
في  نشاطاتالتخطيط للقيام ب

 المستقبل
 

  لمحة عن الصف

 بالل جندّية  األستاذ:

 5/6العربية اللغة: 

 الثاني عشر  /التاسع الصف:

 ن في مدينة بورتالند في والية أوريغون ثانوية لينكول المدرسة:

 (مايوأيار ) ٤ تاريخ الدرس:

 ١٤ عدد الطالب:

 دقيقة يوميا   ٤٧الصف:  مدة

 

  الفيديو:ملخص 

 ٥في هذا الدرس يقوم طالب المدرسة الثانوية في صفوف اللغة العربية 

التي سيقومون بها في  اط محادثة أصلي وواقعي عن النشاطاتبنش  ٦و

المستقبل. في بداية الصف يراجع األستاذ مع الصف ككل مفردات وحدة 

المدرسة الكتاب المقررة لذلك اليوم ويتكّلم الطالب عّما سيفعلونه بعد 

من خالل لعبة البطاقات. وبعد ذلك يقّدم األستاذ جندية  سيناريو عن 

موضوع السيناريو هو أّن هناك و ،موقف تمثيلي لكي يقوم الطالب بتمثيله

ليقّررا يناقشان جدولهما اليومي المثقل جدا  بالنشاطات  نشخصين مشهوري

دف إعطاء الطالب وبه .ما هو الوقت األنسب لهما للذهاب إلى العشاء معا  

نموذجا  أو مثاال  عن كيفية تمثيل هذا الموقف التمثيلي بلغة سليمة 

بتمثيل هذا الموقف التمثيلي مع بنفسه ومفردات مناسبة يقوم األستاذ 

طالب متطّوع أمام الصف. بعد ذلك يبدأ الطالب بالقيام بالموقف 

 بعد التمثيلي حيث يتكلمون مع الزميل لتحديد موعد للخروج معا  

المدرسة ويتم هذا في مجموعات من اثنين في البداية ثم في مجموعات من 

يقوم الطالب بكتابة رسالة بالبريد اإللكتروني  ،وفي نهاية الصف .أربعة

لصديق )وهمي( اسمه سامي في لبنان وذلك للتركيز على مهارة الكتابة 

 وجعلها جزءا  من النشاط. 

 

 المعاييرالتدريسيّة:
 التواصل على المستوى الشخصيالتواصل:  ●

 الثقافة: الربط بين الممارسات الثقافية ووجهات النظر ●

 والمجتمعات حول العالمالمجتمعات: المدرسة  ●

 

 . (يمكنكم القراءة أكثر عن هذه المعايير في نهاية هذا الدرس)

 

  الكلمات المفتاحية: 

 اللهجة ●

 تقييم غير رسمي ●

 التفاوض على المعنى ●

 



تجدوا تعريف هذه المصطلحات في قاموس المصطلحات الموجود يمكنكم أن )

 . (في الملحق

 

  الصف بكلمات األستاذ:

 

يفية النقاش والتفاوض بشكل "يهدف هذا النشاط إلى تدريب الطالب على ك

أحاديث الناس على شكل ال تكون  ففي مواقف الحياة الواقعية واقعي،

لمطعم؟" وآخر يجيب "نعم شخص يسأل" هل تريد أن تذهب إلى اسؤال من 

ألنه في  ا  فهذا ليس طبيعي هب إلى المطعم" ثم " مع السالمة"،أريد أن أذ

الناس عن الوقت واليوم كما يسألون يسأل المواقف الواقعية والمشابهة 

بعد أن ينتهي الطالب من هذا النشاط وأم ال.  إذا كان الشخص اآلخر مشغوال  

 ةالمناسب للخروج في مجموعة من أربعأطلب منهم أن يتفقوا على الوقت 

أشخاص للعشاء وليس مع شخص واحد فقط ألنه عادة في المواقف الواقعية 

األستاذ  __ المشابهة يجب أن يتم التنسيق للعشاء بين أكثر من شخصين."

