
مھارات القراءة 
والكتابة

من ١١إلى ١٤سنوات
موارد تعلیمیة لبناء مھارات متعددة.

المستوى الثالث
كتاب األنشطة ١

شركاء المحتوى



لنتحقق من المستوى
أجب عن األسئلة التالیة في خالل عشرون دقیقة:

١. اشترت شھد فستان. كان لونھ أحمر
أعد كتابة الجملة أعاله باستخدام عالمات الترقیم الصحیحة.

٢.  كتب محمد قصیدة جمیلة یوم األحد.
حدد كل من الفعل والفاعل والصفة والظرف في الجملة أعاله.

٣.  ما القافیة التي اتبعھا الشاعر؟

٤.  اكتب عنوان مناسب للقصیدة.

٥. اكتب قصة قصیرة –تتكون من ٥ إلى ٦ جمل– بإستخدام العناصر التالیة:

 الشخصیة: الكلب  -  المكان: الغابة

٦. اكتب حوار بین الشخصیتان أدناه.

تحقق من إجاباتك باستخدام اإلجابات النموذجیة في الصفحة التالیة.

١

أسناني اللؤلؤ أو أزھى
 أعَطت لفمي شكالً أبھى 

وأُسبح ربي خالقھا
 بنظافة أسناني تبقى

أستعمُل ِمسواكاً أخضر 
أسناني تصبُح كالمرمر 
في كل صالٍة أغسلُھا 

وبَمعجوٍن تضحي أنضر



١. اشترت شھد فستان، كان لونھ أحمر.

٢.  الفعل: كتب – الفاعل: محمد – الصفة: جمیلة – الظرف: یوم 

٣. (أزھى – أبھى – تبقى) ، (خالقھا – أغسلھا) ، (أخضر – المرمر – أنضر)

٤.  أحافظ على أسناني (أو أي عنوان مناسب)

٥. (یجب أن تكون القصة ذات أحداث منطقیة ولھا بدایة واضحة ونھایة)

ذات مرة كان ھناك كلب جائع یتجول في غابة وكان یشعر بجوع شدید. فجأة سمع بعض 
الناس یتحدثون وتتبع الصوت  إلى أن رأى مجموعة من األشخاص یتنزھون. ذھب بخوف 

نحوھم على أمل أن یحصل على طعام. ظنت المجموعة أن الكلب لطیف وأعطوه بعض 
الطعام. كان الكلب سعیداً وقرر التنزه معھم أیضاً! 

٦. (یجب أن یتناسب الحوار مع تعبیرات الشخصیات)

اإلجابات النموذجیة
أعط نفسك عالمة واحدة  لكل إجابة صحیحة.

حان دوري الستخدام 
الھاتف. أعطني إیاه!

 دعني أنھي مشاھدة ھذا 
الفیدیو المضحك!

استخدم كتاب األنشطة للمستوى الثاني. ٤ أو أقل

ھذا الكتاب مناسب لك! ٥ او ٦

إذا كانت نتیجتك:

٢



رحلتي التعلمیة

األسبوع األول

انتھینا!
األسبوع الثاني

انتھینا!

األسبوع الثالث

انتھینا!
األسبوع الرابع

الیوم ٣ الیوم ٢ الیوم ١

االسم: -------------------

ارسم وجھك ھنا.

انتھینا!

٣

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

دّون شعورك في دفتر مالحظاتك بشكل یومي. فكر في سبب 
شعورك بطریقة معینة.

الیوم أشعر بالـ ________ ألن____________

4

confused lonely

الحماس الفرح البھجة الھدوء

األلم التشویش القلق الوحدة

الخوف االنزعاج الغضب



ورقة•
قلم•

األدوات المطلوبة

المشروع

قم بكتابة قصتك الخاصة!

ً كن كاتبا

ملخص األسبوع األول

٥

١
٢

٣

٤

مواضیع الكتابة
إروي قصصا ذات مواضیع شیقة.

مخطط القصة 
المصور

إرسم مخطط القصة.

عالمات الترقیم
تعلم االستخدامات الصحیحة لكل من 

عالمات الترقیم في القصة.

المشاعر المختلفة
فكر في مشاعرك ومشاعر 

الشخصیات أیضاً!

وقت القصة
إقرأ قصة عن كیف تعلم سلیم 

الضحك.

٥



التعلم القائم على المشاریعالیوم األول

كن كاتباً

تذكر أو أِعد قراءة قصة تحبھا . •

ما الذي یجعل القصة ممتعة؟

تعّرف على أحداث القصة وقم بترتیبھا.•

كیف كان شعورك في األجزاء المختلفة من القصة؟

النھایة

الحركة الھابطة

الذروة

الحادثة األولى

المقّدمة

یتم حل كل المشاكل وتنتھي 
القصة.

ھي األحداث التي تزیل 
العراقل شیئاً فشیئاً.

 المرحلة األكثر تشویقاً وتعقیداً في 
تطور األحداث، وھي نقطة التحول.

یبدأ الكاتب في بناء القصة، وتواجھ 
الشخصیة الرئیسیة بعض العراقیل.

یتعرف القارئ على المكان 
والزمان والحوادث 

والشخصیات.

طة
ھاب

ة ال
رك

لح
ا

صاعدة
الحركة ال

النھایة
البدایة

٦



مواضیع الكتابة

اطلب من أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك أن یساعدك في اختیار مواضیع للكتابة.

أمثلة

ذات یوم ، استیقظت وأدركت أنني غیر مرئي ... •

أنا سلحفاة تعیش في بركة، وأقوم ...•

 أجمل ذكرى لي كانت ... •

ھناك قانون یُنص أن ... •

أود أن أنسى ذلك الیوم الذي ...•

كبار سن ھم الذین ... •

ارِو قصة باستخدام أي من المواضیع.

استخدم الظروف والصفات 
واألسماء الموصولة في قصتك.

األسماء الموصولة
 االسم الموصول ھو اسم مبني یربط بین جملتین ویصف شیئاً في الجملة الثانیة والتي تسمى 

بصلة الموصول. 

نجح التلمیذ الذي اجتھد. للمفرد المذكر الذي

عادت صدیقتي التي سافرت. للمفرد المؤنث التي

الولدان اللذان تراھما توأمان. للمثنى المذكر اللذان

فازت الطالبتان اللتان شاركتا في المسابقة. للمثنى المؤنث اللتان

رأیت الذین فازوا في اللعبة. للجمع المذكر الذین

ھؤالء الطالبات الالتي درسن الھندسة. للجمع المؤنث الالتي

أحسن إلى من أحسن إلیك. اسم موصول عام للعاقل من

أعجبني ما فعلت. اسم موصول عام لغیر العاقل ما

أخرج خمسة أمثلة من األسماء الموصولة من قصة أو جریدة أو مجلة.

ما ھي صلة الموصول في كل مثال؟

٧

نشاط الیوم األول



التعلم القائم على المشاریع

كن كاتبا
  اختر أي موضوع للكتابة.•

ارِو القصة ألحد أصدقائك أو أفراد عائلتك:•

اكتب قصتك وأكمل المخطط أدناه!•

ھل استمتع المستمع بالقصة؟•
ھل وردت لك أفكار جدیدة للقصة؟•
كیف یمكنك جعل القصة أكثر إثارة؟•

٨

النھایة

الحركة الھابطة

الذروة

الحادثة األولى

المقّدمة

طة
ھاب

ة ال
رك

لح
ا صاعدة

الحركة ال

النھایة
البدایة

الیوم الثاني



 أصبحت
 حیاتي بائسة
 بسبب ھذه

القالدة

 لقد كانت
!قالدتي مزیفة

مخطط القصة المصور ھو طریقة لروایة القصص باستخدام الصور. یساعدنا المخطط 
في تلخیص القصص الطویلة بسھولة. یمكنك إضافة الحوار أیضاً!

النھایة الحركة الھابطة الذروة

الحادثة األولى الذروةالمقدمة

مخطط القصة المصور

مثال: القالدة

اصنع مخطط الصور الخاص لقصتك.
٩

نشاط

ظھرت عالمات الكبر على الزوجین بعد أن تخلیا عن الخدم 
وبعد أن باعا كل ما كانا یمتلكان لدفع ثمن قالدة األلماس.

وبعد أن دفع الزوجین الدین كلھ رأت ماتیلدا صدیقتھا 
صاحبة القالدة التي لم تتعرف علیھا بسبب منظرھا الرث. 
روت ماتیلدا لصدیقتھا ما حدث في السنین العشر األخیرة.

شعرت صدیقتھا بالذھول. ثم أخذت بید ماتیلدا وقالت لھا 
بسخریة: «لقد كانت قالدتي التي قمتي باستعارتھا مزیفة ولم 

تكن تساوي أكثر من  500 فرنك!»

ما أجمل قالدتك!

