
 نشاط "ذهاب وإياب" 
 

 

  نشاط "ذهاب وإياب": 

 

 الخلفية:

يطبق األستاذ فوزي نشاط "ذهاب وإياب" الُمصّور في الفيديو ليدّرس طالبه 

في الصف السادس عن الطقس في البالد العربية وليجعلهم يقارنون بين 

الطقس في البالد العربية وبالد أخرى يعرفونها وأخيرًا لكي يقّدموا ما 

طالبه في  تعّلموه عن هذا الموضوع لزمالئهم في الصف. يضع األستاذ فوزي

مجموعات صغيرة ويحّدد وقتًا معينًا للتقديم عن الطقس داخل المجموعات 

 بحيث يكون عند كل طالب وفي كل مجموعة فرصة للكالم. 

 

  الواجب:

بدأ األستاذ فوزي بهذه الوحدة من الكتاب قبل هذه الحصة المصورة بعدة 

الواجب هو  أسابيع وفي ذلك الوقت قام بتحديد بلد عربي لكل طالب وكان

أن يقوم كل طالب بتحضير تقديم على شكل ملف على الكومبيوتر يتضّمن 

صورة للطقس في وقت معّين من السنة في البلد العربي الذي حّدده له 

األستاذ باإلضافة إلى صورة أخرى لنفس الطقس أو الفصل من الصورة األولى 

بيًا بحسب ما ولكن في مدينة أخرى أو بلد آخر قد يكون عربيًا أو أجن

يختاره الطالب. وكان على كل طالب أيضًا، وباإلضافة إلى الصور، أن يكتب 

 وصفًا للطقس في كلتا المدينتين الموجودتين في الصورتين.  بالعربية

 

 تقديمات الطالب: 

أثناء عمل الطالب في المجموعات يكون مطلوبًا من كل واحد منهم أن يذكر 

ورتان في تقديمه وعليه أيضًا أن يصف الطقس في الشهر الذي ُأخَِذت فيه الص

كل منهما مستخدمًا المفردات المناسبة لمستواه. ومن الممكن أيضًا أن 

يستخدم الطالب معرفتهم باألرقام للكالم عن معدل درجة الحرارة في الصور 

 في الوقت من السنة الذي ُأخِذت فيه الصور. 

 

ء وصف صورة مأخوذة في فصل فعلى سبيل المثال يمكن للطالب أثنا   

الصيف أن يقول أشياء مثل "درجة الحرارة لطيفة" أو "درجة الحرارة 

درجة مئوية" كما يمكن للطالب أيضًا أن يتكلم عن  ٤٥و ٤٠عالية بين 

جوانب أخرى في الصورة كنوع المالبس المناسبة للطقس والتي يلبسها 

من الممكن أن يقول:  الناس في الصور أو عن الطبيعة في الصور فمثالً 

 "هناك عشب وشَجر أو جبل أو صحراء أو بحر أو نهر". 

 

 يتكلم األستاذ فوزي عن فلسفته التدريسية وراء هذا النشاط فيقول:

"في هذا النشاط عند كل طالب دقيقة واحدة ليقّدم خاللها عن الطقس في 

مجموعته وبالطبع أداء الطالب في هذا النشاط يعتمد على الجزء المكتوب 

من تحضيره. إذا قمت أنا بهذا النشاط مرة أخرى غدًا أو في درس آخر 

كي فسوف أقوم بتبديل الزمالء في المجموعات ألُتيح لكل طالب الفرصة ل

يتعلم عن الطقس في بالد عربية أخرى. وسأستمر بالتبديل في المجموعات 

حتى يكون كل طالب قد سمع عن الطقس في كل البالد العربية األخرى التي 

 عمل عليها زمالؤه. 
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