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  وتفعيله 12مناقشة الفيديو من تمرين 

  ب 12مناقشة األسئلة في تمرين 

  عمل على خريطة الحرم الجامعي وتسمية أماكن  14تفعيل اسم المكان: تمرين(

 باستخدام اسم المكان(

 

دقائق( 10)

 ه من حول ما فهمومناقشة سريعة مع زميل  إلجراءبتوجيه الطالب  األستاذ يقوم

ه في البيت وأيضاً في هذا التسخين سيتحدث والذي شاهد 12تمرين  في الفيديو

 أ 12في تمرين  3-1الطالب عن إجاباتهم لألسئلة 

 يوقف األستاذ الطالب ويأخذ مشاركات من طالب مختلفين كي بعد خمس دقائق ،

ويستغرق على السبورة  اللغوية يسمعها الصف ككل ويكتب األستاذ بعض النقاط

 ذلك خمس دقائق

 دقيقة( 25)

 في  2و 1جه الطالب إلى أن يقرؤوا السؤالين قبل أن يشغل األستاذ الفيديو، يو

 دقائق( 5)األجوبة المحتملة   حول  أن يناقشوا أفكارهم ثم ب 12تمرين 

 يشغل األستاذ الفيديو مرة واحدة ويدعو الطالب إلى قول ما بعد خمس دقائق ،

فهموه من تفاصيل جديدة  ويكتبها األستاذ على السبورة  ويساعد األستاذ الطالب 

في تصليح أي إشكاليات قد تظهر في اللهجة المستهدفة )مصري، شامي، إلخ..(             

 دقائق( 5 )

  الفيديو  ثانية من أجل الفهم األعمق لمحتوى مرةبعد ذلك، يشغل األستاذ الفيديو
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 5 ). من الدرس نقطة الرأس الثانية في هذا الجزء في ويعيد العملية كما هي

 دقائق(

  يبتدئ األستاذ اآلن بعملية االستماع الدقيق ويشغل الفيديو مرة ثالثة ولكن يوقفه

بعد كل جملة ثم ينادي طالب مختلفين ويطلب منهم إعادة قول الحديث كما ورد 

في الفيديو بالضبط ومن المهم جداً أال يعطي األستاذ الطالب األقوياء لغوياً 

 دقائق( 10)ا الجزء من الصف.  األفضلية واألولوية في المشاركة في هذ

 

 دقيقة( 35)

  (5-8  )يكتب االستاذ الكلمات التالية على السبورة: مكتب، مسكن، ملعب، دقائق

 مطبخ، مجلس، منزل، ويحرص على أال يكتب التشكيالت.

  اإلجاباتويسمع الصف ككل  ؟"ما نوع تلك الكلمات"يسأل االستاذ الصف 

  عند جميع  اً واضحيكون  ثم يسأل عن معاني تلك الكلمات متأكداً أّن المعنى

والنصيحة هنا أنكم  جذرالطالب: أي أّن هو المكان الذي نقوم فيه بمعنى ال

 ال تطاولون في الشرح.تستخدمون أبسط لغة ممكنة و

  مشاركات من الصف ثم يسأل االستاذ الطالب عن وضع التشكيالت ويأخذ

مشيراً إلى أّن الفعل الذي يتم تصريفه بالكسرة في المضارع مثل يجلِس أو ينِزل 

  ة اسم المكان الكسرة وليس الفتحة مثل مكتب أو مطبخيأخذ في صيغ

 

  ( 20  )على الشاشة الخريطة التالية االستاذ يضعدقيقة :

http://www.utexas.edu/maps/ 

  أشخاص. 4ويقسم األستاذ الصف إلى مجموعات ال يتجاوز عددهم 

  األمكان مستخدمين  منتحديد أكبر عدد ممكن يوجه األستاذ الطالب إلى محاولة

أسماء المكان والهدف هنا منافسة صديقة بين المجموعات كي يكون أعضاؤها 

 في نهاية المطاف. الفائزين

  .ويقوم األستاذ والمعيد بالدوران أثناء هذا النشاط من أجل مساعدة الطالب 

 

 (دقائق 10)

 مع  جاءت به المجموعات المختلفة كم اسم مكان يوقف األستاذ الطالب ويسأل

 في صالح المجموعة.  واحدة سيعادل نقطةمكان  العلم أن كل اسم

http://www.utexas.edu/maps/
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  األستاذ أي اقتراحات غير صحيحة  يوضحيسمع الصف اإلجابات المختلفة و

 أو ما يشبه ذلك.   "موقف"بدالً من   "مقف"ألسماء المكان  مثل: 

 

 