انبھر الجمیع في الحفلة. بعد لیلة من السعادة والحیاة التي 
تعتقد أنھا تستحقھا، اكتشفت ماتیلدا أنھا قد فقدت القالدة. ثم 

حاولت إیجاد طریقة لشراء قالدة أخرى مطابقة لھا. اكتشف 
الزوجین أن القالدة تساوي أربعین ألف فرنك. دفع الزوجان 

المبلغ على مدى عشر سنوات.

أعطاھا زوجھا 400 فرنك لشراء مالبس فاخرة ولكنھا 
كانت ال تزال حزینة ألنھا ال تمتلك مجوھرات. فاقترح 

زوجھا أن تستعیر ماتیلدا  قالدة من أحد صدیقاتھا الالتي 
یمتلكن الكثیر من المجوھرات. فاستعارت ماتیلدا قالدة 

ضخمة من األلماس.

بدأت قصتنا في عام 1880 في فرنسا مع السیدة ماتیلدا التي 
تحب الرفاھیة. لطالما أرادت ماتیلدا أن تكون من الطبقة 

الغنیة ولكنھا كانت من الطبقة المتوسطة. في یوم من األیام، 
رجع زوجھا إلى المنزل بعد أن حصل على دعوة لحفل 

مھم. فرحت ماتیلدا ولكن لم یكن لدیھا ما ترتدیھ.

الیوم الثاني



التعلم القائم على المشاریع

ً كن كاتبا

استخدم الظروف والصفات لوصف العناصر التالیة في قصتك:

كیف تبدو الشخصیات؟•
ما ھو الزمان؟ أین المكان؟•
ما ھي ھو شكل الحیاة الطبیعي بالنسبة للشخصیات؟•
ما المشكلة التي ستواجھھا الشخصیة الرئیسیة؟•

المكان
(واسع، مظلم، إلخ ... )

األشخاص
(سعید، متوتر، إلخ ... )

األحداث
(مفاجئ، مبھج، إلخ ...)

األشیاء
(أخضر، صغیر، إلخ ...)

استخدم ھذه الظروف والصفات عند اإلجابة على األسئلة أدناه. ستساعدك ھذه 
األسئلة على كتابة المقدمة والمنتصف (یمكنك كتابة ١٠– ١٢جملة في كل جزء).

مالحظة: ھذه لیست النسخة األخیرة من قصتك.

كانت الحدیقة خضراء وكبیرة، وكان بھا زھور جمیلة.
جاءت العاصفة بشكل مفاجئ في ذلك الصیف.

استخدم 
الصفات!

كیف یمكنك جعل القصة أكثر إثارة للقارئ؟•
ماذا ستفعل جمیع الشخصیات اآلن؟•
ھل تغیر الزمان؟ ھل تغیر المكان؟•

الذروة

البدایة
الحادثة األولى

١٠

الیوم الثالث



توضع في نھایة الفقرة أو 
الجمل التامة.

تشیر الى فاصل بین أجزاء الجملة

توضع في نھایة الجملة التعجبیة.

النقطة

الفاصلة

عالمة التعجب

ذھب علي للمطعم، ثم 
قابل أصدقائھ.

ما أجمل الطبیعة!

راجع قصتك وصحح عالمات الترقیم.

بإمكان عالمات الترقیم أن تغیر معنى الجملة 

الطعام الجید الطبیعي ، الصحي والمتوازن.

بعد القول.
قالت ألبیھا: أرید الذھاب 

إلى الحدیقة.

أقرأ الكثیر من الكتب؛ 
فأنا أحب التعلم.

تستخدم لوضع فاصل أقوى من 
المشار إلیھ بالفاصلة

عالمة االستفھام

الفاصلة المنقوطة

النقطتان الرأسیتان

متى قرأت ھذا الكتاب؟ في نھایة السؤال.

كیف یمكن أن توضح عالمات الترقیم النص وترشد القارئ؟

١١

كتب محمد قصیدة.

عالمات الترقیم

نشاط الیوم الثالث

"طبیعي ، صحي ومتوازن: طعام جید"



 اكتب نھایة قصتك. تتكون الفقرة من ١٠إلى ١٢جملة.

كیف ترید أن یشعر القارئ في النھایة؟•
كیف تم حل المشكلة في النھایة؟•
ھل تغیر الزمان؟ ھل تغیر المكان؟•
ماذا تفعل الشخصیات في النھایة؟•

النھایة

فكر في شخصیاتك ومشاعرھم المختلفة في كل جزء من القصة، ثم ضف بعض من 
الجمل لوصف تلك المشاعر. استخدم عالمات الترقیم والصفات وال تنسى الحوارات 

بین الشخصیات.

البدایة

الذروة

النھایة

كان تامر یشعر بالتفاؤل ذات یوم،  وكان یتطلع إلى قضاء یوم 
رائع في الحدیقة.

ولكن دمرت العاصفة خطتھ! سحب تامر نفسھ إلى المنزل بخیبة أمل، 
وقال: "ماذا سأفعل اآلن؟"

عندما عاد إلى المنزل ، تفاجأ تامر إذ وجد إخوتھ یصنعون قصصھم الخاصة 
وأراد أن ینضم إلیھم أیضاً. ثم سأل أخوتھ بحماس: "ھل یمكنني عمل كتاب 

قصص معكم؟"

الحركة الھابطة والنھایة

١٢

التعلم القائم على المشاریع

ً كن كاتبا

الیوم الرابع



غاضب

قلق منزعج

محتد

متوتر

محبط

مھموم

مصدوم
مندھش

مستمتع

مبتھج

سعید

فخور

ضاحك
متحمس

ھادئ

ناعس

ودود

مفكر

لطیف

مستریح

محب

عطوف

مشمئز

مكتئب

خائب األمل

بائس

حزین

مرھق

ضجر

متعب

استخدم ھذه القائمة كلما احتجت أن تبتھج!

إذا كانت الشخصیة الرئیسیة في قصتك تشعر بالحزن أو الغضب ، ما •
الذي سیجعلھا تشعر بتحسن؟

فكر في وقت شعرت فیھ ببعض ھذه المشاعر. ماذا حدث؟ لماذا شعرت بھذه •
الطریقة؟

اكتب قائمة بخمسة أشیاء أو أكثر یمكنھا أن تجعلك مبتھجاً عندما تحزن •
أو تغضب.

مقیاس المزاج

١٣

المشاعر المختلفة

تأُمل المشاعر
لیة

عا
قة 

طا
ضة

خف
 من

اقة
ط

شعور سلبيشعور إیجابي

الیوم الرابع



الغالف

اصنع صفحة غالف للقصة وقم بكتابة عنوان جذاب وال تنسى كتابة اسمك!•
اربط جمیع الصفحات أو قم بتدبیسھا معاً لصنع كتابك.•
اكتب ارقام على كل صفحة.•

العرض
شارك كتابك مع أفراد عائلتك وأصدقائك. •

ما الذي أعجب القراء؟•

قم بإجراء تغییرات على قصتك لتحسینھا.•

أمثلة ألدوات الربط التي تساعد على ربط األفكار في القصة:

ما الذي یجعل القصة شیقة أو ممتعة؟ فكر!

روابط 
الترتیب/التتابع

أعد قراءة قصتك واستخدم خمس من أدوات الربط على األقل.•
اكتب النسخة األخیرة من قصتك وأضف رسوم توضیحیة في كل صفحة. •

روابط الوصل روابط السببیة 
والتفسیر 

أوالً - ثانیاً - في 
البدایة

أیضاَ – كذلك – 
باإلضافة إلى – 

كما – إال أن

ألن – بناء على 
 ذلك – أي 

 روابط
العطف/الجمع

و – ثم – أو – أم – 
لكن – بل 

١٤

التعلم القائم على المشاریع

ً كن كاتبا

الیوم الخامس



یوم تَعّلم الضِحك
ً جیداً. وكان الموز الذي  كان سریني مزارعا

یزرعھ سریني  أفضل موٍز في البلدة
ولكنھ كان یخیف الجمیع عندما یغضب. 

ً بالتجاعید  كلما غضب سریني أصبح جبینھ ملیئا
الغلیظة. 

بقلم روھیني نایلكاني

وأصبح أنفھ أحمر، وأصبحت نظرتھ حادة. كان غضب سریني یخیف الجمیع وكانوا 
ً أصدقائھ وحاولوا االختباء منھ.  ً منھ. ھربت زوجتھ، وأطفالھ، وھرب أیضا یفرون ھربا
أخاف سریني الحیوانات كذلك، فھربت األبقار وھرب الكالب وحلقت الغربان في الحقول 

بعیداً عنھ.
كان سریني یغضب كثیراً. 
أغضبتھ محاصیلھ التي ال تنمو بشكل 
جید، وأغضبھ الحالق الذي لم یكن 
متوفراً لقص شعره، وأغضبھ التلفاز 
الذي ال یعمل، و ھكذا كان كل شيء 

یغضبھ.

وفي یوماً من األیام، ذھب سریني إلى حقلھ لیلقي نظرة على محاصیل الموز وكان مزاجھ 
متعكراً. لم یعرف سكان  القریة. سبب مزاجھ السيء.

