
مهارات القراءة 
والكتابة

سنوات٧إىل ٦من 

نت لبناء مهارات متعددة .موارد تعليمية بدون انتر

المستوى األول
١كتاب األنشطة 

كاء المحتوى شر



ي 
.«كلب»و « كسول»اكتب جملة تحتوي عىل كلمتر

:                                                         اكمل النمط باستخدام العد بالخمسات

٢٥____     ____   ٥١٠

.رتب الصور للحصول عىل قصة

 للقصة أعاله
ً
.اكتب عنوانا

كتبت مريم رسالة اليوم

ي الجملة
 تحت الفعل ف 

ً
.ضع خطا

!لقد شق أحدهم قلم  

:ضع دائرة حول شعور الشخص الذي قال الجملة أعاله

حزينهادئ غاضب       سعيد 

 )_______ عىلي يحب الحلويات 
ً
.كريم ال يحبها(ولكن/ وأيضا

يوم ميالدك؟_________ 

.  امىلئ الفراغ باستخدام أحد أدوات االستفهام

تأكد أن هذا المستوى مناسب لك

ون دقي   خالل عشر
 
:قةأجب عن األسئلة التالية ف

١

  الصفحة ال
 
.تاليةتحقق من إجاباتك باستخدام اإلجابات النموذجية ف

١.

٢.

٣.

٤.

٧.

٦.

٥.



١٥٢٠

ولكن

٣.
123 4

مت  

٢

اإلجابات النموذجية

.أعط نفسك عالمة واحدة  لكل إجابة صحيحة

(أو أي جملة صحيحة تحتوي عىل الكلمتي   ). جلس الكلب الكسول تحت الطاولة

٢٥____     ____   ٥١٠

من كرس المزهرية؟ 

(أو أي عنوان مناسب)

.مريم رسالة اليومكتبت

غاضب

.كريم ال يحبها_______ عىلي يحب الحلويات 

يوم ميالدك؟_________ 

٢.

١.

٤.

٥.

٦.

٧.

٨.

١٢٣ ٤

.رالصفاستخدم كتاب األنشطة للمستوى  أو أقل٣

!هذا الكتاب مناسب لك ٦إىل ٤

  استخدم كتاب األنشطة للمستوى 
.الثان  ٧

:إذا كانت نتيجتك



  التعليمية
رحلت 

اإلسبوع األول

!انتهينا١اليوم  ٥اليوم  ٤اليوم  ٣اليوم  ٢اليوم 

:  االسم
  _____________________________

.ارسم وجهك هنا

رائع

٣

!انتهينا

!انتهينا

  
اإلسبوع الثان 

اإلسبوع الثالث

اإلسبوع الرابع

٥اليوم ١اليوم  ٤اليوم  ٣اليوم  ٢اليوم 

٥اليوم ١اليوم  ٤اليوم  ٣اليوم  ٢اليوم 

٥اليوم ١اليوم  ٤اليوم  ٣اليوم  ٢اليوم 



الحزن

السعادة

الخوف

التشويش

الغضب

ي دفتر مالحظاتك بشك
 
.يوم  ل ارسم شعورك ف

اليوم أشعر بالـ

 اليوم  
الروتي  

مشاعري

٤



ورقة•

قلم•

األدوات المطلوبة

وع المشر

ستقوم بصنع كتاب األبجدية الخاص بك

!بمساعدة هذه األنشطة

  
أبجديت 

ملخص األسبوع األول

٥

١
٢

٣

٤

األسماء
سنلعب لعبة شيقة ونكتشف

األفعال.األسماء
!سنطابق كل فعل مع صورته

!لنتواصل
.سنتعلم عن أدوات الربط

يوغا األبجدية
سنتحرك ونتأمل بمساعدة 

.الحروف

لعبة األبجدية

.سنلعب مع حروف األبجدية

1
1
٥



اكتب الحرف

  
أبجديت 

حية

ء الذي يجعل حروف الهجاء رائعة؟ ي
ما هو الش 

ف ثم اكتب كلمتي   تبدأ بالحر 
.ارسمهما

رقم الصفحة

ي كتابك لكل من الحروف التالية 
 
–ج –ث–ت –ب –أ اصنع صفحات ف

:بهذا الشكلخ-ح 

نات كيف لنا أن نفّرق بي   الكائ

الحية وغي  الحية؟

ي كتابك الفرق بي   األس
 
ماء حدد ف

ابة الحية وغت  الحية عن طريق كت

.بجانب كل كلمةح.غأو ح
غت  حية

نتب

نالو ب

أ

قالمأ رنبأ

 األرنبقفز 
ً
.بعيدا

 
ُ
ت .ودفاتريأقالم  أحض 

اكتب جملتي   تحتوي عىل
.الكلمتي   

اليوم األول

٦

التعلم القائم عىل المشاريــــع

١



نشاط
ل عىل البرس  والحيوانات واألشياء واأل األسماء 

ُ
. ماكنهي كلمات تد

األسماء

ارسم  أربعة أغراض من حولك وأرب  ع حيوانات وثالثة أطعمة وشخص من 

ي المساحات المخصصة أدناه
.عائلتك ف 

ثم . اطلب من أحد أصدقائك أن يختار أحد األسماء ثم اكتب جملة باستخدام الكلمة

ف قصة باستخدام الصور الثالث
ّ
.اطلب منه أن يختار ثالث صور وأل

اليوم األول

٧



ي كٍل من هذه الصفحات
 
 تحت االسماء ف

ً
.  ضع خطا

ش–س –ز –ر –ذ –د اصنع صفحات لكل من الحروف التالية 

األفعال

:أحد الالعبي   سيكون القائد ويقول

‘‘_______قال سعيد ’’

