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محتوى المحاضرة
ةاألنشطة في صف اللغة العربي/ فوائد األلعاب•
استراحة سريعة ِلتنشيط العقل•
أنشطة ُمختلفة/ نماذج أللعاب •
اشترك معنا وقم بالتطبيق•
بنشاط/ شاركنا بلعبة •
مراجع•
تواصل معي•



األنشطة في صف اللغة/فوائد األلعاب

:ع فوائديمكننا أن نلخص فوائد األلعاب في صف اللغة العربية ِإلى تس
 محور التعليمتجعل الطالب
تعزز الكفاءة التواصلية
ُتساعد على إنشاء سياق ذي معنى الستخدام اللغة العربية
تحفز الطالب على التعلم
َتحدُّ من قلق المتعلم
تدمج مختلف المهارات اللغوية
تشجع على االبتكار والعفوية
تعزز بنية التعليم التعاوني
تعزز روح المشاركة لدى الطالب



دقيقة أو دقيقتان: يجب أن تكون االستراحة سريعة•
يشترك بها كل طالب الّصف•
مضحكة•
هادئة أو صاخبة•
ل بداية هذه االستراحة يمكنها أن تكون في بداية الّصف، قب•

درٍس جديٍد أو بعد الجلوس لمدة طويلة
ال النشاط ُتساعد الطالب على التركيز وتعطيهم طاقًة الستقب•

التالي

االستراحة السريعة لتنشيط العقل



استراحة سريعة لتنشيط العقل
"تكلم وتحّرك: "النشاط األّول

متقدم-بتدئ أدنىم:مستوى الكفاءة•
الكالم-القراءة :المهارات•
صور لمفردات:المادة الالزمة•
رداتتنشيط العقل، مراجعة، أو حفظ المف:أهداف النشاط•



٥٤۳۲۱: حرك يدك اليمنى وعد
٥٤۳۲۱: حرك يدك اليسرى وعد
٥٤۳۲۱: حرك رجلك اليمنى وعد
٥٤۳۲۱: حرك رجلك اليسرى وعد
٥٤۳۲۱: صفق وعد
٤۳۲۱:  اآلن حرك يدك اليمنى وعد
٤۳۲۱: حرك يدك اليسرى وعد
٤۳۲۱: حرك رجلك اليمنى وعد
٤۳۲۱: حرك رجلك اليسرى وعد
٤۳۲۱: صفق وعد

واحدوهكذا ُننقص عدًدا حتى نصل إلى العدد

استراحة سريعة لتنشيط العقل
تكلم وتحرك: خطوات النشاط األول



استراحة سريعة لتنشيط العقل

:  تعالوا نجربها مع خمس مفردات مختلفة

َسمكة قِّطة بّطة غزالة أسد

جربها 

!معنا



استراحة سريعة لتنشيط العقل
! أنا أَيًضا: النشاط الثاني

متقدم-أدنىمتوسط:مستوى الكفاءة•
ِاستماع وفهم–قراءة –كتابة :المهارات•
أو مكتوبة من قبل المعلمةبجملبطاقات:المادة الالزمة•

.من قبل الطالب
.تنشيط العقل، والشعور باإلنجاز:أهداف النشاط•



"أنا أيًضا"خطوات نشاط
ا مفردات الدرس الجديداكتب • .جمًلا عن أشياٍء قمت بها مستخدما
.اطلب من الطًلب الوقوف•
ا: اقرأ الجمل للطًلب وعلى كل طالب قام بهذا الشيء أن يقول• !  أنا أَيضا

...أو
.  اُطلب من طًلبك أن يكتبوا جمًلا •
.صحح الجمل•
.أرجع الجمل ألصحابها•
!  أنا أيضا: اطلب من كل طالب أنا يقرأ جملته للصف، والذي قام بهذا الشيء يقول•