ذھب سریني مسرعاً لیلقي نظرة على أكبر شجرة موز ووجد أنھا قد أثمرت تماراً جمیلة. 
فجأة ظھرت مجموعة من القرود تتأرجح من شجرة قریبة، ثم قفز أكبر قرد على شجرة 

سریني المثمرة التي كان یتأملھا بفخر.

١٥

وقت القصة الیوم الخامس



أغضبت أفعال القردة سریني. فاحمر 
وجھھ وسرعان ما انتشر الغضب في 

جسده كامالً.

فاجأ غضب سریني القرد؛ لم یر مثل 
غضبھ في حیاتھ. رمى القرد ما كان 

یحمل من موز، وقفز ھارباً من شجرة 
إلى األخرى 

رأى سریني القرد یقفز من شجرة إلى األخرى والحقھ في الحقل لُیلقنھ درساً. ولكن لسوء 
حظھ فقد سریني توازنھ ثم انزلق بسبب قشور الموز وعلق حذائھ في الوحل.

!حاول سریني النھوض لیالحق القرود مجدداً ولكنھ وقع مرة ثانیة على وجھھ

 جلس سریني على األرض ووجد فمھ مليء باألوراق والطین واألغصان الصغیرة. ثم

 .نظر الى األعلى ولم یجد القردة

وعندھا نظر سریني إلى نفسھ. فقد اتسخ 
قمیصة بالطین فأصبح بني اللون، 
وكانت یداه متسختین جداً. فأما قدماه 
فكانتا منغمستین فالطین. حینذلك أدرك 

سریني أنھ یبدو مضحكاً جداً.

١٦

یوم تَعّلم الضِحك



اصنع مخطط صور لھذه القصة.•
اكتب قصتك الخاصة عن سریني وكیف تعلم أن یضحك.•
اكتب جملتین باستخدام صفتین وظرفین في القصة. •

كان سریني المزارع المشھور یجلس في بقعة من الطین أوراق الشجر والموز! 
وبالتأكید كان یبدو مضحكاً!

اجتمع حولھ الناس وحتى القردة لیسمعوا 
ضحكتھ. وكانت ضحكتھ ُمعدیة فضحك 
الجمیع، وغردت العصافیر، وضحكت 
القردة، وقھقھ األطفال، وتمایلت 
األشجار، وابتسم الحالق في صالونھ، 

وضحك النمر في كھفھ أیضاً!

فجأة توقف سریني عن الضحك. كان الكل من حولھ سعیداً فشعر سریني بالسعادة وعاد 
إلى منزلھ.

ً ولكنھ أصبح اآلن یحب الضحك ولدیھ أعلى ضحكة في  مازال یغضب سریني أحیانا
القریة.

وكبرت ابتسامتھ وسرعان ما  أدمعت عیناه وأمسك سریني بطنھ وتدحرج فالطین من 
شدة الضحك. ھا ھا ھا ھا ھاااا!!!

وعندھا بدأ سریني بالضحك ... ضحكة 
صغیرة: ھا ھا ھا

وأصبحت ضحكتھ أكبر وأعلى: ھا ھا ھا!
واستمر ضاحكاً وكان كلما یضحك تشتد 

رغبتھ بالضحك أكثر! 
اشتدت ضحكة سریني: "ھا ھا ھا" 

١٧

یوم تَعّلم الضِحك



١٨

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/


ورقة•
قلم•

األدوات المطلوبة

المشروع

قم بكتابة قصیدتك الخاصة!

اكتب قصیدة

ملخص األسبوع الثاني

١٩

١
٢

٣

٤

وجدُت قصیدة!
قم بكتابة قصیدة عن أالشیاء التي 

أنواع المجازحولك.
تعرف على أسالیب المجاز في اللغة 

العربیة.

لمن تشتاق؟
اكتب قصیدة تعبر فیھا عن شوقك ألحد 

ما.

دائرة القصائد
كتب المزید من القصائد أثناء ممارسة 

العملیات الحسابیة!

وقت الشعر
إقرأ قصیدة عن البیت الثاني - 

المدرسة!

٥



في مدرستي

َدرس ممتع في مدرستي

في مدرستي نقرأ ُنبدع

في مدرستي ھي مدرستي

ھي ُملھمتي ھي أجمل

ما قد أتمنى والحب

یُدوْم أتمنى

الشعر المنثور

یحمل الشعر المنثور عبارات لیس 
لھا وزن أو قافیة.

الیوم أفاخر وأنادي

لغتي یا فجر األمجاِد

 أفدیك بروحي وفؤادي 

وأصونك رمزاً لبالدي

 لغتي یا لغة القرآن

 لغتي حیاك الرحمن

وبلفظك جاء القرآن

 یحدوك سداد وبیان

وھدى للناس وتبیان

 لغتي یا لغة القرآن

الشعر الُحر

اقرأ القصائد التالیة

الیوم األول

٢٠

التعلم القائم على المشاریع

اكتب قصیدة

ما الذي یجعل القصائد ممتعة؟

بیت الشعر العمودي
یا أطفال كاألقمار

نمأل ھذا الكون صیاحاً

نقفز فوق العشب الزاھي

نستنشق أطیب أنسام

غنوا غنوا كاألطیار

نشدو نرقص كاألوتار

نتدفق شبھ األنھار

نصغي لحفیف األشجار

العجزالصدر

الشعر العمودي
مجموعة أبیات كّل بیت یتألف من 
مقطعین؛ یسمى األول الّصدر، 

والثاني الَعجز.

الشعر المنثور
الشعر الُحر

یمتاز بالحریة في اختیار 
الوزن؛ فال یلتزم الشاعر 
بتفعیلة أو قافیة ُمحددة أو 

طوٍل محدد لألسطر.

الشعر المرسل ھو الشعر المتحرر 
من القافیة الواحـدة؛ فتجد القصیدة 
ملیئة بالقوافي المختلفة. ویحتفظ 

باإلیقاع دون احتفاظھ بالوزن

الشعر الُمرسل بیتین من الشعر متفقین في الوزن والقافیة، وعادة 
الرباعیاتتكون الرباعیات ُمكونة من أربعة أبیات فقط.

 الشاعر الدكتور

للشاعر عبدالرحمن یونس  لقمان شطناوي

الشاعر جیكر خورشید



ھّیا إلى البستان

كي یلعب األوالد

ان َطلیعُة الَنا، ُھدى، حسَّ

اد ھّیا إلى البستان وَّ الرُّ

كي نمأل السلھ بالخوِخ

والرمان ما أجمَل الغلَّھ

ھّیا إلى البستان لُتبدَع 

األزھار بعطرھا الفّتاْن

ما ُیدھُش الزوار ھّیا 

إلى البستان لنبصَر 

العصفور بصوِتھ 

الرّنان یغازل الشُّحرور 

ھّیا إلى البستان

الشاعر أسعد الدیري

الشعر الُمرسل

ما ھي قصیدتك المفضلة؟ ولماذا؟

ما الذي یمیز القصائد؟

القافیة

الصور البالغیة

الوزن

ھي آخر ما یعلق في الذھن من بیت الشعر ویمكن أن تكون الصوت •
األخیر أو الكلمة األخیرة في البیت الشعري. اذكر خمسة أمثلة من 

القصائد التي قرأتھا.

ھو النظام اإلیقاعي للقصیدة ویتكون من إضافة حروف للحروف •
الثالثة األصلیة -الفاء والعین والالم (فعل). 

ما القصائد التي ساعدتك في تكوین صورة في ذھنك؟ ارسم تلك •
الصورة.

الیوم األول

٢١

الرباعیات
أطفاٌل نحن وقد جـئنا

 تتراقُص في َصدر 

الُدنیا

 جیالً َیصبو للحریة

 مثَل األزھار البریة

نحلم بالفجر لكـي یأتي

 ونـكّد ونسعى في الدنیا

 والقلب مليٌء باألمِل

 نبني بالعلم وبالعمِل

الشاعر فاضل علي

التعلم القائم على المشاریع



اختر أي كتاب أو نص مكتوب وضع دائرة حول كلمات عشوائیة.•
حاول أن تكتب قصیدة باستخدام ھذة الكلمات.•

نصیحة: اختر كلمات ذات نفس القافیة

ضع ١٠– ١٢من األغراض المنزلیة في حقیبة.•
اختر أحد األغراض دون النظر إلیھا والحظ ملمسھا وحجمھا.•
ما بعض الصفات التي خطرت لك؟ دونھا في دفترك.•
انظر لألغراض وكون قصیدة قصیرة. •

مستطیل یساعدني في الحصص
وفیھ یمكنني كتابة القصص 

دفتري یحتوي على العدید من الصفحات
وُیحرر أفكاري من القفص

لھ غطاء أصفر وصفحات بیضاء
بھا كلمات ِشعري تتراقص

مثال

الیوم األول

٢٢

وجدُت قصیدة!

نشاط

ما ھو أسھل جزء في النشاط؟•
ما الذي كان یمثل تحدیا بالنسبة لك؟•

فكر!

