قدیمة من القانون الھندي

لغة أكثر كماال من الیونانیة، وأكثر دقھ من الالتینیة،

https://snt150.mail.live.com/
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  طیب لیش قارن اللغة الھندیھ القدیمھ بالیونایة واالتینیة ؟؟ 
  الن بینھم تشابھ في جذور األفعال وأشكال النحو التركیب

  عن طریق الصدفھ حصل التشابھ  بعد مالحظتھ والمقارنھ قال ویلیام اكید مو
  .البد ان فیھ سلف متشارك 

  یعني عجایز زمان تناقلو اللغة
  بعد ھذا التحلیل والمقارنة

  نفسر اول مصطلح في شجر عائلة اللغة
Proto-Indo  

  شوفوا الصوره الحین ارسلھا 

  شوفو كیف جت االنجلیزیھ ومكان الجده 

  الزم اي متعلم انجلیزي یعرف ه المعلومات 
  )الجده العظیمة 

  شوفو جده اللغات متفرعة لي عدد من العوائل
   

  وكل لغة تستخدمھا عدد من الممالك وكلن یزید ویغیر من عنده

Proto-Indo  

  یعني اولي نسبھ للناس القدماء اللي ساعدوا على المحافظھ على ھذي اللغة

Indo =(  
  ).األوروبي(وأوروبا ) الھند(مصدر اللغات الحدیثة في شبھ القارة الھندیة 

Family connections   
  الروابط العائلیة یعني ایش یربط 

  وعھ رئسیھ ثانیھبمجم

  ترابط بسبب الكلمات المشتركة 

  مجموعات مترابطة باللغة
  یعني نالقي تشابة قریب في اجزاء محدد من الكلمات والمعنى

  مثل كلمة صدیق في المجموعھ االنجلیزیھ
  

freund فروند    
  كلھا بنفس المعنى صدیق

  الشكلبینھم ترابط بالمعنى و
  یعني احیان یكون في كلمات متشابھھ في لغتین مختلفھ 

  طبعا السبب یرجع انھ أصل اللغتین واحد

  تفرعت لعده مناطق   یعني اللغة الھندو االروبیھ الجده
كل منطقھ اخذت الكلمة االصل وزودت علیھا بس رغم التغیر فیھ ترابط بینھم وتشابھ قوي
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طیب لیش قارن اللغة الھندیھ القدیمھ بالیونایة واالتینیة ؟؟ 
الن بینھم تشابھ في جذور األفعال وأشكال النحو التركیب

بعد مالحظتھ والمقارنھ قال ویلیام اكید مو
البد ان فیھ سلف متشارك 

یعني عجایز زمان تناقلو اللغة
بعد ھذا التحلیل والمقارنة

نفسر اول مصطلح في شجر عائلة اللغة
Indo-European

شوفوا الصوره الحین ارسلھا 

شوفو كیف جت االنجلیزیھ ومكان الجده 
  

الزم اي متعلم انجلیزي یعرف ه المعلومات 
الجده العظیمة (العلماء یسمونھا 

شوفو جده اللغات متفرعة لي عدد من العوائل
  كل عائلة لھا لغھ

وكل لغة تستخدمھا عدد من الممالك وكلن یزید ویغیر من عنده

Indo-European
)Proto =(  

یعني اولي نسبھ للناس القدماء اللي ساعدوا على المحافظھ على ھذي اللغة

)Indo-European
مصدر اللغات الحدیثة في شبھ القارة الھندیة 

Family connections
الروابط العائلیة یعني ایش یربط 

بمجم  مجموعة رئسیھ

ترابط بسبب الكلمات المشتركة 
١(Cognates  

مجموعات مترابطة باللغة
یعني نالقي تشابة قریب في اجزاء محدد من الكلمات والمعنى

مثل كلمة صدیق في المجموعھ االنجلیزیھ
Friend    فریند  

freund  وااللمانیة
كلھا بنفس المعنى صدیق

بینھم ترابط بالمعنى و
یعني احیان یكون في كلمات متشابھھ في لغتین مختلفھ 

طبعا السبب یرجع انھ أصل اللغتین واحد

یعني اللغة الھندو االروبیھ الجده
كل منطقھ اخذت الكلمة االصل وزودت علیھا بس رغم التغیر فیھ ترابط بینھم وتشابھ قوي
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  اعاده التشكیل بالمقارنة
Comparative Reconstruction   

  إعادة إعمار الكلمات األصل في لغة األسالف المشتركة

الحالھ یسون لھا   مثال في كلمة قدیمھ اصلھا من لغة الھند القدیمھ ومع الزمن دولھ ثانیة اخذت الكلمة وغیرت فیھا بھاذي
  اعاده تشكیل لالصل اللي جت منھ الكلمة

  وتشابھ بس یمكن رجعوھا الصلھا صح بینھم رابطھ مشتركھ friendزي مثال

  مبداء االغلبیة ٢
Majority principle   

  یعني تشكیل بعض الكلمات على حسب اغلبیة االستخدام

   brotherكلمة   مثال
  یعني مجموعتین ) b(في بلغة السنسكریت ووالمانیا ینطقون اول حرف من الكلمة 

  )p(ومجموعھ تتكلم االتینیة تنطق الحرف االول 

  حتارین اي وحده یاخذوا فھم م
Prother  او  
brother  

 ھنا یسون مقارنھ والكلمة اللي اكثر یتكلموھا یعتمدونھا ھي

 protherاعتمدوھا وحذفوا brotherبما ان قبیلتین تقول 

  مبداء التطور الطبیعي٣
Most natural development.  

  مثال عندي كلمة قدیمة وكلمة مستحدثھ یبغون یختارون وحده منھا
  ھنا یتبعون طریقھ في االختیار على حسب 

  اذاكان التغیر في الصوت مالوف او مو مالوف

  ومقبول.. على اربعھ اوصاف او شروط یسیر التغیر مالوف 

١(  
  اللي باالخیر مستبعد  vowelsیكون 
  مثل 

Vino <<<<vin  

وھا ھيیعني عندي كلمة قدیمة وكلمة حدیثة اللي في االخیر ماعندھا حرف متحرك یاخذ  

  االصوات الصامتة تصیر منطوقة خصوصا بین حروف المتحركة  ٢
  / مثل 

muta <<<<muda   
 منطوق dكان صامت وصار  tحرف 
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النجلو والساكسون مع بعض في  

عشان كذا   كان ھم او ما بداؤ االدب نظموا شعر باالكلمات من لغتھم الجدیده اللي ھي االنجلیزیھ

في بدایھ القرن التاسع عشر تفرقوا بسبب الدیانھ بعضھم راح مع المسیحیھ واندمج مع المسیحین واضافو كلماتھم عل لغة 

    بفصل االصواالمتحركة  ظھر شكسبیر وقام ھو قیصر
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stop  تصیر حروف احتكاكیةafricatives  
  تتذككرون الصوتیات ؟؟ 

riva   
  ةیخرج الھواء من فتحھ ضیق vیحبس الھواء تحول

  الحروف الساكنة تصیر صامتة بنھایة الكلمة 

ris  
  صامتة  sریز تنطق ري بعد ما سارت 

  كملنا طرق انتقاء الكلمات نرجع لرحلة االنجلیزي 

  
  یة القدیمة 

  او تسما نسبھ الى شعب انجلوا وشعب الساكسون 
also called Anglo،  

  الى بریطانیا Germanic tripھاذولي شعوب الجئة جت ھي قبائل المانیة 

Englandعاصمة بریطانیا  

spoken in most of Britain from about 400 to 1100.  
  كان خالیة من السكان وكانو شعبي  ٥في القرن  Englandاول ما استقروا في 

  وكان ینتجون كلمات جدیده
  مثل ایام االسبوع ھم انتجوھا

كان ھم او ما بداؤ االدب نظموا شعر باالكلمات من لغتھم الجدیده اللي ھي االنجلیزیھ 
old Engli  

في بدایھ القرن التاسع عشر تفرقوا بسبب الدیانھ بعضھم راح مع المسیحیھ واندمج مع المسیحین واضافو كلماتھم عل لغة 
  Latinالبریطانیھ والبعض اتبع دیانھ 

middle English   
  oldEnglishھاذي عالمھ لبدایھ فتره جدیده بعد تفرق قبائل 

  ١٥٠٠الى ١١٠٠كانت الفتره بین سنة 
  من القرن االعشر الى القرن الخامس عشر

  Englandبدأت من لما وصلو النورمان من فرنسا الى لندن 

ظھر شكسبیر وقام ھو قیصر  في الفتره المتوسطھ ١٦٠٠الى عام 
  moonتغیرت 

  .واصبح صوت طویل 

  ١٦٠٠واشتھر  ١٤٠٠شكبیر ھو اعظم الدباء ظھر 

  زي ماقلنا نقل النورمان من فرنسا الى انجلترا
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stopحروف الوقف ٣
تتذككرون الصوتیات ؟؟ 

  مثل 
Tripa <<<<riva

یحبس الھواء تحول pالحظوا حرف

الحروف الساكنة تصیر صامتة بنھایة الكلمة ٤
  مثل 

Rizu <<<<<ris
ریز تنطق ري بعد ما سارت 

كملنا طرق انتقاء الكلمات نرجع لرحلة االنجلیزي 

Old English  
یة القدیمة االنجلیز

او تسما نسبھ الى شعب انجلوا وشعب الساكسون 
also called Anglo-Saxon

ھاذولي شعوب الجئة جت ھي قبائل المانیة 

Englandلجئو ب انجلترا 

spoken in most of Britain from about 400 to 1100
اول ما استقروا في 

وكان ینتجون كلمات جدیده  انجلترا
مثل ایام االسبوع ھم انتجوھا

 ٧المھم في القرن 
old Englishاسمھم 

في بدایھ القرن التاسع عشر تفرقوا بسبب الدیانھ بعضھم راح مع المسیحیھ واندمج مع المسیحین واضافو كلماتھم عل لغة 
البریطانیھ والبعض اتبع دیانھ 

middle Englishبعدھا 
ھاذي عالمھ لبدایھ فتره جدیده بعد تفرق قبائل 

كانت الفتره بین سنة 
من القرن االعشر الى القرن الخامس عشر

بدأت من لما وصلو النورمان من فرنسا الى لندن 

الى عام ١٤٠٠من عام 
Mõna  << تغیرت

واصبح صوت طویل 

شكبیر ھو اعظم الدباء ظھر #

زي ماقلنا نقل النورمان من فرنسا الى انجلترا
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  .١٥نقلو كثیر من كلماتھم الفرنسیھ الى االنجلیزیة واستمروا لفتره حتى القرن
  وقت وصول الطابعة

سبب اختالف النطق عن الحروف الن كان كل دولھ تطبع الكلمات الجدیده  انھا ھيالطابعة ھاذي سالفتھا سالفة 
  عشان تحافظ علیھا كان تسوي علیھا تعدیالت احیانا على لغتھم

  نروح النواع التغیر اللي سوه

External change /  
  تغیر خارجي استعاره كلمات مثل من الفرنسیھ او نورمان 

Internal change  /  
  و سببھ اللغات االخرىتغیر داخلي یعني م

  التغیر الداخلي زي لما شكسبیر وقیصر غیروا النطق 
  للحروف المتحركھ

  ھاذي كلھا من الطابعات حقھم

  التغیر الداخلي بسبب النطق 
  التغیر الدخلي یعني سببھ ناس من اھل اللغة نفسھ من انجلترا 

  ایوه سببھ نطقھم للكلمات مو تأثیر اي لغة ثانیھ 
  تغیر بسب لغات من قبائل من خارج بریطانیا

Sound change تغیرات الصوت  
  

Some sound disappeared  
  ..یعني اصوات غیر ظاھر

  

  تغیر الصوت في موقعین 
  یعني بدلو بین حرفین في الكلمة نفسھا

  مثل على االبدال والحتالل 
  لمبكره في االنجلیزیھ ا

     في الوقت الحالي
  rو 

  تغیر صوت الكلمة باضافھ صوت للكلمة 
timer / timber  

Spinel/spindle  
  طبعا كل شي نفسة اللھم بس ازید صوت

Semantic changes   

#######$######  
  التوسیع  

  ةتغیر المعنى في الكلم
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نقلو كثیر من كلماتھم الفرنسیھ الى االنجلیزیة واستمروا لفتره حتى القرن
وقت وصول الطابعة

الطابعة ھاذي سالفتھا سالفة 
عشان تحافظ علیھا كان تسوي علیھا تعدیالت احیانا على لغتھم

نروح النواع التغیر اللي سوه

External change
تغیر خارجي استعاره كلمات مثل من الفرنسیھ او نورمان 

Internal change
تغیر داخلي یعني م

التغیر الداخلي زي لما شكسبیر وقیصر غیروا النطق 
للحروف المتحركھ

ھاذي كلھا من الطابعات حقھم

التغیر الداخلي بسبب النطق 
التغیر الدخلي یعني سببھ ناس من اھل اللغة نفسھ من انجلترا 

ایوه سببھ نطقھم للكلمات مو تأثیر اي لغة ثانیھ 
تغیر بسب لغات من قبائل من خارج بریطانیاعكس الخارجي 

Sound change
Sound loss  /  

Some sound disappeared
یعني اصوات غیر ظاھر

Metathesis /  
  ابدال واحالل

تغیر الصوت في موقعین 
یعني بدلو بین حرفین في الكلمة نفسھا

مثل على االبدال والحتالل 
Frist في االنجلیزیھ ا
First في الوقت الحالي

 iبدلوا بین حرف 

Epenthesis/  
تغیر صوت الكلمة باضافھ صوت للكلمة 

timer / timberمثل 
Spinel/spindle

طبعا كل شي نفسة اللھم بس ازید صوت

Semantic changes
  تغیر المعاني 

#######$######
١/broadening 

تغیر المعنى في الكلم
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  مثل كلمة 
 "holy  day "  

  معناه شيء مخصص یوم مقدس مثل العید 
  اجازه" holiday"تغیرت لشيء عام مثل 

  یعني كان
holy  day  یتكلم عن یوم وتحد معناه  

  یعني الكلمة كانت لیوم واحد و توسعت و صارت اجازة
  وصارت معناه لمجموعھ من االیام عامیھ صارت holydayجمعوھا 

٢/narrowing / التضیق  
  عكس التوسیع 

  یعني كلمة كان معناھا یدل لشيء عام اصبح لشيء اقل عمومیة 
  كان اي نوع من االكل  meteمثل 
  خصص معناھا لحم meatصار

  ٢التنوع 
١/Diachornic variation   

  االختالف المرتبط بالزمن 
  ھ خاصةاختالف كلمة ناتج عن الزمن بسبب نقل الثقافھ او كل جیل جدید عنده طریق

  <<<<<تغیرت ل)نعم ( مثل كلمة 
  .بس الجیل الجدید مع الوقت ) یب( 

٢/synchronic variation   
  یعني حدیث  التغیر المتزامن

  بسبب اختالف المكان   االختالف اللغة في نفس الفتره او الزمن

  عودیھ یصیر یقول شخباركیعني كیفك في الوقت الحالي ولكن اللي یجي الس)ازیك ( مثال المصرین مازالو یقولون

  یعني نغیر لھجتنا على حسب المكان اللي احنا فیھ 
  یعني بنفس الزمن تستخدم وتغیرت بسبب ضروف المكان

  في جده نتكلم حضري و نروح الجنوب نقلب جنوبي
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  شرح الدرس الثامن عشر (١٨)

  ٧٤رابط  ١٨الدرس 

Language and regional variation ...  
  لجغرافیة اللغویات ا

  دراسة اللغة بناء على تنوغ واختالف االماكن
  اللغویات الجغرافیة 

  دراسة اللغة بناء على تنوغ واختالف االماكن
Standard language  اللغة القیاسیة  

  الخ... ھاذي زي اللغة الفصحى عندنا تستخدم كلغة رسمیة للبث والنشر 
Accent  /  

  فین المتحدثطریقة النطق اللي تحدد من : اللكنة
Dialect /  

  زي مانعرفھا یعني العامیة / اللھجة
  من حیث جوانب القواعد، والنطق المتنوع

   Dialectology/ نروح لعلم اللھجات 
  dialectھو دراسة ل

dialect = grammar, vocabulary , pronunciation   
accent= pronunciation   

   regional dialects/ لھجات االقالیم 
  ھجات الكبار مستقرین في مناطق بعیده عن الحضاره مثل الریفمثل ل

Dialect  continuum   
  :استمراریة اللھجة

یعني یعتقد أن مجموعة اللھجات ستظھر عندما لغتین أو لھجتین أو أكثر تندمجان معاً أو تندمجان في لغات أخرى إلى حد 
   .یصعب فیھ الفصل بینھم

Bidialectal/  
  یعني ثنائي = biالزم تعرفو ا ان 

  ..یعني شخص قادر یتكلم لھجتین 
Bilingual/  

  ..مصطلح یشیر للمتكلمین الصلین للغتین او بلد فیة لغتین رسمیتین غیر اللغة االم 

  المغرب عندھا لغتھم اال صلیھ العربیة   اھل/مثل
  وتستخدم الفرنسیة واالنجلیزیة النھا تعتبر لغتین رسمیتین في بلدھم

  مافھمتھا  حدود اللھجات
  من فاھمھا؟؟

  ذحین احنا في السعودیة لغتنا الرسمیة العربیة الفصحى 
  بس نتكلم بالعامیة 

  احیان نتكلم مع ناس بالعامیھ نعرف انھم من الشمال مثال 
  كیف كذا 

  الن في كلمات في العامیة مخصصھ لناس من منطقھ معینھ 
  نوب او الحجاز و كذا یعني كلمات خاصھ فیھم مستحیل تحصلینھا عند اھل الج

  یعني اجي انا من الطایف مع وحده من حایل كلنا نتكلم عامي بس في كلمات تقولھا ممكن انا ماافھمھا 
  زي المصري لمن یتكلم انقلش لغة رسمیھ یعني بس من نطقھ نعرف انھ مصري 

Bilingual/  
  ..اللغة االم مصطلح یشیر للمتكلمین الصلین للغتین او بلد فیة لغتین رسمیتین غیر 
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  المغرب عندھا لغتھم اال صلیھ العربیة   اھل/مثل
  وتستخدم الفرنسیة واالنجلیزیة النھا تعتبر لغتین رسمیتین في بلدھم

accent = pronunciation   
  یعني طریقة النطق ھو بیتكلم لغة رسمیة لكن طریقة النطق توضح انھ ھندي واال مصري 

Bilingualism  /ة علم ثنائیة اللغ  
  معروف طبعا
Diglossia / ازدواج الللسان  

  یعني بعضھم یغیر لھجتھ في البیت وفي العمل او مكان الدراسة

    یعني اذا كان بمكان دراسة یكون نسبھ تغیرك عالي یعني نوع خاص من اللغة في المواقف الرسمیة
  ومنخفظة في مواقف محلیة غیر رسمیة

  ھ واضح یعني نسبھ التغیر عالیھ او منخفض
..Language planing ..  

Mono lingual /امتالك او القدره على استخدام لغة واحده 

Mono= یعني واحد 
Language planing / 

او تطویر لغة رسمیة او اكثر من لغھ عشان نستخدمھا بالحكومھ او التعلیم  یعني اختیار: تخطیط اللغة   . 
Bidgins لغة مبسططة  
  لغة وضعت لغرض معین

یعني ما اضطر اني اتعلم كل شيء عن اللغة  شتغل بمجال التجاره وابغى لغةمثال ا   
 وماعندھا ناطقین اصلین
 تاخذ مصطلحات تجاریھ على قدھا
 وتبسط على نفسھا
 *البدقن
Pidgin = لغة مالھا متحدثین اصلیین  
  طبعا ھي لغة تستخدم في التجارة و كذا

مشتركة ھي لغة تواصل بین الناس اللي مابینھم لغة   
  كل واحد من مكان و بینھم مصالح مشتركة كیف بیتكلمون مع بعض
 یعني تعلم لغة غیرك لسبب معین مثل التجاره مایحتاج تجیب ناطق اصلي او تسافر
 سھل على نفسك وتعلم اشیاء محدوده
  pidgin اخذو لغة رسمیة و اضافو علیھا كلمات من اللغات المحلیة و صارت اسمھا
Creol /  لكریووولا   
 .نوع من اللغة تطورت من اللغة المبسطھ وتستخدم ك لغة اولى من قبل السكان النلطقین بھا
  الكریول اصلن بیدجن بس تطورت و صار لھا متحدثیین اصلیین
  كیف
Lexifier/ 
  pidginمصدر اللغھ او كلمات البدقن
  یعني التجار استخدمو البیدجن و صار عیالھم یتكلمون بیدجن

ا صارت لغة لھا متحدثیین أصلین و سموھابكذ  creol 
  یعني االطفال عیال التجار اللي تكلمو بیدجن صارت لغتھم االم
The  post _creol continuum 
 التواصل بعد اللغة المبسطة
Creolization عملیة التطور من اللغة البسیطة الى لغة كلغة االصلین 
De creolization  
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عدد قلیل من ممیزات الكریو تصبح كانھا قیاسي
الى كورول pidgin اول وحدة تحول من
الثانیة نستخدم كورول بس تكون قریبة نت اللغة الرسمیة
الثالثة وسط بین الحالتین االولى یعني نتكلم كورول بحت

(١٩

 

  تكلم االجتماعي راح یتكلم سوا من طبقة عالیة او غیره 

  

لیعني لمن تجي نتكلم عند لھجة تغرید بس نقو
أسلوبي في الكالم و الكالم اللي دایم أكرره
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عدد قلیل من ممیزات الكریو تصبح كانھا قیاسيعملیة تستخدم : عكس    
 الى كورول

  الثانیة نستخدم كورول بس تكون قریبة نت اللغة الرسمیة
الثالثة وسط بین الحالتین االولى یعني نتكلم كورول بحت  

 شرح الدرس التاسع عشر(١٩

  ٧٤الدرس التآسع عشر واألخیر من رابط 

Language and social varieties   
  اللغة و التنوع االجتماعي

Sociolinguistic   
  علم اللغویات االجتماعیة 

  یعني العلم اللي یھتم بالعالقة بین اللغة و المجتمع 
  یعني لیھ ذَا المجتمع بیتكلم عامي و ھذا رسمي و كذا

Social dialects   
  اللھجات االجتماعیة 

تكلم االجتماعي راح یتكلم سوا من طبقة عالیة او غیره یعني على حسب وضع الم
  یعني لمن یكون المتكلم من طبقة اجتماعیة معینھ ھذا راح یأثر على كالمھ 

  لیھ كل طبقھ كان لھا لھجھ مختلفھ

  ھذا عندھم یافطوم 
  یعني الطبقة العاملھ مایتكلمون زي الطبقة الراقیة اللھجات تتغیر 

  فیلم التایتنك البنت و الولد ماكانو یفھمون بعض مره 
  الن البنت من الطبقة الراقیة و الولد من الطبقة العاملھ 

  التنوع االجتماعي عندھم لھ دور في اللغة 
social variable  

Linguists variable   
  لعاملھیعني عندھم كلمات یقولونھا الطبقة الراقیة بس مایستخدمونھا الطبقة ا

Education and occupation   
  

  عاد كلنا نعرف ان المستوى التعلیمي و الوظیفة لھا دور كبیر في كالم الشخص 
  یعني لمن یكون متعلم یكون كالمھ اقرب للرسمي من العامیھ 

  اللھجة الشخصیة للمتحدث الفرد

  idolect یعني لمن تجي نتكلم عند لھجة تغرید بس نقو
 أسلوبي في الكالم و الكالم اللي دایم أكرره

Social markers   
  میزه لغویة توضح ان المتحدث عضو في مجموعة اجتماعیة معینھ 
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الدرس التآسع عشر واألخیر من رابط 

Language and social varieties
اللغة و التنوع االجتماعي

Sociolinguistic
علم اللغویات االجتماعیة 

یعني العلم اللي یھتم بالعالقة بین اللغة و المجتمع 
یعني لیھ ذَا المجتمع بیتكلم عامي و ھذا رسمي و كذا

Social dialects
اللھجات االجتماعیة 

یعني على حسب وضع الم
یعني لمن یكون المتكلم من طبقة اجتماعیة معینھ ھذا راح یأثر على كالمھ 

لیھ كل طبقھ كان لھا لھجھ مختلفھ
  النھم مختلفین 

ھذا عندھم یافطوم 
یعني الطبقة العاملھ مایتكلمون زي الطبقة الراقیة اللھجات تتغیر 

فیلم التایتنك البنت و الولد ماكانو یفھمون بعض مره  تتذكرون
الن البنت من الطبقة الراقیة و الولد من الطبقة العاملھ 

التنوع االجتماعي عندھم لھ دور في اللغة 
social variableاللي ھو 

Linguists variable
یعني عندھم كلمات یقولونھا الطبقة الراقیة بس مایستخدمونھا الطبقة ا

Education and occupation
  التعلیم و المھنھ 

عاد كلنا نعرف ان المستوى التعلیمي و الوظیفة لھا دور كبیر في كالم الشخص 
یعني لمن یكون متعلم یكون كالمھ اقرب للرسمي من العامیھ 

idolect =اللھجة الشخصیة للمتحدث الفرد

Social markers
میزه لغویة توضح ان المتحدث عضو في مجموعة اجتماعیة معینھ 

https://snt150.mail.live.com/
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https://snt150.mail.live.com/


 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

social marker: a linguistic feature that marks the speaker as a member of a  

Speech style = ني یااتكلم رسمي دایم او أتكلم عامي دایم
speech style: a way of speaking that is either formal/careful or informal/casual
Style shifting 
لمن أكون في اجتماع مثال و أتكلم باللغة العربیة الفصحى و فجاة أتحمس مع الكالم و اقلب عامي

style-shifting: chang  

  یعني المراھق مثال لمن یتكلم مع صاحبھ مراھق زیھ یكون الكالم غیر رسمي الن العالقة بینھم قریبة 

  لمن أتكلم مع وحده ماعرفھا اول مره أكلمھا یكون كالمي و أسلوبي ھو نفسھ ماغیرتھ عشانھا الني مااعرفھا 

  وعكسھا اللي لھا ھیبھ مخفیھ وتعتبر اقل شأن ولكن یتحدث بھا اصحابھا بینھم ویحاولون اخفائھا 

  او زي مصطلحات اللغویات تحسونھا غریبھ و ال نستخدمھا اال في دروس اللغویات 
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social marker: a linguistic feature that marks the speaker as a member of a
particular social group  

ني یااتكلم رسمي دایم او أتكلم عامي دایمطریقة الكالم یع   
speech style: a way of speaking that is either formal/careful or informal/casual

او العكس لمن أكون في اجتماع مثال و أتكلم باللغة العربیة الفصحى و فجاة أتحمس مع الكالم و اقلب عامي

shifting: changing speech style from formal to informal or vice versa

  مو واضح معایھ مره 

 اللي عندھا اضافة تقولھا واال نحذفھ و خالص 

Speech accommodation   
    القدرة على تكییف طریقة كالمنا بحسب الشخص المخاطب

   
  استخدام اُسلوب یناسب الشخص اللي جالسھ أتكلم معاه 

یعني المراھق مثال لمن یتكلم مع صاحبھ مراھق زیھ یكون الكالم غیر رسمي الن العالقة بینھم قریبة 
  ي جده الن العالقة بعیده بینھم لكنھ یتكلم بشكل رسمي مع الشخص الكبیر ز

  مو رسمي یعني اللغة األصلیة یعني األسلوب نفسھ

  
لمن أتكلم مع وحده ماعرفھا اول مره أكلمھا یكون كالمي و أسلوبي ھو نفسھ ماغیرتھ عشانھا الني مااعرفھا 

  والعالقة بیننا سطحیھ 
  مھیمنھ ثقافیا  سوري ع المقاطعھ بس اللھجھ اللي لھا ھیبھ اعلى او

وعكسھا اللي لھا ھیبھ مخفیھ وتعتبر اقل شأن ولكن یتحدث بھا اصحابھا بینھم ویحاولون اخفائھا 

  اتوقع ھنا انھ طریقة استخدام اللغة الرسمیة و اال العامیة

  یعني مثال استخدم لغة عامیة و انا أتكلم مع قاضي 

  أتكلم مع صدیقتي  او اني أتكلم لغة رسمیھ و انا
  یعني اللغة العربیة الفصحى یتفرع منھا لھجات زي المصریة و السوریة 

  معناھا لغة غریبھ 
  یعني استخدم لھجة غریبھ مااحد یفھمھا زي لھجة اھل فیفا مااحد یفھمھا صح 

او زي مصطلحات اللغویات تحسونھا غریبھ و ال نستخدمھا اال في دروس اللغویات 
  جھ محدده لشي معین 

  زي قبایل افریقیا في الصحاري الناءیھ لدیھم لغھ غریبھ غیر مفھومھ
  حتى الي ف وسط افریقیا غیر مفھومھ

    ھذي عاد لھجتنا العامیھ
  یعني مالھا ھیبھ زي الرسمیة 

  و مایستخدمھا اال الطبقات الدنیا عندھم 

 

 

ببیع یقوم من والنبیح النحلل

social marker: a linguistic feature that marks the speaker as a member of a
particular social group

speech style: a way of speaking that is either formal/careful or informal/casual 

 او العكس

ing speech style from formal to informal or vice versa
Prestige   

مو واضح معایھ مره 

اللي عندھا اضافة تقولھا واال نحذفھ و خالص 

Speech accommodation
القدرة على تكییف طریقة كالمنا بحسب الشخص المخاطب

  ولھا نوعین

Convergence 
استخدام اُسلوب یناسب الشخص اللي جالسھ أتكلم معاه 

یعني المراھق مثال لمن یتكلم مع صاحبھ مراھق زیھ یكون الكالم غیر رسمي الن العالقة بینھم قریبة 
لكنھ یتكلم بشكل رسمي مع الشخص الكبیر ز

مو رسمي یعني اللغة األصلیة یعني األسلوب نفسھ

divergence   
لمن أتكلم مع وحده ماعرفھا اول مره أكلمھا یكون كالمي و أسلوبي ھو نفسھ ماغیرتھ عشانھا الني مااعرفھا 

والعالقة بیننا سطحیھ 
سوري ع المقاطعھ بس اللھجھ اللي لھا ھیبھ اعلى او

وعكسھا اللي لھا ھیبھ مخفیھ وتعتبر اقل شأن ولكن یتحدث بھا اصحابھا بینھم ویحاولون اخفائھا 
register  

اتوقع ھنا انھ طریقة استخدام اللغة الرسمیة و اال العامیة

یعني مثال استخدم لغة عامیة و انا أتكلم مع قاضي 
  مایجي صح 

او اني أتكلم لغة رسمیھ و انا
یعني اللغة العربیة الفصحى یتفرع منھا لھجات زي المصریة و السوریة 

Jargon  
معناھا لغة غریبھ 

یعني استخدم لھجة غریبھ مااحد یفھمھا زي لھجة اھل فیفا مااحد یفھمھا صح 
او زي مصطلحات اللغویات تحسونھا غریبھ و ال نستخدمھا اال في دروس اللغویات 

جھ محدده لشي معین صح لھ
زي قبایل افریقیا في الصحاري الناءیھ لدیھم لغھ غریبھ غیر مفھومھ

حتى الي ف وسط افریقیا غیر مفھومھ
slang   

ھذي عاد لھجتنا العامیھ
یعني مالھا ھیبھ زي الرسمیة 

و مایستخدمھا اال الطبقات الدنیا عندھم 
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  كیف الطبقات الدنیا 
  ؟

taboo terms  
  المحرمھ اللي مایستخذموھا في كالمھم العامي بس یستخدمونھا في القسم الكلمات 

  عاد مدري ایش قلعتھم فیھا 
  یعني الطبقة العاملھ عندھم 

  الطبقات الراقیة یتكلمون رسمي 
  تابو یعني غیر اخالقیھ كالم ممنوع

  اللھجھ الشوارعیھ تحرم في المواقف الرسمیھ طبعا 
Social barriers   

  جتماعیة الحواجز اال
  عندھم طبعا تعصب عرقي و عنصریة 

  صح 
  طبعا لغة األمریكان السود تختلف عن لغة األمیركان البیض 

  الحواجز اذكر قالت مثال مجموعھ عرقھا غیر عن المجتمع اللي حولھا تكون عندھا لھجتھا 
Vernacular language   
  ھذي كمان نفس اللي قبلھا 

   verb/  to beاضافھ االمریكان السود یتكلمون بدون 
  الجمع  sبدون 

  كالمھم سریع 
  یعني لھجة األمریكان السود تختلف عن اللغة االنجلیزیة الرسمیة

   areاو  isیعني زینا احنا ننسى نضیف 
  .بس ھم یتركوھا عمدا

   ٧٤إنتھى شرح رابط

  تجمیع

 

 روابط ثالث من مھاره كل للمھارات نجي

  ١٠٣ برابط وعشره تسعھ الوحده راجعي تبدئي قبل طبعا الروابط مع الشرح كل وحطیت روابط ثالت لھا مھاره كل 

   المھارات بجزئیة متعلق النھا االكتساب مع فوق لك حطیتھ اللي

 ��  االستماع

   المراجع بحط بالنھایة رابطین شرح

  فیھا عالي بضغط یحس المتعلم الن صعوبھ المھارات أكثر من االستماع مھارة -- ١

  یسھلھا عشان دورالمعلم وش طیب -- ٢

  ) االستماع قبل(

   ب وذلك االستماع لمھمة یستعدون الطالب یخلي*
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  ..  االستماع مھمة إلكمال یحتاجونھا التي اللغھ یفھمون الطالب أن من التاكید

  ..  التالمیذ من متوقع ماھو یدرك المعلم على یجیب كذلك

 یوضح الوقت وبنفس مفھوم غیر شي یالقون ممكن ان یھیئھم یعني الكلمات كل نیفھمو الزم موب أن من التالمیذ طمائنینة ایضا

  ..  الصعبھ الكلمات للفھم بیساعدھم انھ لھم

 عن حتئ او البصریھ الوسائل او الیومیھ بالحیاة ربطھ طریق عن وذلك االستماع موضوع یتوقعو او لیخمنو التالمیذ تشجیع*

   المناقشات او الذھني العصف او  االسئلة او التوضحیھ بالرسوم او التدریس دةوح بسیاق ربطھ او شفویھ رسائل طریق

  ..  االستماع موضوع ماھو ل االجابة تخمین ع الطالب تساعد االشیاء ھذه كل

   یحتاجوھا ممكن ومفردات معلومات یعطیھم ان المعلم على یجیب كذلك*

   عامھ نظرة او تفصیلي بشكل بیستمعون ھم اذا یعرفون ھم عشان بیستمعون ھم لیھ لھم نحدد ایضا*

   المعلم دور

  ) االستماع أثناء(

 یحاولون ال انھم من المعلم یتأكد یجب كذلك..  لھم الجو تھیئة خالل من الرسالھ فھم علئ التركیز علئ قادرین یكونو یجب الطالب

   انشغالھم دمع من نتأكد بمعنئ االستماع مھمھ وقت نفس فب الكتابھ او القراءه او الرسم

  االستماع من ماتمكنو للي وجدیده لألستماع ثانیھ فرصھ نعطیھم یجب ایضا

  المعلم دور

  ) االستماع بعد 

   جماعیھ اجابات بمعنئ واحد طالب على الضغط نضع وال یجاوب بالكامل الصف نخلي

   للتاكید ثانیھ مره الشریط نشغل

   یحلون ونخلیھم لوقتا بنفس الشریط ونشغل السبوره علئ االسئلة نكتب

   بأنفسھم یحلون حتئ بالببیت مره من اكثر االستماع ع نشجعھم

   ال او الجدیده الكلمات متذكرین ھم اذا نشوف عشان لعبة او كتابھ مھمھ او مناقشھ جلسة معاھم نجلس

   المھارات كل عن معلومات

   والكتابة القراءه علئ قلیلھ ماتتعلی مع والتحدث االستماع مھارتي من ویستفیدون یحتاجون المبتدئین

 advanced المتقدمین

   كتابیة مھارات الدرس وقت نصف

   لألستماع نرجع

 vital  الحیویھ المھارات من انھ نقول

 نتكلم الزم ھنا طبعا للتحدث ممارستھم من اكثر االستماع علئ نركز المبتدئین لكن بعض مع والتحدث االستماع عادة ندرس
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  . الخطاب مدة ونطیل المفردات لھم ونبسط بشویش

   بوضح ھالحین ھالكالم یعني كیف طیب فعال بل للغھ انتاجا تتطلب ال االستماع انشطة

   قلت وش علي فھم انھ مجرد یتكلم ال غیر من یفتح یقوم..  الباب افتح مثال سمعوه ما امر على جسدیا الرد مثال یعني

   الطالب ریختا ویقوم  المناسبھ الصوره اختصر مثال او

   الصحیح الحرف ع دائرة ضع كذلك

   لھ قلت ما یعید او یدون او یترجم علیھ صعب الن كالاااام غیرررر من یسویھ شي اي بمعنئ

   زمیلھ مع مماثلھ مھمھ یسوي او مشكلھ یحل المتعلم یمكن التحدي من لمزید كذلك طیب

   ناجحھ االستماع انشطة تخلي ممكن ألفكار نجي طیب

 --- Noise الضوضاء   

   منااااسب جوووو ونھیئ الضوضاء من نقلل الزم االستماع ننجح عشان

  ) ماتحفظي تفھمي مھم یعني ثانیھ بطرق بس ینعاد الكالم ترى الشرح اكمل قبل صغیرونھ ملحوظھ(

   المسموعھ للمادة التكرار -- 

   المھمھ اثناء بتوتر یستمعون مایجلسون عشان لھم بنعیده انا االستماع قبل بالبدایھ ونعلمھم ثالثھ اال مرتین من 

   للتسجیل التعلمیات وھنا بنفسك الشریط تسجل یفضل-- 

   بالكتاب اللي استخدم او نص اكتب.. 

   ماتقدر كنت اذا  اللغھ من متمكن شخص اعط..

   وتعیده تفره مره كل ماتقعد عشان بعض ورى مرات ثالث انسخھ..

   النطق في والتشدید التجوید علئ ركز..

 بصوت نشغلھ بعدین الحوار ایش عن یتوقعون الطالب ونخلي صوت غیر من فیدیو مطفي والصوت الفیدیو تشغل الفیدیو-- 

   االخطاء ونناقش

   یتوقعو منھم ونطلب فیدیو مدون الصوت نشغل العكس نسوي ممكن او

   بالببیت الواجب -- 

   وغیرھا بالمطار لألعالنات یستمعون نشجعھم اوال

   عمل اوراق مع بالببیت لھ ویستمعون سجلناه احنا اللي الشریط نعطیھم او

   سمعتوه ما اكتبو اونقول

   المدرسھ خارج اشیاء بمعنئ

  واضحھ انھا هللا شاء وان المراجع لكم حطیت بس تعب الن وانقلش عربي اكتب ماقدرت ومعلیش ھالرابطین مرجعي
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   ١رابط

 

http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html 

  ٢رابط

http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/eng_skills.cfm 

   � بحمد تم

   هللا عبد ابن دمحم سیدنا علئ والسالم والصالة ھذا

What is listening?   

Rost(2002)  defines listening,  in its broadest sense,  as a process of receiving what the 

speaker actually says(receptive orientation),  constructing and representing 

meaning(constructive orientation),  negotiating meaning with the speaker and 

responding(collaborative orientation);  and creating meaning through involvement,  

imaginatio and empathy(transformative orientation) 

 

 االستماع؟ ھو ما

 بناء ،)التقبلي التوجھ( الواقع في المتكلم یقول ما تلقي عملیة ھو بأنھ  معانیھ، أوسع في  االستماع، حدد) 2002(  في روست 

 مشاركة خالل من المعنى خلقو ؛)التعاوني التوجھ( االستجابة و المتحدث مع المعنى تفاوض  ،)البناء التوجھ( المعنى وتمثیل

 واضحھ وھي روست عرفھا كما معین توجھ لھا ھذي من خاصیتین كل طبعا). التحویلي التوجھ( والتعاطف والخیال

  ,Listening is an integral part of the reading process.  It helps to build vocabularyھنا

increase fluency and aid in comprehension.  Supporting reading through listening 

enables students to build skills and access curriculum at their grade level.  Listening is 

the foundation of language. 

 

 من القراءة دعم. الفھم في وتساعد الطالقة وزیادة المفردات، بناء على تساعد أنھا. القراءة عملیة من یتجزأ ال جزء ھو االستماع

  .اللغة أساس ھو االستماع و. الصف مستوى على بھم للوصول والمناھج المھارات بناء من الطالب تمكن االستماع خالل

Teaching listening   

Listening is a complex,  active process of interpretation in which listeners match what 

they hear with what they already know./   Listening is the ability to identify and 

understand what others are saying.  This involves understanding a speakers'  accent or 

pronunciation,  his grammar and his vocabulary,  and grasping his meaning.  An able 

listener is capable of doing these four things simultaneously. 

http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html
http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/eng_skills.cfm


 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

133  

 

  اإلستماع عن مقدمھ

 

 على القدرة ھو االستماع. / بالفعل یعرفونھ ما مع المستمعون یسمعھ ما تتطابق  التي التفسیر من معقدة نشطة عملیة ھو االستماع

 والمستمع. معناه واستیعاب ومفرداتھ، اعدهوقو النطق، أو" المتحدثین لھجة فھم على ینطوي وھذا. اآلخرون یقولھ ما وفھم تحدید

  . واحد وقت في األربعة األمور بھذه القیام على قادر

 

   التعریفات بقیة على اطلعوا المذاكره خالل من وانتم لھ تعریف واقرب اشمل ھذا حسیت انا بس تعریف كم لھ اإلستماع طبعا�

 

 ما ولغات ولھجات كلمات في واضح یكون نسمعھ شيء أي مو ألنھ تفسیرال من معقده عملیھ اإلستماع لیش ھذا التعریف في طبعا

  اللغھ أو اللھجھ وقواعد نطق وفھم وإستیعابھا المفردات فھم تستوجب اإلستماع مھاره كذا عشان بسرعھ المتعلم یستوعبھا

 Why is listening difficult?                1 _ speakers produce �� مــیمــا  ٢:٥٦

the same sounds in different ways, e.g. different dialects and accents, stresses, rhythms 

intonations, mispronunciations;                       2 _ The listener has little or no 

control over the speed of the input of spoken material; .              3 _ spoken 

material is often heard only once and in most cases, we cannot go back and listen again 

as we can when we read. 

 

4_ The listener can not pause to work out the meaning of the heard materials as it can be 

done when reading.                                 5_ Speech is more likely to be 

distorted by the media which transmit sounds or background noise that can make it 

difficult to clearly. 

   صعب؟ اإلستماع تعلیم لماذا 

  فظھ، وإیقاعات والضغوط،  مختلفة لھجات المثال سبیل على مختلفة، بطرق األصوات نفس  المتحدثین  إنتاج_  1 

  . سمعت ما وكثیرا. المنطوقة المواد إدخال سرعة مدى على معدومة أو قلیلة سیطرة لدیھ المستمع  اللفظي الخطأ_ 2 

  .نقرأ عندما وسعنا في ما لھا واالستماع أخرى مرة نعود أن نستطیع ال الحاالت، معظم في فقط واحدة مرة تتحدث المواد_  3 

  . القراءة عند بھ القیام یمكن أنھ كما سمعت مواد معنى على للعمل یقف ان یمكن ال المستمع_ 4

 نسمع أن الصعب من تجعل التي الخلفیھ الضوضاء أو مشوھھ األصوات تنقل التي اإلعالم وسائل تكون أن المرجح من_5

  . بوضوح

�������� 
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   صعبھ اإلستماع مھاره خلت إللي األسباب عن یتكلم ھنا بعاط

   بسرعھ وإستیعابھا فھمھا المتعلمین على یصعب ھذا لھجھ من بأكثر صواتألا بنفس الناس تحدث/ أوال 

 الفھم علیھ فیصعب بسرعھ یتكلم یكون لما وخاصھ الرادیو صوت على مثال یسیطر یقدر ما المستمع نأل اللفظیھ خطاءألا/ثانیا

   سرعتھ فیھ یتحكم یقدر ما الوقت ونفس

 بلغھ شخص یكلمنا مثال لما األجھزه او المواد ھذي الوقت ھذا في الجوال وأكید>>>> والرادیو التلفاز بھا یقصد إللي المواد/ ثالثا

   نستوعبھ حتى الكالم لنا تعید عشان فیھا نتحكم نقدر ما اخرى بلغھ االخبار نسمع او اخرى

 معاناھا ویترجم كلمھ عند یوقف یقدر الشخص یقرا ما وقت القرأه مثل  المعنى فھم اجل من التوقف یستطیع ال المستمع/رابعا

   یقدر ما ال اإلستماع لكن ویفھمھ

 المتحدث صوت غیر ثانیھ اصوات ھناك یكون او الصوت في مشكلھ فیھ یكون لما اإلعالم وسائل في السبب یكون ممكن/  خامسا

  .واضح بشكل یسمع أنھ المستمع على الصعب من یكون

Objectives of Teaching Listening: 

 

 ***To help students understand native speech at normal speed in unstructured 

situations to enable English speakers to comprehend speech in all kinds of situations.  