 بالل جندّية 

 

 لمحة عّما سيتعّلمه الطالب هذه السنة: 

 التوسّع بموضوع العائلة والعالقات

 الفصول والهوايات وأنواع الرياضة الطقس و

 الطعام والشراب وآداب الطعام

 الكليات الجامعية والعمل في المستقبل والتوظيف 

 الوقت والنشاطات اليومية ووقت الفراغ وطرق التسلية 

 المستقبل التخطيط للقيام بنشاطات في

 تفاصيل شخصية والمظهر والشخصية 

  جيراني وحارتي والخدمات في المدينة

 جغرافيا الشرق األوسط 

 

  



  معلومات خلفية عن المدرسة:

سع األستاذ وائل جندية بتدريس اللغة العربية لطالب الصفين التايقوم 

 ،ن في مدينة بورتالند في والية أوريغونوالثاني عشر في ثانوية لينكول

وطبقا  إلحصائيات المدرسة، فإن  .نسمة ٥٩٣،٨٢٠المدينة عدد سكان يبلغ و

الطالب من األقليات طالبا  وطالبة يشكل  ١٧٢١عدد الطالب فيها يبلغ 

٪ من طالب المدرسة على وجباتهم  ١٤ ويحصل ،٪ ٢٨بينهم نسبة العرقية 

جّوها األكاديمي والمدرسة بانضباطها وتتميز المدرسية بسعر مخّفض. 

موعة من المساقات ذات المستوى مجضم ومنهجها الدراسي المتنوع الذي ي

باإلضافة إلى ذلك . وإلعداد الطالب للمرحلة الجامعية المتقدم والمخصصة

المنهج الخاص ببرنامج دبلوم شهادة البكالوريا لطالبها تقدم المدرسة 

األجنبية. وتوفر  اللغاتستة موضوعات بينها والذي يشمل  (IB)العالمية 

للّغات الصينية واإلسبانية والفرنسية في االمدرسة لطالبها صفوفا  

إلى اللغة العربية التي بدأ  إضافة  واأللمانية ولغة اإلشارة األمريكية  

أكثر من . وهناك عدد من طالب المدرسة يدرسون ٢٠١٠تدريسها منذ عام 

 لغة واحدة. 

 

 تصميم الصف: 

باستخدام مبدأ "التخطيط الراجع" منهجه  بتصميميقوم األستاذ جندية 

يقوم بوضع ثم وأدائهم حيث يبدأ أوال  بوضع التوقعات إلنتاج الطالب 

استراتيجيات التعّلم األساسية والتي  عشر وحدات تغطي بدورهاإلى ثماني 

التواصل بأنماطه وتعزز هي الثقافة والمقارنة والربط والمجتمعات 

شخصي والتواصل التفسيري والتواصل الثالثة أي التواصل على المستوى ال

الكتابة  واجباتاألستاذ جندية عادة يجعل طالبه يكملون وبهدف التقديم. 

هو فرصة للطالب لكي  ،بالّنسبة لهألن وقت الصف، والقراءة في المنزل 

 واقعية.يتمرنوا على الكالم والمحادثة من خالل خلق مواقف 

لطالب التحيات األساسية ويعملون في بداية الصف يتبادل األستاذ جندية وا

ويستخدم  عن مواضيع ومواقف حقيقية، في الصف على نشاطات محادثة

ليبقى هو والطالب في جو التمثيل ولغة الجسد و الصوراألستاذ جندية 

وعندما يقوم الطالب بالعمل في مجموعات   الهدف أي العربية.-اللغة

وأّنه ليس  ـها/يعمل معه ـة/يتأّكد األستاذ جندية أن كل طالب لديه زميل

كما أنه يدور على المجموعات أثناء ـة/زميل بدون طالب اي هناك 

النشاط ليصّحح ويوّجه الطالب الذين يواجهون صعوبات في النشاط أو ليقّدم 

ة النشاط في وقت معلومات وأفكار جديدة للطالب الذين ينتهون من مهم

المنهج المقّرر بشكل ديناميكي ويغّطي األستاذ جندية  أقصر من أقرانهم،

مستخدما  مجموعة من الكتب والمصادر اإللكترونية والفيديوهات وبعد أن 

إذا كان سيقوم ما يستخدم أي منها في صّفه يدرس نسبة نجاحها ليقرر 

 في المستقبل أم ال.في صّفه باستخدامها من جديد 

 

 الدرس:

أصله من ث ووواحد منهم فقط هو طالب ترا ،طالبا   ٢٠في هذا الصف يوجد 

فالكثير من الطالب  ،وبالنسبة لمستويات الطالب فهي متفاوتة .لبنان



بدأوا بدراسة اللغة العربية منذ المرحلة اإلعدادية ولكن غالبيتهم 

درسوا العربية لثالث أو أربع سنوات وقد تعلم الطالب خالل هذا الفصل 

اليومية وعّما يفعلونه في وقت الفراغ الدراسي الكالم عن نشاطاتهم 

ولذلك كانوا قادرين على ربط معرفتهم بهذه األمور بزمن المستقبل 

وفي سبيل وبالتالي استطاعوا التعبير عّما سيفعلونه في المستقبل. 