قصائد الحقیبة



 استخدام األلفاظ بمعانیھا الحقیقیة 
التي تدل علیھا.

 استخدام األلفاظ في غیر معانیھا 
الحقیقیة التي تدل علیھا وذلك عند 

توافر عالقة تشبیھ.

التعبیر الحقیقي التعبیر المجازي

كان یوجد الكثیر من الثلج على 
أرض الغابة.

كست العباءة البیضاء الغابة النائمة.

أي من الجملتین التالیتین تتطلب الخیال والتصّور لكي نفھمھا؟

لماذا تستخدم التعبیر المجازي في رأیك؟

كتابة شعر الوصف:
ما ھو لونك المفضل؟ •

اوصفھ باستخدام حواسك الخمس. 

ُیشعرني اللون األبیض بالھدوء والسكینة..

ُیشبھ اللون األبیض الورق النظیف..

في مخیلتي اللون األبیض لھ صوت جمیل...
قارن باستخدام التعبیر المجازي•

التشبیھ االستعارة

ھو عقد مقارنة بین شیئین یشتركان في 
صفة واحدة باستخدام أداة تشبیھ

ھو عقد مقارنة بین شیئین یشتركان في صفة 
واحدة ولكن یتم حذف أحد الطرفین.

اللون األبیض كالطبیب النفسي.
 (كال اللون األبیض والطبیب النفسي ُیشعرا 

المریض بالطمأنینة والھدوء) 

اللون األبیض ساطع.
(فاللون األبیض كالضوء والضوء ساطع 

ولكن تم حذف الضوء) 

اكتب قصیدة عن لونك المفضل واستخدم التشبیھ واالستعارة.

الیوم الثاني

٢٣

التعلم القائم على المشاریع

اكتب قصیدة



عقد مماثلة بین شیئین أو أكثر یشتركان في صفة، ولھ أربعة أركان.التشبیھ

ھو أحد علوم البالغة في اللغة العربیة، وُیستخدم للوصف. تنقسم أركانھ إلى:

مثال: زید كاألسد

اكتب جملتین باستخدام التشبیھ

ھو عقد مقارنة بین شیئین یشتركان في صفة واحدة ولكن یتم حذف أحد االستعارة
الطرفین.

المحذوف ھو: «كاإلنسان» ألن التاریخ ال یتحدث.

حدثني التاریخ عن حضارتي.

تعبیر یستخدم عند قرن شیئان ولكن دون ذكر وجھ الشبھ.الكنایة

الیوم الثاني

٢٤

ِعلم البیان

نشاط

المشبھ: زید
المشبھ بھ: األسد

وجھ الشبھ: الشجاعة
أداة التشبیھ: الكاف

ألقى الجندي سالحھ. (وذلك كنایة عن استسالمھ)

مدحُتھا فاحمّر وجُھھا. (وذلك كنایة عن الخجل)

 استخدم الكنایة في جملتین



أوالً: اختر الموضوع الذي ستكتب قصیدتك عنھ. 

ثانیاً: لماذا ترید الكتابة عن ھذا الموضوع؟

موضوع القصیدة

الغرض من القصیدة

ثالثاً: اصنع خریطة ذھنیة ودون أفكارك عن الموضوع

رابعاً: حدد كلمات ذات قافیة واحدة

العشاء - الھواء
ترفیھیة - ثقافیة

خامساً: اكتب قصیدة باستخدام الخریطة الذھنیة واستخدم التعبیر المجازي والتشبیھ 
واالستعارة والكنایة.

مثال -----< رحلة بحریة

أضف أكبر عدد ممكن من الفروع 
للخریطة!

الیوم الثالث

٢٥

التعلم القائم على المشاریع

اكتب قصیدة



فكر في شخصین تشتاق إلیھما.∙
اكتب اسمیھما في وسط الزھرات.∙
اكتب أسباب اشتیاقك في البتالت.∙

استخدم أسالیب التشبیھ أو 
االستعارة لوصفھم.

٢٦

الیوم الثالث

لمن تشتاق؟

نشاط



اقرأ القصیدة بصوت عاٍل وانتبھ •
للوزن.

حدد التفعیل في نھایة كل جملة •
كما ھو ُمحدد.

ما ھو الوزن؟ وھل یمكنك كتابة •
كلمات ذات نفس الوزن؟

الوزن الشعرّي

ھو نمط التفعیلة الذي یتبعھ الشاعر في نھایة كل بیت عند كتابة شعِره، ویسمى بالوزن ألنھ 
 یوازن األبیات فیجعل القصیدة ذات إیقاع جمیل. 

التفعیل ھو إضافة حروف للحروف الثالثة األصلیة -الفاء والعین والالم (فعل) للحصول 
على معاني جدیدة. 

مَكتوبَكاِتب َكَتَب

مدرستى یا نوراً یقبل ما أبھى حسنك ما أْجَمل!

 ما أروع صورتك المثلى! بین البنیان ھى األْفَضل.

مدرستى حبك في قلبي إن أغدو نحوك أو أْرَحل.

في قاعة درسك أتلقى من فیض اآلداب وأْنَھل.

وألقى صحباً أبراراً نغدو في طریق المعرفة األْمَثل.

كتابة شعر موزون

َمـ  فـ  عـ  و  ل َفـ  ا  ِعـ  ل َفـ  َعـ  لَ

شباُكنا الصغیرُ  - والمطُر الغزیرُ - یدغدُغ األماني

زھورنا الرقیقةْ - في األصِص الغریقْة - خجولٌة تعاني

عصفوُر بین عّشٍ - یناُم فوَق َقشٍّ - یذوُب في الحناِن

انظر للشعر أدناه واقرأه بصوت عاٍل ثم قم بإتمام القصیدة.

السطر األول: الفعیل

السطر الثاني: الفعیلة

السطر الثالث: فعٍل

الیوم الرابع

٢٧

التعلم القائم على المشاریع

اكتب قصیدة

الحظ أن الشاعر قد اختار كلمات ذات نفس الوزن والقافیة.

تتشارك 
الكلمات 
القافیة

أوزان



١ ٢

٣

٤

٥٦

٧

٨

قم بقص ٨ أوراق صغیرة ورقمھم ثم قم بطّیھم.•
آخر أربع قصائد من القصائد التي قرأتھا أو كتبتھا.•
اختر أحد األوراق الصغیرة وأجب على السؤال من الدائرة أدناه. كرر العملیة عشرة مرات.•

انظر الى الدائرة أعاله:
ما ھي احتمالیة حصولك على رقم زوجي من األرقام ١ إلى ٨؟•
ما ھي احتمالیة حصولك على رقم فردي؟•
سجل أرقام األسئلة التي اخترتھا، ثم قم بحساب كل من الوسط الحسابي •

والمتوسط والمنوال.

الیوم الرابع

٢٨

دائرة القصائد

ألعاب الریاضیات

للقصیدةضع عنوان آخر 
صیدة 

ھذه الق
تخیل أن 

فلماً.. ألي نوع 

دیا أم 
ستنتمي؟ كومی

راما؟
د

یدة
ص

 الق
ھذه

ن 
لّح

ي 
م ف

لعا
ر ا

عو
الش

ما 

دة؟
صی

الق

كتابة ھذه 
ما سبب 

صیدة في رأیك؟
الق

تخیل أن ھذه القصیدة 

لون، فما لونھا؟

ما الذي تتخیلھ عند 
صیدة؟

قراءة ھذه الق
ما القافیة التي اختارھا 

الشاعر؟



القافیة

كتابة الشعر السردي

فّكر في قصة قصیرة لھا بدایة ووسط ونھایة. •
نظم أفكارك عن طریق الخرائط الذھنیة ودّون الكلمات ذات القافیة. •
فّكر في األسالیب المجازیة التي یمكن استخدامھا.•
قم باختیار وزن وقافیة لقصیدتك•

اكتب قصیدة في حدود ١٠ أسطر أو أبیات لتسرد قصة ما.

إلقاء الشعر

ألقي القصائد التي كتبتھا أمام أصدقائك وأفراد عائلتك.
أي من القصائد نالت إعجابھم أكثر؟ ولماذا؟

ھي آخر ما یعلق في الذھن من بیت الشعر ویمكن أن تكون الصوت األخیر أو الكلمة األخیرة في 
البیت الشعري.

ضع خط تحت آخر كلمة 
في كل بیت.

ثم حدد الصوت الذي تم 
تكراره.

الیوم الخامس

٢٩

التعلم القائم على المشاریع

اكتب قصیدة

العلم مبلغ قوم ذروة الشرف

یا صاحب العلم مھالً التدنسھ

العلم یرفع بیتا العماد لھ

وصاحب العلم محفوظ من التلف

بالموبقات فما للعلم من خلف

 والجھل یھدم بیت العز والشرف

ما الذي یجعل القصائد ممتعة؟ فكر!



