“Keep Them Engaged”
Communicative Activities

األستاذة ناشدة بارود تيزاني
۲۰۱٨  يناير٤

نشاط:

الجملة المرّكبة

• مستوى الكفاءة:

متوسط  -متقدم

• المعايير:

التواصل – الثقافة

• المهارات:

الكالم  -الكتابة

• الزمن المقترح:

 20-15دقيقة

• المادة الالزمة:

اللوح  /اللوح الذكي

• أهداف النشاط:

تحفيز الطالب على الكالم وتكوين جمل للتعبير والكتابة

َّ
المركبة
خطوات نشاط :الجملة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

في األيام األولى بعد العودة إلى المدرسة ،راجع مع طالبك بعض المفردات وأدوات االستفهام
وأدوات الربط المعروفة لديهم.
اختر خمس كلمات واكتبها على اللوح/السبورة
اطلب من كل طالب أن يضع هذه المفردات في جمل مفيدة·
مثال :أكل الولد التّفاحة.
بعد االنتهاء ،اطلب من طالب أن يق أر جملته واكتبها كما هي على اللوحً .
ِاسأل الطالب :من أكل التفاحة؟ الطالب :الولد
ما لون التفاحة؟ الطالب :لونها أحمر ،أخضر ،أصفر...
السبورة :أكل الولد التفاحة الحمراء.
األستاذ يكتب على ّ
األستاذ :أين أكل الولد التفاحة الحمراء؟ الطالب :في المدرسة ،في البيت ،في الحديقة ...
السبورة :أكل الولد التّفاحة الحمراء في المدرسة.
األستاذ يكتب على ّ
ظهر...
األستاذ :متى أكل التفاحة الحمراء؟ الطالب :في الصباح ،في المساء ،بعد ال ّ
الولد التفاحة الحمراء...
السبورة :في الصباح أكل ُ
األستاذ يكتب على ّ
الربط والتدريب واألمثلة الكثيرة يستطيع الطالب أن يكتب
وهكذا مع استخدام أدوات االستفهام وأدوات ّ
ثم قصة .
ً
جمال طويل ًة مركب ًة ،وبعد ذلك ينتقل إلى كتابة فقرة ّ

َّ
المركبة
جربها معنا :الجملة
ّ
اختر خمس مفردات وضعها في جمل مفيدة:
عطلة

أكل

شتاء

سافر
طائرة

دجاج
شاهد

عائلة
ق أر

ديك رومي

http://natak-12.org/archive/?file=21

نشاط :تعال وتعّلم معي
• مستوى الكفاءة:

• المعايير:

متقدم
متوسط ّ -

الربط
التواصل – الثقافة – المجتماعات – َّ

• المهارات:

الكالم  -الكتابة

• الزمن المقترح:

 15-10دقيقة

• المادة الالزمة:

مشاريع الطالب

• أهداف النشاط:

تحفيز الطالب على الكالم

خطوات نشاط :تعال وتعّلم معي
نحن نعرف أننا نعد صفنا ونزينه بمشاريع الطالب لنشارك األهالي بأعمال أبنائهم
التي قاموا بها خالل السنة .لهذا فنحن نريد أن نشجع الطالب أن ُيحضروا مع
ويشاركوهم بما تعلموه من هذه المشاريع.
أهاليهم إلى صف اللغة العربية ُليعرفوهم ُ

• اطلب من طالبك كتابة أسئلة عن مشاريعهم.
• اجمع أسئلة الطالب واكتبها على ورقة.

ف
• اطلب من الطالب أن يحضر مع أسرته أو قريبه أو صديق له من ص ّ
آخر

الضيوف.
• اطلب من الطالب طرح األسئلة على ّ
الضيوف بالمعلومات التي ِاكتسبها من هذا المشروع.
يعرف الطالب ّ
• ّ

طائر على هذه الّلوحة؟
 .1كم ًا
 .2ما هو طائرك المفضل؟

مثال :تعال وتعّلم معي

 .3ما اسم الطائر الذي ذكر في
القرآن مع النبي "سليمان" عليه
ّ
السالم؟
ّ
 .4ما اسم الطائر الذي ينام في
ِ
ظ في الّليل؟
النهار
ويستيق ُ
 .5ما اسم الطائر الذي عنده ذيل
جدا؟
جميل ً

 .6ما اسم الطائر الذي ُيهاجر مثل
اإلنسان؟ وهكذا ...

http://natak-12.org/newsletter/?file=26_1

نشاط :تعّلم مع يوتوب
• مستوى الكفاءة:
• المعايير:

متقدم
مبتدئ أعلى ّ -

التواصل – الثقافة – المجتماعات

• المهارات:

الكالم

• الزمن المقترح:

 15-10دقيقة

• المادة الالزمة:

يوتوب

• أهداف النشاط:

تحفيز الطالب على الكالم

خطوات نشاط :تعلّم مع يوتوب
•
•
•
•

•

فيلما على "اليوتوب"
أو
ا
مقطع
مشاهدة
الطالب
من
اطلب
ً
ً
اطلب من أحد أفراد األسرة طرح األسئلة على الطالب
(باللغة اإلنجلزية إن لم يكونوا من الناطقين بالعربية)
اطلب من الطالب اإلجابة على األسئلة باللغة العربية
اطلب من األهالى وضع عالمة √ أمام كل سؤال جاوب عليه
الطالب
التصحيح في اليوم التالي مع الطالب

 تعّلم مع يوتوب:مثال نشاط
The Apple Tree

https://www.youtube.com/watch?v=LL-ypDykNiA

شجرة التّفاح
Questions about the clip:













How many animals are in the clip?
Name the animals.
What does Arnoub want from Falfoul?
Where is Falfoul sitting?
Can Falfoul get the apple from the tree?
Who helped Arnoub cross the river?
How many apples are on the tree?
What did Arnoub do to get the apples?
What did the friends do to get the apples?
How did they feel afterward?
What did you learn from this movie?

http://natak-12.org/archive/?file=24

أسئلة

تواصلوا معي

Nacheda Baroud Tizani
New Horizon School/ Pasadena
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ِ
ستماعكم وإلى اللقاء
شكر ِال
ًا