ن ينطق قبل أ‘‘ قال سعيد’’إذا قال فقطعىل الالعبي   طاعة أوامر القائد 

ي حال تنفيذه لألوامر دون ق. باألمر
 
ول القائد ويخرج الالعب من اللعبة ف

 ‘‘ قال سعيد’’
ا
.أول

لعبة قال سعيد

.قال سعيد ارفع يديك

.  ةكلمات تدل عىل الحركاألفعال 

  خمس أفعال 
 
ر ف

ّ
فك

  األسبوع
 
قمت بها ف

  
.الماض 

ما هو الفعل المفضل 

لديك؟

  اليوم الث
 
ان

٨

التعلم القائم عىل المشاريــــع

  
أبجديت 

ي 
ُيفكريجرييمش 



ورقة عمل

ها ها 
ها

.  اسبةطابق كل األفعال والصور واكتب كل فعل بجانب الصورة المن

األفعال
  اليوم الث
 
ان

٩

يستيقظ      يفتح يقوديرقصيبكي 

ئ يسمع يأكليضحكيجرييطبخ يختت 

ب ُيمسكينظفيرمي   يحضنيفّرش يرس 

يقص



ي كٍل من هذه الصفحات
 
.استخدم فعل ف

أدوات الربط

. من أدوات الربط ويربط بي   فكرتي   متصلتي   "و"حرف

.من أدوات العطف وتقع بي   نقيضي   لكن

"و"اكتب جملتي   باستخدام 

‘لكن’اكتب جملتي   باستخدام 

اليوم الثالث

١٠

التعلم القائم عىل المشاريــــع

  
أبجديت 

غ–ع –ظ–ط–ض –ص اصنع صفحات لكل من الحروف التالية 

.رسيعةوهذه السيارة زرقاء 

.السيارة رسيعة .السيارة زرقاء

.مايا سعيدةلكنعىلي حزين و

.مايا سعيدة .عىلي حزين



ورقة عمل

!لنتواصل

:استخدم ُمخيلتك وأكمل الجمل التالية

 و 
ً
_______________________________لكنالساعة الخامسة صباحا

 
ً
_________________________________والساعة الخامسة صباحا

______________________________________لكن أشعر بالتعب و 

________________________________________   و أشعر بالتعب 

_____________________________________لكنلدي قط ودود و 

________________________________________ولدي قط ودود 

_____________________________________لكنلقد بدأت اإلجازة و 

_______________________________________ولقد بدأت اإلجازة 

__________________________________________لكنهو ذكي و 

___________________________________________وهو ذكي 

لدي قط لطيف

لدي قط لطيف

و

ولكنه

هو ودود

ي بعض األحي
انمشاكس ف 

اليوم الثالث

١١



َمل
ُ
أنواع الج

ي كٍل من هذه الصفحات
 
.استخدم أدوات الربط ف

ي يقولونها أصدقائك وأفراد عائلتك أثناء
حديثهم؟ ما هي بعض الجمل التر

.هل يقولون جمل اسمية أم فعلية؟ دّون بعض هذه الجمل

.جملة تبدأ باسم

.جملة تبدأ بفعل

الجملة االسمية

الجملة الفعلية

عاليوم الراب

١٢

التعلم القائم عىل المشاريــــع

  
أبجديت 

ن–م–ل–ك–ق–ف اصنع صفحات لكل من الحروف التالية 

السماء صافية

ي للمدر  سةذهب الصت 

ضع      عند 
.الجملة االسمية

ضع          عند 
.ةالجملة الفعلي

.الطقس حار. ١

.تتناول البنت وجبة الغداء. ٢

ي الغابة. ٣
 
.تعيش الحيوانات ف

٤ . 
ً
!الجبال عالية جدا

ي العصفور عشه. ٥
.يبت 

.المدينة شوارعها نظيفة. ٦

ي الصحراء. ٧
 
.الصبار نبات يعيش ف

ي بالكرة. ٨
.يلعب أخ 

ا

ف



يوغا األبجدية -نشاط 

 عم
ً
ي هذا التمرين وخذ أنفاسا

.يقةقم بكل حركة ف 

عاليوم الراب

١٣

ضفدع



ي عنوان جيد لكتابك•
 
.فكر ف

ي ، إلخ)
... (أحرف الهجاء ، أبجديتر

ي صفحة جديدة غالف كتابك•
 
.صمم ف

صفحة الغالف

عرض الكتاب

لنتعلم

بقلم رانيا محمد

العنوان

.  كقم بعرض وقراءة كتابك ألصدقائك وأفراد عائلت•

.بإمكانهم طرح بعض األسئلة عن الكتاب•

.  قم بتدبيس الصفحات أو ربطها بخيط لصنع كتابك

التصميم

اسمك

اليوم الخامس

١٤

التعلم القائم عىل المشاريــــع

  
أبجديت 

ي–و–ـه اصنع صفحات لكل من الحروف التالية 

ي كٍل من هذه الصفحات
 
.اكتب جملة اسمية وجملة فعلية ف



كم عدد الحروف الهجائية؟

ألعاب الرياضيات

لعبة األبجدية

قواعد اللعبة

 رقم ما بي   •
.٥و ١اختر

ذا الرقم يجب عىل الالعبي   أن يعدوا بشكل قفزي بناء عىل ه•

يجب عىل الالعبي   أن يعدوا ٢إذا اختار الالعب األول الرقم )