ھي مدرستي ھي بیتي الثاني ال أنساھا وھي ال تنساني.
 تستقبلني كل صباح فكما أھواھا ..ھي تھواني.

 فیھا كتبي ومعلمتي وفیھا لقاءاتي بالخالن.
 فیھا أملي وشروق غدي وفیھا دفاتر حلمي الفتان.

 ھي مدرستي ھي مدرستي. 

ما احالھا ما اعذب منبعھا الداني.
 تبني روحي تبني جسدي وغدا سأكون أنا لھا الباني.

 ھي مدرستي ھي مدرستي.

 ھي مدرستي ھي مدرستي.

 ابني وطني ..ابني وطني ابني أمجاد اإلنسان. 

مدرستي یا نورا یقبل ما أبھى حسنك ما اجمل!
مدرستي یا نورا یقبل ما اروع صورتك المثلى بین البنیان ھي االفضل. 

مدرستى حبك في قلبي أن أغدو نحوك او ارحل. 
مدرستي یا نورا یقبل في قاعة درسك أتلقى من فیض اآلداب وانھل. 

واالقي صحبا أبرارا نتنافس في العلم ونقبل.

٣٠

الیوم الخامس

مدرستنا الغالیة

وقت الشعر



جن.  وال تْفَزْع كمأخوٍذ من البیِت إلى السِّ
اٍد وأَنت الطیُر في الغصن.  كأني وجُھ صیَّ

وال ُبدَّ لك الیْوَم ـ وإال فغداً مّني.
 أو استغِن عن العقِل إذْن عنَِّي تستغني.
ھِن.   أنا المصباُح للفكِر أنا المفتاُح للذَّ

أنا الباُب إلى المجِد تعاَل ادخْل على الیمن. 
غداً َتْرَتُع في َحْوِشي وال تشبُع من صحني. 

 . نِّ وأَلقاَك بإخواٍن ُیدانوَنَك في السِّ
تنادیھْم بیا فكري ویا شوقي، ویا حسني. 

وآباٍء أحبُّوَك وما أَنت لھم بابن.

نتالقى بالحب ونعدو في طریق المعرفة األمثل. 
مدرستي یا نورا یقبل مدرستي كم یحلو وقتي في الصف وفي قاع المعمل. 

مدرستي یا نورا یقبل مدرستي حلمي ان اصبح انسانا یبني المستقبل. 
مدرستي یا نورا یقبل التسلح بالعلم وامضي واشارك في غدنا المشرق. 

أنا المدرسة ُ اجعلني كأمِّ ، ال تمْل عنِّي. 

ما ھي القافیة التي اتبعھا الشاعر؟ وھل غیرھا في بعض األبیات؟•
ما ھو عدد أبیات القصیدة؟•
ھل استخدم الشاعر الوزن الشعري؟•
ھل ھذه القصیدة قصیدة سردیة؟ ولماذا؟•
أي نوع من أسالیب التعبیر المجازي استخدم الشاعر عند قولھ: «فكما أھواھا ..ھي •

تھواني»؟
٣١

مدرستنا الغالیة

الشاعر جمیل داري



٣٢

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/


األدوات المطلوبة

المشروع

إصبح ممثالً ھذا األسبوع!

مثل الشخصیات

ملخص األسبوع الثالث

٣٣

١
٢

٣

٤

السبب والنتیجة
قم بتفسیر أالحداث من حولك وحدد كل 

أشكال ثالثیة األبعادمن السبب والنتیجة
إصنع أشكال ثالثیة األبعاد لتصبح 

دیكور مسرحي.

صندوق الصوت
تعلم عن كیف بإمكانك التحكم بأصوتك 

من خالل التنفس.

بطاقة دعوة
صمم بطاقات دعوة لمسرحیتك!

وقت القصة

إقرأ قصة عن الفتاة التي أصابتھا 
رھبة المسرح!

ورقة•
قلم•

صلصال أو طین•
أعواد قش صغیرة•

٥



كیف یمكن للدراما إیصال فكرة؟

ما بعض الكلمات التي تخطر لك عند التفكیر في كلمة 
«دراما»؟

كیف تختلف الدراما عن قراءة القصص؟•
أیھما تفضل؟ ولماذا؟•

الدراما ھي قصة یتم سردھا من خالل الحوارات بین 
الشخصیات.

لعبة التقلید
تصرف كشخص من عائلتك أو أصدقائك دون أن تتحدث.•
یجب أن یحزر الالعبون اآلخرون اسم الشخص الذي تقلده للحصول على نقطة إذا •

كانت اإلجابة صحیحة

بعد جولة واحدة ، تصّرف مثل ھذا 
الشخص وقم بإضافة كلمات یرددونھا 

دائماً
قلد أصواتھم أیضاً.

كیف یمكننا التواصل مع بعضنا البعض؟•
ما الفرق الذي أحدثھ استخدام األصوات والكلمات؟•

٣٤

التعلم القائم على المشاریع

مثل الشخصیات

الیوم األول



تنتھي اللعبة عندما یمثل جمیع الالعبین. بعد ذلك ، 
یمكنك تمثیل سیناریو جدید.

یمثل ردة فعل لالعب الثاني 
كأنھ سیمسك بھ قبل أن یقع

الالعب الثالث الالعب الثاني
یمثل ردة فعل لحركة 

الالعب األول كأنھ العب 
األول قد ضربھ

الالعب األول
ُیعطى سیناریو لیمثلھ

مثال: حركة مالكمة

یقف الممثلون في طابور ویتفاعلون مع بعضھم البعض كما ھو موضح أدناه:

كل حدث في حیاتنا لھ سبب ونتیجة، كذلك في القصص.

اكتب قائمة تتكون من خمسة أحداث تدور من حولك. اكتب السبب 
والنتیجة لكل حدث.

ألن ...
وبسبب ... 

وبالتالي ...
نتیجة لذلك ...

٣٥

نشاط ردة الفعل

نشاط

السبب والنتیجة

النتیجةالسبب

الیوم األول



فكر في قصة ترید تمثیلھا.•
اصنع مخطط صور للقصة.•
فكر في أحداث القصة والسبب والنتیجة لھا.•

اكتب سیناریو مسرحیتك على ھیئة حوارات بین الشخصیات.

كیف یعرف الممثلون الحوار وكیفیة التمثیل على المسرح؟

في ذات صباح یوم مشمس من صیف ٢٠٠٨ جلس علي مع شقیقتھ سارة 
لیناقشا إجازتھما الصیفیة وكیف سیقضیانھا.

یمكننا بناء بیت على الشجرة! أو أن نصنع ألعاباً جدیدة! أو أن نذھب 
إلى بیت جدنا!

(بنبرة حزینة) أرید أن أجلس بمفردي یا سارة

(تمسك بیده) ھل أنت بخیر یا علي؟

الراوي:

سارة:

علي:

سارة:

یمكنك أیضاَ كتابة توجیھات للممثلین ألداء الحوارات بنبرة معینة 
أو إحساس معین.

یعطي الراوي معلومات لیساعد 
القارئ على فھم القصة.

(تفتح الستارة وتدخل سارة ومن ثم علي. ثم یبدأ 
الحوار وھما یدخالن)

تساعد توجیھات المسرح الممثلین وفریق 
األنتاج بأكملھ.

٣٦

التعلم القائم على المشاریع

مثل الشخصیات

الیوم الثاني



یختار أحد الالعبین واحد من األشكال ثالثیة األبعاد.•
یجب على الالعبین اآلخرین صنع الشكل من الصلصال أو الطین وأعواد القش •

الصغیرة.
یكسب الالعب الذي ینھي صنع الشكل أوالً.•

من الذي ربح أكبر عدد من النقاط؟ لقد فاز باللعبة!

حدد عدد الوجوه والجوانب 
والرؤوس لكل شكل.

یمكنك استخدام ھذه األشكال لتساعدك في تزیین 
المسرح وتسمى بالدیكور.

٣٧

أشكال ثالثیة األبعاد

ألعاب الریاضیات

یجب وجود العبان على األقل

مكعب كرة نصف 
كرة

اسطوانة

مجسم مخروط
ثماني

ھرم ھرم رباعي ھرم سداسي ھرم خماسي

منشور 
سداسي

منشور
ثالثي

منشور 
خماسي

منشور
رباعي

الیوم الثاني



ردد كل من الجمل أدناه باستخدام المشاعر والنبرات المختلفة دون استخدام 
حركات الید.

