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 خطة تدريسية 

 لفي الكتاب، الجزء األو حادي عشردرس الال

  )القسم األول( المفردات تفعيل
 

  دقيقة 05النشاط: مدة 
 

 محمود البطل إعداد: 

 جامعة تكساس في أوستن

 

 أهداف الدرس:

  11تفعيل المفردات الجديدة التي درسها الطالب في البيت من الدرس. 

  والقديمة.التدّرب على الكتابة لخلق سياقات مكتوبة لمجموعة من المفردات الجديدة 

 :الوسائل

 موجودة تحت مواد الدرس الحادي عشر في موقع  باوربوينت تشتمل على مجموعة من الصور(

 .الكتاب(

 وعة من الكلمات الجديدة والقديمة )مرفقة بهذه الخطة أدناه(قصاصات فيها مجم 

 : الخطوات

 دقيقة(  05تفعيل المفردات الجديدة بشكل سريع: ) (1

  وم األستاذة بتحديد ق)يستحسن هنا أن ت ثالثةتطلب األستاذة من الطالب أن يجلسوا في مجموعات من

كد من أنه سيكون هناك توزيع جيد للطالب )بحيث ال الذين سيكونون في كل مجموعة للتأ الطالب

يكون كل الطالب ذوي الخلفية في مجموعة واحدة وال يكون كل الطالب الذين يحتاجون إلى وقت 

 اكثر في مجموعة واحدة(.

  على األقل للعمل على مشاهدة المفردات في البتوب  اجهازمن الضروري أن يكون لدى كل مجموعة

 .الـ "باوربوينت"

  تكون األستاذة قد حّملت الـ "باوربوينت" المصاحب لهذا التمرين على "بالكبورد" وتطلب من

 في الصف. اللعمل عليه أجهزتهمتنزيل الباوربوينت على  الطالب

 ة من الطالب أن يقرأوا صفحة التعليمات على الباوربوينت وتسألهم إن كان لديهم أي تطلب األستاذ

 مع صفة أو في جملة قصيرةاسئلة وتذّكرهم بأنهم يجب أن يحددوا الكلمة الجديدة ثم يستخدمونها 

 .شفوياً )ال حاجة للكتابة هنا(
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 النطق وصحة استخدام الكلمات ستاذة والمعيدة بالدوران والتأكد من صحة يعمل الطالب معاً وتقوم األ

 الجديدة.

 أن يكتبوا بعض الجمل أو العبارات التي خرجوا  إذا انتهى بعض الطالب بسرعة تطلب منهم األستاذة

 بها.

 

 دقائق( 8مشاركة جماعية في اإلخبار عن المفردات الجديدة: ) (0
 

  تطلب األستاذة من كل مجموعة أن تعطيها كلمتين من الكلمات التي جاءوا بها مع السياق الذي انتجوه
 وتقوم األستاذة بكتابة الكلمات على اللوح بسرعة. 

 
 
 دقيقة( 05التدّرب على خلق سياقات لمجموعة من المفردات الجديدة والقديمة: ) (3

 ها في القسم األول.يبقى الطالب في نفس المجموعات التي كانوا في 
  كلمات جديدة وقديمة 7مكتوب عليها واحدة تعطي األستاذة كل طالب في المجموعة قصاصة ورق 

كل يحصل ) )مجموعات الكلمات موجودة في نهاية الخطة وستكون األستاذة بحاجة لطباعتها وقصها
وتطلب من الطالب أن يعملوا معاً لكتابة فقرة  في كل مجموعة على نفس مجموعة الكلمات(طالب 

يخلقون فيها سياقاً لهذه المفردات. وتقول لهم إنه سيكون مطلوباً كتابة الفقرة على اللوح )أو على 
 )هذا سيحصل غداً في الحقيقة(. ورقة كبيرة تعلق على الحائط(

 استعداداً لكتابة الفقرة على  يمكن أن تتولى طالبة في المجموعة مسؤولية الكتابة على ورقة عادية
 اللوح فيما بعد.

  أقترح أن نعطي الطالب وقتاً كافياً للعمل على الكتابة مع قيام األستاذة والمعيدة بتقديم التوجيه
 ومساعدة الطالب على تصحيح أي نقاط تتصل بالتهجئة أو التركيب.

 لمفردات غداً بكتابة فقراتنا على نطلب من الطالب ان يكملوا فقرتهم ونقول لهم إننا سنبدأ نشاط ا
  اللوح ليقرأها الكل ويتعرفوا أكثر الى الكلمات الجديدة.

 
 
 
 

)الرجاء طباعة هذه القائمة وقّصها الى قصاصات نقوم بإعطاء كل قصاصة الى كل طالب  مجموعات الكلمات:

وكل طالب في المجموعة  1 في المجموعة وهذا يعني أن كل طالب في المجموعة األولى سيكون معه/ـها القصاصة
 وهكذا..( 2الثانية سيكون معه/ـها القصاصة 
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