
مهارات الحساب

ن سن  سنوات١٤إىل ١١لألطفال بي 

.موارد تعليمية لبناء مهارات متعددة

المستوى الثالث
١كتاب األنشطة 

كاء المحتوى شر



:تأكد أن هذه المستوى مناسب لك

ون دقي ي خالل عشر
ن
:قةأجب عن األسئلة التالية ف

١

ي الصفحة ال
ن
.تاليةتحقق من إجاباتك باستخدام اإلجابات النموذجية ف

:امأل الفراغات

:قم بالحسابات التالية

١٢,٧٥+  ١٠,٢٥ =_______

١٠÷٢٨,٥ =_______

:اكمل األنماط أدناه

_____     _____     _____  أ     أ     ج    ب     ب     أ     أ      ج        

٧١٤٢١٢٨_____     _____     _____

:سم أوجد٣٠إذا كان محيط المستطيل 

الجوانب المفقودة•

. مساحة المستطيل•

ن أبنائه الثالثة بتساوي٣٠,١٥يريد جاسم أن يقسم  ل كل كم دوالر سيحص. دوالر بي 

طفل؟

؟٢٠٪ من ٥ما هو 

٣٢,٧٥-٣٤  =_______

١٦,٦X٤ =________

سم١٠

؟

؟؟

.ج .ب .أ

٣.

٢.

١.

٤.

٥.

٦.

٦

١

١٦ ٨

٦

٣٥ ٥

٣

٣٦



دليل اإلجابات

.قم بتصحيح األجوبة ثم قم بَعد العالمات

ي األول والثااستخدم كتب األنشطة للمستوى 
ن
.ن أو أقل٩

!هذا الكتاب مناسب لك ١٥إىل ١٠

:إذا كانت نتيجتك

٢

١٢,٧٥+  ١٠,٢٥ =_______

١٠÷٢٨,٥ =_______

_____     _____     _____ أ     ج    ب     ب     أ     أ      ج        

٧١٤٢١٢٨_____     _____     _____

١٠,٠٥= ٣÷٣٠.١٥

١هو ٢٠٪ من ٥

٣٢,٧٥-٣٤  =_______

١٦,٦X٤ =________

سم١٠

.ج .ب .أ

٣.

٢.

١.

٤.

٥.

٦.

٣٦ ٦

١

١٦ ٨

٦

٣٥ ٥

١٣

سم٥ سم٥

سم١٠

ب              ب              أ

٣٥٤٢٤٩

٢٣١,٢٥

٦٦ ٢,٨٥

٣ ٦

٥x١٠=  المساحة  
٢سم٥٠=   المساحة

عالمة لكل إجابة 

صحيحة

عالمة لكل إجابة 

صحيحة

عالمة لكل إجابة 

صحيحة

درجة واحدة

عالمة واحدة

عالمة واحدة

٢١
عالمة لكل إجابة 

صحيحة



ي التعليمي
ةرحلت 

األسبوع األول

!تم

ي 
ن
األسبوع الثان

!تم

األسبوع الثالث

!تم

األسبوع الرابع

٣اليوم  ٢اليوم  ١اليوم 

-------------------: االسم

ارسم صورة لنفسك هنا   

!رائع

٣

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إىل موقع 
ن
للمزيد من المصادر IFERBف

https://resources.educationaboveall.org:  المشابهة

٥اليوم ٤اليوم 

١اليوم 

١اليوم 

٢اليوم ١اليوم 

٢اليوم 

٣اليوم ٢اليوم 

٣اليوم 

٤اليوم ٣اليوم 

٤اليوم 

٥اليوم ٤اليوم 

٥اليوم 

٥اليوم 

https://resources.educationaboveall.org/


 اليومي 
ن الروتي 

مشاعري

ي دفتر مالحظاتك بشكل 
ي . يومي دّون ما تشعر به فن

فكر فن

.سبب شعورك بهذا الشعور

____________ألن________ اليوم أشعر بال

confused lonely

الحماس الفرح السعادة الهدوء

األلم التشويش القلق الوحدة

الخوف اإلنزعاج الغضب
٤



وع المشر

ي حياتنا
ن
اكتشف دور المال ف

المال مهم

نظرة عامة: األسبوع األول

٥

١
٢

٣

٤

نظام المقايضة
نظام سنعود بالزمن لنتعّرف عىل

الدائرة والمستطيل.المقايضة
ر فيما تحب وما تريد أن تف

ّ
عله من فك

خالل هذا النشاط

منحتن الطلب
ي سنتعلم كيفية رسم جدول الطلب
ن
ف

ي 
.شكل رسم بيانن

مقىه الرياضيات

سنبتكر أسئلتنا الخاصة 

!وسنجيب عنها

وقت القصة
سنقرأ قصة عن فعل ما هو 

.صحيح

٥

ورقة•

قلم•

األدوات المطلوبة



لماذا نقدر المال؟

ما هو المال؟ كيف نستفيد منه؟

.بهقدم امثلة عن ما يمكنك فعله باستخدام المال واألشخاص الذين يتعاملون

ء آخر لش  ... إذا لم نكن نملك المال ي
اء هل يمكنك استخدام ش 

األغراض؟

ھل كان الناس یملكون المال بنفس الشكل الذي نملكه الیوم؟•

ھل ھناك أشكال أخرى للمال؟ •

اع ال• ي یحتاجونھا قبل اختر
اء األغراض التر مال؟ما الذي كان یستخدم لش 

:المقابلة

أسئلة المقابلة قد . اجمع معلومات حول المال من عائلتك وسجل ردودهم

:تكون

اء األكل: مثال نستخدم المال لشر

ي الُمشت 
البائع

اليوم األول

٦

التعلم القائم عىل المشاري    ع

المال مهم



نشاط

ي السابق وقبل ظھور العمالت الورقیة، كان النا
س فن

ىل ما یتبادلون األغراض مع بعضھم البعض للحصول ع

.نظام المقايضةوھذا یسىم . یحتاجون إلیه

المجموع
أغراض
أخرى

األدوية المالبس الطعام
ن  الالعبي 

الالعب األول

ي 
الالعب الثانن

الالعب الثالث

الالعب الرابع

ن للنشاط•  أربعة العبي 
.اختر

ضافة يمكنك إ. يجب عىل كل العب أن يجمع أربعة أغراض من إحدى الفئات أدناه•

 
 
!فئات أيضا

ن قيمة مختلفة • ن ( ٥إىل ١من )سيقوم كل العب بتعيي  ألغراضه، و يجب تعيي 

.إىل الغرض األكتر قيمة٥الرقم 

ي . سيبدأ الالعبون بالمقايضة•
ي تملكها باألغراض فن

 الفئات تداول األغراض التر

.الهدف هو الحصول عىل أكتر عدد من النقاط. األخرى

ي حصل علیھا كل العب3بعد •
.جوالت، قم بحسب إجماىلي النقاط التر

ھل كان من السھل إقناع اآلخرین؟•

ي رأیك ماذا حدث لألشخاص الذین امتلكوا الكثت  من غر •
ض فن

واحد؟

.لمقايضةقارن التبادالت القائمة عىل المال بتلك المبنية عىل ا•

ا•
 
أیھما أفضل؟ لماذا؟! اسأل عائلتك عن رأیھم أیض

!دعونا نفكر

اليوم األول

٧



x٢( العرض+ الطول =  )المحيط 

العرضxالطول =  المساحة 

اصنع نقودك الخاصة

 كعملة ورقية
ً
 الرغم من لماذا یرید الناس المال عىل. يتم تمثيل النقود عادة

ی  ھا بالمال لھا قیمة أعىل من العمل ي یمكن أن نشتر
ة نفسها؟أن األغراض التر

الطو ل 

العرض

.احسب محيط ومساحة نقودك

ي ب
لدك؟ماذا تسىم العملة النقدية فن

وما هي فئاتها المختلفة؟

 ٣٠اقطع •
ً
(.عمالت معدنية)دائرة ٣٠و( عملة ورقية)مستطيال

.عمالت ورقية ومعدنية من كل منها5واصنع ...( ، إلخ١٠٠، ٢٠، ٥)فئات ٦اختر  •

 عىل معلم مھم أو شخصی. انظر إىل عملة نقدية
ً
.  ة تاریخیةتحتوي العملة عادة

یة ن ك أو أضف صورة لبطل! كما تحتوي بعض العمالت عىل مقولة تحفت 
ا إلحدى العمالت الورقیة و  ا ملھم  مك المفضل وأضف اقتباس 

