
 

Grammar Vocabulary Reading Writing
Fryer model
Questions board
Fan & Pick (ممكن قدام الصبوره)

Group test
Test board ( X-O )لوحة االختبار

Cloth line
working memory challenge
Jumbled Chunk Race
Think- pair- share
Numbered heads together
Dictogloss
Traveling heads together
Repetition drill
Compare- share
1 minute
Round table
Hands down
Board race
Bingo
Who am I?
Making list
Group race
Hot seat
Bar code
321
Take 1 give 1
People hunt ابحث عن قرين

Logic-line-up ترتيب جمل مبعثرة
 دليل التوقعات
 قياس المعرفه

4 corners
English whispers
The other half النصف والنصف اآلخر

Word map خريطة المفردات

Fan & Pick
Group test
Test board ( X-O )لوحة االختبار

Cloth line
working memory challenge
Jumbled Chunk Race
Think- pair- share
numbered heads together
Question Cards
Bingo
Dictogloss
Word race
Who am I?   
Making list 
Group race
Compare- share
1 minute
Round table
Hands down
Picture reading
Hot seat (كلمة على الصبوره والبنات يوصفونها) 

Survival words 
Blind artest
Take 1 give 1
Round table
4 corners 
Investigation
Board race
Speak the unspoken
Group race
word and definition in a card
Put it in a sentence
Give the synonym
Word card
Qs with numbers each group answer 1Q.
Find the fib اوجد الخطأ
People hunt ابحث عن قرين
Run to the board
What’s missing
Pictionary race
Back to the board
The other half النصف والنصف اآلخر

 -قرعة كلمات اختاري وعرفي.
 -كل قروب يختار تعريف والمطلوب يكتشف الكلمة.

-قياس المعرفه. 
 -في دقيقة اكتبي اكبر قدر من الكلمات المرتبطة ب…

Pre - while - post
Investigation 
Problem solving(usually comes 
after investigation)
Fan & Pick
Brain storming
Group test
Mind mapping
Give a title for your paragraph
Placement consensus(تحديد الموقع)

Round table
Cloth line(can be used with 
problem solving)
Qs with numbers each group 
answer 1Q.
Think- pair- share= (in picture 
reading)
Numbered heads together
Who am I?
Making list
Dictogloss
Traveling heads together
Compare- share
Picture reading
JIGSAW
Round table( in brain storming)
Hands down( with WH Q)
Making list
Hot seat
Pop corn
قياس المعرفه 

321
Take 1 give 1
Effective reading
Cubing
Guess the name or the animal 
from its sound.
The other half

Mind mapping
Placement consensus
Round table
Numbered heads together
Investigation 
Problem solving(usually comes 
after investigation)
Hands down ( with WH Q)
Think- pair- share
Making list
321
Take 1 give 1

Concept cartoon
Role play
Placement consensus
Hot seat
List Making
Mind mapping
Picture reading
Round table
Compare and share
think - pair - share 
4 corners
English whispers

Speaking



 توضيح لبعض االستراتيجيات

Placement consensus (االجماع على تحديد الموقع) كل طالبة تكتب رأيها في خانه واسمها بجانب رأيها وبعد ان اقرأ اجاباتهم اختار افضل اجابه ليكتبوها في الوسط. 
 X -O  لوحة االختبار: الفريق الذي يجيب يحجز مكان والذي يكمل خط يفوز.

 working memory challenge   : اختار طالبتين يقفون امام الطالبات يستمعون جيداً لما اقول من جمل . كل طالبة تكرر ماقلته بدون اي خطأ. األقل خطأً تحصل على نقطة.
Dictogloss اقرأ مقطع كامل وعليهم كتابة مااقراه بسرعه واعيدها مره وحده .اختار رقم من كل مجموعة تقرأ ماكتبته مجموعتها واذا اخطأت تصحح لهم مجموعة اخرى. 

