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  ؟ لتفعيل المفردات Find Out نتعامل مع نشاطاتكيف 

  

وھو " وا زمالءكم في الصفاسأل"أو  Find Outبعنوان  انشاطكل درس من دروس الكتاب  يضم
يھدف الى مساعدة الطالب على تفعيل المفردات الجديدة التي ھو و، نقترح أن يتم عمله في الصف نشاط 

نقترح و.  بحياتھمبھم وفي سياقات متصلة  "دي في دي"درسوھا في البيت واستمعوا اليھا على الـ يكونون قد 
  .الصف في بداية الدرس الجديد اخلده يقوم الطالب بعملھذا النشاط ھو أول ما أن يكون 

الحضور قبل للنشاط أن يستعد الطالب ضروري لن امنرى أنه لھذا النشاط مردود أفضل ولتحقيق 
 دراستھاو "ُدي في دي"والجمل المصاحبة لھا على الـ  الكلمات الجديدةاالستماع الى عن طريق  الى الصف

قبل والبدء بعملية تفعيلھا التعرض للمفردات الجديدة دة الطالب على وھذه خطوة في غاية األھمية لمساع
عن طريق العمل في مجموعات وقت الصف في تفعيل المفردات الجديدة  ستغلّ بحيث يُ  الحضور الى الصف

  .  للمفردات الجديدة )ة(األستاذفي تقديم الوقت فق نبدالً من أن يُ يتفاعل فيھا الطالب مع بعضھم البعض 

قترح على نداخل الصف  Find Outقبل القيام بنشاط لمفردات الجديدة اعلى الطالب مل عمن وكجزء 
كل جمل المفردات الموجودة على الـ دي  كتابةردات وفدراسة المبيتي كواجب الطالب يطلبوا من  أناألساتذة 
التي يزيد فيھا في الدروس الحقاً وھي ليست كثيرة في ھذا الدرس ولكن يمكن تقسيمھا الى قسمين (في دي 

     2تمرين (منھم كتابة التمارين الخاصة بالمفردات  واطلبيترح أن قن وكذلك) 12أو  10عدد المفردات عن 
ھذا  فوائدمن و. )في الدرس الثالث؛ الخ 3و  1الثاني؛ تمرين درس لافي  1؛ تمرين األولالدرس في  4و 

المسموع بين ربط البلھم ويسمح الواجب أنه يتيح للطالب العمل على المفردات بشكل واٍف في البيت 
تفعيل  يث يتمحقبل الحضور الى الصف  ض لكل كلمة في سياق مناسبيتيح لھم التعروكذلك والمكتوب 
  .وسعأشكل ب المفردات

بھدف معطاة باللغة االنكليزية وذلك  Find outنشاط الـ سيالحظ األساتذة أن الجمل والتعليمات في و
معاً نما يقومون باستحضارھا بدون أن يروھا أمامھم وإ رصة للطالب للقيام بانتاج المفردات الجديدةتاحة الفإ

بشكل  ليزيةوليس الھدف ھنا أن يقوم الطالب بترجمة ھذه الجمل الى اللغة االنك. ا في سياق مناسبووضعھ
ولھذا فقد حرصنا على أن تكون الجمل ھنا بشكل تعليمات  .من ھذا النشاطالھدف حرفي ألن ھذا يتنافى و

  :مثالً 

Find out: 

Whose mother is a doctor 
Who is a mother or father 
What area do your classmates live in? 
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يمكن ان يوجھوھا الى  والھدف ھنا ليس أن يقوم الطالب بترجمة ھذه الجمل ولكن أن يفكروا في أسئلة
في مجموعات ثنائية للتفكير الطالب  أن يعملعلى ھنا  شجعنو.  لھممستندين الى التعليمات المعطاة  زمالئھم

  :يمكنھم أن يفكروا في أسئلة مثل ھا على بعضھم البعض، مثالً ي األسئلة التي يمكن أن يطرحوف
  ؟ )ة(والدتك دكتورھل   
 والد؟ أنِت والدة؟ أنتَ   
 تسكنين؟  /في أي منطقة تسكن 