....أو
.  من الطًلب كتابة الجمل كواجباطلب •
.اجمع الواجب•
.اختر أفضل الجمل، واكتبها على الحاسوب•
(.مجموعات من طالبين، ثًلثة، أو أربعة) صور الجمل على عدد مجموعات صفك •
.قص الجمل وضعها في ظرف•
.أعط كل مجموعة الظرف•
.قسم الجمل على حسب عدد الطًلب في المجموعة•
ا"يقرأ كل طالب جملة، ويقول الطًلب اآلخرون في المجموعة • وا إن كانوا قد قام" أنا أيضا

.  بهذا الشيء، وهكذا حتى تنتهي كل الجمل



!"  أنا أَيًضا"

.رفتيفي ُعطلِة الّشتاء، شاَهدُت األمطاَر َتتساقُط من ُشّباك غُ 

.في ُعطلِة الّصيف، َذهبُت إلى َمدرسٍة َصيفية

.في حديقتي َشجرُة ليمون 

”AYSO“.في فصل الَخريف، ِاشتركُت بنادي

بيع، ُأحبُّ َأن َألَعَب في الطَّبيعةِ  . في َفصِل الرَّ

جربها 

!معنا



نشاط الخّط العربي

"تعرف َعلّي؟"
https://www.behance.net/gallery/33828638/-Arabic-Letters

قدممت-مبتدئ :مستوى الكفاءة•
كتابة-قراءة :المهارات•
لمفردات مكتوبة بخطوط مختلفةبطاقات:المادة الالزمة•

التعرف على المفردات من خالل خطوط :أهداف النشاط
عربية مختلفة

https://www.behance.net/gallery/33828638/-Arabic-Letters


الخّط العربيخطوات نشاط
"تعرف علّي؟"

.اطبع المفردات الموجودة في هذا الموقع على ورقة•
.قسم الصف إلى ثنائيات•
.أعط ورقة المفردات لكل مجموعة•
ها اطلب من كل مجموعة التعرف على المفردات وكتابت•

.تحت كل صورة
.عدد من المفردات َيربحالفريق الذي يتعرف على أكبر•



"تعرف عليّ "

: تعرف على المفردات التالية، ثُّم اكتبها تحت الّصورة

جربها 

!معنا
جربها 

!معنا



قم الصحيح/الحظ،عد واكتب"نشاط  "اختر الرَّ

متقدم-مبتدئ أدنى:مستوى الكفاءة•

كتابة-كالم –قراءة :المهارات•

طبع صور األلغاز الموجودة في الموقع:المادة الالزمة•

للغز  تنشيط العقل، سرعة البداهة، حل ا:أهداف النشاط•



خطوات نشاط 
قم الصح/الحظ، عد واكتب" "يحاختر الرَّ

.  ابحث في الحاسوب عن صور أللغاز مختلفة•
.قسم الصف إلى ثنائيات•
.ِإعرض الصورة على اللوح أو أعط الورقة لكل مجموعة•
ب اطلب من كل مجموعة النظر إلى الصورة جيًدا لمعرفة المطلو •

.منهم
.الفريق الذي يعرف الجواب الّصحيح َيربح اللعبة•



قم المناسب"نشاط  “الحظ، عد واختر الرَّ
http://metro.co.uk/2016/01/01/how-

many-faces-can-you-see-in-this-tree-

5595695/

َكم وجًها ترى في الّصورة؟ 

٨-أ

١۰-ب

١١-ج

١۲-د

جربها 

!معنا

http://metro.co.uk/2016/01/01/how-many-faces-can-you-see-in-this-tree-5595695/




http://wafflesatnoon.com/how-many-3s-how-many-4s/

تراه في الّصورة، واكتب الّرقم في" 3رقم “ترى في الّصورة؟ ارسم دائرة حول كل“ 3”كم رقم 
.المربع

جربها 

!معنا
جربها 

!معنا
قم"نشاط  “الحظ، عد واكتب الرَّ

http://wafflesatnoon.com/how-many-3s-how-many-4s/


١٩

قم"نشاط  “الحظ، عد واكتب الرَّ



"طربوش الكلمات"نشاط 

متقدم-مبتدىء أعلى:مستوى الكفاءة•
كتابة  -قراءة :المهارات•
جمل مكتوبة بألوان مختلفة،( 5-3)كلمات لـ:المادة الالزمة•

