
مھارات الحساب
لألطفال بین سن ٨ إلى ١٠ سنوات
مصادر تعلیمیة "بال شاشات" تبني عدة مھارات

شركاء المحتوى

المستوى الثاني
   كتاب األنشطة ١



تأكد أن ھذه المستوى من كتاب 
األنشطة مناسٌب لك

أجب عن األسئلة التالیة في خالل عشرون دقیقة:

١-اشترت سالي لعبة ب ٢٥ دوالر، أعطت سالي البائع ٣٠ دوالر. كم یجب على البائع أن 

یرجع لسالي؟

- أجب عن التالي:

 = ٧ + ٨       

= ٥ ÷ ١٠

٣. أكمل العد القفزي بالثالثات: ٤٢ ، ٤٥، ------ ،------، ٥٤

٤. أكمل النمط التالي:
    أ  أ  أ  ب  ت  أ  أ  أ  ------  ------  -----

     المثلثات: 

المستطیالت:
المربعات:

الدوائر:

٦ - تم رمي عملة معدنیة مرة واحدة. ما ھو عدد االحتماالت الممكنة؟ ما ھو إحتمال ظھور 
رأس؟ 

 تأكد من إجابتك من خالل استخدام دلیل االجابات على الصفحة التالیة.

1

= ٣٠ – ١١

٨=  x ٧ 

٥ - انظر إلى الصورة وقم بَعد التالي: 

٥ ٣ ٣ ٢ ٥ ٣ ٣ ٢ -----  -----  -----  
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دلیل اإلجابات
قم بتصحیح األجوبة وثم قم بَعد العالمات.

٧ أو أقل استخدم كتاب األنشطة الخاص بالمستوى األول

من ٨ ل ١٢ كتاب األنشطة ھذا مناسب لك!

من ١٣ ل ١٥ استخدم كتاب األنشطة الخاص بالمستوى الثالث

إستخدم الكتاب المناسب بناًء على نتیجتك:

عالمتان١. ٥$

عالمة لكل إجابة 
صحیحة

عالمة لكل إجابة 
صحیحة

نصف عالمة لكل 
إجابة صحیحة

عالمة لكل إجابة 
صحیحة

 ٢. ٤٦ + ٧ = ٥٣

١٠ ÷ ٥ = ٢

٣٠ – ١١ = ١٩

٨ = ٥٦ X ٧

 ٣. ٤٢، ٤٥، ٤٨، ٥١، ٥٤، ٥٧

  ٤. أ  أ  أ   ب  ت  أ   أ   أ     ب  ت  أ

٥  ٣  ٣  ٢  ٥  ٣  ٣  ٢   ٥  ٣  ٣   

٥. المثلثات: ٥
   المستطیالت: ٦

المربعات: ٤
الدوائر: ٣

٦. یوجد احتمالین : رأس أو ذیل
احتمال أن تكون رأس =١/٢

عالمة واحدة 



رحلتي التعلمیة

األسبوع األول

تم!
األسبوع الثاني

تم!

األسبوع الثالث

تم!
األسبوع الرابع

الیوم ٣ الیوم ٢ الیوم ١

االسم: -------------------

   ارسم صورة لنفسك ھنا

رائع!
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في حال أعجبتك ھذه المھارات، توجھ إلى موقع IFERB  للمزید من المصادر 
https://resources.educationaboveall.org  :المشابھة

     الیوم ٥الیوم ٤

الیوم ١

الیوم ١

الیوم ٢الیوم ١

الیوم ٢

الیوم ٣الیوم ٢

الیوم ٣

الیوم ٤الیوم ٣

الیوم ٤

     الیوم ٥الیوم ٤

     الیوم ٥

     الیوم ٥

https://resources.educationaboveall.org/


الروتین الیومي
مشاعري

الحزن

السعادة

الخوف

التوتر

الغضب

ارسم ما تشعر بھ في دفتر مالحظاتك كل یوم

أشعر الیوم ب...

4

التعب
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األسبوع األول: نظرة عامة

٢

٣

٤

المشروع

التسوق السریع

مقھى الحساب

وقت القصة

إطرح أسئلتك الخاصة وأجب عنھا

ذھبت سارة لشراء المثلجات. ما ھي التحدیات التي 
واجھتھا؟

احسب عملیة التبادل بأسرع وقت ممكن

اكتشف دور المال في حیاتنا

المال مھم

١

٥ 

الدوائر والمستطیالت
فكر بما تحب وترید أن تقوم بھ من خالل نشاط ممتع

نظام المقایضة
عد بالزمن إلى الوراء لكي تكتشف كیف كان 

یعمل نظام المقایضة

  ورقة 

قلم

األدوات المطلوبة
خیط

غراء
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الیوم 
التعلم القائم على المشاریعاألول

المال مھم

لماذا ُنقّدر المال؟

١. ما ھو المال؟ كیف نستفید منھ؟
٢. قدم امثلة عن ما یمكنك فعلھ باستخدام المال. اذكر األشخاص المشاركین في ھذه األمثلة؟

مثال: یستخدم المال لشراء الطعام. األشخاص:

اذا لم نكن نملك المال، ھل یمكن استخدام شيء آخر لشراء 
األغراض؟

ھل كان الناس یملكون المال بنفس الشكل الذي نملكھ الیوم؟ •
ھل ھناك أشكال أخرى للمال؟•
ما الذي كان یستخدم لشراء األغراض التي یحتاجونھا قبل اختراع المال؟ •

المقابلة: 

اجمع معلومات حول المال من عائلتك وسجل ردودھم. أسئلة المقابلة قد تكون:

المشتري
البائع
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النشاطالیوم األول
في السابق وقبل ظھور العمالت الورقیة، كان الناس یتبادلون 

األغراض مع بعضھم البعض للحصول على ما یحتاجون إلیھ. 
وھذا یسمى نظام المقایضة.

المجموع  أغراض
أخرى األدویة المالبس الطعام الالعبین

الالعب األول
الالعب الثاني
الالعب الثالث
الالعب الرابع

اختر أربعة العبین للنشاط.•
یجب على كل العب أن یجمع ٤ أغراض إلحدى الفئات أدناه. یمكنك إضافة فئات •

أیًضا!
سیقوم كل العب بتعیین قیمة مختلفة (من ١ إلى ٥) ألغراضھ، و یجب تعیین الرقم ٥ •

إلى الغرض األكثر قیمة.
سیبدأ الالعبون بالمقایضة. تداول األغراض التي تملكھا بألغراض في الفئات •

األخرى. الھدف ھو الحصول على أكبر عدد من النقاط.
بعد ٣ جوالت، قم بحسب إجمالي النقاط التي حصل علیھا كل العب.•

ھل كان من السھل إقناع اآلخرین؟•
ماذا حدث في رأیك لألشخاص الذین امتلكوا الكثیر من غرض •

واحد؟
قارن التبادالت القائمة على المال بتلك المبنیة على المقایضة. •
اسأل عائلتك عن رأیھم أیًضا! أیھما أفضل؟ لماذا؟•

!دعونا نفكر



إنظر إلى عملة نقدیة. تحتوي العملة عادًة على معلم مھم أو شخصیة تاریخیة. كما 
تحتوي بعض العمالت على مقولة تحفیزیة! أضف صورة لبطلك أو َمعَلمك 

المفضل وأضف اقتباًسا ملھًما إلحدى العمالت الورقیة و المعدنیة التي صنعتھا.
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التعلم القائم على المشاریعالیوم الثاني

المال مھم

.قم بحسب المبلغ اإلجمالي للمال الذي لدیك

قم بحسب محیط الورقة النقدیة.