َ
المعدنیة َمعل

ي صنعتھا
.التر

5

.احسب المبلغ اإلجماىلي للمال الذي لديك

ي اسم جذاب لُعملتك
!فكر فن

ي اليوم الث
ن
ان

٨

التعلم القائم عىل المشاري    ع

المال مهم



تأُمل المشاعر

الدائرة والمستطيل
ي تستمتع بفعلها•

.ضع دائرة حول كل األشياء التر

ي المست•
ن
ي تريد القيام بها ف

 حول كل األشياء التر
ً
.قبلارسم مستطيال

ي المساحة أدناه•
ن
.اكتب هوايتك الخاصة ف

الكتابةالقراءة اللعب مع الحيوانات          الرقص

العزف عىل آلة موسيقية     الذهاب إىل الحديقة   اللعب باأللعاب

ئ جديد          مشاهدة األفالم               السباحة تعلم شت 

ي بطريقة مرتبة
الدراسة           الحفاظ عىل أغراضن

ي الضحك
مساعدة اآلخرين           السفر مع عائلتر

( الصدق)قول الحقيقة 

ي وقت محدد مشاهدة أفالم الكرتون
أكل الفواكه       النوم فن

االعتناء بالنباتاتتكوين صداقات جديدة

ي 
الذهاب إىل المدرسة       الغناء          اللعب مع أصدقانئ

ي              اللعب بطائرة ورقية الرسم 
مساعدة عائلتر

ي اليوم الث
ن
ان

٩



رتب متجرك

π =٣.١٤

x٢x πنصف القطر = المحيط •

٢نصف القطرx π= المساحة •

اكتب محيط ومساحة عملتك المعدنية

.باستخدام المعادلة

لك واكتب السعر بجوار كل غرض يجب أن يكو • ن ة أغراض من متن ن اجمع عش 

أعِط العمالت ( . أقالم٥: عىل سبيل المثال. )نسخة من كل غرض٥إىل ٤هناك 

ي صنعتها لعائلتك وأصدقائك وادعوهم إىل متجرك
.التر

.كما هو موضح أدناه وامألهجدول طلب اصنع •

اه كم شخص اشت  السعر الصنف

.طباستخدام خي( العملة المعدنية)اعتر عىل محيط الدائرة 

πأو _____ = نصف القطر ÷ المحيط 

ي 
اء المنتج ولديهم المال الكافن ائه؟  كم عدد األشخاص الذين يرغبون بش   لش 

".بالطلب"يسىم ذلك 

ي متجرك وقم بتخفيض األسعار
يات سجل مشتر . أعلن عن وجود تخفيضات فن

.الزبائن باألسعار المختلفة

؟ ما• ذا ما كان الطلب عىل األغراض عندما كانت بالسعر األصىلي

حدث بعد التخفيضات؟ 

ن الطلب والسعر؟• هل هناك عالقة بي 

اليوم الثالث

١٠

التعلم القائم عىل المشاري    ع

المال مهم

المنتصف



نشاط

منحتن الطلب
ي 
ظِهر لنا الرسوم البيانية. لنظهر جدول الطلب كرسم بيانن

ُ
المعلومات ت

 
 
.برصيا

السعر الكمية المطلوبة

١٥ ١

١٢ ٢

٩ ٣

٦ ٥

٣ ٧

 لألغ
 
 مشابها

ً
راض اصنع جدوال

ي متجرك
ن
.الموجودة ف

ي 
المحور السيتن

ي
صاد

حور ال
الم

عر
س
ال

الكمية

س-اإلحداثية 

ي •
ي قم برسم الرسم البيانن

ن
ف

ك .دفتر

ن حدد النقاط عىل المحوري•

ي الجدول( س ، ص)
ن
.ف

 عتر النقاط•
 
.ارسم خطا

(س ، ص)زوج مرتب 

(١٢، ٢)

سىم هذا الخط بمن
ُ
حتن ي

.الطلب

مثال

اليوم الثالث

١١

ص-اإلحداثية 

١٥

١٢

٩

٦

٣

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧



األشخاص الذين 

يصنعون األشياء

.للبيع

ج 
َ
".العرض"ُيطلق عىل مقدار ما يتم إنتاجه من الُمنت

هل يريد المستهلكون أسعار منخفضة أم مرتفعة؟ ولماذا؟

 منخفضة أم مرتفعة؟ ولماذا ؟
 
هل يفضل المنتجون أسعارا

ي 
ي )السعر : ارسم جدول العرض عىل شكل رسم بيانن

كمية ، ال( المحور السيتن

(المحور الصادي)