 

 ***To familiarize students with the sound patterns such as phonemes,  stress rhythm,  

intonation and tone.  

 

  : اإلستماع تدریس أھداف

 

 من االنجلیزیة باللغة المتحدثین لتمكین منظمة غیر حاالت في العادیة السرعة في األصلي الكالم فھم على الطالب لمساعدة*** 

  .الحاالت أنواع جمیع في المالك فھم

   

  . والنبره والتجوید اإلجھاد، واإلیقاع، الصوتیات مثل الصوت بأنماط  الطالب لتعریف***

  

***To familiarize students with the aspects of sandhi-variation i.e.,  changes which 

occur in natural speech as a result of environment,  regional dialect,  rate of speech 

contraction and omission(It is used to understand natural variations in sound patterns)   
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 ***To accustom students to the normal rate of speech of the native speakers during 

normal conversation.  

  

 انكماش معدل إإلقلیمیة، واللھجة للبیئة، نتیجة الطبیعي الكالم في تحدث التي التغییرات أي التباین بجوانب الطالب لتعریف***

  ).الصوت أنماط في الطبیعیة التغیرات لفھم یستخدم وھو( واإلمتناع الكالم

 

  .عادیة محادثة خالل بھا الناطقین لكالم الطبیعي المعدل على الطالب تعوید*** 

 

***To assist students in recognizing variation in sounds due to culture and nationality,  

e.g.,  the difference between American English,  British English,  Australian English 

and Indian English .  

  

***To Familiarize students with false start,  pause,  fillers and redundancies.  

Listening begins at birth and serves us throughout our lives.  It is a receptive skill;  

receptive skills give way to productive skills.  

  

 اإلنجلیزیة بین الفرق المثال، سبیل على والجنسیة، للثقافة نتیجة األصوات في االختالف على التعرف في الطالب لمساعدة***

  .  الھندیة واإلنجلیزیة األسترالیة اإلنجلیزیة البریطانیة، اإلنجلیزیة األمریكیة،

  .والتكرار والحشو الوقفة، الخاطئة، بالبدایة الطالب لتعریف*** 

٢:٥٦Steps of the listening process.. 

   اإلستماع عملیة خطوات

The four teps of the listening process:  

  : اإلستماع لعملیة خطوات 4 ناكھ

 

1 _Hearing .السمع   

 

2_Understanding .الفھم   

 

3_Responding  .اإلستجابھ   



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

136  

 

4_Evaluating التقییم  

There are six components of 

 listening comprehension:  

   اإلستماع عناصر

   لإلستماع عناصر 6 ھناك

 

1_The sonic realization or actual physical hearing of language .  

2_The segmental/suprasegmental form(phonemic distinction)   

3_The musical pitch and rhythm.  

4_Lexical phrasing .  

 5 _The purpose of the message intended by the speaker .  

6  _The actualization of the message in the listener.  

  

  مفھوم بشكل وإخراجھا الصحیح صوتھا اللغھ إعطاء بمعنى>> .للغة الفعلي المادي السمع أو الصوتیة تحقیق_  1

  غیره عن صوت وكل غیرھا عن لغھ كل یمیز الذي الصوت>>> )  التمییز صوت( وھو قطعي فوق/  قطعي شكل_ 2 

 لغھ لكل الصوت مسل أو الصوت درجات بھا یقصد>>.واإلیقاع الموسیقي الملعب_ 3

 . المعجمیة الصیغة_4

 .المتكلم قبل من المقصودة الرسالة من الغرض_ 5

  . للمستمع رسالة تحقیق_  6

  وواضحھ سھلھ المھارات>>  اإلستماع مھارات 

  : اإلستماع في للمشاركھ أساسیة مھارات 4 ھناك

 The Four Essential Skills involved in Listening:  

   

 1(Perception of sounds.الصوت إدراك  
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  2(Accuracy of sequencing .  

  التسلسل دقة

 3(Gaining of meaning.المعنى كسب  

 4(Utilizing the meaning.المعنى من اإلستفاده   

������  

   فرعیھ مھارات>>>  الثانویھ والمھارات

subordinate skills such as :  

1  (Recalling word meaning .  

2  (Guessing the meaning of ideas conveyed .  

3  .(Noting details of ideas conveyed.  

4  .(Following directions.  

5  .(Distinguishing the main and subsidiary ideas.  

6  .(Analyzing the levels of relevance of the ideas .  

7  .(Following clues to get at the attitude of the speaker,  to the topic or subject 

concerned.  

8  .(Assessing the speaker's point of view and comparing that with one's own and those 

of others.  

9  .(Making inferences,  deduction and drawing conclusion.  

10  .(parating the subjects and the objectives facts and opinionsSe.  

11  .(Detecting the emotional temper.  

12  .(Detecting absurdities and outbursts .  

13  .(Transforming verbal symbol to visual,  tactile and other sense experiences revived 

or created.  

14 .(Discriminating between some of vowel and consonant distinctions made in English .  

15  .(Using the context to make predictions.  

16  .(Making inferences.  

  

17  .(Making intelligent guesses.  
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  . الكلمة معنى إلى  اإلشاره) 1

  . األفكار نقل معنى تخمین) 2

  . فكارألا نقل تفاصیل لىإ اإلشاره)3

  .المتتالیھ اإلتجاھات). 4

  .والفرعیة الرئیسیة األفكار بین التمییز). 5 

  . األفكار أھمیة مستویات تحلیل). 6 

  .المعنى إخضاع أو للموضوع المتكلم، موقف على للحصول دلھألا متابعة). 7

  .اآلخرین مصالح مع ذلك ومقارنة المتحدث نظر نقطة تقییم). 8

  . واآلراء األھداف والوقائع الموضوعات فصل). 10. االستنتاج ورسم وخصم االستدالالت، نعص). 9

  . العاطفي المزاج عن الكشف). 11

  . والنوبات السخافات عن الكشف). 12

  .  والمولد أو كالحیاة األخر والشعور والخبرات واللمس للبصري، اللفظي الرمز تحویل). 13 

  .اإلنجلیزیة باللغة ویكون الساكنھ والحروف العلة وفحر بعض بین التمییز). 14

  . التوقعات لعمل السیاق باستخدام). 15 

  .االستدالالت صنع). 16

  .الذكیة التخمینات عمل). 17 

  : منھا المفھوم لكم لخصت بس اكتبھا مداني ما 35و 34و 33 رقم شریحھ بوینت البور في ھي إللي نقطھ آخر

   إستقبال مھاره الثنتین ألنھم ببعضھا مرتبطھ المھارتین ھذي: واإلستماع اءهالقر بین العام التشابھ

   الفھم جانب إلي نشطھ ومشاركھ تفاعل تتطلب المھارتین كل

 األخرى واللغات الرموز فھم في منھا یستفید عشان معرفھ كمیة المتعلم عند یكون الزم یعني>>>  الخلفیھ المعرفھ إلى باإلضافھ

..  

  ...الوحدات بین العالقھ تحدید على والقدره التفاصیل إلى باإلضافھ الرئسیھ الفكر فھم على القدره

 تخمین على تساعده معلومات عنده تكون بمھاره یتكلم إللي الشخص ألن المھارتین كال في التخمین طریق عن المفردات تعلم

   معروفھ الغیر المكلمات معنى

   ھذا الرابط الشرح لھذا المرجع ناقص شيء في لو والسموحھ والعذر شرحي من فھمتم أتمنى

listening 

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=20052 

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=20052
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   : Reading  

In  order to make reading an interesting 

challenge as opposed to a tedious chore, it is important that pupils do not labour over 

every word, whether they are skimming the text for general meaning or scanning it to 

pick out specific information. Other things to keep in mind are: 

 

 سواءً  ، كلمھ كل على یوقفون الطالب مانخلي الزم للطالب ممل روتیني عمل مو وكتحدي لالھتمام مثیره القراءه نخلي عشان

  :ھالنقاط االعتبار ف نأخذ والزم محدده لمعلومات scanning او للنص العام للمعنى skimming كان

 

 1- When choosing texts consider not only their difficulty level, but also their interest or 

their humour so that children will want to read for the same reasons they read in their own 

language: to be entertained or to find out something they do not already know.  

  

 ومزاجھم اھتمامھم كمان اراعي الزم بس ھاصعوبت مستوى ماأراعي قراءتھا الطالب من وأطلب النصوص أختار لما -١

 . علیھم جدیده معلومھ یعرفون عشان یقرأون یتحمسون یخلیھم وھالشيء

2- As with listening activities, it is important to spend time preparing for the task by using 

the illustrations (a usual feature in reading activities for children), pupils' own knowledge 

about the subject matter, and key vocabulary to help the pupils to predict the general 

content of the text. Discuss the subject and ask questions to elicit language and to 

stimulate the pupils' interest in the text before they begin reading. Also make sure that the 

pupils understand the essential vocabulary they need to complete the task before they 

begin to read.  

  

 الرسوم بإستخدام للمھمھ والتجھیز إلعداد وقت فیھ یكون الزم ، ھنا بیكون االستماع انشطة مع كان اللي الوضع نفس -٢

 عشان االساسیھ المفردات ، الموضوع عن الخاصة التالمیذ معرفة ،) لألطفال القراءه أنشطة في المعتاده المیزه ھي(  التوضیحیھ

 للتأكد وكمان  للنص اھتمامھم وجذب لتحفیزھم األسئلھ وطرح معھم الموضوع مناقشة ، النص لمحتوى العام التنبؤ على تساعدھم

 .  القراءه مایبدأون قبل النص ف المطلوبھ ألساسیھا المفردات فاھمین انھم من

3- While the children are reading the text, move around the class providing support if 

pupils need it. Where possible, encourage pupils to work out the meaning of vocabulary 

as they come across it, using the context and the supporting illustrations.  
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 تمر الي هالجدید المفردات معنى معرفة على وشجعیھم ، دعم یحتاجوا اذا وادعمیھم الفصل في اتحركي االطفال یقرأوا لما -٣

  .  الداعمھ التوضیحیھ الرسوم او العام السیاق  بفھم سواءً  النص ف علیھم

4- ot encourage pupils to read texts aloud unless this is to learn a play or recite a poem. 

Reading aloud inhibits most pupils and forces them to concentrate on what they are 

saying as opposed to what they are reading and the meaning is very often lost 

 

 وتجبرھم التالمیذ تمنع عالي بصوت القراءه الن قصیده او لمسرحیھ النص ماكان اذا عالي بصوت ماتكون القراءه ان االفضل -٤

  .  معناھا ویفقدھا القراءه ھدف مع یتعارض لشيوھا یستوعبونھ او مایفھمونھ بدون یقرؤنھ او یقولونھ اللي على یركزون

  :  للطالب ومثیره ممتعھ القراءه تكون عشان نراعیھا الزم الي للنقاط سریع تلخیص

  .   ومزاجھم ورغباتھم للتالمیذ واھتمام الصعوبھ مستوى مراعاة -١

  ..)  سیھالرئی المفردات شرح ، المناقشھ ، توضیحیھ رسوم. (  الجید والتجھیز االعداد -٢

  .  الفصل داخل ودعمھم الطالب وتشجیع الحركھ -٣

  .  ذلك النص یستدعي لم اذا عالي بصوت القراءه تجنب -٤

  :  المرجع

http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html 

We encounter a great variety of written  

language day to day -- articles, stories, poems, announcements, letters, labels, signs, bills, 

recipes, schedules, questionnaires, cartoons, the list is endless. Literate adults easily 

recognize the distinctions of various types of texts. This guide will not cover instruction 

for learners with little or no literacy in their native language; you will need to work 

intensively with them at the most basic level of letter recognition and phonics. 

 

   الخ..... رسائل ، اعالنات ، قصائد قصص، ، مقاالت ، المكتوبھ النصوص من ومتنوعھ كبیره مجموعات ھناك

 المیزه وھذي اليالمق او القصصي والنص الشعري النص بین یفرقون یعني نص كل نوع یعرفون علیھم سھل المثقفھ الناس

 .  یتعلمونھا یقدرون بس الناس بعض یفتقدھا

Finding authentic reading material may not be difficult, but finding materials appropriate 

for the level of your learners can be a challenge. Especially with beginners, you may need 

to significantly modify texts to simplify grammar and vocabulary. When choosing texts, 

consider what background knowledge may be necessary for full comprehension. Will 

students need to "read between the lines" for implied information? Are there cultural 

nuances you may need to explain? Does the text have any meaningful connection to the 

lives of your learners? Consider letting your students bring in their choice of texts they 

http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html
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would like to study. This could be a telephone bill, letter, job memo, want ads, or the back 

of a cereal box. Motivation will be higher if you use materials of personal interest to your 

learners.  

 اذا خاصة. تحدیا یكون قد متعلمین لمستوى المناسبة المواد على العثور ولكن صعباً، یكون ال قد حقیقیة للقراءة مواد على العثور 

 الخلفیھ في ننظر ان البد النصوص اختیار وعند. والمفردات اللغة قواعد لتبسیط  كبیر لتعدی إلى تحتاج قد النھا مبتدئین، كانوا

 ھل الضمنیة؟ معلومات على للحصول" السطور بین قراءة"  ل یحتاجون الطالب. الكامل الفھم للتحقیق ضروریة ألنھا المعرفیھ

 ؟  المتعلمین حیاة يف مغزى ذو ارتباط أي للنص ھل شرح؟ إلى تحتاج قد ثقافیھ نواحي ھناك

Your lesson should begin with a pre-reading activity to introduce the topic and make sure 

students have enough vocabulary, grammar, and background information to understand 

the text. Be careful not to introduce a lot of new vocabulary or grammar because you 

want your students to be able to respond to the content of the text and not expend too 

much effort analyzing the language. If you don't want to explain all of the potentially new 

material ahead of time, you can allow your learners to discuss the text with a partner and 

let them try to figure it out together with the help of a dictionary. After the reading activity, 

check comprehension and engage the learners with the text, soliciting their opinions and 

further ideas orally or with a writing task  

 

 اساسیھ ومعلومات مفردات دھمعن الطالب ان وكتأكید للموضوع وتمھید كمقدمة القراءه قبل نشاط فیھ یكون الزم الدرس بدایة 

 أخلیھم اني ھاالنشطھ من الھدف الن علیھم  والنحویھ الجدیده  المفردات من مانكثر انا نحرص والزم ، النص یفھموا عشان عامھ

 او شي كل تشرحین ماتبغین كنتي واذا.  المفردات او اللغھ تحلیل ف وطاقھ جھد یبذلون عشان مو النص لمضمون یستجیبون

 وفھمھ المعنى استخراج في ویتساعدون بعض مع ثنیین كل او كمجموعات النص مناقشة للطالبات تسمحین بامكانك مایكفي الوقت

ً  سواءً  وافكارھم فآرائھم وناقشیھم النص فھموا انھم تحققي النشاط مایخلص وبعد ، مثالً . القاموس باستدام ً  او شفویا   .   كتابیا

Consider the following when designing your reading lessons.  

  

Purpos 

Your students need to understand ahead of time why they are reading the material you 

have chosen.  

  :  القراءة دروس تصمیم عند یلي ما مراعاة یجب

  :        الغرض -١

   منھ الھدف وش اخترتیھ اللي.  ھالموضوع یقروا  ھما لیش بدري من یفھموا الزم الطالب

Reading Strategies 

When we read, our minds do more than recognize words on the page. For faster and 

better comprehension, choose activities before and during your reading task that practice 

the following strategies 

  :  اءهالقر استراتیجیات -٢



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

142  

  القراءة وأثناء قبل انشطھ اختیار یجیب ، وأسرع أفض لفھم. الصفحة على الكلمات على التعرف من أكثر تفعل عقولنا نقرأ، عندما

  :   الشروط ھذه وفق

 

Prediction: This is perhaps the most important strategy. Give your students hints by 

asking them questions about the cover, pictures, headlines, or format of the text to help 

them predict what they will find when they read it.  

  

 أو عناوین، الصور، ، واضحھ الغیر األسئلة طرح طریق عن  تلمیحات الطالب إعطاء. استراتیجیة أھم ھو ھذا ولعل: التنبؤ -أ

  .   القراءه عند یجدونھ سوف بما لتنبؤا على لمساعدتھم النص تنسیق

Guessing From Context: Guide your students to look at contextual information outside or 

within the text. Outside context includes the source of the text, its format, and how old it 

is; inside context refers to topical information and the language used (vocabulary, 

grammar, tone, etc.) as well as illustrations. If students have trouble understanding a 

particular word or sentence, encourage them to look at the context to try to figure it out. 

Advanced students may also be able to guess cultural references and implied meanings 

by considering context 

 

 مصدر الخارجي السیاق ویشمل. النص داخل أو خارج السیاقیة المعلومات إلى للنظر الطالب ◌ّ  دل: السیاق من التخمین -ب

) الخ لھجة، والقواعد، المفردات،( المستخدمة اللغةو الموضعیة المعلومات على الداخلي السیاق ویشیر.  قدمھ ومدى شكلھ، النص،

 معرفة لمحاولة العام السیاق في للنظر شجعھم معینة، جملة أو كلمة فھم في صعوبة الطالب واجھ إذا. التوضیحیة الرسوم وكذلك

  . السیاق في النظر خالل من الضمنیة والمعاني الثقافیة المراجع تخمین على قادرا أیضا یكون قد العلیا الدراسات طالب  ، المعنى

 

Skimming: This will improve comprehension speed and is useful at the intermediate level 

and above. The idea of skimming is to look over the entire text quickly to get the basic 

idea. For example, you can give your students 30 seconds to skim the text and tell you 

the main topic, purpose, or idea. Then they will have a framework to understand the 

reading when they work through it more carefully.  

  

 النص فوق ننظر أن ھو طالقش فكرة. فوق وما المتوسطة المرحلة في ومفید الفھم سرعة تحسین إلى ذلك سیؤدي: القشط - ج

 بعد واسئلھم النص  لقراءة ثانیة 30 طالبك تعطي ان یمكنك المثال، سبیل على. األساسیة الفكرة على للحصول بسرعة بالكامل

  .   القراءه لفھم اطار لدیھم سیكون بذلك. أوالفكره ، منھ الغرض او الرئیسي الموضوع عن ذاك

 

Scanning: This is another speed strategy to use with intermediate level and above. 

Students must look through a text quickly, searching for specific information. This is often 

easier with non-continuous texts such as recipes, forms, or bills (look for an ingredient 
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amount, account number, date of service, etc.) but scanning can also be used with 

continuous texts like newspaper articles, letters, or stories. Ask your students for a very 

specific piece of information and give them just enough time to find it without allowing so 

much time that they will simply read through the entire text.  

  

 بسرعة،  للنص  النظر الطالب على یجب. فوق وما المتوسطھ  المرحلھ في تستخدم أخرى استراتیجیة ھو ھذا: المسح - د

 ابحث( فواتیر أو واألشكال، وصفات، مثل تمرةالمس غیر النصوص مع أسھل یكون ما غالبا ھذا. محددة معلومات عن والبحث

 المستمرة النصوص مع أیضا تستخدم أن یمكن المسح ولكن) الحساب ذلك إلى وما الخدمة، تقدیم تاریخ أو رقم أو عنصر مبلغ عن

 ما ھموامنح  النص في التي المعلومات من جدا محددة معلومھ الطالب من اطلب. القصص أو وخطابات، الصحف، مقاالت مثل

 .      الوقت من بالكثیر تسمح ان دون علیھا للعثور الوقت من یكفي

Silent Reading vs. Reading Aloud 

Reading aloud and reading silently are really two separate skills. Reading aloud may be 

useful for reporting information or improving pronunciation, but a reading lesson should 

focus on silent reading. When students read silently, they can vary their pace and 

concentrate on understanding more difficult portions of the text. They will generally think 

more deeply about the content and have greater comprehension when reading silently. 

Try extended silent reading (a few pages instead of a few paragraphs, or a short chapter 

or book for advanced students) and you may be surprised at how much your learners can 

absorb when they study the text uninterrupted at their own pace. When introducing 

extended texts, work with materials at or slightly below your students' level; a long text 

filled with new vocabulary or complex grammar is too cumbersome to understand globally 

and the students will get caught up in language details rather than comprehending the 

text as a whole.  

  : عال بصوت القراءة&  الصامتة القراءة -٣

 لإلبالغ المفید من یكون قد عال بصوت القراءة. منفصلة المھارات من اثنین الواقع في ھي بصمت والقراءة عال بصوت القراءة

 فإن بصمت، الطالب یقرأ عندما. الصامتة القراءة على القراءة سدرو تركز أن ینبغي ولكن النطق، تحسین أو المعلومات عن

 أكبر الفھم ویكون المضمون حول عمقا أكثر عام بشكل یفكرون وسوف.   النص أجزاء على مركزه تكون والفھم التركیز وتیرة

 كتاب أو قصیر فصل أو فقرات، بضع من بدال صفحات بضع( الموسعة الصامتة القراءة استخدام جرب. بصمت القراءة عند

 نصوص إدخال وعند.  الوتیره في انقطاع دون النص امتصاص أن على وقدرتھم بالطالب  تفاجأ وقد) العلیا الدراسات لطالب

 المستوى لفھم للغایة مرھق وھذا  معقده  نحویھ أو جدیدة مفردات مليء الطویل النص  الن.الطالب مستوى قلیال یقل   طویلة،

  .ككل النص فھم من بدال اللغة تفاصیل في الطالب وینشغل االجمالي،

  :  المرجع

http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/reading.cfm 

  

 interactiveتفاعلیھ عملیھ القراءه

  مكانھ تاخذ ذالك خالل ومن االجتماعي والسیاق والقارئ بالنص تھتم 

http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/reading.cfm
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   القراءه من القارئ غرض وایضا الشخص لدى والثقافھ اللغھ وخلفیھ السابقھ القارئ خبرات بتفسیر للقراءه تتاثر

  : مھارات ست  القراءه في المعقده العملیات

  التلقائي التعرف مھاره)١  

   الالوعي قدره/٢

   المفردات/٣

   المعرفیھ الخلفیھ/٤

  المھارات وتقییم تجمیع/٥

  والتخمین التفكیر ع القدره مثل للمھارات المعرفھ ماوراء/٦

   للمعنى تؤدي التي والكلمات الحروف یقدم النص ، الفھم منھا والغرض والنص القارئ بین تفاعل ھي كعملیة القراءه

  . النص معنى لتحدید والمھارات المعارف یستخدم والقارئ

  : مایلي تشمل والمھارت القارئ معرفھ 

 في الكلمات تركیب كیفیة ومعرفة ، المفردات معرفة الكتابھ، نظام عناصر على التعرف على القدره وھي اللغویھ الكفأءه/ ١

  .    الجمل

  .  النص اجزاء وتقویم وربط واكتساب معرفھ خالص من الكفأءه اكتشاف/ ٢

  . ومضمونھا  وبنیتھا النصوص من المختلفة االنواع معرفة: االجتماعیة اللغویة الكفاءة/  ٣

  .  أعلى إلى أسفل من   او أسفل إلى أعلى من استراتیجیات استخدام على القدرة:  االستراتیجیھ الكفاءة/   ٤

Comprehension الفھم  

   السابقھ المعارف یتطلب وھذا والنص القارئ بین التفاعل فھم یشمل

   كمنھج القراءه بین نمیز

   النظریات عملیھ تشملھا اللتي الفرضیات

   والنص للقارئ السابقھ المعارف بین التفاعل یتطلب الفھم/١

   شى لفھم بتخطیط القارئ یبداء/ ٢

  عمقب النص معالجھ/ ٣

  مایتذكر ع تاثر القارئ نظر وجھھ/ ٤

Four assumptions underlying the process approach are as follows:  

  یتعلمھ ماسوف ع یؤثر التلمیذ مایعرفھ/١

٢/Both concept-driven and data-driven  النص لفھم مھمھ كلھا  .  
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  *concept-driven  :او شرح یتغیر یعني كتاب كلمة وفیھ نص تقرئین مثل یعني ھامفھوم یحركھا او مفھومھا على تعتمد 

   كتاب ھالكلمھ بتغییر النص من المفھوم

  *riven )اوكي بتقرینھ نص معك الحین انتي اذا): البینات على تعتمد  

 تفھمینھا كذا فیھا اللي واألشخاص وزمانھا مكانھا بالقصھ مكتوب تكون قصھ مثل كاملھ معلوماتھ ھالنص یكون لین تفھمینھ ماراح

   بكلمة المقصود ھذا لغز تقرین كانك غامضھ تكون مو تقرین وانتي

Data-d 

__________________  

  ویفھم اكثر یتذكر من ھو بالنص یتعمق من اكثر/ ٣

  .  استدعاؤه ماسیتم على تأثیر یحدث یٌقرأ الذي المحتوى/ ٤

  :  القراءه تدریس أھداف

   القرءاه في العین لحركات الطالب توجیھ/١

  الثانیھ باللغھ القراءه تدریس اسالیب  الطالب تعریف/٢

  .علیھ والتشدید النطق ع التركیز مع مجموعات في القراءه على الطالب ارشاد/ ٣

  الفعالھ للقراءه الالزمھ بالمھاره الطالب تعریف/ ٤

  وسرعھ بطالقھ القراءه ع الطالب تشجیع/٥

   فیھالص النشاطات في الطالب اشراك/ ٦

  المعاني فھم من الطالب تمكین/ ٧

  . رسوم بشكل الثانیھ اللغھ في لالصوات التقلیدي العرض ع الطالب تعریف/ ٨

  :  الفھم لعملیات التابعھ المفاھیم بعض

  امرین تستعرض االسترتیجیھ

   النص في الواره االفكار متابعھ ع قادرین المتعلمین-  1 

  للنص الخلفیھ عرفھالم من بعض یستخدمون المتعلمین - 2

  : خطوات من ھذھاالستراتیجیھ تتكون و

  مجھول خطاب من اجزاء ع العثور) ١

  المعروفھ غیر للكلمھ المباشر للسیاق النظر)  ٢

  . المعنى تخمین) ٣

  التخمین من التحقق) ٤
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 Inferring 

  السابقھ التجارب الي بالضافھ االستنتاح يف التفاصیل وتستخدم الفعال الفھم ع وتؤثر تعلمھا القارئ ع یجب التي العملیات من

Main idea 

  التفاصیل باستخدام االستنتاج ویستلزم واضحھ غیر االحیان بعض في تكون قد الرئیسھ الفكره تحدید الطالب یتعلم ان یجب

Skimming 

   فكره الخد سریع بشكل قراءه تكون الفعلیھ القراءه قبل

Scanning المسح  

   لمسحا في المتبعھ الخطوات

   عنھا تبحث التي المعلومات تحدید/ ١

  المعلومات ع النظرللحصول انتقرر/ ٢

  المختصر ع للحصول الصفحھ السفل النظر نقل/ ٣

  اكثر التقراء ماترید تجد عندما/ ٤

 

   الجیده القراءه ماتفعلھ تصف الثالث العملیات ھذى والتوقع والتخمین التنبوء

 

  : الفھم لمراح

 leteral الحرفي الفھم/ ١

  والمقارنھ الرئیسیھ االفكار ع والتعرف بالتفاصیل االعتراف مستًویات یشمل

٢/ ٢recoganization 

  والتلخیص والتحدید والتصنیف التحلیل یشمل

٣/ ٣inferention 

   واالستنتاج االستدالل یشمل

٤ /4evaluation 

   الصادر والحكم والخیال الواقع ع الحكم یشمل

٥ /Appreciation 

   للسیاق العاطفیھ االستجابھ یشمل
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   واللغھ الصور استخدام فعل ورد

٦ :Leteral level 

  الكاتب وماقال السطور قراءه یشمل

٧ /Applid level 

   االسئلھ مع فیھا التعامل یكون

٨ /Interpretive 

 .ویستدل ویستنتج الرئیسیھ الفكره ویحدد السطور مابین یقراءه

Procedures in teaching reading:  

  :  القراءة تتدریس في االجراءات

1 /preparation  :استعداد   

A- the teacher introduces new words in the reading passage. The meanings of new 

vocabulary can be shown through the use of context, picture , drawing , objects , mime , 

synonyms & antonyms .  

 الصور، ، المحتوى وھي طرق عدة بإستخدام الجدیدة الكلمات معاني ویشرح. القطعة في الجدیدة المفرادات المعلم یعرض* 

 تمثل stand up  مكتوب نص في كان لو  مثالً  تمثیل ،)  تفاحھ معھا المعلمة تجلب  تفاح كلمة مثالً (  ملموسة مادة ، الرسم

  .  وتضاد ترادف ، والجلوس بالوقوف الكلمة ھذا المعلمة

B/ the teacher can use various techniques to present the new grammatical patterns such 

as rules , drawings, pictures , realia, digrams, demonstrations & tables .  

 ھنا teaching plurals قاعدة شرح مثالً  ، الرسم وھي طرق عدة دامبإستخ المقروء نص في الجدیدة القواعد المعلمة تشرح* 

  . وھكذا pen / ten pens اقالم عشره المقابل وفي  قلم سبورة على ترسم المعلمة

ً  تستخدم    pronouns الضمائر شرح في مثالً  الصور ایضا

ً  وتستخدم    prepositions قاعدة شرح في مثالً  محسوسة مادة ایضا

 ً  tenses قاعدة شرح في مثالً  البیاني الرسم متستخد وایضا

 ً  یعني  prepositions مثالً  قاعدة شرح في یستخدم giving action ویعني demonstration وھو اخر تكنیك وایضا

teacher could use real samples of some locations in the class ( the blackboard is placed 

in front of us ) .  

ً  مویستخد  positive & negative imperatives قاعدة شرح مثالً  الجدوال ایضا

 --------  

C/ the teacher should provide his students with practices after the intriduction of new 

vocabulary & structure in order to enhance & reinforce them .  
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  . وتشجعھم تحفزھم لكي الجدیدة والكلمات المعاني شرح بعد ینتمار الطالبات المعلمة تعطي وھنا* 

______________  

2 /comprehension questions  :  

   الفھم اسئلة

A/ a language teacher reads the comprehension questions about the passage aloud to 

his class   

  . لصف واضح و عالي بصوت القطعة عن  الفھم أسئلة المعلمة تقرأ* 

B/ he explains or translates them to stimulate students' understanding .  

  . طالب فھم تحفز لكي لھم وتترجم تشرح

________________________  

3  /Oral Reading  :  

   الصامتة القراءة

A- the language teacher asks the entire class to read the passage silently. He may 

emphasize that students should move their eyes very rapidly from left to right without 

looking back to the preceding words. He may instruct them to make no lip movement, no 

muttering, or murmuring. Fewer pauuses may also be of great concern in silent reading .  

 العین انتقال خالل من واألفكار المعاني على القارئ بھا یحصل ، شفة أو لسان تحریك وال ھمس وال صوت فیھا لیس قراءة ھي

 ولذلك)  القراءة ھذه في الفاعالن العنصران ھما والعقل رالبص أن أي(  الصوت بعنصر االستعانة دون والجمل الكلمات فوق

  . یقرأ ما فھم إلى اھتمامھ كل وتوجیھ ، الكالم بنطق االنشغال من القارئ تعفي فھي البصریة القراءة تسمى

B/ students should try to find appropriate answers of the comprehension questions while 

reading .  

  .القراءة أثناء الفھم لألسئلة مناسبة أجوبة إیجاد  یحاولون طالبال*  

C/ a language teacher soudl moniter his class to ensure that all his class keeps reading. 

He should give academic help to those who have difficulty in understanding or 

pronouncing some words without interrupting others .  

 الكلمات بعض نطق أو فھم في صعوبة لدیھم الذین ألولئك  المساعدة تقدیم علیھ یجب.   یقرؤن طالب جمیع ان المعلم یراقب* 

  .اآلخرین مقاطعة دون من

_____________________  

Renewing Students' Answers :  

  الطالب أجوبة تجدید
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A/ a language teacher should encourge his students to give the appropriate answers to 

the questions about the contents of the passage .  

  . لألسئلة مناسبة اجوبة ألعطاء الطالب المعلم یشجع* 

B/ he can give them clues to the answers such as the number of a reading line , the 

number of of words which form the right answer  .  

  . االسئلة حل في یساعدھم لكي  الكلمات عدد او  االجابة فیھ موجودة الي السطر  یعلمھم مثالً  اجابة مفاتیح الطالب المعلم یعطي

C/ he asks them to write or copy the answers in their notebooks. He may go around in the 

class making sure that they write the answer carefully .  

  . االجابات بكتبون طالب ان لتأكد الصف في المعلم ویدور دفتر في الحلول كتابة الطالب من المعلم یطلب* 

______________________\\_ 

Oral Reading الجھریة القراءة   

•• He reads the passage aloud as a model & lets his students listen to it carefully .  

 یتأكد أن والبد ، القراءة في لیحاكوه انتباھھم بھا یجذب المعاني تمثیل مع حةصحی نموذجیة قراءة تالمیذه أمام یقرأ المعلم یبدأ* 

  . لھ التالمیذ متابعة من آلخر وقت من

•• He reads phrases or sentences of the passage aloud & lets his students repeat after 

him .  

  .  لھا المعلم اءةقر بعد الجمل الطالب ویكرر القطعة من جمل المعلم یقرأ* 

•• Each students reads a line or two aloud & others listen to him attentively .  

 بتم إلیھ یستمع  وغیره عال بصوت اثنین أو سطر یقرأ  طالب كل* 

 skimming 1 الي  القراءه تنقسم

2scanning 

Skimming والجھد للوقت دخارا فیھ  اسلوب وھذا محدده معلومھ ع الحصول منھ الغرض  

   انواع اربع ولھ

  مجلھ او صحیفھ او المدرسیھ الكتب او الرئیسیھ لالفكار یكون اما

  :السریعھ القراءه

1((SKimming 

In these cases he/she may want to have a general overview of the reading material and 

need not read it precisely and thoroughly. Skimming is an economical and time saving 

technique. There are four types of skimming:  
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   كامل وبشكل بدقھ قراءه إلى والتحتاج القراءه مادة على عامھ لنظره تحتاج الحالھ ھذه في

 §Skimming main ideas.  

 §Skimming for revising a textbook. 

 §Skimming a newspaper. 

 §Skimming a magazine or journal.  

 Intensivereading means careful reading of atext .It applies to the study of 

comprehension passages and dialogues nor****y supplied with questions of various 

types 

  .االنواع مختلف من اسئلھ مع المتوفره والحوارات الفھم مقاطع سةدرا على ینطبق االمر للنص متانیھ قراءه تعني:المكثفة القراءه

Scanning is a type of speed-reading technique. The purpose of this technique is to 

examine closely and rapidly a piece of printed or written material. It  is used when the 

reader wants to locate a particular piece of information or fact without necessarily 

understanding the whole of a passage or script. Extensive reading: means fast reading 

on ones own of much longer texts (stories, poems, magazines, newspaper, etc) 

  )الخ والصحف، والمجالت، قصائد، قصص،( بكثیر أطول النصوص تلك تلقاء من عةالسری القراءة یعني: واسعة قراءة

  :  المرجع

http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335441004.474920%تقدیمي20%عرضreading.pptx 

  : شرح

Fozyah al3nzi  

Sumaalasmri  

  

Extensive :شاملة قراءة   

Purpose :  

1 /To develop good reading speed & habit .  

2 /to reinforce & review old vocabulary .  

3 /To encourage enjoyment for reading .  

4 /To gain general understanding .  

Amount :  

Large quantity of pages .  

http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335441004.4749%d8%b9%d8%b1%d8%b6 %d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a reading.pptx
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Reading Speed  :  

Emphasizing more reading speed .  

Assignment :  

Given as home assignments .  

Level of difficulty  :  

Easier/ less difficult .  

Content  :  

Stories , novels , tales, plays .  

Time :  

Shorter time of instruction .  

Types of material  :  

Supplementary material .  

Extensive reading is reading   

long pieces either for pleasure or information, such as novels .  

 في مساحة یمنحھم مما أكبر بتلقائیة اللغة مع بالتعامل لھم یسمح مما القراءة في والطالقة السرعة تقویة على الطالب تساعد

  .أخرى ألشیاء الذاكرة

 قصة قراءة مثالً  معلومات على لالطالع القراءة خالل من القراءة مھارة یمارسون فھم ”القراءة أجل من الطالب یتعلّم“ عندما

ً  یدركوا أن دون بالقراءة االستمتاع بھدف  من ولیس وسالسة بطالقة القراءة مھارة بناء ھو ھنا الھدف. یتعلّمون بأنھم فعلیا

ً  علیھا تعّرفوا التي اللغة ببنود معرفتھم وتعمیق ،)الجدیدة األشیاء بعض لمونیتع قد ذلك مع( جدیدة أشیاء تعلّم الضروري  سابقا

 اللغة مع بالتعامل للطالب یسمح مما وواضح بیّن بشكل بعضھا مع البنود تلك فیھا تالءمت التي بالطریقة أفضل إحساس واكتساب

  .لدیھم والمتعة الفھم ویعزز أسرع بشكل

ً  ومحتوى.  قلیل الصعوبھ مستوى. منزلي كواجب وتعطى.  القراءة سرعة على وتؤكد.  كثیره فیھا الصفحات كمیة  یكون غالبا

  . اساسیة ولیست اضافیة  المواد نوع.  لتعلیمات الوقت من قلیل یعطي. وحكایات مسرحیات روایات قصص

Intensive  :مكثفھ قراءة   

Purpose  :  

1 /To develop better decoding & understanding .  

2 /To teach vocabulary & grammar .  

3 /To encourage how to read & understand .  

4 /To stimulate a higher degree of understanding .  
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Amount  :  

Few number of pages .  

Reading speed  :  

Generating a slow speed .  

Assignment  :  

Given both as class & home assignments .  

Level of difficulty  :  

More difficult .  

Content:  

Scientific , news, reports, arguments, commentary, discussion .  

Time:  

Longer time of instruction .  

Types of material  :  

Essential material .  

 Intensive Reading is reading shorter pieces, such as articles in a   

magazine or newspaper.Each type of reading is taught to students   

during elementary and secondary school .  

 وتعابیر كلمات على تحتوي يالت بالنصوص رئیس بشكلٍ  یھتم المعلم إشراف تحت ینفذ صفي نشاط المكثفة القراءة تعتبر 

ً  القراءة من النوع ھذا ویعتبر ، ثقافیة وإشارات للنطق وكیفیة لغویةجدیدة    المحتوى من الفھم من قدر أكبر تحقیق یمكن حیث ُموجھا

  :  خارجیھ اضافات

 )Sumaalasmri  (  

First of all, we must take into account that the level of language input (listening) must be 

higher than the level of language production expected of the pupils. So we have many 

speaking activities used in the first levels that enable pupils to participate with a minimal 

verbal response. However in the last levels, pupils are encouraged to begin to manipulate 

language and express themselves in a much more personal way. 

 اإلنتاج( لغة مستوى من علىأ تكون أن یجب) االستماع( اإلدخال لغة مستوى أن االعتبار بعین نأخذ أن یجب شيء، كل وقبل أوال

 مع المشاركة من التالمیذ تمكن التي األولى المستویات في المستخدمة األنشطة من عندنالعدید لذلك. التالمیذ من المتوقعھ اللغة)

 تعود یكون المستوى بااخر لكن بالتحدث شطارتھ من تزید راح ھاالنشطھ یعني(األخیرة، المستویات في ولكن.  اللفظیة االستجابة
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 نفسھ عن یعبر( شخصیة بطریقة أنفسھم عن والتعبیر اللغة مع التعامل في البدء  على التالمیذ بتشجیع ونبدا) واستوعب وفھم

  ) بالبدایھ

 

In primary schools two main types of speaking activities are used. The first type, songs, 

chants, and poems,encourages pupils to mimic the model they hear on the cassette. This 

helps pupils to master the sounds, rhythms, and intonation of the English language 

through simple reproduction. The games and pair work activities on the other hand, 

although always based on a given model, encourage the pupils to begin to manipulate 

the language by presenting them with a certain amount of choice, albeit within a fairly 

controlled situation.  

  

 التالمیذ ویشجع ئد،والقصا والھتافات، األغاني، األول، النوع. التحدث انشطة من رئیسیین نوعین تستخدم االبتدائیة المدارس في

 وھذا) نسمعھ وحنا شریط تجیب المعلمھ ندرس كنّا لما االنقلش حصص ایام نفس. (الكاسیت على یسمعون النموذج تقلید على

 واألنشطة األلعاب من بسیط استنساخ خالل من اإلنجلیزیة اللغة في والتجوید واإلیقاعات، األصوات، إتقان على التالمیذ یساعد

  . الخیارات من معینا قدرا لھم تقدیم خالل من اللغة مع التعامل في للبدء میذالتال وتشجیع

 

In order for any speaking activity to be successful children need to acknowledge that 

there is a real reason for asking a question or giving a piece of information. Therefore, 

make sure the activities you present to the pupils, provide a reason for speaking, whether 

this is to play a game or to find out real information about friends in the class.  

  

 من مجموعھ إعطاء أو سؤال لطرح حقیقي سبب ھناك ان یستوعب او یعرف بأن األطفال او الطفل من یحتاج الناجح النشاط

 أن من تأكد لذلك،). النشاط بااخر معھ التحدث مھارة تحسن من تزید باالخر انھ النشاط ھذا من الھدف ان یعرف یعني(المعلومات

 أصدقاء عن الحقیقیة معلومات لمعرفة أو لعبة للعب ھو ھذا كان إذا ، یتحدث عشان سبب لھ توفر التالمیذ، إلى تقدم التي األنشطة

  .الصف في

 

Once the activity begins, make sure that the children are speaking as much English as 

possible without interfering to correct the mistakes that they will probably make. Try to 

treat errors casually by praising the utterance and simply repeating it correctly without 

necessarily highlighting the errors. And finally, always offer praise for effort regardless of 

the accuracy of the English produced.  

  

 دقة عن النظر بغض جھد على الثناء قدم دائما وباالخر اإلمكان قدر  اإلنجلیزیة یتحدثون األطفال أن من تأكد النشاط، یبدأ ما اول

 االحسن ویعطي یتحمس عشان جید او ضعیف بالتحدث مستواھا او جھد كان مھما تشجعینھ بالعامیھ یعني.(المنتجة اإلنجلیزیة

  )عنده
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 ... لشرحي المرجع ھو ھذا واخیرآ

http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html 

  

English is the main goal of many adult learners. Their personalities play a  Speaking
large role in determining how quickly and how correctly they will accomplish this goal. 

Those who are risk-takers unafraid of making mistakes will generally be more talkative, 

but with many errors that could become hard-to-break habits. Conservative, shy students 

may take a long time to speak confidently, but when they do, their English often contains 

fewer errors and they will be proud of their English ability. It's a matter of quantity vs. 

quality, and neither approach is wrong. However, if the aim of speaking is communication 

and that does not require perfect English, then it makes sense to encourage quantity in 

your classroom. Break the silence and get students communicating with whatever English 

they can use, correct or not, and selectively address errors that block communication.  

  

 تحدید في كبیرا دورا تلعب شخصیاتھم اللي. الكبار المتعلمین من لكثیر الرئیسي الھدف ھو اإلنجلیزیة باللغة التحدث او النطق

  كسرھا یصعب عادات تصبح أن یمكن التي األخطاء من العدید مع ولكن. صحیح بشكل الھدف ھذا تحقیق وكیفیة سرعة مدى

 مسألة انھا.  األخطاء، من أقل عدد على یحتوي ما غالبا اإلنجلیزیة لغتھم بثقة،، للتحدث طویال وقتا یستغرق قد خجول طالب  مثل

 التحدث من الھدف إذا ذلك، ومع. خاطئ نھج ولیس ،)االخرب الجوده مقابل الكمیھ مسالة ھالنقطھ لكم بشرح(الجودة مقابل الكمیة

 والحصول الصمت حاجز كسر و ویتقن ویتحدث ینجز ان المھم اإلنكلیزیة كمال تتطلب ال والتي أمامك شخص مع التواصل ھو

 المشاكل معالجھ ھو اللي الھدف نحقق باالخر عشان استخدامھا، یمكن التي االنجلیزیة باللغھ التواصل على قادرین الطالب على

  .. التواصل تمنع اللي

 

Speaking lessons often tie in pronunciation and grammar (discussed elsewhere in this 

guide), which are necessary for effective oral communication. Or a grammar or reading 

lesson may incorporate a speaking activity. Either way, your  students will need some 

preparation before the speaking task. This includes introducing the topic and providing a 

model of the speech they are to produce. A model may not apply to discussion-type 

activities, in which case students will need clear and specific instructions about the task to 

be accomplished. Then the students will practice with the actual speaking activity.  