اكسب مالك بجھدك

یتم تمثیل النقود عادًة كعملة ورقیة. یمكن أن تكون أیًضا في شكل عمالت معدنیة 
أو عملة رقمیة.

اقطع ٣٠ مستطیالً (عملة ورقیة) و ٣٠ دائرة (عمالت معدنیة).•
اختر ٦ فئات (٥$، ٢٠$، ١٠٠ $، إلخ) واصنع ٥ عمالت ورقیة ومعدنیة من كل •

منھا.

فكر في اسم جذاب لعملتك!

العرض

الطول

المحیط ھو طول الخط الذي یحیط 
بالشكل. 

ماذا تسمى العملة النقدیة في بلدك؟
ما ھي فئاتھا المختلفة؟

5

لماذا یرید الناس المال على الرغم من أن األغراض التي یمكن أن 
نشتریھا بھ لھا قیمة أعلى؟

المحیط
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 لعبة الحسابالیوم الثاني

التسوق السریع

یجب على أحد الالعبین أن یحدد "سعر"البضاعة - وسیكون ھذا الالعب ھو •
صاحب المتجر في تلك الجولة (على سبیل المثال: سعر الشاي - ٥٠ عملة).

یجب على اآلخرین (المشترین) دفع ثمن البضاعة  وإخبار "صاحب المتجر" •
عن المبلغ المتبقي الذي یجب أن یتم إسترجاعھ. 

المشتري الذي یحصل على اإلجابة الصحیحة سیقوم باإلحتفاظ بالمال، وعلى •
اآلخرون أن یقوموا بدفع المبلغ لصاحب المتجر.

طریقة اللعب ثالثة العبین أو أكثر 

یفوز المشتري الذي یحصل على أكبر قدر من المال عند 
انتھاء ٥ جوالت!

السعر
.$ ٨٥

ھنا ١٠٠ $. یجب أن استعید 
.$ ١٦

یجب أن یملك كل العب "أموالھ" الخاصة المكونھ من فئات مختلفة. استخدم 
العمالت الورقیة والمعدنیة التي صنعتھا.

تعلیمات إلعداد اللعبة

صاحب المتجر المشتري
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الیوم الثالث
التعلم القائم على المشاریع

المال مھم

انشاء متجر

 كم عدد األشخاص الذین یرغبون بشراء المنتج ولدیھم المال الكافي لشرائھ؟ 

یسمى ذلك ب "الطلب".

اجمع ١٠ أغراض من منزلك واكتب السعر بجوار كل غرض، یجب أن یكون ھناك ٤ •
إلى ٥ نسخة من كل غرض. (على سبیل المثال: ٥ أقالم)

كم عدد الناس التي اشترتھا؟ السعر األشیاء

ما كان الطلب على األغراض عندما كانت بالسعر •
األصلي؟ ماذا حدث بعد التخفیضات؟

ما الذي تالحظھ عن عادات الشراء لدى الزبائن اآلن (أي •
بعد التخفیضات)؟

ھل ھناك عالقة بین الطلب والسعر؟•
 دعونا نفكر

أعلن عن وجود تخفیضات في متجرك وقم بتخفیض األسعار. سجل مشتریات 
الزبائن بأسعار مختلفة.

أعِط العمالت التي صنعتھا لألصدقاء والعائلة وادعوھم إلى متجرك.•
أنشئ جدول طلب مثل ھذا وامأله. •
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الیوم الثالث
تركیز ذھني

الدوائر والمستطیالت
ضع دائرة حول كل جمیع األنشطة التي تحبھا. •
ارسم مستطیالً حول جمیع األنشطة التي ترید القیام بھا في المستقبل.•
اكتب اھتماماتك الخاصة في المساحة أدناه. •

 قضاء الوقت مع الحیوانات        الرقص                القراءة          الكتابة

 الذھاب إلى الحدیقة        اللعب باأللعاب           العزف على األدوات الموسیقیة

   تعلم أشیاء جدیدة             السباحة                 مشاھدة فیلم

 الدراسة                  الضحك                   الحفاظ على أغراضي بطریقة مرتبة

  مساعدة األخرین    السفر مع عائلتي              قول الحقیقة (الصدق)

     مشاھدة الرسوم المتحركة                 النوم مبكراً      تناول الفواكھ

 التعرف على أصدقاء جدد         مساعدة الجیران          زراعة نبتة 

الذھاب إلى المدرسة                الغناء         اللعب مع أصدقائي

الرسم                   مساعدة عائلتي          اللعب بطائرة ورقیة 
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الیوم الرابع
التعلم القائم على المشاریع

المال مھم

األشخاص الذین 
یشترون المنتجات.

ُیطلق على مقدار ما یتم إنتاجھ من المنتج  "العرض".

ھل یرید المستھلكون أسعار منخفضة أم مرتفعة؟ لماذا؟

ھل یفضل المنتجون أسعاراً منخفضة أم مرتفعة؟ لماذا؟ •
ما ھي المنتجات التي ستكون أكثر مبیعاً في األوقات العادیة؟ ما التي ستكون •

أكثر مبیعاً في األزمات المالیة؟

تخیل أنك صاحب متجر (ُمنتج).•
أنشئ جدول العرض مثل ھذا لمتجرك وامأله. •

الكمیة التي أرید بیعھا السعر المنتج

المستھلك

األشخاص الذین 
یصنعون منتجات للبیع.

الُمنتج

$ ٦٠

$ ٢

إذا كنت منتجاً، ما ھو المنتج الذي ستصنع 
المزید منھ؟ لماذا؟ لماذا؟

قم بإجراء مقابلة مع صاحب متجر لمعرفة ما 
ھي المنتجات األكثر مبیعاً ولماذا.
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مقھى الریاضیاتالیوم الرابع
اكتب سعر كل غرض أدناه. اطلب من صدیق ملء الفراغات لكي تحل األسئلة أدناه! 

