
مهارات القراءة 
والكتابة

سنوات١٤إىل ١١من 

.موارد تعليمية لبناء مهارات متعددة

المستوى الثالث
١كتاب األنشطة 

كاء المحتوى شر



تأكد أن هذا المستوى مناسب لك

ون دقي ي خالل عشر
 
:قةأجب عن األسئلة التالية ف

ت شهد فستان. ١ كان لونه أحمر. اشتر

قيم الصحيحة .أعد كتابة الجملة أعاله باستخدام عالمات التر

.كتب محمد قصيدة جميلة يوم األحد.  ٢

ي الجملة أعاله
.حدد كل من الفعل والفاعل والصفة والظرف ف 

ي اتبعها الشاعر؟.  ٣
ما القافية التر

.اكتب عنوان مناسب للقصيدة.  ٤

ة . ٥ :بإستخدام العنارص التالية–جمل٦إىل ٥تتكون من –اكتب قصة قصتر

الغابة: المكان-الكلب  : الشخصية

.اكتب حوار بير  الشخصيتان أدناه. ٦

ي الصفحة ال
 
.تاليةتحقق من إجاباتك باستخدام اإلجابات النموذجية ف

١

ي اللؤلؤ أو أزىه
أسنان 

 أبىه 
ً
ت لفمي شكال

َ
أعط

ي خالقها سبح رن 
ُ
وأ

ي تبقر 
بنظافة أسنان 

 أخض  
ً
أستعمُل ِمسواكا

 كالمرمر 
ُ
ي تصبح

أسنان 
ها 
ُ
ي كل صالٍة أغسل

 
ف

وبَمعجوٍن تضحي أنض  



ت شهد فستان، كان لونه أحمر. ١ .اشتر

يوم : الظرف–جميلة : الصفة–محمد :الفاعل–كتب : الفعل.  ٢

(أنض  –المرمر –أخض  )، ( أغسلها–خالقها )، ( تبقر –أبىه –أزىه ). ٣

ي .  ٤
(أو أي عنوان مناسب)أحافظ عىل أسنان 

(يجب أن تكون القصة ذات أحداث منطقية ولها بداية واضحة ونهاية). ٥

ي غابة وكان يشعر بجوع شديد
مع بعض فجأة س. ذات مرة كان هناك كلب جائع يتجول ف 

هون ب ذه. الناس يتحدثون وتتبع الصوت  إىل أن رأى مجموعة من األشخاص يتت  

ظنت المجموعة أن الكلب لطيف . بخوف نحوهم عىل أمل أن يحصل عىل طعام

 . وأعطوه بعض الطعام
ً
ه معهم أيضا  وقرر التت  

ً
! كان الكلب سعيدا

ات الشخصيات. )٦ (يجب أن يتناسب الحوار مع تعبتر

اإلجابات النموذجية

.أعط نفسك عالمة واحدة  لكل إجابة صحيحة

حان دوري الستخدام 

ي إياه. الهاتف
!أعطن 

ي أنهي مشاهدة 
دعن 

!هذا الفيديو المضحك

ي استخدم كتاب األنشطة للمستوى 
 
.الثان أو أقل٤

!هذا الكتاب مناسب لك ٦او ٥

:إذا كانت نتيجتك

٢



ي التعليمي
ةرحلنر

األسبوع األول

!انتهينا

ي 
 
األسبوع الثان

!انتهينا

األسبوع الثالث

!انتهينا

األسبوع الرابع

٣اليوم  ٢اليوم  ١اليوم 

-------------------: االسم

.ارسم وجهك هنا

!انتهينا

٣

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إىل موقع 
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 
الروتير 

مشاعري

ي دفتر مالحظاتك بشكل 
ي سبب فك. يومي دّون شعورك ف 

ر ف 

.شعورك بطريقة معينة

____________ألن________ اليوم أشعر بالـ 

4

confused lonely

الحماس الفرح البهجة الهدوء

األلم التشويش القلق الوحدة

الخوف االنزعاج الغضب



ورقة•

قلم•

األدوات المطلوبة

وع المشر

!قم بكتابة قصتك الخاصة

 
 
كن كاتبا

ملخص األسبوع األول

٥

١

٢

٣

٤

مواضيع الكتابة
.ذات مواضيع شيقةقصصا إروي 

مخطط القصة 
المصور

.إرسم مخطط القصة

قيم عالمات التر
من تعلم االستخدامات الصحيحة لكل

ي القصة
 
قيم ف .عالمات التر

المشاعر المختلفة
ي مشاعرك ومشاعر 

 
فكر ف

 
ً
!الشخصيات أيضا

وقت القصة

ي إقرأ قصة عن كيف تعلم س 
يت 

.الضحك

٥



التعلم القائم عىل المشاريــــعاليوم األول

 
 
كن كاتبا

. تذكر أو أِعد قراءة قصة تحبها •

ما الذي يجعل القصة ممتعة؟

تيبها• .تعّرف عىل أحداث القصة وقم بتر

ي األجزاء المختلفة من القصة؟
 
كيف كان شعورك ف

النهاية

الحركة الهابطة

الذروة

الحادثة األوىل

مة
ّ
المقد

ىهي يتم حل كل المشاكل وتنت

.القصة

ي تزيل 
ىهي األحداث التر

 
ً
 فشيئا

ً
.العراقل شيئا

 وتعق
ً
ي المرحلة األكتر تشويقا

 ف 
ً
يدا

.تطور األحداث، وىهي نقطة التحول

ي بناء القصة، و 
تواجه يبدأ الكاتب ف 

.راقيلالشخصية الرئيسية بعض الع

يتعرف القارئ عىل المكان 

والزمان والحوادث 

.والشخصيات

النهاية
البداية

٦



مواضيع الكتابة

ي اختيار مواضيع للكتا
 
.بةاطلب من أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك أن يساعدك ف

أمثلة

ي •
ي غتر مرن 

...ذات يوم ، استيقظت وأدركت أنت 

ي بركة، وأقوم •
 
...أنا سلحفاة تعيش ف

...  أجمل ذكرى ىلي كانت •

ص أن •
ُ
...  هناك قانون ين

...أود أن أنىس ذلك اليوم الذي •

...  كبار سن هم الذين •

.يعارِو قصة باستخدام أي من المواض

استخدم الظروف والصفات 

ي قصتك
 
.واألسماء الموصولة ف

األسماء الموصولة

ي 
 يربطاالسم الموصول هو اسم مبت 

ً
ي بير  جملتير  ويصف شيئا
 
ي تسم ثانية الجملة الف

والتر

.بصلة الموصول

.اجتهدالذيالتلميذنجح  للمفرد المذكر الذي

ي عادت 
ي صديقتر

.سافرتالتر للمفرد المؤنث ي 
التر

.تراهما توأماناللذانالولدان للمثت  المذكر اللذان

ي الماللتانالطالبتانفازت 
 
.سابقةشاركتا ف للمثت  المؤنث اللتان

ي اللعبةفازوا الذينرأيت 
 
.ف للجمع المذكر الذين

ي الطالبات هؤالء 
.درسن الهندسةالالنر للجمع المؤنث ي 

الالنر

.إليكأحسنمنأحسن إىل  اسم موصول عام للعاقل من

ي 
.فعلتماأعجبت  اسم موصول عام لغتر العاقل ما

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

ي كل مثال؟
 
ما ىهي صلة الموصول ف

٧

نشاط اليوم األول



التعلم القائم عىل المشاريــــع

كن كاتبا

.اختر أي موضوع للكتابة•

:ارِو القصة ألحد أصدقائك أو أفراد عائلتك•

!اكتب قصتك وأكمل المخطط أدناه•

هل استمتع المستمع بالقصة؟•

هل وردت لك أفكار جديدة للقصة؟•

كيف يمكنك جعل القصة أكتر إثارة؟•

٨

النهاية

الحركة الهابطة

الذروة

الحادثة األوىل

مة
ّ
المقد

النهاية
البداية

ي اليوم الثا
 
ن



أصبحت 
ي بائسة 

حيانر
بسبب هذه 
القالدة

لقد كانت 
ي مزيف

!ةقالدنر

دنا يساع. مخطط القصة المصور هو طريقة لرواية القصص باستخدام الصور

ي تلخيص القصص الطويلة بسهولة
 يمكنك إضافة الحوار أي. المخطط ف 

ً
!ضا

النهاية الحركة الهابطة الذروة

الحادثة األوىل الذروةالمقدمة

مخطط القصة المصور

القالدة: مثال

.اصنع مخطط الصور الخاص لقصتك
٩

نشاط

ن ظهرت عالمات الكت  عىل الزوجير  بعد أن تخليا ع
قالدة الخدم وبعد أن باعا كل ما كانا يمتلكان لدفع ثمن

.األلماس

قتها وبعد أن دفع الزوجير  الدين كله رأت ماتيلدا صدي
ي لم تتعرف عليها بسبب م

نظرها صاحبة القالدة التر
ي السنير  . الرث

 
 العشر روت ماتيلدا لصديقتها ما حدث ف

ة .األختر

ا وقالت ثم أخذت بيد ماتيلد. شعرت صديقتها بالذهول
ي باس»: لها بسخرية

ي قمتر
ي التر

تعارتها لقد كانت قالدنر
«!فرنك500مزيفة ولم تكن تساوي أكتر من  

!ما أجمل قالدتك

ي الحفلة
 
الحياة بعد ليلة من السعادة و . انبهر الجميع ف

ي تعتقد أنها تستحقها، اكتشفت ماتيلدا 
أنها قد فقدت التر

اء قالدة أخرى . القالدة ثم حاولت إيجاد طريقة لشر
بعير  اكتشف الزوجير  أن القالدة تساوي أر . مطابقة لها
.واتدفع الزوجان المبلغ عىل مدى عشر سن. ألف فرنك