التي جاءت  classmates  أو whoseنھم ال يعرفون كلمة ھنا أل صياغتھاالتي يستطيع الطالب ھي األسئلة ه ھذ
ألن  ھو تحضير أسئلة وليس ترجمة الجمل الموجودة في ھذا التمرينن فالمھم إذفي األسئلة التوجيھية ، 

ً قد تكون  سيكونون  ھمولكن ي األسئلةفبعض التراكيب فوق مستوى الطالب بسبب الترجمة الحرفية أحيانا
  .التراكيب التي في متناولھموبة بالمطل )والمفردات(المعلومات  ستخرجتأسئلة قادرين على صياغة 

  
في الدروس  ھذه المدة يمكن زيادتھا(األسئلة  للعمل على ائقدق 10ويمكن لنا أن نعطي الطالب مدة 

 والحصول على معلومات منھم طرح ھذه األسئلة على زمالئهبالتنقل في الصف لكل طالب  ثم يقوم )الالحقة
. )ة(جديد) ـة(أو طرح سؤال جديد على زميل) ـة(ويمكن للطالب ھنا طرح سؤال أو أكثر على نفس الزميل

واستخدام  عضھم مع بعضبالطالب بالتفاعل  يحدث ھنا أن الصف يتحول الى نشاط جماعي يقوم فيهالذي و
واالستماع الى األسئلة المطروحة طالب لتنقل بين الاھو األستاذة ھنا دور  يكونو. المفردات الجديدة
ال مراعاة أوالتصريف مع لتراكيب المستخدمة نطق الكلمات وا لإعطاء توجيھات حوو واإلجابات المعطاة

 خراآلطالب اليقوم من تصحيح نفسه أو ليتمكن  ه الطالبة ولكن توجّ األستاذة بتقديم اإلجابة الصحيحتقوم 
في الدروس  دقيقة 20والي حتستغرق  Find outالمرحلة من نشاط الـ وھذه . النطق الصحيح/بتقديم الشكل

  .األولى وتطول في الدروس الالحقة
  

عن المعلومات التي  تقريرانتھاء ھذه المرحلة يطلب األستاذ من كل طالب أن يقوم بإعطاء وبعد 
نستخدم مش في (وريبيكا مش والدة ،  بيتر مش والد و، جون ھو والد :  حصل عليھا من زمالئه فيقول مثالً 

..... وماري تسكن في منطقة ..... ومارك يسكن في منطقة ) عدھذه المرحلة على أساس أن ليس لم تقّدم ب
ً ع ھذا أكثر بأن يسأل اويمكن لألستاذ أن يوسّ  نا أسكن في فيقول الطالب أ لطالب أن يذكر أين يسكن ھو أيضا

وتصريف ضمائر اليتدربوا على استخدام  ھذا الجزء من النشاط أنه يسمح للطالب بأنوفائدة   ...منطقة 
 .بعد أن تدربوا عليھا في صيغة المتكلم عندما طرحوا األسئلة على بعضھم البعض الغائبصيغة األفعال في 

تقديم تقريره يقوم األستاذ بتوجيه الطالب الى المواضع التي تحتاج الى تصحيح مع  لب منطاانتھاء كل بعد و
يقول األستاذ ... د قال مثالً مارك أسكن في منطقة مراعاة أن يقوم الطالب بتصحيح نفسه فإذا كان الطالب ق

  . الى تصحيح الفعل يحتاجتصريف بحيث يعرف الطالب أن  ...في منطقة....... للطالب مارك
  

مدة أطول الحقاً ھذه التصبح ودقيقة من وقت الصف  20-15الجزء األخير قد يستغرق حوالي وھذا 
   . طولأقائمة المفردات  صبحتعندما 
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 معرفة الطالب بالمفرداتتعميق ؤدي الى التفاعلي يالمفردات بھذا الشكل  فعيلتھنا نرى أن من 
حيث المفردات ويستخدمونھا في سياقات خاصة بھم قبل أن يسمعوھا في قصة مھا وخالد " يمتلكون"ويجعلھم 

 .الجديدة رسوخاً في أذھانھمتزداد المفردات 