قائمة المقھى

دفعت أمل ------. كم الباقي الذي طلبت أمل
یجب إرجاعھ لھا؟

طلبت سارة

طلب حسین

طلب خالد

دفعت سارة ------. كم الباقي الذي 
یجب إرجاعھ لھا؟

دفع حسین ------. كم الباقي الذي 
یجب إرجاعھ لھ؟

دفع خالد ------. كم الباقي الذي 
یجب إرجاعھ لھ؟

مثلجات بنكھة 
الشوكوالتة شوكوالتة ساخنة كعكة الجزر

كعكة الفراولة
اللبن المخفوق

و
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الیوم الخامس
التعلم القائم على المشاریع

المال مھم

تخیل أن میزانیتك ھي ٥٠ دوالراً. كم عدد حبات التفاح 
والموز التي تستطیع شرائھا بھذا المبلغ؟ 

اسأل أحد أفراد عائلتك:كیف تصرف المال الذي تكسبھ؟ وھل من المھم أن نوفر المال؟ 
ولماذا؟ 

جرب مجموعات مختلفة كالتالي: 

اكتب أھم ١٠ أغراض تستخدمھا خالل األسبوع في منزلك.•
ضعھا في جدول (مثل الجدول الذي أعاله) واحسب المجموع الكلي.•
خذ بعض المال من العمالت الذي صنعتھا. (على سبیل المثال: ١٠٠)•

المجموع الكمیة السعر األشیاء

$٢ = ٤x٢ ٢ $٢ التفاح
$٥ = ٥٠x١٠ ١٠ $٥ الموز

$٤ + ٥٠ = ٤٥ المجموع

المیزانیة ھي مقدار محدد من المال نخصصھ لشيء ما، وتساعدنا على توفیر 
وصرف المال بشكل حكیم.

المال الموفر أو المدخر ھو المبلغ المتبقي بعد أن تدفع مقابل كل ما تحتاجھ. ھل أنت قادر 
على توفیر النقود؟ ماذا لو قمت بزیادة المیزانیة؟ ماذا ستفعل بالمال المدخر؟

$٢ $ ٥

قدم میزانیتك النھائیة ألفراد عائلتك. ناقش معھم: لماذا نقدر المال؟



وقت القصةالیوم الخامس

سارة ترید المثلجات
"مثلجات! مثلجات!" صاح صاحب المتجر. ركضت 

سارة إلى والدتھا.
"أمي! أمي! أرید المثلجات! "

قالت لھا أمھا "أنھي واجبك المنزلي أوالً".

بدت سارة حزینة. سألتھا أمھا، "ھل انتھیت من واجبك المنزلي؟" قالت سارة: 
"ال. لكن دفتري ممتلئ! یجب أن أشتري دفتراً جدیداً".

سألت سارة صاحب المتجر: " كم سعرھم؟"

"قال صاحب المتجر "الدفتر ٢٠$  والصابون ٢٠
."$

"وھذا یعني أن مجموعھم الكلي ھو ٤٠$. تفضلي 
ھذا الباقي من النقود.”

ما ھو المبلغ الذي یجب على سارة أن ترجعھ 
ألمھا؟

قامت والدة سارة بإعطائھا ٥٠$. وقالت لھا 
"اذھبي لشراء دفتر جدید . نحتاج أیًضا إلى قطعة 

صابون".

ذھبت سارة إلى المتجر. أعطى صاحب المتجر سارة 
دفتر وقطعة صابون.



سارة ترید المثلجات
عندما عادت سارة إلى المنزل قامت بحسب النقود المتبقیة. أعطت سارة صاحب المتجر 

٥٠$. كان سعر الدفتر ٢٠$ والصابون ٢٠$.

فكرت سارة: "یجب أن أستعید ١٠$ فقط". "لماذا أعاد 
لي صاحب المتجر ٢٠$؟"

قالت سارة: "ھذا رائع! استطیع ان اشتري المثلجات بھذه 
األموال اإلضافیة! "

ولكن شعرت سارة بالخجل من نفسھا وقالت "یجب أن أعود وأعطي صاحب المتجر 
الباقي."

ركضت سارة إلى المتجر وقالت "أعطیتني ١٠$ 
إضافیة. من فضلك خذ أموالك".

"أنت فتاة صادقة!" قال صاحب المتجر.
كان صاحب المتجر سعیًدا جًدا بأمانة سارة لدرجة أنھ 

أعطاھا المثلجات مجاًنا! ثم ذھبت سارة وھي تلعق 
المثلجات بسعادة طوال طریقھا إلى المنزل.

ماذا ترید أن تشتري من المتجر؟ •

ماذا ستفعل لو كنت  في مكان سارة؟ •

لماذا شعرت سارة بالخجل من نفسھا؟•

تخیل أنك صاحب المتجر. صف الیوم لصدیقك.•

أجب على التالي:
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انطباعك األسبوعي
ھل استمتعت بالتعلم ھذا األسبوع؟

ماذا الذي فعلتھ بشكل جید؟

ما الذي یمكنك فعلھ بشكل أفضل في األسبوع 
القادم؟

ما ھي بعض األشیاء الجدیدة التي تعلمتھا؟

في حال أعجبتك ھذه المھارات، توجھ إلى موقع IFERB للمزید من  المصادر 
https://resources.educationaboveall.org  :المشابھة

https://resources.educationaboveall.org/
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األسبوع الثاني: نظرة عامة

المشروع
االحتمالیة

األشیاء المفضلة

استكشاف االحتمالیة

قم بإنشاء مخططات فین إلظھار االحتمالیة.

تحلیل المواقف وحساب االحتماالت.

العب لعبة لمعرفة احتمال اختیار صورة أو 
كتابة.

اكتشف احتمالیة وقوع حدث.

االحتماالت مھمة

1

تدفق كالماء
استكشف األنماط ذات األشكال 

المختلفة.

تجارب العمالت
قم بإجراء تجارب باستخدام العمالت المعدنیة 

إلستكشاف االحتمالیة.

األدوات المطلوبة

خیط
غراء

٢

٣

٤

١

٥ 

  ورقة

قلم



الیوم األول
التعلم القائم على المشاریع

االحتماالت مھمة

صمم عمالتك المعدنیة
قص دائرتین (عمالت معدنیة)•
ارسم رأس حیوان على جانب واحد وذیلھ على الجانب •

اآلخر.
العملة 1 - اختر حیوان آكل للحوم أو النباتات.•
العملة 2 - اختر حیواًنا لیلًیا.•

 

ھل یمكنك تصمیم لعبة باستخدام االحتماالت؟

ھناك إحتماالت لكل حدث – وھذه االحتماالت لیست خاطئة أو صحیحة. 
یوضح لنا االحتمال (P ) مدى امكانیة وقوع حدث ما.

19

ما ھي احتمالیة ھطول المطر الیوم؟•
ما ھي احتمالیة الذھاب إلى الفراش مبكراً؟ •

االحتمالیة =
إحتمال وقوع الحادث
مجموع االحتماالت

مثال: 
إحتمالیة الحصول 

12على اللون (الحمراء)

عدد الكرات الحمراء

اجمالي عدد الكرات

 إحتمالیة الحصول على
=اللون (األزرق)

5

12

عدد الكرات الزرقاء

اجمالي عدد الكرات

7 =



النشاطالیوم األول

تجربة عملة واحدة

ارم قطعتین ٦ مرات وسجل مالحظاتك في ھذا 
الجدول.