 الشفھي التواصل طریق عن للتواصل ضروریة ھي والتي والنحوي النطق في التعادل األحیان من كثیر في تتحدث الدروس

 مھمة قبل التحضیر بعض إلى بحاجة الطالب فإن الحالتین، كلتا وفي. التحدث نشاطا تتضمن قد الدرس قراءة أو قواعد أو  الفعّال

 والتي  مناقشة ألنشطة نموذج نوع تطبیق یتم قد. تنتج أن لھا للخطاب نموذج وتقدیم/2 وعالموض تقدیم/1 ذلك ویشمل. التحدث

 یتحدث ا لھالنشاط الطالب ممارسة مع ثم. إنجازھا یتعین التي المھمة حول ومحددة واضحة تعلیمات الطالب من تحتاج سوف

  )الفعلي التواصل ھو ھذا المھمھ أنجز اي الدرس یطبق اكذ بعد الدرس قراء مثل شفھي تواصل ھو بالعامیھ یعني.(الفعلي التواصل

 

http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html
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These activities may include imitating (repeating), answering verbal cues, interactive 

conversation, or an oral presentation. Most speaking activities inherently practice 

listening skills as well, such as when one student is given a simple drawing and sits 

behind another student, facing away. The first must give instructions to the second to 

reproduce the drawing. The second student asks questions to clarify unclear instructions, 

and neither can look at each other's page during the activity. Information gaps are also 

commonly used for speaking practice, as are surveys, discussions, and role-plays. 

Speaking activities abound; see the Activities and Further Resources sections of this 

guide for ideas.  

 معظم. شفوي عرض أو التفاعلیة، والمحادثة اللفظیة، التلمیحات على واإلجابة ،)تكرار( تقلید األنشطة ھذه تشمل أن ویمكن

 آخر، طالب وراء ویجلس بسیط رسم واحد طالب یعطى عندما مثل أیضا، االستماع مھارات بطبیعتھا ممارسة التحدث األنشطة

 في ثغرات تستخدم كما  واضحة، تعلیمات لتوضیح أسئلة الثاني الطالب یسأل. مالرس إلنتاج للثاني تعلیمات تعطي أن یجب أول

 رؤیة التحدث األنشطة وتكثر. األدوار ولعب والمناقشات، االستقصائیة، الدراسات وكذلك الممارسة، للتحدث عادة المعلومات

  .لألفكار الدلیل ھذا أقسام من مزید والموارد األنشطة

  . لألنشطة التخطیط أثناء االعتبار فیھا نأخذ أللي األفكار بعض ھاذي

Content 

As much as possible, the content should be practical and usable in real-life situations. 

Avoid too much new vocabulary or grammar, and focus on speaking with the language 

the students have  

  محتوى

 قبل اللي شرحي او بالرابط ماقلت مثل(الحقیقیة الحیاة مواقف في لالستخدام وقابلة العملي المحتوى یكون أن الزم مكان،اإل بقدر

 أو الجدیدة المفردات من الكثیر تجنب)ھدف وتحقیق مھاره إتقان والشرح ھالنشاط من الھدف ان یعرف الطالب او الطفل الزم

  .لدیھم الطالب ةلغ مع التحدث على والتركیز النحوي،

Correcting Errors 

You need to provide appropriate feedback and correction, but don't interrupt the flow of 

communication. Take notes while pairs or groups are talking and address problems to the 

class after the activity without embarrassing the student who made the error. You can 

write the error on the board and ask who can correct it.  

   األخطاء تصحیح

 وضع أو المالحظات تدوین. االتصاالت تدفق یقطع ال ولكن وتصحیح، المناسبة الراجعة التغذیة تقدیم إلى  یحتاج المعلم

 على الخطأ كتابة یمكنك. الخطأ ارتكب الذي الطالب إحراج دون النشاط  مایخلصون بعد المشاكل ومعالجة یتحدثون مجموعات

  .تصحیحھ یمكن الذي من ونسأل اللوح

Quantity vs. Quality 

Address both interactive fluency and accuracy, striving foremost for communication. Get 

to know each learner's personality and encourage the quieter ones to take more risks.  
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  الجودة مقابل الكمیة

 التعرف. واحد متعلم على مایفكر یعني كمجموعھ الجمیع مع لالتصال شيء كل قبل والسعي ودقة، التفاعلیة الطالقة كل معالجة

   مع وتشجیعھم متعلم، كل شخصیة على

Conversation Strategies 

Encourage strategies like asking for clarification, paraphrasing, gestures, and initiating 

('hey,' 'so,' 'by the way').  

  المحادثة استراتیجیات

  ).'بالمناسبة' 'حتى' 'مھال،'( والشروع واإلیماءات، التوضیح،مقتبسا، طلب مثل استراتیجیات تشجیع

Teacher Intervention 

If a speaking activity loses steam, you may need to jump into a role-play, ask more 

discussion questions, clarify your instructions, or stop an activity that is too difficult or 

boring.  

   المعلم تدخالت او مدخالت

 الخاصة التعلیمات وتوضیح مناقشة، األسئلة من المزید طرح دور، لعب إلى للقفز تحتاج قد ، اوحماسھ لنجاحھ یفتقد النشاط اذا

  )ماتبدا األساس من واال فیھ وتنجح نشاط یاتبدا یعني.(مملة أو جدا الصعب من الذي النشاط عن التوقف أو بك،

 ... لشرحي المرجع ھو ھذا واخیرآ

http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/eng_skills.cfm 

 

  . الكالم سیاق في اللفظیھ وغیر اللفظیھ الرموز استخدام خالل من المعنى ومشاركھ بناء عملیھ ھو..  لتحدث

  .  المعلومات ومعالجة وتلقي انتاج یتضمن الذي المعنى لبناء تفاعلیھ عملیھ ھو          

   یھالثان اللغة وتدریس تعلم في المصیري الجزء ھو بل والحركیھ واللغویھ المعرفیھ المھارات اعقد من یعتبر التحدث

 

   لھا المناسبھ الردود واعداد وانتاجھا رسائل استقبال عملیھ انھ بل ال وجمل كلمات انتاج بس مو والتحدث

  .  التواصل ھذا من والغرض،  فیھ یتكلمون الي الكالم سیاق،  معین شعب مشاركة على تعتمد المحتوى نتیجة

 

Speaking وغرض  البیئة الجماعیھ وتجاربھم انفسھم المشاركین ویشمل ھفی یدور الذي الكالم سیاق على یعتمد ومعناه شكلھ 

  .  الكالم

   اللغھ لمعرفة كمقیاس التحدث ع القدره  االعتبار بعین یاخذون اللغھ متعلمي من العدید

  . باللغھ ومعرفھ المام عنده یكون الماھر المتحدث ان یعني

http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/eng_skills.cfm
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   واالتصال للتواصل مفتاح التحدث ایضا

 

  ثالتحد تعلم اھداف

  .  لفظي الغیر التواصل بممیزات الطالب تعریف)  ١

  . الدراسیھ الفصول في الشفویھ التریبات خالل من باالنجلیزیھ التحدث ممارسة من الطالب تمكین) ٢

    الشفھیھ التقنیات وممارسة استخدام خالل من الصفیھ التفاعالت في الطالب اشراك) ٣

  . االنجلیزیھ یتحدثون عندما صحیح بشكل یھالصوت اعضائھم بتطویر الطالب تدریب)  ٤

  المنطوقھ الرسالھ من الكامل المعنى عن للتعبیر الوجھ وتعبیرات الصوت ونبرة للنغمھ الصحیح لالستخدام الطالب تعریف)٥

     العكس او ونبرتھ صوتھ في یبان سعید امر عن مثال یتحدث كان اذا كالمھ وطریقھ صوتھ من یغیر انھ اي

 

What is meant by ( teaching speaking ) is is to teach ESL learners  :  

  الثانیھ للغة والجملھ الكلمھ في واالسلوب والقافیھ النبره استخدام ٠

  .  الموضوع وجوھر والمكان والجمھور االجتماعیھ للخلفیھ وفقا الصحیحھ والجمل الكلمات استخدام. 

  . ومنطقي ھادف تسلسل في تالفكار تنظیم. 

  . واالحكام القیم عن للتعبیر كوسیلھ اللغھ استخدام. 

  ) طالقھ(  وتسمى الطبیعیھ الغیر التوقفات بعض مع بسرعھ اللغھ استخدام.  

  . التواصل كفاءة ھي التحدث مھارة دراسة من الھدف. 

 

 سيء موقف لھم صار لو حتى وجھ اكمل لىع مھاراتھم واستخدام انفسھم فھم على قادرین  واثقین یكونو ان المعلمین على یجب

  وطبیعي عادي رسالتھم ویكملون االرتباك عن یبتعدون علیھم غیره او النحو او النطق في خلل بسبب محرج او

  . التواصل مكان في والثقافیھ االجتماعیھ القواعد مراعاه مع

 

 بیئھ المعلم یخلق بان ذالك كیف االتصال تتطلب التي ھالحقیقی الحیاه مواقف تستدعي  التواصل لغة او التواصلیھ اللغھ تدریس

  . الشفویھ اللغھ لتعزیز وذالك ، واجبات ، حقیقي نشاط ، الحیاه واقع مع تواصل للطالب یكون بحیث الفصل داخل

   

  المجاالت

  ) وتفاعل تعامل(  وظائف
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  ) معلومات وتبادل تعامل(  مھم الرسالھ وضوح معرفة

  )  عالقات وبناء تفاعل(  مطلوبھ غیر الفھم دقھ

 

  : الحدیثھ التدریس اجراءات

  التدریب فعالیھ لضمان شفویا مرات ثالث او مرتین او مره الجملھ تقول) ١

  والالفتات الحقیقیھ واالشیاء الصور بواسطھ تكون ان االفضل ومن لیقولھا)  الكلمھ او الجملھ(  وسھلھ قصیره تكون ان یجب) ٢

   الكلمھ نطق عند الشفایف حركة في مبالغھ بدون عادیھ بسرعھ قولھا) ٣

  صحیح بشكل الفعل رده لممارسة فرصھ العطائھم االضعف قبل قدره االكثر طالبك نادى)  ٤

 یشوفون فرصھ یعطیھم االضعف والطالب كلمھ او جملھ قول من وطالقھ وتمكن قدره االكثر الطالب یخلي شي اول انو بمعنى

  تنطق الكلمھ وكیف نطقھم طریقھ

   افراط او مبالغھ بدون طبیعي بصوت یتحدثو ان الطالب اخبر) ٥

   ومستمعین متحدثین مجموعات یعملون انھم الطالب من یطلب) ٦

  االنجلیزیھ باللغھ الحدیث في ممكن وقت اكثر یمارسون الطالب یجعل) ٧

   المجتمع في وفرینمت كان اذا بھا  الناطقون ویفضل اخرین طالب مع الممارسھ الطالب من یطلب) ٨

   صح ناطقین كانو لو خاصھ ونتطور الكالم ع نتمرس حتى غیرنا مع انجلیزي نتكلم اننا المفروض احنا مثال

   الصف في والتوتر الضجر حدة لتخفیف الشفھیھ والتقنیات والتمارین التطبیقات مختلف استخدام) ٩

   االسلوب فسبن تالمیذك من خطأ كل والتصحح بلطف تالمیذك نطق صحح) ١٠

  الصحیح النطق یثبت حتى وباسالیب طریقھ بالطف خطأه لھ توصل حاول یعني

  التحدث تدریس تقنیات

  التحدث من لالستفاده ونصائح تقنیات عده ھناك

   الحوار) ١

   اكثر او شخصین بین تكون الدرامیھ او االدبیھ االعمال من غیرھا او والروایھ والقصھ المسرحیھ في المحادثھ ھو•

  المشاعر عن التعبیر او الیومیات حول الحوار یكون وقد

  اللغات لتعلیم مراكز في الستخدامھا تسجیل ماتكون غالبا•

   التلقین وممارسة للنطق ذالك وتكرار اعاده ھو الحوار تسجیل من الغرض •

  صفھ فیھ من مع والتواصل بطالقھ التحدث قدرة لتحسین التسجیل استخدام للمعلم یمكن •

  بدقھ الموضوع لیفھمو تجاربھم من حقیقیھ وتكون المحادثھ نطاق یوسعو ان علیھم یجب البالط



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

159  

 الحصھ ماتوصل قبل طبیعیھ بطریقھ یقولونھ راح وغالبا الكالم اسالیب بعض وتقلید مرات عدة ذالك لتكرار تشجیعھم یجب

  للنصف

  الممارسھ من مزید الى بحاجھ كانوا اذا كتابي بنص طالبھ یزود ان المعلم ع یجب

  االبداعیھ بطریقتھم الحوار اعاده على یشجعھم

  حفظھم من ویكون اقرانھم امام البدایھ في الحوار یكون ان ایضا منھم یطلب

   وحیویتھ للحوار العامھ الروح على الیؤثر ذالك طالما واالبداع االرتجال على یشجعھم

  المحادثھ) ٢

   رسمیھ یرغ ودیھ بطریقة االفكار و الكالم تبادل ھي

   تحضیر او اعداد غیر من ماتكون وعادة لالھتمام والمثیره المعینھ المواضیع بعض في ارائھ عن التعبیر یحاول ان علیھ طالب كل

 ارتجال على تشجیعھم وعلیھ حفلھ او رحلھ في حدثت التي االشاء او والنكت وااللغاز الفكاھیھ المسرحیات تبادل للطالب تمكن

   صلھ ذات او یدهجد افكار وتالیف

  "EFL"  تقریبا االولى المرحلھ في

 فقط بعده من الحوار تكرار الطالب من یطلب المعلم

   المدرسي الكتاب من تكون الجمل طبعا الخاصھ حیاتھم في واستخدامھا مشتركھ انجلیزیھ مصطلحات تعلیم على یشجعھم بعدھا

  حولھا قصھ لتركیب الطالب لتحفیز تستخدم قد والرسومات الصور

  المتوسطھ المرحلھ

  التالیھ االجراءات واستخدام المناقشھ موضوع لتطویر طالبھ تشجیع المعلم ع یجب

  المنزل في الشخصي/  عام بشكل یكون الطالب تدوین

  المقترح الموضوع ضد او لصالح النقاش یطورون

   الموضوع اھمیھ  یعمس مما موجز ملخص تقدیم المعلم منھم یطلب

  سریع بشكل االسئلھ طرح خالل من النقاش لغة لمعلما یشجع ان یجب

  وتشجیعھا الفعالھ المشاركة دعم وینبغي الصف في یتكلم ان طالب لكل الفرصھ یعطي ان المعلم على یجب

  المتقدمھ المرحلھ

  جوبھواال واالسئلھ التمارین من مختلفھ انواع واعداد للحوار صیاغھ العداد اطالبھ مناسبھ فرصھ المعلم یوفر قد

   النقاش في االخرین التالمیذ من عدد بمشاركة لھم ویوضحھا جریده او كتاب من مقالھ یقرون یجعلھم النھایھ وفي

  المعلم وراء یرددون الطالب المتقدمھ المرحلھ یعني

  یناقشونھ وھم الموضوع یعطیھم المتوسطھ المرحلھ
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  النقاش موضوع یعدون ھم المتقدمھ والمرحلھ

Chain story 

  ....  وانا المدرسھ في یوم بعد البیت الى وصولي عند مثل یكملونھا ویخلیھم وحده عباره الطالب یعطي علمالم

   یتحمسون عشان مثیر یكون ان البد القصھ موضوع

  مروع حادث رؤیة الثعبان قتل مثل ومثیره جدیده مفاھیم استخدام على یحفزھم والمعلم

  یبدعون عشان یحتاحونھ شي اي لھم ویسھل القصھ في خطأ او صح شي مافیھ انو ویطمنھم االبداع على یشجعھم

  واحده عباره بعطیھم اول ماقلنا مثل المعلم

  ... وھكذا حملھ ویقول ثاني لطالب تنقل جملتھ مایقول بعد قصھ على للحصول جدیده جملھ ینتج والطالب

   ایضا لفكرها ونفس قبلھا الي بالجملھ متصلھ تكون البد انھ لھاشرط الجملھ ھذي

 مرتبطھ الجملھ تكون البد ال مطعم او السوق عن ویتكلم مثال یقول الثاني الطالب ویجي المدرسھ الى ذھبنا مثال یقول مایصیر مثل

  الفكره ونفس قبلھا بالي

   قبل قالوه الي عن للثاني وقت من الیسال المعلم طبعا

   بلطف اخطائھم ویصحح

Mime stories 

  االنجلیزیھ باللغة شفویا ماحدث یصفو ان الطالب من یطلب وبعدھا یتكلم ان دون قصیره قصھ او حدث یعمل المعلم

   مایكلم شي اھم الوجھ وتغیرات حركة یستخدم وایضا لفظیھ غیر تكون شي اھم وسیلھ اي ویستخدم

   یجاوبن وھم بحراكاتھا للبنات حكمھ او مشھد  تمثل الي عندنا لعبة مثل

   وھي اتھامراع یجب مبادى ولھا

  لھ ممارس ویكون الصامت المشھد لتمثیل المدرس یستعد ان

   مستشفى مطار مثل مظاھر فیھا اذا القصھ سیاق في لھم یوضح

   المشھد وصف فیھ استخدم الذي الزمن او والوقت االشخاص عدد الى یشیر

  المشھد في الموجوده والنحویھ الجدیده الكلمات لھم یوضح ایضا

   التشویش عن بعیدا واضح سلسلت في یكون ان یجب

  ابمشھد ووصف لشرح الصحیحھ الجملھ یستخرج ان یمكنھ شخص واي التمثیلي المشھد یكرر ان یجب

Speech , lectures or oral report   

   امامزمالئھ التحدث من متمكن الطالب تجعل

   الضغط لتخفیف اخرین وجود من الھدف ھو وھذا اللغھ استخدام عند تدریجیا الحوف تقلل وایضا
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   سابق وقت في یتحدث حینما خطائھم نفس في الوقوع تجنب على ویساعده اللغھ في االخرین اخطاء على التعرف من الطالب تمكن

 Speech , lectures or oral report  ھي نقاط عدة  

   صیرق یكون ان والبد الشفھي التقریر او المحاضره او للخطاب موضوع اختیار على الطالب تشجیع

  .....  او الخطاب العداد للطالب المافي الوقت اعطاء

  شفویا یكون ان منھ یطلب

  منھم یستفیدو حتى لالخرین الفرصھ یعطي وبعدھا والمحاضرات الخطب في الرائعین الطالب من یطلب اوال

  الدرس نھایھ من دقائق ١٠ اقصاھا مده في المحاضره القاء فئھ كل من فقط واحد لطالب یسمح

   واضحھ غیر لھم تبدو التي االسئلھ بطرح لھم یسمح وقت ھناك كان ااذ

  وو والخطب للمحاضر الزمني والجول الخطوط یعطیھم

  المشكالت حل

 یجیب ایضا المشكلھ ھذه حول واالدوات المعلومات ویعطیھم مشكلھ علیھم ویطرح مجموعات الى بتقسیمھم المعلم یقوم باختصار

  الصف في بھا ملونیع ویجعلھم تسائالتھم على

   اقتراحاتھا في مجموعھ كل ویناقش المشكلھ لھذه وحلول اقتراحات وضع منھم یطلب

 في الطعن لھم یتیح انھ كما االخرى المجموعھ حل نفس مو الحل ھذا اختاروا لیھ لھ یبررون ان الطالب من یطلب وبعدھا

   وحلولھم الثانیھ المجموعات اقتراحات

   لالفص داخل التحدث مھام

There are six in-class speaking task categories:  

Imitative tasks:  

Drills in which the learner simply repeats a phrase or structure (e.g. ”Excuseme  “or “Can 

you help me?) for clarity and accuracy؛  

Intensive tasks:  

Drills or repetitions focusing on specific phonological or grammatical points, such as 

minimal pairs or repetition of a series of imperative sentences 

   الفصل في التحدث لمھمة اصناف ست ھناك

   التقلید مھمة١

   ودقھ بوضوح التركیب او العبارات ریكر بساطھ بكل المتعلم فیھا والتي تدریبات عن عباره وھي

  : المكثفة المھام٢

 من سلسلة تكرار أو األدنى الحد أزواج مثل محددة، ونحویة صوتیة نقاط  على التركیز مع تكرار أو تدریبات عن عبارت ھي
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  .حتمیة جمل

Responsive Tasks: Short replies to teacher or learner questions or comments, such as a 

series of answers to yes/no questions ؛  

Transactional tasks: Dialogues conducted for the purpose of information exchange, such 

as information-gathering interviews, role plays, or debates؛  

 Interpersonal tasks: Dialogues to establish or maintain social relationships, such as 

personal interviews or casual conversation role plays  

   ال او نعم أسئلة ل اإلجابات من سلسلة مثل ، المتعلم أو المعلم  أسئلة او تعلیقات ل قصیرة رد: االستجابة مھام

  .المناقشات أو األدوار، لعب المعلومات، لجمع المقابالت مثل المعلومات، تبادل لغرض أجریت حوارات: المعامالت المھام

   عفویة محادثھ دور لعب أو الشخصیة المقابالت مثل االجتماعیة، العالقات على للحفاظ أو إلنشاء حوارات: الشخصیة المھام  

Extensive tasks:  

Extended monologues such as short speeches,  oral reports, or oral summaries.  

These tasks are not sequential. Each can used independently or they can be integrated 

with one another, depending on learners ‘needs.  

  :النطاق واسعة مھام.. 

   شفویھ ملخصات أو یة،شفو تقاریر قصیرة، خطب مثل طویلة مناجاة

 على اعتمادا البعض، بعضھا مع متكاملة تكون أن یمكن أنھا أو مستقل بشكل استخدامھا لكل یمكن. متتابعة لیست المھام ھذه

  .المتعلمین احتیاجات

. الشرح مرجع وھذا

http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440964.591%D8%B9%D8%B1%D8%B6%2

0%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%201%20speaking.pptx 

  

  

  

  

   : الكتابة * 

  .  وترابط بدقة ثانیة لغھ في افكاره عن التعبیر على الشخص قدرة-

  . النص خالل من والقارئ اتبالك بین الفعال التواصل ھي الكتابة تعتبر -

http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440964.591%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A 1 speaking.pptx
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335440964.591%D8%B9%D8%B1%D8%B6 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A 1 speaking.pptx
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___________________________  

  :  الكتابة مادة تتدریس أھداف*

  . والحر والموجھ المقید كالتعبیر الكتابیة االعمال على التالمیذ یعتاد أن -١

  . صحیح بشكل انغلیزیة بلغة الكتابة على  الطالب یتدرب أن -٢

  . ابةالكت أنشطة جمیع في التالمیذ یشارك ان -٣

ً  تعبیراً  یعبر أن -٤   . االنغلیزیة بلغھ وأحسایسھ ومشاعره افكاره عن صحیحا

  .  الكتابة خطوات جمیع التالمیذ یتقن ان -٥

  . تصحیح رموز بأستخدام تعبیر كتابة في االخطاء التالمیذ یعالج أن -٦

___________________________  

  :  الكتابة مھارة تتدریس في االجراءات* 

  :  التعبیر كتابة في األستعداد:  والً أ ••

ً  الطالب مع التعبیر نوع مناقشة المعلم على یجب -١   . تعبیر ونموذج والمحتوى الموضوع فكرة یشرح ان یجب وأیضا

  . مختصر بشكل وشرحھا اللغویة القاعدة توضیح المعلم على یجب -٢

  . الواجب تعلیمات فاھمین الطالب جمیع بأن التأكد یجب -٣

  . الكتابة أنشطة في مشاركتھم یجب -٤

•• ً   :  التعبیر كتابة: ثانیا

  . مسطرة ورقة في التعبیر الطالب یكتبون -١

  . فیھ االخطاء تصحیح كتابة یتم لكي خالي االخر السطر وترك سطر في الكتابة یجب التعبیر كتابة عند -٢

  . ومرتب وكبیر واضح الخط یكون أن -٣

  . ما موضوعٍ  بكتابة قیامھم عند المفردات من قائمة لھم یضع ان ویجب للطالب الكتابة وتسھیل توضیح المعلم على یجب -٤

  . لدیھم الكتابة مھارة یطور لكي یحفزھم أن یجب -٥

•• ً   :  التعبیر كتابة تصحیح: ثالثا

 فیھا یقعون دایم التي واعدوالق االمالء تخص التي االخطاء وعن لدیھم الكتابة عن فكرة التالمیذ اعطاء المعلم على یجب -١

ً  الكتابة في تجنبھا وكیفیة الطالب   . الحقا

  ). نحوي او امالئي خطأ(  ماذا الى یشیر رمز وكل. التصحیح رموز یعرفون ان التالمیذ على یجب -٢

  . الترم ایةبد في تكون ان ویجب.  الترقیم وعالمات capitalization & spelling تخص التي القواعد جمیع المعلم یلخص -٣

  . الكتابة في الطالب تواجھ التي الشائعة االخطاء الطالب مع یراجع -٤
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  . الخطأ تصحیح بعد الدرجة وضع ثم ومن اخطائھم بتصحیح الطالب المعلم یكلف -٥

 

   مرجعي ھذا

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=20055 

Techniques in Teaching composition:  

  . ینعاد افیھ الكالم الن مختصر بشكل لكم اشرحھ راح نقطة ھذي

   لتعبیر انواع عدة في أوالً 

  . المقید الكتابي التعبیر -١

  . الموجھ الكتابي التعبیر -٢

  . الحر الكتابي التعبیر -٣

__________________________  

  : المقید الكتابي التعبیر:  أوالً  •••

 یكتب  مثالً  المواضیع كتابة في الطالب یقید معلمال نوع ھذا في. فیھا للكتابة الموضوعات من عدداً  التالمیذ على المدرس یفرض  

ً .  past قاعدة استخدام ب كتابتھا اعادة تالمیذ من یطلب وھنا present  قاعدة بأستخدام براقراف  المعلم  موضوع یكتب وایضا

 موضوع لدینا نویتكو بعض مع الموضوع تربط التي االنتقالیة الجمل باستخدام بعض مع الموضوع یربطون طالب ویجعل معین

  .  لغة في للمبتدئین تعبیر من نوع ھذا ویستخدم. متقن

This type of composition is normally used for beginners to train them to write 

grammatically correct text .  

  : المقید التعبیر على مثال

Do you plan to work harder? I will study for three hours daily. I will work with my brother .  

   تكون راح الطالب اجابة

Do you plan to work harder studying with your brother for 3 hours daily ؟  

  . الموضوع خارج مایطلعون مقیدین یكون یعني

 ----------------------------  

•••  ً   : الموجھ الكتابي التعبیر: ثانیا

 موضوع یحدد المعلم نوع ھذا في. الموضوع تحدید في الطالب ومشاركة المعلم توجیھ مع الموضوع اختیار  تمی ھذاالنوع وفي 

  . االصدقاء او العائلة عن تعبیر كتابة منھم یطلب مثالً :  اسالیب عده لھ وھذا الكتابة على طالب تشجیع یحفز شیق

 او. الورق على بكتابة والقیام فیھا واالحداث الصوره وصف المیذالت من ویطلب حیوانات عن مثالً  صوره معھ المعلم یجلب او

 once I  المعلم یكتب  مثالً  قصة تكمیل التعبیر في القصص استخدام او. كتابتھا تالمیذ من ویطلب قصة بسرد المعلم یقوم

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=20055
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was walking late at night, I heard a horrible voice. I...  

 یوجھ المعلم ان وھو نفسھ لغرض تؤدي جمیع بس اسالیب عدة وفي. موضوع یلخصون طالب لویجع تاریخ یعطیھم المعلم او

  . عنھ لتعبیر معین لموضوع الطالب

Activites in this type of composition are generally used designed for group working .  

___________________  

•••  ً   : الحر الكتابي التعبیر: ثالثا

 یشجع ابداعي تعبیر وھو.  الشكل من اكثر المحتوى على الكاتب فیھ ویركز التقیید، عن بعیداً  األفكار تولید إلى  نوع ھذا یھدف

 وافكارھم مشاعرھم عن یعبرون وھنا یومیاتھم التالمیذ ویكتبون. المختلفة المواقف تجاه ذات عن تعبیر ، الخیال بأستخدام الطالب

ً . االنغلیزیھ بلغھ كتبونھای لھم تصیر التي واالحداث  الصف في صارت الي االحداث یكتبون الطالب جعل ھو اخر اسلوب وایضا

 ً ً . الحصة نھایة على تكون طبعا  في تواجھم التي ومصاعب امنیاتھم تعبیر عن طالبھ المعلم ویشجع. تقریر او مقال بكتابة وایضا

 مشوقة بطریقة اآلخرین إلى ونقلھا النفسیة والخواطر األفكار عن لتعبیروا.لدیھم الكتابة مھارة ویطور ینمي ألجل یحفزھم الحیاة

  . خیالھم یستخدمون تعبیر في طالب ھنا help help ك ومثیر معین موضوع یعطیھم او.مثیرة

In this type students are not controlled or limited .  

They write whatever they like to write about a particular topic .  

**************************  

   مرجعي ھذا

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=20055 

Steps in writing composition :  

  : الكتابة خطوات

  . الموضوع اختیار: ١ الخطوة*

  . ومثیر مشوق موضوع اختیار •

  . العنوان نحدد •

  . االفكار تجمیع: ٢ الخطوة* 

  . الموضوع تخص التي االفكار من قائمة لتالمیذا یكتب •

  . لتعبیر ضروریة الغیر االفكار تقلیص •

   موجز كتابة:  ٣ الخطوة* 

  . السطر منتصف في الموضوع عنوان كتابة •

  . براقرافز في الفرعیة واالفكار الرئیسة االفكار تصنیف یتم كیف شرح •

  . نطقیھوم مرتبة بطریقة افكارھم ترتیب في مساعدتھم •

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=20055
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  . االفكار تلخیص یتم كیف •

  . الفرعیة االفكار ثم ومن الرئیسة االفكار بكتابة یبدوأ ان البد •

ً  افكارھم ترتیب في الطالب مساعدة • ً  ترتیبا   .  وموثراً  منطقیا

  . االولى المسودة ومراجعھ كتابة:  ٤ الخطوة* 

  . األمثلة ضرب مع معینة فكرة paragraph كل یناقش یثبح مرتبة تكون فكرة من أكثر القطعة تناقش أن الممكن من •

  . capitalization و وتطور الترقیم وعالمات االمالئیة االخطاء بعض تجاھل ، االولى المسودة في •

 سطر وترك.القطعة جانبي على واحد إنش تكون أن یجب الھوامش.السطر بدایة من كلمة مسافة نترك paragraph كل بدایة •

  . الخطاءا لتصحیح

  . كتابة من االنتھاء بعد المسودة مراجعة یجب •

  :اإلنتقالیة المفردات إستخدام:  ٥ الخطوة* 

ً  أكثر األفكار تبدو حتى الكتابة في إستخدامھا لیسھل اإلنتقالیة بالكلمات اإللمام المھم من    مثالً  ترابطا

In addition, Also, Finally, Moreover, However, But, In fact, Actually, Next, After that, Then 

 في إستخدامھا طریقة على الدارس یتعرف حتى تحویھا مقاالت قراءة و المشابھة الكلمات كل معاني معرفة ھي طریقة أفضل و

  .المناسب بالشكل الكتابة

 

 

 First, First of all, Second, Third, next, after all, then, finally, also, in addition: للتعداد

 

 ,on the right, on the left, in the centre, in the middle, besides, between: المسافة عن لإلفادة

above, near, under  

 

 the first reason is that, the most important reason is that: السبب عن لإلفادة

 

 for example, for instance, such as: مثال إلعطاء

 

 In my opinion, in my view, according to, I believe that, I feel that, I think that: الرأي عطاءإل

 

 In brief, indeed, in conclusion, in short, to conclude, to summarize, to sum up: خاتمة إلضافة
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  . والتضاد رادفاتوالمت الكلمات اعادة و الضمائر مثالً  مباشرة الغیر الروابط واستخدام

  . الخاتمة: ٦ الخطوه* 

  . الموضوع في عنھا تحدث تم الذي المھمة االفكار وتعرض  كامالً  الموضوع عن ملخص تكون الخاتمة كتابة

  . االولى المسودة مراجعة: ٧ الخطوة* 

  . ونھایتھ البراقرف مقدمة تفقد الطالب على یجب •

  . االمالئي وتصحیح الجمل وتراكیب الترقیم عالمات استخدام ةصح من وتاكد االفكار تقلیص على تشجیعھم •

  . االخیره المسودة كتابة: ٨ الخطوة •

  . مرتب بشكل الموضوع كتابة اعادة الطالب على یجب •

  . طباعتھ او نموذج كتابة على تأكید •

 

   مرجعي ھذا

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=20055 

  :  االبتدائیة المرحلھ في

In primary schools, EFL pupils progress from writing isolated words and phrases, to short 

paragraphs about themselves or about very familiar topics (family, home, hobbies, 

friends, food, etc.)برقارفات یكتبوا ویبدوا أكتر قدموویت عبارات الى یتقدموا بعدین الكلمات كتابة شي اول یتعلموا الطالب 

   الخ....  واألصدقاء الھوایات و العائلة عن وقصیرة بسیطھ

Since many pupils at this level are not yet capable either linguistically or intellectually of 

creating a piece of written text from scratch, it is important that time is spent building up 

the language they will need and providing a model on which they can then base their own 

efforts  

 یطورا الزم كدا عشان تطوروا ما لسى ألنھم صح وفكریا لغویا تكون برقارفات یكتبوا قادرین مش الطالب المرحلھ دي في طبعا

  .  نفسھم

These writing activities generally appear towards the end of a unit so that pupils have had 

plenty of exposure to the language and practice of the main structures and vocabulary 

they need.  

  .. الدرس من تعلموھا ومفردات لغویھ تراكیب البالط عند مایكون بعد الدرس أو الوحده نھایة في تكون الكتابھ أنشطة عادة

At this stage, the pupils' work will invariably contain mistakes. Again, the teacher should 

try to be sensitive in his/her correction and not necessarily insist on every error being 

highlighted.  

If there is time, encourage pupils to decorate their written work and where feasible display 

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=20055
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their efforts in the classroom.  

 في المبالغة الن خطا كل ویصحح مایبرز بدون األخطاء لھم یصحح المعلم فالزم أخطاء عندھم یكون الطالب المرحلھ ھذا في

  .  عكسیھ بنتائج ویتسبب بللطال المعنویة الروح یضعف راح التصحیح

  ...  الفصل في وكتابتھم مجھودھم وعرض یشتغلوا لما بنفسھم أخطائھم یصححوا الطالب تشجیع

   المرجع

 ...  

 .  

   رابط٢

http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html 

 

   : الكتابھ استراتیجیات

  : ألحره الكتابھ

Two writing strategies you may want to use in your lessons are free writing and revised 

writing. Free writing directs students to simply get their ideas onto paper without worrying 

much about grammar, spelling, or other English mechanics 

  ..  وغیرھا واإلمالء القرامر من القلق بدون أفكارھم عن یعبروا البالط الي الكتابھ ھي

   مجلھ في أسبوعیا یكتبو أو بسیط موضوع عن یكتبوا دقائق ٥ الطالب یعطي المعلم

To practice free writing, give students 5 minutes in class to write about a certain topic, or 

ask them to write weekly in a journal  

You can try a dialog journal where students write a journal entry and then give the journal 

to a partner or the teacher, who writes another entry in response 

  ..  وھكذا بعده ألي الطالب ویكمل المقدمة یاخذ المجلھ في متال الكتابھ الطلبھ یتقاسمو المرحلھ في ممكن

The main characteristic of free writing is that few (if any) errors are corrected by the 

teacher, which relieves students of the pressure to perform and allows them to express 

themselves more freely.  

  :  ألحره الكتابھ خصصائص

   بحریھ نفسھم عن یعبروا ان ألحره الكتابھ خالل من الطالب ویعد مالمعل یصحح خطا اي

Revised writing, also called extended or process writing, is a more formal activity in which 

students must write a first draft, then revise and edit it to a final polished version, and 

often the finished product is shared publicly. You may need several class sessions to 

http://iteslj.org/Techniques/Bazo-FourSkills.html
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accomplish this  

   الممدده أو العملیھ أو المراجعة الكتابھ -  ٢

   وتنشر مصقولھ تصیر حتى وتدقق تراجع بعدین مسوده یكتبو البدایھ في الطالب البد الي رسمیھ كتابھ ھي

Begin with a pre-writing task such as free writing, brainstorming, listing, discussion of a 

topic, making a timeline, or making an outline. Pairs or small groups often work well for 

pre-writing tasks ..  

،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  (  out line ، الذھني العصف -  ألحره الكتابھ(  الكتابھ قبل البدایھ في تنجز حتى وفصول دروس عدة تحتاج وھي

Prewriting  لیكتبوا وقت تعلیمات الطلبھ إعطاء تم صغیره مجموعات أو طالبین فیھا یشاركوا؛   

Then give the students clear instructions and ample time to write the assignment. In a 

class, you can circulate from person to person asking, "Do you have any questions?" 

Many students will ask a question when approached but otherwise would not have raised 

a hand to call your attention. Make yourself available during the writing activity 

 وحتى بعض مع ویتناقشوا المسوده عن المعلم یسألوا الزم المسوده تكتمل لما..  أسئلھ ویوجھ فعالین یكون الطلبھ ھالكتاب أثناء البد

  ..  بناءه مالحظات یأخذوا

  . تانیا أللغھ یصحح بعدین كاملھ تكون األفكار من یتأكد الزم المعلم البدایھ في

Make sure ideas and content are addressed first; correcting the English should be 

secondary. Finally, ask students to rewrite the piece. They should use the feedback they 

received to revise and edit it into a piece they feel good about. Such finished pieces are 

often shared with puplic. o 

 بعد االخیره الكتابھ في.  یعدلوا ویرجع أخذوھا الي المالحظات ویستخدموا تأنیھ مره الكتابھ یعیدوا ان الطالب من طلب بالنھایة

  ..  تنشر أو كامل الفصل مع یتشاركون منھا ماینتھوا

Tactful correction of student writing is essential. Written correction is potentially damaging 

to confidence because it's very visible and permanent on the page. Always make positive 

comments and respond to the content, not just the language. Focus on helping the 

student clarify the meaning of the writing. Especially at lower levels, choose selectively 

what to correct and what to ignore. Spelling should be a low priority as long as words are 

recognizable. To reduce ink on the page, don't correct all errors or rewrite sentences for 

the student. Make a mark where the error is and let the student figure out what's wrong 

and how to fix it. At higher levels you can tell students ahead of time exactly what kinds of 

errors (verbs, punctuation, spelling, word choice) you will correct and ignore other errors.  

 إیجابي تكون والبد للطالب الثقھ یضعف ألنو الورقھ على التصحیح في المبالغة وبدون ضروري للطالب اللبق التصحیح

  .  األولى المراحل خصوصا بالكتابة الطالب ومساعدة بالتعلیقات

 فعل(  الخطأ نوع الطالب یخبر المتقدمة المرحلھ في الخطأ نوع الطالب یخمن بحیث الخطأ على عالمة وتوضع األخطاء تصحح

  ..)  وغیرھا..  ترقیم عالمات ، إمالء ،
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Types of tasks ؛؛؛   

   ؛؛ یؤدیھا ان الطالب من المعلم یطاب الي المھام من بعض

  .. )))  ماضي الى حاًضر من متال زمن الى زمن من مقال تحویل نموذج تقلید رسائل كتابة قصھ تلخیص

Format 

Clarify the format. For an essay, you may specify that you want an introduction 

  ) ..  الخاتمة -  الرئیسیھ الفكره - المقدمة(  للمقال الشكل توضیح

Model 

Provide a model of the type of writing you want your students to do, especially for 

beginners.  

  ..  للمبتدئین خصوصا الكتابھ وعن بنموذج الطالب تزوید

Editing 

Consider giving students a checklist of points to look for when editing their own work. 

Include such things as clear topic sentences, introduction and conclusion, verb tenses, 

spelling, capitalization, etc.  

 - الخاتمة -  المقدمة -  الرئیسیھ الجملھ متل تحدد ان یجب التي األشیاء تتضمن عملھ یصحح حتي تصحیح قائمھ لبالطا إعطاء

   الخ....  الترقیم عالمات

Minimize the threatening appearance of correction. Instead of a red pen, use green or 

blue or even pencil, as long as it's different from what the student used 

  .. ،،.، الطلبھ تھدید تسبب الن الحمراء من بدل خضراء أو زرقاء أقالم واستخدام التصحیح إظھار من التقلیل

  :: المرجع

   3رابط

http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/eng_skills.cfm 

  ....... هللا بحمد تم

  التدریس وسائل

 كتاب ومن روابط تالث من كانت

h�ps://docs.google.com/file/d/0BwEPK1BhtArmMmRiYmJlMDEtOTUxNC00OWU0LTgyMDMtN

WFmMDI5NjdkNDJi/edit?pli=1 

  االكتساب براوبط لكم حطیتھ اللي الخطیب ومن

http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/eng_skills.cfm
https://docs.google.com/file/d/0BwEPK1BhtArmMmRiYmJlMDEtOTUxNC00OWU0LTgyMDMtNWFmMDI5NjdkNDJi/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BwEPK1BhtArmMmRiYmJlMDEtOTUxNC00OWU0LTgyMDMtNWFmMDI5NjdkNDJi/edit?pli=1
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  التالث الروابط ل الشرح

  تلخیصھ ذاه الخطیب رابط طبعا

  التعلیمیة الوسائل

Teaching Aids   

definition: any device, objector machine used by a teacher to clarify or enliven a subject.  

Teaching aids play a key role in teaching situation .  

It works as the support to both teacher and student.  

Teaching aids are the tools purposefully designed to overcome verbal deficiencies in 

communication and in a classroom situation.  

Teaching adis are divided into different types as per their nature of function and usability.  

  التعلیمیة الوسائل

 .الموضوع في الحیویة لبث أو لتوضیح المعلم یستخدمھا التي آلة جھاز، أي: تعریف

 .التدریس الوضع في رئیسیا دورا تلعب التعلیمیة الوسائل

 .والطالب المعلم من لكل الدعم على تعمل أنھا كما

 .الدراسیة فصولال في والوضع التواصل في اللفظیة القصور أوجھ على للتغلب ھادف المصممة األدوات ھي التعلیمیة الوسائل

 .االستخدام وسھولة وظیفة طبیعتھا حسب مختلفة أنواع إلى التدریس وسائل وتنقسم

Teaching Aids Classification:  

1-auditory aids:  

These aids produce sounds and act through the ear.  

these are : CD player, tape recorder, radio .  

 . المسجل و الرادیو و دي السي مشغل مثل تاالصوا تنتج الوسائل ھذه

2 - visual aids :  

These aids presents pictures and matters act through the eyes.  

these are: chalkboard, the flannel board, the magnetic board, projector such as slides, 

representation like flash cards.  

 المغناطیسیة السبورة و الفلیین و الطباشیر سبورة مثل بعینھ یشوف الطالب یعني یةمرئ الوسائل ھذي

 .البروجیكتر طریق عن الشرائح وعرض



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

These aids produce both pictorial and sounds which influence mind both through the eyes and 

 

These aids induce direct participation of students and teachers to get first hand knowledge.  

these are : excursions, field trips, dramatics, prep.  

 الرحالت و الرحالت مثل مباشرة معلومات

  االقالم

 البورجكتر حقت یقصدون الشفافیات

  یشوفھا ویقدر لھا یحتاج الكل

 كل عنده النھ كثیره اشیاء نفسك ع ستوفر
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audio :  

These aids produce both pictorial and sounds which influence mind both through the eyes and 

these are : television, sounds motion picture.  