اء مالبس فاخرة ولكنها 400أعطاها زوجها  فرنك لشر
ح فاق. كانت ال تزال حزينة ألنها ال تمتلك مجوهرات تر

ي زوجها أن تستعتر ماتيلدا  قالدة من أحد صديقاته
ا الالنر

لدا قالدة فاستعارت ماتي. يمتلكن الكثتر من المجوهرات
.ضخمة من األلماس

ي عام 
 
ي فرنسا مع السيدة ماتيل1880بدأت قصتنا ف

 
دا ف

ي تحب الرفاهية
ن من لطالما أرادت ماتيلدا أن تكو . التر

ي يوم . ةالطبقة الغنية ولكنها كانت من الطبقة المتوسط
 
ف
ل بعد أن حصل عىل د عوة من األيام، رجع زوجها إىل المت  

.رتديهفرحت ماتيلدا ولكن لم يكن لديها ما ت. لحفل مهم

ي اليوم الثا
 
ن



التعلم القائم عىل المشاريــــع

 
 
كن كاتبا

ي قصتك
:استخدم الظروف والصفات لوصف العنارص التالية ف 

كيف تبدو الشخصيات؟•

ما هو الزمان؟ أين المكان؟•

ات؟ما ىهي هو شكل الحياة الطبيعي بالنسبة للشخصي•

ي ستواجهها الشخصية الرئيسية؟•
ما المشكلة التر

المكان

... (واسع، مظلم، إلخ )

األشخاص

... (سعيد، متوتر، إلخ )

األحداث

، مبهج، إلخ ) ...(مفاج  

األشياء

، إلخ ) ، صغتر ...(أخض 

دك ستساع. استخدم هذه الظروف والصفات عند اإلجابة عىل األسئلة أدناه

ي كل ١٢–١٠يمكنك كتابة )والمنتصفهذه األسئلة عىل كتابة المقدمة 
 
جملة ف

(.جزء

ة من قصتك: مالحظة .هذه ليست النسخة األختر

اءكانت الحديقة  ةخض  .جميلة، وكان بها زهور وكبتر

ي ذلك الصيفمفاج   جاءت العاصفة بشكل 
.ف 

استخدم 

!الصفات

كيف يمكنك جعل القصة أكتر إثارة للقارئ؟•

ماذا ستفعل جميع الشخصيات اآلن؟•

هل تغتر الزمان؟ هل تغتر المكان؟•

الذروة

البداية

الحادثة األوىل

١٠

ثاليوم الثال



ي نهاية الفقرة أ
و توضع ف 

.الجمل التامة

تشتر اىل فاصل بير  أجزاء الجملة

ي نهاية الجملة التع
.جبيةتوضع ف 

النقطة

الفاصلة

عالمة التعجب

،ذهب عىلي للمطعم

.ثم قابل أصدقائه

!ما أجمل الطبيعة

قيم .راجع قصتك وصحح عالمات التر

قيم أن تغتر معن  الجملة 
بإمكان عالمات التر

.الطعام الجيد الطبيعي ، الصحي والمتوازن

.بعد القول
أريد :قالت ألبيها

.الذهاب إىل الحديقة

؛بأقرأ الكثتر من الكت

.فأنا أحب التعلم

ن تستخدم لوضع فاصل أقوى م

المشار إليه بالفاصلة

معالمة االستفها

ةالفاصلة المنقوط

تانالنقطتان الرأسي

؟متر قرأت هذا الكتاب ي نهاية السؤال
.ف 

قيم النص وترشد ا لقارئ؟كيف يمكن أن توضح عالمات التر

١١

.كتب محمد قصيدة

قيم عالمات التر

نشاط ثاليوم الثال

"يدطعام ج: طبيعي ، صحي ومتوازن"



.جملة١٢إىل ١٠تتكون الفقرة من . اكتب نهاية قصتك

ي النهاية؟•
كيف تريد أن يشعر القارئ ف 

ي النهاية؟•
كيف تم حل المشكلة ف 

هل تغتر الزمان؟ هل تغتر المكان؟•

ي النهاية؟•
ماذا تفعل الشخصيات ف 

النهاية

ي كل جزء من القصة، ثم ض
ي شخصياتك ومشاعرهم المختلفة ف 

ف بعض فكر ف 

قيم والصفات وال ت. من الجمل لوصف تلك المشاعر نىس استخدم عالمات التر

.الحوارات بير  الشخصيات

البداية

الذروة

النهاية

 قضاء ذات يوم،  وكان يتطلع إىلبالتفاؤلكان تامر يشعر 

ي الحديقة
 
.يوم رائع ف

ل ! ولكن دمرت العاصفة خطته خيبة بسحب تامر نفسه إىل المت  

"ماذا سأفعل اآلن؟: "، وقالأمل

ل ،  م تامر إذ وجد إخوته يصنعون قصصهتفاجأعندما عاد إىل المت  
 
ً
ي هل ي: "بحماسثم سأل أخوته . الخاصة وأراد أن ينضم إليهم أيضا

مكنت 
"عمل كتاب قصص معكم؟

ايةالحركة الهابطة والنه

١٢

التعلم القائم عىل المشاريــــع

 
 
كن كاتبا

عاليوم الراب



غاضب

قلق عج مت  

محتد

متوتر

محبط

مهموم

مصدوم
مندهش

مستمتع

مبتهج

سعيد

فخور

ضاحك

متحمس

هادئ

ناعس

ودود

مفكر

لطيف

يــــح مستر

محب

عطوف

مشمت   

مكتئب

خائب األمل

بائس

حزين

مرهق

ضجر

متعب

!استخدم هذه القائمة كلما احتجت أن تبتهج

ي قصتك تشعر بالحزن أ•
 
و الغضب ، إذا كانت الشخصية الرئيسية ف

ما الذي سيجعلها تشعر بتحسن؟

ي وقت شعرت فيه ببعض هذه المشاعر•
 
عرت ماذا حدث؟ لماذا ش. فكر ف

بهذه الطريقة؟

 عندما اكتب قائمة بخمسة أشياء أو أكتر يمكنها أن تجعلك مبته•
ً
جا

.تحزن أو تغضب

مقياس المزاج

١٣

المشاعر المختلفة

تأُمل المشاعر
ية
عال
ة 
اق
ط

ضة
خف
من
ة 
اق
ط

ي  ي شعور إيجان  شعور سلت 

اليوم الرابع



الغالف

!ابة اسمكاصنع صفحة غالف للقصة وقم بكتابة عنوان جذاب وال تنىس كت•

 لصنع كتابك•
ً
.اربط جميع الصفحات أو قم بتدبيسها معا

.اكتب ارقام عىل كل صفحة•

العرض

. شارك كتابك مع أفراد عائلتك وأصدقائك•

ما الذي أعجب القراء؟•

ات عىل قصتك لتحسينها• .قم بإجراء تغيتر

ي القصةألدوات الربط أمثلة 
ي تساعد عىل ربط األفكار ف 

:التر

ما الذي يجعل القصة شيقة أو ممتعة؟ !فكر

روابط 
تيب تابعالت/التر

.أعد قراءة قصتك واستخدم خمس من أدوات الربط عىل األقل•

ي كل صف•
ة من قصتك وأضف رسوم توضيحية ف  . حةاكتب النسخة األختر

لروابط الوص ية روابط السبب
والتفستر 

 
ً
 -أوال

ً
ي -ثانيا

 
ف

البداية

 
َ
–كذلك–أيضا

–باإلضافة إىل

إال أن–كما 

بناء عىل –ألن 

أي  –ذلك 

روابط
الجمع/العطف

–أم –أو –ثم –و 

بل –لكن 

١٤

التعلم القائم عىل المشاريــــع

 
 