(.٨، ٦، ٤، ٢:عد قفزي باالثنينات

ي موضع هذه األ •
 
ي ف

.  عدادثم يجب عليهم كتابة الحروف التر

• 
ا
.يرب  ح من يكمل كتابة الحروف بشكل صحيح أول

!هذا هو الفائزمن ربــح أكير عدد من النقاط؟ 

ثب

ح          

رد

س

طص

ع 

كف

م

يجب عليكم 
٢القفز بعدد 

الحرف 
السادس

الحرف 
الرابع

الحرف 
  
 
الثان

اليوم الخامس

١٥



انطباعك األسبوع  

هل استمتعت بالتعلم هذا األسبوع؟

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

  فعله بشكل أفضل األسبوع ال
مقبل؟ما الذي يمكنت 

  تعلمتها؟
ما ه  بعض األشياء الجديدة الت 

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

https://resources.educationaboveall.org١٦:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/


ورقة•

قلم•

األدوات المطلوبة

وع المشر

  
 
ملخص األسبوع الثان

١٧

١

٢

٣

٤

عنارص القصة
يل سنقرأ قصة ثم سنقوم  بتفص

.عنارصها

كم الساعة؟

.سنلعب لعبة لنتعلم الوقت

منحت  المشاعر

سنتعلم كيفية تحديد مشاعر 

ي القصة
 
.الشخصيات ف

وقت القصة

!ولسنقرأ قصة عن بهيمة الكس

1
1
٥

!قم بكتابة قصتك الخاصة

 
 
كن كاتبا

المشاعر المختلفة
ي مشاعرنا ومشاعر 

 
سنفكر ف

 
ً
!شخصياتنا أيضا



 
 
كن كاتبا

م يمكنهأواطلب من أحد أفراد عائلتك رسد قصة من حياتهم •

.قراءة قصة من كتاب

ما الذي يجعل القصة ممتعة؟

ي القصة•
.حدد العنارص أدناه ف 

هل أعجبتك القصة؟ ولماذا؟•

هل كانت ممتعة؟ ما هو أفضل جزء؟•

:تحتوي كل قصة عىل

البداية

المنتصف

النهاية

؟
ا
ماذا حدث أول

ما الذي حدث بعد ذلك؟

كيف تنتهي القصة؟

ّ النهاية .  أعد رسد القصة ولكن غت 

اليوم األول

١٨

التعلم القائم عىل المشاريــــع

العنوانالشخصياتالمكان
مكان حدوث 

القصة

األشخاص أو 
ي 
الحيوانات ف 
القصة

اسم الكتاب
أو القصة



ي 
ارسم خريطة للقصة التر

.سمعتها للتو

عنارص القصة–ورقة عمل 

____________:  المؤلف _____________:  العنوان

النهاية المنتصف البداية

المكان الشخصيات

ميع توضح لنا خريطة القصة ج

.عنارص القصة

اليوم األول

١٩



ا لكتابة قصة عنه. ١
ً
.  اختر موضوع

.احِك القصة ألحد أصدقائك أو أفراد عائلتك•

:فكر فيما يىلي ! طور قصتك. ٢

المكانالشخصيات
  تواجه

ها ما المشكلة الت 

الشخصية؟

كيف يتم حل 

المشكلة؟

  ،
ا
__________أول

__________وبعد ذلك، 

ي النهاية،  
 
__________وف

استخدم 
هذه 
!الكلمات

هل استمتع المستمع بالقصة؟•

ي الق•
 
ء ما ف ي

صة؟هل خطرت لك فكرة لتغيت  ش 

باكتثملقصتكخريطةارسم.٣

سيكون.رسمةكلأسفلجملة

.قصتكهيكلهذا 

البداية

  نزهة
 
  ف

.ذهبت عائلت 

  اليوم الث
 
ان

٢٠

التعلم القائم عىل المشاريــــع

 
 
كن كاتبا



العبان أو أكي  

ألعاب الرياضيات

كم الساعة؟

(لكل العب)التحضي  المطلوب 

قواعد اللعبة

. اطلب من أحد أفراد عائلتك تحديد وقت•

.يجب عىل الالعبي   إظهار الوقت عىل ساعاتهم•

. ةأول العب يحدد الوقت بشكل صحيح يحصل عىل نقطة واحد•

!هذا هو الفائزمن ربــح أكير عدد من النقاط؟ 

.قم بقص دائرة واصنع ساعة•

.قم بقص سهمي   •

(ليكونا عقارب الساعة)

ي بداية ووسط ونهاية قصت
 
ك؟ما هو الوقت ف

!اعرض هذه األوقات عىل الساعة

ةالساعة الرابع

أقضأطول

  اليوم الث
 
ان

٢١



!ابدأ بصنع صفحات كتاب قصتك

قصتك واكتبارسم شخصيات 

ي صفحة
 
.أسمائهم ف

ي صفحة أخرى 
 
ارسم المكان ف

ب الذي حدثت فيه قصتك واكت

.اسمه
الغابة

Setting

اكتب صفتي   لكل من عنارص 

:القصة أدناه

.الشخصيات•

.المكان•

الصفات

ي تصف 
هي الكلمات التر

.األشخاص واألشياء

اليوم الثالث

٢٢

التعلم القائم عىل المشاريــــع

 
 