 . صوت ولھا المتحركة الصور و التلفزیون مثل صورة و صوت

activity aide :  

These aids induce direct participation of students and teachers to get first hand knowledge

these are : excursions, field trips, dramatics, prepration of models,charts and pictures

معلومات على للحصول الطالب و للمعلمین المباشرة المشاركة على تحث مساعده

 ..  البیانیة الرسوم و الوطنیة العمالت نماذج و المسرحیة العروض

 

   

How ow to teach english by jeremy harmer   

Equipment in the classroom  

 سیھالدرا الفصول

  االبجدي بالترتیب

االقالم فیھا نستخدم اللي البیضاء والسبوره الطبشوریھ السبورة نوعین منھا

الشفافیات..  الشفافیات  ع والعمل والرسم، الكتابة  أجل من استخدامھا یمكن

 ). بیضاء

الكل یعني بالفصل الطالب لجنیع تكون انھا االولھ بھالسبورات نقطتین

  اعمده اال ومقسمھ

  طابشیر او ملونھ

 � واللغھ النطق قواعد

ستوفر ف علیھ حصلت اذا انھ یقول  وقت كل في تنمو االنقلش تدریس  مجال

 

 

ببیع یقوم من والنبیح النحلل

3 - audio-visual aids

These aids produce both pictorial and sounds which influence mind both through the eyes and 

ears.  

ounds motion picture

صوت تنتج الوسائل ھذي

4 - activity aide

These aids induce direct participation of students and teachers to get first hand knowledge

ration of models,charts and pictures

مساعده وسائل ھذي

العروض و المیدانیة

 للجمیع بالتوفیق و

 كتاب مصدري

How ow to teach english by jeremy harmer

Equipment in the classroom

الفصول في المعدات

بالترتیب بنبدئھا طبعا

 � السبورة/ ١

منھا في ان نقول اوال

یمكن  ھالسبورات طبعا

بیضاء كانت إذا(الضوئي

نقطتین نراعي الزم طبعا

  والثانیھ

ومقسمھ منظمھ تكون الزم

ملونھ اقالم ونستخدم

قواعد فیھا نبین عشان

 � الكمبیوتر ٢

مجال في استخدامتھ
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 .  بأدائھا نرغب كثیر بأشیاء لنا ویحتفظ مھمتنا یسرع ممكن وكذلك وغیرھا صوت او سیدي متل نحتاجھا اللي الوظائف

 � االنقلش تدریس في للكمبیوتر رئیسة استخداامات�

 .  التصمیم الرسومات النصوص معالجة* 

  اجتبیة كلغة االنجلیزیة اللغھ العاب للمواد خصیصا مصممھ اداة فیھ*  

  التفااااااعلللللییي باالستماع مھم وكذلك  تدریبیھ دورات مع مرفقھ مدمجھ اقراص وكذلك

  بعد اللغھ قوامیس فیھ نالقي ممكن* 

  االیمیل طریق عن االخرین مع یتواصل ممكن الطالب*

  االصلیین المتحدثین مع االنترنت عبر یتحدت او یستمع الممكن من كذلك

�� 

 شي اھم(  ینقص سعرھا مال كل یعني حالیا رخیصھ تصیر بدت ولكنھا تكلفتھا، ھي الكمبیوتر أجھزة مع الرئیسیة المشكلة اخیرا

 ��)  االسلوب

  الناس مع تواصلھم من یقلل ممكن وھالشي الحواسیب و اآلالت على وقتھم من یرالكث  بیقضون الطالب أن ، بعد خطیر شي وفي 

�� 

  القوامیس ٣

   استخدامھ للطالب  یمكن مفیدة أداة ھو التقلیدي، الكتاب شكل في أو الكمبیوتر جھاز على القاموس كانت  سواء

  استخدامات وب الطالب مساعدة إلى تھدف التي تلك لكذ في بما الراھن الوقت في المتاحة الممتازة  القوامیس من عدد وھناك

  الفھھم للطالب یمكن بحیث مكتوبة والتعاریف واضح عرض او االستخدام، حالة او الصفات عن للبحث بحاجة كنت متل عدیده

 الطالب ممكن الن.  � الدكشنریات من عدد في یعني القوامیس من مخزون الدراسیة الفصول جمیع  في یكون الزم یقول

  یستخدمھ فممكن عرف وال شي یقول یبي او ، ماعرفھا صعبھ كلمة  مثال الكتابة مھمة في یستخدمھا

 : القوامیس بشأن المخاوف من نوعان ھناك  طیب.

 األول

  والثاني منھا ومایستفید مالئمھ غیر قوامیس یشتري ممكن الطالب أنن ھو 

  كبیر بشكل علیھا یعتمد یمكن أنھا ھو

 . وكیف یستخدمھا متئ یعلمھ المعلم زمال یعني

٤ -- overhead � 

  لسبورة كبدیل او مسبقا المعدة الشفافیات لعرض مفید)  OHPs(  اختصاره وذاه الشاشة على العرض

 ) طریقتھ لكم وصف للكتاب ارجعو ھنا( 



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

174  

 ١٨٠ ص

  الجمیع لیرئ الكفایة فیھ بما واضحا یكفي بما رةكبی الكتاببیھ التصامیم تكون أن ینبغي) أ( ھي ، الجھاز ذا في لمشاھدة شیئین

  ھالجھاز شفت ماعمري اصال الن مافھمتھا) ب(

 � والبطاقاات الصور ٥

  قیمھ والصور للبطاقات الیزال ان اال التكنولوجیا بعصر وحنا حتى یقول

  متنوعھ مصادر من تاتي یمكن الصور

  اخره والى البریدیھ البطاقات المجالت الرسم مثل

    والكتابھ التحدث  نشاط في  یستخدمھا ممكن المعلم

 بخیاس سؤال ھالنقطھ من جاه

  وكبیره مرتبھ تكون المثال، سبیل على ، ثانیھ مره نستخدمھا نرجع نقدر البطایق او الصور ان نحرص 

   بشكلھا نھتم مھم وواضحھ

 � المسجل ٦

 نشغل ونقدر. فیھا مسموع یكون الصوت وكذلك نحملھا سھل یعني.  دةوالجو المالئمھ بین التوازن تحقیق ھو الرئیسي الشيء

  الدراسیھ المواد علیھا

 )  النشاط من كجزء أو المعلم، قبل من للفحص( أنفسھم لتسجیل للطالب أیضا تستخدم أن یمكن أنھا 

 المحمولة األجھزة فإن كذلك،.  ما حد إلى عملیھ وغیر للغایة مكلفة تكون ما وغالبا منھا الجید أن ھي المسجالت عیوب أھم 

 .  جیدة نوعیة ذات شریط مع استخدامھا أفضل

 � الفیدیو/٧

  یشوف الكل عشان واسعھ ومساحة مراقبین الى تحتاج

  جیده نوعبة من تكون یجب التشغیل آلة و  یسمع الكل عسان جیدین یكونو المتكلمین

   بعیدیین وحنا الفدیو فنوق او نفر حتى بعد عن التحكم جھاز  لھ یكون بفضل

 والتفاعالت، الحوارات من مختلفة أشكال ولعب للموضوع، خلفیة وإعطاء  معلونات تقدیم: كثیرة ألشیاء استخدامھ یمكن الفیدیو 

 ا،الكومیدی الدراما، اإلخباریة، والبرامج الوثائقیة األفالم من كاملة مجموعة التلفزیونیة القنوات من إخراج وأي والمحاضرات،

 الخ لعبة وعروض

 ة الفكري التركیز یفقدون الطالب أن لتجد یمیلون والمعلمین استخدامھا في اإلفراط كان إذا أثره الفیدیو یفقد. 

 أن یجب الذي اآلخر والشيء واضحھ ماتكون االشرطھ ھذه من كثیرا أن ھو وأشرطتھم الفیدیو األجھزة ھذه من الرئیسي العیب 

 . النشر حقوق نینقوا ھي حول حذرین نكون

 � الفیدیو كامیرا ٨



 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات

 جیدة میكروفونات ولھا)  سیستخدمھا

 

  علیھا والطالب للمعلمین

  نفسي واریح وارتاح تمثلھا صوره

They help to make the languge used in the class more real and alive   
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سیستخدمھا من ھم الخبرة عدیمي الناس كان إذا( االستخدام  سھلة  تكون

   الطالب تسجیل في

 .النشاط مناقشة  وثمن.  النشاط یسوون والطالب

 للطالب الفیدیو كامیرات من الثاني

 . الخاصة األخبار نشرات على تسجل أن ویمكن.  سنویا مشزوع فیھا

 .الناس ومقابلة  الشارع الى للخروج الكامیرا

  مایلي سو صح

للمعلمین التدریب بعض ونسوي حیح،ص بشكل استخدامھا على قادرا تكون

  الرھبھ وتروح یتعود عشان یعني فكاھي بشكل الموضوع

� 

   الوسائل اھمیھ

  ؟؟ 

صوره اوریھم اقدر كلمة معنى توضیح ف وافصل مااشرح بدل یعني ، والجھد

  اولھم نقطتین 

They help to make the languge used in the class more real and alive

  اكثر واقعییھ الدرس

They also save your time and effort   

  وواقعیھ حیویة

 . تعلیمیة وسائل عدة باستخدام ممتع الدرس ویكون المعنى توضح 

  یشوفھا یقدر الكل عشان وسط في تكون والزم وكبیر واضح
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تكون الرئیسي الشيء

في نقطة ھناك لیس. 

  االستخدامات

والطالب المعلم  اوال 

الثاني اماالستخد أما

فیھا یسسون نخلیھم

 .وثائقیھ افالم

الكامیرا تأخذ أن ویمكن 

صح تستخدمھا عشان 

تكون أن علیك أوال، 

الموضوع وناخذ نصور. 

  مــیما

�� خلصت اخیرا

  امل رابط

اھمیھ عن یتكلم شي اول

 اصال فایدتھا واش

  جاوبو تفضلو

والجھد الوقت توفر

 في الوسائل اھمیھ 

They help to make the languge used in the class more real and alive

الدرس على تضفي

They also save your time and effort

حیویة اكتر اللغھ تخلي

 انھا الوسائل فایدة 

 . طالشرو

واضح یكون الخط الزم
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  جنب على یوقف الزم لوحھ قدام مایوقف والمعلم

  عشوائیھ مو مرتبھ وتكون

  االستخدام صعبة او خطره وسیلھ مااجیب یعني سھل یكون استخدامھا وبرضو

be suitable for the teaching objectives.b 

b- be related to the text material or class work   

 بالفصل وعملیھ بالنص صلھ لھا تكون انو الشي نفس

 C- simpliy the learning process   

 المحتوى وایضا والطالب المعلم الطرفین تدعم ماقلنا زي التعلیمیھ العملیھ تبسط

d- present one point at atime   

 االنتباه تشتت كثیره افكار تعرض ما المفروض باعامي،؟ 

  بوقتھاا الوسیلھ اعرض اني المھم ھنا شوفو بس

 !!!؟؟؟ الطالب شي استفادو ھنا الدرس نھایھ حتى اطلعھا وانسسى فلین لوحھ ع القاعده كاتبھ اكون النحو ماده في مثال یعني

e- be colourful, attractive and of appropriate size   

 مناسب بحجم و ابھجذ ملونھ تكون

 مایشوفون ورا واللي صغیره فلینھ اجیب م مثال مناسب حجمھا ویكون الطالب وتجذب ملونھ ھنا واضحھ

 f- motivate the students to practice the language individually   

 محدده لوسائل ھذي النقطھ

g- be easy to use or operate   

  تشغیلھا في خبره عندك یكون بنات ي واالھم غیلوالتش االستخدام سھلھ تكون یعني

  ھادفھ ولیست عائقھ الوسیلھ تكون كذا اشغلھ وانا الوقت یروح راح شغلتھ والعمري ابدا لھ اعرف م بروجكتور جھاز مثال

  انواعھا

1-auditory aids:  

These aids produce sounds and act through the ear.  

these are : CD player, tape recorder, radio .  

 . المسجل و الرادیو و دي السي مشغل مثل االصوات تنتج الوسائل ھذه

Visual  aids:   (chalkboard,  pictures,  posters,  drawings,  charts,  maps, real  objects, 
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 cloth  &  magnetic  boards,  film  strips, projectors  and  slides) 

 واللوحات القماش حقیقیة، وأجسام والخرائط، البیانیة، والرسوم والرسومات والملصقات والصور السبورة،( مثل: البصریة 

 والشرائح العرض وأجھزة الفیلم، وشرائط المغناطیسیة،

Audio visual aide   

Films video television and cumputer   

  السمعبصریھ النوع ھذا

 والكمبیوتر والتلفزیون الفیدیو وشرائط االفالم مثل

  الخطیب عند من وھالنوع 

- activity aide :  

These aids induce direct participation of students and teachers to get first hand knowledge.  

these are : excursions, field trips, dramatics, prepration of models,charts and pictures.  

 الرحالت و الرحالت مثل مباشرة معلومات على للحصول الطالب و للمعلمین المباشرة المشاركة على تحث مساعده وسائل ھذي

  البیانیة الرسوم و الوطنیة العمالت نماذج و المسرحیة العروض و المیدانیة

language games   

card games , board games and paper & pencil game   

  انواعھا خلصنا

  ونشرح وحده وحده ناخذھم نجي

  كتبتھم خالص اوك

  شي اول

1 - The Chalkboard and White Board:  

  والبیضاء الطباشریھ السبوره

It can be used for many purposes such as :  

1 - Writing( new vocabulary and their meanings, presenting grammatical structures, questions, 

homework assignments ....) 

2 - Demonstrating model handwriting،  

3 - Drawing ( shapes, sketches, stick figures ) 

4 - Asking students to write words or sentences.  
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  االھداف من لعدد تستخدم

  الكتابھ شي واھم شي اول

  واالسئلھ والواجب  جدیده كلمات كتابھ زي

  تظھر انو الیدویھ للكتابھ فرصھ وتعطي

  جمل او كلمات یكتبو انو الطالب من المعلم یطلب وممكن بعد والرسسم

  لجھھ جھھ من وماینقز وواضحھ الكتابھ وتكون شكلھا یتترتب عشان ویقسمھا مزدحمھھ ماتكون الزم شي اول

   الكثیر الزخرفھ عن ویبعد جذابھ الوان ویستخدم

  بسھولھھ یشوفھا الفصل كل عشان كبیر بشكل الحروف یكتبو باالنقلش وخصوصا

  لكالمي االنقلش وھذا

Note:  

1 - Don’t overcrowd the board.  

2 - Divide the board into sections.  

3 - Writing should be clear and neat.  

4 - Don’t jump from one side to another.  

5 - Use the coloured chalk effectively not for mere decoration.  

6 - Write heavily with large and clear letters that every student in the classroom can see easil 

The  Magnet  Board  and  Flannel  Board: *  Aids,  pictures  or  cut-outs  can  be  added  and  

removed  as wanted  and  they  can  easily  be  moved  about  the  board   .  

  *The  order  of  the  pictures  or  cut-outs  can  be  varied.  It  can be  used  for  telling  a  story  

in  order.   *  It  can  be  used  for  playing  games  e.g.  a  large  figure  of  a human  body  can  be 

 put  together  by  students.  A  cut  out  of a  plate  can  be  placed  and  a  fork  and  spoon  can  

be  placed by students according to instructions.  

  الفلیین وسبورة المغناطیسھ السبورة

 ویمكن ،  السبورة نفس ع فیھا ثابتھ ماھیب الصور یعني ماتبین مثل وتزیلیین فیھا تضیفیین یمكن مجسمات أو صور وسیلة

 . بسھولھ وتحركینھا تنقلینھا

  للطالب قصھ لنحكي نستخدمھا ممكن طبعا

  بعد باأللعاب نستخدمھا وومكن

  وتسذیا یركبوه الطالب یعني علیھا انسان  جسم او اشیاء تركیب مثل
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 اخره الئ

 blackboard drawings Pictures and:  

They are used to ...  

 *teach new words.  

 *increase the interest of a lesson.  

  *introduce some reading passages.  

 *provide a topic for a composition.  

 *develop listening comprehension.  

 *supply situations for grammatical structures.  

 *understand some cultures of English language speakers. Magazines are full of useful and 

colourful pictures.  

  ومتعتھم الطالب اھتمام وتزید الجدیده الكلمات عشان تستخدم

  القراءه لمقاطع ویستخدموھا

  لقطعھ عنوان علیھا ونوضح

  ویفھمو یسمعو شرحی والمعلم رسمھ یكون لما االستماع تطور

  للقواعد ونستخدمھم

  الطالب عند واالستماع التحدث تدعم عنھا وتتحدثي صوره عند یكون لما یعني. اللغھ متحدثین ثقافھ ببعض ونفھم

  الملونھ بالصور ملیانھ المجالت حتى یقولك واخرشي

1 - Pictures can be drawn (not only photos or printed pictures) 

   مطبوعھ او جاھزه شرط مو مرسومھ تكون الصور 

2 - Pictures should be well selected, simple, clear and big enough for every one to see.  

  یشوفھا الفصل وكل وكبیره وسھلھ وسھلھ بعنایھ مختاره تكون ان 

3 - You can draw a simple figure for real people ( stick figures)***  

   خاللھا من شخصیات رسم یمكن

4 - Drawing should only show the most important details   

   ھنا نقططططططھ واھم شي اخر
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 التفاصیل بعض اوضح عشان ارسم رسم یحتاج اللي التعلیمي الموقف في ال ینرسمم شي كل مو

Blackboared   

 رسم او رسمة المعلم یرسم او االنترنت تفتحتین او بوربوینت ضینتعر خاللھا من تقدرین ذكیة الكترونیة سبورة ھي بورد البالك

  بیاني

 Puppest:  

There are glove puppets as well as finger puppets  .  

They can be used for dialogues effectively  .  

You can draw a face on a piece of cardboard (or a paper   

plate) and decorate it with wool and buttons... and cut it  .  

 *Don’t forget to make a holder .  

  الدمى

 الدمى لعبة

 االصابع دمى وكذالك القفاز دمى وھناك

  للحوارات تستخدم

  واالزرار بالصوف وتزینھا المقوى الورق من قطعھ على الوجھھ رسم ویمكن

  معاھا واستمتعنا منھا تعلمنا یاسمم افتح في كانت الي الدمى مثل

Charts  

good  chart  must  be  large  enough  to  be  seen  by  all students  in  the  classroom.  It  also  

must  be  clear  and  neat (attractive). Hanging  the  wall  charts  on  the  wall  reinforces   the  

information  of  the  lessons.   Using  charts  made  by  students  themselves   (in  a  workshop)is  

one  application  of  the  theory   of (Learning By Doing 

  البیانیة الرسوم

   الفصل في  یشوفھا لالك عشان یكفي بما كبیرة  وتكون  جیدا لھا مخطط یكون أن یجب

 ). جاذبیة(  ذو وأنیق واضحا یكون أن یجب كما

  درسناھا اللي المعلومات  یعزز كدا الن الجدار على  البیانیة الرسوم  نعلق

 ) عمل ورشة في( الطالب  سواھا التي البیانیة الرسوم نستخدام بعد مھم

  لنظریة  تطبیق یكون كذا الن

 ) لممارسھا او العمل طریق عن التعلم(
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6 - Cards: Flash Cards 

Flash cards train students to widen their eye span by urging them to catch large reading units at 

a glance and it speeds up students’ reading by showing them a card for a few seconds.  

Motivation Attention Learning 

Word Cards  

Word cards make the learners read for information.  

For example:  

a- Read’n Choose : (choosing a word to answer a question) 

e.g.( boat – car – taxi – lorry – plane ).  

You ask: Which travels in the air? (plane) 

b- Odd Word Out: (choosing a word that doesn’t belong) e.g. (hotel – house – post office – radio 

– restaurant – supermarket) 

 *radio is not a building.  

c- Wh-questions: (forming a question on a passage) 

e.g. Who ? - if it’s picked students should form a question using it.  

d- Sentence Cards: (forming sentences from scrambled words) 

Also used for substitution drills or practicing grammatical points.  

You can make word cards from sheets of A4 paper folded in half so they can stand on a table.  

You can hang cards along a string on the board.  

You can attach them on magnet boards (some boards are magnetic) 

e- Letter Cards:  

Single letters are put on smaller cards to build up words. It works great with sounds and 

spellings e.g.(at – ate )...  

  معلومھ یطلع عشان یقراء الطالب یعني القراءه في مفید لك یقول عام بشكل

  كلمات بتشكیل بعد مفید

  وبالقواعد

  الھجاء وفي
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  انھ طریقتھ طبعا

  التعلم یحصل وبالتالي ⬅ اھتمام ⬅ دافع الطالب یعطي

  فیھ نستخدامھا ممكن اشكال عدة لھ

  بھوغری شاذه ایات یعني المجموعھ الئ تنتمي ال الكلمات اي الطالب نسال ةبعدھا كلمات مجموعھ  نعطیھن ممكن

  قدامكم تشوفون اللي ھالكلمات من وحده من جوابھ ھات ونقول سؤال نسأل وھمن كلمات مجموعة نعطیھم ممكن

  غبیھ الكلمھ شكل � كویسشن دبلیو بأسیلة بعد نستخدمھا ممكن

7 - The Tape Recorder: It's a good opportunity to hear voices of native speakers of English. The 

recording should be clear, comprehensible and at a normal speed. The pauses between items 

(e.g.question and answer, drills, instructions) should be suitable for correct responses .  

8 - The Overhead Projector: Transparencies are used for writing or drawing things to project 

them onto a screen or a white board or a wall. The overhead projector helps the teacher direct 

the discussion or activity by pointing to items with a pencil or a long stick without losing control 

of the class .  

 توجیھ على المعلم تساعد انھا نقطھ واھم ، جدار او صبوره على والمواضیع المعلومات تعرض)    البروجكتر(  العرض اجھزة

 على اعرضھ المطلوب لھم واشرح ھمجموع او طالب كل على ماامر بدل نشاط تمرین اعطیھم مثالً  یعني ، النشاط او المناقشھ

 المطلو واحدد البروجكت

  *The  Computer 

  والممارسھ والتدریبات التوضیح في مفید

   قیمتتھ من لتاكد یعاینھا یجب والنعلم متخصصھ دراسة في الفیدیو اشرطة

  

  

  

  

   المقال انوااااااع

  فقططط المفیددد واخذت تجمیع عن وعباره اھناا من ذاكرناه

 ��Literature++ المقال اعانو

   المقال انواع

 ١ //DESCRIPTIVE ESSAY 
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 The aim of descriptive essays is to provide a vivid picture of a person,  location,  object,  

event,  or debate.  it will offer details that will enable the reader to imagine the item 

described .  

 یقدم الوصفي المقال. النقاش أو حدث، شيء، مكان، شخص، لـ حیة صورة تقدیم ھو الوصفیة المقاالت من الھدف: الوصفي المقال

  الموصوف العنصر ھذا یتخیل القارئ  تخلي تفاصیل

  الوصف مادة ھي بینھم التواصل وعملیة یتخیل والقارئ یوصف الكاتب یعني

It is much like painting with words. It focuses on one subject and uses specific detail to describe 

that upon which your child is focused. For example, if your child is asked to write about his 

favorite ride at an amusement park, his writing will not only tell the name of the ride and what it 

looks like, but also describe the sensation of being on it and what that experience reminds him 

of.  

 یركز   والتي للوصف محددة تفاصیل ویستخدم واحد، موضوع على ویركز. الكلمات مع اللوحة كبیر حد إلى یشبھ أنھ النوع ھذا

 وكیف الركوب اسم فقط تخبرك لن كتاباتھ متنزه، في المفضلة ركوبھ عن الكتابة طفلك ُطلب إذا المثال، سبیل على. طفلك علیھا

  معھ ستبقئ وتجربتھ احساسھ یصف سوف ایضا ولكن یبدو

٢//DEFINITION ESSAY 

 The aim of a definition essay is to describe what a particular term means using facts,  terms 

and anecdotes that a reader will understand.  

 والمصطلحات الحقائق باستخدام وذلك معین مصطلح یعنیھ ما وصف ھو التعریفي المقال من الھدف..   التعریفي المقال 

  القارئ یفھم حتئ والحكایات

  األحداث بین یربط ایضا وھو

  اخرئ ریقةبط النوع للھذا شرح

 .. صغیرة اومدینھ قریھ مرتبط حدث عن یتكلم یجي اللي مثل المقال ھا

 ! للقراء النھایة ب فكرتھ یوصل عشان والحكایات االحداث یربط یحاول یعني

 والحكایات والمصطلحات الحقائق باستخدام

 .. التواصل عملیة

  استخدام.

)Facts term+enecdotes (  

 understan القارى عشان

٣  //NARRATIVE ESSAY 

 The aim of a narrative essay is to describe a course of events from a subjective vantage point,  

and may be written in first-person present or first person past tense,  Though not always 
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chronological,  narrative essays do follow the development of a person through a series of 

experiences and reflections.  The focus of the essay is often to more clearly identify the point 

of view of the narrator,  and to express common features of subjectivity.  

 الزمن بصیغة مكتوبة تكون أن ویمكن ذاتیة، نظر وجھة من األحداث ىمجر وصف منھ الھدف" السرد" الروائي المقال 3

  دائم زمني ترتیب في یكون یشترط وال ، المضارع او الماضي

 .  اإلنعكاسات او واالفكار التجارب من سلسلة خالل من  ما شخص تطور متابعة  یمكنھا الروائیة او السردیة المقاالت كذلك

 الذاتیھ المشتركة السمات عن والتعبیر الراوي، نظر لوجھة واضح تحدید علئ األحیان من كثیر في المقال ھذا یركز

  فیھ یالحظ ھو...  اخر بمعنئ

 الكاتب فكرة وضوح ع دائما تركیزه

this type of writing can also be used for fictional stories, plays or even plot summarizations of a 

story your child has read or intends to write 

  والمسرحیات الخیالیة، للقصص الكتابة من النوع ھذا استخدام أیضا یمكن

٤  .. 

The aim of a compare and contrast essay is to develop the relationship between two or more 

things.  Generally,   goal is to show that  superficial differences or similarities are 

inadequate, and that closer examination reveals their unobvious,  yet significant,  relations or 

differences  

 . ألمورا من أكثر أو اثنین بین العالقة لتطویر ھو والتضاد  المقارنة مقال من الھدف

 واضحھ الغیر األشیاء یكشف الدقیق الفحص وأن ، كافي غیر السطحي  والتشابھ االختالفات ان إظھار  ھو الھدف ان عموما،

  الكبیره العالقات او الختالفات وحتئ

 5  .In a persuasive essay, the writer tries to persuade the reader to accept an idea or agree with 

an opinion. The writer  purpose is to convince the reader that her or his point of view is a 

reasonable one. The persuasive essay should be written in a style that grabs and holds the 

reader  attention, and the writer  opinion should be backed up by strong supporting details 

 . ما رأي  یتفق ان أو  ما فكرة لقبول القارئ یقنع أن الكاتب یحاول المقنع، المقال  في

  معقولھ ھذه النظر وجھة بأن القارئ إقناع ھو  ھنا الكاتب غرض ان بمعنى

 ان وینبغي القارئ انتباه وتجذب مستساغھ تكون التي للصحف الرئیسیة العناوین بأسلوب  المقال من النوع ھذا كتابة  طبعا ویجب

  قویھ بتفاصیل مدعوم الكاتب رأي یكون

6 .ARGUMENTATIVE ESSAY. Argumentative essays a most often used to address controversial 

issues i.e, serious issue over which there is some evidence disagreement. An argument is a 

position combined with its supporting reasons. Argumentative papers thus set out a main claim 

and then provide reasons for thinking that the claim is true. Acknowledging opposing views and 
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either refuting them or conceding to them is a common practice in this form of essay 

 خطیرة قضیة أي  في تسخدم اخر بمعنئ للجدل المثیرة القضایا لمعالجة استخداما األكثر ھي الجدلیة المقاالت. الجدلیة المقاالت

 .  األدلة في التعارض بعض بھا یوجد والتي

 . لھا الداعمة األسباب مع جنب إلى جنبا تكون ان یجب الحجة

 .صحیحا االدعاء ھذا أن التفكیر في األسباب لنا توفر ثم  لرئیسيا االدعاء تحدد البد الجدلیة األوراق

 من الشكل ھذا في شائعة الممارسة ھذه  التنازل أو  دحضھم أو  المتعارضة باآلراء االعتراف ب یقوم أنھ یا المقال..  اخیرا

 . مقال

  اخر بأسلوب شرح

  شكل ع المقال ھذا یكون دائما

Controversial issues 

  جدل ھافی قضیھ

serious issue 

 واضح خالف فیھ یكون دائما القضیھ تسلسل

 وادعاء ادلھ ب مدعمھ اال التقدم ھالمقاالت مثل طبعا

reasons and clai 

٧ // 

Expository: Expository writing is to-the-point and factual. This category of writing includes 

definitions, instructions,  directions and other basic comparisons and clarifications. Expository 

writing is devoid of descriptive detail and opinion.  

 اساسیھ ومقارنات توضیحات و واالتجھات والتعلیمات التعریفات یتضمن الكتابھ من النوع ھذا بواقعیھ كتابھ ھو التفسیري المقال

  اخرئ

  والتفاصیل األراءءء وصف تتجنب التفسیریھ الكتابھ ایضا

 �� میما..  دعواتكم

  شریحھ سبعین رابط شرح الدرسسسسس خطة

h�p://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1366049286.4398methodology%20-%203.pptx 

  شریحھ ٧٠

 :التعریف

 فلسفة تعكس التي التاریخیھ والوثائق ادرالمص جمع الدلیل خطة ایضا  الحصھ في بھا یقوم سوف التي التفاصیل یصف المعلم

http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1366049286.4398methodology - 3.pptx
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 القرارات باتخاذ بعد مساعده.  بنعطیھم وایش الطالب ندرسھا الي اھدافنا ذلك من واالھم والكتب الطالب عدد بعد تعلمنا تعلمینا

  واحده حصھل المعلم یسویھ مفصل شرح وھي الطالب تقدم وتسحیل الةقت ادارة الصف ادارة قضایا مع التعامل المشكالت حل

 ..  التعلیمیھ المشكالت حل و الصف اداره ع و القرارات اتخاذ ع المعلمین تساعد مھمھ اداه ھي و

lesson plan :  

is the teacher's guide for running a particular lesson, and it includes the goal (what the students 

are supposed to learn), how the goal will be reached (the method, procedure) and a way of 

measuring how well the goal was reached (test, worksheet, homework etc)].2[  

 :pre-planning 

 :التخطیط ماقبل مرحلة

Before teacher start to make a lesson plan they need to consider anumber ofcrucial factors:  

1 -language level of students 

2-their eductional and cultural background 

3-their levels of motivation 

4-and their different learning styles 

5 - knowledge of content and organization of the syllabus 

 :  العوامل بعض مراعاه یحتاج الدرس تخطیط یبدا المعلم قبل

 المتعلمین غھل مستوى

  والثقافیھ التعلیمیھ وخلفیتھم

 تحفیزھم ومستوى

 المختلفھ تعلمھم واسالیب

 المنھج وتنظیم المحتوى ومعرفھ

 : الفوائد

  فیھ نقوم ما لمعرفة تقودنا مرجعیھ او خریطھ عن عباره انھا ان بمعنى الوقت وكم ندرس ایش نعرف ان في تفیدنا

  للطالب نادرس من وغایتنا باھدافنا تذكرنا

 farmwork ... Overall shape   عام وشكل ایطار الدرس تعطي

  المعلم تخلي بعد فیھ القیام ماینوي المعلم تذكر

  جزء كل من ماینتھي بعد بیقول وش یعرف النھ الطالب قدام نفسھ من واثق
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 واالنشطھ المحتوى بین یوازن المعلم تخلي انھا

  سندر ووش لكیف تأمرنا ما بس توجھنا

  قدمھ اللي من الفائدة اش و یقدم اش یعرف بمعنى ، للدرس النھائي الشكل رؤیة للمعلم یتیح للدرس الجید التخطیط

 )  التدریس طرق(  من وأعم أشمل)  التدریس خطة(   مختلفھ وبطرق عنھا كثیر اسئلھ جابوا واذكر اساسیھ خلوھا مھمھ ونقطة

 الخطھ من جزء التدریس طرق

 بالدرس السابق الدرس ویربط الدراسیة االنشطة في وینوع  الطالب بین الفردیة الفروق اختالف االعتبار بعین یأخذ لمالمع الزم

  ممتع الصف جو ویجعل الحالي

  المراحل تجي التخطیط كیفیة ضمن من طیب

  وبأخره وبالوسط..  البدایھ

 warmup بالتسخین الدرس یبدأ عادة

 لألستعراض انشطھ او

  الیوم النشطة الطالب یحفز وكیف السابقھ بالدورس الیوم درس یربط لكیف یقرر لمعلما ھنا

   warm up البدایة في یكون

 یكون راح الدرس مثالً  الدرس في یدخل وبعدین  stand up & set down لعبت معھم یلعب ممتع شكل على تكون:  مثالً 

   االوامر عنوانھ

 ومحفزه لالھتمام ومثیره قصیره تكون ان ویجب خاص جو خلقوت الفكره تقود التي ھي warm upال

 والممارسھ الدرس للعرض جاھز یكون الفصل خالص التسخین بعد

 فیدیو شكل على او طالبین بین تمثیل یتكون ممتع بشكل ویعرضھا اوامر عن اكثر كلمات ویعطیھم الدرس في یدخل وبعدین

 قصیر فیلم او الدرس محتوى لھم یعرض

 المراجعھ من نوع تكون ممكن warm upلا وایضا

  للوسط نجي طیب

 والصف الوقت ادراة الى باالضافھ المالحظات االنشطھ االجراءت ویتضمن الدرس محتوئ عن عباره

  فیھا نقصد المالحظات

 المختلفھ لالشطھ الطالب جلوس ترتیب

  االخیر الجزء

 لھ وملخص الدرس مراجعھ مثل التعلیقات یتضمن.. اخذوه ليال للدرس بسیط تلخیص على یحتوي ان یجب الدرس نھایة و 

 وكیف ولیش تعمل لم والتي عملت اللي االنشطھ حول الناجح للتأمل فرصھ ویعطینا التقییم ایضا ویتضمن ومھام واجبات واعطاء

  الجایھ بالمره وتعدیلھ الدرس تحسین یمكن
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ً  summary of lesson ملخص تكون الدرس نھایة     lesson evaluation نیكو وایضا

 :principles مبادئھ  

  : ثالث مبادئھ

 التماسك/١

 التنوع/ ٢

  المرونھ/ ٣

  جزئي ومستوى_ كلي مستوى جزئین على التماسك

  الكورس ایام مدى على المختلفھ والمواضیع الدروس ربط یعني/ الكلي

  نشاط لكل المنطقي االساس الطالب نفھم یعني والجزئي

  ألخر نشاط من یعني االنشطھ بین ننقلھم لما اكثر نیتعلمو وھم

  التنوع/٢

  الكلي المستوى على

 . والمھارات المحتوى مواضیع في تنوع فیھ یكون

 :الجزئي المستوى على

ً  الدرس  .  یعني یأخذ كم نشاط كل حسب على الوقت ویقسم الصف ترتیب في في منوع یكون یومیا

  المرونھ/٣

  الدرس خطة تقولھ عما النظر بغض الدرس خطة تغییر على قادر یكون المعلم ان

 :االعتبارات

  الطالب احتیاجات یحدده تدریسھ مایتم ان

 :األول االعتبار

 . الیومیة حیاتھم في االنغلیزیة لغة تعلم في الطالب یحتاجھ بما متربطة تكون االنشطة وان:  الطالب حاجات

 الثاني االعتبار

  الیومیھ الحیاة في اللغھ استخدام حددهی تدریسھ مایتم ان

  الیومیھ حیاتھ في االنقلش یتكلم یصیر عشان الطالب یتعلمھا الزم اللي االشیاء اش یقولك

  المواد ھي اللي

  الخطاب یستخدم ویصیر
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 اللغھ وظائف ویتعلم

 والكفاءه

 المعرفھ من بدال یعني یفلعلونھا تعلموھا اللي االشیاء ویطبقون

  اللغھ وظائف من الكثیر تعلم خطاب و محادثات ھناك یكون و الجملھ یتجاوز ان ، االمكان قدر صحیحھ لموادا تكون ان

 الثالث االعتبار

  الھدف تحدید

 الھدف ھذا لتحقیق والمھام االنشطھ تعیین

  باالنشطھ یقومون وكیف باالھداف المتعلم ابلغ

  بأنشطتھم یشاركون والمتعلمین الفصل في الوقت ضبط

  الرابع االعتبار

 العملیھ خالل الطلبھ تقدم مراقبة

 الخامس االعتبار

 بمعنى االیجابي والتفاعل الفصل جو

  البعض بعضھم مع والطالب الطلبھ مع المعلم تفاعل 

 practice مراحل عن بنتكلم

  الدرس ماشرح بعد یعني

  تطبیق مرحلھ تبدا

 مراحل ولھا

Controlled practice 

Semi-controlled stage 

Free practice  

  Lesson plan كتاب من applied linguistic 

- the important part of planning lesson the various types of aim lesson   

 . الدرس اھداف في التنوع ھو الدرس خطھ من جزء اھم

 : الثالث االھداف ھي ایش

1 - language aim اللغوي الھدف  
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All language competence 

)Voc, grammar , spelling ....etc (  

2 - content aim المحتوى الھدف  

Topic of the lesson الدرس من موضوع 

3 - language skills aim ولیسیننق ورایتنق وریدنق سبیكنق ھي اللي المعروف االربع المھارات ھدف  

The important type of aims   

)Thinking skills (  

Creat English atmosphere   

Short_interesting _motive   

  للفصل العامھ االجواء

  فیھ نبتدا شيء اول ایش نفسھ للدرس نجي الحین  �� مــیمــا  ٣:٠٥

-first stage warm up activity   

 بالدرس مانبدا قبل وتحمیھ حماس فیھ نشاط یعطیھم

-second stage presentation   

 الدرس محتوى بعرض یبدا ھنا

- third stage practice   

  شرحھ اللي النشاط او الممارسھ خطوه اخر

  ھو شفتھ لقیاس سؤال في واذكر جدا مھمھ نقطھ

The lesson should be closed with feedback   

  الراجعھ بالتغذیھ ینتھي الدرس

  الطالب انتاج تقییم بعدھا

Asseess student production   

  الدرس نھایة في ال او تحقق ھو ونقیم نقیس نقدر عشان تحقیقھ المطلوب الھدف نحدد  الزم درس الي نخطط مانبدأ قبل

 :  اقسام ٣ ل تنقسم االھداف

   معرفي -١

 سلوكي-٢
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   � وجداني ٣

1 – Cognitive objectives 

●For objectives that are primarily cognitive, the student may be asked to select the correct 

response from a set of possible responses. If the correct response is selected, the evaluator 

assumes that the desired objective has been achieved.  

 :  رفیھالمع االھداف -٣١

 انھ على دلیل یعطیني ھذا صح اختیاره وطلع الصحیح الجواب یختار الطالب من اطلب لما ، بالمعرفھ تتعلق اھداف اسمھا من -أ

 .  الھدف تحقق وفھالحالھ بالدرس معرفھ عنده

  With cognitive objectives there is less certainty that a given behavior is evidence of 

achievement of the desired objectives than there is with psychomotor objectives.  

Emphasis is on knowing, conceptualizing, comrehending, applying, synthesizing, evaluating, 

often verbal behavior is what is to be changed or added to.  

ً  ، والتطبیق والتولیف التصور ، والمعرفھ العلم على یكون فھاالھداف ركیزالت-ب    ھو للطالب اللفظي السلوك وغالبا

 .  جدیده اضافات علیھ ینضاف او  یتعدل او یتغیر اللي

  The cognitive domain deals with knowledge and understanding 

 .   موالفھ  المعرفھ ب مختصھ تكون ھاالھداف - ج  ��

 .  مایطبقھا قبل  ویفھمھا المعلومھ یعرف فیھا الطالب شي أھم  

 .. السلوكي الھدف او المجال عكس ال، ام المرجو الھدف تحقق مایحدد ھو الطالب سلوك لیس المعرفي المجال في

  With cognitive objectives there is less certainty that a given behavior is evidence of 

achievement of the desired objectives than there is with psychomotor objectives.  

 :  الدراسیة للخطة الثالث مراحل  

   العرض

 التدریب

  االنتاج

 ) :   العرض او الشرح(  االولى المرحلة في*

 بھا القیام یستطیع الي شیاءواال روبت شكل یوصف)  describing a robot(  مثال یعني الدرس محتوى ھنا المعلم یعرض

   can /can't قاعدة یشرح نقطة بذا وھنا االلي الرجل

  مثالً 

Robot can speak English  .  
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Robot can walk .  

Robot can't cook .  

 ً   فیدیو او بصور االمثلة یوضح المعلم وطبعا

 : التدریب الثانیة المرحلة وفي

   can / can't قاعدة تخص وكتابةجمل قراءة على الطالب یدرب المعلم

 : االنتاج االخیرة المرحلة وفي

   can /can't قاعدة بأستخدام بحریة نفسھم عن یتكلمون الطالب

   نفسھا عن تتكلم  نھى الطالبة  مثالً 

She can speak English fluently & she can dance . She can't play football .  

 االقل المستویات في اللغة دریستت في  فعالة الثالثھ المراحل وھذا

   الدرس خطة Lesson plan  �� مــیمــا  ٣:٠٥

1 - Learing objectives .االھداف تعلیم 

2 - Revision & warming up مراجعة 

3 - Presentaion الدرس 

4 - Drill & Practice التمرین  

5 - Evaluation التقییم  

 ---------------------  

Learing objectives :  

1 /the objective should show a student's behavior .  

2 /the objectives should show an outcome not an activity .  

3 /the objective should be clear & observable by the teacher .  

4 /the objec�ve should include at least 2 elements ( performance  &  

criterion  .(  

5 /the objective should show students' performance .  

6 /the objective should be in observable terms such as ( write - read - spell ....) .  

ً  تتطبیقھا یجب/ 6  . ویكتبون یقرؤن الطالب یجعل مثالً  الكالس في فعلیا
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 الدرس شرح في المعلم یساعد االھداف تحدید/ 7

 للعملیھ مسییر فقط والمعلم بأنفسھم التعلم في دور یاخذون وھم للتغیر المتعلمین تشجیع ب وذلك الطالب حول المتمحور علیمالت

  الذاتي للحكم تشجیعھم وكذلك الشخصیھ اللغھ لتعلم استراجیات ألستحداث الطالب یشجعون التعلیمیھ

 والمعلم الطالب كال البین بینھم والطالب الطالب مع المعلم تفاعل ب لكوذ االیجابي والتفاعل الفصل اجواء االعتبار ناخذزبعین

   والمعرفیھ الشخصیھ المستوییات في اكتفاء یكتسب الزم الطالب.  انفسھم مایحطمون یعني النجاح النفسھم یتوقعون

  ھالشي مایعرف اخر شخص مع االشیاء بعض معرفھ تبادل في شخص انھ المعلومات فجوه یعني ایش

  ؟ صاحباتھا مع معلومھ تتبادل الطالبھ ان ؟ القروبات على الجماعیھ تمارین حل ف یصیر اللي زي  

 یقولون وكیف یقولون سوف ماذا كلھم المشتركین اختیار یعني االختیار  

..  بأختصار لكم اكتبھا برجع  قبل من اخذنھا اللي المراحل نفس ھو طبعا الدرس خطة شكل اسمھ لشي نجي االن  

 فیھا بتدرس اللي والطریقھ تدریسھ یتم ما على سیعتمد المنتصف: االسئلھ مثل لألھتمام الجالبھ واالنشطھ التسخین وتتظمن لبدایھا

  الواقعیھ بحیاتھ ماتعلمھ نربط عشان واجب أو الفھم،، على وتشیك موجزا، ملخصا  النھایة في:  والممارسھ العرض مرحلة وھي.

  : راسیةالد للخطة الثالث مراحل

   العرض

 التدریب

  االنتاج

 ) :   العرض او الشرح(  االولى المرحلة في*

 بھا القیام یستطیع الي واالشیاء روبت شكل یوصف)  describing a robot(  مثال یعني الدرس محتوى ھنا المعلم یعرض

   can /can't قاعدة یشرح نقطة بذا وھنا االلي الرجل

  مثالً 

Robot can speak English  .  

Robot can walk .  

Robot can't cook .  

 ً   فیدیو او بصور االمثلة یوضح المعلم وطبعا

 : التدریب الثانیة المرحلة وفي

   can / can't قاعدة تخص وكتابةجمل قراءة على الطالب یدرب المعلم

 : االنتاج االخیرة المرحلة وفي

   can /can't قاعدة بأستخدام بحریة نفسھم عن یتكلمون الطالب

   نفسھا عن تتكلم  نھى الطالبة  مثالً 
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She can speak English fluently & she can dance . She can't play football .  

 االقل المستویات في اللغة تتدریس في  فعالة الثالثھ المراحل وھذا

 :الفصل اجواء الخامس االعتبار  

 والمعلم الطالب كال البین بینھم والطالب الطالب مع المعلم تفاعل ب وذلك االیجابي والتفاعل الفصل اءاجو االعتبار بعین ناخذ 

  والمعرفیھ الشخصیھ المستوییات في اكتفاء یكتسب الزم الطالب.  انفسھم مایحطمون یعني النجاح النفسھم یتوقعون

 : السادس االعتبار

 للعملیھ مسییر فقط والمعلم بأنفسھم التعلم في دور یاخذون وھم للتغیر المتعلمین یعتشج ب وذلك الطالب حول المتمحور التعلیم

  الذاتي للحكم تشجیعھم وكذلك الشخصیھ اللغھ لتعلم استراجیات ألستحداث الطالب یشجعون التعلیمیھ

   activies األنشطة عن السابع االعتبار

 الحقیقي االتصال تعكس االنشطھ

 : التالیھ فاتالص یملكون انھم یعني

 المعلومات في فجوه

 االختیار

  الراجعھ التغذیھ

 ھالشي مایعرف اخر شخص مع االشیاء بعض معرفھ تبادل في شخص انھ المعلومات فجوه یعني ایش

 یقولون وكیف یقولون سوف ماذا كلھم المشتركین اختیار یعني االختیار

  انجازھا تم التي االتصال افاھد لمدى وفقا المشتركین اتصال تقییم الراجعھ التغذیھ

 وتتظمن البدایھ..  بأختصار لكم اكتبھا برجع  قبل من اخذنھا اللي المراحل نفس ھو طبعا الدرس خطة شكل اسمھ لشي نجي االن

 ةمرحل وھي. فیھا بتدرس اللي والطریقھ تدریسھ یتم ما على سیعتمد المنتصف: االسئلھ مثل لألھتمام الجالبھ واالنشطھ التسخین

   الواقعیھ بحیاتھ ماتعلمھ نربط عشان واجب أو الفھم،، على وتشیك موجزا، ملخصا  النھایة في:  والممارسھ العرض

  

  

    There are four major functions that teachers attribute to their plans:  

1 ( A plan can be a mechanism for decision making, helping the teacher think about content, 

materials, sequencing, timing, and activities. It can be the means by which a teacher gets 

familiar with the information, personalizes the activities, solves other instructional problems 

  : ھي خططھم في ینالمعلم الیھا یعزو رئیسیھ وظائف اربع یوجد

 ، القرارات التخاذ االلیھ ھي الخطة: 1

 ، االنشطھ و التوقیت و التسلسل و المواد و المحتوى في لیفكر المعلم مساعدة و 
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  االنشطة تصنیف و بالمعلومات المعلم لدرایة الوسیلھ تكون قد و

 .  االخرى التعلیمیھ المشكالت حل و

 -------------------------  

2 ( At the level of what actually happens in the class, a plan can be a reminder or map, enabling 

a teacher to confidently face the students, concentrating on their responses to the material, 

rather than mentally groping for what to do or say next. It provides some security in the 

sometimes unpredictable atmosphere of a classroom.  