كن كاتبا

اليوم الخامس



م الضِحك
ّ
يوم تَعل

ي كان
 سيت 

ً
 مزارعا

ً
زرعهيالذيالموز وكان.جيدا

ي 
ي موز  أفضلسيت 

البلدةف 

.يغضبعندما الجميعيخيفكانولكنه

ي غضبكلما 
 جبينهأصبحسيت 

ً
بالتجاعيد مليئا

.الغليظة

ي 
ي نايلكان 

بقلم روهين 

ي غضبكان.حادةنظرتهوأصبحتأحمر،أنفهوأصبح
وكانوا عالجمييخيفسيت 

 يفرون
ً
 وهربوأطفاله،زوجته،هربت.منههربا

ً
.منهاالختباءا وحاولو أصدقائهأيضا

ي أخاف
ي انالغربوحلقتالكالبوهرباألبقار فهربتكذلك،الحيواناتسيت 

ف 

 الحقول
ً
.عنهبعيدا

ي كان
 يغضبسيت 

ً
ا .كثتر

ي محاصيلهأغضبته
بشكلو تنمال التر

نيكلمالذيالحالقوأغضبهجيد،

 
ً
لتلفاز اوأغضبهشعره،لقصمتوفرا

ءكلكانهكذا و يعمل،ال الذي ي
شر

.يغضبه

ي نظرة عىل محاصيل المو 
ي إىل حقله ليلقر

 من األيام، ذهب سيت 
ً
ي يوما

ز وكان مزاجه وف 
 
ً
ء. متعكرا .لم يعرف سكان  القرية سبب مزاجه الىسي

ي ذهب
 سيت 

ً
ي مشعا

 أثمرتقد أنها ووجد موز شجرةأكت  عىلنظرةليلقر
ً
.جميلةتمارا

ىلعقرد أكت  قفز ثمقريبة،شجرةمنتتأرجحالقرود منمجموعةظهرتفجأة

ي شجرة
ي المثمرةسيت 

.بفخريتأملها كانالتر

١٥

وقت القصة اليوم الخامس



ي 
احمر ف. أغضبت أفعال القردة سيت 

ي 
وجهه وسعان ما انتشر الغضب ف 

 
ً
.جسده كامال

ي القرد؛ لم ير 
مثل فاجأ غضب سيت 

ي حياته
ا كان رىم القرد م. غضبه ف 

 من 
ً
يحمل من موز، وقفز هاربا

شجرة إىل األخرى 

ي رأى
ي والحقهاألخرىإىلشجرةمنيقفز القرد سيت 

 دلُيلقنهالحقلف 
ً
ولكن.رسا

ي فقد حظهلسوء
ي حذائهوعلقالموز قشور بسببانزلقثمتوازنهسيت 

.الوحلف 

 ولكنه وقع مرة ثانية عىل وجهه
ً
ي النهوض ليالحق القرود مجددا

!حاول سيت 

ة ء باألوراق والطير  واألغصان الصغتر ي عىل األرض ووجد فمه مىلي
ر ثم نظ. جلس سيت 

. اىل األعىل ولم يجد القردة

ي نظر وعندها 
قد ف.نفسهإىلسيت 

ي بفأصبحبالطير  قميصةاتسخ
ت 

 جدمتسختير  يداهوكانتاللون،
ً
فأما .ا

.فالطير  منغمستير  فكانتا قدماه

ي أدركحينذلك
 مضيبدو أنهسيت 

ً
حكا

 
ً
.جدا

١٦

م الضِحك
ّ
يوم تَعل



.اصنع مخطط صور لهذه القصة•

ي وكيف تعلم أن يضحك•
.اكتب قصتك الخاصة عن سيت 

ي القصة•
 
.  اكتب جملتير  باستخدام صفتير  وظرفير  ف

ي كان
ي يجلسالمشهور المزارعسيت 

وبالتأكيد !زوالمو الشجر أوراقالطير  منبقعةف 

 يبدو كان
ً
!مضحكا

القردةوحتر الناسحولهاجتمع

هضحكتوكانت.ضحكتهليسمعوا 

وغردتالجميع،فضحكُمعدية

، هوقهقالقردة،وضحكتالعصافتر

موابتساألشجار،وتمايلتاألطفال،

ي الحالق
ي النمر وضحكصالونه،ف 

ف 

 كهفه
ً
!أيضا

ي توقففجأة
 حولهمنالكلكان.الضحكعنسيت 

ً
ي فشعر سعيدا

بالسعادةسيت 

لهإىلوعاد  .مت  

ي يغضبمازال
 سيت 

ً
ي ضحكةأعىلولديهالضحكيحباآلنأصبحولكنهأحيانا

ف 

.القرية

ت ي وأمسكعيناهأدمعتماوسعانابتسامتهوكت 
منفالطير  جوتدحر بطنهسيت 

!!!هااااها ها ها ها .الضحكشدة

ي بالضحك 
كة ضح... وعندها بدأ سيت 

ة ها ها ها: صغتر
ا ها ه: وأصبحت ضحكته أكت  وأعىل

!ها
 وكان كلما يضحك ت

ً
شتد واستمر ضاحكا

!  رغبته بالضحك أكتر 
ي 
"  ها ها ها: "اشتدت ضحكة سيت 

١٧

م الضِحك
ّ
يوم تَعل



١٨

انطباعك األسبوعي 

ع؟هل استمتعت بالتعلم هذا األسبو 

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ي األسبوع ال
 
قادم؟ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل ف

ي تعلمته
ا؟ما هي بعض األشياء الجديدة النر

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

https://resources.educationaboveall.org:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/