مثال: إذا حصلت على رأس ٤ مرات من ٦ ، فإن احتمال الحصول على رأس ھو:
٤ / ٦

ارِم عملة واحدة ٦ مرات.•
لكل رمیة، اكتب إذا كان لدیك ر (رأس) أو ذ •

(ذیل).
احتمال الحصول على رأس=•

20

النتیجة األرقام
١
٢
٣
٤
٥
٦

عدد المرات التي ظھر فیھا الرأس

تجربة العملتین المعدنیتین

 العملة
الثانیة

 العملة
األولى الرقم

١
٢
٣
٤
٥
٦

احسب •
احتمال ظھور (ر ر) الحصول على صورة •

في كلتا القطع النقدیة.
احتمال ظھور (ر ذ)•
احتمال ظھور (ذ ذ)•
احتمال ظھور (ذ ر).•

إذا لم تحدث نتیجة ، فإن احتمالھا ھو صفر.

لنقم بتجربة لمعرفة احتمالیة الحصول على رأس أو ذیل عند رمي عملة معدنیة.

قم بجمع اإلحتماالت األربع. على 
ماذا تحصل؟

إجمالي عدد الرمیات



الیوم الثاني

21

تجربة ثالث عمالت معدنیة
العملة 3 العملة 2 العملة 1 الرقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

احسب
احتمالیة ظھور (ذ ذ ذ)•
احتمالیة ظھور (ر ر ر)•
احتمالیة ظھور (٢ رأس، ١ ذیل)•
احتمالیة ظھور (٢ ذیل، ١ رأس)•

قم بحسب جمیع اإلحتماالت الممكنة عند رمي عملة معدنیة واحدة، ثم عملتین، ثم •
ثالث عمالت معدنیة.

في كل حالة، أضف جمیع االحتماالت الممكنة.•
سوف نالحظ أن مجموع جمیع االحتماالت الممكنة لحدث ما تساوي = ١•

التعلم القائم على المشاریع
االحتماالت مھمة

اصنع عملة ثالثة.
ارِم العمالت المعدنیة الثالث واكتب 

النتائج في ھذا الجدول.

رمي قطعة واحدة لھ احتمالیة أما (ر) أو (ذ).•
رمي قطعتین معدنیتین لھ أربع احتماالت (ذ ذ)، (ذ ر)، (رذ) (ر ر)•
رمي ٣ قطع معدنیة لھ ٨ احتماالت ممكنة (ذ ذ ذ)، (ذ ذ ر)، (ذ ر ذ)، (ذ •

ر ر)، (ر ذ ذ)، (رر ذ)، (ر ذ ر)، (ر ر ر).

كافة االحتماالت الممكنة



تركیز ذھنيالیوم الثاني

صب بعض الماء ببطء على األرض في بالخارج.∙
راقب تدفق المیاه.∙

صب المزید من الماء والحظ كیف یتحرك.

ارسم الشكل الذي تكّونھ الماء أدناه:

تدفق كالماء

ھل الماء یتحرك لألمام؟∙
ھل تتحرك ببطء أم بسرعة؟∙
ھل تبطئ الماء في بعض األماكن؟∙
ھل یتحرك الماء بشكل أسرع في أماكن أخرى؟∙
ھل یجف؟∙

ما ھو احتمال عدم انتشار الماء عند سكبھ على األرض - محتمل أم غیر 
محتمل؟

22



الیوم الثالث

23

مخطط فین

الخضراوات والمخبوزات

التعلم القائم على المشاریع
االحتماالت مھمة

تحتوي مخططات فین على دائرتین 
تتقاطعان ویستخدم ھذا النوع من 

المخططات إلظھار االحتمال.

إذا لم یكن ھناك شيء مشترك بین المجموعتین، 
فإن الدوائر ال تتقاطع.

فواكھ وخضراوات

قم بعمل مخطط فین إلظھار العناصر المشتركة في 
الطعام المفضل لك وألحد أفراد عائلتك.

23

لعبة اإلحتماالت - ١

ارسم دائرة وقّسمھا إلى ٤ أجزاء. لِون األجزاء أو اكتب •
اسم لون مختلف في كل ربع.

قم بإنشاء سھم باستخدام الورق وثبتھ في المنتصف •
باستخدام دبوس بحیث یدور.

قم بتدویر السھم ٦ مرات وسجل النتائج في جدول.•
أوجد إحتمال الحصول على كل لون.•



النشاطالیوم الثالث

تخیل أن كل األشیاء من مخطط فین أعاله قد وضعت في كیس. إذا اخترت •
شيء واحد من الكیس، ما ھي احتمالیة الحصول على:

أشیائي المفضلة =   مجموع أشیائك المفضلة•

أشیاء أصدقائك المفضلة•
األشیاء المفضلة األشیاء المفضلة المشتركة بینك وبین صدیقك. •

امأل مخطط فین أدناه :

    أشیائي المفضلة

    األشیاء المفضلة المشتركة

مثال: الوسادة

أشیاء أصدقائك المفضلة

األشیاء المفضلة

24

مجموع جمیع األشیاء في مخطط فین



الیوم الرابع

25

التعلم القائم على المشاریع
االحتماالت مھمة

25

لعبة اإلحتماالت- ٢

نتائج رمي النرد ھي ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦.
قم برمي النرد وسجل النتائج على ھذا الجدول:

بمساعدة شخص بالغ، صمم حجر نرد. 

ارسم الصورة وقصھا.•
اطِو الورقة على طول الخطوط والصقھا ببعضھا •

البعض لتشكیل مكعب.

الرقم على حجر النرد الدحرجة
الرمیة األولـى
الرمیة الثانیة
الرمیة الثالثة

الرمیة الرابعة
الرمیة الخامسة
الرمیة السادسة

احسب احتمال الحصول على 
كل رقم. ھل ھم متساوون؟

ما ھو إحتمال الحصول على:
٣ أو ٥ عند رمي حجر •

النرد
٢ أو ٤ عند رمي حجر •

النرد

ما ھو مجموع احتماالت كل النتائج الممكنة؟



الیوم الرابع

26

ورقة عمل

26

أدر السھم

كرات في الحقیبة

 استكشاف االحتماالت

 ١. ما ھو احتمال ھبوط القرص الدوار على النقطة C؟ 
٢. ما ھو احتمال عدم ھبوط القرص الدوار على النقطة C؟ 

٣. ما ھو احتمال ھبوط القرص الدوار على A أو B؟
٤. ما ھو احتمال ھبوط القرص الدوار على أحد األحرف الخمسة األولى من الحروف 

األبجدیة اإلنكلیزیة؟

ألوان الكرات التي في الصورة أدناه: الرمادي واألبیض واألسود.  یتم 
وضعھن في حقیبة ویتم إختیار احدى الكرات عشوائًیا.