(.ُمنِتج)تخيل أنك صاحب متجر •

.مثل الجدول أدناه لمنتجات متجرك وامألهجدول العرض اصنع •

ي تريد بيعها
الكمية الت  السعر ج

َ
الُمنت

ُمنِتج

األشخاص الذین 

ون المنتجا .تیشتر

كُمستهلِ 

ن تريد ان تاج أي من هذين المنتجي 

المزيد منه؟ ولماذا؟

فة قم بإجراء مقابلة مع صاحب متجر لمعر 

 ولماذا
 
.ما هي المنتجات األكتر بيعا

عاليوم الراب

١٢

التعلم القائم عىل المشاري    ع

المال مهم



١٣

عاليوم الراب
مقىه الرياضيات

!  أدناهاطلب من صديق ملء الفراغات لكي تحل األسئلة. اكتب سعر كل غرض أدناه

قائمة المقىه

ي . ------دفعت أمل طلبت أمل
كم البافر

جعه؟ الذي يجب أن تستر

طلبت سارة

ن  طلب حسي 

طلب خالد

ي . ------دفعت سارة 
ر
كم الباف

جعه؟ الذي يجب أن تستر

ن  ي . ------دفع حسي 
كم البافر

جعه؟ الذي يجب أن يستر

ي الذ. ------دفع خالد 
ي كم البافر

جعه؟ يجب أن يستر

مثلجات بنكهة 
الشوكوالتة شوكوالتة ساخنة كعكة الجزر

كعكة الفراولة

ن المخف وقاللير

و



انيتك هي  ن  ٥٠تخيل أن مت 
 
كم عدد . دوالرا

ي تستطيع ش  
ائها بهذا حبات التفاح والموز التر

المبلغ؟ 

. اسأل أحد أفراد عائلتك عن طرق إدارتهم للمال

هل من المهم توفت  المال؟ ولماذا؟

 كالتاىلي 
ن :جرب أعداد مختلفة من الفاكهتي 

ل خالل األسبوع١٠اكتب أهم • ن ي المتن
.أغراض تستخدمها فن

ي جدول •
.واحسب المجموع الكىلي ( كما هو موضح أعاله)ضعها فن

(١٠٠: عىل سبيل المثال. )خذ بعض المال من العمالت الذي صنعتها•

المجموع الكمية السعر ج
َ
الُمنت

٢x٤= ٢ ٢ ٢ التفاح

٥x٥٠= ١٠ ١٠ ٥ الموز

٥٤= ٥٠+ ٤ المجموع

انية ن ء ما وتساعدنا عىل التالمت  ي
وفت  هي مقدار محدد من المال نخصصه لش 

.ورصف المال بشكل حكيم

ي بعد أن تدفع مقابل كل ما تحتاجه
أنت قادر هل. المال المدخر هو المبلغ المتبق 

انية؟ ماذا ستفعل بالمال المدخر  ن ؟عىل ادخار النقود؟ ماذا لو قمت بزيادة المت 

٢ ٥

انيتك النهائية ألفراد عائلتك ن لمال؟لماذا نقدر ا: ناقش معهم. قدم مت 

اليوم الخامس

١٤

التعلم القائم عىل المشاري    ع

المال مهم



وقت القصة

إلتقطها

وكان يريد أن. رد حازم بشعة" أنا آسف،"

ي حول باهر ولكن قام باهر بدفع
ه فجأة يمش 

 . فوقع حازم
 
هل : "ضحك باهر وسأله ساخرا

ة لتتعتر بتلك ال" "سهولة؟لديك أقدام كبت 

ل ن ل ق. كان الطقس شديد الحرارة. ركض حازم إىلي المتن ن  لحسن الحظ، كان المتن
 
.  ريبا

ي الطريق
ا ما فن

 
.فجأة الحظ شيئ

 إسمها ثريا لمساعدته
ٌ
،. "أتت فتاة

 
قد رأيت كل ل. "قالت ثريا" عفوا. "قال حازم" شكرا

ء، باهر متنمر ي
."ش 

ازم ال يستطيع أن يصدق ح! إنها محفظة. توقف حازم

حتوي إنها ت! واو. ألقر نظرة شيعة داخل المحفظة. حظه

!عىل الكثت  من المال

اليوم الخامس

١٥

ي " .  سةرصخ حازم عندما رن جرس المدر " يبييت 
ل ن ا يمكنه العودة إىل المتن يوم أن يرغب ال. أخت  

مع فجأة س!" انتبه! مهال. "يلعب كرة القدم
 يرصخ أمامه

 
تذمر . لم يالحظ وجود باهر. صوتا
.باهر



التقطها

ي جيبه ثم ألقر نظرة شيع. كان قلب حازم ينبض بشعة
ى إذا وضع المحفظة فن ة حوله لت 

ب شخص إليه، إنه . كان شخص ما قد الحظ ما فعل د كان باهر عىل بع. باهرإقتر

.خطوات قليلة فقط من حازم

.ظهرهخلفالمحفظةحازمأخقن 

اشتلتقطرأيتكلقد .األوآنفات"
 
"يئ

رأىعندما باهر تفاجأ .باهرقال

.أخذهاثمالمحفظة

منا ثريإنها .!"ال"ترصخفتاةصوتسمعوا 
ا ليسالمالحازم،".المدرسة

 
ليس.لكملك

ي الحقلديك
".بهاالحتفاظفن

أبتسمت.عال  بصوتحازمقال"سأعيده"
.ثريا

إىلحفظةالموأعاد رأسهباهر هز .ثرياقالت"ترىسوف.الصحيحالترصفهو هذا "
 باهر قال"جبان،أنت".حازم

 
.طفبللحازمثريا قالت"جبانلستأنت".مغادرا

ي المحفظة
ا إلمرأة كانت المحفظ. نظر حازم وثريا إىل بطاقات الهوية الموجودة فن

 
ة ملك

ة لغالية وأطفالها". غالية"تدىع  هاكتشف حازم أن. كانت هناك صورة صغت 

.باهرقال"قدم،كرةأو جديد حذاءلنفسكاشتر .بالمالاحتفظ"

١٦



التقطها

حت العمة فت." ال أستطيع أن أصدق ذلك. "قالت العمة بصوت  عال  !" محفظتر "

ي المحفظة
انا . دةكل النقود موجو . "غالية المحفظة وتفقدت النقود الموجودة فن

 
 
ي بعض الطعام. سعيدة جدا ت ولكن بعد ذلك فقد. كان عىلي أن أذهب وأشتر

ي 
."اعتقدت أننا سنصاب بالجوع هذا األسبوع . محفظتر

.شكرت العمة زونكي وثاندي

ليهما ن .  مش  حازم وثريا إىل متن

حازم سعيد للغاية لقيامه بالترصف

ثريا عىل حق، لو كان حازم قد. الصحيح

 مثل باهر
 
.احتفظ بالمحفظة لكان لئيما

هل كان حازم سيعيد المحفظة إذا لم تكن ثريا موجودة؟•

هل سبق لك أن تعرضت التنمر من قبل أي شخص؟ ماذا حدث؟ كيف •

شعرت؟

.قم بتمثيل مشهد من القصة مع باهر وحازم وثريا•

:اجب على التالي

ي مكان قريب"يعرف غالية وقال 
 معي تعاىلي . إنها تعيش فن

."لنعيد محفظتها

لها وطرقوا الباب ن السوء وأخذ شعر حازم ب. فتحته العمة غالية باكية. ذهبوا إىل متن

 إىل ت. المحفظة من جيبه
 
ت تعابت  وجه العمة غالية الحزينة فورا عابت  تدل عىل تغت 

.السعادة والفرح

١٧



١٨

انطباعك األسبوعي 

ع؟هل استمتعت بالتعلم هذا األسبو 

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ي األ 
ن
سبوع ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل ف

القادم؟

ي تعلمته
ا؟ما هي بعض األشياء الجديدة الت 

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إىل موقع 
ن
للمزيد من  المصادر IFERBف

https://resources.educationaboveall.org:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/


١٩

ي 
ن
عامةنظرة: األسبوع الثان

٢

٣

٤

وع المشر

القرعة

األشياء المفضلة

تدفق كالماء

ن إلظهار  قم بإنشاء مخططات في 

.االحتمالية

.الحظ كيف يتدفق الماء وارسمه

العب لعبة لمعرفة ما إذا كنت ستختار صورة

أو كتابة

.اكتشف احتمالية وقوع حدث ما

االحتماالت مهمة

١

٥

استكشاف االحتمالية

.  تتبع الطقس، وإنشاء لعبة احتمالية

مخططات الشجرة
قم بعمل مخططات شجرية إلظهار 

.االحتمالية

ورق•

قلم •

األدوات المطلوبة

خيط•

غراء•



االحتماالت مهمة

ي الرياضة؟ •
ن
حديد دور رمي العملة لت: مثال)ناقش كيف يتم استخدام االحتماالت ف

، إلخ ن ن أو المراهنة عىل فوز فريق معي  ، تخمي 
 
ن عشوائيا .(معي 

ي 
ن
كيف يتم استخدام االحتماالت ف

الحياة الواقعية؟

وهذه االحتماالت ليست خاطئة أو –هناك إحتماالت لكل حدث 

ورة، هي فقط توضح لنا مدى إمكانية وقوع حدث .ماصحيحة بالضن

٢٠

.ضع دائرة حول  الخيار المناسب
أعتقد أنه الحدث

محتمل                 غت  محتمل  .سيكون الطقس مشمسا غدا

محتمل                 غت  محتمل  .سوف ألعب مع صديق اليوم

محتمل                 غت  محتمل  ن  ي طائرة خالل يومي 
ن
.سأطت  ف

محتمل                 غت  محتمل  .سوف آكل فاكهة اليوم

مجموع االحتماالت 

احتمالية الحصول:  مثال
إجماىلي عدد الكرات(األحمر)عىل اللون 

الحمراءعدد الكرات 

١٢

احتمالية الحصول عىل
(=األزرق)اللون 

الزرقاءعدد الكرات 

إجماىلي عدد الكرات

٥

١٢

اليوم األول

=االحتمالية 
إحتمال وقوع الحادث

مجموع االحتماالت 

٧

التعلم القائم عىل المشاري    ع



اليوم األول
النشاط

تعلم االحتماالت باستخدام العملة
(ك)أو كتابة( ص)صورة: عندما ترمي عملة مرة واحدة ، هناك نتيجتان محتملتان

