Find Someone Who…
This is a good activity to provide a quick way for students to connect with one another and could
be used to review content.

Introduction
Prior to the lesson type up a sheet with a list of around 10 ‘Find Someone Who…’ statements.
For example, ‘Find someone who ate pizza last night.’
Tell students that they are going to play a game to find out things they might not know about
each other.





Distribute the “Find Someone Who” sheet. Explain that students are to walk around the
room and find people who have the characteristics described on the sheet. When they find
someone, they write the name in the blank space provided. Ask them to find as many
different people as possible, using each person's name only once.
Begin the game. Continue until several students complete the worksheet. This will probably
take about five minutes.
Ask students to return to their seats. Ask a student who completed the entire survey to go
down the list, saying who s/he found for each item and acknowledging that person. Where
appropriate, ask for more details. (For example, if Mohammed has a pet, ask what pet he
has.)

ابحث عن الشخص الذي..........
هذا نشاط جيد حيث يساهم في تعرف التالميذ على بعضهم البعض أو لمراجعة محتوى درس.
مقدمة
قبل الحصة حضر ورقة بعشرة أسئلة تبدأ كل منها ب " ابحث عن الشخص الذي .".....مثال :ابحث عن شخص تناول بيتزا
ليلة أمس .أخبر الطالب بأن بهذه اللعبة سيعرفون أموراَ عن بعضهم البعض ألول مرة
 وزع أوراق" ابحث عن الشخص الذي" .اشرح لهم بأن عليهم التحرك داخل الفصل إليجاد األشخاص الذين تنطبق عليهمكل عبارة من العبارات الموجودة في الورقة .عندما يجدونهم يقومون بتدوين كل اسم بجانب تلك العبارة .يجب تذكيرهم بعدم
تكرار االسم.
 ابدأ اللعبة  .أعطهم بعض الوقت حتى ينتهي عدة طالب من كتابة األسماء لكل عبارة .قد يحتاج األمر  5دقائق. اطلب من الطالب الرجوع إلى أماكنهم .اطلب من أحد الطالب والذي أكمل النشاط أن يقرأ كل عبارة واسم الشخص .يمكنك أن تسأل عن تفاصيل أكثر  (.على سبيل المثال ،إذا كان محمد لديه حيوان أليف  ،يمكن سؤاله ما نوع الحيوان الذي
لديه)