 ١. ما ھو لون الكرة األقل احتماالً أن ُیسحب من الحقیبة؟ 
٢. ما ھو احتمال سحب الكرة السوداء من الحقیبة؟

 ٣. ما ھو احتمال ظھور كرة رمادیة؟ 
٤. ما ھو احتمال ظھور كرة بیضاء؟ 

٥.ما ھو احتمال ظھور كرة غیر بیضاء؟
٦.ھل  من ا المرجح أن تظھر كرة لیست سوداء أم كرة لیست رمادیة؟اشرح إجابتك.



الیوم الخامس
التعلم القائم على المشاریع

االحتماالت مھمة

27

لعبة اإلحتماالت ٣
صمم حجر نرد آخر.•
إرِم حجري النرد ١٠ مرات وسجل مالحظاتك:•

 حجر النرد
٢

 حجر النرد
١ الدحرجة

الرمیة األولـى
الرمیة الثانیة
الرمیة الثالثة

الرمیة الرابعة
الرمیة الخامسة
الرمیة السادسة

أوجد احتمالیة ظھور •
األرقام التالیة:

احتمالیة ظھور (٦، ٣)•
احتمالیة ظھور(٥، ١)•
احتمالیة ظھور (٣، ٢)•
احتمالیة ظھور ) نفس •

العدد على كال النردین).

اكتشف عدد النتائج المحتملة التي یمكن أن تحدث إذا رمیت حجري نرد في 
نفس الوقت.

لعبة اإلحتماالت ٤
امأل زجاجتي بالستیك بالماء حتى المنتصف. اقلبھم في نفس الوقت. یمكن أن تھبط الزجاجات •

على الرأس أو الوسط أو الجانب.
ما ھي النتیجة التي من المرجح أن تحدث؟ (احتمال كبیر)•

اطلب من اآلخرین قلب الزجاجتین ١٠ مرات. الشخص الذي یجعل الزجاجة تھبط في وضع •
مستقیم أكثر عدد من المرات یفوز.

اصنع المزید من األلعاب عن االحتماالت وابدأ 
باللعب مع األصدقاء.



لعبة الحسابالیوم الخامس

28

القرعة

كیف تلعب
یرمي الالعب األول عملة ویقفز خطوة لألمام فقط إذا كانت النتیجة رأس. ثم •

یرمي الالعب الثاني العملة ویقفز لألمام فقط إذا كانت النتیجة ذیل.
سیسجل الالعبون مالحظاتھم أدناه:•

تعلیمات إلعداد اللعبة
ضع عالمة على نقطة البدایة نقطة النھایة •

واحرص على أن تكون المسافة بین 
النقطتین ١٠ خطوات. 

كل العب لدیھ عملة معدنیة.•

العبان في كل جولة

الالعب الثاني الالعب األول اللعبة
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

العب جولتین من ھذه اللعبة. 
 ھل األفضل أن تكون الالعب األول 

(رأس) أم الالعب الثاني (ذیل)؟

الالعب الذي یصل إلى نھایة المسار 
أوالً یفوز!
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ھل استمتعت بالتعلم ھذا األسبوع؟

ماذا الذي فعلتھ بشكل جید؟

ما الذي یمكنك فعلھ بشكل أفضل األسبوع المقبل؟

ما ھي بعض األشیاء الجدیدة التي تعلمتھا؟

في حال أعجبتك ھذه المھارات، توجھ إلى موقع IFERB للمزید من  المصادر 
https://resources.educationaboveall.org  :المشابھة

انطباعك األسبوعي

https://resources.educationaboveall.org/
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األسبوع الثالث: نظرة عامة

المشروع

منزلي

صمم منزلك

وقت القصة

 یحتاج عمالؤك إلى مساعدتك لوضع مخطط
!أرضي

قم بإنشاء خرائط أرضیة اقرأ عن أول منزل تم بناؤه في بلد بعیدة.
لمنزلك.

ارسم مثل مھندس 
معماري

القسمة
!دعونا نتدرب على القسمة

ورقة•
قلم •

األدوات المطلوبة

مطاردة الكنز
.ابحث عن أشیاء في المنزل بأطوال مختلفة

ما الذي یجعل منزلك ممیًزا؟

٢

٣

٤

١

٥ 



الیوم األول
التعلم القائم على المشاریع

ارسم مثل مھندس معماري

كیف یمكنك رسم مخطط األرضیة وكیف یمكنك 
القیاس باستخدام جسمك؟

یقوم المھندس المعماري بتصمیم غرفة أو مبنى باستخدام 
قیاسات دقیقة.

31

في الماضي ، كان الناس یقیسون األشیاء باستخدام أجسادھم.

شبر

ذراع (مسافة إصبع واحد)

    قدم

اختر غرفة في منزلك.•
ابدأ من زاویة واحدة وقم بقیاس كل جانب بإستخدام قدمك•

 ----- الجانب الثاني
------- الجانب الرابع

----- الجانب األول
------ الجانب الثالث

ما ھو شكل غرفتك؟ كم عدد الرؤوس (الزوایا) لدیھا؟ ھل ھناك جوانب متساویة؟ ھل 
ھذا ینطبق على جمیع األشكال الھندسیة؟



الیوم األول
لعبة الحساب 

 اكتب قائمة بأطوال مختلفة على ورقة.
یجب أن یكون ھناك أشیاء في المنزل بھذه 

األطوال تقریباً.

ذراعین•

٣ أقدام•

٤ أشبار•

١٠ أصابع•

١٠ سنتیمتر•

مترین•

٥ بوصة•

٢٠ سنتیمتر•

سیتجول الالعبون في أرجاء المنزل ویحضرون غرضاً یطابق طولھ إحدى 
األطوال الموجودة في القائمة.

ال یمكن لالعبین اختیار نفس الغرض.

تعلیمات إلعداد اللعبة

كیف تلعب

أول العب یشطب كل األطوال ھو الفائز!

32

    بعض األمثلة

ثالثة العبین أو أكثر

مطاردة الكنز



الیوم الثاني
التعلم القائم على المشاریع

ارسم مثل مھندس معماري

33

سنقوم برسم رسم تخطیطي لغرفتك على الورق.

یمكننا تمثیل المساحة الفعلیة باستخدام قیاسات مصغرة على الورق. على سبیل المثال، یمكن 
استخدام مسافة اإلصبع لتمثیل مسافة القدم التي استخدمتھا لقیاس مساحة غرفتك.

ارسم شبكة باستخدام عالمات األصابع.

الغرفة أكبر بكثیر من الورقة في الواقع، لذلك یرسم المھندسون المعماریون رسمة 
صغیرة تشبھ الغرفة الفعلیة. وھذا ما یسمى بالمخطط.

مثال
طول غرفتي = ٨ أقدام

عرض غرفتي = ٥ أقدام

ارسم جوانب الغرفة باستخدام نفس عدد 
األصابع

الطول = ٨ أصابع
العرض = ٥ أصابع

الحظ أن طول كل من المربعات الصغیرة 
في الشبكة یساوي اصبع واحد ، لذلك 

یسمى المربع الصغیر مربع الوحدة.