  

 بالصف؛ مایحدث مستوى على. 2

 . بثقھ الطالب مواجھة من المعلم لتمكن خریطھ او مذكره تكون قد الخطة

 .  متوقعھ غیر اجواء من فالفصل یحصل قد لما الحمایھ و االمن توفر و

 

----------------------- ----  

3 ( A plan can become part of a log of what will be or has been taught. It can thus be used for 

testing or for comparing what has been taught with an earlier needs assessment or with the 

work of another class.  

  

  سجل من جزء تصبح قد الخطة. 3

  ، تدریسھ ماتم او سیدرس ما

 لالختبار استخدامھا یمكن و

 . اخر فصل في عمل مع او االحتیاجات تقییم مع تدریسھ ماتم بین المقارنھ او

 

 --------------------------  

  

4 ( At the managerial level, a plan can help a substitute teacher take over or can provide a 

supervisor with a guide for observation or course evaluation.  

  

 : االداري المستوى على.4
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 . بدیال معلما تساعد أن للخطھ یمكن 

 . للتقییم المالحظھ دلیل مع للمشرف توفر و

  ١١١١١١١ 

Why plan a lesson ؟  

There are four major functions that teachers attribute to their plans:  

1 ( A plan can be a mechanism for decision making, helping the teacher think about content, 

materials, sequencing, timing, and activities. It can be the means by which a teacher gets 

familiar with the information, personalizes the activities, solves other instructional problems 

  ؟ الدرس نخطط لماذا

 : ھي خططھم في المعلمین الیھا یعزو رئیسیھ وظائف اربع یوجد

 ، القرارات التخاذ االلیھ ھي الخطة: 1

 ، االنشطھ و التوقیت و التسلسل و المواد و المحتوى في لیفكر المعلم مساعدة و 

  االنشطة فتصنی و بالمعلومات المعلم لدرایة الوسیلھ تكون قد و

 .  االخرى التعلیمیھ المشكالت حل و

 -------------------------  

  

2 ( At the level of what actually happens in the class, a plan can be a reminder or map, enabling 

a teacher to confidently face the students, concentrating on their responses to the material, 

rather than mentally groping for what to do or say next. It provides some security in the 

sometimes unpredictable atmosphere of a classroom.  

  

 بالصف؛ مایحدث مستوى على. 2

 . بثقھ الطالب مواجھة من المعلم لتمكن خریطھ او مذكره تكون قد الخطة

 .  متوقعھ غیر اجواء من فالفصل یحصل قد لما الحمایھ و االمن توفر و

---------------------------  

3 ( A plan can become part of a log of what will be or has been taught. It can thus be used for 

testing or for comparing what has been taught with an earlier needs assessment or with the 

work of another class.  

  سجل من جزء تصبح قد الخطة. 3
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  ، سھتدری ماتم او سیدرس ما

 لالختبار استخدامھا یمكن و

 . اخر فصل في عمل مع او االحتیاجات تقییم مع تدریسھ ماتم بین المقارنھ او

 

 -------------------------  

4 ( At the managerial level, a plan can help a substitute teacher take over or can provide a 

supervisor with a guide for observation or course evaluation.  

  

 : االداري المستوى على.  4

 . بدیال معلما تساعد أن للخطھ یمكن 

 . للتقییم المالحظھ دلیل مع للمشرف توفر و

 

  ٢٢٢٢٢٢٢٢ 

How to write behavioral  objectives!.؟ 

Learning objectives are statements that describe what a learner will be able to do as a result of 

learning. The are some times called learning outcomes. Learning objectives are also  

statements that describe what a learner will be able do as a result of teaching. Some definitions 

stress that a learning objective is a sort of contract that teachers make with learners that 

describes what they will be able to do after learning that they could not do   

before, the “added value” of teaching. However the connection between teaching and learning 

is not a simple one. Just because knowledge or skills are taught does not mean that particular 

knowledge or skills are learned. Many factors can interfere with the achievement of objectives: 

the existing knowledge of the learner, the relevance or  usefulness of the material presented, 

the skills of the teacher.  

 � ؟! السلوكیھ االھداف نكتب كیف

 لتدریسسسس نتیجة او  التعلم لعملیة نتیجة یسوي یقدر  المتعلم وش تصف التي البیانات ھي التعلم أھداف ان نعرف الزم بالبدایة

 .. 

  ...   outcoms للتعلیم نتائج االھداف ھذه نسمي احیانا

 سوف ما"   العقد ھو اللي" یصف والذي والمعلمین المتعلمین بین العقد من نوع  مثل ھو التعلیمي الھدف أن تؤكد التعاریف بعض

 .. ھذه التعلیم عملیة قبل یسویھ یقدر كان ما والذي بھ القیام علئ قادر المتعلم یكون
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 ..   للتدریس" المضافة القیمة"  ھالشي نسمي 

  والتعلیم التعلم بین العالقھ اسمھ لشي نجي األن

 . .. بسیطة  لیست  بینھم العالقة  ان نعرف الزم اوال

 تكتسبین مایخلیك وحده التدریس بالعامي یعني..   أُكتسبت قد  بالفعل انھا الیعني معینھ مھاره او معرفة تدریس  أن بسبب وذلك

 ...   معینھ مھاره او معرفھ

   زي  التعلم أھداف تحقیق في خلتتد كثیرة لعوامل ویمكن

 المتعلم، لدى الموجودة المعرفة

  المقدمة، المواد  فائدة أو أھمیة 

 ... المعلم ومھارات

  ٣٣٣٣٣٣ 

:.Behavioral objectives components :  

 : السلوكیھ االھداف  محتویات

Kibler et al ( 970) define objec�ves in terms 

of components:  

1 (Who is to perform the desired behavior.  

2 (the actual behavior to be employed in 

demonstrating mastery of the 

objectives.  

3 (he result (i. e., the product or 

performance of the behavior which will 

be evaluated ….(e.g., “an essay” or “the 

speech”.  

4 (he relevant conditions under which the 

behavior is to be performed.  

5 (he standard which will be used to evaluate 

the success of the product or performance.  
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behavioral objective states:  

n action performed by a student.  

he condition under which the performance 

is to occur.  

he criteria of acceptable performance.  

Ex: listening to a conversation, the students  

will be able to correctly answer (action) at 

least questions (criteria).  

 : وھي عناصرً  خمس من مكونھ مصطلحات بانھ االھداف عرف كلیبرا

  فیھ المرغوب السلوك تادیھ- 1

  االھداف من للتمكن بالتظاھر یستخدمونھا الفعلي السلوك- 2

  التحدث او المقال( مثل  كنتیجھ تتقیمھا یتم سوف للسلوك االداء او االنتاج- 3

  االدائي للسلوك صلھ ذا الحاالت- 4

 واالداء المنتج  نجاح مدى لتقییم استخدامھ یتم التي المعیار- 5

  للھدف السلوكیھ الحالھ*

  الطالب یودیھا الذي اطالنش*

 الحدث اداء بموجبھا یتعین التي الحالھ*

 القبول اداء معاییر•

  الصحیحھ االجابھ ع قادرین یكونون سوف الذین الطالب لمحادثھ استماع مثل

well constructed behavioral objective describes an 

intended learning outcome and contains three parts:  

1 - .the conditions under which the behavior is 

performed (a statement that describes the 

conditions under which the behavior is to be 

performed.(  

2 .verb that defines the behavior itself (and action 
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word that connotes an observable student 

behavior.(  

.3 the degree (criteria) to which a student must 

perform the behavior( a statement that specifies 

how well the student must perform the 

behavior.(  

 : اقسام ثالث على ویحتوي التعلم بنتائج والمقصود للھدف السلوكي الشكل یصف 

 ) بھ قاموا التي لوكیھالس الشروط یصف وھوً ( االجرائي السلوك شروط.١

  سلوك ك الطالب یالحظھا التي والكلمات االنشطھ( مثل نفسھ السلوك یحدد الذي الفعل.٢

 السلوك فیھ الطالب یؤدي ان یجب التي المعاییر درجھ.٣

 )فیھ السلوك ادا الطالب على یجب محدده حالھ( مثل

**Objectives refer to descriptions of 

observable student behavior or performance 

that are used to make judgments about 

learning - the ultimate aim of all teaching.  

***behavioral objective is the focal point of 

a lesson plan. It is a description of an 

intended learning outcome and is the basis 

for the rest of the lesson 

 الطالب وادء  سلوك  مالحظات وصف الى االھداف تشیر**

 ..النھائي التدریس في الھدف الى  للوصول النھائي للتعلم استخدامھ على الحكم ویمكن

 ...الدروس للبقیھ اساسیھ وغیر المقصوده النتائج تعلم لوصف محوریھ نقطھ ھو السلوكي الھدف**

In the statement of an objective, such non -  

observable verbs as think, appreciate, enjoy،  

know are unacceptable while specific،  

observable action verbs(e.g., writes, states،  
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reads, pronounces, talks about) are given a 

stamp of approval.  

Behavioral objectives vary along a number of 

dimensions: ) kinds 

 (specificity 

(complexity 

 (time 

(comprehensiveness 

6 (behaviorality   

   observable كلمھ االسماء مثل نجد قد االھداف اثبات في

   think ,appreciate ,enjoy، كلمھ مثل واالفعال

 ) عنھ والتحدث ،الضمائر ،یقرا كتب(  مثال المحدد الفعل مالحظھ ویمكن

  ستھ وھي تنوعھ في تختلف السلوكیھ واالھداف** 

  االنواع-١

  الخصوصیھ/٢

  التعقید/٣

  الوقت/٤

  الترابط/٥

 السلوك/٦

 : السلوكیھ االھداف  محتویات

Kibler et al ( 970) define objec�ves in terms 

of components:  

1 (Who is to perform the desired behavior.  

2 (the actual behavior to be employed in 

demonstrating mastery of the 

objectives.  
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3 (he result (i. e., the product or 

performance of the behavior which will 

be evaluated ….(e.g., “an essay” or “the 

speech”.  

4 (he relevant conditions under which the 

behavior is to be performed.  

5 (he standard which will be used to evaluate 

the success of the product or performance.  

behavioral objective states:  

n action performed by a student.  

he condition under which the performance 

is to occur.  

he criteria of acceptable performance.  

Ex: listening to a conversation, the students 

will be able to correctly answer (action) at 

least questions (criteria).  

 : وھي عناصرً  خمس من مكونھ مصطلحات بانھ االھداف عرف كلیبرا

  فیھ المرغوب السلوك تادیھ- 1

  االھداف من للتمكن بالتظاھر یستخدمونھا الفعلي السلوك- 2

  التحدث او المقال( مثل  كنتیجھ تتقیمھا یتم سوف للسلوك االداء او االنتاج- 3

  االدائي للسلوك صلھ ذا الحاالت- 4

 واالداء المنتج  نجاح مدى لتقییم استخدامھ یتم التي المعیار- 5

  للھدف السلوكیھ الحالھ*

  الطالب یودیھا يالذ النشاط*

 الحدث اداء بموجبھا یتعین التي الحالھ*

 القبول اداء معاییر•
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  الصحیحھ االجابھ ع قادرین یكونون سوف الذین الطالب لمحادثھ استماع مثل

well constructed behavioral objective describes an 

intended learning outcome and contains three parts:  

1 - .the conditions under which the behavior is 

performed (a statement that describes the 

conditions under which the behavior is to be 

performed.(  

2 .verb that defines the behavior itself (and action 

word that connotes an observable student 

behavior.(  

.3 the degree (criteria) to which a student must 

perform the behavior( a statement that specifies 

how well the student must perform the 

behavior.(  

 : اقسام ثالث على ویحتوي التعلم بنتائج والمقصود للھدف السلوكي الشكل یصف 

 ) بھ قاموا تيال السلوكیھ الشروط یصف وھوً ( االجرائي السلوك شروط.١

  سلوك ك الطالب یالحظھا التي والكلمات االنشطھ( مثل نفسھ السلوك یحدد الذي الفعل.٢

 السلوك فیھ الطالب یؤدي ان یجب التي المعاییر درجھ.٣

 )فیھ السلوك ادا الطالب على یجب محدده حالھ( مثل

**Objectives refer to descriptions of 

observable student behavior or performance 

that are used to make judgments about 

learning - the ultimate aim of all teaching.  

***behavioral objective is the focal point of 

a lesson plan. It is a description of an 

intended learning outcome and is the basis 



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

204  

for the rest of the lesson 

 الطالب وادء  سلوك  مالحظات وصف الى االھداف تشیر**

 ..النھائي التدریس في الھدف الى  للوصول النھائي للتعلم استخدامھ على الحكم ویمكن

 ...الدروس للبقیھ اساسیھ وغیر المقصوده النتائج تعلم لوصف محوریھ نقطھ ھو السلوكي الھدف**

In the statement of an objective, such non -  

observable verbs as think, appreciate, enjoy،  

know are unacceptable while specific،  

observable action verbs(e.g., writes, states،  

reads, pronounces, talks about) are given a 

stamp of approval.  

Behavioral objectives vary along a number of 

dimensions: ) kinds 

 (specificity 

(complexity 

 (time 

(comprehensiveness 

6 (behaviorality   

   observable كلمھ االسماء مثل نجد قد االھداف اثبات في

   think ,appreciate ,enjoy، كلمھ مثل واالفعال

 ) عنھ والتحدث ،الضمائر ،یقرا كتب(  مثال المحدد الفعل مالحظھ ویمكن

  ستھ وھي تنوعھ في تختلف السلوكیھ واالھداف** 

  االنواع-١

  الخصوصیھ/٢

  التعقید/٣

  الوقت/٤

  الترابط/٥



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

205  

 السلوك/٦

٤٤٤٤٤٤٤٤  

  االھداف انواع

1 – Cognitive objectives 

 ١ /For objectives that are primarily cognitive, the student may be asked to select the correct 

response from a set of possible responses. If the correct response is selected, the evaluator 

assumes that the desired objective has been achieved .  

  

With cognitive objectives there is less certainty that a given behavior is evidence of achievement 

of the desired objectives than there is with psychomotor objectives.  

  

٢ /Emphasis is on knowing, conceptualizing, comrehending, applying, synthesizing, evaluating, 

often verbal behavior is what is to be changed or added to.  

  

٣/The cognitive domain deals with knowledge and understanding.  

  

 االھداف انواع

                  المعرفي المجال  -- ١ 

 من اختیار مثل یعني المحتملھ األجابات من مجموعھ بین من الصحیحھ االجبابة یختار الطالب من نطلب..   األول المقام في -- ١ 

 .       علیھا مثال مثل ھذا"  � تحقق المعرفي الھدف ان نقول ھنا الصحیحھ االجابھ اختار الطالب اذا عددمت

 

 ادري ما كذا فھمتھا انا(  والحركیة المعرفیھ االھداف تحقیق علئ دلیلل ھو یحدث الذي المعین السلوك المعرفیھ االھداف في -٢

  )                                        ال لو صح اذا

 .  والتقییم والتطبیق، والفھم، والتصور، ، المعرفھ على التركیز یتم المعرفیھ االھداف في --- ٣ 

                علیھ اإلضافھ او تغییره یمكن ما ھو اللفظي السلوك غالبا االھداف ھذه في

  ... فھموال المعرفة مع المعرفي المجال یتعامل -- ٤

٢Psychomotor Objectives 
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١/The psychomotor domain deals with relatively simple motor skills, like typing and walking, as 

well as the more complex skills of talking and writing.  

٢/For objectives that are primarily psychomotor the student may be asked to demonstrate that 

he can perform some task requiring the desired skill.  

 ٣/Skills and dexterity are involved, success in instruction involves teaching new skills or 

coordination of old ones.  

  الحركي المجال.. ٢

 الكالم من تعقیدا أكثر مھارات  الى باإلضافھ والمشي، الكتابة مثل ، نسبیا بسیطة حركیة مھارات مع ملیتعا الحركي المجال -- ١

  .والكتابة

  المطلوب المھارة تتطلب التي المھام بعض یؤدي أن یمكن أنھ إلثبات یُطلب قد الطالب  الحركي الھدف في األول المقام في -- ٢

  الحركي المجال في المعنیة ھي والبراعة المھارات-- ٣

  أخرى مره القدیمة تنسیق أو  جدیده مھارات تعلیم یشمل التعلیم في والنجاح

 ٣ //Affective Objectives   

  

١/The affective domain receives special treatment in terms of values and value systems, 

attitudes, interests, and motivation. It deals with values, attitudes, and interests .  

٢ /Emphasis is on attitudes, values, emotions, instruction is aimed at changing behavior and 

approach behaviors.  

٣/All the objectives should be written in behavioral terms. It is stressed that behavioral 

objectives assume that ends should be separated from means and determined prior to the 

activity of learning and that it is the teacher, but never the student, who determines the ends.  

  

  العاطفي المجال -- ٣

 . والتحفیز المصالح،و والمواقف، القیم، ونظم القیم حیث من خاصة معاملة العاطفي المجال یتلقى-١

 والمصالح والمواقف القیم مع یتعامل ھو

 

 والعواطف، والقیم المواقف على المجال ھذا في التركیز یتم.-- ٢

 .السلوكیات ونھج السلوك تغییر إلى التعلیم ویھدف 

  مافھمتھ ذي للنقطة تابع شي في))   مالحظھ(((  السلوكیھ حیث من االھداف تكتب ان یجب-- ٣
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 �� اضافیھ معلومات في لھ ارجعو توما حاطتھ الصور في البوم في ������احظظظظھمالاااا

Lesson plan 

1 Learning objectives 

2 Revision and warming-up.  

 3 Presentation.  

 4 Drill and practice.انشرحت ما باقي  

 5 Evaluationانشرح ما باقي  

  االھداف تعلم

Simply, learning objectives refer to learning outcomes or what the students will be able to do as 

a result of the teaching and learning activities that ate involved in .  

  

 یشاركون  التي والتعلم التعلیم ألنشطة جةنتی بھ القیام على قادرون الطالب یكون ما أو التعلم نتائج إلى تشیر التعلم أھداف ببساطة،

 فیھا

very teacher should identify the specific objective (s) of the lesson s/he wants to chieve.  

 یحقق ان یرید الدرس من معین ھدف تحدید علیھ یجب معلم كل

 

identifying the specific objectives) helps the teacher select his/her teaching and learning 

activities  

  أنشطة لھا/  لھ یختار المعلم یساعد محدده اھداف تحدید

 .والتعلم التعلیم

 .identifying your s objective simply means determining just what students should perform and 

learn as a result of their involvement in certain teaching-learning processes  

 معین تدریس في لمشاركتھم نتیجة اداءه الطالب على یجب ما بالضبط تحدد انك ببساطة یعني  بك الخاص الھدف تحدید

 Therefore, in writing a specific objective you should emphasize the anticipated "learning 

outcomes" or the performance which indicates that learning has already occurred  

 .بالفعل حدث قد التعلم أن على یدل مما المتوقع األداء أو التعلم نتائج" المتوقع على التأكید یجب محدد ھدف كتابة في 

 

For this reason, the students' performance should be described in observable terms (using 
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action verbs such as pronounce, read, define, compare, use, describe, identify, spell, write, 

draw... etc.). When you say: the students will be able to understand a short story or to 

appreciate the role of a certain character, you don't describe the learning outcomes in 

observable verbs. Instead, you can say: the students will be able to answer 15 ques�ons about a 

certain short story. The students' answers reflect their understanding or lack of understanding 

 واالستخدام، ومقارنة وتحدید وقراءة، نطق، مثل  األفعال باستخدام( مالحظتھا في  الطالب أداء وصف ینبغي السبب، لھذا

 لتقدیر أو قصیرة قصة فھم على قادرین الطالب یكون سوف: لك یقول عندما). الخ...  الرسم أو كتابة وتوضیح، وتحدید وصف

 قادرین الطالب یكون سوف: تقول أن یمكنك ذلك، من بدال. حظتھامال یمكن األفعال في التعلم نتائج تصف ال معین، حرف دور

 فھمھم عدم أو فھمھم الطالب إجابات تعكس.  القصیرة القصة حول أسئلة 15 عن اإلجابة على

 

all the verbs used in the objectives should refer to observable actions, which can be) measured.  

  معتدل یكون بحیث ادراكھ یمكن عمل إلى تشیر ان األھداف في المستخدمة الاألفع جمیع على یجب

students know what assessment procedures will be carried out in order to determine whether 

or not the learning outcomes have been achieved.  

 التعلم نتائج تتحقق لم أو تحققت كان إذا ما تحدید أجل من التقییم إجراءات تنفیذ سیتم ما الطالب یعرف

 

These procedures are referred to as the condition under which the students can perform a 

certain task.  

 .معینة مھمة أداء للطالب یمكن  حالھ الى تشیر اإلجراءات وھذه

Each objective involves the minimum degree of competency, which indicates that a certain 

objec�ve has been achieved. e g. correctly, 90% of the ques�ons ten vocabulary items(  

   المثال سبیل على. (معین ھدف إحراز تم قد أنھ على یدل مما الكفاءة، من االدنى الحد عن تقل ال درجة على ینطوي ھدف كل

 المفردات بنود عشرة تحوي سئلةاأل من 90٪

ific objective includes various language areas; they can include language components such as 

words, sounds, letters ،  

 والحروف واألصوات الكلمات مثل اللغة عناصر تتضمن أن یمكن فإنھا المختلفة، اللغویة المناطق المحدد الھدف ویتضمن 

 .الھیاكلو

other objectives can include language functions such as inviting, requesting, and introducing 

people, apologizing.  

 .واالعتذار الناس، وتعریف الطالبة، دعوة، مثل اللغة وظائف أخرى أھداف تشمل أن ویمكن
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  صحیح بشكل االقل على اشیاء خمس یطلیون یقدرون راح مختلفھ لمحادثات الطالب سماع بعد

  اخطاء بدون مختلفھ اجتماعیھ الحداث زمالئھم دعوة على القدره للطالب یكون راح المسرحیھ او االدوار لعبة في دور لھ یاخذ لما

  والكتابھ والقراءه والتحدث االستماع عي اللي اللغھ مھارات یتضمن ممكن المحدد الھدف

  بالنص الموجوده االفكار من ٪٨٠ یلخصون انھم یقدرون راح ،الطالب المقروء لنصا عطوني یقول یقدر االستاذ

  صحیح بشكل خریطھ یرسمون یقدرون راح ،الطالب تعلیمات ١٠ل االستماع

 . واالجوبھ االسئلھ بین یفرقون یقدرون راح ،الطالب االصوات من مختلفھ انواع یصیغ للمدرس االستماع

  االقل على مواقف ثالث في صحیح بشكل التام المضارع زمن ملونیستع یقدرون راح الطالب

 . االقل على كلمات خمس یشكلون یقدرون تخلیھم راح) flash card( البطاقات الطالب اعطاء

 

  الكالم اجزاء بین یفرق انھ الطالب یقدر راح ، المتعدده الخیارات سوال في 

 كلمات ١٠ یعرفون ھمان قادرین یخلیھم راح للطالب القاموس اعطاء

  بفھم الموضوعھ االسئلھ على االجابھ على القدره لدیھم یكون راح ،الطالب للشریط السماع بعد

 صحیخ بشكل اسئلھ ١٠ على یستجبون راح الطالب ، الفصل داخل التفاعل

  اخطاء بدون القواعد اجوبة على یجاوبون یخلیھم راح للطالب)  do as shown(  تمرین اعطاء

 �� العافیھ یعطیكم دیم نھئ

  

  

 

Warming up  :  

➢Teachers tend to revise the previous lesson. 

➢The teacher is better to revise language points related to new lesson. The language points can 

be related to the new ones either by similarity or by contrast.  

➢In both cases, he/she can create language unity. 

➢The teacher can use the revision phase as a gradual introduction to the new lesson.  

  

ً  یفضلون المدرسین  ممكن ان ناحیة من مفیده ھالمراجعھ ، السابق الدرس الطالب مع  یراجعون جدید درس في البدایة قبل دائما
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 یحقق متشابھین او ببعض مرتبطین الدرسین كانوا سواءً  الحالتین وفكال  السابق بالدرس متشابھ او مرتبط دیدالج الدرس یكون

 .   الوحده ف تماسك

 

 .  الجدید للدرس تدریجیھ كمقدمھ ھالمراجعھ یستخدم یقدر المدرس وبرضوو

➢This type of revision is functional as it reminds the student with the related language points in 

a certain area. 

➢The students prior knowledge has also a function. It is thought of as a part of the whole.  

➢The revision phase can create what is called “knowledge continuity and unity”. The teacher 

uses the revision phase as a medium for hinting the new lesson and thus providing an effective 

“warming up”. 

 

 :  المراجعھ  وظائف

 .  معین بموضوع المتصلھ الرئیسیھ بالنقاط الطالب تذكر -١

  كل من جزء یعتبر وھذا  سابقھ كمعرفھ قبل من الشي عن معرفھ عنده یكون الطالب ان  -٢

 الدرس على للداللة كوسیلة المدرس ویسخدمھا)  المعرفیة الوحدة استمراریة(  ھو اللي مھم شي تحقیق في تساعد المراجعھ -٣

.  ھالمراجعھ بعد بیدرسون جدیده ومعلومات جدید درس فیھ ان الطالب یعرفون السابقھ المعلومات یراجع یبدأ لما یعني ، الجدید

 . فعالھ كانت االحماء عملیة ان یثبت وھالشي

  

  

 

 

  presentation 

the term is applied here not only to the kind  of limited and controlled modeling of a targe 

t item that we do when we introduce a new word or grammatical structure, but also the initial 

encounter with comprehensible input in the form of spoken or written texts, as well as various 

kinds of explanations, instructions and discussion of new language items or tasks  .  

 تركیب او كلمھ نقدم عندما بھ نقوم الذي الھدف موضوع من ومحدد مخطط تصمیم من كنوع فقط لیس ھنا یطبق العرض مصطلح

 من متعدده انواع وكذلك ومكتوبھ منطوقھ نصوص شكل في المدخالت مفھومھ مع اولیھ جھھموا ایضا لكن جدید نحوي

 جدیده لغویھ مواد او مھام ومناقشھ والتعلیمات الشروحات
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➢Effective teacher presentations can help to activate and harness learners’ attention,   effort, 

 intelligence and conscious (metacognitive)  learning strategies in order to enhance learning.  

➢The ability to mediate new material or instruct effectively is an essential teaching skill; it 

enables the teacher to facilitate learners’ entry into and understanding  of new material, and 

thus promotes further learning.  

 اجل من المعرفیھ وراء التعلم واستراتیجیات وادراكھم وجھدھم المتعلمین انتباه وشد تنشیط على تساعد الفعالھ المدرس عروض

 .التعلم تعزیز

 المواد من وفھمھم ینالمتعلم دخول لتسھیل المعلم تمكن اساسیھ تدریس مھاره ھي فعال وارشاد جدیده مواد ادخال على القدره

 .التعلم من مزید على تشجع بالتالي الجدیده

 

           characteristics of effective presentation 

 

Attention: the learners are alert, focusing their attention on the teacher and the material to be 

learnt and aware that something is coming       that they need to take in                                   

   

 : الجید العرض خواص

 :االنتباه -١

 .الیھا بحاجھ ھم قادمھ االشیاء بعض ھناك ان وادراكھم تعلمھا المراد والماده المعلم على انتباھھم وتركیز تأھب حالھ في المتعلمین

 

 

2(Perception: this means not only making sure that the material is clearly visible and audible in 

the first place, it also usually means repeating it in order to give added opportunity for or 

reinforce perception. It  helps to get  

      some kind of response from The learners to check that they have in fact perceived the 

material accurately: repetition or  writing.  

 : االدراك-٢

 مكرره وسائل عاده المواد االول المقام في الواضحھ والمرئیھ المسموعھ تكون الدراسیھ المواد ان فقط تاكیدنا النجعل یعني ھذا

 الحقیقھ في انھم من لتأكد المتعلمین من االستجابھ من نوع حصول على اعدویس الفھم وتعزیز اضافیھ فرصھ اعطاء اجل من ذلك

   صحیح بشكل الماده ادركو

Understanding: the learners understand the meaning of the material being introduced, and its 

connection with other things they already know (how it fits into their existing perceptions of 
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reality or schemata). So, you need to illustrate, make links with previously learnt material, 

explain. Their responses give you valuable feedback on how well they have understood: a 

restatement of concept in their own words, for example.  

 :الفھم-  ٣

  ادخالھا یجرى التي المواد من المعنى یفھمون الطالب

 مسبقا معروفھ اخرى اشیاء مع وعالقتھا

 ویشرحھا مسبقا المتعلمھ المواد مع ویربط لیوضح یحتاج المعلم لذلك

  فھمھم نجاح مدى على قیمھ راجعھ تغذیھ تعطیك اجابتھم

    الالمث سبیل على باسلوبھم مفھوم صیاغھ اعاده

(Short-term memory: The learners need to take the material into short-term memory: to 

remember it, that is,  until later in the lesson when you have an opportunity to do further work 

to consolidate learning. So, the more ”impact” the original presentation has- for example, if it is 

colorful, dramatic, and unusual in any way- the better. The learners should be encouraged to 

manipulate the new language elements. The minimum level of language manipulation is 

repetition (class repetition, group repetition and individual repetition.(  

  

 : المدى قصیره الذاكره -٤

 لدیك یكون عندما الدرس في الحق وقت في لتذكرھا القصیر المدى على الذاكره في المعلومات حمل او اتخاذ الى بحاجھ المتعلمین

 التعلم ودمج لدعم العمل لمواصلھ فرصھ

  لوفمؤ وغیر ومسرحي حیوي كان لو مبتكر عرض اكثر فان لذلك

 تكرار، الفصل تكرار( التكرار ھو التعامل من االدنى الحد الجدیده اللغھ عناصر مع التعامل على یشجعو ان یجب المتعلمین

  )فردي تكرار،المجموعات

Explanation : explanation refers to  the planned teacher talk particularly prepared to explain  

and clarify the new language elements. Teachers can provide their explanation in Arabic or in 

English keeping their use of Arabic to the minimum  .  

   

 .   الشرح-٥

  جدیده لغویھ عناصر وتوضیح للشرح  لالستعداد بالتفصیل لھ المخطط  كالم الى یشیر الشرح

 اقل لیكون العربي الستخدام ضبطھ مع االنجلش او بيالعر في شرحھ تزوید یستطیع المعلم
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lesson plan should contain: 

 *the name of the teatcher and the mentor teacher,the date and the duration of the 

lesson,some information about the school and the profile of the target group 

*aims:  

content aim:  

the topic of the lesson 

language aim:  

the language competence   

)vocabulary ،grammar,spelling, pronunciations (  

language skills:  

)listening,reading,speaking,writing(  

thinking skills :  

metacognitive(e.g centering learning),cognitive (e.g prdicting,elicting,matching),social mediation 

(e.g cooperating,peer correcting) 

 *course material:  

)e.g course book, handouts, supplementary book(  

   sample lesson plan  اسمھا الدرس لخطھ نموذج صوره الصور البوم في  صور البوم في یوجد مالحظھ

  حور نزلتھا

###Practice is the activity through which language skills and knowledge are consolidated 

and  gradually mastered. 

 

#  Learners should be involved in language activities, which help them gradually automatize the 

verbalized  knowledge. 

#  In practice activities, the teacher gets the learners to demonstrate a certain language element 

or skill.  

#The teacher has a dual role in practice activities; he provides the learners with an appropriate 

prompt or stimulus that  elicits the learners’ responses. 

#   he also should monitor their performance. 
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  تدریجیا والمعرفیھ اللغویھ المھارات توحید خاللھ من یتم الذي النشاط ھي الممارسھ انو نفھم### 

 معرفتھم زیادة في تدریجیا تساعدھم النھا اللغویھ نشطھألا في المتعلمین اشتراك ینبغي#

 مھارات او معینھ لغات فھم المتعلمین یعطي راح المعلم نشطھألا ممارسة في#

 علیة یجب انو كما.. المتعلمین لردود مناسب وكمحفز كموجھ یعمل نھأل والممارسھ نشطھألا في مزدوج دور لھ علمالم انو#

 .. ادائھم مراقبة

  Characteristics of Effective Language Practice 

  للغھ الممارسھ خصائص

 1 (  Practice activities should be valid, in the  sense that the activity should activate the learners 

primarily in the skill or the element under consideration. 

  ولألا المقام في المتعلمین مھارة یفعل ھالنشاط انو یعني.. صحیحھ الممارسھ االنشطھ تكون ان یجب1

2 ( The learners should have a good preliminary understanding of the language they are 

required to practise.  

 ممارستھ تلزم التي للغھ جید اولي فھم للمتعلمیم یكون ان یجب

3 ( Practice activities should provide wide opportunities for actual engagement with  the 

language the learner is practising. 

 بالممارسھ المتعلم لغة مع الفعلیھ المشاركھ امام واسعھ اقاف في الممارسھ توفر االنشطھ ان ینبغي

4 (  Learning is always reinforced and consolidated by doing things right. It is therefore significant 

to design practice activities in such a way that learners are likely to succeed in doing the task.  

 

 

 في تنجح التي والممارسھ نشطھألا تصمیم المھم من لذلك..الصحیح مسارھا في مورألبا القیام طریق عن ویوحد یعزز دایما التعلیم

 المتعلمین بمھمة القیام

5 ( A good practice activity provides opportunities for useful practice to all, or most, of the 

different levels within a class. 

 الصف داخل مختلفھ مستویات من الجمیع لممارسة والجیده المفیده الفرص الجید النشاط یوفر

6 ( The teacher should have clear instructions to help the learner do practice activities 

successfully. Furthermore, you should assist them to increase their chances of success. Such 

assistance may take the form of allowing plenty of time to think, of making the answers easier 

through giving hints and guiding questions, of confirming beginnings of responses in order to 

encourage continuations. 
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 فرصة زیادة ع لیساعدھم وكمان.. بنجاح نشطھألا لیمارسو الواضحھ التعلیمات باعطائھم الطبیر الدور لھ كونی الزم المعلم انو

 المستمر والتشجیع سئلھألا وتوجیھ التلمیح او للتفكیر وقت اعطائھم خالل من النجاح

Some Guidelines and Examples for Classroom Practice 

 الصفیة الممارسات عن وأمثلة التوجیھیة المبادئ بعض

•  Practice activities vary according to the linguistic level and the age of the learners . 

 المتعلمین وسن اللغوي للمستوى وفقا الممارسھ نشطھألا تختلف

•  With beginning learners choral repetition can be good fun and allow all learners to try the new 

word out with everybody else without having the risk of making mistakes in front of the class.  

  

 المجموعات مع الجدیده الكلمات یتعلموا انو للمتعلمین كمان ویسمح لھم ممتع یكون نوأل التكرار نستخدم  المبتدئین المتعلمین مع

 الصف امام الفرد یخطئ انو دون

• After choral repetition the teacher can use individual repetition and correct the learner’s 

mistakes.  

 المتعلم فیھا وقع الي خطاءألا وتصحیح الفردي التكرار استخدام للمعلم یمكن الجماعي التكرار بعد•

•  In elementary level students go beyond simple repetition and imitation, they are encouraged 

to use a combination of the new  grammatical structure with the words they have already 

learned. The teacher can use • substitution  drills guiding the learners to make similar 

sentences .  

•  Using different “prompts” such as words, pictures or real objects, the teacher can help the 

learners initiate different sentences.  

 

 الي الكلمات مع النحویھ البنیھ من مزیج استخدام ع تشجیعھھم ویتم.. والتقلید البسیط التكرار نتجاوز االبتدائیھ المرحلة طالب مع•

 .. بالفعل تعلموھا

 مختلفھ جمل انشاء خاللھا من یستطیع المتعلم.. الحقیقیھ الكائنات او صوروال الكلمات نستخدم

•  ( Intermediate level)  the teacher feels that students need to repeat a sentence or two: “Allan 

is taller than Mary” chorally or individually. In so doing, he provides the students a chance to try 

out the new language. Substitution drills are very effective here. 

 بشكل أو جماعي" ماري من أطول ھو أالن: "جملتین أو جملة لتكرار بحاجة الطالب أن المعلم یشعر) المتوسط المستوى( •

 .ھنا جدا فعالة التدریباتو.جدیدة لغة من الخروج لمحاولة فرصة للطالب یوفر  بذلك، القیام في. فردي

5  - Evaluation  
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Evaluation is the most important component of any curriculum model. It is the process by which 

we measure the achievement of learners in a particular subject. It is carried out in terms of its 

objectives. In other words it helps us to find out if determined objectives of curriculum are being 

achieved to what extent, and if not, why ؟ 

 خالل من ذلك ویتحقق. معین موضوع في الطالب انجاز نقیس خاللھا من التي العملیة وھو. منھج أي في عنصر أھم ھو التقییم

 لم وإذا ذلك، تم مدى أي وإلى تحققت المنھج أھداف كانت إذا ما معرفة على تساعدنا أنھا أخرى وبعبارة. الموضوعة أھدافھ

 فلماذا؟ تتحقق،

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Evaluation has many dimensions:  

1  - what  

A-  Assessment of the feasibility of objectives.  

b-  Assessment of the suitability of contents (textbooks). 

c-  Assessment of the teaching techniques and quality of teaching (teacher’s performance).  

d-  Assessment of the quality of learning (pupils’ performance). 

e-  Assessment of the materials used in teaching and learning process.  

 

 : أبعاد عدة لھ التقویم

 تقییمھا؟ یجب التي االشیاء ماھي - 1

 االھداف تنفیذ قابلیة تقییمأ

 )الدراسیة الكتب( المحتویات  مالءمة مدى تقییمب

 )المعلم داء( التدریس وجودة أسالیب تقییم - ج

 ).التالمیذ أداء( التعلم ةجود تقییم - د

 .والتعلم التعلیم عملیة في المستخدمة األدوات تقییم - ج

 

2 – How : 

As regards evaluation of curriculum itself, the curriculum experts and educators use the 

following research techniques.  

a- Surveys.  
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b- Questionnaires to be administered to school teachers, administrators, supervisors, parents, 

learners etc.  

c- Interviews of the school personnel and parents.  

d- Micro teaching.  

e- Observation, discussions etc.  

  

 ؟ التقییم عملیة تتم كیف - 2

 : التالیة البحث تقنیات والتربویین جالمناھ خبراء یستخدم نفسھ، المنھج بتقییم یتعلق فیما

  الرأي استطالعاتأ

 الخ والمتعلمین األمور وأولیاء والمشرفین واإلداریین المعلمین و المدرسة إلى توجھ أن على استبیانات استخدامب

  االمور وأولیاء المدرسة لموظفي مقابالت - ج

 الدقیق التدریس - د

 .  والمناقشات المالحظة -ھـ

 

3  - Who 

Curriculum evaluation is actually a team work. It can hardly be carried out single-handedly. It 

needs a group of specialists and research workers. The findings of evaluation are used in 

revising, improving and updating the curriculum.  

  یم؟التقی بعملیة یقوم من

 مجال في والعاملین المتخصصین من مجموعة الى یحتاج إنھ. بانفراد تنفیذه الصعب ومن جماعي عمل الحقیقة في ھو المنھج تقییم

 . الدراسیة المناھج وتحدیث وتحسین تنقیح في التقییم نتائج وتستخدم. البحوث

 

 الطالب تقییم بینما البحوث في متخصصین بھ یقوم المناھج تقییم.  الطالب تقییم عن یختلف المناھج تقییم ھذا بنات:  مالحظة** 

 .المعلم بھ یقوم

 

 

4  - When 

Daily, monthly, yearly, etc.  
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 .الحاجة دعت ما متى وقت بأي یسووھا یقدروا یعني. سنویا أو شھریا أو یومیا التقییم؟ عملیة تتم متى

 -----------------------------------------------------------------------------  

Types of evaluation: 

We have TWO kinds of evaluation :  

- Summative evaluation. 

- Formative  evaluation. 

In line with the conception of curriculum as a process, evaluation can come both at the end of 

the program or during the course of the program. The evaluation that is concerned with what 

happens at the end of the program is called summative evaluation; while evaluation that looks 

at how the curriculum is working during the lifespan of a program is called formative evaluation.  

  

 :  التقییم أنواع

 تكویني تلخیص - 2  تلخیصي تقییم -1: التقییم من نوعان لدینا

 ً  .البرنامج سیر خالل أو البرنامج نھایة في  التقییم یتم أن یمكن ،)عملیة( بوصفھ المنھج مفھوم مع تماشیا

 .البرنامج نھایة في  یحدث الذي ھو التلخیصي التقییم -

 .عملھ كیفیة ویوضح البرنامج عمل خالل یتم الذي ھو التكویني التقییم -

The lesson should be closed with feedback.  

  الراجعھ بالتغذیة ینتھي الزم الدرس

  فایدتھا ایش

assess student production   

   الطالب انتاج تقییم

  feedback انواع

1 - content feedback :  

-how a good performance was in communicative activity .  

  النشاط تأدیتھ اثناء للطالب الجید األداء على تركز

- focusing on ability rather than correct of language.  

  اللغویھ لألخطاء تصحیحھ من اكثر الطالب مقدرة على یركز
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2 - form feedback:  

  االول النوع عكس ھذا

Deals with linguistic accuracy of student perform  .  

  للطالب اللغویة الدقة مع تتعامل

 

 :الراجعھ التغذیھ تعریف٣

 -١: تعاریف عدة لھا

 

 السلوك تعدیل في تساھم فھي. أخطائھ تصحیح وآلیة ردوده بنتائج المتعلم بارإخ إلى تھدف التعلیمي المیدان في الراجعة التغذیة

 التعلم عملیة تسھیل إلى تؤدي فھي الذاتي، التعلم عملیة في األھمیة بالغ دور الراجعة وللتغذیة. نتائجھ تقویم خالل من المتعلم عند

 . وسرعة ونوعا كما اإلنتاج وتحسین التعلم جودة ورفع التعلیمیة العلمیة الكفاءة زیادة في وتساھم ؛

 

Feedback in the educational field aims to tell the learner responses and the results of the 

mechanism correct his mistakes. They contribute to behavior modification when the learner 

through the assessments results. And feedback very important role in the self-learning process, 

they will facilitate the learning process; and contribute to increased educational and scientific 

efficiency and raise the quality of learning and improve production quality and quantity and 

speed.  

  

٢- 

 لھ توضح بحیث ونتائجھ أدائھ عن الفرد یتلقاھا معلومات مجموعة ھي الراجعة التغذیة إن:  معلومات كونھا الراجعة التغذیة

 . إلیھ الوصول ینبغي الذي للھدف أدائھ مالءمة ومدى تعلمھ ما ومقدار تقدمھ ومقدار فیھا وقع التي األخطاء

Feedback being Information: The feedback is a group of the individual receives information 

about its performance and its results so that shows him the errors that occurred and the 

amount of the offer and how much they have learned and the appropriateness of the 

performance of the target to be reached.  

 باألداء المتعلقة التوجیھات بین أي االستجابات و المثیرات بین تفاعل الراجعة التغذیة:  للتفاعل صورة كونھا الراجعة التغذیة-٣

 المرجوة األھداف قلتحقی أدائھ نحو المتعلم توجیھ إعادة إلى یؤدي التفاعل وھذا ، المتعلم بھ یقوم الذي واألداء

Feedback being a picture of the interaction: feedback interaction between stimuli and responses 

between any guidance on performance and performance played by the learner, and this 

interaction leads to redirect the learner about his performance to achieve the desired goals 
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٤-  

 یساعد مما المتعلم عند السلوك تقوم تؤدیھا، التي التقویمیة الوظیفة خالل من الراجعة التغذیة:  تقویم صورة كونھا الراجعة التغذیة

 .فیھ وقع الذي الخطأ تعدیل على

Feedback being image Assessment feedback through the assessment function performed by, the 

behavior when the learner, which helps to error, which occurred the amendment.  

 إعادة إلى وتؤدي أدائھ عن بمعلومات المتعلم تزود الراجعة التغذیة أن إلى توصلنا المختلفة التصنیفات وفق السابقة التعریفات تلك

 علیھ والحكم سلوكال تقویم إلى یؤدي مما توجیھھ

 

Those earlier definitions according to different classifications we determined that feedback 

provides the learner with information on performance and lead to redirected leading to the 

calendar behavior and sentenced.  