كن كاتبا

الشخصيات

لميس الدب 
الطفل

الدب 
األم

الدب 
األب

جميلة

مبللجاف



ي 
 
؟ ولماذا هانهايتومنتصفها القصة وبدايةكيف تشعر شخصياتك ف

يشعرون بهذه الطريقة؟

مقياس المزاج

ي قصتك تشعر بالحزن•
 
أو الغضب إذا كانت الشخصية الرئيسية ف

ما الذي سيجعلها تشعر بتحسن؟

ي وقت شعرت فيه ببعض هذه المشاعر•
 
ماذا ماذا حدث؟ ل. فكر ف

شعرت بهذه الطريقة؟

ما الذي ُيفرحك عندما تشعر بالحزن؟•

ي شخص تحبه وتهتم بأمره•
 
.  فكر ف

ء ما واعطه إياها• ي
.ارسم له صورة ش 

تحدي اليوم

اليوم الثالث

٢٣

المشاعر المختلفة

تأُمل المشاعر



ي يمكنك إضافتها إىل بداي
ة قصتك ما هي بعض التفاصيل التر

ي 
 
:ومنتصفها؟ فكر ف

كيف تبدو الشخصيات؟•

ما هو الزمان؟ أين المكان؟•

ما هي الحياة الطبيعية بالنسبة للشخصيات؟•

البداية

.ارسم بداية قصتك ومنتصفها عىل صفحات مختلفة

ي ستواجهها الشخصية الرئيسي•
ة؟ما هي المشكلة التر

ما الذي يجب فعله؟•

هل تغت  الزمان؟ هل تغت  المكان؟•

المنتصف

.  اكتب جمل أسفل الصور•

استخدم األسماء واألفعال •

.وأدوات الربط

She broke the 
chair and fell .

عاليوم الراب

٢٤

التعلم القائم عىل المشاريــــع

 
 
كن كاتبا

المنتصف

كرست الكرشي ثم 
.سقطت

المنتصف



ي المراحل المختلف
 
ي تمر الشخصيات بمشاعر مختلفة ف

 
ة ف

.القصة

نشاط

النهايةالمنتصفالبداية

د
سعي

ن
حزي

:يمكنك إظهار ذلك باستخدام منحت  المشاعر

.ارسم منحت  مشاعر لكل من شخصياتك•

• 
ً
!راقب مشاعرك أثناء اليوم وارسم منحت  مشاعر لنفسك أيضا

منحت  المشاعر

عاليوم الراب

٢٥



صفحة الغالف

ي صفحة جديدة غالف كتابك•
.صمم ف 

عرض الكتاب

العنوان

.  قم بعرض كتابك ألصدقائك وأفراد عائلتك•

هل أعجبهم الكتاب؟•

.ةقم بتعديل بعض التفاصيل لجعل القصة أكتر إثار •

.  قم بتدبيس الصفحات أو ربطها بخيط لصنع كتابك•

ي أسفل كل صفحة•
.اكتب أرقام الصفحات ف 

الرسم

اسمك

ي النهاية؟•
كيف تم حل المشكلة ف 

هل تغت  الزمان؟ هل تغت  المكان؟•

ي النهاية؟•
ماذا تفعل الشخصيات ف 

الحمار الناعس

بقلم رانيا محمد

النهاية

ي صفحة جديدة
لخص نهاية القصة ف 

ُ
.ارسم نهاية قصتك واكتب جملة ت

اليوم الخامس

٢٦

التعلم القائم عىل المشاريــــع

 
 
كن كاتبا



 االستيقاظيحبالوالنوميحببهيمة
ً
.مبكرا

.بهيمة كل يومالغسيل رامي يضخ عىل و عامل

ي 
 
:يجور البقرةسألتهاأليام،منيومف

"بهيمة؟يا حزينأنتلماذا "

 أستيقظأنأستطيعال ":بهيمةقال
ً
مبكرا

هل.كذلبسببيومكلعىلي يضخرامي و 

ي يمكنك
يا رجاءا صباح؟كلإيقاظ 

".جوري

ي و .جوريقالت"ذلكسأفعل"
 
صوتبتجأر جوريبدأتالباكر الصباحف

.يستيقظلمبهيمةلكنو عاٍل،

بهيمةقابل

 
ً
ي يمكنكهل":وسألهكلبا

"؟إيقاظ 

ي 
 
الكلببدأالباكرالصباحف

باستيقظهللكنويعويويعوي

!البالطبعهيمة؟

اليوم الخامس

٢٧

وقت القصة

ان كاستوريابهيمة الكسول بقلم كي 



.حدد الشخصيات والمكان وعنوان القصة ومؤلفها•

.اذكر اسم حيوان آخر يمكنه إيقاظ بهيمة•

ي الصباح؟•
هل من السهل إيقاظك ف 

.ارسم منحت  مشاعر لبهيمة•

ي المساء قابل بهيمة الديك شي   
 
.و ف

."ميعكل صباح تصيح، و يستيقظ الج: " قال لشي   

ي الصباح التاىلي صاح
 
شي   وف

.لوقت طويل وبصوت عاٍل 

؟"
ً
ي أنا أيضا

"هل يمكنك أن توقظت 

.وافق شي   

.ولكن بهيمة لم يستيقظ

 
ً
.جلس بهيمة حزينا

، جلست ذبابة عىل أنفه ي الصباح التاىلي
 
.وف

.ويةٍ و استيقظ بهيمة بعطسٍة ق!" آآآآآتشووووو... تشووووه.... آآآآآ " 

سأل "كيف استيقظت؟. لقد استيقظت! رائع" 

.قالت الذبابة" لقد أيقظتك. "بتعجب

ي الصباح الب"
 
ي كل يوم ف

"  اكر؟هل يمكنك إيقاظ 

!"بالطبع: "فردت الذبابة

 
ً
ي لن يكون لديه مشك. أصبح بهيمة سعيدا

 
لة ف

 كل صباح بعد اآلن
ً
!االستيقاظ مبكرا

٢٨

وقت القصة
بهيمة الكسالن



انطباعك األسبوع  

هل استمتعت بالتعلم هذا األسبوع؟

  أتقنتها 
؟ما ه  بعض األشياء الت 

  فعله بشكل أفضل األسبوع القادم؟
ما الذي يمكنت 

  تعلمتها؟
ما ه  بعض األشياء الجديدة الت 

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إلت موقع 
 
للمزيد من الموارد IFERBف

https://resources.educationaboveall.org٢٩:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/


