
 

 

تعلم اللغة اإلنجلیزیة بمشاركة أطفالك وأبنائك المراھقین:  
استخدام مخطط األعمال المنزلیة الروتینیة لممارسة الطالقة  

 اللغویة بشكل عام 

 
لممارسة مھارات اللغة الشفویة  جدیر بالمالحظة أنھ من الممكن أیًضا توظیف وقت أداء األعمال المنزلیة الروتینیة لتصبح أوقاتًا رائعةً  

 من خالل التحدث عمن سینجز األعمال ومتى سیقوم بذلك؛ حیث یمكن استخدام مخطط األعمال المنزلیة لتنظیم مثل ھذه المحادثات.
 

 بمركز جامعة آیوا ألبحاث القراءة -منسقة الكتابة  نیكول دیسال، بقلم
 2022آذار/مارس  29مقالة منشورة بتاریخ: 

 
لیزیة لدى أطفالك وأبنائك  مالحظات المؤلفة: یمكن أن یســفر التعلم المشــترك مع أبنائك إلى تحســین مھارات اللغة اإلنج

ــین مھاراتك أنت. ھذه المقالة واحدة من   الً المراھقین، فضــ  ــتمرةعن تحس ــلة مس ــلس ا   س ــً ــیص من المقاالت الُمعدة خص
یمارســون تعلم اللغة اإلنجلیزیة على إیجاد فرص مواتیة لتعلم اللغة اإلنجلیزیة لألســرة لمســاعدة مقدمي الرعایة الذین 

 ككل على مستوى حیاتھم الیومیة.
 

لذا، فإن ممارسـة اللغة اإلنجلیزیة أثناء إنجاز األعمال المنزلیة في جمیع أنحاء المنزل تعد طریقة ممتازة للتعلم بالنسـبة  
اھقین. ونظًرا ألن األعمال المنزلیة جزء من الروتین الیومي أو األســــبوعي لألســــرة، لك وألطفالك أو أبنائك من المر
متعددة لممارسـة المفردات وتركیبات الجمل، مما قد یحسـن من إتقانھم للغة اإلنجلیزیة    افإنھا توفر ألفراد األسـرة فرصًـ 

ـجازـھا ومتى یـجب ذـلك وتـحدـید المـھام  بشــــــكل ـعام. ـبل واألھم في ـھذا الســــــیاق، أن عملـیة تـحدـید األعـمال التي یـجب إن
ــكالت. وتظھر األبحاث أنھ عندما یعمل   ــرة ما ھو إال مثال عملي على طرق حل المشـ الموكلة لكل فرد من أفراد األسـ
األـشخاص الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة ـسویًا بغرض حل المـشكالت، فإنھم یركزون بعنایة أكبر على تركیبات الجمل  

 ).2008نى لھم التعبیر عن المعاني التي یقصدونھا بأكبر قدر ممكن من الدقة والوضوح (كیم، اللغویة حتى یتس
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 ترسیخ األسس المعرفیة سویًا 
 بالنسبة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة، من المفید اإللمام بھذه المعلومات قبل بدء ممارسة األنشطة المتضمنة في ھذه المقالة.

 
ھا كل یوم.  ؤمھمة تؤدیھا في أنحاء المنزل. بعض األعمال المنزلیة یجب أدا الروتیني أو العمل المنزليالعمل  یقصد بـ 

 ھا كل أسبوع. ؤ وبعض األعمال المنزلیة األخرى یجب أدا
 
 وفیما یلي بعض األمثلة على األعمال المنزلیة الشائعة:  

 تنظیف غرفتك. •
 ترتیب سریرك  •
 جانبًا/تعلیقھا التقاط مالبسك/وضعھا  •
 غسل األطباق  •
 غسل وتنظیف السیارة  •
 َجّز العشب/وتسویة الحشائش  •
 التقاط األلعاب  •
  طھي العشاءتحضیر/ •
 ترتیب طاولة الطعام  •
 تنظیف طاولة الطعام ورفع األطباق •
  غسل األطباق •
 جة أو المجمد تنظیف الثال •
 تنظیف الدش أو الحوض  •
 غسل المالبس   •
 تجفیف المالبس •
 إعادة المالبس إلى مكانھا  •
 مسح األرضیات •
 تنظیف السجاد/الفرش بالمكنسة الكھربائیة  •
 جرف أوراق األشجار في فصل الخریف  •
 جرف الثلوج في فصل الشتاء  •