وطرابيش صغيرة على عدد الجمل 
/http://www.carnivalsource.com: طرابيش

ل الكتابة، القواعد، ترتيب الكلمات بجم:أهداف النشاط•
مفيدة

http://www.carnivalsource.com/


"طربوش الكلمات"خطوات نشاط

حسب عدد المجموعات في )جمل بألوان مختلفة 5-3اكتب •
(.صّفك

.قص كلمات الجمل•
.ضع كلمات كل جملة في طربوش•
.قسم الصف إلى مجموعات من طالبين إلى ثالثة طالب•
.اطلب من الطالب أن يرتبوا الجمل•
.  اللعبةالفريق الذي يرتب كل الجمل أواًل وبشكل صحيح يربح•



"كيف تشعر اليوم؟"نشاط 

: النشاط األّول
متقدم-مبتدىء :مستوى الكفاءة•
كتابة  -كالم –قراءة :المهارات•
ل ، وجم"كيف تشعر اليوم؟" بطاقات / لوحة :المادة الالزمة•

تعبر عن مشاِعر مختلفة
وا عن إثراء حصيلة الطالب للمفردات ليعبر :أهداف النشاط•

شعورهم وشعور أصدقاءهم



"كيف تشعر اليوم؟"خطوات نشاط

مشاعر عرف الطالب على المفردات التي تستعمل للتعبير عن ال•
.المختلفة

ر صّور الورقة التي فيها مفردات وصور معبرة عن المشاع•
.وقّصها إلى بطاقات

. صور ورقة الجمل•
.قسم الصف إلى مجموعات من طالبين إلى ثالثة طالب•
.اطلب من الطالب أن يطابقوا الصور مع الجمل•
حيح الفريق الذي طابق كل الجمل مع الّصور بشكل سريع وص•

.  يربح اللعبة



"كيف تشعر اليوم؟"نشاط 
مندهشة/ُمندهش غضبانة/غضبان حزينة/ حزين سعيدة/ سعيد

تعبانة/تَعبان  ُمحبطة / ُمحبط  خائفة/خائف ُمحرجة/ُمحرج 

ُمرتبكة/ مرتبك  ُمنفعلة/ ُمنفعل  َضجرانة/ ضجران ُمتألّمة/ ُمتألم 

ُعدوانية / ُعدواني  َملُمصابة بخيبة أ/مصاب َمريضة/ مريض  قَلقة/ قلق 

:  تعرف على المشاعر المختلفة



"كيف تشعر اليوم؟"نشاط 

: اقرأ، واختر الشعور المناسب للجملة
. جميٌل، وأنا جاِلٌس في الحديقةالجو

.اإلمتحانَلم أجب على سؤالين فيدرسُت كثيًرا ولكنني
.ال أعرف ماذا َسأفعل اليوم

.الُمعلمةَوقعُت على األرِض أمام
.على موعد الّطبيبتأخرتُ 
.ُيؤِلمني َكثيًراَرأسي

.َكبيًرا َيمشي في الّشارعَرأيُت ُدًبا
.َسمعُت َصديقي َيتكلُم عني بالّسوء

جربها 

!معنا
جربها 

!معنا



"كيف تشعر اليوم؟"نشاط 

:  النشاط الثاني
متقدم-مبتدىء :مستوى الكفاءة•
كتابة  -كالم –قراءة :المهارات•
"  كيف تشعر اليوم؟"بطاقات :المادة الالزمة•
وإعطاء تقريرالحصول على معلومات:أهداف النشاط•



"كيف تشعر اليوم؟"خطوات نشاط

.عرف الطالب على مفردات وصف المشاعر المختلفة•
.صور ورقة مفردات المشاعر وُقّصها إلى بطاقات•
.أعط كل طالب ِبطاقة دون أن يراها أحد•
.قسم الصف إلى ثنائيات•
"  كيف تشعر اليوم؟"اطلب من كل طالب أن يسأل صديقه •
هم، أعط الطالب دقيقًة أو دقيقتين ليجيبوا عن َأسئلة زمالئ•