األدوات المطلوبة

وع المشر

اعدة اصنع بطاقات هوية ألفراد عائلتك بمس

!هذه األنشطة

بطاقات الهوية

ملخص األسبوع الثالث

٣٠

١

٢

٣

٤

ارسم عائلتك
أشخاص متشابهون!اِرنا جميع أفراد العائلة

ك قم بإجراء مقابلة مع أفراد عائلت

.مالكتشاف أوجه التشابه بينه

ماذا ترى؟
ي المرآة رائع

 
.الشخص الذي  ف

الطابور
سنلعب لعبة ممتعة لتعلم

.ترتيب األعداد

ة   الكبي 
عائلت 

ه سنقرأ قصة عن يزن وعائلت

ة .الكبت 

٥

ورقة•

قلم•

يط الصق • دبوس/ رس 



بطاقات الهوية

تأمل هذه البطاقة•

نا عن هذا الشخص ؟ماذا تخت 

ما الذي نكتشفه من خالل بطاقات الهوية؟

ة ي شكله وطريقة تفكت 
 
ين تجعلنا هذه االختال-يختلف كل شخص ف فات ممت  

امها .ويجب علينا احتر

قد يورث األطفال بعض من 
صفات أهاليهم ويسىم ذلك 

  بالتوارث 
.الجيت 

قارن نفسك بأفراد عائلتك ثم اذكر خمس أوجه تشابه وخمس أوجه•

.اختالف

• 
 
؟برأيك لماذا يتشابه أفراد العائلة أحيانا

بطاقة هوية

خالد عىل  
٣٢-شارع الوكت  

١٢٣-٤٢١-٣٦١:  رقم الهاتف
٢٠١٣/٥/٣: تاريــــخ الميالد

عىلي كريم–مريم أحمد : األبوين

أسود: لون الشعر  ي :  لون العي   
بت  +A:  فصيلة الدم

اليوم األول

٣١

التعلم القائم عىل المشاريــــع



ورقة عمل

ارسم عائلتك

ما هو عدد أفراد أرستك؟•

.اكتب صفتي   بجانب كل فرد من العائلة•

(طويلة، قوية–أمي : مثال)

ي كل فرد من أفراد العائ•
ء الذي يعجبك ف  ي

لة؟ ما الش 

ي المساحة المخصصة أدناه ثم اكتب أسمائهم
 
.ارسم أفراد عائلتك ف

اليوم األول

٣٢



جري مقابلة مع شخص؟•
ُ
لماذا ن

جري مقابلة مع أفراد ١٢إىل ١٠اكتب قائمة أسئلة تتكون من •
ُ
 لت
ا
سؤال

.عائلتك

.أدناه بعض األمثلة•

أشخاص ثم دّون٥أو ٤قم بإجراء مقابلة مع •

.إجاباتهم

ماذا/ما

مت  

ما اسمك؟

متر تاري    خ ميالدك؟

من هم والديك؟من

لماذا تحبهم؟لماذا

كم عمرك؟كم

أين ُوِلدت؟أين

  اليوم الث
 
ان

٣٣

التعلم القائم عىل المشاريــــع

بطاقات الهوية



ورقة عمل

ى ما هي أوجه التشابه بي   أفراد عائال  !تنالت 

أشخاص متشابهون

.اقرأ إجابات أفراد عائلتك والحظ أوجه التشابه•

.اضف فئاتك الخاصة للجدول أدناه•

.أدخل عالمات العد ثم عد المجموع•

المجموع عالمات العد الفئة

٥     | | | | الشعر األسود: مثال

_________: شهر الميالد

ة سنوات: العمر أكت  من عرس 

_________: اللون المفضل

___________: لون العي   

  اليوم الث
 
ان

٣٤

فمتشابهان    ُمختل



لتك بناءا قم بصنع بطاقات هوية ل ثالثة أو أربعة أفراد من عائ

تها ي اختر
.عىل الفئات التر

_____________________:  االسم

_____________________:  العمر

_____________________:  الطول

_________________:   تاري    خ الميالد

___________________________________:  العنوان

________________________________:  رقم الهاتف

_________________________________: اسم األب

_________________________________: اسم األم

______________________________: األغنية المفضلة

______________________________: الطعام المفضل

______________________________: اللون المفضل

_________________________________: لون العي   

_________________________________: لون الشعر

ألصق صورة الشخص
.أو ارسمه هنا

مثال

اليوم الثالث

٣٥

التعلم القائم عىل المشاريــــع

بطاقات الهوية



تأُمل المشاعر

ماذا ترى؟

ي المرآة•
 
.خذ دقيقة وانظر اىل نفسك ف

.انظر إىل وجهك، انظر إىل نفسك، ابتسم لنفسك•

!أنت جميل! هذا هو أنت•

أنا والمرآة

..ها أنا

ي المرآة
 
!انظر ف

___________________اسىمي 

ي الجميع ب  
______________يناديت 

___________________عيناي لونهما

ي 
______________________أحب نفشي ألن 

ي 
ي الجميع ألن 

_________________________ُيحبت 

!أنت جميل. هذا أنت! ابتسم لنفسك

اليوم الثالث

٣٦



ي اكتشفتها عن أفراد عائلتك؟
ما هي بعض األشياء التر

.زّين بطاقات الهوية

سنوات________  عمره 

. ____________تاري    خ ميالده هو 

. ____________يحب ال      

.  ____________طعامه المفضل هو 

.____________لونه المفضل هو 

عطي قم بقراءة تفاصيل كل بطاقة هوية دون ذكر األسماء قبل أن ت•

.أفراد عائلتك بطاقاتهم

.ويةسيخمن أفراد األرسة اسم الشخص الذي تنتىمي له بطاقة اله•

لعبة التخمي   

 
ُ
ي صنعتها ت

ظهر هل تعتقد أن بطاقات الهوية التر

هم عن بعضهم ال بعض؟اختالفات أفراد عائلتك وتمت  

عاليوم الراب

٣٧

التعلم القائم عىل المشاريــــع

بطاقات الهوية

١.