 
 
 

إن مخطط األعمال المنزلیة الروتینیة ما ھو إال طریقة لتنظیم المھام المنزلیة التي یجب إنجازھا. ویمكنك إنشاء مخطط 
لألعمال المنزلیة یوضح الیوم أو األیام المحددة باألسبوع إلتمام ھذه األعمال. كما یمكنك من خاللھ أیًضا تحدید أي 

عمال المنزلیة (یمكنك االستعانة بالموارد التكمیلیة لألسر/  فرد من أفراد األسرة مسؤول عن أداء األ
Supplemental Resources for Families  .(للحصول على نموذج لمخطط األعمال المنزلیة 

 
 ویمكنك توجیھ األسئلة التالیة إلى أطفالك أو أبنائك من المراھقین باللغة اإلنجلیزیة أو بلغتك األم: 

 كل فرد في أفراد األسرة في إنجاز األعمال المنزلیة ؟لماذا من المھم أن یساعد  •

https://www.thoughtco.com/beginner-dialogue-cooking-1210080


 

 

 ما ھي األعمال المنزلیة التي یتعین إنجازھا كل یوم؟ ما ھي األعمال المنزلیة التي یتعین إنجازھا كل أسبوع؟   •
 بالنسبة لك؟ الً ما ھي األعمال المنزلیة التي تعتقد أنك تجیدھا؟ ما ھي األعمال المنزلیة األقل تفضی •

 
ضل إعادة النظر في بعض أو كل ھذه األسئلة بمشاركة أطفالك أو أبنائك من المراھقین عند إنشاء مخطط  وقد تف

 األعمال المنزلیة واستخدامھ. 
 

وضع أسس مھارات اللغة اإلنجلیزیة سویًا استخدام مخطط األعمال المنزلیة لممارسة  
 اللغة اإلنجلیزیة وإجادتھا

 المنزلیة الروتینیةإنشاء جدول لألعمال 
 اتبع ھذه الخطوات إلنشاء جدول لألعمال المنزلیة على نھج الجدول الموضح أدناه. 

 اذكر في العمود األول األعمال المنزلیة المختلفة التي یتعین إنجازھا.  •
 في الصف العلوي، اذكر كل یوم من أیام األسبوع. •
التي سیؤدیھا كل فرد من أفراد األسرة لھذا األسبوع. ناقش مع أطفالك وأبنائك المراھقین األعمال المنزلیة  •

نظر المزید فیما  اھم بجانب كل عمل منزلي سیقومون بھ وأسفل الیوم المحدد من أیام األسبوع (ءسجل أسما 
 یلي).

 
 ) مثال على جدول األعمال المنزلیة 1الشكل رقم (  

 جدول األعمال المنزلیة لعائلة "غارسیا" 
 األحد  السبت  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  ن اإلثنی العمل المنزلي 

     كارمین     التنظیف بالمكنسة
   بابا      غسل المالبس 
 بابا  بابا  كارمین  ماركو  ماما  ماركو  كارمین  غسل الصحون 
ترتیب طاولة  

 الطعام 
 ماما  ماما  ماركو  كارمین  بابا  كارمین  ماركو 

   ماركو  كارمین     تنظیف غرفتك
     ماركو    إخراج القمامة 

 
ممارسة مھارات التحدث من خالل طرح أسئلة حول ما سیُنجز في المستقبل واإلجابة  

 ھانع
اطرح األسئلة التالیة بصوت عاٍل باللغة اإلنجلیزیة لتحدید من سیكون مسؤوالً عن أداء كل عمل منزلي وتلقي اإلجابة 

 ھا بنفس الطریقة.نع
 ?Who will take out the garbage this weekمن سیخرج القمامة ھذا األسبوع؟/  السؤال: •
 .I will do it on Wednesday  سأفعل ذلك یوم األربعاء./ اإلجابة: •



 

 

 
 ?Who will do the dishes on Mondayمن سیغسل الصحون یوم اإلثنین؟/  السؤال: •
 . I will do themأنا سأغسلھا./  اإلجابة: •