منهم في الواجب وأثناء ع متوق  مساعدة الطالب على معرفة ما هو 

ع األهداف والتوقعات على اللوح المشاركة في الصف فإن األستاذ جندية يض

هذه القائمة تمثل التالي "أنا أستطيع أن ......." وببشكل قائمة 

يستخدمه الطالب ليقوموا بتقييم ذاتي لقدرتهم على تحقيق األهداف  ا  مرجع

هي قائمة التوقعات . وهذه والتوقعات وليقّيموا أدائهم في التواصل

 :  ليوملنشاط ا األستاذ حددهاواألهداف التي 

 أستطيع أن:

 أتكّلم عن خططي المستقبلية  ●

 أسأل اآلخرين عن خططهم المستقبلية  ●

 في المستقبل معا  بنشاٍط ما أقترح على شخص أن نقوم  ●

 أقرأ دعوة من شخص آخر ●

  على الدعوة أكتب رّدا   ●

 

في بداية النشاط كان الطالب يتابعون توجيهات األستاذ حرفيا  ولكن بعد 

وتّمت هذه النقلة  رة النشاط بأنفسهم وفي مجموعاتهم،ذلك قاموا بإدا

ففي البداية ردد الصف ككل وراء األستاذ بعض التعابير  :بالتدريج

اللغوية المهمة لهذا النشاط ومن ثم قّدم األستاذ بمساعدة طالب متطوع 

على الطالب أن يقوموا كان عن الموقف التمثيلي الذي  من الصف نموذجا  

الموقف بأنفسهم في مجموعات من اثنين تمثيل قام الطالب ببه وبعد ذلك 

 ثم في مجموعات من أربعة. 

 

 استراتيجيات التدريس األساسية:

  

يستخدم األستاذ جندية وسائل التواصل  استخدام التكنولوجيا: ●

اإلجتماعي التي تسمح بها المدرسة ليعزز أنماط التواصل الثالثة 

(. لتواصل بهدف التقديمواسيري التواصل التفوالشخصي )التواصل 

نخراط أكثر في وظائف ومهام فالّتكنولوجيا تساعد الطالب على اال

في بيئة على التفاعل مع جمهور أصلي كذلك تساعدهم و واقعية

تتيح لهم فرصة الحصول على معلومات من مصادر والهدف -اللغة

 ناتأن يقوموا بكتابة مدوّ  ، يمكن للطالبسبيل المثال . فعلىأصلية

وأيضا  من الممكن على اإلنترنت  podcastsيعملوا تسجيالت صوتية أو 

يقوموا أن يتبادلوا الرسائل مع أبناء اللغة على اإلنترنت أو 

الفيديو كما يمكنهم أن يستكشفوا على بالمحادثة عن طريق 

-مقروءة أو بصرية من ثقافة اللغة االنترنت مواد مسموعة أو

 الهدف. 

 



يحاول األستاذ جندية أن  مجموعات أو بشكل فردي:الكتابة في   ●

الكتابة ينّوع في النشاطات الكتابية في الصف فُيتيح للطالب فرص 

بة الحالتين يتدّرج الطالب بالكتا بشكل فردي وجماعي وفي كلتا

تنظيم األفكار مرورا  بالمسودة ب عبر مراحلها المعروفة ابتداء  

بإشراك الزميالت والزمالء في قراءة األولى ثم المراجعة وانتهاء  

 .النص المكتوب

 

يقوم األستاذ  مستويات متفاوتة في نفس المجموعة:طالب من وضع  ●

ب مستويات الطالتكون بشكل مدروس بخلط الطالب ووضعهم في مجموعات  

طالب في نفس المجموعة مع مّكنين ُمت ا  طالبفيها متفاوتة فيضع 

 هارة المطلوبة في تلك المهمة ولكنيواجهون تحّديات بالنسبة للمه

بتوزيع األدوار ضمن المجموعة  الواحدة كّل  ،نفس الوقتيقوم، في 

في  توزيعهمأما بالنسبة لطالب التراث فيتم ه. حسب مستواه ومهارت

أن يساعدوا في الحفاظ على  على أمل المجموعات كباقي الطالب 

ل معهم كقاموس استمرار المحادثة في مجموعاتهم مع تجنب التعام

 متنّقل. 