ي ظهرت فيها الصورة= احتمالية الحصول عىل صورة 
عدد المرات التر

إجماىلي عدد الرميات

=  واحتمالية ظهور رأس =        إذن احتمالية ظهور ذيل 

مخطط شجري

يمكننا إظهار هذا كمخطط 

.شجري

(.ك ك)و ل ( ص ك)و ل ( ك ص )احسب  ل •

ما هو مجموع احتماالت جميع النتائج؟•

؟ ن ما هي النتائج المحتملة عندما نرمي عملتي 

ا لرمي 
ا شجري 

 
.عمالت معدنية٣ارسم مخطط

.احسب احتمال كل النتائج

ص
ص

ك

ك

ص

ك

النتائج

ص ص 

ص ك 

ك ص 

ك ك 

العملة الثانيةالعملة األوىل

ىل الحصول ع( ل)باستخدام هذه المعلومات أعاله، يمكننا إيجاد احتمال 

ن كتابة :عملتي 

(         ك)ل X( ك)ل (= ك ك)ل 

١x ١
٢ ٢

=
١
٤

١

٢

١

٢

٢١



ي 
ن
اليوم الثان

التعلم القائم عىل المشاري    ع

االحتماالت مهمة

ي الجدول
د وسجل النتائج فن .إرم التن

:بناًء عىل الجدول، ما هو احتمال الحصول عىل

د؟١● عند رمي التن

د؟٥أو ٣● عند رمي التن

د؟٦، أو  ٤، ٢● عند رمي التن

د؟٨● عند رمي التن

ة؟ما هو مجموع احتمالية كل النتائج الممكن

د هي  .٦و ٥و ٤و ٣و ٢و ١نتائج رمي التن

.٠احتمال نتيجة مستحيلة هو 

.ارسم الصورة واقطعها•

اطِو عىل طول الخطوط والتصق •

.ببعضها البعض لتشكيل مكعب

اصنع حجر نرد

.احسب احتمال الحصول عىل كل رقم عىل نرد

الرقم عىل حجر 
د التن

الرميات

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠
٢٢



ي 
ن
النشاطاليوم الثان

استكشاف االحتمالية

:يمكننا إضافة االحتماالت 

(ص ك)ل ( + ك ص)ل ( = كتابة مرة واحدة)ل 

١

ن  ما هو احتمال الحصول عىل كتابة مرة واحدة؟. يتم إلقاء عملتي 

:احسب

(صورة مرة واحدة عىل األقل)ل 

(كتابة)ل 

(كتابة مرة واحدة عىل األقل)ل 

أوجد اإلجابات لألسئلة أعاله 

لمعرفة االحتماالت الممكنة عند 

!رمي ثالث ُعمالت

الطقس الرميات

ي 
(اليوم)اليوم الثانن

 )اليوم الثالث 
 
(غدا

اليوم الرابع

اليوم الخامس

لعبة االحتماالت 

لِون األجزاء أو اكتب . أجزاء٤ارسم دائرة وقّسمها إىل •

ي كل رب  ع
ن
.اسم لون مختلف ف

ي ال•
ن
منتصف قم بصنع سهم باستخدام الورق وثبته ف

.باستخدام دبوس بحيث يدور عند تحريكه

ي جدول٦قم بتدوير السهم •
ن
.مرات وسجل النتائج ف

.أوجد إحتمال الحصول عىل كل لون•

ي 
راقب وسجل الطقس فن

هل الطقس غائم أم . الجدول

ممطر أم عاصف أم مشمس؟

تتبع الطقس

+١

٤٤
=٢

٤

١أو

٢

٢٣



اليوم الثالث
التعلم القائم عىل المشاري    ع

االحتماالت مهمة

٢٤

ا• ا ثاني 
 
.اصنع نرد

دان  :مرات وسجل مالحظاتك١٠إرمي التن

:ثم احسب احتمالية الحصول عىل

(٦،٣)ل •

(٥،١)ل •

(٣،٢)ل •

(٧،١)ل •

د)ل • (نفس الرقم عىل كال حجر التن

ي نفس الوقت
ن
مخطط ارسم. اكتشف عدد النتائج المحتملة إذا رميت نردان ف

.شجري

ي الحياة الو 
بعض . )اقعيةناقش مع عائلتك واذكر بعض التطبيقات الشائعة لالحتماالت فن

