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!وأنااأيًضا!اَمرَحبًا!ناَتشّرفأهًلا



محتوى المحاضرة

.ارجهلزيادةااستخدامااللغةاالعربيةافياالّصفاوخعرضاتقنياتا❖
.نماذجاألنشطةاُمختلفةتقديما❖
.مواقعامختلفةاتساعداالطلباوالمعلمينالتعرفاعلى❖
.اشتركامعنااوقمابالتطبيق❖
مراجع❖
.تواصلامعي ا❖



لزيادة استخدام اللغة العربية في الّصف وخارجهعرض تقنيات 

.للتحفيزاستخداماالكثيرامناالّصوراواإليماءاتاوالمجسماتاوالحركات❖
.،اوالمرادفاتاالستعمالشائعةاإعادةاالصياغة،اوالتكرار،اوالكلماتا❖
.  قراءةاالطالبالقصصامختلفةاللتعرفاعلىامفرداتاجديدة❖
.الجميعااإلجابةاعليهومطالبةامنابدءاالصّفابسؤال،ا❖
.قصيرفيلمالصفابأغنيةاأوابدءا❖
.مناالُفكاهةافياالفصلاإلكثارا❖
.إستراحةاقصيرةالتنشيطاالعقلافياوسطاالحصةإعطاءا❖
.عناأحداثاجاريةالتحدثا❖
.التكنولوجياافياالمشاريعاستخداما❖
.علىاالقيامابدوراالمعلمالطالباتشجيع❖



البدايةمنذهيل الطالب تأ

(  الجمل األساسية)

ىبداية السنة وأهّلهم بجمل أساسية حتمنذاعمل مع طالبك ❖
.اإلنجليزيةيبتعدوا عن الّلجوء اِلستخدام الّلغة 

علىمااهياأهماالجملااألساسيةاالتيايجب
نموذجالطالبامعرفَتها؟ا



.ِاعط نسخة ألدوات االستفهام للطالب❖
فهام أنشطة لتساعد طالبك على استخدام أدوات االستقم دائما ب❖

.  بشكل مريح

بداية السَّنةمنذتأهيل الطالب 

(  أدوات االستفهام)

نموذج



نشاط
تعليقأو ، َجواب، سؤال

متقدم–متوسطاأدنى:مستوىاالكفاءة

الكلم-االستماعا:المهارات

،اصورة،اقّصةاhttps://ien.edu.sa/#/ourvalues:المادةااللزمة

الطلباعلىاالكلمتحفيز:أهدافاالنشاط

https://ien.edu.sa/#/ourvalues


اقة بطاقة سؤال، بطاقة جواب، بط: كل طالب ثالث بطاقاتاعِط ❖
.تعليق
.  فيلًما قصيًرا أو صورةً اعرض❖
ن كل بعد االستماع إلى الفيديو، أو الّنظر إلى الّصورة، اطلب م❖

يقّدم أوطالب أن يستخدم البطاقات ليسأل سؤااًل، ليعطي جواًبا، 
.  َتعليًقا

نشاطاخطواتا
،اَجواب،اأواتعليقسؤال



سؤال، َجواب، أو تعليق انظراإلىاالّصورةا
واجّيًدااواطرحاسؤااًلاأ

اجواًباا عّلقأواَأعط 
.علىاالّصورة

!منابرنامجاهّياانتكلمامًعا



شاطنَا
؟َخَطأحيحاَأماَصا

وسطاأعلىمت–بتدئاأدنىم:مستوىاالكفاءة
الكلم-االستماعا:المهارات

صور/ صورة:المادةااللزمة
الطلباعلىاالتفكيراالسريعاوالكلمتحفيز:أهدافاالنشاط



. صورًةاعلىااللوحاعرض•
.اطلبامناالطلباأناينظروااإليهااَجّيًدا•
.اختراطالًبا•
.ُقلاجملًةاعناالّصورة•
ئة" خطأ"إذااكانتاالجملةاصحيحةاو" صحيح"يقولاالطالبا• .إذااكانتاالجملةاخاط 
ئةُيصح ّا• .  حاالطال باالجملةاالخاط 
.  ديقتيص/ ساعدنيايااصديقيا: إذاالمايقدراالطالباعلىاالكلماأواتصحيحاالجملةايطلباالمساعدةامناصديق•

خطواتانشاطا
"صحيحاأماخطأ؟"



. انظراإلىاالّصورةاجّيًدا
استمعاإلىاالجملة،اوارفعا

إذااكانتا"صحيح"عصاا
"خطأ"الجملةاصحيحةاأوا

إذااكانتاالجملةاخاطئةا
. حاالَخطأُثّماصحّا

!منابرنامجاهّياانتكلمامًعا



الّدينبرنامجاالقراءةاوالفهمالمؤسسةاميزاتا
ARP

https://aldeenfoundation.org/programs/arabic-reader-program/

.مستوىاالطالبافياالقراءةاوالفهمُيقّيما❖
.الطالباعلىاالقراءةاالحرةاوالمستقّلةُيشّجعا❖
.  توفيراالقصصالمستوياتامختلفة❖
التياسهولةااستخداماالموقعااإللكتروني،اإذايمكناللطالباالوصولاإلىاا ختباراتاالقصص❖