  

  

 :والتعزیز لراجعھا التغذیھ بین الفرق

 ، التعزیز من دقة أكثر الراجعة التغذیة ، بینھما الفروق من عدد بیان من البد وھنا:  والتعزیز الراجعة التغذیة بین البعض یخلط

 عةالراج التغذیة أما األداء على مترتبة نتیجة ھو التعزیز ، وجداني تراكم فھو التعزیز في أما معرفي تراكم الراجعة التغذیة وفي

 باألداء متعلقة معلومات فھي

Some confusion between feedback and reinforcement: Here we must explain a number of 

differences between them, the feedback is more accurate than reinforcement, and in the 

feedback cybernetic accumulation In the reinforcement is the accumulation of sentimental, 

consolidation is a consequence of the performance of the feedback it is related to performance 

information  

 ئھأدا عن بمعلومات المتعلم تزود الراجعة التغذیة أن إلى توصلنا المختلفة التصنیفات وفق السابقة التعریفات تلك بسیط تعدیل

 علیھ والحكم السلوك تقویم إلى یؤدي مما توجیھھ إعادة إلى وتؤدي

 

Those earlier definitions according to different classifications we determined that feedback 

provides the learner with information on performance and lead to redirected leading to the  

assessment behavior and sentenced.  

  فیھ موجوده موب الراجعھ بالتغذیھ جدید معلومات الئ باالضافھ شریحھ ٧٠ رابط من شزحھا مع الدرس خطة ذس  

 

 � البنات من وحده�  الرابط خارج من جایبتھا  معلومھ من كم في+  الصف ادارة 
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h�p://up.top4top.net/downf-top4top_24d50774b22-pdf.html 

 

 

  Gestures�  اإلیماءات  

 

Gesture is a facial or body movement that communicates meaning; examples include a 

smile, a frown, a shrug, ashake or nod of the head. Gestures often accompany verbal 

communication.  

 واإلیماءات الرأس، من إیماءة أو ،ھزه اإلستطاعھ ،عدم العبوس ، اإلبتسامة ،مثل المعنى توصل التي الجسم أو الوجھ حركة ھي  

 . اللفظي اإلتصال تصاحب ما غالبا

✋ 

 ھذا على تدل حركات تطلع راح أكید وأنبسط أفرح لما مثال معین شيء على تدل إللي الرأس أو الجسم حركة ھي ھنا اإلیماءات

 ،، إیماءات ھي الشعور ھذا تصاحب إللي الحركات المبالك التعبیر او اإلبتسامھ منھا الشعور

 لما مثال بالكلمات فرحتي عن اعبر راح أكید فرح لحظة في أكون لما یعني اللفظي باإلتصال مرتبطھ تكون ما غالبا واإلیماءة

  وكذا أجتزت إني وأقولھم أھلي أخبر أجتاز

☆☆☆☆☆☆ 

�Giving Direction  أوامر إعطاء   

  للباب بیده یأشر راح مثال برا أطلع>>> إشاره بطریقھ أمر یعطیھ راح الطالب من شيء یبغى نكا إذا المعلم

�Vocabulary المفردات توضیح  

  أكثر او كلمتین او كلمة مفردات تصاحبھا راح للطالب إشاره المعلم یعطي لما

 

�Practic ممارسة  

  المعلم مع الطالب حركھ او الطالب مع حدیثھ عند رأسھ او المعلم ید حركھ ھي إللي

 

Gestures and mime can be really helpful in numerous classroom situations and using them 

often can assist both you and your student. 

 األحیان من كثیر يف وإستخدامھم الدراسیھ الفصول حاالت من العدید في حقا مفیدا یكون أن یمكن الصامت والتمثیل اإلیماءات

 .والطالب المعلم من كال تساعد أن یمكن

http://up.top4top.net/downf-top4top_24d50774b22-pdf.html
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✋   

  للشرح ینتبھ الطالب تخلي الحركھ ھذي عالسبوره بیده بالضرب المعلم یقوم الشرح أثناء الطالب ذھن یشرد لما: مثال

  أسكتوا یعني>>>>  فمھ على یده بوضع المعلم ویقوم الفصل في إزعاج الطالب یسوي لما أو

 . كالم او مفردات بدون المعلم إستخدمھا صامتھ ركاتالح ھذي

☆☆☆☆☆☆ 

 

Eliciting� اإلستنباط  

Techniques or procedures which a teacher uses to get learners to actively 

produce speech or writing. 

 

 . الكتابھ او الكالم إنتاج نشاط على المتعلمین لحصول المعلم یستخدمھا التي واإلجراءات التقنیات ھي

 مباشرة اإلعتماد بدون بأنفسھم المعلومة تقریب أو فھم على الطالب تساعد إللي المعلم یسویھا إللي األنشطھ او المحاوالت یعني

  المعلم على

 

Eliciting means getting information from people as opposed to giving it to 

them - asking, throwing questions back at the students, in a nutshell.  

  

 على اخرى مره األسئلھ ویلقي یسأل المعلم بإختصار. لھم إعطائھا من بدال الناس من معلومات على للحصول وسیلة اإلستنباط

 . الطالب

✋ 

 حتى مره من أكثر السؤال ھمعلی یكرر  بأنفسھم  یستنبطونھا ھم یخلیھم جاھزه إیاھا ویعطیھم بالمعلومھ یقولھم ما بدل یعني

   ویستنبطون یفھمون

the best way to teach is often to shut up. Give the students the opportunity to 

teach. This is best achieved through elicitation, or eliciting.  

  

 خالل من ذلك لتحقیق طریقة وأفضل. للتدریس الفرصة الطالب وتعطي. تصمت أن األحیان من كثیر في للتدریس طریقة أفضل

 . االستنباط
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  اإلستنباط خالل من ولزمالئھ لنفسھ المعلومھ ویوصل یشرح انھ مجال الطالب یعطي المعلم  مثال

 ☆☆☆☆☆☆  

Tips for eliciting لإلستنباط نصائح   

Eliciting is a basic technique and should be used regularly, not only at the beginning of a 

lesson but whenever it is necessary and appropriat 

  : لإلستنباط نصائح

 بدایة على فقط لیس بإنتظام، استخدامھا ویجب أساسیة تقنیة ھو و اإلستنباط

  .ومناسبا ضروریا ذلك كان كلما لكن الدرس

 Why is it used؟  

 *Eliciting helps to develop a learner-centered classroom and a stimulating environment،  

while making learning memorable by linking new and old information.  

 یستخدم؟ لماذا

 المحفزة، والبیئة المتعلم على تركز التي الدراسیة الفصول تطویر على یساعد اإلستنباط* 

 .والقدیمة الجدیدة المعلومات ربط خالل من ینسى ال التعلم جعل ینح في

  والحدیثھ القدیمھ المعلومات بین ربط خالل من الطالب رأس في تثبت المعلومات یخلي اإلستنباط یعني

 

Eliciting helps students learn how to guess  

Eliciting is based on several premises 

 .التخمین كیفیة تعلم على الطالب یساعد  اإلستنباط

  منطقیة نقاط عدة على مبني یكون و

hope ��   

 .Tools for eliciting The teacher provides stimulus using visuals or the board:- االستنباط ادوات٣

  ) التحفیز یستخدم اللي ھو المعلم یعني للمعلم بالنسبھ.(لوحة أو صور باستخدام التحفیز توفر االستنباط أدوات

 A situational sentences or a listening/reading text may provide the context from which the 

target language is elicited.  

  الھدف اللغة وتخفیز أثارة یتم الذي السیاق توفر قد النص قراءة/  االستماع أو مثال الظرفیھ والجمل  الحوار
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 By using pictures, the teacher is able to elicit predictable responses in a more interesting way 

and with less teacher-talk.  

   المعلم من حدیث وأقل لالھتمام إثارة أكثر بطریقة التنبؤ و ردود على الحصول على قادرا المعلم تجعل االستنباط أدوات

learners should be encouraged to use their imagination and make guesses or predictions 

about stories or dialogues.  

  .حوارات أو قصص عن التوقعات أو التخمینات وجعل خیالھم استخدام على) المتعلمین الطالب المقصود(تشجیعھم

When is it used ؟  

1 - it is used to define the meaning of words, or get synonyms for new words  

from the class.  

   جدیدة لكلمات مرادفات على الحصول أو الكلمات، معنى نعرف عشان تستخدم

2-A third purpose of elicitation is the definition of rules and grammar. This can be done simply 

by asking about the tense, condition and meaning of a piece of language which will draw 

students to a logical conclusion.  

  

 التي اللغة من قطعة ومعنى متوتروحالتھا عن یسأل طریق عن ببساطة بذلك القیام ویمكن. والنحوي القواعد تعریف ھو االستنباط

  .منطقي استنتاج إلى الطالب یوجھ سوف

3-Learners can elicit from each other, particularly during brainstorming activities. This helps to 

build confidence and group cohesion as well as shifting the focus away from the teacher.  

 وتماسك الثقة بناء على یساعد وھذا. الذھني العصف أنشطة خالل وخاصة البعض، بعضھا عن والتحفیز اإلثارة للمتعلمین یمكن

  المعلم عن بعیدا التركیز تحویل وكذلك المجموعة

Try not to correct when learners are volunteering background information about a topic - 

confidence-building, not accuracy is important here.  

  للمعلم نصیحھ مثل ھاذي.

 الموضوع عن خلفیھ او معلومات إعطاء او باالجابة یتبرع اللي الطالب اخطاء تصحیح بعدم

  خطأه تصححین الزم مو یعني(مھم مو ھنا الدقھ الن

 )معلومھ إعطاء في یشارك لما

If we are engaged in activities aimed at improving accuracy, we may consider it important to 

respond to incorrect forms. A simple nod, facial expression, gesture, or repeat of a mistake with 

rising intonation is often sufficient indication of an incorrect form, which the student is capable 

of correcting him/herself.  
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 بسیطة، إیماءة. صحیحة غیر أشكال على للرد المھم من أنھ نرى قد ونحن دقة، تحسین إلى تھدف أنشطة في منخرطون كنا إذا 

 الطالب یكون والتي صحیحة، غیر شكل على كافیا مؤشرا تكون ما غالبا التجوید ارتفاع مع خطأ تكرار أو لفتة، الوجھ، وتعبیرات

 .نفسھا/  نفسھ تصحیح على قادرا

 

Noona �� 

Giving instructions 

   التعلیمات اعطاء

Its Procedures 1)Plan how you're going to give the instruc�ons before you go into   

the classroom, instruction would be fine for an intermediate class, but would lose   

a group of beginners" :  

 اجراءتھا1

  الفصل الى تذھب ان قبل التعلیمات العطاء ذاھب كنت كیف التخطیط

   المعلومات فیھا القي الي المناسبھ للطریقھ واخطط اشوف المعلومات اعطاء قبل التخطیط من البد یعني

2(Think too about the speed of your sp eech - slow down slightly if necessary -  

and insert pauses to allow students to take in each  piece of information before   

you go on to the next.  

  مسرع ماتكون االمر لزم اذا المعلومات اعطاء في قلیال تبطئ مثال یكون كیف فیك الخاص الكالم سرعھ عن یتكلم ھنا

 قبل المعلومات من قطعة كل في لتأخذ طالبلل للسماح مؤقتا إدراج و

 . التالیة المرحلة الى تذھب

  التالیھ للمعلومھ االنتقال قبل مقطع كل في الكافیھ الملعلومات اخذ من للطالب تسمح

Some Guidelines for Giving Effectives Instructions  

   التعلیمات العطاء االرشادات بعض

1-Think ahead what words and illustrations to use 

  المستخدمھ التوضیحیھ والرسوم الكلمات ماھي في نفكر

2*Make sure to have all the students’ attention before giving instructions and   

before dividing them into groups or handing out materials.  
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 المواد توزیع او مجموعات الى تقسیمھا  وقبل التعلیمات اعطائھم قبل بالطال انتباه كل لدیك ان تتاكد ان البد یقول ھنا

 ذلك من وتتاكد لك منتبھین یكونو الزم قروبات الى تقسیمھم قبل او المعلومات ماتعطیھم قبل لك الطالب انتباه من تتاكد الزم یعني

 

3*Use repetition or paraphrase as well as the presentation of the instruction in   

different modes.  

 مختلفھ وسائط في التعلیمات عرض عن فضال صیاغة إعادة أو تكرار استخدم

 

 وسائط في التعلیمات عرض من صیاغتھا اعاده او التكرار استخدام یفضل

 

 4*Be brief in explanations especially if these contain a string of directives.  

 التوجیھات من سلسلة على تحتوي ھذه كانت إذا خاصة سیراتتف في اإلیجاز

  االیجاز ھنا واضحھ

5*Make an actual demonstration of the activity either with the full class or with   

one student.  

  واحد طالب مع أو كاملة فئة مع سواء للنشاط الفعلیة مظاھرة تقدیم

6*Check understanding but not just by asking students if they understand but by   

requesting them to do something that well show their understanding.  

 تظھر التي شیئا تفعل أن منھا یطلب طریق عن ولكن یفھمون كانوا اذا الطالب طرح طریق عن فقط لیس ولكن التفاھم تحقق

 . فھمھم جید بشكل

  فاھمین انھم من لنا یبین فعلي بشي الطالب فھم من نتاكد

7*Avoid long explanations and at the same time give students a reasonable   

amount of time to comply with the command.  

    األمر لالمتثال المعقول الوقت مقدار الطالب منح نفسھ الوقت وفي ، طویلة التفسیرات تجنب

8-The formulations should be short, easy to understand and precise* .  

  ودقیقھ فھمھا السھل من قصیره التركیبات تكون ان یجب

Memo ��  
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 ٣ یتبع

1/personalize language means to use it to refer to subjects that feel personal.  

  الشخصي الطابع ذات للموضوعات لالشاره اللغھ استخدام ھو اللغھ تشخیص

2/Personalization is the process of tailoring a particular service to meet the needs of the user. 

Within the context of a personalized education service, personalized learning equates to 

learning that respects the individual needs, aptitude, learning preferences and interests of 

learners – with the key aim of ensuring that every learner achieves the highest standards 

possible.  

 )الذاتي(الشخصي التعلم من الھدف

 تعاونیھ تعلیمیھ بیئھ في العمل خالل من معین جھد تحقیق من المتعلم تمكین ھو

 

 مراحل اعلى الى للوصول متعلم كل تمكین على الحرص مع واھتماماتھ قدراتھ الفردیھ المتعلم حاجات یحترم لشخصيا التعلم٢

  الممكنھ التعلم

3 -Personalized instruction is the effort on the part of a school to take into account individual 

student characteristics & needs, and flexible instructional practices in organizing the student 

learning environment.  

 الشخصیھ التعلیمات٣

  منظم تعلیمي جو في بمرونھ التعلیمات تطبیق و الحاجات و للسمات فردیة تقاریر اخذ خالل من المدرسھ بھ تقوم الذي الجھد ھو

4 -Personalization happens when activities allow students to use language to express their own 

ideas, feelings, preferences and opinions.  

   الشخصیھ االحداث

      ومیولھم ومشاعرھم افكارھم عن للتعبیر نشاطاتھم باستخدام للمتعلمین تسمح

5 - Personalization is an important part of the communicative approach, since it involves true 

communication, as learners communicate real information about themselves.  

 المتعلمین لمعلومات الواقعي التواصل ویتضمن التواصل في مھم منھا جزء كل

**The goal of personalized learning is to ensure learners achieve their potential by 

working in a collaborative learning environment.  

  بیئتھم في المتعلمین وتعاون عملھم في جھد انجاز للمتعلمین تحقق منھا الھدف
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5o5a   

5-Language games:  

Interest is a key to success in the teaching process. Teaching can be made attractive and 

pleasant by introducing learning games 

 

 :اللغھ ألعاب

 التعلیمیة األلعاب إدخال طریق عن وممتعة جذابة التدریس إجراء ویمكن. التعلیمیة العملیة في النجاح مفتاح ھي الفائدة

 ))السن لصغار خصوصا ممتعھ و جذابھ وسیلھ وھي اللعب خالل من الطالب یتعلم لكي التعلم ف المتعھ ندخل یعني((

 

Why using games in language teaching ؟  

 ؟ اللغھ تدریس في االلعاب نسستخدم لیش

There are many advantages of using games in the classroom:  

  الدراسیھ الفصول ف استخدامھا الممیزات من الكثیر یوجد

 l-Games are a welcome break from the usual routine ofthe language class.  

   ھي يالل میزه اول

  اللغھ فصل ف استخدامھ المعیین النمط من تغییر او استراحھ االلعاب تعتبر

 2 -Games add interest to what students might not find very interesting 

 الطالب نظر یلفت ال لشيء  واالھتمام االنتباه جذب میزه نضیف االلعاب خالل من

 اللعب خالل من للماده اھتم الطالب نالقي  ونشاط العاب وجود مع بس اھتامھ وماتشد عبھص یجدھا الطالب العلوم ماده مثال یعني

3 -Games provide a context for meaningful communication .  

This meaningful communication provides the basis for comprehensible input   

  الدرس لفھم االساس لھ المفھوم االتصال ھذا نیكو.. االتصال ف ومغري معنى لھا التي االلعاب

4-The emotions aroused when playing games add variety to the sometimes dry, serious process 

of language instruction.  

  واقعیھ تكون احیانا عملیھ تضیف االلعاب ف اللعب اثنا الطالب عواطف اثارة

  اللغھ لتعلیم خطیره عملیھ

5-The variety and intensity that games offer may lower anxiety, thus making the   
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acquisition of input more likely 

  _  للطالب المعلومات ھي اللي_ المدخالت یجعل مما القلق انحفاض ف تسبب  االلعاب وكثافھ تنوع

   منھا كبیر قدر یستوعب یعني المعلومات من كبیر كم لھ توصل یعني

6 -Games can involve all the basic language skills, i,e stening, speaking, reading, and writing, and 

a number of skills are often involved  

 االساسیھ اللغویھ المھارات تشمل ان یمكن االلعاب 

 والكتابھ والكالم والقراءه االستماع ھي اللي

 المھارات من اخر وعدد

 النتایج ویسجل ویسمعھم  الطالب اقرانھ مع ویتكلم  تعلیماتھا یقراء والطالب لعبھ نجیب مثال یعمي

 اصحابھ ویسمع  مالحظاتھ ویسجل صاحبھ ویكلم  یقراء انھ یحتاج الطالب تعلیمیھ بس لھا ممالثھ لعبھ في دیل سعودي لعبھ مثال

 االساسیھ االربع المھارات ذي<<

   االساسیھ غیر اخرى ھاراتم فیھا تتوفر وممكن

7 -Games also help the teacher to create contexts in which the language is useful and meaningful  

  معنى وذات ھادفھ تكون اللغھ في التي ونصوص سیاقات خلق ل المعلم تساعد ایضا االلعاب

8 - Games are highly motivating, entertaining and challenging because they are amusing and 

Interesting  

   

  الطالب وتمتع االھتمام تثیر النھا التتحدي عنصر وبھا   ومسلیھ  للغایھ محفزه االلعاب

9-They encourage students to interact and communicate   

 والتفاعل التواصل ع الطالب تشجع

10 -Games help students to make and sustain the effort of leaming.  

   الجھد لبذل الطالب تساعد االلعاب

   

11-They can give shy students more opportunity to express their opinions and feelings.  

  مشاعرھم و وتجاربھم ارءاھم عن للتعبیر كثیره فرص  الخجول الطالب تعطي 

 

12-They also enable learners to acquire new experiences within a foreign language 
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  االجنبیھ اللغھ في جدیده خبرات اكتساب ف_ الطالب_ المتعلم تمكن

 

 

13 -Games encourage, entertain, teach, and promote fluency 

 الطالقھ وتعزز_ تعلم_ وتدرس وترفھھ تشجع  االلعاب 

14 -Games help learners recall material in a pleasant, entertaining way.  

  

 مسلیھ بطریقھ خیالیا المعلومات بتذكر المتعلمین تساعد االلعاب

 بالذھن وترسخ. لعبھ ب ترتبط والمعلومھ باللعب بطریقتھم المعلومھ تثبت یعني

 

15 -Games bring in relaxation and fun for students, thus help them learn and retain new words 

more easily  

 

 من اسھل الجدیده والكلمات بالمعلومات واالحتفاظ التعلم ع  تساعدھم لذلك ونتیجھ  للطالب والمتعھ االسترخاء تجلب االلعاب 

 العادیھ الطرق

 

16-games usually involve friendly competition and they keep learners interested 

 

  ومھتمین متنبھین الطالب ویبقى المتعلمین بین ودیھ نافسھم فیھا مایكون غالبا االلعاب

 

 17 -Games encourages creative and spontaneous use of language.  

  اللغھ استخدام في والعفویھ االبداع على تشجع االلعاب

 

 

18-The emotions aroused when playing games add variety to the sometimes dry, serious 

process of language instruction and promotes communicative competence.  
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  االحیا بعض في موضوعیھ  متنوعھ و االلعاب لعب في العواطف تستثار

  التواصلیھ الكفاءه تعزیز و اللغھ لتعلم جدیھ عملیة وھي

19 -Games builds class cohesion, fosters 

 whole class participation and promotes healthy competition.  

  الصحیھ المنافسھ وتعزز_  الطالب_ الفئات جمیع مشاركة  وترعى متماسكھ فئھ تبني االلعاب

When to Use Games؟  

  الدرس ف االلعاب نستخدم متى

Games are often used as short warm-up activities or when there is some time left at the end of 

a lesson.  

 .الدرس نھایة في المتبقي الوقت بعض ھناك یكون عندما أو كما قصیرة االحماء األنشطة األلعاب تستخدم ما وغالبا

   الدرس تطبیق او  الدرس تمھید وقت یعني

longing23 �� 

Elicitation Techniques: -  

Questioning:  

Questioning is the most effective activation technique used in teaching, mainly   

within initiation-Response- feedback pattern. In many situations, the teacher   

uses different types of utterance (a statement, an incomplete sentence or an   

order) to elicit an oral response from the student(s). In other words, the   

teacher’s questions are not always realized by interrogatives.  

  : االسئلھ  طرح

 الراجعھ التغذیة نمط ضمن اساسا ذلك و فعالیھ  التدریس في المستخدمھ التقنیات اكثر من االسئلھ طرح یعتبر

 من لفظیھ استجابھ على ل للحص)  ناقصھ جمل انبی( الكالم من مختلفة انواعا االسئلھ صیاغة في یستخدم الحاالت من كثیر في

  االستفھام دائما تحقق ال المعلم اسئلة اخرى بعبارات او الطالب

What kinds of questions can you ask your students؟  

― Display questions  

 Display questions: are those, which the teacher asks. Yet, he knows their answers in   
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advance.  

Display questions have other objectives; e.g. pointing out that the student has done   

something wrong:  

— What are you doing, AHMED؟  

 لطالبك؟ تسئلھا ان یمكنك التي االسئلھ انواع ما

 :العرضیھ االسئلھ

 ارتكب قد بانھ یشیر لكي الطالب احد على بطرحھا یقوم قد و  جوابھا مسبقا یعلم ھو و بطرحھا المعلم یقوم الي االسئلھ تلك ھي

  ما خطا

 احمد؟ تفعلھ، مالذي: مثال

The student, here, feels that he is about to be in trouble for doing ‘nothing’.  

  الشي بفعلھ ورطھ في یقع سوف بانھ یشعر ھنا الطالب

Are you a student؟ -  

The teacher directs the student’s attention that her behavior is not accepted from a student.  

  طالب؟ انت ھل

 كطالب منھ مقبول غیر تصرفھ بانھ الطالب انتباه یلفت ھنا المعلم

 

 

Genuine questions 

Genuine questions: the teacher really wants to know a certain answer; he elicits   

information from the student(s):  

― Have you been to Alex, before؟  

  

 : الحقیقیھ االسئلھ

  الطالب من المعلومات استنباط یرید اخر بمعني معینھ اجابھ معرفة حقا یرید المعلم ھنا
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Closed and open-ended questions 

 

Closed questions:-  

Closed questions require a single right answer. The student is usually involved in   

convergent thinking collecting previously-learned information or reorganizing it in order to   

reach to one correct answer. thinking leading them to any one solution.  

 

Open-ended questions 

Open-ended questions, on the other hand, have different right answers. Many answers are   

possible. They lead to divergent thinking. Divergent thinking includes evaluative questions   

and other questions that require imagination and creativity , e.g.،  

— What might have happened if the world is one country؟  

  

 :المفتوحھ النھایھ اسئلھ و المغلقة االسئلھ

 :المغلقھ االسئلھ

 تنظیم اعادة و سابقا المستخلصھ المعلومات لجمع تقاربي تفكیر في یدخل  ھنا الطالب واحده صحیحھ اجابھ تتطلب المغلقھ االسئلھ

 واحد جواب الى یقودھم یرالفك واحد صحیح لجواب للوصول المعلومات

 

 الي تقود وھي محتملھ عدیده اجابات و صحیھ اجابھ من اكثر لھا االخر الجانب في الحره االسئلھ او المفتوحھ النھایات ذات االسئلھ

 .ابداعا و خیاال تتطلب التي االسئلھ من العدید و التقویم اسئلھ من یتكون ھو و  المتباین التفكیر

 

 : االنجلیزیھ غھبالل االسئلھ صیغ

Question forms 

— 1 -Yes / No questions:  

— 2 -Or queestions:  

— 3 -Wh- questions 

4 -Question-tags or tag questions 
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 انتھى و

    

Classroom Management   

 

Successful classroom management involves not only responding effectively when preventing the 

frequent occurrence of problems. This can be achieved by 

 1 -�Organization  

 

 *Arrange seating in a U-shape, rows or a circle, *Encourage students   

  

 *Encourage student to take responsibility for their learning. Don't do task that can be done by 

your students.  

  

*Establish routines for collecting homework, distributing papers   

  

*Move around the room and attend to individual needs .  

  

*Provide simple step-by-step directions.  

  

 *Use group competition to stimulate more orderly transitions.  

  

 

2 - �Communication 

Effective communication is the foundation for good classroom management.  

 

Effective communication is the foundation for good classroom management Communication 

skills can be divided into two categories   



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

235  

1 - Sending skills: (In practicing these skills, treat your students as you want them to treat you.)   

 

2 - Receiving skills; (Skills used when listening to students   

 

3 - Monitoring :� 

 

Students may misbehave when they ...  

aren't involved in the learning activity .  

don't understand the task .  

can't obtain assistant when it is needed .  

lose interest .  

 

Some useful techniques for responding to minor classroom disruptions :  

scan the clss frequently in order to notice and respond to possible problems .  

 

Make possible initial contact students by praising positive behavior that competes negative 

behavior .  

 

Set classroom rules and regulations at the beginning of the year Hang them on the classroom 

wal to refer to when needed.  

 الدراسیة الفصول إدارة

  مایلي طریق عن ذلك تحقیق ویمكن. لمشاكلا وقوع تكرار نمنع عندما بفعالیة االستجابة فقط لیس تتضمن الناجحة الصفیة اإلدارة

 � التنظیم- 1  

  دائرة، أو  ،U الشكل في الصفوف  جلوس ترتیب*   

  بأنفسھم بھا یقومو ھم ممكن اللي المھمھ ومانسوي. تعلمھم مسؤولیة تحمل على الطلبة تشجیع* 

 أوراق وتوزیع المنزلیة، الواجبات لجمع إجراءات وضع* 
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 .الفردیة االحتیاجات لتلبیة الغرفة حاءأن جمیع في التحرك* 

 .بسیطة االتجاھات بخطوة خطوة توفیر* 

 .تنظیما أكثر التحوالت لتحفیز مجموعة استخدم في المنافسة*   

 � التواصل - 2

 .الجیدة الصفیة اإلدارة أساس ھو الفعال التواصل

 فئتین إلى  الجیده االساسیھ المھارات تقسیم ایمكن

 )یعاملوك أن ترید كما طالبك عامل المھارات، ھذه ممارسة في: ( سلھالمر المھارات - 1

 للطالب االستماع عند استخدامھا مھارات( المھارات؛ تلقي - 2

 �: رصد - 3

 ... عندما الطالب التصرف یسیئون قد

 .التعلم نشاط في یشاركون ال

 .المھمة یفھمون ال عندما او

 :الثانویة الدراسیة الفصول باتلالضطرا لالستجابة المفیدة التقنیات بعض

 ونردھا المشكالت نالاحظ ان أجل من األحیان من كثیر في  مسح عملیة نسوي

 .السلبي السلوك ینافس الذي اإلیجابي السلوك  ب نشید

 الحاجھ عند إلیھا الإلشارة و الدراسیة الفصول على تعلیقھا العام بدایة في الدراسیة الفصول واللوائح قواعد وضع

 �� امل رابط خارج من اضافیھ يھذ

  

  

  

  

  

  

  

  الجید المعلم صفات

h�ps://www.dropbox.com/s/axfeiaosj7g0uzs/The%2Bgood%2Blanguage%2Bteacher.ppt?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/axfeiaosj7g0uzs/The%2Bgood%2Blanguage%2Bteacher.ppt?dl=0


 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

237  

 

erthe good teach 

  الجید المعلم صفااات

  ھالحین لك بحطھ الشرح

What makes a good teacher:  

- the teacher who can make her lessons interesting so you don't fall asleep in them.  

- a teacher most love her job . If she really enjoys her job that'll make the lessons more 

interesting.  

- a teacher most have her own personality .  

- a teacher who has lots of knowledge, not only in his subject .  

  :الجید المعلم یصنع مالذي

 . بھا النوم في تغط ال بحیث مثیرة دروسھا جعل عتستطی التي المعلمة -

 .إثارة أكثر دروسھا سیجعل ھذا بعملھا تستمتع حقا كانت إذا.  عملھا تحب أن المعلمة على یجب -

 .الخاصة شخصیتھا تمتلك أن یجب -

 .مادتھ في فقط لیس، المعرفھ من قدر لدیھ الذي المعلم -

- a teacher is a good entertainer in a positive sense.  

- she is the one who  students can talk to in case they have problems or they don't get along  

with the subject.  

- she has an affinity with the students she is teaching.  

- she should try and draw out  the quiet ones and control the more talkative ones.  

 ).الحصة في جید جو لخلق یؤھلھا مما جید بشكل دروسھا تؤدي أن بإمكانھا أنھ بمعنى(  إیجابي جو في جیده مؤدیة ھي المعلمة -

 .المادة مع التوافق من یتمكنوا لم أو مشاكل واجھتھم حال في التحدثإلیھا الطالب یستطیع التي الوحیدة ھي -

 .بتدریسھم تقوم الذین الطالب مع متآلفة تكون التي ھي_ 

 .جدا الثرثاراث الطالبات في تتحكم و الھادئات الطالبات شد تحاول التي ھي -

- she should be able to correct  peapole without offending them.  

- she is the one who helps rather than shouts.  

- she know student's names.  
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 .لھم اإلساءة دون للناس التصحیح على قادرة تكون التي ھي-

 .الصیاح من بدال تساعد التي ھي -

 .طالباتھا أسماء تعرف أن علیھا-

Teacher talk:  

- the way teacher talk to students is one of crucial skills.  

- it requires teachers to empathize with  students.  

- parents use rough-tuned language.  

-teachers also used rough-tuned language.  

- rough tuning is the subconscious simplification that both teachers and parents make.  

- experienced teachers are better skilled  at rough tuning their talk than newer teachers.  

  :المعلم كالم

 .الحاسمة المھارات من واحدة ھي الطالب المعلم بھا یكلم التي الطریقة -

 .الطالب مع یتعاطف أن المعلم من تتطلب إنھا -

 ).فھمتھا كذا الخام لغةظبط( المظبوطھ الخام اللغة یستخدمون الوالدین_ 

 . الخام ظبط لغة یستخدمون ضاأی المعلمون -

 .المعلمین و الوالدین من كال یحدثھ الذي) المعنى تبسیط(  الباطن تبسیط ھو الخام ظبط -

 .الجدد المعلمین من كالمھم في الخام تبسیط في مھارة أفضل الخبرة ذوي المعلمون -

 ***HOW SHOULD TEACHERS GIVE   

INSTRUCTIONS؟  

The best activity in the world   

is a waste of time, if Ss is a waste of time, if Ss don’t understand what they are supposed to do.  

***Two general rules for giving instructions :  

1..Instructions must be kept as   

simple and clear as possible  

2..They must be logical .  

 : للطالب التعلیمات یعطي المعلم كیف
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 مو الطالب بس العالم في طریقھ افضل استخدمت لو الني منھم المطلوب ایش او منھم المعلم یبغى ایش یعرفوا الطالب الزم

  ضاع وقتھ بس شي المعلم یستفید ماراح یسووا المفروض ایش فاھمین

 : التعلیمات العطاء اساسیتین قاعدتین في**

  االمكان قدر وبسیطھ واضحھ تكون الزم-١

 منطقیھ تكون الزم-٢

Before giving instructions, Ts must   

::ask themselves these Qs                 

1..  

What is the important information I am trying to convey؟  

2..  

What must Ss know if they are   

to complete this activity successfully؟  

3..  

Which information do they need   

first؟  

4..  

What should come next ؟  

 : ھاالسئلھ نفسھ یسال الزم الشرح وقبل التعلیمات المعلم مایعطي قبل

  للطالب اوصلھا ابغى انا الي المعلومھ ھیا ایش-١

  بنجاح النشاط لوایكم عشان عارفینھا الطالب یكونوا الزم الي المعلمومات ایش-٢

  الطالب یعرفوھا الزم اول الي المعلمومات او البدایھ في الطالب یحتاجوھا الي المعلمومات ایش-٣

 بعدین تجي الي المعلمومات ایش-٤

When giving instructions, it is   

important  for Ts to check whether Ss have understood::  

How ؟  

1-By asking QS.  
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2-Asking a S to explain the activity.  

3 -Using Arab  

 فھموا الطالب إذا تتأكدي الزم التعلیمات تعطي لما  

 ؟ كیف

 أسئلة تسألي/ 1

 النشاط یشرح للطالب تقولي/ 2

 العربیة اللغة تستخدمي/ 3

Who should talk in calss؟  

1-TTT -STT 

2 -Qualities of good TTT   

3-balance is needed 

 الصف؟؟ في یتكلم الي نم

  للمعلم یكون ووقت الطالب فیھ یتكلم وقت-١

  الجید المعلم بمواصفات یتصف الي والمعلم-٢

 . الطالب وبین بینھ الحدیث في یوازن انو البد المعلم-٣

  Giving clear instructions   

1 -Use simple,short and clear English phrases as often as possible 

2-Translate these phrases at first or write them on the board 

3 -Use gestures only when the class become familiar with them 

4 -Use the board to reinforce spoken instructions 

5 -Make sure that all instructions are doubled either in English or in first language 

  الواضحھ التعلیمات اءاعط

  االمكان قدر والقصیره الواضحھ االنجلیزیھ*الجمل* للعبارات البسیط االستخدام-١

  لوح ع كتابتھم او البدایة في* الجمل* العبارات ترجمة-٢

 لدیھم مألوفة فئة ھناك یصبح عندما فقط اللفتات استخدام-٣

  المنطوقھ التعلیمات لتعزیز الوحة استخدام-٤
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 ̮"فاھماھا موش<  االولى اللغھ او  االنجلیزیھ اللغة في اما مضاعفة التعلیمات كل ان تأكد-٥

What makes the best kinds of lessons 

1-Student boredom  

2-Violation of the behavioural patterns 

3-Variety  

  الدروس انواع افضل ماھي

  الطالب ملل -١

  السلوكیھ االنماط من انتھاك -٢

 متنوعھ-٣

How important is it to follow a pre-arranged plan 

1 -It's very important to plan your lesson 

2 -its also very important to follow your plan 

                However   

3-A blance has to be struck between Ts attempting to achieve what they set out to achieve on 

the one hand and responding to what Ss are saying or doing on the other 

  مسبقآ معد خطة تتبع ان مھم شكثر 

  لدرسك تخطط ان جدآ المھم من-١

  خطتك تتبع ان ایضآ المھم ومن-٢

  مافھمتھا ٣

Good teacher  

1-Are flexible enough to cope with emergency/sudden situations 

2-Recognize that their plans are just prototypes (models/examples)i.e they are straightjackets 

   الجید المعلم 

 المفاجئة الطوارئ حاالت مع لتعامل الكفایھ فیھ بما مرن-١

 للعقاب كوسائل التكبیل وثیاب واألصفاد والسالسل كاألغالل أنھم أي)  أمثلة/النماذج( نماذج مجرد ھي الخطط ھذه أن یدرك-٢

  الجید المعلم صفات علئ ذي اضیفو بنات
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   الجید المعلم صفات

1-Committed.  

2-Communicative.  

3-Compassionate.  

4-Creative.  

5 -Dependable.  

6-Flexible.  

7 -Individually preceptive.  

8-Knowledgeable.  

9 -Motivational.  

10 -Organised.  

11-Personable.  

12-Positive.  

13-Humorous.  

14-Value based.  

15-Patient.  

  االلتزام�

  مھنتھ وتجاه طالبھ تجاه ملتزم یكون ان

�2 communicative 

  التواصل

  االتجاھین كال في الفعال التواصل یشجع ان

�3 compassionate 

  لالخرین االستجابھ ع وقادرا وعطوفا رحیما نیكو ان

�4 creative   

  االبداع
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 الجدیدة االفكار ع منفتح ایضا ویكون اإلبتكار حس یملك متنوع یكون ان

�5 dependable   

  علیھ األعتماد یمكن

  االخرین مع التعامل في واصیال صادقا یكون ان

�6 flexible المرونة 

  اھدافھم تجاه التحرك ع الناس تساعد اللتي والتوجیھات الخطط رلتغیی استعداد ع یكون ان

�7 individually perceptiv 

  الفردیة ادراك

 فریدة قیمة لھ فرد ك طالب كل یرى ان

�8 knowledgeable 

  المعرفھ

  للمعرفة دائم سعي في یكون ان

�9 motivational 

  التحفیز

  الطالب وتوقعات معاییر مع متحمس یكون ان

�10 organised   

  التنظیم

  للوقت الفعال االستخدام یجید ان

�11 personable 

  التعامل في االناقة

  إیجابیة متبادلة عمل عالقات على ویحافظ یؤسس ان

�12 positive 

 االیجابیة

  یصبحوا ان یمكن وماذا الناس عن وبحماس ایجابیة ب یفكر ان

�13 humorous 
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 الدعابة روح

 الصعبة المواقف في التوتر خفض ع القدرة دیھل تكون ان

�14 value based 

 البشر وكرامة قیمة ع قائم منھج لدیھ یكون ان

� 15 patient 

  الصبر

  .. النتائج یستعجل وال صبورا یكون ان

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االستراتجیات
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  +  h�p://t.co/7dXJAyAX9rمن الرابط ( 

  ) https://t.co/piOfphmeax ٩٦حتى ٧٨رابط االستراتجیات اللي برابط الخطیب  من صفحھ 

  

   ھي اللي المعاییر في ذكرت علي نركز وراح

concept mapping =تحت یندرج النوع وھذا  والخطیب امل رابط congnitive  

role play =شرحي ومن الخطیب   

critical thinking =امل رابط  

problem solving =شرحي  

autonomous learning  =امل   

Task_based learning =شرحي   

collaborative =انواع تحتھ الن شرحي+  الخطیب   

and effective teaching strategies of   

speaking , writing,listening , reading comperheison and vocabulary   

direct & indiect learning strategies  =الخطیب  

computer Assisted language learning (call= (امل   

formative &summative assessment  =شرحي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والتعلم التعلیم یاتإستراتیج

http://t.co/7dXJAyAX9r


 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

246  

learning and teaching strategies 

  

teaching strategies as ways dampers requires a mix between private and 

public interlaced and appropriate  

The objectives of the educational situation, and also meant the movements 

of the teacher in the classroom and outside.  

Any strategy is that teaching methods and teaching methods used by the 

teacher to achieve the educational goals  

And behavioral goals for students to reach the level of the best 

  

  والمناسبة المتداخلة والعامة خاصةال التریس طرق بین مزیج انھا على التدریس استراتیجیات تعرف

  .  وخارجھ الفصل داخل المعلم تحركات بھا یقصد وأیضا،  التعلیمى الموقف ألھداف

 األھداف لتحقیق المعلم یستخدمھا التى التدریس وأسالیب التدریس طرق ھى األستراتیجیة ان أى

   التربویة

  أفضل لمستوى للوصول للتالمیذ السلوكیھ واألھداف

  ھي ایش نعرف نبي فیھا دأنب قبل

   االم ھيmethod الطریقھ من واشمل واعم اوسع ھي االستراتیجیھ 

  

  المحدد االھداف لتحقیق المعلم یتخذھا واجراءات واسالیب ووسائل وطرق تقینلت تتضمن

  

  

  

  

Role playing : Strategy 
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Concept :  

Is one of education and training methods that represent the realistic behavior in an artificial 

position , and assume everyone involved in theEducational activity One of the roles that exist in 

the real situation , and interact with others within the limits of his role roles relationship . 

  : مفھومھا

ً  تمثل التي والتدریب التعلیم أسالیب أحدى ھي ً  سلوكا  النشاط في المشاركین من فرد كل ویتقمص ، مصطنع موقف في واقعیا

  .  بأدوارھم دوره عالقة حدود في اآلخرین مع ویتفاعل ، الواقعي الموقف في توجد التي األدوار أحد التعلیمي

  

Goals :  

 §provide opportunities for expressionSelf , andAgitation among students . 

 §increase students' interest in the subject of the lesson before , where the teacher can be 

guaranteed by the new scientific article , or the promotion of art.About. 

 §Provide studentsValues and trends modify their behavior , and help them to good conduct in 

certain situations if they put in it.  

 §encourage the spirit of Automatic students , where during the dialogueAutomatically and 

naturally among students , especially in the positions of the roles of free and unrestricted text or 

dialogue .  

 §the development of students' ability to accept different opinions , and distance from 

theIntoleranceOne opinion .  

 §strengthen students' sense of others , and taking into account their feelings and respect their 

ideas.  

  :أھدافھا

  . الطالب لدى االنفعاالت وعن ، الذات عن التعبیر فرص توفیر  §

 المادة بتعزیز یقوم ،أو الجدیدة العلمیة المادة یضمنھا أن للمعلم یمكن حیث ، المطروح الدرس بموضوع الطالب اھتمام زیادة  §

  .  المدروسة العلمیة

 أو المعلومات لتبادل ؛ البعض بعضھم مع االتصال على وتشجیعھم ، قواعدھا على والتعرف المناقشة على الطالب تدریب  §

  .  عنھا االستفسار

ً  الطالب إكساب  §   . فیھا وضعوا إذا معینة مواقف في التصرف حسن على وتساعدھم ، سلوكھم تعدل واتجاھات قیما

ً  خاللھا لحوارا یكون حیث ، الطالب لدى التلقائیة روح تشجیع  § ً  تلقائیا  الحرة األدوار مواقف في وبخاصة ، الطالب بین وطبیعیا

  .حوار أو بنص المقیدة وغیر
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  .  الواحد للرأي التعصب عن والبعد ، المختلفة اآلراء تقبل على الطالب قدرة تنمیة  §

  . أفكارھم واحترام ، مشاعرھم ومراعاة ، باآلخرین الطالب إحساس تقویة  §

  

Implementation procedures : 

Role-play activity consists of three phases , and includeNine steps are: 

The first stage : the preparation phase , and include the following steps: heating , the selection 

of participants , set the stage , preparing observers .  

PhaseSecond :RepresentationRoles ,Include step representation role. 

Phase III: monitoring and evaluation , and includes the following steps: discussion and 

evaluation , re-enacting the role ( if needed ) , discussion and evaluation ( after the round ) , to 

participate in the experience  

  :تنفیذھا إجراءات

  : ھي خطوات تسع وتشمل ، مراحل ثالث من األدوار لعب نشاط یتألف

  .  المالحظین إعداد ، المسرح تھیئة ، المشاركین اختیار ، التسخین:  التالیة الخطوات وتشمل ، اإلعداد مرحلة:  األولى المرحلة

  .  الدور تمثیل خطوة وتشمل ، اراألدو تمثیل:  الثانیة المرحلة

 المناقشة ،)  الحاجة دعت إذا(  الدور تمثیل إعادة ، والتقویم المناقشة:  التالیة الخطوات وتشمل ، والتقویم المتابعة:  الثالثة المرحلة

  .  الخبرات في المشاركة ،)  الدور إعادة بعد(  والتقویم

  

problem solving   

   التجربھ خالل من معینھ مشكلھ حل یتعلم الطالب المشكالت حل

Student learn subiect through the experience  problem solving  

  المشكلھ ھاذي عن معلومات یجمعوا البلدیھ الى یذھبوا الطالب البیئھ تلوث مشكلھ مثال

  المشكلھ ھاذي عن للمعلم ملخص تقریر یقدموا االخیر وفي حلول یضعوا ویحاولوا

  معین مشكلھ ویحلون قروبات یعمل المعلم لفصلبا تكون  

  

  

Cooperative Learning  
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It is instruction that involves people working in teams to accomplish a common goal, under 

conditions that involve both positive interdependence (all members must cooperate to 

complete the task) and individual and group accountability (each member is accountable for the 

complete final outcome.(  

  

  التعاوني التعلم

 حد على تنطوي التي الظروف ظل في مشترك، ھدف حقیقلت فرق في یعملون الذین األشخاص على تنطوي التي التعلیمات ومن

 عضو كل( والجماعیة الفردیة والمساءلة) المھمة إكمال أجل من تتعاون أن األعضاء جمیع على یجب( اإلیجابي الترابط سواء

  ).كاملة النھائیة النتیجة عن مسؤول

What is Cooperative learning ؟ 

Cooperative learning, is also called collaborative learning, occurs whenever students interact in 

pairs or groups to share knowledge and experiences. All activities in which students work 

together  head towards a common goal, from interacting with daily partners to completing 

long term projects with learning communities, are cooperative learning activities. 