.(األلعاب ، الطقس ، الرياضة ، الصحة ، إلخ: األمثلة

د اصنع لعبتك الخاصة باستخدام التن

.أو العمالت المعدنية

!العبها مع عائلتك وأصدقائك

هل استمتعتم باللعبة؟•

هل كانت القواعد واضحة؟•

؟هل يمكنك عمل نسخة مختلفة من اللعبة• هيا نفكر

النرد الثاني النرد األول الرمية

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠



ي ثاليوم الثال
ن ذهتن تركت 

ي الخارج∙
ن
.صب بعض الماء ببطء عىل األرض ف

.راقب تدفق المياه∙

.صب المزيد من الماء والحظ كيف يتحرك

:ارسم الشكل الذي تكّونه الماء أدناه

تدفق كالماء

هل الماء يتحرك لألمام؟∙

هل تتحرك ببطء أم بشعة؟∙

ي بعض األماكن؟∙
ن
هل تبطئ الماء ف

ي أماكن أخرى؟∙
ن
هل يتحرك الماء بشكل أشع ف

هل يجف؟∙

ت  محتمل أم غ-ما هو احتمال عدم انتشار الماء عند سكبه عىل األرض 
محتمل؟

٢٥



اليوم الرابع
التعلم القائم عىل المشاري    ع

االحتماالت مهمة

٢٦

.ارسم شجرة عائلة تضم أكتر عدد ممكن من األجيال•

:اجمع المعلومات أدناه لكل فرد من أفراد األشة•

الطولالعمراالسم
:مالمح٤إىل ٢اختر من 

ر أو لون الشع: عىل سبيل المثال

ن  ة أو العي  البش  صلة القرابة بك

ي شجرة العا•
ن
ي يملكها أفراد األشة ف

.ئلةقارن مالمحك مع تلك التر

ارسم ما هي فرص حصول طفلك المستقبىلي عىل خاصية معينة؟

!الطفل كما تتخيله

سامي -الجد 
ا، ٧٠ سم، وعيون زرقاء، ٢٠٠عام 

شعر أسود

سمر -الجدة 
٦٥ ،

 
سم، عيون بنية، شعر أسود١٨٠عاما

نارص -األب 
٤٥ ،

 
سم، عيون بنية، ١٩٠عاما

شعر أسود

ماريا-األم 
٣٨ 

 
سم، و عيون زرقاء، ١٦٠، عاما

ي  شعر ذهتر

عائشة-أنا 
١٣ ،

 
سم، عيون بنية ، ١٣٠عاما

ي 
شعر بتن

مثال

٣( = شعر أسود)ل : مثال
٥

محتمل

ا  ارسم أو أضف صور 

ا
 
!أيض



لعبة الحساباليوم الخامس

٢٧

القرعة

طريقة اللعب

ثم . ورةيرمي الالعب األول عملة ويقفز خطوة لألمام فقط إذا كانت النتيجة ص•

ي العملة ويقفز لألمام فقط إذا كانت النتيجة ك
.تابةيرمي الالعب الثانن

:سيسجل الالعبون مالحظاتهم أدناه•

تعليمات إلعداد اللعبة

ة ضع عالمة عىل نقطة البداية نقط•

النهاية واحرص عىل أن تكون 

ن  ن النقطتي  .  خطوات١٠المسافة بي 

.كل العب لديه عملة معدنية•

ي كل جولة
ن

العبان ف

ن من هذه اللعبة .العب جولتي 

ول  هل األفضل أن تكون الالعب األ

ي ( صورة)
؟(ةكتاب)أم الالعب الثانن

الالعب الذي يصل إىل نهاية 

 يفوز
ً
!المسار أوال

الالعب الثاني الالعب األول اللعبة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠



عاليوم الراب
النشاط

ي كي•
ن
ن أعاله قد وضعت ف ي مخططي في 

ن
إذا . ستخيل أن كل األشياء ف

 من الكيس، ما هي احتمالية الحصول عىل
 
 واحدا

 
ت شيئا :اختر

ي المفضلة •
مجموع أشيائك المفضلة= أشيانئ

ي المفضلة•
أشياء أصدقانئ

ن ص• كة بينك وبي 
.  ديقكاألشياء المفضلة األشياء المفضلة المشتر

ن  :أدناه( Venn Diagram)امأل مخطط في 

ي المفضلة    
 
أشيان

كة     األشياء المفضلة المشت 

الهاتف: مثال

أشياء أصدقائك المفضلة

األشياء المفضلة

٢٨

ن  ي مخططي في 
مجموع جميع األشياء فن

!حاول أن تحزر



اليوم الخامس
التعلم القائم عىل المشاري    ع

االحتماالت مهمة

٢٩

ي اليوم األول•
ن
.راقب جدول الطقس الذي قمت بإنشائه ف

مشمس ، ممطر ، عاصف، -احسب احتمالية كل نتيجة •

.غائم

كيف يمكننا أن نتنبأ بالطقس؟

ن من األربعة أيام، ح • ا ليومي 
( =مشمس)إذا كان الجو مشمس 

ي •
ن
ب  ها ف ٥٠= ١٠٠*  ٢=           ١٠٠إليجاد النسبة، ارصن

ا هي • ي األسبوع المقبل احتمالية أن يكون الجو مشمس 
ن
٥٠%ف

هل تعتقد أن هذه المعلومات مفيدة؟ لماذا؟

نشاط مجتمعي 

ن بمرض السكري • ي آخر)كم عدد األشخاص المصابي 
ي ( أو أي مرض ورانر

فن

ي محيطك
مجتمعك؟/عائلتك أو فن

ي عائلتك أو مجتمعك •
ن
أوجد )ما هو احتمال إصابة شخص ما بمرض السكري ف

.أو أعىل فاحتمالية الحصول عىل المرض عالية٥٠%إذا كانت (. النسبة

ن األطباء ، والب-كيف تساعد االحتماالت قطاع الصحة • احثي 

ي الحكومة وما إىل ذلك؟
فن

ي تريد استكشافها حول اال •
دعونا حتماالت؟ما هي بعض األسئلة التر

نفكر

٤
٢

٤



٣٠

انطباعك األسبوعي 

ع؟هل استمتعت بالتعلم هذا األسبو 

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ي األسبوع
ن
القادم؟ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل ف

ي تعلمته
ا؟ما هي بعض األشياء الجديدة الت 

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إىل موقع 
ن
للمزيد من  المصادر IFERBف

https://resources.educationaboveall.org:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/


٣١

امةنظرة ع: األسبوع الثالث

٢

٣

٤

وع المشر

ىلي 
ن متن

لك ن صمم متن

وقت القصة

يحتاج عمالؤك إىل مساعدتك لوضع 

ي 
!مخطط أرضن

ي أرض بعيد
ن
ل يتم بناؤه ف ن قم بإنشاء خرائط أرضية .ةاقرأ عن أول متن

لك ن .لمتن

ارسم مثل مهندس 
معماري

١

استكشاف المستطيالت

.يالتحل المسائل المتعلقة بالمستط

ورقة•

قلم •

ألدوات المطلوبةا

٥

ن  البحث عن الكتن
ل عن أشياء ذات مقاسا ن ي المتن

ن
ت ابحث ف

.مختلفة

ا ن  لك ممت  ن
.فكر فيما يجعل متن



اليوم األول
وع التعلم القائم عىل المشر

ارسم مثل مهندس معماري

كيف يمكنك رسم مخطط األرضية وكيف 

يمكنك القياس باستخدام جسمك؟

يقوم المهندس المعماري بتصميم غرفة أو مبتن 

.باستخدام قياسات دقيقة

٣٢

ي ، كان الناس يقيسون األشياء باستخدام أجسادهم
ي الماضن

ن
.ف

شت  

إصبع واحد

ذراع

قدم    

لك• ن ي متن
ن
.اختر غرفة ف

ي قدمك•
ن
.ابدأ من زاوية واحدة وقم بقياس كل جانب ف

ي 
-----الجانب الثانن

-------الجانب الرابع 

-----الجانب األول 

------الجانب الثالث 

هل لديها؟ أي األطراف متساوية؟( الزوايا)ما هو شكل غرفتك؟ كم عدد الرؤوس 

هذا ينطبق عىل جميع األشكال الهندسية؟



اليوم األول
لعبة الحساب 

.رقةاكتب قائمة لمقاسات مختلفة عىل و 

ل ب ن ي المتن
ن
هذا يجب أن يكون هناك أغراض ف

 
 