ھل یمكنك مساعدتي؟•

أكملت عملي الیوم!•

یجب أن أخبرك بشيء.•

التمثیل بعرض المشاعر 

سعید حزین مشوش منزعج متفاجئ

فكر في سیناریوھات مختلفة. انظر لألمثلة أدناه:
معلم یسأل تلمیذه لماذا لم یحضر الواجب.•
طبیب یفحص المریض.•
مقدم برنامج یستضیف ممثل مشھور.•
شرطي  یستجوب المشتبھ بھ.•

مثل ھذه السیناریوھات مع أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك واستخدم ھذه المشاعر: الملل – 
الخوف – الحیویة – الغضب

كیف تتغیر لغة الجسد مع المشاعر المختلفة؟•
ھل تؤثر المشاعر على أسلوب الحدیث؟ وكیف؟•
أضف بعض المشاعر للحوارات المختلفة في َنص مسرحیتك.•

متحمسخائف

٣٨

التعلم القائم على المشاریع

مثل الشخصیات

الیوم الثالث



خذ نفساً عمیقاً وعند الزفیر قل:∙
ااااااااااااااااااااااااااااااااه  (كرره ثالث مرات)

 
خذ نفساً عمیقاً وعند الزفیر قل: ∙

اوووووووووووووووو (كرره ثالث مرات)
 
خذ نفساً عمیقاً وعند الزفیر قل: ∙

امممممممممممممم (كرره ثالث مرات)
 

یمكنك إخراج األصوات بصوت عاٍل أو منخفض. 

قف وقفة صحیحة ومستقیمة واغمض عیناك.

كیف تشعر بعد ھذا النشاط؟

بالسعادة

بالحزن بالغضب

بالطمأنینة

بالملل

ال أعلم!

بالھدوء

__________
شعور آخر

٣٩

صندوق الصوت

تأُمل المشاعر الیوم الثالث



تمارین صوتیة

تحدث بصوت منخفض بحیث یستطیع شخص رقم ١ فقط سماعك.•
ثم بصوت أعلى لیسمعك شخص رقم ٢ ثم أعلى لیسمعك شخص رقم ٣ وھكذا.

مّثل أنك تخبر شخص رقم ١ سراً.•
یجب أال یسمعك شخص رقم ٢.

قل شیئاً بغضب.•
یجب أن ال یشعر شخص رقم ١ بأنك تتحدث بصوت عاٍل.

١٠ خطواتقف ھنا

١٢٣

وقت التدریب
١. اختر أشخاصاً لیمثلوا شخصیات مسرحیتك.

٢. تدربوا على الحوارات المختلفة مع التركیز على المشاعر والحركات 
ونبرات الصوت في الحدیث.

قلد األصوات أدناه ولكن بدون استخدام الحركات. دع أفراد عائلتك أو أصدقائك 
یخمنون األصوات

ما الذي یمكننا استنتاجھ من األصوات فقط؟
أضف موسیقى أو أغاٍن إلى مسرحیتك لجعلھا أكثر تشویقاً.

صوت في حركة

قطع الخشب•
مسح األرض•
تشویق وغموض•

عضة/قضمة•
تحریك كرسي•
مقص•

قطرات میاه•
بائع متجول•
سیارة متحركة•

٤٠

التعلم القائم على المشاریع

مثل الشخصیات

١٠ خطوات ١٠ خطوات

الیوم الرابع



صمم بطاقة دعوة لتدُع أفراد عائلتك وأصدقائك لحضور مسرحیتك.

ما ھي التفاصیل الرئیسیة التي یجب أن تحتویھا بطاقة الدعوة؟

إلى السید سامح، 
یسرنا دعوتك لحضور مسرحیة:

«مغامرات سارة وعلي»

یوم األربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٦

الوقت: من الساعة ٥ إلى الساعة ٦

المكان: منزلنا المتواضع في شارع الحریة

ُیسعدنا حضوركم.
تحیاتي،
مؤمنة محمد
ھاتف: ٥٦٧٩٠٢٢٢

دعوة

االسم

العنوان

المسرحیة

التاریخ

الوقت

المكان

الخاتمة

معلوماتك

یمكنك إضافة تفاصیل إضافیة

زین بطاقات الدعوة ووزعھا على المدعوین.

٤١

بطاقة الدعوة

نشاط الیوم الرابع



تقدیم المسرحیة
قدم المسرحیة أمام الجمھور.•

إسأل الجمھور عن رأیھ عند انتھاء المسرحیة.•

التحضیر المطلوب:

اختر األزیاء.

تدرب على النص وإضافة 
المشاعر والنبرات للحوارات.

اضف مقطوعات موسیقیة.

جھز المسرح والدیكور.

ھل أعجبتھم المسرحیة؟

اذكر األشیاء التي سارت حسب الخطة.

ما ھي األشیاء التي یمكن تحسینھا في المرة 

القادمة؟

٤٢

التعلم القائم على المشاریع

مثل الشخصیات

كیف یمكن للدراما إیصال فكرة؟ فكر!

الیوم الخامس



شادیة فتاة تحب الغناء أكثر من أي شيء فالحیاة. كانت تغني 

في كل مكان. تغني في المنزل والسطوح والحدیقة. وكان 

یتملك شادیة أجمل شعور عندما تغني.

.كانت شادیة تغني كاألسد وكالنحلة أیضاً

 تحب الغناء في كل طقس؛ تغني شادیة تحت المطر وفي

.حرارة الصیف

وفي یوم من األیام بینما كانت شادیة تغني خطرت لباسم فكرة وقال لھا: "لدي فكرة رائعة!"

 كان باسم صدیق شادیة المفضل وكان عقلھ مليء باألفكار، بعضھا رائعة وبعضھا سیئة.

قال باسم: "یجب أن ُتغني في الحفل الكبیر یا شادیة!  فردت شادیة قائلة: "یا لھا من فكرة سیئة!"

 باسم: "لماذا؟ أال تحبین الغناء؟"

لم تخبره شادیة عن تلك المرة التي أصابتھا رھبة المسرح إذ كاد یغمى علیھا من الخوف.
شادیة: "ولكن ال... ال أستطیع الغناء أمام جمھور. أنا ال أغني 

أمام عائلتي في المنزل!" فقال باسم: "ولكنك تغنین أمامي! 

كل ما ینقصك ھو قلیل من التدریب." 

شادیة: "أتعتقد؟"

باسم: "أجل! أجل! أجل!"

شادیة: "وإذا ضحك علي ماھر وباھر؟"

باسم: "إذا ضحك علیك شخص فھو لئیم ومزعج ألن صوتك 

رائع!"

٤٣

بقلم یامیني فیجایانرھبة المسرح

وقت القصة الیوم الخامس



شعرت شادیة بالغثیان كلما فكرت في الغناء أمام الجمھور.  فكانت تشعر بالحماس والخوف في 

نفس الوقت. ولكنھا كانت تحب الغناء جداً ولذا قررت أن تحاول الغناء أمام الجمیع!

وھكذا بدأت رحلة تدریبھا الطویلة، وبدأت یومھا بالغناء وأنھتھ بالدندنة.

 ولفرح عائلتھا حاول الجمیع إعطاء شادیة بعض النصائح. 

وقبل الحفل بیوم تدربت شادیة آلخر مرة.
وكان أداءھا رائعاً!

وأخیراً جاء یوم الحفل الكبیر! حین جاء دورھا ثقل لسانھا. 

ضاق صدر شادیة وتصببت عرقاً.

ما ھذا المسرح الكبیر!

ما ھذه األضواء الساطعة!

ما ھذا الجمھور الكبیر!

٤٤

رھبة المسرح



لحسن حظھا تذكرت شادیة أن تبتسم للجمھور. ولكن عندما بدأت بالغناء لم یكن لھا صوت وكأنما 
سرق أحدھم حبالھا الصوتیة!

أخذت شادیة نفساً عمیقاً وحاولت مرة أخرى..

و خرج من فمھا صوت خافت جداً!
وعندھا شھق الجمھور بأكملھ.

وبدأ قلب شادیة بالخفقان بسرعة وبدأ رأسھا 
بالدوران.

وفي تلك اللحظة رأت شادیة باسم یلوح لھا من 

الجمھور، وشعرت بالراحة عند رؤیتھ.

ثم حاولت الغناء مرة أخرى.

في البدایة خرج صوتھا بھدوء. كان غناء شادیة جمیل بالرغم من اھتزاز صوتھا. وبدأت األلحان 

ً من فمھا وأخیراً خرج صوتھا العذب. لم یخیفھا المسرح الكبیر أو األضواء  أن تتدفق تدریجیا

الساطعة أو حتى الجمھور الكبیر! غنت شادیة بصوتھا العالي والشدو.

وتملك شادیة أجمل شعور عندما غنت.

اصنع مخطط صور لھذه القصة. •
ھل عانیت أو تعرف شخص یعاني من رھاب المسرح؟ ھل تعلم ما •

الذي یسببھ؟
تخیل أنك شادیة، اكتب وأوصف شعورك قبل الحفل الكبیر.•

٤٥

رھبة المسرح



التأمل الذاتي االسبوعي

ھل استمتعت بالتعلم ھذا األسبوع؟

ما ھي بعض األشیاء التي أتقنتھا؟

ما الذي یمكنني فعلھ بشكل أفضل األسبوع المقبل؟

ما ھي بعض األشیاء الجدیدة التي تعلمتھا؟

إذا أعجبك ھذا الكتاب، قم بزیارة
https://resources.educationaboveall.org٤٦

https://resources.educationaboveall.org/


المشروع

إبدأ حل القضایا الكبیرة عن طریق كتابة الرسائل.