ورقة•

قلم•

األدوات المطلوبة

وع المشر

!قم بكتابة قصيدتك الخاصة

اكتب قصيدة

ي 
 
ملخص األسبوع الثان

١٩

١
٢

٣

٤

 قصيدة
ُ
!وجدت

ي قم بكتابة قصيدة عن األشياء
التر

.حولك
أنواع المجاز

ي ال
 
لغة تعرف عىل أساليب المجاز ف

.العربية

لمن تشتاق؟
قك اكتب قصيدة تعت  فيها عن شو 

.ألحد ما

دائرة القصائد
رسة كتب المزيد من القصائد أثناء مما

!العمليات الحسابية

وقت الشعر

ي 
-إقرأ قصيدة عن البيت الثان 

!المدرسة

٥



ي 
ي مدرستر

 
ف

ي 
ي مدرستر

 
رس ممتع ف

َ
د

بدع
ُ
ي نقرأ ن

ي مدرستر
 
ف

ي 
ي ىهي مدرستر

ي مدرستر
 
ف

ي ىهي أجمل
ىهي ُملهمتر

ما قد أتمت  والحب

وْم 
ُ
أتمت  يد

رالشعر المنثو 

يس يحمل الشعر المنثور عبارات ل
.لها وزن أو قافية

اليوم أفاخر وأنادي

ي يا فجر األمجادِ 
لغتر

أفديك بروجي وفؤادي 

 لبالدي
ً
وأصونك رمزا

ي يا لغة القرآن
لغتر

ي حياك الرحمن
لغتر

وبلفظك جاء القرآن

يحدوك سداد وبيان

وهدى للناس وتبيان

ي يا لغة القرآن
لغتر

ر
ُ
الشعر الح

اقرأ القصائد التالية

اليوم األول

٢٠

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اكتب قصيدة

ما الذي يجعل القصائد ممتعة؟

بيت الشعر العمودي

يا أطفال كاألقمار

 
ً
نمأل هذا الكون صياحا

نقفز فوق العشب الزاىهي 

نستنشق أطيب أنسام

غنوا غنوا كاألطيار

نشدو نرقص كاألوتار

نتدفق شبه األنهار

ي لحفيف األشجار
نصع 

العجزالصدر

الشعر العمودي

ف من مجموعة أبيات كّل بيت يتأل
؛ يسم األول الّصدر، مقطعير 

ي الَعجز
.والثان 

رالشعر المنثو 
ر
ُ
الشعر الح

ي اخت
 
يار يمتاز بالحرية ف

م الشاع ر الوزن؛ فال يلتر 
حددة أو بتفعيلة أو قافية مُ 

.طوٍل محدد لألسطر

الشعر المرسل هو الشعر 
المتحرر من القافية الواحـدة؛ 

ي فتجد القصيدة مليئة بالق
 
واف

اع دون ويحتفظ باإليق. المختلفة
احتفاظه بالوزن

الشعر الُمرسل
ي الوزن والق

 
افية، وعادة بيتير  من الشعر متفقير  ف

.قطتكون الرباعيات ُمكونة من أربعة أبيات ف
الرباعيات

الشاعر الدكتور

للشاعر عبدالرحمن يونسلقمان شطناوي

لشاعر جيكر خورشيدا



هّيا إىل البستان

كي يلعب األوالد

 
ُ
ليعة

َ
ان ط دى، حسَّ

ُ
ا، ه

َ
الن

اد هّيا إىل البستان وَّ الرُّ

كي نمأل السله بالخوِخ 

ه
َّ
والرمان ما أجمَل الغل

 
َ
بدع

ُ
هّيا إىل البستان لت

 
ْ
ان
ّ
األزهار بعطرها الفت

ما ُيدهُش الزوار هّيا 

إىل البستان لنبَض 

العصفور بصوِته 

حرور 
ُّ
ان يغازل الش

ّ
الرن

هّيا إىل البستان

الشاعر أسعد الديري

الشعر الُمرسل

اذا؟ما هي قصيدتك المفضلة؟ ولم

ما الذي يمتر  القصائد؟

القافية

يةالصور البالغ

الوزن

ي الذهن من بيت الشعر ويمكن أن تكو آخرىهي •
 
ن ما يعلق ف

ي البيت الشعري
 
ة ف خمسة اذكر . الصوت األختر أو الكلمة األختر

ي قرأتها
.أمثلة من القصائد التر

لحروف للقصيدة ويتكون من إضافة حروف لاإليقاعي هو النظام •

(.  فعل)الفاء والعير  والالم -الثالثة األصلية 

ي تكوين •
 
ي ساعدتك ف

ي ذهنك؟ اصورةما القصائد التر
 
رسم تلك ف

.الصورة

اليوم األول

٢١

الرباعيات

ناأطفاٌل نحن وقد جـئ

ي َص 
 
اقُص ف نياتتر

ُ
در الد

 َيصبو للح
ً
ريةجيال

ي ةمثَل األزهار الت 

ي نحلم بالفجر لكـي ي
أنر

ي ا
 
 ونسع ف

ّ
لدنياونـكد

ٌء باألم ِل والقلب مىلي

ي بالعلم وبال
عمِل نبت 

الشاعر فاضل عىلي 

التعلم القائم عىل المشاريــــع



.اختر أي كتاب أو نص مكتوب وضع دائرة حول كلمات عشوائية•

.حاول أن تكتب قصيدة باستخدام هذة الكلمات•

اختر كلمات ذات نفس القافية: نصيحة

ي حقيبة١٢–١٠ضع •
لية ف  .من األغراض المت  

.ااختر أحد األغراض دون النظر إليها والحظ ملمسها وحجمه•

ك• ي دفتر
ي خطرت لك؟ دونها ف 

.ما بعض الصفات التر

ة• .  انظر لألغراض وكون قصيدة قصتر

ي الحصص
 
ي ف

مستطيل يساعدن 

ي كتابة القصص 
وفيه يمكنت 

ي يحتوي عىل العديد من الصفحات دفتر

وُيحرر أفكاري من القفص

له غطاء أصفر وصفحات بيضاء

اقص بها كلمات ِشعري تتر

مثال

اليوم األول

٢٢

 قصيدة
ُ
!وجدت

نشاط

ي النشاط؟•
 
ما هو أسهل جزء ف

ما الذي كان يمثل تحديا بالنسبة لك؟•
!فكر

قصائد الحقيبة



استخدام األلفاظ بمعانيها 

ي تدل عليها
.الحقيقية التر

ي غتر مع
 
انيها استخدام األلفاظ ف

ي تدل عليها و 
ذلك الحقيقية التر

.عند توافر عالقة تشبيه

ي 
التعبتر الحقيقر التعبتر المجازي

ىل كان يوجد الكثتر من الثلج ع

.أرض الغابة
.ائمةكست العباءة البيضاء الغابة الن

أي من الجملتير  التاليتير  تتطلب الخيال والتصّور لكي نفهمها؟

ي رأيك؟
 
لماذا تستخدم التعبتر المجازي ف

:كتابة شعر الوصف

ما هو لونك المفضل؟ •

.  اوصفه باستخدام حواسك الخمس

ي اللون األبيض بالهدوء والسكينة
..ُيشعرن 

..ُيشبه اللون األبيض الورق النظيف

ي اللون األبيض له صوت جميل
ي مخيلتر

 
...ف

قارن باستخدام التعبتر المجازي•

يهالتشب االستعارة

ي هو عقد مقارنة بير  شيئير  يشتر 
 
كان ف

صفة واحدة باستخدام أداة تشبيه

كا ي صفة هو عقد مقارنة بير  شيئير  يشتر
 
ن ف

.واحدة ولكن يتم حذف أحد الطرفير  

.اللون األبيض كالطبيب النفىسي 

 ُيشعرا  كال اللون األبيض والطبيب النفىسي )

(  المريض بالطمأنينة والهدوء

.اللون األبيض ساطع

اطع فاللون األبيض كالضوء والضوء س)

(  ولكن تم حذف الضوء

اكتب قصيدة عن لونك المفضل واستخدم التشبيه

.واالستعارة

ي اليوم الث
 
ان

٢٣

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اكتب قصيدة



ي صفة، وله أربعالتشبيه
 
كان ف .ة أركانعقد مماثلة بير  شيئير  أو أكتر يشتر

ي اللغة العربية، وُيستخدم للوصف
:انه إىلتنقسم أرك. هو أحد علوم البالغة ف 

زيد كاألسد: مثال

باستخدام التشبيهجملتير  اكتب 

االستعارة
ي صفة واحدة ولكن يت

 
كان ف م حذف أحد هو عقد مقارنة بير  شيئير  يشتر

.الطرفير  

.ثألن التاريــــخ ال يتحد« كاإلنسان»: المحذوف هو

ي 
ي التاريــــخ عن حضارنر

.حدثت 

.تعبتر يستخدم عند قرن شيئان ولكن دون ذكر وجه الشبهالكناية

ي اليوم الثا
 
ن

٢٤

ِعلم البيان

نشاط

زيد: المشبه
األسد: المشبه به

الشجاعة: وجه الشبه
الكاف: أداة التشبيه

(المهاستسوذلك كناية عن . )ألقر الجندي سالحه

ها فاحمّر وجُهها
ُ
(لخجلاوذلك كناية عن . )مدحت

ي 
 
جملتير  استخدم الكناية ف



 
ً
. اختر الموضوع الذي ستكتب قصيدتك عنه: أوال

 
ً
لماذا تريد الكتابة عن هذا الموضوع؟: ثانيا

موضوع القصيدة

ةالغرض من القصيد

 
ً
اصنع خريطة ذهنية ودون أفكارك عن الموضوع: ثالثا

 
ً
حدد كلمات ذات قافية واحدة: رابعا

الهواء-العشاء 

ثقافية-ترفيهية 

 
ً
مجازي اكتب قصيدة باستخدام الخريطة الذهنية واستخدم التعبتر ال: خامسا

.والتشبيه واالستعارة والكناية

رحلة بحرية> -----مثال 

ع أضف أكت  عدد ممكن من الفرو 

!للخريطة

اليوم الثالث

٢٥

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اكتب قصيدة



ي شخصير  تشتاق إليهما∙
 
.فكر ف

ي وسط الزهرات∙
 
.اكتب اسميهما ف

ي البتالت∙
 
.اكتب أسباب اشتياقك ف

بيه استخدم أساليب التش

.أو االستعارة لوصفهم

٢٦

اليوم الثالث

لمن تشتاق؟

نشاط



انتبه اقرأ القصيدة بصوت عاٍل و •

.للوزن

ي نهاية كل•
 
جملة حدد التفعيل ف

.كما هو ُمحدد

بة ما هو الوزن؟ وهل يمكنك كتا•

كلمات ذات نفس الوزن؟

الوزن الشعريّ 

ي نهاية كل بيت عند كتابة شعالتفعيلةهو نمط 
ِره، ويسم بالوزن الذي يتبعه الشاعر ف 

.  جميلإيقاعألنه يوازن األبيات فيجعل القصيدة ذات 

( فعل)الفاء والعير  والالم-هو إضافة حروف للحروف الثالثة األصلية التفعيل
ي جديدة

. للحصول عىل معان 

 
َ
بو كتمَ ِتباك َب 

َ
ت
َ
ك

 يقبل ما أبىه حسنك ما 
ً
!َملْج أمدرستر يا نورا

لبير  البنيان ىه ا! ما أروع صورتك المثىل
َ
ض
ْ
.ألف

ي إن أغدو نحوك أو أرْ  ي قلت 
.َحلمدرستر حبك ف 

َه 
ْ
ي قاعة درسك أتلقر من فيض اآلداب وأن

.لف 

ي طريق المعر 
 
 نغدو ف

ً
 أبرارا

ً
لوألقر صحبا

َ
.فة األْمث

كتابة شعر موزون

لو فـ  عـ  َمـ ـ  
َ
ِعـ  لا ف ـ  لَ 

َ
ـ  ع

َ
ف

نا 
ُ
ُ شباك  يدغد -لغزيرُ والمطُر ا-الصغتر

ُ
ي غ

األمان 

 زهورنا 
ْ
ي األصِص -الرقيقة

 
 ف

ْ
 خج-الغريقة

ٌ
ي ولة

تعان 

 -عش  عصفوُر بير  
َ
ش  يناُم فوق
َ
ي -ق

 
الحناِن يذوُب ف

.انظر للشعر أدناه واقرأه بصوت عاٍل ثم قم بإتمام القصيدة

الفعيل: السطر األول

ي 
ةالفعيل: السطر الثان 

فعٍل : السطر الثالث

عاليوم الراب

٢٧

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اكتب قصيدة

.يةالقافوالوزنالحظ أن الشاعر قد اختار كلمات ذات نفس 

تتشارك
الكلمات
القافية

أوزان



١ ٢

٣

٤

٥٦

٧

٨

ة ورقمهم ثم قم بطّيهم٨قم بقص • .أوراق صغتر

ي قرأتها أو كتبتها•
.آخر أربــع قصائد من القصائد التر

ة وأجب عىل السؤال من الدائرة أدناه•  أحد األوراق الصغتر
ة م. اختر .راتكرر العملية عشر