.الطول تقريبا

ن • ذراعي 

أقدام٣•

أشبار٤•

أصابع١٠•

سنتيمتر ١٠•

ين• متر

بوصة٥•

سنتيمتر ٢٠•

 يطابق ط
 
ون غرضا ل ويحرصن ن ي أرجاء المتن

ن
وله إحدى سيتجول الالعبون ف

ي القائمة
ن
.المقاسات المكتوبة ف

.ال يمكن ألكتر من العب اختيار نفس الغرض

تعليمات إلعداد اللعبة

طريقة اللعب

!أول العب يجد أغراض بجميع المقاسات هو الفائز

٣٣

بعض األمثلة    

ن أو أكت   ثالثة العبي 

ن  البحث عن الكتن



ي 
ن
اليوم الثان

التعلم القائم عىل المشاري    ع

ارسم مثل مهندس معماري

٣٤

.سنقوم برسم رسم تخطيطي لغرفتك عىل الورق

.لذلك ، يمكننا تمثيل المسافات باستخدام وحدة اإلصبع عىل الورق

.ابعقم بإنشاء شبكة باستخدام عالمات األص

ي الواقع، لذلك يرسم المهندسون المع
ماريون رسمة الغرفة أكتر بكثت  من الورقة فن

ة تشبه الغرفة الفعلية .وهذا ما يسىم بالمخطط. صغت 

مثال

ي 
أقدام٨= طول غرفتر

ي 
أقدام٥= عرض غرفتر

عارسم جوانب باستخدام نفس عدد األصاب

أصابع٨= الطول 

أصابع٥= العرض 

ة الحظ أن طول كل من المربعات الصغت  

، 
 
 واحدا

 
ي الشبكة يساوي إصبعا

ن
لذلك ف

.يسىم المرب  ع الصغت  مرب  ع الوحدة

ي يغطيها شكل ما
.المساحة هي عدد الوحدات المربعة الت 

إصبع مرب  ع______________ = مساحة الرسم الخاص بك 



ي 
ن
ي اليوم الثان

ن ذهتن تركت 

ىلي 
ن متن

.مرات٣اغلق عينيك، ثم قم بالشهيق والزفت  ببطء 

٣٥

ىلي 
ن ي متن

ن
ة ف ن أشياء ممت 

لك تجعلك تحس بالسعادة ن ي متن
ن
ي  أماكن أو أشياء ف

ن
.  فكر ف

:ارسم هذه األماكن أو األشياء واكتب اساميها 



التعلم القائم عىل المشاري    عاليوم الثالث

ارسم مثل مهندس معماري

٣٦

لك باستخدام طول القدم• ن ي متن
.قم بقياس الغرف المختلفة فن

.ارسم وقم بتوضيح القياسات باستخدام طول األصابع عىل الورق•

.   رفةأضف أشكال مختلفة مثل األبواب ورموز أخرى لتوضيح وظيفة كل غ•

ل شفاف ويرسمون خريطة ن أرضية يتخيل المهندسون المعماريون أن سطح المتن

ل من األعىل ، مثل طائر يطت   ن
.كما لو كنا ننظر إىل المتن

نانظر اىل الصورة وإبحث ع

الجدران•

األبواب•

عدد الغرف•

أشكال الغرف•

ي تراها•
األغراض التر

قم بإنشاء خريطة أرضية

احسب

الخريطة األرضية

.استعرض الخريطة األرضية أمام عائلتك واسألهم عن آرائهم

المحيطالمساحة

األصابع األصابع المربعة

ا ألننا ن  ما يتم التعبت  عن المساحة بالمتر المرب  ع أو بالقدم المرب  ع ، ولكن نظر 
ً
ستخدم أصابعنا، عادة

.فسوف نعتر عن المساحة المحسوبة كأصابع مربعة



ورقة عملاليوم الثالث

أوجد . أقدام٥طوله . قدم مرب  ع٢٠مستطيل مساحته •

.المساحة

ا وعرضها ١٤ارسم خريطة أرضية أدناه لغرفة يبلغ طولها • ا١٢قدم  .  قدم 

قدمان= مرب  ع واحد : المقياس•

أمتار ، قم بقياس ٥أحد جوانبه . ٢م٣٥مستطيل مساحته •

.الجانب اآلخر

استكشاف المستطيالت

ّسمه ق: تلميح. )اعتر عىل مساحة الشكل أدناه•

.(ساويةاألضالع المتقابلة مت. إىل مستطيالت

٣٧

ارسم 

المعلومات 

!لحلها



التعلم القائم عىل المشاري    ععاليوم الراب

ارسم مثل مهندس معماري

٣٨

ي سنحتاجها لهذه األرضية؟
كم عدد قطع البالط التر

ل لحساب المواد الال ن زمة يستخدم المهندسون المعماريون قياسات مختلفة للمتن

ل ن .إلكمال بناء المتن

.أوجد المساحة األرضية•

أوجد مساحة قطعة بالط واحدة•

مساحة األرضيةال= عدد البالط •

األرضية قطعة بالط

لك ن ؟كم قطعة من كل نوع أدناه ستحتاج ألرضية متن

المثال األول 

(بالط)

ي 
المثال الثانن

ن ) (بالطي 

المثال الثالث

(بالطات٣)

ن  إصبعي 

ن  إصبعي 

أصابع٦

٥
ع
صاب

أ

قم بصنع بالط بتصاميمك

ز وبإمكانك إضافة رمو ! الخاصة

!أيضا

مساحة قطعة البالط
الواحدة



اليوم الرابع وقت القصة 

البيت األول

ل ن ، أرادا بناء متن ن ن حميمي  ي بلدهم، كان الناس ال يز . كان رامي وعمر صديقي 
الون فن
ي الكهوف وال يعرفون كيف تبدو المنازل

.يعيشون فن

يا عمر، لقد "قال رامي ذات يوم، 
ي كهف مظ

ا من العيش فن
 
. لمسئمت جد

ي الغابة؟
ال فن ن ي متن

"لماذا ال نبتن
ا هي" قال عمر، ! " فكرة جيدة يا رامي "

نذهب ونسأل أصدقائنا الحيوانات 
 
ً
ل ن ي متن

!"كيف نبتن

ة، وكان أول حيوان يرونه  فخرج رامي وعمر من كهوفهم، ودخلوا غابة كبت 
ً
.فيل

ن " ي متن
نا كيف نبتن ؟هل يمكنك أن تختر

ً
"  ل

.سأل عمر ورامي 
مدة اقطعا األشجار لتصنعا أع: " قال الفيل

ي 
!"قوية وسميكة مثل سافر

لذلك قطعا شجرة وصنعا منها أعمدة 
.سميكة

الصوت قد أنر من ميثون وهي جاموس". موو"فجأة ، سمع رامي وعمر صوت 
ي الغابة

ة تعيش فن .كبت 

٣٩



البيت األول

ِعبا فذه
َ
ي إعداد األعمدة الحادة، لكنهما ت

با إىل نهر شكر رامي وعمر ميثون  وبدآ فن
ب الماء .قريب لش 

ا،حزينةأنا ":بحزنميثونقال
 
ال جد

ي 
ي ،اآلنالتحدثيمكنتن

دكسأساعلكنتن
ي 
لكبناءفن ن ،نمر قتللقد .متن ي ضعذا لزوجر

لكلحمايةحادةأعمدة ن ."متن

بت،فجأة ت  الكثاجمعوا "وقالت،منهمسمكةاقتر
فوقواحدةالسطح،عىلوضعوهماألوراقمن

سيحىمي هذا ":السمكةقالت".قشويمثلاألخرى،
لك ن ".والمطرالشمسمنمتن

اءاألشيعنفكرةاآلنوعمر رامي لدىأصبح
ي 
للبناءسيحتاجانها التر ن إلكمالد بجهوعمال متن

لهما ن لأولبناءتموهكذا .متن ن ي متن
البلد تلكفن

.البعيدة

 من فضلك؟"
ً
ل ن ي متن

ينا كيف يمكننا أن نبتن .سأل رامي " هل يمكنك أن تختر

ي القصة؟•
من هم الشخصيات فن

ما هو سياق القصة؟•

ل؟ قم برسمه• ن .كيف برأيك تم بناء أول متن

لهما؟• ن ن متن ي ستقدمها لرامي وعمر لتحسي 
ما هي النصيحة التر

٤٠



اليوم الخامس التعلم القائم عىل المشاري    ع

ارسم مثل مهندس معماري

٤١

ل٣قم بإخفاء • ن ي المتن
ن
.أغراض ف

ي •
ن
ل'' خريطة''وضح أماكن االختباء ف ن ي للمتن

عبارة عن مخطط أرضن

ن البحث عن األغراض باستخدام الخريطة٣اطلب من • العب . العبي 

ن أو أكتر من اللعبة .جولتي 

ن  البحث عن الكتن

طالء المساحات

لك  ن ي متن
(.باألمتار المربعة)ابحث عن المساحة اإلجمالية القابلة للطالء فن

٢م____________ = مساحة األرضية 

(لماذا؟)مساحة األرضية = مساحة السقف 

٢م_________ = مساحة الجدار 

(اعتر عىل مساحة كل جدار، ثم قم بطرح مساحة الباب والنافذة)