 

: وهي أسلوب ُمّتبع من قبل األستاذ في هيكلته السقالة اللغوية ●

للتعليمات لمهمة لغوية ما في الصف بشكل يساعد الطالب على 

المطلوبة.  همةأدائهم للمالتقّدم في اإلنتاج تدريجّيا  أثناء 

قدرات الوتكون األجزاء األولى من المهمة ُمَصّممة بشكل يتناسب مع 

من السهل عليهم إتمامها  لطالب وبالتالي يكون اللغوية ل

ومع ازدياد ثقة الطالب بأنفسهم ومعرفتهم بأنفسهم. وبعد ذلك، 

بالمهمة ومهارتهم في أدائها يقوم األستاذ بشكل تدريجي بتقليص 

مما يؤدي بالتالي إلى إعطاء  " التي يقدمها السقالة"نسبة 

 ؤولية في أداء المهمة. الطالب قدرا  أكبر من المس

 

 تحليل الفيديو: 
 

 فكروا في هذه األسئلة واكتبو إجاباتكم أو ناقشوها في مجموعات. 

 

  قبل المشاهدة:

 أجيبوا عن األسئلة التالية:

  

أنا "ضع األهداف والتوقعات على اللوح بشكل قائمة إذا قمت بو ●

لصف قبل تخطيط لالفكيف تساعدك هذه القائمة في ...." أستطيع أن

 وأثناء الدرس؟

 

كيف تجعل طالبك يرّكزون على المهمة األساسية في الدرس؟ وكيف  ●

يمكنك أن تنظم عمل المجموعات في الصف بشكل يساعد على تطوير 

 مهارة التواصل على المستوى الشخصي؟ 



 

  عملية التعليم؟في  ا  أساسي ما الذي يجعل التكنولوجيا شيئا   ●

 

  شاهدوا الفيديو: 

في المستقبل" خذوا  كم لفيديو "التخطيط للقيام بنشاطاتمشاهدت أثناء

األستاذ وخاصة التدريسية التي استخدمها ستراتيجيات االمالحظات حول 

كيفية  خلقه لديناميكية جديدة وتوسيعه للمهمة األساسية من خالل 

اكتبوا عن األشياء المثيرة لالهتمام التنّوع في عمل المجموعات. 

والمهمة والمفاجئة التي وجدتموها في هذا الدرس سواء المرتبطة منها 

بالّتعّلم أو بالّتعليم وراقبوا والحظوا األشياء التي تساعد في عملية 

كيفية ارتباط كل نشاط بقائمة األهداف في التعّلم  وأيضا  فكروا 

 . على اللوح جنديةاألستاذ كتبها والتوقعات التي 

 

  التفكير والتأمل في الفيديو:

 وأجيبوا عن األسئلة التالية: راجعوا الُمالحظات التي أخذتموها

  

كيف يقوم األستاذ جندية بسلسلة النشاطات لتوسيع المهمة األساسية  ●

ما هي النشاطات التي  وتحديدا   ؟ولتأمين تمارين متنوعة للطالب

يقوم بها األستاذ جندية لنقل الطالب من نشاط مركزه األستاذ إلى 

 ؟إلى نشاط يديره الطالب بأنفسهم نشاط موّجه من األستاذ وأخيرا  

 

ما هي األشياء التي يقوم بها األستاذ جندية لخلق بيئة تعليمية  ●

 في الصف ؟وخالية من التوتر مريحة 

  

 لواقع؟  تعكس او األستاذ المهام في صفه حقيقية كيف يجعل ●

 

الصف يتمحور حول هناك طرق معّينة يستخدمها األستاذ جندية لجعل  ●

 فما هي هذه الطرق؟ وليس األستاذ، الطالب 

 

  نظرة أخرى على الفيديو: ألقوا

( 1جانبين: شاهدوا الفيديو مرة ثانية ولكن في هذه المرة رّكزوا على 

 استخدام اللهجات العامية. ( 2و ،تدريجيا  على الطالب زيادة المسؤولية 

 

 

 



 

 

 تدريجيا   على الطالبزيادة المسؤولية : تدريب

زيادة المسؤولية عن كيفية  يقّدم األستاذ جندية نموذجا   في هذا الفيديو

  تدريجيا  على الطالب.

