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  دقيقة 57: الحّصة مدة 
 

 كايتي وايتنغإعداد: 

 جامعة تكساس في أوستن
 

 

 أهداف الحصة:

 )اسألوا زمالءكم وإخبار(  5تمرين على اللوح و كتابة فقرات تفعيل المفردات الجديدة:  ●

 على النطق السليم وتصريف فعل "تعّرف على"التدّرب  ●

 

 دقيقة( 01-01النشاط األول: )

على التي كتبوها في نشاط المفردات أمس تسلم األستاذة على الطالب وتطلب منهم كتابة فقرتهم  ●

 ورق كبيرة تعلق على الحائط(أاللوح )أو على 

 المساعدة.يكتب الطالب فقرتهم وتقوم األستاذة والمعيدة بتقديم التوجيه و ●

للكلمات الجديدة  ةممتازال اتستخداماالثم تقرأ كل مجموعة فقرتها شفوياً وتشير األستاذة إلى  ●

 وبعض األخطاء المشتركة بين الطالب.

 

 دقيقة( 17النشاط الثاني: اسألوا زمالءكم )

الدقة. كل  منيقوم الطالب في ثنائيات بالعمل على مقارنة أسئلتهم التي حضروها في البيت للتأكد  ●

فليس من الضروري أن تقسم  ،الخمسة الموجودة في الكتاباألسئلة واحد اختار ثالثة أسئلة من 

 األستاذة الصف أو تعين مجموعات معينة.

 أهمية التركيز على الدقة في المعنى وليس على الترجمة الحرفية.بوتذّكرهم األستاذة  ●

 ./ـةإليجاد زميل كل طالب فيقف  ،حفلة كوكتيلثم تخبر األستاذة الطالب بأنّهم سيقومون ب ●

الرجاء تذكير الطالب باالنتقال إلى زميٍل جديٍد كل خمس دقائق تقريباً وتطلب منهم المناقشة في  ●

 مجموعة من ثالثة أحياناً.

 تقوم األستاذة والمعيدة بالدوران والتأكد من صحة النطق وصحة استخدام الكلمات الجديدة. ●

 

 

 



 دقيقة( 01-01الثالث: اإلخبار ) النشاط

ينقسم الصف إلى مجموعتين كبيرتين إحداهما تحت إشراف األستاذة واألخرى تحت إشراف  ●

 المعيدة.

 أثناء التمرين. ه ؤزمالقال عّما يخبر كل طالب مجموعته  ●

 ترّكز األستاذة على تصريف االفعال والنطق السليم. ●

 

 دقائق( 01لى تصريف فعل "تعّرف على" شفوياً )النشاط الرابع: التدّرب ع

في نفس المجموعتين الكبيرتين تنتقل األستاذة )والمعيدة في مجموعتها( إلى تصريف فعل "تعّرف  ●

"وين وايمتى تعرفت عليه/ـها" وتطلب من على" بالسؤال "تعّرفت على حدا مهم في حياتك؟" 

تستمر األستاذة بطرح أسئلة من نفس النمط مثل  ثمأن يخبروها بما قاله زمالؤهم  نالطالب اآلخري

 "بدك تتعّرف على حدا مهم؟ مين؟" للتدّرب على المضارع أيضاً. 

تصريف الفعل بأشكال مختلفة أثناء  الطالب الفعل وتطلب من   تحاول األستاذة أن تغطي كل صيغ ●

 التمرين. 

 

فردياً فترسم األستاذة خطوطاً على اللوح وتطلب من الطالب  الصف إذا كان هناك وقت في نهاية ●

اللوح لكل واحد منهم على  في المكان المخصصأن يكتبوا أكبر عدد ممكن من المفردات الجديدة 

 )بسرعة!!(. 

 قف األستاذة المسابقة وبعد ثالث دقائق ت ●

 .االلوح ويخبر األستاذة عن عددهثم يعدّ كل طالب الكلمات التي كتبها على  ●

 المسابقة.ب /ةفائزالتختار األستاذة  ●


