
 العربّية

 ?Five Minutes of English– مقّدمة

Five Minutes of English في اإلنجليزّية اللغة بتّعلم بعد يبدؤوا لم الذين للطّّلب ُمعد   اإلنجليزّية باللغة برنامج هو 

 فيها يبدأ التي المدارس في المثال، سبيل على. اإلنجليزّية اللغة بتعلّم بدئهم من سنة قبل تعلّمه في يباشرون حيث المدرسة،

 اإلنجليزّية اللغة تعليم يبدأ التي والمدارس الثالث الصفّ  من البرنامج هذا يبدأ  الرابع، الصفّ  من  اإلنجليزّية اللغة تعليم

 .الثاني الصفّ  من البرنامج هذا نبدأ  الثالث الصفّ  من

ض أنّ  إلى الدراسات تشير   .  ABC األحرف تعلمهم قُبيل عليهم بالفائدة يعود المسموعة اللّغة إلى التّلميذ تعرُّ

 

 ؟Five Minutes of English نعلّم لماذا

 خّلل من نعرف اإلنجليزّية، اللغة معلّمي نحن؛. األساسّية الكلمات قراءة وكيفّية ABC طّلبكم سيتعلّم القادمة، السنة في

 Five Minutes of برنامج هدف هو هذا. مسبًقا سمعوها إذا إاّل  المقروءة الكلمات فهم يستطيعون ال التّلميذ أنّ  األبحاث،

English. 

 عندما َقبل من صادفوها التي الكلمات معاني فهم بإمكانهم يكون لكي السياق في اللغة سماع على التّلميذ يتعّود أن نريد

 .القراءة بتعلّم يباشرون

 

 البرنامج؟ يتضّمن ماذا

ف   تّلميُذكم سيتمّتعُ   الذين   ،English Boy،  Mr. Trouble and Miss Jackson: أساسّية شخصّيات ثّلث   على بالتعرُّ

 .التصويرّية والمقاطع اللقطات جميع في يظهرون

ُدها كلمات على التّلميذ سيتعّرف  سياق أيّ  وفي متى سيفهمون  الوقت، مرور ومع. مستمرّ  بشكل الشخصّيات هذه تردِّ

 .أعّله المذكورة الشخصّيات هذه ق َبل من الكلمات هذه بعض ُتستعمل

 

 اللغة استحضار/  اللغة استيعاب

 األسبوع، خّلل.  الثانية المشاهدة في األمر وكذلك للحلقة، األولى بالُمشاهدة الكلمات كلّ  تّلميذكم يفهم لن األغلب، على

 المّرة من أكثر الكلمات فهم فسيكون للعرض الثالثة المّرة في أّما الكلمات؛ كلّ  ليس ولكن أكثر كلمات التّلميذ سيفهم

 بالسنّ  صغاًرا مازالوا أّنهم نتذّكر أن علينا. ومقبول طبيعيّ  أمر   وهذا. والعبارات الكلمات كلّ  ليس هذا كلّ  ومع الثانية،

 الكلمات تكرار وبفضل السياق حسب القّصة التّلميذ سيفهم. اإلنجليزّية اللغة حصص بتعلّم بعد يباشروا لم أّنهم وحّتى

ها على يعتادوا أن ونأمل حلقة، كلّ  في والعبارات  .معانيها واستنتاج سماع 

 .اللغة باستيعاب يسّمى ما هذا! المرحلة بهذه يسمعونه شيء كلّ  واستعمال التمّكن إلى بحاجه ليسوا التّلميذ

 

 تعتبر الكلمات هذه من الكثير. بسهولة ترديدها الطّّلب وباستطاعة فهمها، يسهل البرنامج في الكلمات من العديد هنالك

   ،"غوريّّل " كلمة المثال سبيل على األّم، ولغة اإلنجليزّية اللغة في واللفظ الصوت نفس ذات كلمات مثًّل ) لغوّيًا مشتركة

 "سفاري"  ،"شوكوالطة"

. الفائز أنا ؟English Boy لك شكًرا نفعل؟ أن بامكاننا ماذا: مثّلً ) دارجة تعابير أو أساسّية إنجليزّية كلمات هي واألُخرى

 !(.األولى المرتبة في أنا



 يطلب عندما النهاية وفي البرنامج خّلل الشخصّيات مع الكلمات هذه تكرار على الطّّلب ُيشّجع أن المعلّم على يجب

English Boy يرّددها التي والتعابير الكلمات تكرار التّلميذ من. 