 
 " Going To" مقابل "Willحول القواعد النحویة: استخدام الفعل "ومضة 

" للتعبیر عما سیحدث في المستقبل. إال أنھما یستخدمان في مواضع  Going To" و"willیستخدم كال الفعلْین "
 مختلفة؛ 

 
 " Willمتى یمكن استخدام الفعل " 

 ومن ذلك على سبیل المثال:  ".Willللتعبیر عن األفعال المستقبلیة في لحظة التحدث، استخدم "
   ?Who will wash the dishes on Mondayمن سیغسل الصحون یوم اإلثنین؟/ الشخص األول: •
 .I willأنا سأفعل/  الشخص الثاني: •
 Let’s write your name! دعنا نسجل اسمك بجدول األعمال المنزلیة./Greatعظیم!/  الشخص األول: •

down on the chart. 
 

 "Going Toاستخدام الفعل " متى یمكن 
 ". ومن ذلك على سبیل المثال: Going Toللتعبیر عن الخطط المستقبلیة المقررة قبل لحظة التحدث، استخدم الفعل " 

  ?Who is going to set the table tonightمن سیرتب الطاولة اللیلة؟/  الشخص األول: •
 Let’s. دعنا نلقي نظرة على جدول األعمال المنزلیة./ I’m not sureلست متأكًدا./  الشخص الثاني: •

look at the chart/ماركو سیرتب الطاولة اللیلة؟ .Who is going to set the table tonight?  
 

ولكن، أي من الفعلْین یتعین علیك استخدامھ عند استیفاء بیانات جدول األعمال المنزلیة؟ حسنًا، نظًرا ألن األعمال 
یجري تحدیدھا وإسنادھا ألفراد األسرة في الوقت الذي تستوفي فیھ بیانات جدول األعمال المنزلیة وتناقشھ مع  المنزلیة 

 " لمناقشة ھذه األعمال المستقبلیة. willأبنائك، فإنھ من األحرى بك استخدام الفعل " 
 

ن االستمرار في استخدامھ والمراھق بعد االنتھاء من ملء بیانات جدول األعمال المنزلیة، یمكنك أنت وأطفالك وأوالدك
الحقًا للتدریب على التحدث باللغة اإلنجلیزیة. إال أنھ نظًرا ألن الجدول أصبح یوضح خطًطا مستقبلیة جرى تحدیدھا 

". استعن باستخدام صیاغات الجمل الموضحة أدناه للتدریب على  will" بدالً من "going toبالفعل، فلتستخدم فعل "
 " عند الحدیث عن األعمال المنزلیة. going toاستخدام "

 
 صیاغات الجمل المقترحة للحدیث عن الخطط المستقبلیة لألعمال المنزلیة

 السؤال: 
  Who is going to _____ this week?ھذا األسبوع؟/   من سیقوم بـ   •
 أمثلة:
 ?Who is going to do the laundry this weekھذا األسبوع؟/  بالغسیلمن سیقوم  •
 ?Who is going to take out the garbage this week ھذا األسبوع؟ / سیخرج القمامةمن  •

  



 

 

 اإلجابة: 
 ________. is going to _______on./ _________  ... یوم …فالن سـ •
 أمثلة:
 .Dad is going to do the laundry on Fridayبابا سیتولى أمور غسل المالبس یوم الجمعة؟/  •
 Marco is going to take out the trash on /األربعاء.یوم  سیخرج القمامة) (ماركو •

Wednesday. 
 

 ھا نممارسة مھارات التحدث من خالل طرح أسئلة حول أمور في الماضي واإلجابة ع
لتتبع االنتھاء من األعمال المنزلیة  ن أیًضا استخدام جدول األعمال المنزلیة ویمكنك أنت وأطفالك أو أوالدك المراھق 

 " األعمال المنزلیة التي تم إنجازھا. xإبان إنجازھا. في المثال أدناه، تظھر عالمات "
 

 جدول األعمال المنزلیة لعائلة "غارسیا" 
 األحد  السبت  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنین  العمل المنزلي 

     كارمین  x    التنظیف بالمكنسة
   بابا      غسل المالبس 
 بابا  بابا  كارمین  ماركو  ماما  ماركو  x كارمین  x غسل الصحون 
ترتیب طاولة  