 

عملية التعّلم لنقل  فيكيف يقوم األستاذ بتطبيق السقالة اللغوية  ●

موّجه من قبل األستاذ إلى نشاط يديره الطالب  شكل الصف من عمل

 ؟بأنفسهم

   

ما هي النشاطات التي يقوم بها األستاذ ليتأكد أن الطالب قد  ●

ا مهام التواصل وأصبح بإمكانهم أن يكملوبشكل كافٍ تمّرنوا 

  المطلوبة بأنفسهم؟

 

 

 

 

 استخدام اللهجات العامية.  :تدريب

أثناء كالمهم عن الخطط يستخدم الطالب اللهجة العامية في الفيديو 

غير الرسمية كما يستخدم األستاذ جندية العامية عندما يتكلم اليومية و

 عن النشاطات اليومية. 

 كيف يوظف األستاذ جندية العامية والفصحى معا  في صفه؟  ●

به على فهم اإلختالفات بين اللهجات كيف يساعد األستاذ جندية طال ●

لى بعدا  واقعيا  إالعامية؟ وكيف يضيف استخدام هذه اللهجات  

 اللغوية في الصف؟ المهام



 

   ربط الفيديو بتدريسكم:

 

  فكروا في التمرين:

 اباتكم أو ناقشوها في مجموعات.ألسئلة اكتبوا إجأثناء تفكيركم بهذه ا

 

بحيث كيف تصممون نشاطات تشجع الطالب على تكثيف إنتاجهم اللغوي  ●

 ينتج الطالب جمال  أطول أثناء الكالم والكتابة؟ 

 

؟ هل والتدّرج فيها عملية التعّلم كيف تقومون كأساتذة بترتيب ●

 ممونتبدأون بالمهارة التي تريدون طالبكم أن يركزوا عليها وتص

الهدف؟ أوهل -ساسي تلك المهارةاعتباركم بشكل أالنشاطات آخذين ب

ثم الهدف -على مهارات أخرى تتطلبها المهارةتبدأون بالتدريبات 

ما هي فوائد وسلبيات كل الهدف؟ -تنتقلون للتركيز على المهارة

 من هاتين الطريقتين؟ 

 

كيف توّظفون طالب التراث والطالب المتقّدمين كمصادر في صفوفكم؟  ●

طالب التراث يلبي احتياجات شكل المنهج بتقومون بتنظيم وكيف 

من جهة واحتياجات الطالب اآلخرين من جهة طالب المتمكنين الو

 ؟ ثانية

 

 شاهدوا فيديوهات أخرى: 

( K–12شاهدوا فيديوهات أخرى من مكتبة تعليم اللغات األجنبية )  

لمعرفة المزيد عن مناهج البحث التي ناقشنا إحداها في الفيديو 

كل الفيديوهات في هذه السلسلة تحتوي على ترجمة السابق. مالحظة: 

 باإلنكليزية.

 

اإليطالية( يعرض هذا باللغة البيوت في أمريكا وفي إيطاليا: ) ●

الفيديو سلسلة من النشاطات التي تتضمن لعبة البطاقات وإرسال 

وهذا يبني  ،الهدف-ئل اإللكترونية لشخص يتكلم اللغةالرسا

للتعامل مع مواقف أيضا  المقدرة اللغوية عند الطالب ويجهّزهم 

 مشابهة.  واقعية

 

األستاذ في  يقوماليابانية( باللغة نشاطات الحياة اليومية: ) ●

ف تعزيز العملية التعّلمية مرئية بهدمواد توظيف بهذا الفيديو 

بالتدريج بحيث يقوم بالنشاط داخل الطالب مسؤولية ورفع درجة 

أوال  ثم يقوم بنقل المسؤولية تدريجيا  إلى الطالب الصف بنفسه 

تطوير التواصل على المستوى أنفسهم.ويركز الفيديو أيضا  على 

الشخصي وزيادة قدرة الطالب على التفاوض على المعنى مع بعضهم 

 البعض. 



