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خطة تدريسية :الكوفية
املستوى :املتوسط
األهداف الثقافية:
كيفيّة لبس الكوفية
التن ّوع يف اللباس العريب
التأ ّمل يف معاين للكوفية
التع ّرف عىل مغنية الراب شادية منصور
النشاطات :لبس الكوفية  -التع ّرف عىل املغنية الربيطانية\
الفلسطينية شادية منصور  -عرض أزياء عربية
املعتل (املنتهي بـ”ي”) يف الوزن II
القواعد :فعل األمر ّ
العامية :استخدامات “هيك” بالعامية الشامية
عدد الساعات داخل الصف 2 :إىل  3ساعات
عدد ساعات الواجب 5 :ساعات
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النشاط األول :كيفية لبس الكوفية
(يف حصة سابقة  -نقرتح  25إىل  35دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

· نتصفح الوحدة الثقافية كاملة عىل املوقع ونقرأ
الخطة التدريسية

· نق ّدم فكرة أ ّن املالبس التي يرتديها الشخص
تعب عن ثقافته وشخصيته ،ثم يف مجموعات من
ّ
 3يناقش الطالب ما هي املالبس التي يحبون أن
يلبسوها وملاذا

· نشاهد فيديو كيف ّية لبس الكوفية وإن مل نلبس
الكوفية من قبل نتد ّرب عىل ذلك لنرشف يف
الصف الطالب

 .نفتح النقاش ونستمع إىل بعض اآلراء

نحض مجموعة من الكوفيات املختلفة (أو
· ّ
نشرتيها إن أمكن ذلك) لنأخذها إىل الفصل،
باإلضافة إىل طواق وعقاالت إن أمكن

· نطرح سؤال “ما هي بعض املالبس التي يلبسها
العرب؟” ثم يتناقش الطالب يف مجموعات من 3
مل ّدة دقيقتني

تحضري للنشاط التايل
(يستغرق حوايل ساعتني)
 .يعمل الطالب عىل ورقة عمل (خطوة  )2بالبحث
عن معاين املفردات التي ال يعرفونها وإيصال
الكلامت بالصور ،ثم يكتبون فقرة حول الكوفية
(معلومات وآراء)
 .قراءة نبذة عن الكوفية والعمل عىل مترين صح\
خطأ (خطوة )2

 .نستمع إىل الطالب ونكتب عىل السبورة ما جاؤوا
به ،ونتوقع ظهور كلامت جديدة بالنسبة للبعض
· نتوقّع أن يكون قد تم ذكر الكوفية ،لذلك نسأل
الطالب ماذا يعرفون عنها (لونها\شكلها\ َمن
يلبسها\ملاذا\كيف لبسها .وإن كان أحد الطالب
يعرف ذلك نعطيه كوفية ُليي بقية الزمالء
 .نشاهد فيديو  Kufiyeh Tutorialللشاب
األمرييك-الفلسطيني ُصبحي (وبإمكان األستاذ أن
يستخدم فيديو إضايف يجده يف صفحة األساتذة عل
املوقع)
 .نستمع إىل انطباعات وآراء الطالب
 .نوزّع عىل الطالب الكوفيات التي أحرضناها ،ثم
يف مجموعات من  3يحاولون لبس\إلباس بعضهم
الكوفية بأشكال مختلفة .يف هذه األثناء نعرض
مرة أخرى الفيديوهات الذي تم مشاهدتها بدون
صوت كنوع من التذكرة واملساعدة
 .نسمح للطالب بأن يص ّوروا أنفسهم وزمالئهم يف
زي الكوفية
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النشاط الثاين :معاين الكوفية
(نقرتح  40إىل  55دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

· نج ّهز صور املغنية شادية منصور

· يتبادل الطالب معلومات وآراء حول معاين
الكوفية باستخدام ورقة عمل خطوة  2واملفردات
الجديدة( ،مجموعات من )3

 .نطبع نسخا من الحوار مع شادية منصور بحسب
عدد الطالب (خطوة  3عىل املوقع)

 .نفتح النقاش ونستمع إىل الطالب
 .يص ّحح الطالب التمرين املتعلّق بتعريف الكوفية
يف ويكيبيديا (صح\خطأ) ثم نتأكد معا
 .نعرض عىل الشاشة (إن توفّرت) أو نوزّع صورة
شادية منصور عىل الطالب ليخ ّمنوا من هي وماذا
تفعل (الصور عىل صفحة األساتذة عىل املوقع)