المساحة ھي عدد الوحدات المربعة التي یغطیھا شكل ما.

مساحة الرسم الخاص بك = ______________ أصبع مربعة



التركیز الذھني الیوم الثاني

منزلي
اغلق عینیك، ثم قم بالشھیق والزفیر ببطء ٣ مرات.

34

أشیاء ممیزة في منزلي

فكر في  أماكن أو أشیاء في منزلك تجعلك تحس بالسعادة. 
ارسم ھذه األماكن أو األشیاء واكتب اسامیھا :



التعلم القائم على المشاریعالیوم الثالث

ارسم مثل مھندس معماري

35

قم بقیاس الغرف المختلفة في منزلك باستخدام طول القدم.•
ارسم وقم بتوضیح القیاسات باستخدام طول األصابع على الورق.•
 أضف أشكال مختلفة مثل األبواب ورموز أخرى لتوضیح وظیفة كل غرفة. •

یتخیل المھندسون المعماریون أن سطح المنزل شفاف ویرسمون خریطة أرضیة كما 
لو كنا ننظر إلى المنزل من األعلى، مثل طائر یطیر.

انظر الى الصورة وإبحث عن
الجدران•
األبواب•
عدد الغرف•
أشكال الغرف•
األغراض التي تراھا•

قم بإنشاء خریطة أرضیة

احسب
الخریطة األرضیة

استعرض الخریطة األرضیة أمام عائلتك واسألھم عن آرائھم.

المحیطالمساحة

األصابع األصابع المربعة

عادًة ما یتم التعبیر عن المساحة بالمتر المربع أو بالقدم المربع ، ولكن نظًرا ألننا نستخدم أصابعنا، فسوف 
نعبر عن المساحة المحسوبة كأصابع مربعة.



الیوم الثالث
النشاط

القسمة
وزع ١٢ قطعة حلوى على ٣ أشخاص بالتساوي.

یحصل كل شخص على ______ حلوى.

إذن ، ١٢ ÷ ٣ = _____
أو   ١٢ 

إذا كان ھناك ١٤ قطعة حلوى ، فكم 
ستبقى؟

ھذا یسمى الباقي.

استخدم الصور لحل القسمة

 ٣   
------- =

٨ ÷ ٢ = ------

١٠ ÷ ٥ = --------

٩ ÷ ٣ = -------

٥ ÷ ٥ = --------



التعلم القائم على المشاریعالیوم الرابع
ارسم مثل مھندس معماري
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كم عدد قطع البالط التي سنحتاجھا لھذه األرضیة؟

یستخدم المھندسون المعماریون قیاسات مختلفة للمنزل لحساب المواد الالزمة إلكمال بناء 
المنزل.

أوجد المساحة األرضیة.•
أوجد مساحة قطعة بالطة واحدة•
عدد البالط = المساحة األرضیة•

األرضیة قطعة بالط

كم قطعة من كل نوع أدناه ستحتاجھا ألرضیة منزلك؟

 المثال األول
(بالط)

 المثال الثاني
(بالطین)

 المثال الثالث (٣
بالطات)

إصبعین

إصبعین

٦ أصابع

بع
صا

٥ أ

قم بصنع بالط بتصامیمك الخاصة! 
وبإمكانك إضافة رموز أیضا!

مساحة قطعة البالطة الواحدة



وقت القصةالیوم الرابع

البیت األول

 كان رامي وعمر صدیقین حمیمین، أرادا بناء منزل. في بلدھم، كان الناس ال یزالون
.یعیشون في الكھوف وال یعرفون كیف تبدو المنازل

 قال رامي ذات یوم، "یا عمر، لقد سئمت
 جًدا من العیش في كھف مظلم. لماذا ال
"نبني منزال في الغابة؟
 فكرة جیدة یا رامي! " قال عمر، " ھیا"
 نذھب ونسأل أصدقائنا الحیوانات كیف
"!نبني منزًال

.فخرج رامي وعمر من كھوفھم، ودخلوا غابة كبیرة، وكان أول حیوان یرونھ فیًال

 ھل یمكنك أن تخبرنا كیف نبني منزًال؟" سأل"
.عمر ورامي
 قال الفیل: " اقطعا األشجار لتصنعا أعمدة
"!قویة وسمیكة مثل ساقي
.لذلك قطعا شجرة وصنعا منھا أعمدة سمیكة

 فجأة ، سمع رامي وعمر صوت "موو". الصوت قد أتى من میثون وھي جاموس
.كبیرة تعیش في الغابة

38



البیت األول

شكروا رامي وعمر میثون  وبدآ في إعداد األعمدة الحادة، لكنھما َتِعبا فذھبا إلى نھر 
قریب لشرب الماء.

قال میثون بحزن: "أنا حزینة جًدا، ال یمكنني 
التحدث اآلن ، لكنني سأساعدك في بناء 
منزلك. لقد قتل نمر زوجي، لذا ضع أعمدة 

حادة لحمایة منزلك".

فجأة ، اقتربت سمكة منھم وقالت، "اجمعوا الكثیر من 
األوراق وضعوھم على السطح، واحدة فوق األخرى، 
مثل قشوي." قالت السمكة: "ھذا سیحمي منزلك من 

الشمس والمطر."

أصبح لدى رامي وعمر اآلن فكرة عن األشیاء 
التي سیحتاجانھا لبناء منزل وعمال بجھد إلكمالھ 
منزلھما. وھكذا تم بناء أول منزل في تلك البلد 

البعیدة.

"ھل یمكنك أن تخبرینا كیف یمكننا أن نبني منزًال من فضلك؟" سأل رامي.

من ھم الشخصیات في القصة؟ ما ھو سیاق القصة؟•
كیف برأیك تم بناء أول منزل؟ قم برسمھ.•
ما ھي النصیحة التي ستقدمھا لرامي وعمر لتحسین منزلھما؟•
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الیوم الخامس
التعلم القائم على المشاریع

ارسم مثل مھندس معماري

40

قم بإخفاء ٣ أغراض في المنزل.•
وضح أماكن االختباء في ''خریطة'' عبارة عن مخطط أرضي للمنزل•
اطلب من 3 العبین البحث عن األغراض باستخدام الخریطة. العب جولتین •

أو أكثر من اللعبة.

یجب على الالعب أن یكون معصوب العینین •
ابدأ من مدخل المنزل. أعط الالعب توجیھات •

شفھیة لكي یصل إلى الغرض. 