(.أضف المساحات)___________ = إجماىلي المساحة القابلة للطالء 

ض أن لت  واحد من الطالء يغطي مساحة  ٢م١٠افت 

ل؟  ن (.استخدم القسمة)ما هي كمية الطالء الالزمة للمتن

ما هي التكلفة اإلجمالية؟. دوالر للت  ٣،٥إذا كانت تكلفة الطالء 

ي الخاص بك دقيق وسهل المتابعة؟
هل المخطط األرضن

ل وقياس المساحة  ن ي ألي متن
هل يمكنك رسم مخطط أرضن

باستخدام جسمك؟
!دعنا نفكر

ض أن قدم واحد  متر ١= افتر

٢م________= مساحة الجدار 



متر مرب  ع٢٠: غرفة المعيشة

متر مرب  ع ١٠: غرفة النوم

متر مرب  ع٩: الحمام

متر مرب  ع١٥: المطبخ

اليوم الخامس ل: نشاط  ن تصميم متن

انك عن أبعاد المساحة القياسي. تخيل أنك مهندس معماري ة اسأل أصدقائك أو جت 

 لألب
 
ا رسمه للعمالء أدناه وفقا

 
ي أو يمكنك أيض

لهم وارسم مخطط أرضن ن عاد القياسية لمتن

:التالية

.أوجد المساحة، والمحيط وعدد قطع البالط الالزمة لألرضية

.مت  مرب  ع١كل مرب  ع يمثل 

٤٢

ل أحالمك• ن .أغمض عينيك وتخيل متن

(عدد الغرف ونوعها وألوان الجدران وما إىل ذلك. )اكتب مواصفاته•

لك؟ ارسم مخطط أر • ن ل كيف ستؤثر البيئة والظروف الجوية عىل تصميم متن ن ي لمتن
ضن

!أحالمك



٤٣

انطباعك األسبوعي 

ع؟هل استمتعت بالتعلم هذا األسبو 

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ي األس
ن
بوع ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل ف

القادم؟

ي تعلمته
ا؟ما هي بعض األشياء الجديدة الت 

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إىل موقع 
ن
للمزيد من  المصادر IFERBف

https://resources.educationaboveall.org:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/


٤٤

نظرة عامة: األسبوع الرابع

٢

٣

٤

Project

انظر إىل األعىل

ي 
متتالية فيبوناتشر

وقت القصة

ي 
.اكتشف متتالية فيبوناتش 

، محقق األنماط ن .اكتشف األنماط مع حسي 

ي السماء
ن
الحظ األنماط ف

.اكتشف األنماط من حولك

ي كل مكان
ن
األنماط ف

١

٥

أنماط األشكال
ي األش

ن
كال اكتشف األنماط الموجودة ف

.  المختلفة

• ورقة 

• قلم

األدوات المطلوبة

ي 
عادان 

.ليومي راقب أنماط ترصفاتك وسلوكك ا



اليوم األول التعلم القائم عىل المشاري    ع

ي كل مكان
ن
األنماط ف

.تتكرر األيام واللياىلي ويحدث هذا بانتظام كنمط

ي جلد الحيوانات
ن
دناه؟ما هي الحيوانات ذات الجلود أ. فيما يىلي بعض األنماط ف

كيف يمكن أن تساعدنا األنماط عىل فهم العالم؟

.األنماط هي أشياء أو أرقام أو أشكال تتكرر بطريقة منطقية

٤٥

ي مالبسك
ن
ي تتكرر ف

.الحظ األشكال والتصاميم التر

ي المربعات أدناه
ن
.ارسم عىل األقل ثالثة أنماط من هذا القبيل ف

مثال

ي الطبيعة٣أذكر 
ن
.أنماط أخرى تراها ف



٤٦

اليوم األول نشاط

ي 
 
عادان

ي أعمالنا اليومية
.امأل الجدول أدناه. دعونا نالحظ األنماط فن

(أضف سلوكيات أخرى تريد أن ترصدها)

ن  ن المقبلي  ي تتبع عاداتك خالل األسبوعي 
ن
.استمر ف

هالم أفعل��فعلتها     ✔

اليوم 
الخامس

اليوم 
الرابع

اليوم 
الثالث

اليوم 
ي 
ن
الثان

اليوم 
األول

السؤال

؟ هل فقدت أعصابك اليوم

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

ي أحالم سيئة؟
هل راودتتن

:فكر
ي 
ن
ماذا فعلت خالل النهار ف

ذلك اليوم؟ 
ي األ 

 وجبتر
ُ
ةمتر تناولت ؟خت 



ي 
ن
اليوم الثان

ي كل مكان
ن
األنماط ف

التعلم القائم عىل المشاري    ع

٤٧

ب بقدميكصفق بيديكفرقع أصابعك ب بيديك ارصن ارصن

عىل فخذيك

ث ت ب أ

:دعونا نصنع الموسيقر بإستخدام القواعد التالية

جرب هذه 

األنماط

ث ت ب أ

ث ب

ت ب تب أ أ

أ

ي خاص بك•
.قم بصنع قواعد و نمط موسيقر

ي األغنية؟•
ما هي اغنيتك المفضلة؟ ما هي األنماط الموجودة فن

هل استمتعوا بالرقص؟•

هل استطاعوا أن يتتبعوا النمط؟•

؟" نرى"هل •
 
األنماط دائما

قص عليها .  لخاصضع قواعد لخطوات مختلفة واصنع نمطك ا. حدد أغنية لتر

!علم عائلتك الرقص

دعونا 

نفكر 



ي 
ن
اليوم الثان ورقة عمل

.أكمل األنماط التاليةأشكال األنماط

ن باستخدام أي  حاول أن تصنع أنماط . أشكال٣قم بإنشاء نمطي 

!باستخدام األشكال ثالثية األبعاد

٤٨



ماذا ترى أو تالحظ؟•

برأيك ماذا قد يكون هذا؟•

اليوم الثالث التعلم القائم عىل المشاري    ع

ي كل مكان
ن
األنماط ف

٤٩

تكبت  
 نرىعندما 

 
ماط،األنتحديد أعيننا تحاولشيئا

ن الجمعنحاولكأننا  .البكسلوحداتبي 

ي عنرص أصغر هي البكسل
ن
.صورةالأو الشاشةف

أرسم أي صورة•

.استخدم أصابعك إلضافة األلوان•

.  وابليمكنك صنع األلوان الخاصة بك باستخدام الت•

(.مسحوق الكركم للون األصفر: مثال)

ا عىل ورقة وضعها فوق ال ا صغت   اسأل . لوحةاصنع ثقب 

:زميلك

النقاطاستخدامتميحيث،(بالتنقيطالرسمأي)التنقيطيةتدىعتقنيةالفنانونيستخدم

ي 
ن
!بالتنقيطنرسمأننحاولدعونا .صورةإلنشاءمحددةأنماطف

التنقيطية

لصورة كرر األسئلة بعد زيادة حجم الثقب ثم أظهر ا

.كاملة

التصغت  

ي التجريد يساعدنا .بالتجريدهذه"التصغت  "عمليةتسىم
تساعدنا .نراها مفهمفن

ةالتفاصيلمنواالنتقالالصورةتصغت  عىلاألنماط ةورةالصإىلالصغت  !الكبت 



ء ي
ما هل تذكرك السحب بش 

حيوان أم شخص أم غرض -

ما؟

اليوم الثالث ي 
ن ذهتن تركت 

٥٠

.أنظر إىل السماء∙

ي تراها∙
.  ارسم األشكال المختلفة للسحب التر

انظر إىل األعىل
ي السماء؟

ن
ي الحظتها ف

ات التر ما هي بعض التغيت 



اليوم الرابع

ي كل مكان
ن
األنماط ف

التعلم القائم عىل المشاري    ع

٥١

م ق. اكتب التسلسل الرقىمي الخاص بك باستخدام قاعدة ما

!تحدي زمالئك إلكمالها

أكمل األنماط التالية

ي بعد ذلك؟
ما الرقم الذي يأنر

كيف تعرف هذا؟

ي هذا المثال أعاله، القاعدة هي إضافة . أنماط األرقام تتبع قاعدة
.  إىل الرقم" 2"فن

ما هي القاعدة؟. أكمل األنماط التالية

٢٤٦٨١٠  ....  ....