.تناسبامستوىاكفاءتهااللغوية
.إمكانيةااإلطلعاعلىاقصصاواختباراتاالمستوىاالفرعياالتالي❖



ARPخطواتا
برنامجاالقراءةاوالفهمالمؤسسةاالّدين

.  الطالبايأخُذاإمتحاًناافياأولاالسنةاليعرفامستواهافياالقراءةاوالفهم❖
.شجعاالطلباعلىاالقراءةاوأخذاإ ختباراتايومًيا❖
.  أسبوعّيةالتأخذاالطلباإلىاالمكتبةخصصاحصة❖
.فيامجموعاتاصغيرةاعلىاأشياءاأخرىااآلخرينخللاقراءةاالطلباللقصص،ايمكنكاالعملامعاطلبك❖
.   ا ستمارةاالنجاحلءاماطلبامناالطلبا❖
.اعطاجائزةاتقديرالكلاطالباوصَلاإلىاهدفه❖
.اعملاحفلةاللّصفاالذياحققاجميعاطلبهاهدفهم❖



نموذجالبطاقةانجاح
ّدينبرنامجاالقراءةاوالفهمالمؤسسةاال



ماذااأحّباأناأضعافياالّسلطة؟: مشروع
ُخضاراأمافاك هة؟

متقدم–بتدئاأوسطم:مستوىاالكفاءة
الكلم-الكتابةا:المهارات

ورقةاعمل–حاسوبا:المادةااللزمة
الطلباعلىاالموادااألخرىاوتحفيزاللغةاالعربيةاواالربطابينا:أهدافاالنشاط

الكلما



ُخطوات
ماذااُأحّباَأناَأضعافياالّسلطة؟

الفاكهةاالمفضلةالديه/ اختياراالطالبالنوعامناالخضار❖
(.إناوجدت)أخذاالطلباإلىاحديقةاالمدرسةا❖
.عناالحديقةاأوامعلمةاالعلومللمسؤولالفاكهةا/طرحاأسئلةاعناالخضار❖
.استخداماالحاسوباللحصولاعلىاالمعلوماتاالمطلوبة❖
.كتابةاالمعلوماتاالمطلوبةاوالتصحيحامناقبلاالمعلمة❖
.  الخضار/ عملامشروعاعناالفاكهة❖
.  دعوةااألهالياوالمدراءاللحضور❖
.  تقديماالمشاريعاأماماالّضيوف❖
.حساباالسعراتاالحراريةاللطبقاالواحد❖
".  مأكولاالهناء"االستمتاعابأكلاالسلطةا❖



_______________________________________________________________ماااسماالخضاراالذياُتفّضله؟ا-1
_____________________________________________________________________فياأّيافصٍلاُيزرعا؟ا-2
_____________________________________________________________________أيناموطنهااألصلي؟ا-3
______________________________________________________________هلاينموافوقااألرضاأماتحتها؟ا-4
______________________________________________________________________. صفاشكلهاولونه-5

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________فياأّيافصلاتأكُلُه؟ا-6
_____________________________________________________________________اكتباثلثافوائَداَله؟ا-7

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________َكماسعرًةاحراريةاللكوباالواحد؟ا-8
_____________________________________________________________________كيفاتحباأناتأكله؟ا-9

َطة؟ماذااُأحّباَأناَأضَعافياالّسلَا



__________________________________________________________ما اسم الفاكهة التي تُفّضلها؟ -1

______________________________________________________________في أّي فصٍل تُزرع ؟ -2

______________________________________________________________أين موطنها األصلي؟ -3

_______________________________________________________________. صف شكلها ولونها-4

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________في أّي فصل تَأكلها؟ -5

______________________________________________________________اكتب ثالث فوائد لها؟ -6

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________َكماسعرًةاحراريةاللكوباالواحد؟ا-7

______________________________________________________________كيف تحب أن تأكلها؟ -8

َطة؟ماذااُأحّباأناَأضَعافياالّسلَا



األحداثاالجارية: مشروع
متقدم–بتدئاأوسطم:مستوىاالكفاءة

الكلم-الكتابةا:المهارات
الحاسوبا:المادةااللزمة
ردات،االموادااألخرى،ابناءااللغة،االمفاللغةاالعربيةاواالربطابينا:أهدافاالنشاط

. الطلباعلىاالتفكيراالتحليلياوالـكلمالقراءةاوالفهم،اوتحفيز



ُخطوات
مشروعااألحداثاالجارية

.اختياراالطالبالحدثاجاريا•
.  لوضعاالمعلوماتPPTاستخداما•
.للمساعدةاعلىاالفهماالستعانةابالصور•
.تصحيحاالمعلمة•
.أمامازملءه" الحدثاالجاريا"الطالباعرضاتقديما•
.طرحاسؤاليناللزملءابعداالتقديمال لـتأكُّدامنافهمهم•