:انظر اىل الدائرة أعاله

ي من األرقام • ؟٨إىل ١ما ىهي احتمالية حصولك عىل رقم زوج 

ما ىهي احتمالية حصولك عىل رقم فردي؟•

تها، ثم قم بحساب كل من الوس• ي اختر
ط سجل أرقام األسئلة التر

ي والمتوسط والمنوال .الحسان 

عاليوم الراب

٢٨

دائرة القصائد

ألعاب الرياضيات



القافية

كتابة الشعر الشدي

ة لها بداية ووسط ونهاية• ي قصة قصتر
 
ر ف

ّ
.  فك

.  ةنظم أفكارك عن طريق الخرائط الذهنية ودّون الكلمات ذات القافي•

ي يمكن استخدامها•
ي األساليب المجازية التر

 
ر ف

ّ
.فك

قم باختيار وزن وقافية لقصيدتك•

ي حدود 
 
.أسطر أو أبيات لتشد قصة ما١٠اكتب قصيدة ف

إلقاء الشعر

ي كتبتها أمام أصدقائك وأفر 
ي القصائد التر

.اد عائلتكألقر

؟ ولماذا؟ أي من القصائد نالت إعجابهم أكتر

ي الذهن من بيت الشعر ويمكن أن تكون الصوت األختر أو الكل
 
ة ىهي آخر ما يعلق ف مة األختر

ي البيت الشعري
 
.ف

ضع خط تحت آخر كلمة

ي كل بيت
 
.ف

ثم حدد الصوت الذي تم

.تكراره

اليوم الخامس

٢٩

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اكتب قصيدة

ف العلم مبلغ قوم ذروة الشر

 التدن
ً
سهيا صاحب العلم مهال

العلم يرفع بيتا العماد له

وصاحب العلم محفوظ من التلف

بالموبقات فما للعلم من خلف

فوالجهل يهدم بيت العز والشر 

ما الذي يجعل القصائد ممتعة؟ !فكر



ي 
ي ال أنساها وىهي ال تنسان 

ي الثان 
ي ىهي بيتر

.ىهي مدرستر

ي كل صباح فكما أهواها 
ي ..تستقبلت 

.ىهي تهوان 

ي بالخالن
ي وفيها لقاءانر

ي ومعلمتر .فيها كتت 

وق غدي وفيها دفاتر حلمي الفتان .فيها أمىلي وسر

ي 
ي ىهي مدرستر

.  ىهي مدرستر

ي 
.ما احالها ما اعذب منبعها الدان 

ي 
ي جسدي وغدا سأكون أنا لها البان 

ي روجي تبت 
.تبت 

ي 
ي ىهي مدرستر

.ىهي مدرستر

ي 
ي ىهي مدرستر

.ىهي مدرستر

ي 
ي وطت 

ي أمجاد اإلنسان..ابت 
ي ابت 

ي وطت 
. ابت 

ي يا نورا يقبل ما أبىه حسنك ما اجمل
!مدرستر

ي يا نورا يقبل ما اروع صورتك المثىل بير  البنيا
.  ن ىهي االفضلمدرستر

ي أن أغدو نحوك او ارحل ي قلت 
. مدرستر حبك ف 

ي قاعة درسك أتلقر من فيض اآلد
ي يا نورا يقبل ف 

.  اب وانهلمدرستر

ي العلم ونقبل
ي صحبا أبرارا نتنافس ف 

.واالفر

٣٠

اليوم الخامس

مدرستنا الغالية

وقت الشعر



جن  كمأخوٍذ من البيِت إىل السِّ
ْ
َزع
ْ
.  وال تف

ي الغصن
ُ ف  نت الطتر

َ
اٍد وأ  صيَّ

ُ
ي وجه

.  كأن 

ي 
 مت ّ
ً
 لك اليْوَم ـ وإال فغدا

َّ
.وال ُبد

ي 
َ تستغت  ي

 عت ِّ
ْ
.أو استغِن عن العقِل إذن

هِن 
َّ
.  أنا المصباُح للفكِر أنا المفتاُح للذ

.  أنا الباُب إىل المجِد تعاَل ادخْل عىل اليمن

ي 
ي وال تشبُع من صحت  ِ

ي َحْوشر
ُع ف 
َ
ْرت
َ
 ت
ً
. غدا

نِّ  ي السِّ
 ف 
َ
ك
َ
 بإخواٍن ُيدانون

َ
لقاك

َ
.  وأ

ي 
، ويا حست  ي

. تناديهْم بيا فكري ويا شوفر

نت لهم بابن
َ
 وما أ

َ
وك .وآباٍء أحبُّ

ي طريق المعرفة األمثل
. نتالفر بالحب ونعدو ف 

ي قا 
ي الصف وف 

ي ف 
ي كم يحلو وقتر

ي يا نورا يقبل مدرستر
.  ع المعملمدرستر

ي المس
ي حلمي ان اصبح انسانا يبت 

ي يا نورا يقبل مدرستر
.  تقبلمدرستر

ي غدنا الم
ي واشارك ف 

ي يا نورا يقبل التسلح بالعلم وامض 
قمدرستر . شر

ي 
ي كأمِّ ، ال تمْل عت ِّ

. أنا المدرسة ُ اجعلت 

ي بعض األبيات؟•
ها ف  ي اتبعها الشاعر؟ وهل غتر

ما ىهي القافية التر

ما هو عدد أبيات القصيدة؟•

هل استخدم الشاعر الوزن الشعري؟•

هل هذه القصيدة قصيدة سدية؟ ولماذا؟•

ىهي ..واها فكما أه»: أي نوع من أساليب التعبتر المجازي استخدم الشاعر عند قوله•

ي 
؟«تهوان 

٣١

مدرستنا الغالية

لشاعر جميل داريا



٣٢

انطباعك األسبوعي 

ع؟هل استمتعت بالتعلم هذا األسبو 

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ي األ 
 
سبوع ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل ف

القادم؟

ي تعلمته
ا؟ما هي بعض األشياء الجديدة النر

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

https://resources.educationaboveall.org:  المشابهة

https://resources.educationaboveall.org/


األدوات المطلوبة

وع المشر

 هذا األسبوع
ً
!إصبح ممثال

مثل الشخصيات

الثالثاألسبوع ملخص 

٣٣

١
٢

٣

٤

السبب والنتيجة

قم بتفستر األحداث من حولك 

وحدد كل من السبب والنتيجة
ادأشكال ثالثية األبع

صبح إصنع أشكال ثالثية األبعاد لت

.ديكور مشجي 

صندوق الصوت
تعلم عن كيف بإمكانك التحكم 

.بصوتك من خالل التنفس

بطاقة دعوة
!كصمم بطاقات دعوة لمشحيت

وقت القصة

ي أص
ابتها إقرأ قصة عن الفتاة التر

!رهبة المشح

ورقة•

قلم•

صلصال أو طير  •

ة• أعواد قش صغتر

٥



ة؟كيف يمكن للدراما إيصال فكر 

ي تخطر لك عند التفكتر 
ي كلمة ما بعض الكلمات النر

 
 ف

؟«دراما»

كيف تختلف الدراما عن قراءة القصص؟•

أيهما تفضل؟ ولماذا؟•

الدراما ىهي قصة يتم سدها من خالل الحوارات بير  

.الشخصيات

لعبة التقليد
.دون أن تتحدثتضف كشخص من عائلتك أو أصدقائك •

طة إذا يجب أن يحزر الالعبون اآلخرون اسم الشخص الذي تقلده للحصول عىل نق•

كانت اإلجابة صحيحة

ا بعد جولة واحدة ، تّضف مثل هذ

ونها الشخص وقم بإضافة كلمات يردد

 
ً
دائما

 
ً
.قلد أصواتهم أيضا

كيف يمكننا التواصل مع بعضنا البعض؟•

؟ما الفرق الذي أحدثه استخدام األصوات والكلمات•

٣٤

التعلم القائم عىل المشاريــــع

مثل الشخصيات

اليوم األول



بعد . تنتىهي اللعبة عندما يمثل جميع الالعبير  

.ذلك ، يمكنك تمثيل سيناريو جديد

ي يمثل ردة فعل لالعب الث
ان 

قعكأنه سيمسك به قبل أن ي

الالعب الثالث ي 
 
الالعب الثان

يمثل ردة فعل لحركة

كأنه العبالالعب األول 

به األول قد رص 

الالعب األول

لهُيعىط سيناريو ليمث

حركة مالكمة: مثال

ي طابور ويتفاعلون مع بعضهم البعض كما هو مو 
 
:ضح أدناهيقف الممثلون ف

ي القصص
 
ي حياتنا له سبب ونتيجة، كذلك ف

 
.كل حدث ف

بب اكتب الس. اكتب قائمة تتكون من خمسة أحداث تدور من حولك

.والنتيجة لكل حدث

...ألن 

...  وبسبب 

...وبالتاىلي 

...نتيجة لذلك 

٣٥

نشاط ردة الفعل

نشاط

السبب والنتيجة

ةالنتيجالسبب

اليوم األول



ي قصة تريد تمثيلها•
 
.فكر ف

.اصنع مخطط صور للقصة•

ي أحداث القصة والسبب والنتيجة لها•
.فكر ف 

.اكتب سيناريو مشحيتك عىل هيئة حوارات بير  الشخصيات

كيف يعرف الممثلون الحوار وكيفية التمثيل عىل المشح؟

ي ذات صباح يوم مشمس من صيف 
 
جلس عىلي مع شقيقته ٢٠٠٨ف

.سارة ليناقشا إجازتهما الصيفية وكيف سيقضيانها

 جديد! يمكننا بناء بيت عىل الشجرة
ً
أو أن ! ةأو أن نصنع ألعابا

!نذهب إىل بيت جدنا

ة حزينة) أريد أن أجلس بمفردي يا سارة( بنت 

؟( تمسك بيده) هل أنت بختر يا عىلي

:الراوي

:سارة

:عىلي 

:سارة

 كتابة توجيهات للممثلير  ألداء الحوارا
َ
ة يمكنك أيضا ت بنت 

.معينة أو إحساس معير  

يعىطي الراوي معلومات ليساعد 

.القارئ عىل فهم القصة

م يبدأ ث. عىلي ومن ثم سارةوتدخل الستارةتفتح )