ما مدى جودة توجیھاتك لالعب المعصوب العینین؟•
ھل كان علیك تصحیح أي من التوجیھات التي أعطیتھا لالعب؟ لماذا ؟•
في الماضي ، كیف تعتقد أن قباطنة السفن كانوا دون استخدام التكنولوجیا؟•
ھل یمكنك رسم مخطط أرضي وقیاس المساحة باستخدام جسدك؟•

ھل الخریطة التي صنعتھا دقیقة؟ ھل من السھل متابعة الخریطة؟ 

دعونا نفكر

البحث عن الكنز

ھ وابحث تحرك خطوتین لألمام.وجِّ
انعطف یمینا.



غرفة المعیشة: ٢٠ متر مربع
غرفة النوم: ١٠ متر مربع. 

الحمام: ٩ متر مربع
المطبخ: ١٥ متر مربع

الیوم الخامس
النشاط

صمم منزلك
تخیل أنك مھندس معماري. اسأل أصدقائك أو جیرانك عن أبعاد المساحة القیاسیة لمنزلھم 

وارسم مخطط أرضي أو یمكنك أیًضا رسمھ للعمالء أدناه وفقاً لألبعاد القیاسیة التالیة:

أوجد المساحة، والمحیط وعدد قطع البالط الالزمة لألرضیة.

كل مربع یمثل ١ متر مربع.
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أغمض عینیك وتخیل منزل أحالمك.•
اكتب مواصفاتھ. (عدد الغرف ونوعھا وألوان الجدران وما إلى ذلك)•
كیف ستؤثر البیئة والظروف الجویة على تصمیم منزلك؟ ارسم مخطط أرضي لمنزل •

أحالمك!
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انطباعك األسبوعي
ھل استمتعت بالتعلم ھذا األسبوع؟

ماذا الذي فعلتھ بشكل جید؟

ما الذي یمكنك فعلھ بشكل أفضل األسبوع المقبل؟

ما ھي بعض األشیاء الجدیدة التي تعلمتھا؟

في حال أعجبتك ھذه المھارات، توجھ إلى موقع IFERB للمزید من  المصادر 
https://resources.educationaboveall.org  :المشابھة

https://resources.educationaboveall.org/
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األسبوع الرابع: نظرة عامة

المشروع

انظر إلى األعلى

تسلسل األرقام

وقت القصة

إكتشف وأنشئ األنماط بإستخدام األرقام.

.اكتشف األنماط مع حسین، محقق األنماط

الحظ األنماط في السماء!

اكتشف األنماط من حولك.

ألأنماط في كل مكان

أنماط األشكال

استكشف األنماط الموجودة في األشكال 
المختلفة. 

ورقة•
قلم•

األدوات المطلوبة

عاداتي
.راقب أنماط تصرفاتك وسلوكك الیومیة ٢

٣

٤

١

٥ 



التعلم القائم على المشاریعالیوم األول

أألنماط في كل مكان

تتكرر األیام واللیالي ویحدث ھذا بانتظام كنمط.
فیما یلي بعض األنماط في جلد الحیوانات. ما ھي الحیوانات ذات الجلود أدناه؟

كیف یمكن أن تساعدنا األنماط على فھم العالم؟

األنماط ھي أشیاء أو أرقام أو أشكال تتكرر بطریقة منطقیة.

44

الحظ األشكال والتصامیم التي تتكرر في مالبسك.
ارسم على األقل ثالثة أنماط من ھذا القبیل في المربعات أدناه.

مثال

أذكر ٣ أنماط أخرى تراھا في الطبیعة.
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الیوم األول
النشاط

عاداتي

 الیوم
الخامس

 الیوم
الرابع

 الیوم
الثالث

 الیوم
الثاني

 الیوم
األول

السؤال

ھل فقدت أعصابك الیوم؟ 

فكر: متى حدث ذلك؟ ماذا 
حدث قبل ذلك وبعده؟

ھل راودتني أحالم سیئة؟

فكر:
ماذا فعلت خالل النھار في 

ذلك الیوم؟ 
متى تناولُت وجبتي األخیرة؟

دعونا نالحظ األنماط في تصرفاتنا الیومیة. امأل الجدول أدناه. (أضف 
سلوكیات أخرى ترید أن ترصدھا)

استمر في تتبع عاداتك خالل األسبوعین المقبلین.

✔ فعلتھا     ��لم أفعلھا



الیوم الثاني

األنماط في كل مكان 
التعلم القائم على المشاریع
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 اضرب یدیكاضرب بقدمیكصفق بیدیكفرقع أصابعك
على فخدیك

ث ت ب أ

دعونا نصنع الموسیقى بإستخدام القواعد التالیة:

 جرب ھذه

األنماط

ث ت ب أ

ث ب

ت ب تب أ أ

أ

قم بصنع قواعد و نمط موسیقي خاص بك.•
ما ھي اغنیتك المفضلة؟ ما ھي األنماط الموجودة في األغنیة؟•

ھل استمتعوا بالرقص؟•
ھل استطاعوا أن یتتبعوا النمط؟•
ھل "نرى" األنماط دائماً؟•

حدد أغنیة لترقص علیھا. ضع قواعد لخطوات مختلفة واصنع نمطك الخاص. علم 
عائلتك الرقص!

 دعونا نفكر



الیوم الثاني
ورقة عمل

أكمل األنماط التالیة.أشكال األنماط

قم بإنشاء نمطین باستخدام أي ٣ أشكال. حاول أن تصنع أنماط 
باستخدام األشكال الثالثیة األبعاد!

47



ماذا ترى أو تالحظ؟•
برأیك ماذا قد یكون ھذا؟•

الیوم الثالث
التعلم القائم على المشاریع

األنماط في كل مكان

48

تكبیر
تتضمن الرؤیة تحدید األنماط، مثل الجمع بین 

وحدات البكسل.
 البكسل ھي أصغر عنصر في الشاشة أو الصورة.

أرسم أي صورة•
استخدم أصابعك إلضافة األلوان.•
یمكنك صنع األلوان الخاصة بك باستخدام التوابل. •

(مثال: مسحوق الكركم للون األصفر).

اصنع ثقًبا صغیًرا على ورقة وضعھا فوق اللوحة. اسأل 
زمیلك:

یستخدم الفنانون تقنیة تسمى التنقیطیة (أي الرسم بالتنقیط) ، حیث یتم استخدام النقاط في أنماط 
محددة إلنشاء صورة. دعونا نحاول أن نرسم بالتنقیط!

التنقیطیة

كرر األسئلة بعد حجم الثقب ثم أظھر الصورة كاملة.

التصغیر

تسمى عملیة "التصغیر" ھذه بالتجرید. یساعدنا التجرید في فھم ما نراه. تساعدنا 
األنماط على تصغیر الصورة واالنتقال من التفاصیل الصغیرة إلى الصورة الكبیرة!



ھل تذكرك السحب بشيء ما - 
حیوان أم شخص أم غرض 

ما؟

الوعي التامالیوم الثالث
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أنظر إلى السماء.∙
ارسم األشكال المختلفة للسحب التي تراھا. ∙

انظر إلى األعلى
ما ھي بعض التغییرات التي الحظتھا في السماء؟



الیوم الرابع

األنماط في كل مكان

التعلم القائم على المشاریع

50

اصنع نمطاً باستخدام ٣ أغراض في منزلك.