تحضري للنشاط التايل
(يستغرق حوايل ساعة)
· االستامع إىل أغنية “الكوفية عربية” ومأل
الفراغات باالستعانية إىل الرتجمة االنجليزية
لكلامت األغنية (خطوة )3
 .التد ّرب عىل غناء الكورس
 .قراءة ودراسة الجدول املتعلّق بالثياب العربية
(خطوة )4
 .دراسة املفردات الجديدة عىل Quizlet

 .نستمع إىل آراء الطالب
 .نوزّع ورقة عمل الحوار مع شادية منصور
ونعطي تعليامت واضحة للطالب
 .يقرأ الطالب الحوار يف صمت ،ويوصلون األسئلة
باألجوبة
 .يعمل الطالب عىل إعادة ترتيب الحوار
(مجموعات من )2
 .نتأكد مع الطالب من الرتتيب الصحيح ونجيب
عىل أي سؤال لديهم
 .نستمع معا إىل أغنية “كوفية عربية” لشادية
منصور ونشاهد الفيديو كليب
 .نستمع إىل انطباعات الطالب وإن كانوا فهموا أيا
من كلامت األغنية
 .نخرب الطالب بأنهم سيستمعون إىل األغنية مرة
أخرى يف املنزل
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النشاط الثالث :أغنية “الكوفية عربية”
(نقرتح  15إىل  20دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

∙ نتد ّرب عىل غناء كورس أغنية “الكوفية عربية”
بصوت عال (ألننا سوف نفعل ذلك يف الفصل وال
نستطيع أن نطلب من طالبنا الغناء إن مل نفعل
ذلك نحن أوال!)

∙ يقارن الطالب ما كتبوه يف فراغات أغنية “الكوفية
عربية” (مجموعات من )2
 .نتأكد مع الطالب من ص ّحة ما سمعوه ونكتب
عىل السبورة بعض الكلامت إن لزم األمر
∙ نسأل الطالب َمن يحب الغناء؟ ثم نخربهم بأننا
سوف نغني معا كورس أغنية “الكوفية عربية”
(بعض الطالب سوف يشعر بالخجل ،ولذلك علينا
أن نكون حريصني يف إرشاك الجميع دون
إحراجهم)
∙ قبل الغناء ،نتأكد من نطق الطالب للكلامت
بشكل سليم عن طريق القراءة الجهرية كمجموعة
∙ نكرر العملية مرتني أو ثالثة قبل البدء بالغناء
∙ نشغّل األغنية ثم نغني جميعا الكورس عىل
صوتها ألن بهذه الطريقة نخفف إحراج الطالب.
وميكننا خفض املوسيقى إن شعرنا بأن الطالب
يحبون الغناء بصوت عال
 .وميكننا تشجيع الطالب عىل محاولة غناء أجزاء
أخرى من األغنية ،أخذا بعني االعتبار أنها أغنية
صعبة ورسيعة جدا يف اإليقاع
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النشاط الرابع :الفعل األمر
(نقرتح  20إىل  30دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

نشاط إضايف

· يطبع األستاذ ورقة عمل القواعد بعدد الطالب أو
يعرضها عىل شاشة داخل الصف

· يقرأ الطالب يف صمت ورقة عمل القواعد
املتعلّقة بفعل األمر (عىل املوقع)

(يستغرق حوايل  15دقائق)

 .تحضري نشاط محادثة الستخدام الفعل األمر من
اختيار األستاذ

 .كتابة جمل متن ّوعة باستخدام أفعال األمر
امل ُق ّدمة يف ورقة العمل (مجموعات من  )2بينام
مي ّر األستاذ عىل الطالب للتأكد من ص ّحة الجمل
 .يتبادل الطالب األمثلة ويشاركون بقية الزمالء،
بالقراءة لبعضهم البعض مثال

“نسيني الدنيا” لراغب عالمة
· االستامع إىل أغنية ّ
للرتكيز عىل فعل األمر والتع ّرض للموسيقى العربية
 .مترين مأل الفراغات ملراجعة الفعل األمر (صفحة
األساتذة عىل املوقع)
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النشاط الخامس :تحضري عرض أزياء عربية
(نقرتح  15إىل  20دقيقة)

لنكون جاهزين

داخل الصف

املرشوع النهايئ للوحدة الثقافية

∙ نحرض إىل الصف مجموعة من الثياب العربية
املتن ّوعة

∙ نرشح للطالب املرشوع النهايئ لهذه الوحدة
الثقافية

(يستغرق حوايل ساعتني)

 .يف مجموعات من  3أو  4يعمل الطالب عىل
اختيار املالبس العربية التي يو ّدون تقدميها يف
عرض األزياء

∙ التحضري لعرض األزياء العربية يف مجموعات

 .يعمل الطالب يف مجموعاتهم عىل التحضري لعرض
األزياء عن طريق طرح األفكار
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