باللغة )لغة: أصوات واقعية من الناطقين بالاالستماع إلى  ●

اإلسبانية( يرينا هذا الفيديو كيف يشّجع األستاذ طالبه على توسيع 

إجاباتهم لتتعّدى مستوى الكلمة الواحدة أو مستوى العبارات 

 الُمقتضبة.  

 

  التطبيق العملي:

كم وفكروا كيف من الممكن أن تعّدلوا فكرة وفجّربوا هذه األفكار في صف

أخرى من  مجاالت فيتطبيقها بشكل يسمح بمن األداء  اُ معين ا  تستهدف نوع

 األداء.مجاالت 

  

حاولوا أن ُتكثروا من النشاطات التي تعّزز التواصل األصلي  ●

اللغة ب والناطقينوالواقعي بين الطالب  في صفكم أو بين طالبكم 

األستاذ جندية قام بخلق حوار نرى أن فمثال   .على اإلنترنت

ناطق باللغة وهمي لكتروني بين الطالب وشخص باستخدام البريد اإل

بالوصول إلى تسمح  مدرستكمكانت وإذا  .اسمه سامي من لبنان

لمنتديات اإللكترونية على اإلنترنت فتأكدوا من استخدامها في ا

صفوف اللغة العربية واطلبوا من طالبكم أن يشاركوا في هذه 

يدرسونها في المنتديات من خالل مواضيع مرتبطة باألشياء التي 

أن يكتبوا تعليقات على ويمكنكم أن تطلبوا منهم أيضا   .صفوفهم

فمن الممكن أن يقوم الطالب وعلى سبيل المثال  ،مشاركات زمالئهم

 هواية  يمارسون بنشر صورهم وهم  أثناء عملهم على وحدة الهوايات

يذكرون فيه ما وأن يرفقوا تعليقا  مع صورهم باللغة العربية 

هم بالتعليق على صورهم بشكل مجامالت يفعلون ثم يقوم زمالؤماذا 

وبين  قام الطالب بنشرهاأو بشكل تعليق يربط بين الصور التي 

لنشاطات التي تتم ق. ومثل هذه احياة الطالب الذي قام بالتعلي

بين الطالب داخل الصف من شأنها أن تخلق بيئة حاضنة لعملية 

ن ناطقين باللغة متي تتضمن النشاطات الوكذلك فإن  ،التعّلم

عليكم و .شأنها خلق بيئة حاضنة للتواصل وفهم اختالف الثقافات

 الحتياجاتكمهو األنسب  من هذه النشاطات كأساتذة أن تقّرروا أيّ 

 وإمكانّياتكم.

 

حاولوا دائما  أن توسّعوا النشاط من خالل إنهائه بمحادثة يتم  ●

 قاش بهدف الوصول إلىن --لدى الطالب حسب مستوى اللغة --فيها

ولتسهيل مثل هذه المحادثات  اتفاق على موقف أو فكرة  أو رأي.

فعلى  ،للنقاش بشكل سيناريو أو موقف جاهز ا  جّهزوا دائما  موضوع

سبيل المثال من الممكن أن تقّدموا للطالب السيناريو التالي 

 :كمحّرك للمحادثة

ولكن  ع أصدقائك" أنت تريد الذهاب إلى السينما يوم الجمعة م 

يلعب دور والدتك  ـة/مع زميلحاول  والدتك لم تسمح لك بالذهاب؛

فيه وتحاول  هاالهدف تحاور-أن تدخل في نقاش واقعي معها باللغة



ة أن يشرح الذي يمّثل دور الوالد الطرفيجب على ". وإقناعها

 ويوضح األسباب وراء رفضه. 

 

حاولوا أن تشّجعوا طالبكم على التفاوض مع بعضهم البعض من خالل  ●

إعطائهم نشاطات من نوع "فجوة المعلومات" تتطلب منهم جمع 

معلومات عن بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال يمكنكم أن تعطوا 

لكل طالب ورقة تتضمن جدوله اليومي باإلضافة إلى نشاط يود 

. ويقوم كل طالب/ـة بالتحرك الطالب القيام به في وقت الفراغ

داخل الصف ويتكّلم مع أكبر عدد من الزمالء ضمن الوقت المّحدد 

لديه/ـها عنده جدول مشابه لجدوله وللنشاط بهدف إيجاد زميل/ـة 

لخروج، ثم يبدأ الطالبان بالتفاوض لترتيب موعد اهتمام با

  الخروج ونوع النشاط الذي سيقومان به. 