.ويحصلوا على المعلومات منهم
.غير المجموعات•
. آلخراطلب من كل طالب أن ُيعطَي تقريًرا عن صديقه ِللطالب ا•



"جبردي؟"نشاط 

"من أنا؟"

متقدم-مبتدىء :مستوى الكفاءة•
كتابة  -كالم –قراءة :المهارات•
 Jeopardyشرائح بوربونت: المادة الالزمة•
الطالب على التفكير السريعاإلثارة وتحفيز:أهداف النشاط•

.  والكالم وحل األلغاز



"جبردي؟"خطوات نشاط

 Jeopardy.نزل شرائح بوربونت•
https://www.thebalance.com/free-jeopardy-

powerpoint-templates-1358186

امأل الجدول بصور وكلمات، أو بكلمة ومعناها، أو بجمل ألغاز •
.“من أنا؟"
.قسم الّصف إلى فريقين•
.ابدأ باللعبة حتى تنتهي األسئلة•
.  الفريق الذي يأخذ أكثر نقاط يربح اللعبة•

https://www.thebalance.com/free-jeopardy-powerpoint-templates-1358186


ك؟بنفس" جبردي"كيف ُتصّمم لعبة 
http://www.ispringsolutions.com/blog/how-to-
make-a-jeopardy-game-in-powerpoint/

https://www.youtube.com/watch?v=tDC1mXh9NP
E

http://www.edtechnetwork.com/downloads/jeopa
rdy_templates/basic_jeopardy_template_2003.ppt

http://library.kcc.hawaii.edu/sos/workshops/power
point/Nonlinear/Jeopardy%20Template.ppt

http://www.ispringsolutions.com/blog/how-to-make-a-jeopardy-game-in-powerpoint/
https://www.youtube.com/watch?v=tDC1mXh9NPE
http://www.edtechnetwork.com/downloads/jeopardy_templates/basic_jeopardy_template_2003.ppt
http://library.kcc.hawaii.edu/sos/workshops/powerpoint/Nonlinear/Jeopardy Template.ppt


لعبة كيف تستخدم شرائح بوربونت ل
؟"جبردي"

http://www.uscupstate.edu/academics/education
/aam/wkshps/multimedia/jeopardy.doc

http://www.uscupstate.edu/academics/education/aam/wkshps/multimedia/jeopardy.doc


!جربها  معنا

Kinder Essential Sentences.ppt




https://www.responsiveclassroom.org/
https://www.gooverseas.com/blog/10-best-

games-esl-teachers
http://msweissresources.weebly.com/emotiona

l-moral-development.html
http://iteslj.org/Techniques/Chen-Games.html
http://www.teflgames.com/why.html
http://www.educationworld.com/a_curr/reaso

ns-to-play-games-in-the-classroom.shtml
https://www.thebalance.com/free-jeopardy-

powerpoint-templates-1358186
http://www.uscupstate.edu/academics/educati

on/aam/wkshps/multimedia/jeopardy.doc

https://www.responsiveclassroom.org/
https://www.gooverseas.com/blog/10-best-games-esl-teachers
http://msweissresources.weebly.com/emotional-moral-development.html
http://iteslj.org/Techniques/Chen-Games.html
http://www.teflgames.com/why.html
http://www.educationworld.com/a_curr/reasons-to-play-games-in-the-classroom.shtml
https://www.thebalance.com/free-jeopardy-powerpoint-templates-1358186
http://www.uscupstate.edu/academics/education/aam/wkshps/multimedia/jeopardy.doc


Nacheda Baroud Tizani

ntizani@newhorizonschool.org

New Horizon School/ Pasadena

تواصلوا معي

mailto:ntizani@newhorizonschool.org


!اًلضوررك شكرً 


