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تفعيل مفردات الدرس الثاني
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تفعيل مفردات الدرس الثاني عن طريق أنشطة تفاعلية بين الطالب.
تعزيز معرفتهم بنظام األوزان في اللغة العربية.
تعزيز فهمهم لألسماء التي تبدأ بـ " ُمـ"

الخطوات المتبعة:
)1

تسخين 5( :دقائق)
 يسأل األستاذ الطالب كيف كانت دراستهم للمفردات الجديدة ويسألهم إن كانت هناك أي اسئلة.

)2

تفعيل أولي للمفردات الجديدة 25( :دقيقة)
 يقسم األستاذ اللوح إلى مربعات بحيث يمكن لجميع الطالب الكتابة فيها.
 يطلب األستاذ من الطالب أن يقفلوا كتبهم.
 يطلب من كل طالب في الصف أن يأتي الى اللوح (نرجو أن يكون هناك لوحان كبيران في الصف :نصف الصف يكتب على لوح والنصف
الثاني على اللوح الثاني) ويكتب كلمتين من الكلمات الجديدة التي أحبها.
 بعد أن ينتهي الطالب من الكتابة يعمل األستاذ مع نصف الطالب على لوح وتعمل المعيدة مع النصف الثاني على اللوح الثاني ويقوم األستاذ
والمعيد بالعمل مع الطالب على إيجاد عالقات بين الكلمات التي على اللوح فمثالً يمكن أن نربط بين فعل يلبس وكلمة فستان أو كلمة محل
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وشخص مثالً أو يغضب من وباستمرار...إلخ ،وهذا يسمح للطالب بأن يفكروا في كيفية "عنقدة" الكلمات بعضها ببعض .وهنا يكون تركيز
األستاذ والمعيد على أن يقوم الطالب في كل مجموعة بنطق الكلمة بشكل صحيح وبتحديد الكلمات التي يمكن أن يكون بينها عالقة ويمكن
للطالب أن يحدد هذه العالقة.
)3

تعزيز معرفة الطالب بنظام األوزان 15( :دقيقة)
 يطلب األستاذ من الطالب أن يعملوا على التمرين  1في مجموعات ثنائية ويقومون بكتابة األفعال الجديدة من األوزان المعطاة في كتابهم.
ويركز األستاذ هنا على أن يفكر الطالب في ما إذا كان الفعل  transitiveأم ال.

)4

تعزيز فهمهم لألسماء التي تبدأ بـ " ُمـ" ( 10دقائق)
 يطلب األستاذ من الطالب أن ينظروا في تمرين  2ويقرأوا التعليمات المعطاة في التمرين ثم ينتقلوا إلى الجدول على صفحة  78ويمكن
لألستاذ أن يقوم والصف بعمل Hول فعل "يدرِّ س" واستخراج اسم الفاعل منه ولكن بدون أن نعطيهم مصطلح "اسم الفاعل" ألن المهم هو أن
يفهموا الفكرة وليس المصطلح.
 يقوم الطالب بالعمل على التمرين في مجموعات ثنائية ويقوم األستاذ والمعيد بالتأكد من صحة اإلجابات والمعاني في كتب الطالب.

)5

تفعيل إضافي للمفردات من خالل وصف بعض الصور ( 15دقيقة)
 يجلس الطالب في مجموعتين كبيرتين :واحدة مع األستاذ وواحدة مع المعيدة ويقوم األستاذ بعرض كل صورة من الصور التالية (الصور
موجودة مع هذه الخطة) على الشاشة ويعطي للطالب حوالي  3-2دقائق لوصفها باستخدام أكبر عدد من المفردات الجديدة ثم ينتقل األستاذ
إلى صورة جديدة وهكذا .بعد أن يعرض األستاذ كل صورة يعود للجلوس مع مجموعتهز
 يكون التشديد هنا على النطق السليم واالستخدام الصحيح للمفردات.
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