 

 مصادر:
 

 س:أدوات الدر

 لعبة البطاقات المتشابهة ـ نشاط محادثة *

نشاهد في أساس التعليمات للعبة البطاقات هو وضع خطط مستقبلية كما 

 الفيديو من صف األستاذ جندية.

 

وجود ناطق باللغة ليتواصل الطالب معه عن طريق البريد اإللكتروني ـ 

 نشاط كتابة *

تعليمات نشاط البريد اإللكتروني ونموذج على دعوى من ناطق باللغة مع 

 ردود الطالب عليها. 

 

 .(في الملحق)يمكنكم االطالع على هذه األدوات التعليمية  *

 

 المنهج:وثائق متصلة ب

 معايير أوريغون للغة الثانية

http://www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/secondla

nguages/standards/second-language-all-in-one.pdf 

 

  مراجع إضافية من األستاذ جندية:

  مراجع مطبوعة:

  والفهم ستيعابخطط المستقبل: سامي ــ قراءة لال قراءة عن

 لمستقبل في أمريكا مرفقة بأسئلة للفهمقراءة عن خطط سامي للسفر في ا

 

  والفهم ستيعابخطط المستقبل: مايكل ــ قراءة لالقراءة عن 

قراءة عن خطط مايكل للسفر في المستقبل إلى األردن مرفقة بأسئلة 

 للفهم

http://www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/secondlanguages/standards/second-language-all-in-one.pdf
http://www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/secondlanguages/standards/second-language-all-in-one.pdf


 

 دعوة لحفلة رقص: تمرين كتابة 

مثال إضافي عن تبادل الرسائل عبر البريد اإللكتروني بين شخص ناطق 

 باللغة والطالب. 

 

 المعايير:

 

 المعايير الدولية لتعليم اللغات األجنبية: 

هناك معايير عالمية جاهزة ترسم خارطة طريق لمتعّلمي اللغات األجنبية 

الهدف -دراتهم اللغوية ليتواصلوا باللغةير قوتبّين لهم كيفية تطو

بشكل فّعال وسليم وليفهموا الثقافة أيضا  وهذا الدرس مبني على أساس 

 هذه المعايير العالمية. 

 

تواصل بشكل فّعال بأكثر من لغة لكي تستطيع التفاعل مع  التواصل:

 الناس في مواقف متنوعة ولغايات متنوعة. 

 

  المستوى الشخصيمعيار: التواصل على 

ن ويتفاوضون على المعنى في الكتابة والكالم واإلشارات يتفاعل المتعّلمو

 ليعّبروا لآلخرين عن أفكارهم وآرائهم ومعلوماتهم ومشاعرهم.

 

 معيار: التواصل بهدف التقديم

يقوم المتعّلمون بأداء التقديمات عن معلومات وأفكار وقضايا ليوصلوا 

نعوا الجمهور وليقوموا بالسرد عن مجموعة من أفكارهم وليشرحوا وليق

المواضيع مستخدمين مواد مرئية مناسبة وذلك طبعا  بعد أن يعّدلوا 

تقديماتهم بما يتناسب مع الجمهور الذي يقرأ أو يسمع أو يرى 

 تقديمهم. 

 

 الهدف. -التفاعل مع المقدرة الثقافية وفهم ثقافة اللغة الثقافات:

 

 الثقافية بوجهات النظر معيار: ربط الممارسات

ويشرحوا العالقات بين ويتأملوا ن اللغة ليكتشفوا يستخدم المتعّلمو

 الممارسات الثقافية ووجهات النظر في الثقافات المختلفة.

 

التواصل والتفاعل باستخدام المقدرة الثقافية واللغة  المجتمعات:

ر العالم بهدف المشاركة في المجتمعات المتعددة اللغات الموجودة عب

 أو في الوطن األم. 

 

 معيار: المدرسة والمجتمعات العالمية

للتواصل والتعاون في وخارجه اللغة داخل الصف يستخدم المتعّلمون 

 مجتمعاتهم وفي المجتمعات العالمية أيضا . 