(وهما يدخالنالحوار 

فريق تساعد توجيهات المشح الممثلير  و 

.اإلنتاج بأكمله

٣٦

التعلم القائم عىل المشاريــــع

مثل الشخصيات

ي اليوم الث
 
ان



.يختار أحد الالعبير  واحد من األشكال ثالثية األبعاد•

واد القش يجب عىل الالعبير  اآلخرين صنع الشكل من الصلصال أو الطير  وأع•

ة .الصغتر

• 
ً
.يفوز الالعب الذي ينىهي صنع الشكل أوال

!لقد فاز باللعبةمن الذي ربــح أكت  عدد من النقاط؟ 

حدد عدد الوجوه والجوانب 

.والرؤوس لكل شكل

ي ت
 
زيير  يمكنك استخدام هذه األشكال لتساعدك ف

.بالديكورالمشح وتسم 

٣٧

أشكال ثالثية األبعاد

ألعاب الرياضيات

يجب وجود العبان عىل األقل

مكعب كرة نصف 
كرة

اسطوانة

مجسم مخروط
ي 
ثمان 

هرم هرم رباعي  هرم سداشي  هرم خماشي 

منشور 
سداشي 

منشور
ي 
ثالنر

منشور 
خماشي 

منشور
رباعي 

ي اليوم الث
 
ان



ات المختلفة  دون ردد كل من الجمل أدناه باستخدام المشاعر والنت 

.استخدام حركات اليد

؟• ي
هل يمكنك مساعدنر

!أكملت عمىلي اليوم•

ء• ي
ك بىسر .يجب أن أخت 

التمثيل بعرض المشاعر 

سعيد حزين مشوش عج مت   متفاج   

ي سيناريوهات مختلفة
 
:انظر لألمثلة أدناه. فكر ف

.معلم يسأل تلميذه لماذا لم يحض  الواجب•

.طبيب يفحص المريض•

.مقدم برنامج يستضيف ممثل مشهور•

طي  يستجوب المشتبه به•
.سر

:  مشاعرمثل هذه السيناريوهات مع أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك واستخدم هذه ال

الغضب–الحيوية –الخوف –الملل 

كيف تتغتر لغة الجسد مع المشاعر المختلفة؟•

هل تؤثر المشاعر عىل أسلوب الحديث؟ وكيف؟•

ص مشحيتك•
َ
ي ن
.أضف بعض المشاعر للحوارات المختلفة ف 

متحمسخائف

٣٨

التعلم القائم عىل المشاريــــع

مثل الشخصيات

اليوم الثالث



 وعند الزفتر قل∙
ً
 عميقا

ً
:خذ نفسا

(كرره ثالث مرات)ااااااااااااااااااااااااااااااااه 

 وعند الزفتر قل∙
ً
 عميقا

ً
:  خذ نفسا

(كرره ثالث مرات)اوووووووووووووووو

 وعند الزفتر قل∙
ً
 عميقا

ً
:  خذ نفسا

(كرره ثالث مرات)امممممممممممممم

.يمكنك إخراج األصوات بصوت عاٍل أو منخفض

قف وقفة صحيحة ومستقيمة واغمض 

.عيناك

كيف تشعر بعد هذا النشاط؟

بالسعادة

بالحزن بالغضب

بالطمأنينة

بالملل

!ال أعلم

بالهدوء

__________
شعور آخر

٣٩

صندوق الصوت

تأُمل المشاعر اليوم الثالث



تمارين صوتية

.فقط سماعك١تحدث بصوت منخفض بحيث يستطيع شخص رقم •

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

ل أنك تخت  شخص رقم •
ّ
 ١مث

 
.شا

.٢يجب أال يسمعك شخص رقم 

 بغضب•
 
.قل شيئا

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

خطوات١٠قف هنا

١٢٣

وقت التدريب

 ليمثلوا شخصيات مشحيتك. ١
ً
.اختر أشخاصا

كتر  عىل المشاعر و . ٢
الحركات تدربوا عىل الحوارات المختلفة مع التر

ي الحديث
ات الصوت ف  .ونت 

ائك دع أفراد عائلتك أو أصدق. قلد األصوات أدناه ولكن بدون استخدام الحركات
يخمنون األصوات

ما الذي يمكننا استنتاجه من األصوات فقط؟

 
ً
.أضف موسيقر أو أغاٍن إىل مشحيتك لجعلها أكتر تشويقا

ي حركة
 
صوت ف

قطع الخشب•
مسح األرض•
تشويق وغموض•

قضمة/عضة•
تحريك كرشي •
مقص•

قطرات مياه•
بائع متجول•
سيارة متحركة•

٤٠

التعلم القائم عىل المشاريــــع

مثل الشخصيات

خطوات١٠ خطوات١٠

عاليوم الراب



 أفراد عائلتك وأصدقائك لحضور مشحي
ُ
.تكصمم بطاقة دعوة لتدع

ي يجب أن تحتويــها بطاقة الدع
وة؟ما هي التفاصيل الرئيسية النر

إىل السيد سامح، 
:يشنا دعوتك لحضور مشحية

«مغامرات سارة وعىلي »