"حروفاالجر"بطاقاتا
توسطام:مستوىاالكفاءة

الكلم-القراءةا:المهارات

جملا–بطاقاتاحروفاالجرا:المادةااللزمة

اءةاتمكيناالطلبامنااستخداماحروفاالجرابشكلاصحيح،االقرا:أهدافاالنشاط

. الطلباعلىاالتفكيراالتحليلياوالـكلموالفهم،اوتحفيز



"حروفاالجر"بطاقاتا

بـ ِ

كـ

لـ ِ

على

َعن

في
ن م 

إ لى



ُخطوات
حروف الجربطاقات 

.اكتباحروفاالجراعلىابطاقاتافياأشكالامختلفة•
.ُثّماألصقاكلابطاقةاعلىاعصاوقمابتجليدهااصّورهاا•
.  يختاراكلاطالبابطاقةامحمولة•
.  أواأكثراعلىاالّلوحينقصهااحرفاجرجملةااعرضا•
.المناسباللجملةبطاقةاالحرفايرفعاالطالبا•
.معاالطلبافياجملاعديدةالعباهذهااللعبة•
".  ممتاز"الرابحايربحابطاقةا•



.لبنان_______ ُعطلة االّشتاءا_____ سافرُتا-۱

اَمكاٍناولَا_______ َقلميا_____ َبحثُتا-۲ .ماَأجدهاُكلّ 

ااإلمت_____ َصديقتيا_______ ا سَتَعرُتاك تاًباا-۳ .حاناتتصحيح 

ّنها______ َوَضعُتاالَحقيَبَةا-٤ لة األ  .َثقيلةالّطاو 

مس____" Macy’s“ُدّكانا______ ا شتريُتاَقميًصاا-٥ االشَّ .لون 

"حروفاالجر"ب طاقات



"أدواتاالّروابط"بطاقاتا

ببِسب

ندما ع 

ل َكي

َحّتى

اّلتي

اّلذي
ل ذل كَا

أَلنّا



.َمرضي_________ َلماأذَهباإلىاالمدرسة االيوما-۱

اشاهدُتاا بنتياَتلعُباع_______ -۲ .لىاالحاسوبَرجعُتاإ لىاالبيت 

اُمسرَعًةا-۳ .لجوعانَأطبَخاالطَّعاَمال زوجياا_______ َرجعُتاإ لىاالبيت 

.ُتقّدُمهاااألستاذةاناشدة_______ سأشترُكاب الُمحاَضرةا-٤

.َوَضعتهااعلىاالّطاولة______ الاأستطيُعاتناوَلاقهوتيااآلن،ا-٥

"أدواتاالّروابط"بطاقاتا



"أابات"ميزاتاموقعا
www.alef-ba-ta.com

برسوماللشتراكالمدةاستةاأشهراأواسنويًّااوالمعلمينبرنامجالألهل❖
سهلااالستخدام❖
قاللطلبُممتعاومشوّا❖
تفاعلي❖
ُيعّرفاالطلباعلىامفرداتاكثيرة❖
ُيحفزاالطلباعلىاالتفكير❖
مستوياتامختلفةاااافيهاأنشطةامنا❖
ُينميامهاراتااالستماع،اوالقراءة،اوالكتابة،اوالكلم❖
يحتوياعلىاأوراقاعملاَكبيرة❖
إنشاءاواجباللطلب❖

http://www.alef-ba-ta.com/


سارااشتراكاالمد







َهل تَستطيُع أن تَجدها . هناك ست كلمات تجعُل القّصة َغير ُممكنة

َوتُصّححها؟ 



ميزاتاالكلماتاالمتقاطعة
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/word-search/

: الكلماتاالمتقاطعةاتساعداعلى❖
تعريفاومراجعةاالمفردات•
تطويراالّتعرفاعلىاالكلماتاواألنماطا•
اإلملء•
ممتعة•

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/word-search/


أسئلة



❖ https://ber.org/bro_pdf/FCX3S1.pdf

❖ https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/motivating-students/

❖ http://iteslj.org/Articles/Lin-Personalizing.html

❖ https://calicospanish.com/personalizing-the-world-language-classroom/

❖ http://www.educationworld.com/a_curr/curr084.shtml

❖ http://www.giftedguru.com/the-benefits-of-wordsearches/

❖https://calicospanish.com/increase-your-students-usage-of-target-language-in-
class/

https://ber.org/bro_pdf/FCX3S1.pdf
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/motivating-students/
http://iteslj.org/Articles/Lin-Personalizing.html
https://calicospanish.com/personalizing-the-world-language-classroom/
http://www.educationworld.com/a_curr/curr084.shtml
http://www.giftedguru.com/the-benefits-of-wordsearches/
https://calicospanish.com/increase-your-students-usage-of-target-language-in-class/


Nacheda Baroud Tizani

ntizani@newhorizonschool.org

تواصلواامعي

mailto:ntizani@newhorizonschool.org


!االحضوركمشكرًا