٣٦٩١٢________ ,_______ , ______ , _______

__________،_________،__________ ١٠١٠١٠١٠
__________،_________،__________ ك، ل، ك، ل، ك، ل، ك، ل،

__________،_________،__________ ار، س، سد، رأساق، أس

__________،_________،__________ ٢٣٥١١٢٣٥

__________،_________،__________
أرنب، بطة، تمساح، ثعلب،

(استخدم القسمة: تلميح)_______, ________ ١٠٠٠٢٠٠٤٠

٩١٨٢٧٣٦________ ,_______ , ______ , _______

٣٠٢٦٢٢١٨________ ,_______ , ______ , _______



اليوم الرابع نشاط

٥٢

٠١١٢٣٥٨…

ي 
ام ما هي االرق. كل رقم هو مجموع الرقمان اللذان قبله. هذا هو تسلسل فيبوناتش 

الثالثة التالية؟

ي شبكة وقم 
ارسم التسلسل الرقىمي فن

يذهب إىل ما ال . بتوصيله لتشكيل دوامة

!نهاية

ماذا تالحظ عن . امأل هذا الجدول

النسب؟

ي 
ن
الرقم ف
التسلسل

الرقم 
السابق

النسبة

١ ١ ١

٢ ١ ٢

٣ ٢ ١.٥

٥

٨

٣: النسبة

١،٥= ٢÷ ٣

1

ي الط
ن
ي ف

بيعةالحظ تسلسل فيبوناتش 

هذا ١،٦يبدو أن النسب قريبة من 
.يسىم فاي

بتالت٣بتلة

بتالت٥ بتالت٨



اليوم الخامس

ي كل مكان
ن
األنماط ف

التعلم القائم عىل المشاري    ع

٥٣

.األنماط تساعدنا عىل التنبؤ

ك، باعتقاد. هل ترى هذه الغيوم

ما الذي سيحدث؟ 

اعدنا كيف نستفيد من التعرف عىل األنماط من حولنا؟ كيف تس

ي رؤية األشياء بشكل مختلف؟
ن
األنماط ف

.لقد كنت تتبع بعض السلوكيات خالل األسبوع

:أنماط تالحظها عىل النحو التاىلي ٣اكتب 

.________أصبح ________ عندما 

 : مثال
 
عندما أذهب إىل البحر، أصبح سعيدا

؟"سيئة"أو " جيدة"هل هناك أنماط •

ي غضون شهر أو عام ، كي. لنأخذ خطوة إىل الوراء•
ن
ف ف

ستؤثر هذه األنماط عىل حياتك؟

ن كيف يمكنك كش أو تح. يمكنك تغيت  األنماط• سي 

بعض األنماط؟

دعونا نفكر

ا لتذكت  نفسك بهذا
 
!اصنع ملصق



٥٤

اليوم الخامس
وقت القصة

ن  محقق األنماط حسي 

ن  البحث عن  يحب حسي 

ن . األنماط اليوم " قال حسي 

دعونا ! سأكون محقق األنماط

!"نذهب للعثور عىل األنماط

ا عىل 
 
ا معلق

 
ن نمط وجد حسي 

يسىم هذا النمط خلية. الشجرة

وهي . النحل ويعيش فيها النحل

شكل)مكونة من أشكال سداسية 

ملتصقة( أضالع متساوية٦ذو 

.ببعضها البعض

ل  ن ن إىل المتن قبل أن يدخل حسي 

 يصن
 
ل أيضا ن ع الحظ أن طوب المتن

.نمطا

.ارسم شكل سداشي 

ما هو شكل الطوب؟ هل لديه 

أضالع متساوية؟



ا ع
 
ن نمط ل رأى حسي  ن

ي المتن
ىل فن

.السجادة

ن  إىل المطبخ ورأى نمط  ذهب حسي 
 
ا

ن والدته . عىل الطاولة ما "سأل حسي 

إنه "قالت " اسم هذه الفاكهة؟

_________."

ي المدرسة أخ
ن
ي اليوم التاىلي ف

ن
تر ف

ن أصدقاءه عن كل األنماط ال ي حسي 
تر

.وجدها

ن  ّ اليوم"قال حسي  نكن ل! انضموا إىلي

ي أنماط
ا محققر !"جميع 

ن  محقق األنماط حسي 

ن األنماط؟• أين رأى حسي 

أين ترى األنماط من حولك؟•

لماذا هو المفضل لديك؟. ارسم نمطك المفضل•

٥٥

ن  ي متن
.لكارسم نمط السجادة الذي تراه فن

ي فواكه أخرى
ن
.ارسم أنماط نجدها ف



٥٦

انطباعك األسبوعي 

ع؟هل استمتعت بالتعلم هذا األسبو 

ماذا فعلت منها بشكل جيد؟

ي األ 
ن
سبوع ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل ف

القادم؟

ي تعلمته
ا؟ما هي بعض األشياء الجديدة الت 

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إىل موقع 
للمزيد من  المصادر IFERBفن

https://resources.educationaboveall.org:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/
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ف هذه الكراسة مرخصة تحت 
َّ
سب الُمصن

َ
-ري غت  تجا-رخصة المشاع اإلبداىعي ن

خيص بالمثل  دوىلي 4.0التر

ادريمدريممنظمةقبلمنصمم:٩،٢٥،٤٥،٥٠ص

ية)إلتقطها : ١٧، ١٦، ١٥ص  ن ، الرسومات من (اإلنجلت  ن ي فيجولي 
، من تأليف قانن

قبل ستيفن والس، نش  من قبل مبادرة كتب القصصية االفريقية

ية)تمت إعادة كتابته -البيت األول : ٤١، ٤٠، ٣٩ص  ن ه ، تمت إعادة كتابت(اإلنجلت 

يث س،  يث س© )من قبل ستر ي كتبها ال(ستر
ي عىل القصة األصلية التر

بيت ، مبتن

ية)األول  ن لو، ، كتب من قبل نبنيته دشموخ، الرسومات من قبل بحيدي بو (اإلنجلت 

ن قبل تمت إعادة كتابته وتم تغت  اإلسم نش  من قبل التعليم فوق الجميع ونش  م

براثم بوكس تحت رخصة

ية)برناف محقق األنماط : ٥٥، ٥٤ص  ن ، كتب من قبل أديتيا سواميناثان، (اإلنجلت 

م فوق الرسومات من قبل جيما خوسيه، تمت إعادة كتابته وتسميته من قبل التعلي

تحت رخصة( ٢٠١٦براثم بوكس، © الجميع،  نش  من قبل براثم بوكس، 

.رعىل ستوري ويف
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CC By 4.0رعىل ستوري ويف.
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