Traveling heads together كل قروب يشرح شي معين او قاعدة معينة على ورقة. ثم تقوم طالبة من كل مجموعة لتشرح لمجموعة اخرى ورقتهم. 
 Hands down يكون عن موضوع معين لعدم تشتيت الطالبات.   

 concept cartoon شخصيات كرتونيه على اعواد. 
Cloth line: اعطي كل مجموعه كلمه على ورقة A4 وتقوم طالبة بجمع الكلمات وترتيبها على الحبل في اقصر وقت ممكن لتكون جملة مفيدة. 

 Speak the unspokenطالبه تمثل الحركات والمطلوب من الطالبات معرفة الجمله.  
  Exit cardمن تجيب اجابه مميزة تعطى هذه البطاقه لتخرج اخر ٥ دقايق من الحصة كتحفيز.  

  Bingoبالبروجكتر اعرض جدول من مربعات كل مربع فيه اجابه او كلمه او صوره واسأل سؤال التي تعرف اوالً تقول بينقو، 
 Question Cards كل بطاقه فيها سؤالين واجابتين تسأل الطالبه طالبة اخرى وتساعدها اذا احتاجت المساعدة . 

Word race اكتب كلمات على الصبوره او اطبعها على بطاقات والصقها على الصبوره وارقمها ،اقول رقم الكلمه وبسرعه التي تضعها في جمله مفيدة اوالً تحصل على 
نقطة. 

 What’s missing :اعرض فالش كاردز على الصبورة وبعد مناقشتها وشرحها ازيل صوره واسئلهم مالشيء الناقص. 
Back to the board طالبة من كل فريق تجلس وظهرها للصبورة اكتب كلمة على الصبورة خلف كل طالبة وعلى فريقها مساعدتها لمعرفة الكلمة قبل الفريق اآلخر.  

Run to the board :  : اكتب اي موضوع على الصبورة واقسم الصبوره الى قسمين تطلع طالبة من كل فريق وبسرعه تكتب اي كلمة لها عالقة بالموضوع وبعدها طالبة 
  Holiday أخرى من نفس الفريق. الفريق االكثر كلمات يحصل على نقطة..مثال

English whispers : اهمس بكلمة في اذن طالبة وتهمس بها للطالبه التي بعدها وهكذا لنرى كيف تصل الخر طالبه .او اهمس الول طالبه في كل فريق بجملة والفريق 
الذي جملته االخيره اصح هو الفائز. 

 Test board( X-O) :اظرف معلقة على الصبورة كل ظرف فيه سؤال الفريق يختار ظرف يجاوب على السؤال واذا كانت اجابته صحيحه يلعب دوره .
 Cubing :  مكعب فيه كل جهة سؤال.

 Take1 give 1 :تقسم الطالبة ورقتها الى قسمين قسم تكتب فيه افكارها والقسم االخر تخصصه لما تجمعه من معلومات من بقية الطالبات. 
  List 3 things you remember from the lesson, give 2 examples, write 1 Q you still confused about: 321 

 ابحث عن قرين People hunt :مثال: طالبه معها صورة وطالبه معها اسم الصورة على كل طالبة البحث عن قرينتها.
Jumbled Chunk Race: اعطيهم جمل غير مرتبه المطلوب ترتيبها والفريق الفائز من ينتهي اوالً. 

 Word Card:   بطاقة عليها من جهة الكلمة ومن الجهة األخرى تعريفها او صورة لها او ترجمتها بالعربي.
Pictionary race: اقسم الفصل الى فريقين.اقسم الصبوره الى قسمين اختار طالبه من كل فريق ترسم كلمه مكتوبة على بطاقة. يجب ان تكون الكلمتين متساويتين في 

الصعوبه. الفريق االسرع في معرفة الكلمة يحصل على نقطة. 
The other half : توصيل صور بكلمات او صور بارقام او جمل بصور او كلمات بتعاريف/كل قروب معه كلمه اوتعريف المطلوب البحث عن تعريف الكلمة او كلمة التعريف. 
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