٢٠٢٢/١/٢٦يوم األربعاء الموافق 

٦إىل الساعة ٥من الساعة : الوقت

ي شارع الح: المكان
 
لنا المتواضع ف ريةمت  

.ُيسعدنا حضوركم

، ي
تحيانر

مؤمنة محمد

٥٦٧٩٠٢٢٢: هاتف

دعوة

االسم

العنوان

ةالمشحي

التاريــــخ

الوقت

المكان

الخاتمة

معلوماتك

يمكنك إضافة تفاصيل إضافية

.زين بطاقات الدعوة ووزعها عىل المدعوين

٤١

بطاقة الدعوة

نشاط عاليوم الراب



تقديم المشحية

.قدم المشحية أمام الجمهور•

.إسأل الجمهور عن رأيه عند انتهاء المشحية•

:التحضتر المطلوب

.اختر األزياء

تدرب عىل النص وإضافة 
ات للحوارات .المشاعر والنت 

.اضف مقطوعات موسيقية

جهز المشح 
.والديكور

هل أعجبتهم المشحية؟

ي سارت حسب الخطة
.اذكر األشياء النر

ي 
 
ي يمكن تحسينها ف

 المرة ما هي األشياء النر

القادمة؟

٤٢

التعلم القائم عىل المشاريــــع

مثل الشخصيات

كيف يمكن للدراما إيصال فكرة؟ !فكر

اليوم الخامس



ء فالحياة ي
كانت . شادية فتاة تحب الغناء أكتر من أي شر

ي كل مكان
 
ي ف

ل والسطوح و . تغت  ي المت  
 
ي ف

. الحديقةتغت 

ي 
.وكان يتملك شادية أجمل شعور عندما تغت 

 
ً
ي كاألسد وكالنحلة أيضا

.كانت شادية تغت 

ي 
 
ي شادية تحت المطر وف

ي كل طقس؛ تغت 
 
تحب الغناء ف

حرارة الصيف

ي 
 
ي شاديةكانتبينما األياممنيوموف

!"رائعةةفكر لدي":لهاوقالفكرةلباسمخطرتتغت 

ءعقلهوكانالمفضلشاديةصديقباسمكان .يئةسوبعضها رائعةبعضها باألفكار،مىلي

ي الحفل الكبتر يا شادية: "قال باسم
 
ي ف

غت 
ُ
!"ا من فكرة سيئةيا له: "فردت شادية قائلة!  يجب أن ت

"لماذا؟ أال تحبير  الغناء؟: "باسم

ي أصابتها رهبة المشح إذ كاد يغم عليها من ال
ه شادية عن تلك المرة التر .خوفلم تخت 

أنا .رجمهو أمامالغناءأستطيعال ...الولكن":شاديةقالت

ي ال 
ي أمامأغت 

ي عائلتر
 
لف تغنير  نكولك":باسمفقال!"المت  

".التدريبمنقليلهو ينقصكما كل!أماىمي 

"أتعتقد؟":شاديةقالت

!"أجل!أجل!أجل":باسم

"وباهر؟ماهر عىلي ضحكوإذا ":شاديةقالت

ألنومزعجلئيمفهو شخصعليكضحكإذا ":باسم

!"رائعصوتك

٤٣

ي فيجايانرهبة المشح
بقلم يامين 

وقت القصة اليوم الخامس



ي الغناء أمام الجمهور
 
ماس والخوف فكانت تشعر بالح.شعرت شادية بالغثيان كلما فكرت ف

ي نفس الوقت
 
 ولذا قررت أن تحاول الغناء أمام الج. ف

ً
!ميعولكنها كانت تحب الغناء جدا

.بالدندنةوأنهتهبالغناءيومها وبدأتالطويلة،تدريبها رحلةبدأتوهكذا 

.النصائحبعضشاديةإعطاءالجميعحاولعائلتها ولفرح

.مرةآلخر شاديةتدربتبيومالحفلوقبل

 أداءها وكان
ً
!رائعا

 
ً
ا لثقدورها جاءحير  !الكبتر الحفليومجاءوأختر

 وتصببتشاديةصدر ضاق.لسانها
ً
.عرقا

!الكبتر المشحهذا ما 

!الساطعةاألضواءهذهما 

!الكبتر الجمهور هذا ما 

٤٤

رهبة المشح



صوتلها يكنلمبالغناءبدأتعندما ولكن.للجمهورتبتسمأنشاديةتذكرتحظها لحسن

!الصوتيةحبالها أحدهمسقوكأنما 

 شاديةأخذت
ً
 نفسا

ً
..أخرىمرةوحاولتعميقا

 خافتصوتفمها منخرجو 
ً
!جدا

.بأكملهالجمهور شهقوعندها 

دأ وببشعةبالخفقانشاديةقلبوبدأ 

.بالدورانرأسها 

ي 
 
منا لهيلوحباسمشاديةرأتاللحظةتلكوف

.رؤيتهعند بالراحةوشعرتالجمهور،

.أخرىمرةالغناءحاولتثم

ي 
 
از منبالرغمجميلشاديةغناءكان.بهدوءصوتها خرجالبدايةف األلحانبدأتو .صوتهااهتر 

 تتدفقأن
ً
 فمها منتدريجيا

ً
ا األضواءأو بتر الكالمشحيخيفها لم.العذبصوتها خرجوأختر

.العاىلي بصوتها شاديةغنت!الكبتر الجمهور حتر أو الساطعة

.غنتعندما شعور أجملشاديةوتملك

.القصةلهذهصور مخططاصنع•

ي شخصتعرفأو عانيتهل•
ما متعلهلالمشح؟رهابمنيعان 

يسببه؟الذي

.تر الكبالحفلقبلشعوركوأوصفاكتبشادية،أنكتخيل•

٤٥

رهبة المشح



ي االسبوعي 
ر
التأمل الذان

وع؟هل استمتعت بالتعلم هذا األسب

ي أتقنتها 
؟ما هي بعض األشياء النر

ي فعله بشكل أفضل األسبو 
ع ما الذي يمكنن 

المقبل؟

ي تعلمتها؟
ما هي بعض األشياء الجديدة النر

ي حال أعجبتك هذه المهارات، توجه إىل موقع 
 
:  للمزيد من مصادر المشابهةIFERBف

https://resources.educationaboveall.org٤٦

https://resources.educationaboveall.org/


وع المشر

ة عن طريق كتاب ة إبدأ حل القضايا الكبتر

.الرسائل

اكتب رسالة عن قضية

ملخص األسبوع الرابع

٤٧

١

٢

٣

٤

الرسميات

اكتشف استخدامات األسلوب 

ي اللغ
 
.ةالرسمي وغتر الرسمي ف

األنواع األدبية

.تعلم األنواع المختلفة لألدب

أنظر لنفسي 
.ةإرسم  نفسك من وجهة نظر مختلف

تمثيل البيانات
حسير  تعلم استخدام البيانات لت

.مهارات الكتابة

وقت القصة

إقرأ قصة عن الكوكب 

.ومستقبله

ورقة•

قلم•

األدوات المطلوبة

٥



كيف يمكنك حل مشكلة مهمة؟

ي مجتمعك
 
ها ف ي تغيتر

 
ي خمس إىل ثمان قضايا ترغب ف

 
بعض . أو بلدكفكر ف

:األمثلة أدناه

التعليم
ي المكتبة•

تجديد الكتب ف 

حث الطالب عىل التطوع  •

من يجب أن يعرف عن هذه القضية؟

(األس-الطالب -القادة  )

الثقافة
دروس موسيقر مجانية لألطفال•

عات لفرقة الرقص المحل• يةجمع التت 

الرياضة
بدء مسابقة سنوية•

تحسير  المالعب•

تدريب الالعبير  الواعدين•

البيئة
كتقليل استخدام البالستي•

تنظيف المناطق السكنية•

 ثالث أو أربــع منهم ودون التاىلي 
:اختر

ما التغيتر الذي تود رؤيته؟ ولماذا؟

ي قد تكون لدى 
ما ىهي المخاوف المحتملة التر

الناس؟ كيف يمكنك حلها؟

الفئة 

المستهدفة

الحلول

المخاوف 

اليوم األول

٤٨

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اكتب رسالة عن قضية



٤٩

النشاط 

؟ كيف يمكنك التفريق بير  الخطاب الرسمي والغتر رسمي
.مواقف يستخدم فيها الخطاب الرسمي والغتر رسمي ٥اكتب عن 