٢.



ألعاب الرياضيات

.العبي   ٤إىل ٣فريقان أو أكي  من 

الطابور

قواعد اللعبة

.اكتب أعمار جميع أفراد عائلتك عىل ورقة•

ي أور ٤سيختار الفريق األول •
 
اق أعمار  ثم سيكتبها أعضاء الفريق ف

ة وسيقومون بتلصيق األرقام عىل ظهر كل العب من ال فريق صغت 

ي 
.الثان 

ي ما قام به الفريق األول•
.  سيكرر الفريق الثان 

رقم إىل يجب عىل الفرقي   ترتيب أنفسهم حسب أرقامهم من أصغر •

.دون التحدثأكت  رقم 

يق سيفوز هذا الفر أي فريق كان أشع وإجابته صحيحة؟

!باللعبة

٥ ١٣٧ ٩ ١٠

عاليوم الراب

٣٨

١
٢

٣
٤



 
ً
ة جدا .  عائلة يزن كبت 

:انها تتكون من

الجدة. ١

الجد. ٢

(والقط)يزن . ٣

الخالة. ٤

الخال. ٥

الطفل. ٦

األم واألب. ٧

.ليس لدى يزن مكان للعب! يوجد الكثت  من الناس

 ما قررت عائلته
ً
.د الظهرأخذ قيلولة بعيوما

 
ً
ن والقط أن يلعبا معا إن . واآلن يمكن لت  

!هذا ممتع للغاية

اليوم الخامس

٣٩

وقت القصة

ة   الكبي 
  لونعائلت 

 
جبقلم لو ن

١ ٢ ٣

٤

٥

٦

٧



وت اصطدمت القطة بالكرشي وكان الص

 وعندها بدأ الطفل بالبك
ً
.اءعاٍل جدا

.وّبخت األم يزن

خ األب يزن .وب  ّ

.حتر الجدة وّبخت يزن

.وفجأة حل الظالم

ماذا حدث؟

ق وكانت  كانت السماء تومض بالت 

أين الجميع؟. السحب تهتر  بالرعد

:رصخ يزن

!ليس لدي مكان للعب

 
ً
ل صغت  جدا  

!هذا المت 

 
ً
ة جدا !ولدي عائلة كبت 

.بك يزن ثم أخذ قيلولة

ل غر   و عندما استيقظ يزن بدى المت  
ً
..  يبا

ل ي المت  
 
!ال يوجد أحد ف

!يمكنه اللعب.. هذا عظيم

اليوم الخامس

٤٠

وقت القصة



.شعر يزن بالخوف

.سمع يزن صوت المطر

.ثم سمع أمه

 
ً
.وجده وجدته والطفل أيضا

ل.واستمر المطر ل وعاد الخال والخالة إىل المت   ! ثم عاد األب إىل المت  

 
ً
 بسبب المطر! أيضا

ا
.وكان الجميع مبتال

ة. شعر يزن باألمان .من الجيد أن يكون لديك عائلة كبت 

ي الخارج
 
 اللعب ف

ً
!وبإمكانه دوما

 أسفل صف كل شخصية باستخدام صفتي   ثم اكتب الصفتي   •

.الرسومات

.اصنع خريطة قصة لقصة يزن•

 بالخوف مثل يزن؟ ماذا حدث؟•
ً
هل شعرت يوما

اليوم الخامس

٤١

وقت القصة



انطباعك األسبوع  

هل استمتعت بالتعلم هذا األسبوع؟

  أتقنتها 
؟ما ه  بعض األشياء الت 

  فعله بشكل أفضل األسبوع الق
ادم؟ما الذي يمكنت 

  تعلمتها؟
ما ه  بعض األشياء الجديدة الت 

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إلت موقع 
 
للمزيد من الموارد IFERBف

https://resources.educationaboveall.org٤٢:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/