  

  التعاوني؟ التعلم ھو ما

 كل. والخبرات المعارف لتبادل مجموعات أو أزواج في الطالب تفاعل كلما یحدث التعاوني، التعلم أیضا ویسمى التعاوني، التعلم

 مع األمد طویلة المشاریع النجاز الیومي الشركاء مع التفاعل من رك،مشت ھدف نحو تتجھ معا الطالب یعمل التي األنشطة

  .التعاوني التعلم وأنشطة التعلم، مجتمعات

  

Cooperative learning is a method of teaching and learning in which students team together to 

explore a significant question or create a meaningful project.  

In cooperative learning, students work together in small groups on a structured activity. They 

are individually accountable for their work, and the work of the group as a whole is also 

assessed.  

   

Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams, each with students 

of different levels of ability, use a variety of learning activities to improve their understanding of 

a subject. Each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for 

helping teammates learn.  
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  .ھادف مشروع إنشاء أو ھام سؤال الستكشاف معا الطالب فریق أي في والتعلم التعلیم أسلوب ھو التعاوني التعلم

 تقییم وأیضا لعملھم، فردي بشكل مسؤولة فھي. منظم نشاط على صغیرة مجموعات في معا الطالب یعمل التعاوني، التعلم في

  .ككل المجموعة عمل

 واستخدام القدرة، مستویات مختلف من الطالب مع كل صغیرة، فرق التي الناجحة التدریس استراتیجیة ھو يالتعاون التعلم

 یتم ما لمعرفة فقط لیس المسؤولة ھي فریق أعضاء من عضو كل. للموضوع فھمھم لتحسین التعلم أنشطة من متنوعة مجموعة

  .تعلم زمالئھ لمساعدة أیضا ولكن تدریسھ

The more students work in cooperative learning groups:  

- the more they will learn  

-the better they will understand what they are learning 

-the easier it will be to remember what they learn 

-the better they will feel about themselves, the class and their classmates. 

   

  -- :التعاوني التعلم مجموعات في الطالب من عدد اكبر یعمل

   اكثر یتعلمون سوف

  یتعلمون كانوا ما سیفھمون األفضل-

  تعلموه ما تذكر األسھل من سیكون

١٧ Benefits in the Classroom  

There are many benefits that can result from using cooperative learning strategies. Here are 

benefits you might notice after implementing cooperative learning tasks in your classroom: 

  

Cooperative learning is fun, so students enjoy it and are more motivated. 

Cooperative learning is interactive, so students are engaged, active participants in the learning.  

Cooperative learning allows discussion and critical thinking, so students learn more and 

remember what they've learned for a longer period of time.  

Cooperative learning requires students to learn to work together, which is an important skill for 

their futures.  

  الدراسي الفصل في الفوائد

 مھام تنفیذ بعد تالحظ قد التي الفوائد یلي وفیما. التعاوني التعلم استراتیجیات استخدام عن تنتج أن یمكن التي الفوائد من العدید ھناك

  :الصف في التعاوني التعلم
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  .حماسا أكثر وھم الطالب بھا یتمتع لذلك متعة، ھو التعاوني التعلم

  .التعلم في فعالین ومشاركین الطالب تشارك بحیث تفاعلي، ھو التعاوني التعلم

  .الزمن من أطول لفترة تعلموه ما وتذكر أكثر الطالب یتعلم بحیث النقدي، والتفكیر المناقشة یسمح التعاوني التعلم

  .لھملمستقب ھامة مھارة وھي معا، العمل كیفیة تعلم على الطالب التعاوني التعلم یتطلب

  

Five Defining Elements of 

Cooperative Learning  

١-Positive interdependence  

٢.Face-to-face promotive interaction 

٣.Individual and group accountability 

٤-Interdependence and small group skills 

٥.Group processing  

  

  : التعاوني للتعلم الرئیسیة العناصر

   االیجابي المتبادل عتماداال-١

ً  المباشر التفاعل-٢   ا لوجھ وجھا

  الجماعیة والمسؤولیة الفردیة لمسؤولیة-٣

  والزمریة الشخصیة المھارات -٤

  المجموعة عمل معالجة -٥

  

Examples  or types of cooperative learning activities 

Peer tutoring    Conversation cards  

Think-pair-share,   Role-plays 

Jigsaw, Open-ended free conversations 

Information-gap activities، Problem solving،  
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Storytelling,Structured Academic Controversy 

Cooperative projects، Paired interviews،  

Sharing opinions, debating, narrating, describing, and explaining  

Roles are assigned in a cooperative group.  

CHECKER  

-makes sure that everyone in the group understands all the material 

-ensures that everyone in the group is prepared to make their part of the presentation.  

-responsible for the groups output  

-keeps group ‘on track’ and focused 

-assigns tasks  

-controls the direction of  the project 

-assigns additional roles, such as ‘experimenter’ or ‘equipment manager‘ 

  

RECORDER 

-takes notes for the team  

-responsible for compiling and presentation of final product 

-gets supplies for team when necessary  

OBSERVER/READER  

-makes sure that everyone in the group is contributing (no sponges(! 

-ensures that everyone in the group has an equal opportunity to speak. 

-makes sure that all comments are positive.  

-reads material to the group  

  

  

  :مایلي التعاوني تحت درجوین
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  ) نشط تعلم_ شارك زاوج فكر_االنجاز ملف -الذھني العصف_ المناقشھ(

  

   المناقشة استراتیجیة

Discussion can take place in a variety of contexts and disciplines across the university, from 

seminars to labs to lectures. Engaging students in discussion deepens their learning and 

motivation by propelling them to develop their own views and hear their own voices.  

  . والمحاضرات والمختبرات الندوات من الجامعة، في التخصصات وعبر متنوعة سیاقات في تتم أن یمكن مناقشة

  .أصواتھم وسماع نظرھم وجھات لتطویر لھم دفع خالل من والدافع التعلم تعمق مناقشة في الطالب إشراك

  

   مبادئھا

Effective discussion-leading is more than simply asking questions and letting students answer; 

it involves a nuanced set of roles and skills  

 األدوار دقة من مجموعة تتضمن أنھا  علیھا اإلجابة الطالب وترك ئلةاألس طرح مجرد من أكثر ھو الرائدة مناقشة فعالیة

  .والمھارات

  

effective preparation for discussion classes takes more time, because instructors must 

consider not only what they will teach, but also who and how. And the classroom encounter 

consumes a great deal of energy; simultaneous attention to process (the flow of activities that 

make up a discussion) and content (the material discussed) requires emotional as well as 

intellectual engagement. . . . The discussion teacher is planner,  moderator,  and judge-a 

potentially confusing set of roles . 

  

discussion teaching is the art of managing spontaneity. 

 أیضا ولكن ، الطالل سیتعلم ما فقط لیس ینظرو أن یجب المدربین ألن الوقت، من المزید یأخذ مناقشة لفئات الفعال التحضیر

  .  سیعلمھم ومن یتعلمو كیف

 تشكل التي األنشطة تدفق( لعملیة واحد وقت في االنتباه  من البد الن الطاقة؛ من كبیرا قدرا تستھلك الدراسیة الفصولوا

  ) المناقشة

  . . . . الذھنیة االنشطة وكذلك العاطفیة یتطلب) نوقشت التي المواد( والمحتوى

  

  النقاش في المعلم دور
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  المشرف،  المخطط، ھو

  .العفویة إدارة فن ھو النقاش دارةا ان نعرف الزم كذلك

  

Before  

Class discussion can be a powerful tool for teaching and learning, but good discussions rarely 

happen by accident. Here are suggestions to help make discussion an interesting, lively, and 

most importantly-effective tool for helping your students learn.  

 الزم یعني الصدفة طریق عن جیدة مناقشات تحدث ما نادرا ولكن والتعلم، للتعلیم قویة أداة یكون أن یمكن الصف في المناقشة

  .  لھا نعد

  التعلم على الطالب لمساعدة مواألھ فعالیة واألكثر حیة، لالھتمام، مثیرة أداة النقاش جعل في للمساعدة االقتراحات بعض وھنا

What do you want students to learn from the Before a discussion takes place, Clarify your 

goals for the discussion   

Plan 

 guiding questions for the discussion Design activities that will prepare students to discuss. For 

example, Provide focused study questions before class Post guiding questions prior to the 

discussion Ask students to respond to the guiding questions, in writing or in small groups, 

before the discussion  

   ، المناقشھ مانسوي قبل المناقشة؟ من للتعلم الطالب من ترید ماذا

   المناقشة لخطة  أالھداف نوضح

    التوجیھھ االسئلھ نعد

  للمناقشھ الطالب ستعد التي المناقشة انشطة ونصمم

 أو بالكتابة اما التوجیھیة، األسئلة على للرد الطالب من اطلب  المناقشھ قبل المركزة الدراسة أسئلة تقدیم المثال، سبیل على 

   مناقشة قبل وذلك صغیرة، مجموعات في

Work with students to set ground rules for participation،  

   المشاركھ اجل من القواعد لتحدید الطالب مع العمل

During 

 Ask questions that establish what students understand(comprehension and review)  before 

ask ing them to do more complex or original thinking(apply or cri�que).  Pause 5-10 seconds 

after a question so that students have time to formulate thoughtful responses Ask follow-up 

questions that allow students to develop or clarify a response Be aware of the effect of 

non-verbal cues such as eye contact,  gestures,  posture,  and position in the room             .  
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  ). نقد أو تطبیق(  أو تعقیدا أكثر بالتفكیر للقیام  منھم نطلب قبل) والمراجعة الفھم( الطالب فھم ما تحدد التي األسئلة طرح

   مدروسھ استجابات صیاغة من الطالب یتمكن حتى سؤال اي بعد ثانیة ١٠- ٥ نوقف

 التواصل مثل اللفظیة غیر اإلشارات تأثیر من بینة على یكون رد توضیح أو لتطویر للطالب تسمح التي األسئلة  اطرح

  .الغرفة في والموقف ، واإلیماءات، البصري،

After  

 Provide a record or summary of key points as they have emerged,  either orally or on the 

board .  

  السبوره ع او شفھیا اما بالمناقشھ ظھرت التي للنقاط صاتملخ توفیر

Emphasize connections between the new topic and earlier discussion  

  ؟ھالسابق والمناقشات الجدید الموضوع بین االتصال ع التركیز

   المناقشھ وفوائد عامھ معلومات

  المناقشھ قروب

   think ع تعتمد

make all class in smalk group  

   نظرھم وجھھ عن التعبیر یعل الطالب تساعد

   المشكلھ حل اسلوب عندھم وتطور

Problem solving skills  

   التحدث مھارة في مھمھ كذلك

  صغیره قروبات في وتكون

  

To develop imaginative solutions to problems. 

٢ .To stimulate thinking and interest and to secure student participation. 

٣ .To emphasise main teaching points. 

٤ .To supplement lectures, reading, or laboratory exercises. 

٥ .To determine how well student understands concepts and principles. 

٦ .To prepare students for application of theory of procedure. 



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

256  

٧ .To summarise, clarify points or review 

  

  .للمشاكل مبتكرة حلول لتطویر١

  .الطالب مشاركة وضمان واالھتمام التفكیر لتحفیز. ٢

  .الرئیسیة التدریس نقاط على التأكید. ٣

  .المختبریة التجارب أو القراءة، المحاضرات، الستكمال. ٤

  .والمبادئ المفاھیم الطالب فھم مدى لتحدید. ٥

  .الداخلي نظریة لتطبیق الطالب إلعداد. ٦

  مراجعة أو نقطة وتوضیح لتلخیص،. ٧

  

  

Advantages 

Involves students, at least after the lecture 

Students can question,and  clarify  

   ویستوضحون یسألون یمكن نھایتھا عند الطالب ان

  

Increase students interest 

 ٢ .Increases students acceptance and commitment. 

 ٣ .Utilises student knowledge and experience . 

٤ .Results in more permanent learning because of high degree of student participation.  

  الطالب اھتمام زیادة

  . وااللتزام القبول  في الطالب زیادة٢ 

  . .خبراتا الطالب عرفةم  من االنتفاع. ٣

  .الطالب مشاركة من عالیة درجة بسبب الدائم التعلم من بمزید نتائج ٤ 

Disadvantages 

Time constraints may affect discussion opportunities 
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Effectiveness is connected to appropriate questions and discussion; often requires teacher to 

"shift gears" quickly  

  عیوب

  المناقشة فرص ع الوقت ضیق یؤثر قد

  المناسبة؛ والمناقشة األسئلة توصیل و

  بسرعة" التحول"ل المعلم یتطلب ما وغالبا 

   زین النقطھ ذي مافھمتھا

  

Require highly skilled instructor. 

٢ .Requires preparation by student. 

٣ .Limits content.  

٤ .Consumes time. 

٥ .Restricts size of groups.  

  .العالیة المھارات ذوي من مدرب تتطلب

  المجموعات حجم یقید. الوقت یستھلك. المحتوى حدود.. الطالب قبل من إعداد یتطلب. ٢

Preparation 

Teacher should be prepared to allow questions during lecture, as appropriate 

Teacher should also anticipate difficult questions and prepare appropriate responses in 

advance  

   المحاضرة أثناء للألسئلة للسماح المعلم یستعد وینبغي

  مقدما المناسبة الردود وإعداد الصعبة األسئلة توقع أیضا المعلم أن یجب

   وبالتوفیق

   النصر میما

  

  

  ...Brainstorming     الذھني العصف. 
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 حلول ھاتوا واقول التلوووث او البطالھ عن اتكلم مثل لھا حلول ایجاد منھم واطلب معینھ مشكلھ للطالب نطرح مثال انو بمعنى# 

  ..وحلول  افكار منھم جلبت الني ذھني عصف لھم سویت انا ھذا بكالمي..

  

   تعریفھ

Brainstorming is an effective technique for generating lists of ideas , and creating interest and 

enthusiasm for new concepts or topic..  

  ..والموضوعات الجدیده االفكار من مجموعھ ولنشأ االفكار من مجموعھ لتولید فھال اسلوب انھا بمعنى

  

   ھنيالذ العصف استراتیجیة اھمیة

  الطالب فیھ یفكر بما المعلمین تزوود انو..

#brainstorming provides teachers and student with an overview  of what student know and/or 

think about a specific topic.  

  ممیزاتھا

 #Establish brainstorming ground rules such as:  

-Accept all ideas without   

judgment 

 او حل اي ماارفض بدون حلولھم جمیع اقبل التلوث مشكلة علیھم طرحت اناط یعني. علیھا الحكم بدون االفكار جمیع قبول##   

  فیھ اعیب

- Everyone participates  

   یشارك الكل##

-Focus on quantity rather than quality.  

  ..النوووع من ااكثر الكم ع تررررركز

-Review the ideas and look for ways to combine and/or sort Them  

  وتنظیمھا لجمعھا االفكار تراجع# •

Portfolio development 

  االنجاز ملف

   ملف في وتوضیحاتھ افكاره وینظم یجمع عشان للطالب فرصھ یعطي المعلم ھي
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  بالمدارس یطبقونھ الحین مابدوا مثل

   نفسھ تقیم یعل تساعده

Self assessment  

   یكون وین من التجمیع طیب

   مجالت او مقاالت او كتب او قصصات من

   انجاز سموھا لیش طیب

   التعلیمیھ الماده في معین ءیش بأنجاز یقوم النھ

  centered class تعتبر ایضا

  االن یطبق النھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Think-pair-share (TPS)  

Is a collaborative learning strategy in which students work together to solve a problem or 
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answer a question about an assigned reading.  

This technique requires students to : 

١-think individually about a topic or answer to question.  

٢-share ideas with classmates . discissing an answer with a partner serves to maximze 

participation , focus attention and engage students in compreheding material.  

 معین موضزع حول سؤال على االجابة او مشكلة حل اجل من مجموعات في معا الطالب یعمل و التعاوني التعلم  استراتیجیة ھي

  : ھذة الطالب من یتطلب االسلوب ھذا ،

   سؤال على االجابة او فردي بشكل التفكیر

   زمالئة مع الجواب مناقشة الزمالء مع االفكار تبادل

  الطالب مشاركة و االھتمام تركیز على االستراتیجیة ھذة تساعد

?When to use   

Before reading  

?How to use 

 with small  groups  

   لقراءةا قبل تستخدم متى

   صغیرة مجموعات على استخدامھا كیفیة

? Why use think pair share   

 .it helps students to think individually about a topic or answer to a question.  

.it teaches students to share ideas with classmates and builds oral communication skills. 

.it helps focus attention and engage students in comprehending the reading material.  

   االستراتیجیة ھذة نستخدم لماذا

   االجابة او المشكلة حول الفردي التفكیر على الطالب تساعد

  الصف في زمالئھم مع الفكرة مشاركة على الطالب تعلم

  المقروء فھم على التركیز على تساعد

: How to use think pair share   

 .decide upon the text to be read and develop the set of questions or prompts that target key 

content concepts. 
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 .describe the purpose of the strategy and provide guidelines for discussions. 

 .model the procedure to ensure that students understand how to use the strategy. 

 .monitor and support students as they work through the following: 

T (think) teachers begin by asking a specific question about the text . students think about what 

they know or have learned about the topic. 

P (pair) each student should be paired with another student or a small group. 

S (share) students share their thinking with their partner. Teachers expand the share into a 

whole -class discussion. 

   think pair share نستخدم كیف

   المحتوى مفاھیم تستھدف التي المطالبات او األسئلة من المجموعة طویرت و قرائتھ بعد النص على الحكم. 

   للمناقشة التوجیھیھ المبادئ توفیر و االستراتیجیة من الغرض وصف

   االستراتیجیة ھذة استخدام كیفیھ فھم على الطالب ان لضمان االجراء ھذا نموذج. 

  :  مایلي خالل من العمل اثناء الطالب دعم. 

T  الموضوع ھذا عن  ماتعلموه عن بالتفكیر الطالب یبدأ و النص او الموضوع عن اسئلة یسأل معلمال یبدأ   

P صغیرة مجموعات تشكیل او آخر مع طالب كل یقترن ان یجب   

S األفكار مناقشة الحصة تكون و  الطالب مشاركات المعلمین ینشر ، زمالئھم مع تفكیرھم الطالب یشارك .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Active learning  
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active learning is a process whereby engage in activities such as reading ,writing ,discussion or 

problem solving that promote analysis and evaluation of class content  

 تعزز اللتي المشكالت حل او والمناقشھ والكتابھ القراءه مثل االنشطھ في الطالب اشراك بموجبھا یتم عملیھ ھو النشط التعلم

   الطبقھ محتوى وتقییم والتركیب التحلیل

Active learning is a model of instruction that focuses the responsibility of learning on learners. It 

was popularized in the 1990s by its appearance on the Associa�on for the Study of Higher 

Education  

 على مظھره قبل من ١٩٩٠s في ذكرھا شاع وقد. المتعلمین على التعلم مسؤولیة على تركز التي التدریس نموذج ھو النشط التعلم

  Eison 1991 و Bonwell(  تقریر)  ASHE(  العالي التعلیم لدراسة الرابطة

  النشط التعلم مسمیات من بعض

There are diverse range of alternatives for the term "active learning" like learning through play, 

technology based learning, activity based learning, group work, project method, etc. the 

underlying factor behind these are some significant qualities and characteristics of active 

learning  

  النشط التعلم اھمیھ

Active learning is more than just listening, active participation of each and every student is a 

necessary aspect in active learning  

  ضروري ھو طالب كل من الفعالة المشاركة و االستماع، مجرد من أكثر ھو النشط التعلم

 [Active learning should transform students from passive listeners to active participants 

   بنشاط المشاركین الي السلبیین مستمعین من الطالب تحویل یجب

Principal active learning   

   النشط التعلم مبادئ

Purposive: the relevance of the task with the students concerns. 

  الطالب اھتمامات مع یكون یعني ھادف

Reflective: student's reflection on the meaning of what is learnt. 

  الطالب ماتعلمھ ع ینعكس/  عاكس

Negotiated: negotiation of goals and methods of learning between students and teachers. 

  والمعلم الطالب بین التعلم سالیبوا اھداف بین یكون/التفاوض
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Critical: student's appreciate different ways and means of learning the content 

  湩صراحھ مافھمتھا النقد

Complex: student's compare learning tasks with complexities existing in real life and making 

reflective analysis.  

  .التعلم یعكس التحلیل وجعل ، الحیاة واقع في الموجودة التعقیدات مع المھام مقارنة الطالب : مجمع 

Situation-driven: the need of the situation is taken into consideration in order to establish 

learning tasks.  

  .الوضع یحركھا:  التعلم مھام تحدید أجل من االعتبار في الوضع ضرورة على یؤخذ

Engaged: real life tasks are reflected in the activities conducted for learning 

  التعلم أجل من تقام التي األنشطة في الحیاة واقع المھام تنعكس:  تشارك

Characteristics of learning environment are  

Aligned with constructivist strategies and evolved from traditional  

philosophies  

   التقلیدیة الفلسفات من تطورت و البنائیة االستراتیجیات مع تتماشى

Promoting research based learning through investigation and contains authentic scholarly 

content.  

  أصیل علمي حتوىم على یحتوي و التحقیق خالل من البحث على القائم التعلم تشجیع

Encouraging leadership skills of the students through self-development activities.  

  .الذاتیة التنمیة أنشطة خالل من طالب لل القیادیة المھارات تشجیع

Creating atmosphere suitable for collaborative learning for building knowledgeable learning 

communities.  

  . المعرفة التعلم مجتمعات لبناء التعاوني للتعلم مناسب جو خلق

Cultivating a dynamic environment through interdisciplinary learning and generating high profile 

activities for better learning experience  

  التعلم تجربة لتحسین المستوى رفیعة للدخل المدرة األنشطة و التخصصات متعدد التعلم خالل من دینامیكیة بیئة زراعة

Active learning coordinates with the principles of constructivism which are, cognitive, 

meta-cognitive, evolving and affective in nature  
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   عندي اللي انزل راح وانا بالتفصیل الخطیب رابط في congnitive استراتجیھ على ندخل

  

Cognitive organizer 

  

key visual or graphaic organizer make student thinking visibal  

  

   والتنظیم التفكیر تدعم یجیھاالسترات ھذه واضح بشكل یفكر الطالب جعل المعلومات تنظیم

   نقاط اربع تحتھا یندرج

a_ T_ chart   

   فكرتھا

orginzer knowledg  

  المعلومات تنظیم

And see relationship between pieces of information   

   البسیطھ المعلومات بین العالقھ ونشوف

  

b_ Venn diagram  

   فكرتھا

Compare or contrast information about two or more objects or ideas  

   فكرتین او موضوعین بین والتشابھ االختالف اوجھ بین المقارنھ

  Venn diagrama  نستخدم مقارنھ یحتاج موضوع في اذا

c_ Flow chart  

   فكرتھا

Use to show step or process or projects  

   معینھ عملیھ او مشروع خطوات لتنظیم تستخدم خطوات ھي

Mind maps D_   

  ) بالمعاییر موجودتن وركزو والخطیب امل رابط راجعي( ذھني خرائط
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  وانواعھھ التعــــــلیم على ندخل

 _E _ learning   

  اكتروني تعلیم

   تكنولوجیا فیھ نستخدم ءیش اي تحتھ یندرج

   القادمھ السنوات یطبق راح اللي وھاذا

  البروجكتر مثل

  tvو صور  االلكتروني التعلیم وشامل

  انواع ثالث ولھ

a_ Blended learning  

  المزجي التعلیم

Face to face    

   الفصل داخل تؤخذ الدروس یال باالضافھ بعد عن تعلم ھو

  الین اون وثنتین/ بالقاعھ وحده یشرح محاضرات ثالث عنده مصري معلم مثال

   فكرتھ

exchange of ideas and information with one or more participate during the same period   

   والمعلومات لالفكار مباشر تبادل

c_ Asynchronoous learning   

  المسجلھ المحاضرات زي قبلھا اللي عكس

  الین اون ماھي مباشره وغیر تفاعل مافیھا

  الخطیب تسجیل زي

b_ synchronous learning   

  المتزامن التعلیم

  تفاعل في یشرح األخطاء لنا یصحح نجاوب نشارك ینال اون نحضر الخطیب دوره زي النوع ھاذا

  

  ) وامل الخطیب رابط راجعو(
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Self learning (autonomous lerning strategies)   

 اللي شي اخر الخطیب وعند وامل شوي موجود المعاییر ضمن مھم:( يــــــذات تعلیم

  ) المتعلم محوره یكون الذي التعلیم ھو

   برغبتھ مدفوعا المتعلم بھ یقوم تعلیمي نشاط ھو

  

Distance learning  

  حالمفتو والتعلم

   بالسعودیھ عندنا فیھ معترف غیر بعد عن التعلم

   بعد عن بالتعلم االردن جامعھ من تخرجت انا مثال

   عندنا العالي التعلیم مایقبلونھ

   یدرسھا كیف یحدد وھو معینھ جھھ من منھج یستلم مثل المفتوح التعلیم

   یختبر یجي الختبارا وقت بس

   النفس علماء یحبونھ الذاتي التعلیم

   لیش؟؟

  التعلم في الذاتیھ وسرعتھ قدراتھ مع یتناسب تعلم متعلم لكل یحقق النھ

  واح الطالب بین الفردیھ الفروق یراعي الذاتي التعلم

  

  ..الخطیب رابط في المباشره وغیر المباشره االستراتجیات على ندخل

  

   امثلھھ وعلیھا امل برابط النقدي التفكیر
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Six Thinking Hats is a time-tested, proven, and practical thinking tool. It provides a 

framework to help people think clearly and thoroughly by directing their thinking attention in 

one direction at a time--white hat facts, green hat creativity, yellow hat benefits, black cautions, 

red hat feelings, and blue hat process.  

 االھتمام توجیھ خالل من وبدقة بوضوح التفكیر على الناس لمساعدة إطارا توفر أنھا. التفكیر عملیة أداة ھي، الست التفكیر قبعات

 والتنبیھات الفوائد صفراء وقبعة ، اإلبداع قبعة خضراء ،بیضاء قبعة قحقائ -  واحد وقت في واحد اتجاه في تفكیرھم

  .زرقاء قبعة وعملیة ،حمراء قبعة والمشاعر ،السوداء

It's a simple mental metaphor. Hats are easy to put on and to take off. Each hat is a different 

color which signals the thinking ingredient. In a group setting each member thinks using the 

same thinking hat, at the same time, on the same thinking challenge—we call this focused 

parallel thinking.  

 في. التفكیر عنصر إلى یشیر ما وھو مختلف بلون قبعة كل. ورفعھا لوضعھا سھلھ ھي القبعات. البسیطة العقلیة استعارة إنھا

 ركز) ھذا نسمي ونحن التحدي نفس التفكیر على نفسھ، الوقت في نفسھا، التفكیر قبعة باستخدام یفكر عضو كل وضع مجموعة

  .(المتوازي التفكیر

Six Thinking Hats is a powerful tool that facilitates productive: critical thinking, collaboration, 

communication, and creativity. It enables each person's unique point of view to be included and 

considered. Argument and endless discussion become a thing of the past. Thinking becomes 

more thorough.  

 لھا نھایة ال والنقاش الجدال ..واإلبداع والتواصل والتعاون لنقدي،ا التفكیر :إنتاجیة تسھل قویة أداة ھي الست التفكیر قبعات

   شموال أكثر یصبح والتفكیرفیھا).  رأیھ ویقول یتكلم واحد كل یعني(

  الحیادي التفكیر إلى وترمز البیضاء القبعة

  العاطفي التفكیر إلى وترمز الحمراء القبعة

  السلبي التفكیر إلى وترمز السوداء القبعة

  اإلیجابي التفكیر إلى وترمز الصفراء قبعةال

  اإلبداعي التفكیر إلى وترمز الخضراء القبعة

  الموجھ التفكیر إلى وترمز الزرقاء القبعة

  )....والتفكیر اإلبداع( على شيء اكثر تشجع االستراتیجیھ وھذه  بونو دي إدوارد االستراتیجیھ ھذه مؤسس او مخترع

  مھمھ مالحظھ اضافة

 الجواب ھي الست القبعات وطریقة حقیقیة، قبعة أیة یلبس لن أحداً  أن أي نفسیة، قبعات وإنما حقیقیة، لیست قبعات عنھا ثنتحد ھنا

 التفكیر، من نوع أي منع لیس الموضوع فمفتاح. التفكیر من الناس منع عن الطریقة لھذه استیعابك بعد ستتوقف حیث السلبیة على

 منھ تطلب ثم معینة بطریقة یفكر أن إلى الشخص لتوجھ الفرصة تعطیك الطریقة فھذه اسمھ، رالتفكی من نوع كل إعطاء وإنما

  ...اإلبداع إلى ترمز التي الخضراء القبعة تفكیر إلى مثالً  یتحول كأن أخرى، طریقة إلى التحول
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  )المعاییر في مھھھھھھھھھھم( باللعب التعلم نوع على ندخل

  

e the player to solve puzzles or problems and can involve the are often requir Puzzle games
exercise of logic,memory,pattern matching reaction ,time. In these puzzle games,the players 

decision making skills play a large role in determining the outcome. So,learning style of playing is 

to exploit the play activities in the acquisition of knowledge ,e.g logic puzzle غالبا ھي.. األلغاز العاب 

 بالوقت فعلھ رده ووربط لدیھ الذاكره تشغیل عقلیھ منطقیھ تمارین في یشترك وھنا المشكلھ او اللغز یحل ان االعب من تتطلب

 علینا فا. للنتیجھ الوصول حتى دور اكبر في تعمل بانواعھا مھاراتھ یجعل من ھو العبال االلغاز األلعاب في ھنا اذن. المحدد

 االرقام الریاضیھ األلعاب منھا اقصد المنطقیھ األلغاز األلعاب منھا وخاصھ المعرفھ اكتساب ال اللعب ف األنشطة استغالل

  والحرو

Competitions ،،،  

It is an important means of educational means familiar in Education plans in order to achieve 

the objectives ....  

  ،،،المسابقات

  .…األھداف لتحقیق وذلك والتعلیم التربیة خطط في المألوفة التربویة الوسائل من مھمة وسیلة وھي

    

The general objectives ،،،  

١  /deepening of Islamic values in the souls and development aspects of morality stones. 

٢  /to encourage reading and deduction in the fields of science and knowledge. 

٣  /guidance to scientific research.  

٤  /production talent and capacity development. 

٥  /enrichment of information in various aspects.  

٦  /build self-confidence and get used to the order of ideas and connect them to each other. 

٧  /training usually learn and study and ethics of listening. 

٨  /Giving strength of purpose, responsibility and good choice. 

٩  /accustom the youth to invest leisure time what is useful.  

  ،،، العامة األھداف  

  .الكریمة األخالق جوانب وتنمیة النفوس في اإلسالمیة القیم تعمیق/  ١
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  .والمعرفة العلم میادین في واالستنباط القراءة على التشجیع/  ٢

  .العلمي البحث إلى التوجیھ/  ٣

  .االنتاجیة والقدرات المواھب تنمیة/  ٤

  .المختلفة الجوانب في وماتالمعل إثراء/  ٥

  .ببعض بعضھا وربطھا األفكار ترتیب على والتعود النفس في الثقة بناء/  ٦

  .االستماع وآداب والدراسة التعلم عادة على التدریب/  ٧

  .االختیار وحسن المسؤولیة وتحمل العزیمة قوة إكساب/  ٨

  .          مفید ھو بما الفراغ أوقات استثمار على النشئ تعوید/  ٩

 When developing a plan for competitions must take into account the following ،،،،، 

١  /setting goals to be achieved.  

٢  /the development of appropriate methods of implementation and supervision. 

٣  /diversity in colors competitions taking into account the thrill of innovation component. 

٤  /identify means calendar competitions.  

٥  /monitor private competitions budget (funding for bonuses and prizes contestants, and the 

means of implementation ........(.  

٦  /there is flexibility and adjustability element and the change in the plan if necessary. 

  

  ،،،،،اآلتي مراعاة یجب للمسابقات خطة وضع عند 

  .تحقیقھا المراد األھداف تحدید/  ١

  .علیھا واإلشراف لتنفیذھا المالئمة األسالیب وضع/  ٢

  .واالبتكار التشویق عنصر مراعاة مع المسابقات ألوان في التنوع/  ٣

  .المسابقات تقویم وسائل تحدید/  ٤

  )…التنفیذ وسائل،  المتسابقات وجوائز مكافآت تمویل(  بالمسابقات خاصة میزانیة رصد/  ٥

  .األمر لزم إذا الخطة في والتغییر التعدیل وقابلیة المرونة عنصر وجود/  ٦

Regulatory procedures for competitions ،،،، 

 ١  /formation of a committee to judging by Almokhtsat parameters. 



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

270  

٢  /calendar items and determine the distribution of grades in a special form in the competition. 

٣  /Early announcement of the contest various possible means to allow the participation of the 

largest possible number of students.  

٤  /determine the time of the beginning and end of the contest, and full compliance with this 

until the competition do not lose their importance.  

٥  /Select prizes for each contest and advertising. 

٦  /calendar contest by a committee of members of the Board activity to measure the 

achievement of their objective.  

  ،،،،للمسابقات التنظیمیة اإلجراءات

  .المختصات المعلمات قبل من المسابقة لتحكیم لجنة تشكیل/  ١ 

  . بالمسابقة خاصة استمارة في الدرجات وتوزیع یمالتقو عناصر تحدید/  ٢

  .الطالبات من ممكن عدد أكبر مشاركة یتیح بما الممكنة الوسائل بمختلف المسابقة عن المبكر اإلعالن/  ٣

  .أھمیتھا المسابقة تفقد ال حتى بذلك التام وااللتزام،  ونھایتھا المسابقة بدایة وقت تحدید/  ٤

  .عنھا واإلعالن مسابقة لكل جیعیةالتش الجوائز تحدید/  ٥

  .منھا الھدف تحقیق مدى لقیاس النشاط مجلس أعضاء من لجنة قبل من المسابقة تقویم/  ٦

 Types of competitions ،،،، 

First / cultural competitions 

These include:  

١ .religious contests: - Save the Quran (recitation and Tajweed and interpretation( 

- Prophet Mohammed Sunna  

- Topics in doctrine and jurisprudence  

- Islamic culture  

- Religious Research  

- Competitions in Islamic books and tapes (authorized by the affairs of the education of   

٢ .literary competitions: - article 

- Hair _Short story  

- Rhetoric and dumping 



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

271  

- Literary research  

٣ .General competitions: - cultural questions purposeful variety. 

- The best newspaper, magazine, folded.  

- Best radio program.  

- Best comment.  

Second: social competitions 

These include:  

- Social Research (health, environmental( 

- Social articles (health, environmental( 

  

Third: scientific competitions 

These include:  

- scientific researches. 

Scientific -mpetkrat. 

- Scientific experiments.  

  

Fourth: technical competitions 

These include:  

- Open the ceremony. 

- Technical Thread one. 

- Artistic works. 

- Free competitions. 

- Participation in events sanctioned by the affairs of the education . 

  

Fifth: professional competitions 

These include:  
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- Per production (based on determining the type of production Kmufarc, flower arrangement 

(.. ......  

- Free competitions (left freedom for the student to participate in the production that you want(  

- Participation in events sanctioned by the affairs of the education .  

   

  ،،،،المسابقات أنواع

  ثقافیة مسابقات/  أوالً 

  :وتشمل

   

  )وتفسیر وتجوید تالوة( الكریم القرآن حفظ –:  دینیة مسابقات -١

  والفقھ العقیدة في موضوعات – النبویة السنة –

  الدینیة األبحاث –االسالمیة الثقافة –

  )البنات تعلیم شئون قبل من بھا مصرح( إسالمیة وأشرطة كتب في مسابقات –

  أخرى –

  المقال –: أدبیة مسابقات -٢

  القصیرة القصة –رالشع –

   أدبیة أبحاث –واإللقاء الخطابة –

  .متنوعة ھادفة ثقافیة أسئلة –:  عامة مسابقات -٣

  .مطویة،  مجلة،  صحیفة أحسن –

  .إذاعي برنامج أفضل –

  .تعلیق أحسن –

   

 ً    اجتماعیة مسابقات:  ثانیا

  :  وتشمل

  ) بیئیة ، صحیة(  اجتماعیة أبحاث –

  ) بیئیة ، صحیة(  اجتماعیة مقاالت –
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 ً    علمیة مسابقات:  ثالثا

  : وتشمل

  .علمیة تجارب –.علمیة مبتكرات-  علمیة أبحاث –

   

 ً    فنیة مسابقات:  رابعا

  :  وتشمل

  .الواحد الفني الموضوع –.حالمفتو المرسم –

  .الحرة المسابقات –.الفنیة األشغال –

  .تعلیم شئون تقرھا التي المناسبات في المشاركة –

 ً    مھنیة مسابقات:  خامسا

  : وتشمل

  ..)الزھور تنسیق ، كالمفارش اإلنتاج من نوع تحدید أساس على تقوم(  الواحد اإلنتاج –

  ) فیھ ترغب الذي باإلنتاج المشاركة في طالبةلل الحریة تترك(  الحرة المسابقات –

  .تعلیم شئون تقرھا التي المناسبات في المشاركة –

Advantages ،،،،  

١ .provide the opportunity to show the potential of the talents of the students. 

٢ .develop the spirit of good and useful competition. 

٣ .help students build self-confidence and courage.  

  ،،،،ممیزاتھا

  .مواھب من الطالب امكانیات إلظھار الفرصة تتیح -١

  . والمفید الجید التنافس روح تنمي -٢

  . والشجاعھ النفس في ثقة بناء على الطالب تساعد -٣
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  )المعاییر ضمن( المھام ع تعلم استراتجیھ وعندنا

based language learning-Task  

The focus of the teaching is on the completion of a task which in itself is interesting to 

the learners. Learners use the language they already have to complete the task and 

there is little correction of errors. 

  

)This is the predominant method in middle school ESL teaching at Frankfurt 

International School. The tasks are subsumed in a major topic that is studied for a 

number of weeks. In the topic of ecology, for example, students are engaged in a 

number of tasks culminating in a poster presentation to the rest of the class. The tasks 

include reading, searching the internet, listening to taped material, selecting 

important vocabulary to teach other students etc(.  

  

  ... بالمعاییر مھمھ المقرررروء استیعاب استراتجیھ ھنا

  

http://www.slideshare.net/teachingcoaches/reading-comprehe

nsion-strategies97?from_m_app=android 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

275  

   عافیھھھ الف یعطیھممم البنات مجھود من مختلفھ استراتجیات ناوھ

  : التعلم عملیات استراتیجیة

    :مفھومھا

 المثابرة على قدرتھ وتنمي ، المعارف إلى الوصول على المتعلم تساعد التي والتكاملیة األساسیة العقلیة العملیات من مجموعة ھي

 وتفسیرھا ، العالقات وقیاس ، الفروض وفرض ، البیانات وجمع ، المالحظة طریق عن المشكالت وحل ، الذاتي والتعلم ،

   . العلمي والتفكیر الحواس باستخدام علمیة بطریقة

 ، االستنتاج ، والزمن المكان عالقات ، االتصال ، التصنیف ، المالحظة: ھي عملیات نثما على األساسیة العلم عملیات وتشتمل

  ) .التوقع( التنبؤ ، القیاس ،) األرقام( العد عالقات

 التعریف ، الفروض فرض ، البیانات تفسیر المتغیرات، في التحكم: ھي عملیات خمس على فتشتمل التكاملیة العلم عملیات أما

  . جریبالت ، اإلجرائي

ً  تمثل والتكاملیة األساسیة العلم عملیات أن ویُالحظ  العملیات إتقان یتطلب التكاملیة العملیات استخدام أن بمعنى ھرمیاً، تنظیما

  . األساسیة العملیات من مجموعة تضم التكاملیة العلم عملیات أن كما األساسیة،

   :أھدافھا

  . المعلم قبل من لھ تقدیمھا من بدالً  نفسھب المعلومات إلى الوصول على المتعلم مساعدة  §

  .  المعرفة لتلقین عملیة ولیس ، واالكتشاف واالستقصاء للبحث عملیة التعلم اعتبار تأكید  §

  .  الظواھر مسببات عن والبحث ، االستطالع حب مثل المتعلمین لدى العلمیة االتجاھات بعض تنمیة  §

  .  المتعلمین لدى ياالبتكار والتفكیر الناقد التفكیر تنمیة  §

  . الذاتي والتعلم المثابرة على المتعلم قدرة تنمیة  §

 داخل تواجھھ التي المشكالت حل على یساعده الذي األمر ، علیھا والمحافظة البیئة نحو إیجابیة اتجاھات المتعلم إكساب  §

  .وخارجھا المدرسة

  .  أخرى وحیاتیة تعلیمیة مواقف إلى العلم عملیات لمھارات المتعلم اكتساب أثر انتقال  §

    :  ھا تنفیذ إجراءات

 التعاوني التعلم لممارسة ؛ مجموعات في والدراسة ، الفردیة الدراسة تتطلب متنوعة تدریبیة تقنیات توفر العلم عملیات استراتیجیة

  . الذھني العصف أو ، المعلم مع المناقشة أو ،

 ویقوم ، التكاملیة أو ، األساسیة العلم عملیات على تقوم تدریبیة أنشطة تخطیط منھاو ، المھام ببعض بالقیام االستراتیجیة تنفیذ ویتم

 العلم عملیات إتقان في العقل إلعمال ؛ راجعة وتغذیة ، متنوعة أنشطة وتقدیم ، ومتابعتھ ، الطالب عمل بتوجیھ خاللھا من المعلم

   . التفكیر وعمق ، االبتكار إلى یؤدي مما

  التفكیر وعمق ، االبتكار إلى یؤدي مما العلم عملیات إتقان في العقل عمالإل ؛ راجعة وتغذیة
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: learning operations strategy :  

Concept :  

Is a set of basic and integrative mental processes that help the learner to access to knowledge 

,And develop the ability to persevere , and self-learning , and problem solving through 

observation , data collection , and the imposition of hypotheses , and measure relationships, 

and interpret scientific wayUsingSenses and scientific thinking .  

And include basic science operations on eight operations are: observation , classification, 

communication, relationships space and time , the conclusion ,Counting Relations ( figures ) , 

measurement , prediction ( prediction . (  

The integrative science operations viable include five operations are: control variables , data 

interpretation , the imposition ofHypotheses ,DefinitionProcedural , experimentation.  

It is noted that the basic science and integrative processes represent hierarchically structured , 

meaning that the use of integrative processes requires masteryBasic operations , and science 

complementary operations includes a set of basic operations .  

Goals :  

 §help the learner to access information by himselfInstead ofSubmitted to him by the teacher .  

 §confirm considered learning process of research and inquiry and discovery, and the process is 

not to teach knowledge.  

 §some scientific development trendsLearners with such curiosity , and the search for the 

causes of phenomena.  

 §critical thinking and innovative thinking of learners development .  

§ development of the learner 's abilityToPerseverance and learningSelf .§ give the learner's 

positive attitudes towards the environment and conservation, which helps him to solve the 

problems they are facing inside and outside the school .  

 §transmission impact the learner to acquire the skills of science operations 

positionsEducational and other life .  

Procedures for implementing Here :  

Science operations strategy provides a variety of training techniques require individual study , 

and study groups ; the practice of collaborative learning , or discussion with the teacher 

,OrBrainstorming .  
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The implementation of the strategy is to carry out certain tasks , such as planning and training 

activities based on basic science operations , or complementary , and the teacher through which 

students work under the guidance and follow-upAnd to provide a variety of activities , and 

feedback ; for the realization of the mind in the mastery of science operations , which leads to 

innovation , and the depth of thinking.  