اكتب رسالة عن قضیة

ملخص األسبوع الرابع

٤٧

١
٢

٣

٤

الرسمیات
اكتشف استخدامات األسلوب الرسمي وغیر الرسمي في 

األنواع األدبیةاللغة.
تعلم األنواع المختلفة لألدب.

أنظر لنفسي
إرسم  نفسك من وجھة نظر مختلفة.

تمثیل البیانات
تعلم استخدام البیانات لتحسین 

مھارات الكتابة.

وقت القصة
إقرأ قصة عن الكوكب ومستقبلھ.

ورقة•
قلم•

األدوات المطلوبة

٥



كیف یمكنك حل مشكلة مھمة؟

فكر في خمس إلى ثمان قضایا ترغب في تغییرھا في مجتمعك أو بلدك. بعض 
األمثلة أدناه:

التعلیم
تجدید الكتب في المكتبة•
 حث الطالب على التطوع •

من یجب أن یعرف عن ھذه القضیة؟
(القادة  - الطالب - األسر)

الثقافة
دروس موسیقى مجانیة لألطفال•
جمع التبرعات لفرقة الرقص المحلیة•

الریاضة
بدء مسابقة سنویة•
تحسین المالعب•
تدریب الالعبین الواعدین•

البیئة
تقلیل استخدام البالستیك•
تنظیف المناطق السكنیة•

اختر ثالث أو أربع منھم ودون التالي:

ما التغییر الذي تود رؤیتھ؟ ولماذا؟

ما ھي المخاوف المحتملة التي قد تكون لدى الناس؟ 
كیف یمكنك حلھا؟

الفئة 
المستھدفة

الحلول

المخاوف 

الیوم األول

٤٨

التعلم القائم على المشاریع

اكتب رسالة عن قضیة



٤٩

 النشاط

 كیف یمكنك التفریق بین الخطاب الرسمي والغیر رسمي؟
.اكتب عن ٥ مواقف یستخدم فیھا الخطاب رسمي والغیر رسمي

الخطاب الغیر الرسمي الخطاب الرسمي

حدد أي من ھذه المعلومات تنتسب إلى الخطاب الرسمي أو غیر الرسمي؟

خطاب رسمي أم غیر رسمي؟ الیوم األول

  یكتب إلى
 األصدقاء و العائلة

و المعارف

 یكتب إلى األعمال
 التجاریة، الكلیة، صاحب
.العمل، المنظمات، إلخ

 الجمل طویلة و
معقدة

 ال یحتوى على
اختصارات

 الجمل قصیرة
و بسیطة

 رسالة مكتوبة بطریقة ودیة،
 لشخص على صلة شخصیة

 بالمرسل، و یسمى رسالة غیر
.رسمیة

ھل رسالتك ىرسمیة أم غیر رسیمیة؟



راجع مسودتك من الیوم األول.، ثم اختر مشكلة واحدة واكتب خطاباً 
مقنعاً. یوجد نموذج أدناه:

شارع الحریة، منزل رقم ١٤ 

٢٠٢١/٧/٢١

رئیس التحریر
جریدة الرایة – الدوحة، قطر

الموضوع: تحسین المكتبة

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

مع تحیاتي، 

عبدهللا خالد

عنوان المرِسل

عنوان المرَسل 
إلیھ

التاریخ

العنوان

التحیة

مضمون الرسالة

التوقیع

االسم الكامل

اذكر غرض الرسالةالمقدمة

وضح أھمیة القضیة في سببین أو ثالثةالتفاصیل

اقترح بعض الحلولالحل

لخص باستخدام عبارة مؤثرةالخاتمة

التعلم القائم على المشاریعالیوم الثاني

اكتب رسالة عن قضیة

٥٠



ھو سرد قصصي واقعي أو خیالي 
قصیر.

سلسلة من األحداث المكتوبة تصف 
شخصیات خیالیة أو واقعیة.

الھدف منھ یزود القارئ بإرشاداٍت، أو 
توجیھات للقیام بعمٍل أو نشاٍط، أو حركٍة معیَّنة

تعالج فكرة أوموضوًعا معیًنا كامًال، وتتنّوع 
المقاالت بین المقاالت الفلسفّیة والّتاریخّیة 

والسیاسّیة واالقتصادّیة ألخ.

القصة القصیرة

السیرة

النص التفعیلي

المقالة

تحت أي نوع تندرج كتابة الرسالة؟

فكر في أمثلة لكل من األنواع األدبیة.•

حدد النوع األدبي لكل من النصوص التالیة:•

ُتصنف النصوص األدبیة حسب العناصر المكونة  لھا. أدناه تجد بعض األمثلة ألنواع 
النصوص األدبیة.  تنقسم الكتب إلى:

الیوم الثاني

األنواع األدبیة

نشاط

یتكون من للوھم أو فكرة، وكما یوحي 
اسمھا، فإن النوع األدبي للخیال یشیر 
إلى قصص ملیئة بالعناصر الخیالیة 

وغیر الواقعیة.

الخیال

ھو نوع األدب الذي یتم تعریفھ على أنھ كتابة نثریة 
إخباریة أو واقعیة ولیست خیالیة. تصبح كل 

الشخصیات المتضمنة في ھذه القصة ممكنة ، 
ومعظم األشیاء والقصة احداث فعلیة

غیر خیالي

بعض انواع النصوص االدبیة

سلسلة من األحداث المكتوبة تصف 
شخصیات خیالیة أو واقعیة.

السیرة

ھل ھذه االنواع خیالیة ام غیر خیالیة؟

٥١



اقرأ رسالتك ألحد أفراد عائلتك أو أصدقائك.•
اطلب منھ التفكیر في حجج تعارض أفكارك. •

اذكر واشرح سبب أھمیة اقتراحك 
وسھولة تطبیقھ. 

المناظرة
شاِركا أفكاركما بالصیغة أدناه:

یكرر العملیة لكل نقطة في رسالتك.

١

٢

٣

یفند النقطة التي أشرت لھا من خالل 
طرح األسئلة وشرح األسباب.

رتب ردك لیجیب على مخاوفھم من 
خالل اقتراح حلول أفضل حتى یقتنع.

أنت

٤

ھل تناقشتما باحترام وبنبرة ھادئة طوال المناظرة؟•
كیف یمكن لوجھات النظر المختلفة أن تعزز حججك ومقترحك؟•

لنتأمل

قم بتدوین األفكار من المناظرة التي یمكنك استخدامھا لتعزیز 
حججك في الرسالة.

التعلم القائم على المشاریعالیوم الثالث

اكتب رسالة عن قضیة

أحد أفراد عائلتك

٥٢



اغمض عینیك وضع یدیك على وجھك، ثم الحظ شكل عینیك وأنفك وفمك ∙
وأذنیك

 افتح عینیك وارسم وجھك أدناه بناًء على ما شعرت بھ یداك فقط. ∙
 

ھل ُتشبھك الرسمة؟ وكیف؟

ینظر إلیك األشخاص من وجھات نظر مختلفة، ولكن كیف ترى نفسك 

ھو أھم من نظرة أي شخص آخر. أشعر بجمالك كما أنت!

الیوم الثالث

أنُظر لنفسي

تأُمل المشاعر

٥٣



شارك رسالتك مع ستة أو سبعة أشخاص من أفراد عائلتك أو أصدقائك.

اطلب منھم تقیمھا من ١إلى ٥ بناء على التالي: 

تقنع الرسالة القارئ بالتفكیر في القضیة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة. اإلقناع

تحتوي الرسالة على حجج منطقیة وقویة.  المحتوى

تم استخدام لغة سلیمة. جودة الكتابة

تحتوي الرسالة على تسلسل واضح ومن السھل تتبع األفكار. التسلسل

أضف الفئة الخاصة بك!

٥ ٤ ٣ ٢ ١

تحتاج بعض 
التعدیالت

یجب إعادة 
كتابتھا

ممتازةجیدة جداًجیدة

َمِثل التصنیفات كرسم بیاني 

ابحث عن متوسط كل   فئة.•
ارسم الرسم البیاني. •

إلقناع
ا

المحتوى
كتابة

دة ال
جو

التسلسل

١

٢

٣

٤

٥

٠

ما ھي نقاط قوتك في الكتابة؟•
ما ھي النقاط التي یمكن تحسینھا؟•
 دون نقطتین ستقوم بتحسینھما في•

رسالتك القادمة.

الیوم الرابع

٥٤

تمثیل البیانات

أنشطة الریاضیات



٥٥

إضافة المزید من المعلومات لتقویة الحجج في رسالتك. 

 .إزالة الكلمات غیر الضروریة، یجب أن تكون رسالتك واضحة

ترتیب الجمل في رسالتك لجعلھا منطقیة وسھلة المتابعة. 

استبدال الكلمات في الرسالة بكلمات تنتسب إلى الخطاب الرسمیة. 

٥

٦

٧

إستخدم كلمات الربط. 