الخطاب الغتر الرسمي  الخطاب الرسمي 

؟ حدد أي من هذه المعلومات تنتسب إىل الخطاب الرسمي أو غتر الرسمي

؟ خطاب رسمي أم غتر رسمي اليوم األول

يكتب إىل  
األصدقاء والعائلة 

والمعارف

يكتب إىل األعمال 
ب التجارية، الكلية، صاح
.العمل، المنظمات، إلخ

الجمل طويلة و 
معقدة

ال يحتوى عىل 
اختصارات

ة  الجمل قصتر
و بسيطة

دية، رسالة مكتوبة بطريقة و 
ة لشخص عىل صلة شخصي
تر بالمرسل، و يسم رسالة غ

.رسمية

هل رسالتك رسمية أم غتر رسمية؟



 واكتبمشكلة واحدة راجع ما كتبته من اليوم األول، ثم اختر 
ً
خطابا

 
ً
:يوجد نموذج أدناه. مقنعا

ل رقم  ١٤شارع الحرية، مت  

٢٠٢١/٧/٢١

رئيس التحرير

الدوحة، قطر–جريدة الراية 

تحسير  المكتبة: الموضوع

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 ، ي
مع تحيانر

عبدهللا خالد

عنوان المرِسل

عنوان المرَسل

إليه

التاريــــخ

العنوان

التحية

ةمضمون الرسال

التوقيع

االسم الكامل

اذكر غرض الرسالةالمقدمة

ي سببير  أو ثالتفاصيل
 
الثةوضح أهمية القضية ف

ح بعض الحلولالحل اقتر

لخص باستخدام عبارة مؤثرةالخاتمة

ي 
 
التعلم القائم عىل المشاريــــعاليوم الثان

اكتب رسالة عن قضية

٥٠



.تر هو سد قصضي واقعي أو خياىلي قص

سلسلة من األحداث المكتوبة تصف 

.شخصيات خيالية أو واقعية

الهدف منه يزود القارئ بإرشاداٍت، أو 

ركٍة توجيهات للقيام بعمٍل أو نشاٍط، أو ح

نة معيَّ

 
ً
ا كامل

ً
ا معين

ً
، وتتنّوع تعالج فكرة أوموضوع

المقاالت بير  المقاالت الفلسفّية 

اريخّية والسياسّية واالقتص
ّ
.ادّية ألخوالت

ة القصة القصتر

ة الستر

النص التفعيىلي 

المقالة

تحت أي نوع تندرج كتابة الرسالة؟

ي أمثلة لكل من األنواع األدبية•
 
.فكر ف

ي لكل من النصوص التالية• :حدد النوع األدن 

صنف
ُ
ألنواعمثلةاأل بعضتجد أدناه.لهاالمكونةالعنارص حسباألدبيةالنصوصت

:إىلالكتبتنقسم.األدبيةالنصوص

ي 
 
اليوم الثان

األنواع األدبية

نشاط

وجي يتكون من للوهم أو فكرة، وكما ي

ي للخيال يشتر اسمها، فإن النوع األدن 

يالية إىل قصص مليئة بالعنارص الخ

.وغتر الواقعية

الخيال

تابة هو نوع األدب الذي يتم تعريفه عىل أنه ك

ية إخبارية أو واقعية وليست خيالية صبح كل ت. نتر

ي هذه القصة ممك
 
نة ، الشخصيات المتضمنة ف

ومعظم األشياء والقصة احداث فعلية

غتر خياىلي 

بعض انواع النصوص االدبية

سلسلة من األحداث المكتوبة تصف 

.شخصيات خيالية أو واقعية

ة الستر

هل هذه األنواع خيالية أم غتر خيالية؟

٥١



.اقرأ رسالتك ألحد أفراد عائلتك أو أصدقائك•

ي حجج •
. أفكاركتعارض اطلب منه التفكتر ف 

احك  ح سبب أهمية اقتر اذكر واسر

.  وسهولة تطبيقه

المناظرة
:شارِكا أفكاركما بالصيغة أدناه

ي رسال
.تكيكرر العملية لكل نقطة ف 

١

٢

٣

ت لها من خ ي أسر
الل يفند النقطة التر

ح األسباب .طرح األسئلة وسر

منمخاوفهمعىلليجيبردكرتب

احخالل .نعيقتحتر أفضلحلولاقتر

أنت

٤

ة هادئة طوال المناظرة؟• ام وبنت 
هل تناقشتما باحتر

حك؟• كيف يمكن لوجهات النظر المختلفة أن تعزز حججك ومقتر

لنتأمل

ي يمكنك استخ
دامها قم بتدوين األفكار من المناظرة التر

ي الرسالة
.لتعزيز حججك ف 

التعلم القائم عىل المشاريــــعاليوم الثالث

اكتب رسالة عن قضية

أحد أفراد عائلتك

٥٢



فك اغمض عينيك وضع يديك عىل وجهك، ثم الحظ شكل عينيك وأن∙

وفمك وأذنيك

.  قطافتح عينيك وارسم وجهك أدناه بناًء عىل ما شعرت به يداك ف∙

شبهك الرسمة؟ وكيف؟
ُ
هل ت

ى ينظر إليك األشخاص من وجهات نظر مختلفة، ولكن كيف تر 

!أشعر بجمالك كما أنت. نفسك هو أهم من نظرة أي شخص آخر

ثاليوم الثال

ر لنفسي 
ُ
أنظ

تأُمل المشاعر

٥٣



.ائكشارك رسالتك مع ستة أو سبعة أشخاص من أفراد عائلتك أو أصدق

: بناء عىل التاىلي ٥إىل ١اطلب منهم تقيمها من 

ي القضية واتخاذ 
 
اإلجراءات تقنع الرسالة القارئ بالتفكتر ف

.الالزمة
اإلقناع

.  منطقية وقويةتحتوي الرسالة عىل حجج  المحتوى

.تم استخدام لغة سليمة جودة الكتابة

.ع األفكارتحتوي الرسالة عىل تسلسل واضح ومن السهل تتب التسلسل

!أضف الفئة الخاصة بك

٥ ٤ ٣ ٢ ١

تحتاج 
بعض 

التعديالت

يجب 
إعادة 
كتابتها

جيدة جيدة
 
 
جدا

ممتازة

ي 
َمِثل التصنيفات كرسم بيان 

.ابحث عن متوسط كل   فئة•

ي •
.  ارسم الرسم البيان 

١

٢

٣

٤

٥

٠

ي الكتابة؟•
 
ما ىهي نقاط قوتك ف

ي يمكن تحسينها؟•
ما ىهي النقاط التر

ي •
 
دون نقطتير  ستقوم بتحسينهما ف

.رسالتك القادمة

عاليوم الراب

٥٤

تمثيل البيانات

أنشطة الرياضيات



٥٥

ي رسالتك
. إضافة المزيد من المعلومات لتقوية الحجج ف 

ورية، يجب أن تكون رسالتك واضحة . إزالة الكلمات غتر الض 

ي رسالتك لجعلها منطقية وسهلة المتاب
.  عةترتيب الجمل ف 

ي الرسالة بكلمات تنتسب إىل الخطاب
.  الرسميةاستبدال الكلمات ف 

٥

٦

٧

.  إستخدم كلمات الربط

قيم بطريقة صحيحة إستخدم عالمات التر

.تأكد من تهجئة جميع الكلمات بشكل صحيح

:  قم بتحسير  رسالتك القضية عن طريق

التعلم القائم عىل المشاريــــعاليوم الرابع

اكتب رسالة عن قضية

١

٢

٣

٤

.  لصحيحأعد كتابة رسالتك عىل صفحة جديدة بالتنسيق ا



ي سيستغرقها تنفيذ الحل؟•
ما المدة الزمنية التر

 لتنفيذ الحل؟ ومن هم؟•
ً
ما هو عدد األشخاص الذين سيعملون معا

كم سيكلف؟•

ما ىهي خطوات العمل؟ وما تفاصيلها؟ •

!همةتهانينا عىل كتابة رسالتك الخاصة عن قضية م

ي رسالتك وأود العمل عىل إيجاد حل للمشك
. لةاقنعتت 

 
ً
!لنضع خطة عمل معا

احك وقم بإضافة التاىلي 
:ضع خطة القتر

اصنع إعالن

أو لنشارك خطتنا مع الجميع من خالل إنتاج إعالن إذاعي 

ي مقنع
!تلفزيون 

.صمم إعالن مقنع للقضية ولحلك•

.ممتعايمكنك إضافة الموسيقر واإليقاع والرقص لجعله •

!أِد إعالنك أمام أفراد عائلتك وأصدقائك

هل فهموا القضية واألفكار الرئيسية لخطتك؟

٥٦

التعلم القائم عىل المشاريــــع

اكتب رسالة عن قضية

؟ حِدث التغيتر
ُ
كيف لنا أن ن !فكر

اليوم الخامس



ي نعيش
 
ءعالمجميل،عالمف يعجمعالواسعة،وأبحار عاليةجبالبهعالمبالعجائب،مىلي

لناهو عالمنا إن.والفرحبالحياة .مت  

ي البشر يسيطر 
 
ي طموحنا أعىلونحققالتكنولوجيا أحدثنصممإذ عالمنا،ف

.األشياءأجملونبت 

ي كلنحسنأنونأملالحياة،سبللنيش أدواتنصنع.بأكملهوالكونعالمنا ندرس
.حولناءشر

لنا أفضل؟يدفعأصبحتهلولكنميشةالحياةأصبحتهاقد  .أفعالناببسبثمنأغىلمت  

ي العض بدايةمعالقصةتبدأ 
ةاثنا حواىلي منذ بدءالذيالهولوسيت  .سنةألفعشر

ةوأجزاءاألرضيةالكرةمنالشماىلي النصفالجليد يغىطي كان ي الجزءمنكبتر تحرك.الجنون 

ي الجليد 
 
،الشماىلي القطبير  إىلالعض هذا ف ي .بالحياةةمفعمجديدةحقبةوبدأتوالجنون 

 وأصبح المنا . نمت أشجار وغابات جديدة وازدهرت الحياة
ً
خ أكتر ارتفعت درجات الحرارة قليال

 ثم استقر
ً
ة ألف سنة إىل يومنا هذا. دفئا .استمر هذا االستقرار حواىلي احدى عشر

ي ألف عام، ولكن عندما جاء
ي منذ العض الهولو عّمر اإلنسان األرض وعاش بها منذ حواىلي مئتر

سيت 

ة سنة ازدهرت حياة اإلنسان .احدى عشر

٥٧

اليوم الخامس

بقلم بابيك بتشارياعالمنا الجميل

وقت القصة



ي واستقر الزراعة،اإلنساناكتشف
 
ولكن.يقةعر حضاراتوأسسالفنوصنعوقريات،بلداتف

 أسالفنا بدأ 
ً
 شيئا

ً
.المحاصيلمنالمزيد لزراعةالغاباتبإزالةفشيئا

ي اإلنسانبدأ الزمنمرور معولكن
 
.وأسعأسعبشكلاألرضموارد استخدامف

ي الغاباتوبدأتعام،مئةخمسةحواىلي قبلالقديمةأوروبا غاباتاختفت
 
منىأخر أجزاءف

ي أنالعالم
 تختق 

ً
فلطالما .أيضا مثلمعادنأو أشجاًرا كانتسواءاألرض،موارد اإلنساناستت  

.الكوكبهذا منالمزيد اإلنسانأراد لطالما .والطعامللخدمةحيواناتأو الحديد 

ءكلحدث ي
ىمدوعىلشديد ببطءشر

ىلعاإلنسانتأثتر كان.السنير  آالف

 يزالال بيئته
ً
لدىكانو للغاية،ضئيال

تمما لتجديد كافيةموارد األرض

.استنفاذه

ءحدث ي
،العض بدأ عندها ..عاموخمسونمائتانمنذغريبشر اآلالت،عض الصناعي

ةاآلالتاإلنسانواستخدم اإلنسانحرق.التجارةبغرضالسلعمنأكت  كمياتلصنعالكبتر

.اآلالتهذهلتشغيلوالنفطوالفحمالوقود 

عي الصناالعض نتائجنرىأنيمكننا 

ظر انعام؛وخمسونمائتانقبلبدأ الذي

مولةالمحوالهواتفوالطائراتللسيارات

.الكمبيوتروأجهزةالفضاءورحالت

ارةالصناعي العض أطلقعندما ولكن  صنعالتقدمسر
ً
 أيضا

ً
،وحشا

ً
سا .المناختغتر وهو أال سر
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ي مستوىزاد كلما والنفطالفحماإلنسانحرقكلما 
ي الكربونأكسيد ثان 

 
الغاز هذا يتخّزنو الهواء،ف

ي الضار 
 
.الجويالغالفف
ي يحبس

.الحرارةدرجاتترتفعوهكذا الشمسحرارةالكربونأكسيد ثان 

ي منذ الحرارةبدرجةمقارنةمئويةدرجة١.٢بـأعىلاليومالحرارةدرجة
وبحلولعام،مئتر

تفع٢٠٥٠عام .مئويةدرجة٢.٤بـالحرارةدرجةستر

تفع ازدادتإذا البحر مستوىستر

قوستغر الشكل،بهذا الحرارةدرجات

.المدن

داد  مرور معالفيضاناتعدد ستر 

ي تختعندما األنهار وستجف.الوقت
ق 

.الجليديةاألنهار 

لمنالخروجسيصعب األعاصتر عدد يزداد وسوفالحر،موجاتبسببالنهار خاللالمت  

.البحرمناآلتيةالعمالقة

ب،مياهعىلالحصولسيصعب قللشر  اتالحيوانستتضور عام،كلالغاباتستحتر
ً
ي جوعا
 
كلف

 أكتر ١٩كوفيدمثلاألوبئةتصبحوقد الجبال،أعىلإىلاألدغالأعمقمنمكان
ً
.شيوعا

.كلهللعالممخيفمستقبلإنه

.أمليوجد ولكن

ي االستمرار إىلبحاجةلسنا 
 
.والنفطالفحمحرقف

ىلعتساعدهومبتكرةجديدةتقنياتببناءاإلنسانقام

بلد كلقللإذا .والمياهوالرياحالشمسمنالطاقةاستخالص

ي التغتر وحشعىلسننتض والفحمللنفطاستخدامه
..المناج 

ىل اعتماد بناًء عىل ما قرأته، اكتب رسالة تحث فيها مجتمعك أو حكومتك ع

.مصادر متجددة للطاقة
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انطباعك األسبوعي 

ع؟هل استمتعت بالتعلم هذا األسبو 

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ي األ 
 
سبوع ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل ف

القادم؟

ي تعلمته
ا؟ما هي بعض األشياء الجديدة النر

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

https://resources.educationaboveall.org:  المشابهة

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

َ
-ري غتر تجا-رخصة المشاع اإلبداعي ن

خيص بالمثل  دوىلي 4.0التر

CC By 4.0
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