And feedback ; for the realization of the mind in the mastery of science processes leading to 

innovation ,The depthThinking 

  : التعلم بمصادر االتصال استراتیجیة

  :مفھومھا

 التعلم عملیة یخدم بما ، ةالمتعدد بأنواعھا التعلم بمصادر االتصال كیفیة في المعلمین قدرات تنمي التي المھارات من مجموعة ھي

  . الذاتي والتعلم االكتشاف ومھارات اإلبداعیة القدرات تنمیة على ویساعد ، المتعلمین لدى

  

  :ھي أصناف أربعة إلى التعلم مصادر تُصنف أن ویمكن

 مثل التوضیح لزیادة مبھ یستعان الذین أو ، كالمعلمین مباشر تعلیمي بدور یقومون الذین األشخاص تشمل و: البشریة المصادر  .١

  .  وغیرھم األمن ورجال والمھندسین األطباء

 البحوث ومراكز ، والمتاحف المعارض: ومنھا األخرى المصادر مع التفاعل فیھا یتم التي المواقع وھي: المكانیة المصادر  .٢

  .  وغیرھا والمساجد

 المیدانیة الزیارات:  مثل محددة خبرات إكساب ىإل تھدف موجھة أنشطة من المتعلم فیھ یشترك ما كل وتمثل: األنشطة  .٣

  . وغیرھا والندوات والمحاضرات والرحالت

 والخرائط والعینات النماذج: ومنھا ، تعلیمیة أھداف لتحقیق ؛ تصمیمھا یتم التي التعلیمیة المواد ھي و: التعلیمیة المواد  .٤

  .  وغیرھا المدمجة واألقراص والسبورات والمصورات

  :أھدافھا

  .  مختلفة مصادر من المعلومات على الحصول في المتعلم قدرة تنمیة  §

    .  المتعلمین لدى المشكالت وحل واالكتشاف البحث مھارات تنمیة  §

  . المعلومات نظم في المتسارعة التطورات من االستفادة على قادرین تجعلھم بمھارات المتعلمین تزوید  §

  . التدریس یبأسال في للتنویع فرصة المعلمین إعطاء  §

  . التعلیمیة المواد تطویر في الخبرات،والتعاون تبادل على المعلمین مساعدة  §

  . المتعلمین قبل من الذاتي للتعلم الفرصة إتاحة  §

  .  المتعلمین بین الفردیة الفروق احتیاجات تلبیة  §

    . وتنمیتھا المتعلمین وقدرات واستعدادات میول اكتشاف  §
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  :تنفیذھا إجراءات

 المكتبة تفعیل: منھا عدیدة بأسالیب ، األخرى التدریس استراتیجیات كافة في التعلم بمصادر االتصال مھارات توظیف نیمك

 بما اآللي الحاسب یوفرھا التي اإلمكانات من واالستفادة ، البحوث بإعداد الطالب وتكلیف ، التعلم مصادر ومركز المدرسیة،

 على یضیف أن وللمعلم.  وطالبھ المعلم بین اإللكتروني البرید وتفعیل ، العنكبوتیة الشبكة واستخدام ، عدیدة برمجیات من یحویھ

  التعلم أھداف تحقیق إلى تؤدي أن یمكن أخرى أسالیب األسالیب ھذه

  

Contact learning outsourcing stratege : 

Concept   

Is a set of skills that develop the capacity of teachers in learning how to connect the sources of 

all kindsMultiple , in order to serve the learning process of learners , and helps creative abilities 

and skills of self- discovery and learning development .  

The sources can be classifiedLearning toFour categories are: 

١ .Human Resources : and include persons who direct instructional role as teachers , or hired to 

increase clarification such as doctorsAnd engineers, security officers and others. 

٢ .Spatial sources : the sites where the interaction with other sources , including: galleries, 

museums , and research centersAnd mosquesAnd others.  

٣ .Activities: represents all the shares of the learner -oriented activities aimed at providing 

specific expertise such as : visits , field trips , lectures, seminars and others.  

٤ .Educational materials : and the educational materials that are designed ; to achieve 

educational goals , including: modeling and samples , maps , drawings and 

blackboardsDisksCompact and others.  

 §development of the learner's ability to obtain information from various sources . Goals  

 §Development of research and discovery, problem-solving skills amongLearners. 

 §provide learners with the skills make them able to take advantage of the rapid developments 

in information systems.  

 §give teachers an opportunity to diversify inMethodsTeaching. 

 §HelpTeachers to exchange experiences , and cooperation in the development of educational 

materials.  

 §provide an opportunity for self- learning by learners.  

 §meet the needs of individual differences amongLearners. 
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 §discovery tendencies and preparations and capabilities of the learners and development. 

Implementation procedures :  

Can employ communication skills learning resources in all teaching strategiesThe other ,Many 

ways , including: activation of the school library and learning resource center , assigning 

students to prepare research , and take advantage of the possibilities offered by the computer , 

including its content of whichSeveral software , and the use of the World Wide Web , and 

activate the e-mail between the teacher and his students. For the teacher to add to these 

methods and other methods can lead toGoalsLearning  

  :التدریسیة البنائي التقویم استراتیجیة

    :مفھومھا

 راجعة تغذیة أخذ بھدف، لتعلميا التعلیمي للموقف المعلم تأدیة أثناء یتم الذي المرحلي التقویم على تعتمد تدریسیة استراتیجیة ھي

 علیھا واالعتماد حاجاتھم على والتعرف،  الواقع ھذا تشخیص ثم ومن ، وتعلمھم الطالب عن المعلومات جمع من مستوحاة

  . الالحق لتعلمھم للتخطیط

ً  جزءاً  التقویم اعتماد المعلم من اإلستراتیجیة ھذه تتطلب  التعلیمي الموقف تنفیذ وبعد لوخال قبل( والتعلم التعلیم عملیة من أساسیا

  .ومعالجتھا الطالب تعلم تواجھ التي والعثرات الصعوبات على للتغلب ؛) التعلمي

  :أھدافھا

  .  المعلمین أداء وتحسین ، الطالب تعلم تحسن في الصفي التقویم عملیة نتاجات توظیف  §

ً  ھاماً  عنصراً  وجعلھ السابق بالتعلم االھتمام  § ً  ومتطلبا   . الجدید تعلملل رئیسا

  . عنھا مفصوالً  ولیس معھا متكامالً  یصبح بحیث ، والتعلم التعلیم عملیة في التقویم دمج  §

  .  التعلمي التعلیمي الموقف في فریداً  عنصراً  طالب كل یصبح بحیث التعلیم تفرید  §

  . للتعلم ودافعیتھ اھتمامھ وإثارة والتعلم التعلیم عملیة في الطالب دور تفعیل  §

   . القوة مواطن وتعزیز ، الطالب لدى الضعف مواطن عالجةم  §

  .  المدرسي المنھج ومتطلبات ، الطالب حاجات تلبیة في المعلم دور تنمیة  §

  :تنفیذھا إجراءات

 تحتوي عمل أوراق بتقدیم ، التعاوني بالعمل الصف داخل وتنفذ ، التدریسیة البنائي التقویم استراتیجیة وفق درس خطة إعداد یتم

  :  یلي ما على

  .  الطالب لدى السابقة التعلیمیة للخبرات تقویم  .١

  ) .الحاجة عند( الطالب لدى السابقة التعلیمیة للخبرات عالج  .٢

  . جدیدة تعلیمیة معرفة  .٣
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    .  المتوقعة الصعوبات وعالج الجدید للتعلم مرحلي تقویم  .٤

  ) .الحاجة عند( المتوقعة للصعوبات عالج  .٥

  . الدرس نھایة في إثرائي أو ، تعزیزي أو ، عالجي بنشاط مالتعل دعم  .٦

Formative assessment teaching strategy  

Concept :  

Teaching strategy is based on the progress that is being Calendar during the performance of 

teacher education for the positionLearning , in order to take the feedback inspired by the 

collection of information on students and their learning , and then the diagnosis of this fact, and 

to identify the needs and reliable planningFor learningSubsequent .  

This strategy requires the teacher to adopt Calendar essential part of the teaching and learning 

process ( before, during and after the implementation of the educational situationLearning ) ; to 

overcome the difficulties and pitfalls facing the students' learning and processed .  

Goals :  

 §hiring outcomes Calendar classroom process in improving student learning ,And improve 

performanceTeachers.  

 §attention to the previous learning and make it an important requirement and a key element of 

the new learning .  

 §Calendar integration in teaching and learning process , so that it is integrated withAnd it is not 

disconnected .  

 §individualized instruction so that each student's unique learning element in the educational 

situation .  

 §activating the role of the student in the teaching and learning processStirDafieth interest and 

learning .  

 §address weaknesses in students , and promote strengths .  

 §role of the teacher to meet the needs of the development of the students , and the 

requirements of the curriculumSchool .  

Implementation procedures :  

The lesson plan is prepared in accordance formative assessment teaching strategy, implemented 

in the classroom Cooperative Action , providing worksheets containThe following  

١ .CalendarExperiencesPrevious education of students.  
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٢ .Treatment of previous educational experiences of students (if needed. ( 

٣ .new educational knowledge .  

٤ .Progress calendar to learnThe new treatment of the expected difficulties . 

٥ .Treatment of anticipated difficulties (if needed. (  

٦ .therapeutic actively learning support , or reinforcing , or at the end of EnrichmentLesson . 

  : االستقصاء استراتیجیة

  : مفھومھا

 المشكالت إحدى مواجھة في الطالب یوضع حیث ، المتكامل العلمي المنھج خطوات مع الطالب فیھا یتعامل تدریسیة استراتیجیة

  . واختبارھا الفرضیات تولید طریق عن حلھا على بنفسھ ویعمل ویبحث فیخطط ،

   : ھي ، متنوعة ورص ثالث ولالستقصاء

 التي المشكلة حل إلى للوصول ؛ الالزمة واألدوات والمواد واألسئلة الطریقة باختیار الطالب فیھ یقوم:  الحر االستقصاء  .١

  . تواجھھ

ً  أعدت بحثیة خطة ضمن أو ، وتوجیھھ المعلم إشراف تحت المتعلم یعمل:  الموجھ االستقصاء  .٢    . مقدما

 تجاه مختلفة نظر وجھة مجموعة كل تتبنى ، مجموعتین إلى الصف طالب بتقسیم تبدأ بمراحل یمر:  العادل االستقصاء  .٣

    .  المحكمین ھیئة مقام تقوم ثالثة مجموعة إلى باإلضافة ، الدرس محتوى في المطروحة القضیة أو الموضوع

  :  أھدافھا

  .  الحقائق فیھ تنتظم يالذ العقلي والبناء ، اإلدراكي الھیكل بناء على الطالب مساعدة  §

   . بأنفسھم المعرفة إلى والوصول ، المتعلمین لدى المستقل والعمل ، التفكیر مھارات تنمیة  §

  .  باالستقصاء التعلم أثناء العلم)  عملیات(  مھارات تنمیة  §

   . المتعلمین لدى الذاتي التعلم مھارات تنمیة  §

  .  المعروفة نھجیةالم الخطوات وفق العلمي البحث عملیة ممارسة  §

  . اآلخر الرأي وتقبل ، الرأي إبداء على والقدرة بالنفس الثقة المتعلم إكساب  §

  .  المحیر بالموقف الطالب ومواجھة المشكلة طرح .١: تنفیذھا إجراءات

  . المتنوعة سئلةاأل من مجموعة طرح خالل من وذلك المشكلة، حول لدیھم المتوفرة المعلومات لتقویم الطالب مع مناقشة إدارة  .٢

  . المشكلة لحل الالزمة والمتطلبات البیانات وجمع ، التجارب من بسلسلة الطالب قیام  .٣

 أثناء استخدموھا التي المشكلة حل استراتیجیات إلى رجوعھم مع ، وتفسیرھا جمعوھا التي البیانات بتنظیم الطالب قیام  .٤

  . االستقصاء

   . اءاالستقص بعملیة خاص تقریر كتابة  .٥
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survey strategY   

Concept :  

Teaching strategy where students deal with integrated steps of the scientific method , where 

the student is placed in the face of one of theProblems , and looking 's plan is working himself to 

be solved by generating hypotheses and tested.  

To investigate three images variety, are :  

١ .survey free : in whichStudentThe selection method , questions and materials and tools ; to 

reach a solution to the problem they are facing .  

٢ .directed the survey : the learner works under the supervision of teacherAnd guidance , or 

within a research plan prepared in advance .  

٣ .fair survey : passes stages begin to divide the class into two groups , each adopts a different 

point of view toward the groupThread orCauseRaised in the lesson content, in addition to a 

third set in place of the jury .  

Goals : §help students build cognitive structure , and constructionMental facts which are 

organized .  

 §development of thinking skills , and self-employment of learners , and access to knowledge for 

themselves.  

 §Development Skills ( operations )FlagLearning during the survey . 

 §self-learning skills development of learners .  

 §practice of scientific research in accordance with the methodology steps known .  

 §GivingLearner's self-confidence and the ability to express an opinion , and accept the opinions 

of others .  

Implementation procedureS ١ .Ask students cope with the problem and attitude baffling .  

٢ .ManagementDiscussion withStudentsFor calendarAvailable to have the information about 

the problem , and by introducing a variety of questions.  

٣ .Students do a series of experiments , and data collection needed to resolve and 

requirementsThe problem.  

٤ .the students organize the data they have gathered and interpreted , with their return to solve 

the problem that they used during the survey strategies. 

٥ .The process of writing a special reportThe survey.  
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 باالكتشاف فالتعلم جدیدة، معلومات الى التوصل

the individual is to try to get the 

reach a new Information, Learning discovery is the behavior of the learner to complete the 

educational work carried out by himself without the help of a teacher. 

  : وھي للطالب

There are several methods for teaching this type of learning, according to the amount of 
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discovery learning by باالكتشاف التعلم

التوصل بھدف المعلومات لنا یعید فھو بنفسھ، المعرفة على للحصول الفرد

  . المعلم من مساعدة دون بنفسھ بھ یقوم تعلیمي عمل من لالنتھاء

the individual is to try to get the knowledge itself, it returns us the information with the aim to 

reach a new Information, Learning discovery is the behavior of the learner to complete the 

educational work carried out by himself without the help of a teacher

   : باالكتشاف

للطالب المعلم یقدمھ الذي التوجیھ مقدار بحسب التعلم من النوع لھذا تدریسیة

  

Types of discovery learning:  

There are several methods for teaching this type of learning, according to the amount of 

guidance provided by the teacher to the students, namely: 

  :  الموجھ

نجاحھم یضمن وذلك ، قیمة خبرة على حصولھم لضمان تكفي بتعلیمات تعلمین

خطوات من خطوة كل من الغرض المتعلمون یدرك أن ویشترط ، العلمیة

خالل من معرفتھم بتطویر للتالمیذ سمحی تعلیمیا أسلوبا ویمثل التأسیسیة

االكتشاف الموجھ

االكتشاف شبھ الموجھ

االكتشاف الحر

 

 

ببیع یقوم من والنبیح النحلل

  

  

الفرد محاولة ھو•  

لالنتھاء المتعلم سلوك ھو

 •knowledge itself, it returns us the information with the aim to 

reach a new Information, Learning discovery is the behavior of the learner to complete the 

educational work carried out by himself without the help of a teacher

  

باالكتشاف التعلم أنواع

تدریسیة طرق عدة كھنا

  

  

٠Types of discovery learning

There are several methods for teaching this type of learning, according to the amount of 

guidance provided by the teacher to the students, namely

  

الموجھ االكتشاف:  أوالً 

تعلمینالم یزّود وفیھ

العلمیة والمبادئ المفاھیم

التأسیسیة المرحلة تالمیذ

  

  

االكتشاف الموجھ•

االكتشاف شبھ الموجھ•

االكتشاف الحر•



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

284  

First: guided discovery: 

  

And it provides the learners instructions are sufficient to ensure that they get valuable 

experience, and it ensures success in the use of mental abilities to explore scientific concepts 

and principles, and are required to realize learners purpose of each step of the discovery of this 

process. 

  

 ً   :  الموجھ شبھ االكتشاف:   ثانیا

 ، والعقلي العملي النشاط فرص من یحرمھ وال یقیده ال بحیث العامة التوجیھات بعض ومعھا للمتعلمین المشكلة المعلم یقدم وفیھ

  . التوجیھات بعض المتعلمین ویعطي

  

Second: the discovery semi prompt: 

  

And in which the teacher provides for the learners and the problem with some general guidance 

so as not constrained by not depriving them of opportunities and practical mental activity, and 

gives learners some guidance. 

  

 ً   : الحر االكتشاف:  ثالثا

 یواجھ وفیھ ، السابقین النوعین مارسوا قد یكونوا أن بعد إال المتعلمین بھ یخوض أن یجوز وال ، االكتشاف أنواع ىأرق وھو

  . وتنفیذھا التجارب وتصمیم الفروض صیاغة حریة لھم ویترك لھا حل إلى الوصول منھم یطلب ثم ، محددة بمشكلة المتعلمون

  

Third: free discovery:  

It is the finest discovery, and may not be locked in by the learners only after they have practiced 

the former types, in which learners face a specific problem, and then ask them to reach a 

solution and leaves them the freedom to formulate hypotheses and experimental design and 

implementation.  

   : باالكتشاف التعلم في المعلم دور

  . مشكلة أو تساؤل صورة في وطرحھا تعلمھا سیتم التي والمبادئ العلمیة المفاھیم تحدید• 

  .  الدرس لتنفیذ الالزمة التعلیمیة المواد إعداد• 

  .  المتعلمون سینفذھا التي االكتشافیة التجارب أو األنشطة تحدید• 
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  . جدیدة مواقف في تعلموه ما تطبیق على ومساعدتھم المتعلمین تقویم• 

  

The role of the teacher in discovery learning:  

 •Determine the scientific concepts and principles that will be learned and put it in the form of a 

question or a problem.  

 •Prepare necessary to implement the lesson of educational materials.  

 •formulation of the problem in the form of sub-questions 

 •Identify activities or Alakchaveh experiments to be implemented by the learners.  

 •calendar learners and help them apply what they have learned in new situations. 

  

  باالكتشاف التعلم سلبیات و ایجابیات

Pros and cons of discovery learning  

&  تعلمھ مسئولیة الطالب تحمل&  خطواتھ و العلمى البحث نحو ایجابى اتجاه تكوین&  العلیا التفكیر مھارات تنمیة : االیجابیات•

  . وبقدراتھ بالنفس الثقة زیادة&  االتصال مھارات تنمیة

 •Pros: the development of higher-order thinking skills & a positive direction towards the 

formation of scientific research and his steps & bear responsibility for student learning & 

development & communication skills and increased self-confidence in his abilities.  

 على المعلمین تدریب الى یحتاج&  المستوى ضعیفى الطالب یناسب ال&  الطالب اعداد لتزاید استخدامھ صعوبة : السلبیات

  للنتیجة التوصل یستطیعون ال عندما للطالب االحباط یسبب قد ، خطواتھ

 •Cons: difficult to use for the growing number of students & not suitable for the faint-level 

students & teachers needs to be trained on the steps, may cause frustration for students when 

they can not reach the result  

  معلومھ

  .منطقیھ بطریقھ علوماتالم تقویم بعملیات القیام وكذلك والتركیب التحلیل علي كالقدرة العلیا التفكیر مھارات الطالب لدي تنمي

I have students develop higher-order thinking skills such as the ability to analyze and installation 

as well as carrying out calendar information in a logical manner.  

 Tooma 
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Microteaching  

  

  

  )  مصدر من أكثر من جمیعت(  تعریفھ

  

  

  

  :  ھذا المعنى نفس تعطي وكلھا للمیكرو تعریفات كلھا ھذي

  

 ضمن معینة تمھارا یتناول الذي المكثّف التدریب أشكال مختلف على)  Microteaching(  المصغر التدریس اصطالح یطلق

  . الدارسین من عدد باشتراك محدد زمن

٢  - Microteaching is a teacher 
training technique involving a 

specific teaching behaviour/skill for 
short duration of 5 to 6 minutes for a 
small class comprising 5 or 6 fellow 
teacher trainees/peer group on a 
single concept of subject matter

١- Micro teaching is a procedure in 
which a student teacher practices 
teaching with a reduce number of 
pupils in a reduced period of time 

with emphasis on a narrow and 
specific teaching skill

٥- ”Microteaching is a scaled down 
teaching encounter in which a 

teacher teaches a small unit to a 
group of five pupils for a small 

period of 5 to 20 minutes

 “ •٤- Microteaching is defined as a 
system of controlled practice that 

makes it possible to concentrate on 
specified teaching behaviour and to 
practice teaching under controlled 

conditions.“

٣- Microteaching is a scaled down 
teaching encounter in  - 

D.W.Allen(1966(class size and time  
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 ظروف تحت مھاراتھ، من مھارة أو أجزائھ من جزءاً  أو للدرس مصغرة صورة یمثل ، التدریب أسالیب من أسلوب ھو•    

  . المتدربین المعلمین أو المتعلمین من محدود لعدد ویقدم مضبوطة،

 ال أنھا غیر العادي، الفصل غرفة تشبھ مصغرة حقیقیة تعلیمیة مواقف على المتدربون فیھ یتدرب تدریسي، موقف وھو•    

 إتقانھما بقصد مھارتین، أو واحدة تعلیمیة مھارة على –ویتدربون. التدریس عملیة في عادة تدخل التي المعقدة العوامل على تشتمل

  .جدیدة مھارات إلى االنتقال قبل

  

 عادة یتراوح(  الطالب من قلیل عدد فیھ ویشترك)  المتوسط في دقائق ١٠ حوالي(  قصیر وقت في یتم تدریسى موقف ھو•    

  .  محددة مھارة على الطالب تدریب أو معین مفھوم بتقدیم خاللھ المعلم یقوم)  ١٠ -٥ بین ما

  :  االساسیھ ھالكلمات على تحتوي التعاریف كل

   محتوى -١

   وقت -٢

   مھاره -٣

  )  الطالب ھم اللي(  جمھور -٤

  :  خصائصھ

   حقیقي التدریس  وضع/ ٢

  .  قلیلھ كلھا المحتوى وكمیة والوقت الطلبھ عدد/ ٢

  )  المناھج اختیار ، االسالیب التقنیات، ، المھارات(  التعلیمیة االنشطة اتقان على یأكد/ ٣

  .    التعلیمیھ االنشطھ على سیطره فیھ یكون/ ٤

  .  االداء بعد فوریھ الھادفھ الفعل وردود  التقییم/ ٥

 مبرمج كتدریب یستخدمونھ كانوا.  ١٩٦٠ عام في المعلمین تعلیم برنامج في ستانفورد جامعة في ھاالستراتیجیھ ماجربوا اول 

 عشان فیھا والضعف القوة نقاط واكتشاف وتدریسھم شرحھم وطریقة و عندھم اللفظیة وغیر اللفظیة الجوانب تحسین منھ الھدف

  .  نھایعدلو او یحسنونھا

  :   ممیزاتھ

  .  وتنمیتھا المھارات على لالشراف فرصھ یعطي/ ١

   الفردیھ للمكونات للوصول ككل التدریس انشطة تقسیم طریق عن المھارات ومكونات منھج لمعرفة برضو فرصھ یعطي/ ٢

 االھداف واختیار الخطط داعدا و التدریس مھارات تطویر/ ٤ قصیر وقت في المھمھ المختلفھ المھارات لتعلیم فرصھ یوفر/ ٣

  .  المتدربین عند

  :  العیوب

  . وجھد وقت زیادة/ ١



 

 

 ٢٠١٥_١٤٣٧  .... بنات انقلش كفایات قروب،،،،الدعاء سوى النرید....الملخص ھذا ببیع یقوم من والنبیح النحلل

288  

   مكلف/ ٢

  . تقلید عن عباره النھا للتعلم سلبیھ طریقھ/ ٣

٤ ) .............. /The various teaching skills cannot be discriminated and may not be coordinated 

later  (  

  .  جماعي یكون الزم رديالف للتدریب مایستخدم/ ٥

  . ومفیده بناءه ماتكون الراجعھ التغذیھ االحیان بعض/ ٦

  .  سیئھ القدوه تكون امكانیھ فیھ تقلید عملیة انھ بما/ ٧

  . متوفره ماتكون ممكن للمیكرو ااالزمھ والموارد المواد/ ٨

  : مذجھالن علیھا ترتكز عناصر  ٤ ھناك نمذجھ او تقلید عملیة فیھ المیكرو  ان ما

  . االنتباه/  ١

  .  التذكر/  ٢

  .  االستنساخ/   ٣

  . التعزیز/  ٤

  

  : المرجع

  ١٤ رقم الشریحھ من بدایة  

   

http://www.slideshare.net/mobile/moyusuf/microteaching-an-introduction 

  

  :  المیكرو دورة

Planing  :  

This involves selection of the skill to be practiced, awareness of components of the skill, 

selection of a suitable concept, writing of micro lesson with specific objectives  

    ومكوناتھا المھاره واختیار المیكرو اھداف كتابة

٢- teaching  :  

        The following setting is suggested for the microteaching technique. 

Time:    5 minutes  
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Students: peer group-5 or so in number  

Supervisors:   1or 2  

     If possible, use of CCTV facility could be made to enable the teacher trainee to get a first 

hand look at his weaknesses  

٣ .FEEDBACK  

      This is a vital aspect of the microteaching cycle. To be effective it must be   

clearly related to the model of the teaching skill used. Appraisal guides add to the comments of 

the supervisor and fellow students, they focus the feedback on to specific behaviours  and can 

be used for the analysis session or be just given to the teacher trainee with a written comment 

or rating of his/her skill performance.  

 وعشان.  فالمیكرو والحیوي المھم الجانب ھي وھالمرحلھ ، الباقین الطالب او المشرف من سواءً  یجیك اللي والنقد التعلیقات. ٣

 مو لوحده خاص بشكل للطالب اعطیھا وممكن.  واضح بشكل المستخدمھ التدریس ومھارة بنموذج متعلقھ تكون الزم فعالة تكون

 وطریقتك شرحك تقییم المشرفھ تجي لما العملي التربیھ فترة مثل(  لھ تصنیف او كتقییم مكتوب بشكل ایاه طیھاع او الطالب قدام

  )  تستحقینھا اللي الدرجة وتعطیك تقییمك بعدھا اللي المره اخطائك لك وتوضح شفھي نقد تعطیك تحضر مره اول

٤ .REPLAN  

   Keeping in mind the feedback received from the supervisor the teacher trainee replans his/her 

micro lesson writing another micro lesson plan or editing the existing one.  

 جدیده خطة تكتبین عاد سواءً )  زمالئك او المشرف(  لك قالوھا اللي والنقد االراء فاالعتبار وتأخذین للدرس ثانیھ خطة تكتبین/ ٤

  . فیھا اللي االخطاء تعدلین لستماماًاو

٥ .RETEACH  

     The teacher trainee re teaches, incorporating the suggested changes with the same students 

or another group of 5 students. Supervisor checks to see whether there is any improvement in 

skill attainment  

 یدقق المشرف  والزم ، جدیده مجموعھ او االولى المجموعھ نفس على المقترحھ التعدیالت بعد جدید من الدرس متدربیعیدال/ ٥

  .   ال واال واداءه مھاراتھ تحسنت المتدرب یالحظ عشان فھالمرحلھ

٦ .REFEEDBACK  

The supervisor assesses the lesson again pointing out the improvements and lapses.  

  .والعیوب المحاسن ویوضح ثانیھ مره الدرس یقیم المشرف

h�ps://docs.google.com/document/d/1GMTlCFaOMqNOWRq7-VdedBIFcHFe6QwzGesnyCGHSn

8/mobilebasic?pli=1  
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The hot seat 

   الساخن الكرسي

  االخرین مع والمشاركھ النشاط على الطالب تشجیع االستراتیجیھ ھذي من الغرض

    والقراءه التفكیر على وحثھم

   والطالب المنتصف في یكون انھ او الطالب باقي امام ویكون كرسي یوضع طریقتھا

  بھ یحیطون

  الكرسي على یصیر الي ھو حرفھ یصطلع والي باالحرف یختارون او

   الكرسي على جالس الي الطالب یسالون الطالب یبداء بعدھا

    

h�p://www.brainboxx.co.uk/a3_aspects/pages/TALKhotseat.htm 

  الثاني الرابط ھذا

https://www.responsiveclassroom.org/blog/hot-seat 

  

  

  الفردیة الفروق

  -:بأنھا الفردیة الفروق وتتصف

  

 ولكن ، لیةالعض والقوة والوزن الطول في كما الجسمیة الناحیة من تماما تحددھا بأرقام قیاسھا یمكن أنھ بمعنى -:كمیة فروق: أوال

 الفرد ترتیب یمكن الخاصة العقلیة والقدرات الذكاء ومستوى العدوانیة ودرجة وشدتھ االنفعال سرعة مثل النفسیة الناحیة من

  .زمالئھ مجموعة إلى بالنسبة

  

The amount of differences: - the sense that it can be measured with numbers determined 

completely in terms of physical, as in height, weight, muscle strength, but from the 

psychological point of view, such as irritability and severity and the degree of aggressiveness 

and level of intelligence own mental capacities can be arranged individual for his group. 
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 صمم بقیاس ذلك ویتم قصورھا، ودرجة نفسھا الصفة ھذه نوع في یكون صفة في االختالف أن بمعنى - : الدرجة في فروق - :ثانیا

 طول لكل المناسب الوزن تبین جداول ھناك ولكن واحد، بمقیاس والوزن الطول في الفرد قیاس یمكن فال.  الغرض لھذا خصیصا

  . بھا المعاق الفرد مقارنھ یمكن العادي للفرد بالنسبة

Second: - differences in class: - in the sense that the difference in the character of this type is in 

the same capacity and the degree of palaces, this is done by measuring specially designed for 

this purpose. You can not measure an individual's height and weight scale one, but there are 

tables showing the appropriate weight for the average length of each of the individual can be 

compared to an individual with a disability out.  

 ینبغي التي الخطوط رسم في المعرفة استغالل ھو غرضال ولكن معرفتھا، فحص ھو - : الفردیة الفروق قیاس من الغرض ولیس

  .وقدارتھ تتناسب فردیة تربیة تربیة في المحددة إمكاناتھ مراعاة وجوب في مالحظتھا الطفل تربیة عن المسؤولین على

It is not intended to measure individual differences: - is to examine the knowledge, but the 

purpose is to exploit the knowledge in drawing the lines that should be responsible for the 

upbringing of the child should be observed in taking into account the potential identified in the 

individual breeding.  

The importance of taking into account individual differences 

 في بثقل والمصابین وبعده النظر بقصد المصابین فیعرف طالبھ بین الفردیة الفروق المعلم یرعى أن الطالب تشغیل لوازم من

 عنده ما استغالل من تمكنھ معالجة منھم كال ،لیعالج دراسیا المتأخرین وبین عقلیا المتخلفین بین ویمیز التفكیر، في شرود أو السمع

 أعلم قلنا فإذ ، مفعولین ینصب"  آدمز جون قال كما التعلیم فعل ألن ، العمل إلى بشوق االندفاع على وتشجیعھ لیةوقاب مھارة من

 بكل علما یكون أن یجب الحساب دمحم تعلیم في المعلم ینجح أن وألجل الحساب، وینصب دمحم ینصب ھذا التعلیم ففعل ، الحساب دمحم

  . دمحم ذھن إلى الحساب إیصال طریق على واقفا یكون ھذا وفوق ، ودمحم الحساب من

  

Supplies students run that takes care of the teacher individual differences among students is 

defined infected with a view to considering and after living with the weight of a hearing or 

absent-minded, and makes a distinction between the mentally retarded and the latecomers 

curriculum, to handle both of them address being able to exploit what he has the skill and ability 

and encourage him to rush forward to work, because the act of education as John Adams said, 

"focus Mfolin, Therefore, since we know that Muhammad account, did education that focuses 

Muhammad The focus of the account, and for that the teacher succeeds in teaching Muhammad 

account has to be fully informed of all of the account and Mohammed, and above this be 

standing on the road the delivery of the account to the mind of Mohammed.  

  - :الفردیة الفروق مراعاة على القادرین المعلمین مواصفات

  .المھنیة لنشاطاتھم ممارستھم أثناء التقلیدیة األسالیب یفرضوا وأال تقلیدیین غیر یكونوا أن -١

   كتاب من أكثر استخدام یجب وإنما ، واحد مقرر مدرسي كتاب على ئیسيالر بشكل المدرس یعتمد أال -٢

  .المخالفة اآلراء إلى باھتمام ینصتوا وأن ، المتعارضة النظر وجھات مناقشة على طلبتھ المدرس یشجع أن -٣

  .واألصالة المبادرة روح وتعزیز مكافأة على المدرس یعمل أن -٤
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  .بالمتعلم واالھتمام الحب إبداء -٥

  . والتفكیر القراءة ومواصلة الذاتي التعلم أسالیب على التالمیذ تعوید -٦

  "والمبدعین الموھوبین رعایة."  المتعلم استثارة على قادرة البیئة تكون أن أو الفردیة الفروق مراعاة -٧

 المستھدفة الفئة ھي تكون الفصول في ةالفئ ألنھا الفئة وھذه یقال كما المتوسط أو العادي الطالب باعتبار نأخذ دائما المعلمین نحن

 ویزداد علیائھ من المتمیز فیسقط المستوى منخفضي والطلبة المتمیزین الطلبھ نظلم الطریقة بھذه ونحن السلوكیة أھدافنا في

  .ضعف الضعیف

Specifications teachers who are able to take into account individual differences :-  

١ .to be non-traditional and not to impose their traditional methods during the exercise of their 

professional activities.  

٢ .The teacher should not be the main textbook based on a single decision, but must use more 

than one book.  

٣ .to encourage the teacher requested a discussion of opposing views, and listen attentively to 

the dissenting views.  

٤ .The teacher works on the reward and promote the spirit of initiative and originality  

٥ .express love and attention learner.  

٦ .accustom students to self-learning and continue reading and thinking styles.  

٧ .into account individual differences or that the environment be able to raise the learner. 

"Gifted and creators".  

We teachers always take as normal or average student, as they say, and this category because 

they are in Category chapters be the target group in behavioral objectives and in this way we do 

wrong outstanding students and students outstanding low-level fall off its perch and 

increasingly weak   
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 عندكككم CALL معیییار االستراتجیات في واخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیرا

   االضافات بعض احط وراح امل برابط

Computer assisted language Iearning linstruction) (  

By the mid-1980’s, microcomputers had been around long enough to، 

many people to have had sufficient contact with them to recognize their 

potential as a tool for language teachers and learners. Many programmes 

  

 and software have been developed to assist in learning and teaching؛ 

languages. Computer—Assisted-Language-Leaming (CALL) and  

Computer-Assisted-Language-lnstruction (CALI) have emerged, the 

purpose of which is to take advantage of this technology in the fields or 

learning and teaching languages (Pennington and Stevens, 1994). These 

  

may include  

  

a) teaching programme which is presented by a computer in a 

sequence. The student responds on the computer, and the 
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computer indicates whether the responses are correct or incorrect. 

  

A Course in Applied Linguis�cs 9 

  

b) the use of computers to monitor students” progress and direct 

them to the appropriate lessons, material, etc. 

  

c) the use of computers to provide exploratory environments for  

  

language learning by presenting problems in need of resolution، 

and provrdlng tools for further work and learning.  

  

   عن اضافـــــــھ وھنا

Computer mediated communication  

CMCs role in collaborative and reflective learning According to C Daly and Pachler (2007), 

collaborative online discussion as a form of OMC can have a ca talytic role in developing 

critical thinking. Burston makes the relevant observation in the area of foreign language (FLI 

(2006) that in addi�on to developing language skils, FLlearners benefit from collaborative 

practice in terms of their cognitive and socio-linguis�c development. C Daly and Pachler (2007) 

also see the potential of CMC in its capacity to support CoPs CMC allows for greater agency to 

be exerted and thus fts within the constructivist framework learning. They add that 

transformation and development in teacher learning take place through 'engaging with 

dominant discourses, professional redefinition and growing reflexivity and that CMC can an 

essential role in this process (Daly & Pachler, 2007). In a similar tone, Warschauer's al 

approach enhances understanding of CMC-supported collaborative learning, and sees its main 

advantages including heightened reflec�on and cri�cal Schon's (1983) portrays reflective 

practitioners as those who have an ability to distinguish effective from ineffective practice. 

Turner and Simon (200) give the example of cri�cal refec�on', which surpasses the personal 

levels of investigating the self and draws on professional knowledge 2007 Outside of the 

individual l's internal reflec�ve processes, Richert (1990) writes that the structure of the 

prac�cum itself influences par�cipant's mode of reflec�on. As Jodtowiec 2005) admits, 
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universities cannot offer an environment which enables teacher students to experience 

authentic classroom teaching, though through a peer-taught practicum we may offer a chance 

to explore close-to-life teaching. Thus, it would seem that CPD that allows for collaboration 

and refection (enhanced by CMC) has the greatest lkelhood of impacting teacher learning 

Moreover, collabora�on may share common domain with reflec�on. Dewey (1910) called 

unreflective actions a form of enslavement, pointing therefore tothe need for refiective 

practice education. Dewey's extreme statement in the context of teacher training was more 

recently addressed by Moore (2004), for whom reflexivity is the capacity to explore ini�al 

understandings through various frames and discourses in order to bring them to new levels of 

conceptualisation. Teacher reflexivity in Moore's view is also the ability to position the selfin 

the context of one's entire life, to connect to personal biography and to embrace what stems 

from  

having once been a learner tool In this manner, the private and external selves are contlned  

ofierlng additional opportuniles for more encompassing views. C. M and Pachler (ZN?) bail!  

on Moore's understanding ol the 'relledve turn‘. which I: characterised try the ability to  

embrace one’s «notions. and attrbute the agenuye role it leaning to the reflexive turn. 

  

Sometlrnes, CMC may take more Informal Cams, where ooleagues colaborace spontaneously 

outslde of an ofllclal trainlr' format. Such less-formal collaboratlon often leads to an Increaseh   

expertise and technolodcal knowledge. as Galloway (1997) rightly observes. Collabora�ve 

learnlng Is current" more lamiIar tn teachers slnoe. acootditg to Mellar and Krnahourl (2004.( 

teachers work more oollahotathrely nowadays than they used to as they see the benefits for 

their individual learning (lichanls et al., zoom. Collaboration among teachers also increases job 

sa�slactlon and seleneem (Sela. 2M). Though teachers do not aways comet knowledge 

through engadn in colataorative practice. there are still benefits. For example, Hargveaves 

)١٩٩٥ (writes that lnfivloual prac�ce can be inmaposao with "at 0! others. alowing lor cri�cal 

Mormotatlom while colataoratlon between Individuals encourages reflection on We own 

practice and Improve: the quality cl teaching and learnim. When this kind of collaboration is 

supported by (MC, there are indications that many cl these “vantages are compounded. 

Kanthi-Stein (ml wrltes that CM: «sea In a oractlcum (teachlng practice) supports teacher 
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moagoglcal development and than (2m) adds that (MC may increase the critical raceotlvlty 

cl untidy-Ms. lohnaon. Johnson, and Smlth (1991) note poslclve Interdependence and 

lndyidual accouuahlllty as further benefits of CMC ln teacher tratnlng. 

  

  

  ... االدب معیار واخــــــــــــــــــر

Poetry .. 

  

What is poetry ؟؟ 

   الشعر تعریف

In poetry the sound and meaning of words are combined to express feelings, thoughts, and 

ideas.  

The poet chooses words carefully.  

Poetry is usually written in lines. 

  

  .واألفكار فكار،واأل المشاعر، عن للتعبیر الكلمات من والمعنى الصوت بین الجمع یتم الشعر في

  

  .بعنایة الكلمات یختار الشاعر

  

  .سطور في عادة الشعر كتابة تتم

Poetry might defined  as a kind of language that says more and says it more intensely than 

does ordinary language 

  . العادیة اللغة یفعل مما مكثف بشكل انھا وتقول  تقول التي اللغة من كنوع الشعر عرف 

  

-In short poetry is  a mixtrue of experience reality  and imagination. 

  .والخیال الواقع تجربة من خلیط ھو الشعر باختصار
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@Parts of a Poem@ : 

speaker  

audience  

subject  

tone  

theme  

diction  

imagery  

figures of speech  

sound  

rhythm  

  

   لي

  

-what is the difference between poetry and prose ?1 

  

The difference between them are in the organization, poetry consists of a number of lines , 

the lines don’t go to the end of margins , and every four lines is called (stanza( 

For example the poem in page 6 in the book consists of three stanzas . 

But prose consists of the same number of words that in the poem ,but the change is in the 

form  

-so without organization there is no poetry  

 انھ حیث النثر عن مختلفة بطریقھ یكتب فالشعر الشعر ونظام الشكل في یكون والنثر الشعر بین الفرق أن األولي النقطة معني

  الشعریة المنظومة یكونوا سطور أربع وكل الصفحة ھوامش إلي التصل والسطور السطور من عدد من یتكون

  .  شعري نظام دون ولكن الكلمات نفس وأیضا الشعر كلمات عدد نفس علي تحتوي التي الجمل من مجموعھ یكون النثر ولكن
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@ELEMENTS OF POETRY@ 

  

Simile  

me ّ◌taphor 

personification  

anthropomorphism  

synecdoche  

metonymy 

allusion  

symbolism  

verbal irony  

overstatement  

understatement  

paradox  

oxymoron  

  

  :ادخلوه بالرابط شرح لھا نقطة كل

  

h�p://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=35257 

______  

  

Basic musical devices are: 

١ (Alliteration :  

   متل بالبدایة الساكن الحرف نفس لھم كلمتین یعني الجناس

Dog  dove 

Heat home 
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Jaguar jump 

Walk wear 

______________________  

٢ (assonance 

   الصوتیة الحروف نفس یھمف ینعاد كلمتین السجع

  یعني العلة حروف

  oe متحركة حروف كلھا فیھا تكرر

  

   سجع تعتبر تبقى مختلف نطقة لو حتى

  ھنا مختلف a نطق عندك مثل

Glad grace 

  الصوتیة الحروف نفس تنعاد المھم

_______________________  

٣ (Consonance  

  االنسجام

   الكلمة باخر حصرا ولكن الساكن الحرف نفس اعادة ھي

 Blank think  

Hard  ward  

Letter butter 

________________________  

٤ (Onomatopoeia 

  الصوتیھ المحاكاه

  .معین تعبیر تعطي عشان اخرھا  او الكلمة اول ممكن تجي حروف عدة ھي

  

  sp  مثال

Splash  
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Spray  

Sprinkle 

   بخاخ بشي متعلقین كلھم  الحظي

  بخاخ یكون شرط مش

  .sp بحرفین onomatopoeia بینھم الثالث الكلمات ھاذي بس

  

   ثاني مثال

   wh كمان مثال

Whip  

Whisper 

Whoosh 

    الھمس على تدل كلھا

__________________________  

٥ (Rhyme 

  بالعربي القافیة نفس ھي القافیة

  )الكلمة( بنھایة الصوت نفس لھم مثال اكتر او حرف

  :مثال

White fight light  

  

  :مثال

White fight light 

___________________________  

٦(Repetition 

  .اكتر الجملة لشرح التعبیر او الكلمة نفس اعادة اسمھا من االعادة

  .بالنھایات او مثال السطر ببدایة او الجملة ببدایة احیانا االعاده موقع یختلف
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  وا شي توضح ععشان االعاده من الھدف_

  

  مثال المعادة الكلمة اھمیة على الداللة عشان او

  :مثال

I'm  a teacher  the teacher help student  

teachers get paid  

Teachers work hard  

Teacher  bla bla bla... 

________________________  

٧ (Refrain 

  االمتناع

  

  .مرة من اكتر االشطر من شطر اعادة ھو االمتناع ھال

  حظيال

  .. باالناشید كثیر تستخدم غالبا كامل شطر اعاده وھنا  كلمھ اعاده ھناك بس االعاده من قریب ھو

  :مثال

  نفسو ینعاد شوي كل مقطع وفیھا النشوده قصیدة في یكون لما متل

  ) شعر بیت یعني الشطر(

________________________  

  لھا رسط كم حسب على انواع لھا االنكلیزیة باللغة القصائد

_____________________  

stanza 

   بعض مع اسطر عده من مكون ابیات مقطع معناھا

  stanza مجموعة كل یسمون الشعر في البراقرافات زي مقسمة تجي احیانا النثر او الشعر ابیات

  مثال

   اوك سطور ٦ من مكون  مقطع  ھي stanza نفرض رح
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h�ps://www.dropbox.com/s/fqzwba6fuovisvk/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D8%

A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%851435.r�?dl=  

h�ps://www.dropbox.com/s/givk2hs2kte0mi3/skmbt_c45215011721270.pdf?dl=0 
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القصیدة من مقطع ھي stanza كل يیعن stanza ١٠ فیھا یكون الوحدة

  .شعري بیت ستین فیھا یعني سطور ٦

limon flower  

h�ps://www.dropbox.com/s/fqzwba6fuovisvk/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D8%

A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%851435.r�?dl=

  sooma االخت تجمیع ٣٦١٤ لعام مھند

�ps://www.dropbox.com/s/givk2hs2kte0mi3/skmbt_c45215011721270.pdf?dl=0

  نالناسخو 

 والصالة والحمد� ھذا                                                              

    ) النصر

 

 

ببیع یقوم من والنبیح النحلل

الوحدة القصیدة ممكن

٦ ضرب ستانزا١٠

limon flower دعواااتكم.. انتھى

  

  

h�ps://www.dropbox.com/s/fqzwba6fuovisvk/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D8%

A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%851435.r�?dl=0

مھند قروب شرح رابط

  

�ps://www.dropbox.com/s/givk2hs2kte0mi3/skmbt_c45215011721270.pdf?dl=0

  

 ملزمھ اسئلھ رابط

  

  

  

                                                              

  دعواتكم 

النصر میما(__  توما 
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