إستخدم عالمات الترقیم بطریقة صحیحة

تأكد من تھجئة جمیع الكلمات بشكل صحیح. 

قم بتحسین رسالتك القضیة عن طریق: 

التعلم القائم على المشاریعالیوم الرابع

اكتب رسالة عن قضیة

١

٢

٣

٤

أعد كتابة رسالتك على صفحة جدیدة بالتنسیق الصحیح. 



ما المدة الزمنیة التي سیستغرقھا تنفیذ الحل؟•
ما عدد األشخاص الذین سیعملون معاً لتنفیذ الحل؟ ومن ھم؟•
كم سیكلف؟•
ما ھي خطوات العمل؟ وما تفاصیلھا؟ •

تھانینا على كتابة رسالتك الخاصة عن قضیة مھمة!
اقنعتني رسالتك وأود العمل على إیجاد حل للمشكلة. لنضع 

خطة عمل معاً!

ضع خطة القتراحك وقم بإضافة التالي:

اصنع إعالن

لنشارك خطتنا مع الجمیع من خالل إنتاج إعالن إذاعي أو 
تلفزیوني مقنع!

صمم إعالن مقنع للقضیة ولحلك.•
یمكنك إضافة الموسیقى واإلیقاع والرقص لجعلھ ممتعا.•

أِد إعالنك أمام أفراد عائلتك وأصدقائك!
ھل فھموا القضیة واألفكار الرئیسیة لخطتك؟

٥٦

التعلم القائم على المشاریع

اكتب رسالة عن قضیة

كیف لنا أن ُنحِدث التغییر؟ فكر!

الیوم الخامس



نعیش في عالم جمیل، عالم مليء بالعجائب، عالم بھ جبال عالیة وأبحار واسعة، عالم یعج بالحیاة 
والفرح. إن عالمنا ھو منزلنا.

یسیطر البشر في عالمنا، إذ نصمم أحدث التكنولوجیا ونحقق أعلى طموحنا ونبني أجمل األشیاء. 
ندرس عالمنا والكون بأكملھ. نصنع أدوات لنیسر سبل الحیاة، ونأمل أن نحسن كل شيء حولنا.

ھاقد أصبحت الحیاة میسرة ولكن ھل أصبحت أفضل؟یدفع منزلنا أغلى ثمن بسبب أفعالنا.

تبدأ القصة مع بدایة العصر الھولوسیني الذي بدء منذ حوالي اثنا عشرة ألف سنة. 
كان یغطي الجلید النصف الشمالي من الكرة األرضیة وأجزاء كبیرة من الجزء الجنوبي. تحرك 

الجلید في ھذا العصر إلى القطبین الشمالي والجنوبي، وبدأت حقبة جدیدة مفعمة بالحیاة.

نمت أشجار وغابات جدیدة وازدھرت الحیاة. ارتفعت درجات الحرارة قلیالً وأصبح المناخ أكثر دفئاً ثم 
استقر. استمر ھذا االستقرار حوالي احدى عشرة ألف سنة إلى یومنا ھذا.

عّمر اإلنسان األرض وعاش بھا منذ حوالي مئتي ألف عام، ولكن عندما جاء العصر الھولوسیني منذ 
احدى عشرة سنة ازدھرت حیاة اإلنسان. 

٥٧

الیوم الخامس

بقلم بابیك بتشاریاعالمنا الجمیل

وقت القصة



اكتشف اإلنسان الزراعة، واستقر في بلدات وقریات، وصنع الفن وأسس حضارات عریقة. ولكن بدأ 
أسالفنا شیئاً فشیئاً بإزالة الغابات لزراعة المزید من المحاصیل .

ولكن مع مرور الزمن بدأ اإلنسان في استخدام موارد األرض بشكل أسرع وأسرع.

اختفت غابات أوروبا القدیمة قبل حوالي خمسة مئة عام، وبدأت الغابات في أجزاء أخرى من العالم 
أن تختفي أیضاً. لطالما استنزف اإلنسان موارد األرض، سواء كانت أشجاًرا أو معادن مثل الحدید أو 

حیوانات للخدمة والطعام. لطالما أراد اإلنسان المزید من ھذا الكوكب.

حدث كل شيء ببطء شدید وعلى مدى 
آالف السنین. كان تأثیر اإلنسان على 
بیئتھ ال یزال ضئیالً للغایة، وكان لدى 
األرض موارد كافیة لتجدید ما تم 

استنفاذه.

 حدث شيء غریب منذ مائتان وخمسون عام.. عندھا بدأ العصر الصناعي، عصر اآلالت، واستخدم 

اإلنسان اآلالت الكبیرة لصنع كمیات أكبر من السلع بغرض التجارة. حرق اإلنسان الوقود والفحم 
والنفط لتشغیل ھذه اآلالت.

 یمكننا أن نرى نتائج العصر الصناعي 
الذي بدأ قبل مائتان وخمسون عام؛ انظر 
للسیارات والطائرات والھواتف المحمولة 

ورحالت الفضاء وأجھزة الكمبیوتر.

ولكن عندما أطلق العصر الصناعي شرارة التقدم صنع أیضاً وحشاً شرساً، أال وھو تغیر المناخ.

٥٨

عالمنا الجمیل



كلما حرق اإلنسان الفحم والنفط كلما زاد مستوى ثاني أكسید الكربون في الھواء، ویتخّزن ھذا الغاز 
الضار في الغالف الجوي.

یحبس ثاني أكسید الكربون حرارة الشمس وھكذا ترتفع درجات الحرارة.
درجة الحرارة الیوم أعلى بـ ١.٢ درجة مئویة مقارنة بدرجة الحرارة منذ مئتي عام، وبحلول 

عام٢٠٥٠ سترتفع درجة الحرارة بـ  ٢.٤ درجة مئویة.

سیرتفع مستوى البحر إذا ازدادت درجات 
الحرارة بھذا الشكل، وستغرق المدن.

 سیزداد عدد الفیضانات مع مرور الوقت. 

وستجف األنھار عندما تختفي األنھار 
الجلیدیة.

سیصعب الخروج من المنزل خالل النھار بسبب موجات الحر، وسوف یزداد عدد األعاصیر العمالقة 
اآلتیة من البحر.

ً في كل  سیصعب الحصول على میاه للشرب، ستحترق الغابات كل عام، ستتضور  الحیوانات جوعا
مكان من أعمق األدغال إلى أعلى الجبال، وقد تصبح األوبئة مثل كوفید ١٩ أكثر شیوعاً. 

إنھ مستقبل مخیف للعالم كلھ.

ولكن یوجد أمل.
لسنا بحاجة إلى االستمرار في حرق الفحم والنفط.

قام اإلنسان ببناء تقنیات جدیدة ومبتكرة تساعده على استخالص 
الطاقة من الشمس والریاح والمیاه. إذا قلل كل بلد استخدامھ للنفط 

والفحم سننتصر على وحش التغیر المناخي..

بناًء على ما قرأتھ، اكتب رسالة تحث فیھا مجتمعك أو حكومتك على اعتماد 
مصادر متجددة للطاقة.

٥٩

عالمنا الجمیل
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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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 ھذه الكراسة مرخصة تحت رخصة المشاع اإلبداعي َنسب الُمصنَّف - غیر تجاري -

الترخیص بالمثل 4.0 دولي

CC By 4.0

CC By 4.0

CC By 4.0

ص ١٣: مقاس المزاج لألطفال بناًء على اإلذن للشعور انشأ من قبل مارك براكیت 
 LLC لیوم أفضل Ph.D. CCC-SLP Solutions.. انشأ من قبل ساندي برونر ، إم.

 ص ١٥، ١٦، ١٧: سرنجري یتعلم الضحك (اإلنجلیزیة)، من تألیف روحني نیلیكاني،

 تمت الرسومات من قبل انجي وابیش، ، تمت إعادة كتابتھ وتم تغیر اإلسم نشر من قبل
التعلیم فوق الجمیع، ونشر من قبل براثم بوكس تحت رخصة

.على ستوري ویفر

ص ٢٦، ٣٩، ٥٣: صمم من قبل منظمة دریم ادریم

 ص ٤٣، ٤٤، ٤٥: رھبة المسرح (اإلنجلیزیة)، من تألیف یمیني فیجایان، تمت

 الرسومات من قبل سومیش كومار، ، مدعوم من قبل             ونشر من قبل براثم
بوكس                                                تحت رخصة

CISCO

(© Pratham Books, 2006) على ستوري ویفر.

 ص ٥٧، ٥٨، ٥٩: عالمنا الجمیل (اإلنجلیزیة)، من تألیف بیبك بحاتتاشاریا، تمت

 الرسومات من قبل جونا دافاال، ، مدعوم من قبل اوركل، ، تمت إعادة كتابتھ وتم تغیر
اإلسم نشر من قبل التعلیم فوق الجمیع، نشر من قبل براثم بوكس

(© Pratham Books, 2006) على ستوري ویفرتحت رخصة.