مثال

أكمل النمط اآلتي

.------- ،------- ،------- ، ١، ٠، ١ ،٠ ،١ ،٠ ،١
.------- ،------ ،-----، ٢، ٤، ٤ ،٥ ،٢ ،٤ ،٤ ،٥

.------- ،------- ،------- ،٦، ١٢، ١٨، ٢٤، ٣٠، ٣٦

اصنع أنماطك الخاصة باستخدام األرقام والحروف واألشكال.
تحدى عائلتك أو أصدقائك أن یكملوھا!

أكمل النمط اآلتي

أ  أ  ب  أ  أ  ب -------، -------، -------، -------.

ج  ح  خ  ج  ح  خ  ج  ح  خ ------، ------، ------.

أ  أ  ب  ت  أ  أ  ب  ت -------، -------، --------.



النشاطالیوم الرابع

تسلسل األرقام

51

ما ھو الرقم التالي في التسلسل؟ كیف •
عرفت؟

أنماط األرقام تتبع قاعدة. في ھذه الحالة، القاعدة ھي إضافة "2" إلى الرقم. •
أكمل األنماط التالیة. ما ھي القاعدة المتبعة؟•

.... ١ ٣ ٥ ٧

 ____   ____  ____ ٣   ٦  ٩  ١٢

____   ____  ____  ٩  ١٨  ٢٧  ٣٦ 

صمم تسلسل رقمي بدًءا من الرقم 1 باستخدام قاعدة خاصة بك.

في ھذا التسلسل ، كل رقم ھو مجموع الرقمان اللذان قبلھ. ما ھي األرقام الثالثة التالیة؟

الحظ تسلسل فیبوناتشي في الطبیعة

فروع الشجرة أوراق الزھور

١     ١    ٢    ٣    ٥   ٨ ...تسلسل فیبوناتشي

٥ ٣ أوراقورقة
أوراق

٨ أوراق ١٣١ ورقة
١

٥

٢

١٣

٣

٨



الیوم الخامس

األنماط في كل مكان
التعلم القائم على المشاریع
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األنماط تساعدنا على التنبؤ.

ھل ترى ھذه الغیوم. باعتقادك، ما 
الذي سیحدث؟ 

كیف نستفید من التعرف على األنماط من حولنا؟ كیف تساعدنا األنماط في 
رؤیة األشیاء بشكل مختلف؟

لقد كنت تتبع بعض السلوكیات خالل األسبوع.

اكتب ٣ أنماط تالحظھا على النحو التالي:

عندما ________ أصبح ________.

مثال: عندما أذھب إلى البحر، أصبح سعیداً

ھل ھناك أنماط "جیدة" أو "سیئة"؟•
لنأخذ خطوة إلى الوراء. في غضون شھر أو عام ، كیف •

ستؤثر ھذه األنماط على حیاتك؟
یمكنك تغییر األنماط. كیف یمكنك كسر أو تحسین بعض •

األنماط؟

دعونا نفكر

اصنع ملصًقا لتذكیر نفسك بھذا!
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الیوم الخامس
وقت القصة

محقق األنماط حسین
یحب حسین  البحث عن 

األنماط. قال حسین " الیوم 
سأكون محقق األنماط! دعونا 
نذھب للعثور على األنماط!".

وجد حسین نمًطا معلًقا على الشجرة. 
یسمى ھذا النمط خلیة النحل ویعیش 
فیھا النحل. وھي مكونة من أشكال 

سداسیة (شكل ذو ٦ جوانب 
متساویة) ملتصقة ببعضھا البعض.

قبل أن یدخل حسین إلى المنزل 
الحظ أن طوب المنزل أیضاً یصنع 

نمطا.

ارسم شكل سداسي.

ما ھو شكل الطوب؟



في المنزل رأى حسین نمًطا على 
السجادة.

ذھب حسین  إلى المطبخ ورأى نمطاً 
على الطاولة. سأل حسین والدتھ "ما اسم 

ھذه الفاكھة؟" قالت "إنھ 
."_________

في الیوم التالي في المدرسة أخبر 
حسین أصدقاءه عن كل األنماط التي 

وجدھا. قال حسین

"انضموا إلّي الیوم! لنكن جمیًعا 
محققي أنماط!"

حسین، محقق األنماط

أین رأى حسین األنماط؟•

أین ترى األنماط من حولك؟•

ارسم نمطك المفضل. لماذا ھو المفضل لدیك؟•

54

ارسم نمط السجادة الذي تراه في منزلك.

ارسم أنماط نجدھا في فواكھ أخرى.



55

انطباعك األسبوعي

ھل استمتعت بالتعلم ھذا األسبوع؟

ماذا فعلت منھا بشكل جید؟

ما الذي یمكنني فعلھ بشكل أفضل األسبوع المقبل

ما ھي بعض األشیاء الجدیدة التي تعلمتھا؟

في حال أعجبتك ھذه المھارات، توجھ إلى موقع IFERB للمزید من  المصادر 
https://resources.educationaboveall.org  :المشابھة

 

https://resources.educationaboveall.org/
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 ھذه الكراسة مرخصة تحت رخصة المشاع اإلبداعي َنسب الُمصنَّف - غیر تجاري -

الترخیص بالمثل 4.0 دولي

ص ١١، ٢٢، ٣٤، ٤٩: صمم من قبل منظمة دریم ادریم

 ص ١٥، ١٦: ریبا ترید اآلیس كریم (اإلنجلیزیة)، ترجمة جوري سرینیدھي، استنادا

 إلى القصة األصلیة التي كتبھا سلطانة زكیة، الرسومات من قبل دیحمان ساكر، نشر
من قبل غرفة للقراءة، © غرفة للقراءة، ٢٠١٦ ) تحت رخصة

 ص ٣٨، ٣٩: البیت األول - تمت إعادة كتابتھ (اإلنجلیزیة)، تمت إعادة كتابتھ من قبل

 سبریث س، (© سبریث س)، مبني على القصة األصلیة التي كتبھا البیت األول

 (اإلنجلیزیة)، كتب من قبل نبنیتھ دشموخ، الرسومات من قبل بحیدي بولو، تمت إعادة
 كتابتھ وتم تغیر اإلسم نشر من قبل التعلیم فوق الجمیع ونشر من قبل براثم بوكس تحت

رخصة

 ص ٥٣، ٥٤: برناف محقق األنماط (اإلنجلیزیة)، كتب من قبل أدیتیا سوامیناثان،

 الرسومات من قبل جیما خوسیھ، تمت إعادة كتابتھ وتسمیتھ من قبل التعلیم فوق
الجمیع،  نشر من قبل براثم بوكس، © براثم بوكس، ٢٠١٦) تحت رخصة

.على ستوري ویفر CC By 4.0

CC By 4.0على ستوري ویفر.

CC By 4.0على ستوري ویفر.
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