 الطعام 
x  ماركو x  ماما  ماما  ماركو  كارمین  بابا  كارمین 

   ماركو  كارمین     تنظیف غرفتك
 إخراج القمامة 

 
  x  ماركو     

 
ن أـمام األعـمال المنزلـیة التي تم إنـجازـھا.  وك المراھقؤعالـمات أـنت وأطـفاـلك وأبـناوعلى ـھذا النحو، یمكـنك أن تضـــــع 
 ھا حول األعمال المنزلیة المنجزة.نتدرب على طرح األسئلة واإلجابة ع

   ?Did Marco do the dishes on Mondayھل غسل ماركو الصحون یوم اإلثنین؟/ السؤال:  •
 .Yes, he didنعم، لقد فعل./  اإلجابة:  •

 
  ?Has Carmen cleaned her roomھل نظفت (كارمن) غرفتھا؟/ السؤال:  •
 .No. She is going to clean it on Thursdayال، ستنظفھا یوم الخمیس./ اإلجابة:  •

 
 Present"مقابل "المضارع التام"/  ”Past“ومضة حول القواعد النحویة: زمن "الماضي"/ 

Perfect" 
یمكن استخدام كال من زمن الماضي والمضارع التام للتحدث عن األعمال المنتھیة، وذلك اعتماًدا على طبیعة الظروف 

 المتعلقة بالفعل؛
 



 

 

 متى تستخدم صیغة الزمن الماضي 
 علیھا نتائج في الحاضر. ومن ذلك على سبیل المثال: استخدم الزمن الماضي مع األعمال المنتھیة والتي ال یترتب 

 ?Did Carmen vacuumھل نظفت (كارمن) بالمكنسة الكھربائیة؟/ الشخص األول: •
 .Yes, she didنعم، فعلت ذلك./  الشخص الثاني: •

 
 استخدم صیغة الماضي عند تأكید تفاصیل محددة تتعلق بوقت إتمام العمل. ومن ذلك على سبیل المثال: 

 ?Did Carmen vacuumھل نظفت (كارمن) بالمكنسة الكھربائیة؟/  خص األول:الش •
 Yes, she vacuumed on Wednesdayنعم، نظفت باستخدام المكنسة یوم األربعاء/ الشخص الثاني: •

 
 متى تستخدم صیغة زمن المضارع التام 

 ي الحاضر. ومن ذلك على سبیل المثال: استخدم زمن المضارع التام مع األعمال المنتھیة التي یترتب علیھا نتائج ف
  ?Has Marco set the tableھل رتب ماركو طاولة الطعام؟/ الشخص األول:  •
 Now we can serve. حسنًا، اآلن یمكننا تقدیم العشاء./Yes, he hasبلى، لقد فعل./  الشخص الثاني: •

dinner. 

 المنتھیة بعد. ومن ذلك على سبیل المثال: استخدم زمن المضارع التام مع األعمال غیر 
  ?Has Carmen cleaned her roomھل نظفت (كارمن) غرفتھا؟/ الشخص األول: •
 No, she hasn’t. She is going to clean it onال، لم تفعل، وستنظفھا یوم الخمیس./ الشخص الثاني: •

Thursday. 
 
 

األحـیان، إال أن الـحدیث عن األعـمال المنزلـیة مع أطـفالك وأبـنائك المراھقین  إن األعـمال المنزلـیة لیســـــت ممتـعة في كل 
 یمثل طریقة ممتازة لممارسة مھاراتك في اللغة اإلنجلیزیة.

 

 الموارد التكمیلیة لألسر 
 خطط األعمال المنزلیة م

ــبوعیة باألعمال المنزلیة التي یتعین إنجازھا بالمنزل، مع تحدید أي فرد من أفراد  ــع قائمة أس ــتخدم ھذا القالب لوض اس
األـسرة ـسیؤدي كل عمل من األعمال المنزلیة وفي أي یوم ـسینتھي من كل عمل. ثم، ناقش أـسرتك أثناء قیامك بذلك من  

 اإلنجلیزیة. أجل ممارسة مھارات اللغة
 

 المراجع 
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