وع المشر

ملخص األسبوع الرابع

٤٣

١
٢

٣

٤

مسابقة التحدث
ة لنرى من يستطيع التحدث لفتر

أتأمل بحواس  .أطول

 باستخدام حواس
ا
نا لنتأمل قليال

.الخمس

لعبة التقليد
 من عائلتك أو أحد

ً
قلد فردا

.أصدقائك

تحرك يا روبوت

سنكتشف ما حولنا بمساعدة

!الرياضيات

وقت القصة

سنقرأ قصة عن  مجموعة من 

.األصدقاء ومرسحيتهم
٥

قماش•

ل• أحد أغراض المت  

األدوات المطلوبة

  هذا األسبوع
 
!اصبح ممثل ف

لنمثل الشخصيات



اتلنمثل الشخصي

كرة؟كيف يمكن للتمثيل إيصال ف

ل• ي المت  
 
ِ اثنان من أغراضك المفضلة ف

.احض 

.  راضاصنع خريطة ذهنية تحتوي عىل ما تريد مشاركته عن األغ•

:انظر للمثال أدناه

اعرض وتحدث

ي أكت  عدد من 
 
فكر ف

!الصفات

.نيةاعرض أغراضك وتحدث عنها باستخدام كلمات الخريطة الذه•

.  ا قيلبعد أن يشارك الجميع أغراضهم، يجب عىل اآلخرين تكرار م•

 
ً
!لذلك يجب أن تنصت جيدا

قم بهذا النشاط مع أصدقائك أو أفراد عائلتك

اليوم األول

٤٤

التعلم القائم عىل المشاريــــع

ي 
بت 

ي 
صديقر

المفضل

ممبتس

:اسمه
ناعمتورو

حب دمية



!لنتدرب عىل مهارات التحدث

نشاط

مسابقة التحدث

 عىل التحدث باستمرار حول موضوع ما؟•
ً
هل كنت قادرا

ي النشاط؟ •
 
 ف
ً
 وصعبا

ا
ما الذي كان سهال

د؟كيف يساعدنا التحدث عىل مشاركة أفكارنا بشكل جي•

لنتأمل

.ةتحدث عن أي من المواضيع أدناه لمدة دقيق

إلعب مع أصدقائك وأفراد عائلتك

ى من يستطيع التحدث لفتر  ة لتر

!أطول

  المدرسة
 
ء تعلمته ف  

سر
١

  
أحد أفراد عائلت 

٣
  المفضلة

لعبت 
٢

  المفضل
مهرجان 

٤

  المفضل
صديق 

٥

بهدوء يمكنك صنع خريطة ذهنية أو التفكت  

.أو التحدث عىل الفور

اليوم األول

٤٥



.أشياء قمت بها خالل هذا األسبوع١٠إىل ٥اكتب قائمة تتكون من •

، إلخ)
ُ
، أكلت

ُ
، كتبت

ُ
، مشيت

ُ
...(جريت

ل هذه األفعال دون أن تتحدث ويجب عىل اآلخرين تخمينها•
ّ
.مث

؟ماذا تسم هذه الكلمات

لعبة الحواس

ما هي حواسنا الخمس؟

ء لكل حاسة كما هو موضح أدناه ثم ارسم أو اكتب شيئان أحدهما جيد واآلخر شي

ي شكل بطاقات
.قم بقصها ف 

زهورالشم

ل ما هو مكتوب
ّ
  الحاسةيجب عىل اآلخرين تخمي   .  اختر بطاقة ومث

ء والشر

.المرسوم

 
 
.  يحصل الالعب عىل نقطة إذا كان تخمينه صائبا

!يفوز الالعب الذي يحصل عىل أكت  عدد من النقاط

سمك فاسد

  اليوم الث
 
ان

٤٦

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اتلنمثل الشخصي

اللمس الشمالتذوقالسمعالبرص

١.

٢.

٣.



تأُمل المشاعر

أتأمل بحواس  
 
ً
 عميقا

ً
.اجلس بشكل مري    ح وخذ نفسا

.غاتانظر لما حولك وفكر فيما يىلي ثم امأل الفرا

  خمسة أشياء يمكنك رؤي
 
ر ف

ّ
.تهافك

  أربعة أشياء يمكنك سماع
 
ر ف

ّ
.هافك

  ثالثة أشياء يمكنك لمس
 
ر ف

ّ
.هافك

  شيئي   يمكنك شمهما
 
ر ف

ّ
.فك

ء يمكنك تذوقه  
  سر
 
ر ف

ّ
.فك

.______و  ______و ______و ______و ______أرى 

.______و ______و ______و ______أسمع 

.______و ______و ______ألمس 

.______و ______أشم 

.______أتذوق 

  اليوم الث
 
ان

٤٧



ات  ردد كل من الجمل أدناه باستخدام المشاعر والنت 

.حركات الیدالمختلفة دون استخدام 

هل أحتاج إىل ميكروفون؟•

ي المدرسة•
 
.اليوم هو أول يوٍم ف

.ال أعتقد أنها ستستمع إليه•

التمثيل مع عرض المشاعر

سعيد حزين

غاضبمشوش

.فقط١تحدث بصوت منخفض بحيث أن يسمعك  شخص رقم •

.وهكذا٣ثم أعىل ليسمعك شخص رقم ٢ثم بصوت أعىل ليسمعك شخص رقم 

ل أنك تخير شخص رقم •
ّ
 ١مث

 
.شا

.٢يجب أن ال يسمعك شخص رقم 

 ما بغضب•
 
.قل شيئا

.بأنك تتحدث بصوت عاٍل ١يجب أن ال يشعر شخص رقم 

اليوم الثالث

٤٨

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اتلنمثل الشخصي

خطوات١٠قف هنا

١٢٣

خطوات١٠ خطوات١٠

تمارين صوتية



نشاط

لعبة التقليد

 من عائلتك أو أحد أصدقائك •
ً
د شخصا

ّ
.دون أن تتحدثقل

مينهم نقطة إذا كان تخيخمن الباقون الشخص ويحصلون عىل •

.  صحيح

.الحواراتاآلن قم بإضافة •

 : مالحظة•
ً
ا !قلد أصواتهم وقل أشياء يرددونها كثت 

ما هو الفرق الذي أحدثه استخدام األصوات 

والحوارات؟

لنتأمل

!هذا هو الفائزمن ربــح أكير عدد من النقاط؟ 

اليوم الثالث

٤٩



مشحية درامية

ل، إلخ)المرسحيةمكاناختر  ...(  المدرسة، الملعب، المت  

من هم شخصيات المرسحية؟

ي 
 
ر ف

ّ
ة فك .تدور حول هذه الشخصيات والمكانقصة قصي 

اآلخرين؟ردة فعل ؟ وما ه  األفعالمن يقوم ب. حواراكتب 

.فهي تؤثر عىل إحساس المرسحية-إىل المرسحية موسيق  أضف 

(يمكن أن يدندن شخص ما نغمة سعيدة أو حزينة)