 .اإلمكان قدر التّلميذ اشتراك على يشّجعوا أن المعلّمين على

 ".اللغة استحضار هو وهذا! أُخرى بلغة التحّدث يستطيعون إّنهم للروعة، يا..."باالنفعال الطّلب سيشعر

 

  البرنامج هذا استعمال كيفّية

 (.قصير فيديو) مصّوًرا مقطًعا عشرون هنالك

 .دقائق خمس حوالي مقطع كلّ  مّدة

 الحاسوب على( القصير الفيديو) المقاطع تحميل طريقة إليك

 

 الصّف؟ داخل( كليب) تصويريّ  مقطع كلّ  عرض يجب مّرة كم

 .مّرات ثّلث( قصير فيديو) تصويريّ  مقطع كلّ  مشاهدة يجب

 حّصة خّلل والخميس الثّلثاء األحد، يوم( األّول الفيديو) األّول التصويريّ  المقطع مشاهدة يمكن المثال، سبيل على

 واحد مقطع ُيعرض أن المهمّ  من لكن المقطع، عرض يكون متى يهمّ  ال. الصباحّية وجبتهم الطّّلب تناول خّلل أو التربية

 .أسبوع كلّ  خّلل فقط

 ونأمل كما. وتكراًرا مراًرا تكرارها ُيعادُ  باإلنجليزّية كلمات يسمعوا أن نريدهم. التّلميذ لتعليم طريقة أفضل هو التكرار 

 .األُخرى تلو مرةً  يسمعونها التي باألغاني التّلميذ يشترك أن

 

 وأغان   إضافّية مصادر

 فاكهة 

 برتقالة تفاحة، موز، شّمام، فاكهة،

NmlRAc-https://www.youtube.com/watch?v=Jobe 

https://www.youtube.com/watch?v=IuSmDjs1BMU 

 

 أفعال   

 ُيصفّق يقفز، يرقص، يتحّرك،

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE 
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 طاولة  كرسّي، نوافذ، باب، بيت،

https://www.youtube.com/watch?v=L9_BK25AiPQ 

https://www.youtube.com/watch?v=MHVWfo2kpOI 

 

 ألوان   

 أصفر أخضر، أزرق، أحمر،

D1l54-https://www.youtube.com/watch?v=aMTIm 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

 

 أرقام

 خمسة  أربعة، ثّلثة، اثنان، واحد،

https://www.youtube.com/watch?v=u3L5Tk8_74c 

https://www.youtube.com/watch?v=D5AM8lDCW9s 

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 

 

 المزرعة حيوانات

 بقرة دجاجة، قطة، كلب،

QO3xTg-https://www.youtube.com/watch?v=zXEq 

8XU0-https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ 

 

 وجه

 فم أذنان، أنف، عيون، وجه، 

ttps://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=xYkxpzM0sJU 

https://www.youtube.com/watch?v=lVINkMH0BUA 

 

 

 مدرسة
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 طالب  معلّم،  صّف،  مدرسة،

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 

 

 مكان ظرف  

 خلف تحت، على، في،

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU 

 

 ثياب

روال، حذاء،  قبعة، قميص،  كبير صغير، س 

https://www.youtube.com/watch?v=nBQAtS8B3hM 

jBfb33_KHU-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 السفاري حيوانات  

 غوريّّل   الوحش، حمار زرافة، أسد،

https://www.youtube.com/watch?v=nBQAtS8B3hM 

 

 مشاعر

ب،  حزين، سعيد، أشُعر، أنا  خائف غاض 

MR8Hr9Xby4https://www.youtube.com/watch?v=f 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

 اإلنسان جسم

 القدمين أصابع أكتاف، رأس، ُركبتان، 

https://www.youtube.com/watch?v=LoSu4FwFMwU 

 

 

 موسيقى
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 طبول  بيانو، قيثار، أُغنية، موسيقى،

https://www.youtube.com/watch?v=gVgB9cdZosE 

be.com/watchhttps://www.youtu? 

 

 عائلة

 َجّدة َجّد، أب، أُّم، عائلة،

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

Mhttps://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWu 

 

 طعام

 شوكوالطة بطاطا،  سلطة، ُخبز، ،(باستا) معكرونة

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0 

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 

 

 حديقة

 حديقة شجرة، وردة، ماء،

https://www.youtube.com/watch?v=RCClYcU97PA 

 

 أفعال

 ينام يجلس، يمشي، يرُكض،

https://www.youtube.com/watch?v=jwot4wxpFkk 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

Q7_yGa08P-https://www.youtube.com/watch?v=8 

 

 الُخضراوات

 فليفلة  جزر، بصل، بندورة، بطاطا،

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 

 لغات
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 عربّية إنجليزّية، عبرّية،

 لمساعدة؟ تحتاج هل

 :التالي الرقم على  معنا التواصل في تترّدد ال Five Minutes of English ل بالنسبة االستفسار أو المساعدة أردت إن

036906600 

 