قلثالثة العبي   عىل األنشاط التجميد

ي طابور ويلعبون اللعبة أدناه
 
:يقف الممثلون ف

!تدرب عىل المشحية مع أصدقائك

عاليوم الراب

٥٠

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اتلنمثل الشخصي

ي يمثل ردة فعل لالعب الث
ان 

قعكأنه سيمسك به قبل أن ي

٣الالعب  ٢الالعب 

يمثل ردة فعل لحركة

االعب األول 

به كأن االعب األول قد رص 

١الالعب 

لهُيعط سيناريو ليمث

حركة مالكمة: مثال

ي   تنتهي اللعبة عندما يقوم جميع الالعب

يناريو بعد ذلك ، يمكنك تمثيل س. بالتمثيل

.جديد

٢.

١.

٣.

٤.

٥.



لعبة الرياضيات

تحرك يا روبوت

قواعد اللعبة

.ويجب عليه وضع عصابة أعي   الروبوتالالعب األول هو •

ي هو 
.القائدالالعب الثان 

ي مكان ما•
 
 ف
ً
.حدد نقطة البداية ثم ضع غرضا

ء• ي
.يجب عىل القائد إلقاء األوامر ليتحرك الروبوت نحو الش 

.يجب عىل الروبوت تقىلي األوامر بدقة•

!لنعكس األدوار

!هذا هو الفائزمن ربــح أكير عدد من النقاط؟ 

للقائدنقطة واحدة= إعطاء أمر لالتجاه الصحيح •

ل لروبوتنقطة واحدة = اتباع االتجاه بشكل صحيح •

.تحرك خطوتي   لألمام

.انعطف لليسار

.تحرك خطوة واحدة للخلف

 
ً
.انعطف يمينا

عاليوم الراب

٥١

قلثالثة العبي   عىل األ



تقديم المشحية

.قدم المرسحية أمام الجمهور. ١

.إسأل الجمهور عن رأيه عند انتهاء المرسحية. ٢

:التحضي  المطلوب

.تدرب عىل النص والحوارات.اخي  األزياء

.اضف مقطوعات موسيقية
.جهز الديكور

هل أعجبتهم المشحية؟

  سارت حسب الخطة
اذكر األشياء الت 

  
 
  يمكن تحسينها ف

 المرة ما ه  األشياء الت 

القادمة؟

 أفراد عائلتك  وزمالئك لمشاهدة المشحية
ُ
.ادع

اليوم الخامس

٥٢

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اتلنمثل الشخصي



وقت المشحية

ي مرسحية
ح نص. ننظم أنا وأصدقانئ

ّ
ل

.ذيول القرود البنية الطويلة

غبقلم نيها سين

يتدرب حراس القض 

.والراقصون عىل رقصهم

.وقعت مايا بسبب رمح الحارس! أوه ال

.  تهاهرع فريق اإلسعافات األولية لمساعد

.ولكن لحسن الحظ الجميع بخت  

ا دور وألعب أن. يساعد كتاب المرسحية مايا واألسد عىل تذكر سطورهم

.الملك

اليوم الخامس

.وتساعدهم مدرسة الرقص

٥٣

وقت القصة



 .الجمهور قادم إىل القاعة
ً
!نحن متوترون جدا

ي 
ي رؤية عائلتر

أين هم؟! لكن ال يمكنت 

ي أراهم اآلن.. ها قد وصلو
!أنت 

ي والمرسحية عىل وشك البدء .سقط شارن 

ماذا أفعل؟

 
ً
!يجب أن أفكر رسيعا

سأكون أفضل ملك عىل ..انظروا و شاهدوا

!اإلطالق

ي  !شعري سيكون شارن 

ي القصة؟•
 
من هم الشخصيات ف

أين هو المكان؟•

.اصنع خريطة قصة لهذه القصة•

ي المرسحية؟•
 
ما رأيك ف

فسك؟هل تشعر بالتوتر أثناء األداء؟ كيف يمكنك أن تزيد ثقتك بن•

٥٤

وقت المشحية



  االسبوع  
 
التأمل الذان

هل استمتعت بالتعلم هذا األسبوع؟

  أتقنتها 
؟ما ه  بعض األشياء الت 

  فعله بشكل أفضل األسبو 
ع ما الذي يمكنت 

المقبل؟

  تعلمتها؟
ما ه  بعض األشياء الجديدة الت 

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إلت موقع 
للمزيد من الموارد IFERBف 

https://resources.educationaboveall.org٥٥:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/
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٥٧

ف هذه الكراسة مرخصة تحت 
َّ
سب الُمصن

َ
-ري غت  تجا-رخصة المشاع اإلبداعي ن

خيص بالمثل  دوىلي 4.0التر

ادريمدريممنظمةقبلمنصمم:٩،٢٥،٤٥،٥٠ص

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

قبل ستيفن والس، نرس  من قبل مبادرة كتب القصصية االفريقية

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

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

بيت ، مبت 

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

ن قبل تمت إعادة كتابته وتم تغت  اإلسم نرس  من قبل التعليم فوق الجميع ونرس  م

براثم بوكس تحت رخصة

ية)برناف محقق األنماط : ٥٥، ٥٤ص  ، 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،  نرس  من قبل براثم بوكس، 

.رعىل ستوري ويف

CC By 4.0

CC By 4.0رعىل ستوري ويف.

CC By 4.0رعىل ستوري ويف.
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