الثان
المستوى
ي
كتاب األنشطة ١

مهارات القراءة والكتابة
من  ٨إىل ١٠سنوات
تبن عدة مهارات
مصادر تعليمية "بال شاشات" ي

رشكاء المحتوى

تأكد أن هذا المستوى مناسب لك
أجب عن األسئلة التالية يف خالل  ٢٠دقيقة:
ً
 .١ضع خطا تحت الفعل وضع دائرة حول األسماء يف هذه الجملة:
أكل الكلب الجائع البسكويت.
ُ َ
 .٢أعد ترتيب الصور لتك ِون قصة واكتب جملة لكل صورة.

حيات".
 .٣اكتب  ٨جمل حول موضوع "أفضل يوم يف
ي
ونقطن اختالف بينك وبي أي فرد من أفراد العائلة/صديق.
نقطن تشابه
 .٤اكتب
ي
ي

 .٥اكتب حوار بي الشخصيتي أدناه.

١

تحقق من إجابتك بإستخدام اإلجابات النموذجية يف الصفحة
التالية

اإلجابات النموذجية
أعط نفسك عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة
 .١أكل الكلب الجائع البسكويت.
يل بعض األمثلة .أعط عالمة ألي جملة تطابق الصورة)
( .٢فيما ي

عالمة لكل إجابة صحيحة
عالمة لكل إجابة صحيحة

قررت سارة وأبيها
بناء أرجوحة.

بدأ األب يف بناء
األرجوحة.

استمتعت سارة
بركوب األرجوحة.

إنتىه األب من بناء
األرجوحة.

٤

٣

١
٢
( .٣اي  ٨جمل مختلفة متعلقة بالموضوع ومرتبة بطريقة منطقية تعتب اجابة مقبولة،
أعط  0.5عالمة لكل جملة .تحقق من عالمات البقيم وإستخدام األفعال بطريقة
صحيحة.
 ٤عالمات
وأن:
 .٤أنا
ي
عالمتان
أوجه التشابه :لدينا عيون بنية وشعر أسود.
اإلختالفات :هو يحب الغناء وأنا أحب الرقص .إنه رسي ع الغضب وأنا هادئ.
( .٥أي إجابة مناسبة مقبولة)
ً
عم! أحب مساعدة
يا
عفوا
ي
الناس!

إذا كانت نتيجتك:

٢

شكرا جزيال عىل مساعدتك
أيها الطفل.
عالمة لكل إجابة صحيحة

استخدم كتاب القراءة والكتابة للمستوى األول

أقل من ٨

هذا الكتاب مناسب لك!

من  ٨إىل ١١

استخدم كتاب القراءة والكتابة للمستوى الثالث

من ١٢إىل ١٥

رحلت التعليمية
ي
االسم------------------- :
ارسم صورة لنفسك هنا

اليوم ١

اليوم ٢

اليوم ١

اليوم ٢

اليوم ١

اليوم ٢

اليوم ١

اليوم ٢

األسبوع األول

اليوم ٣

اليوم ٤

اليوم ٥

تم!

الثان
األسبوع
ي

اليوم ٣

اليوم ٤

اليوم ٥

تم!

األسبوع الثالث

اليوم ٣

اليوم ٤

اليوم ٥

تم!

األسبوع الرابع
رائع

٣

اليوم ٣

اليوم ٤

اليوم ٥

يف حال أعجبتك هذه المهارات ،توجه إىل موقع  IFERBللمزيد من مصادر
المشابهةhttps://resources.educationaboveall.org :

اليوم
الروتي
ي
مشاعري
يوم
ارسم ما تشعر به يف دفب مالحظاتك بشكل ي

أشعر اليوم ب...

السعادة

التعب

التوتر

الحزن

الخوف

الغضب

٤

ملخص األسبوع األول
وقت القصة

٥

ر
المشوع

اقرأ قصة عن موسوعة سحرية!

موسوعت
ي
قم بصنع موسوعتك الخاصة وأكمل
األنشطة!

األنماط
الحظ األنماط يف موسوعتك.

٤
٣

مساحت اآلمنة
ي
إرسم عن مكان تشعر فيه باألمان
والهدوء.

االسم والمكان
والحيوان والجماد
كتابة الرسالة
اكتب رسالة عن اسبوعك!

٢

العب لعبة إلستكشاف األسماء.

١
األدوات المطلوبة
•
•
•

٥

ورقة
قلم رصاص أو حب
ررسيط  /طباشب

اليوم األول

التعلم القائم عىل المشاري ع
موسوعت
ي

الموسوعة :كتاب يزودنا بمعلومات حول العديد
من المواضيع.
كيف تصنع موسوعة شيقة؟
 .١قم بكتابة  ٨مواضيع لكل فئة:
ً
ممتعا وتعرف عنه بعض
موضوع تجده
المعلومات

موضوع تريد أن تعرف
المزيد عنه

موضوع يمكنك ررسحه بلغتك
األم وليس باللغة اإلنجلبية

 .٢إجمع معلومات مثبة لالهتمام حول  ٤مواضيع قمت باختيارها من الفئات أعاله

الجاذبية
ه قوة غب مرئية تسحبنا
الجاذبية ي
إىل األرض ،لذلك نحن ال نطفوا يف
الهواء.
• إسحاق نيوتن هو العالم الذي اكتشفها.
وه
ه سبب قدرتنا عل البول
بسهولة من التالل ،ي
• الجاذبية ي
ً
الن تجعل الصعود إىل أعل التل صعبا.
القوة ي
• ال توجد الجاذبية يف الفضاء .رواد الفضاء يربطون أنفسهم يف
فراشهم عندما ينامون!

الت تصف األسماء
الكلمات ي
عىل سبيل المثال :طويل ،جيد،
لطيف
الت تصف الفعل أو ظرف
الكلمات ي
آخر .عىل سبيل المثال :بسهولة،
لحسن الحظ.

٦

الصفة

الحال

 .٣صمم الصفحة.
مثال
 .٤اكتب ٤إىل  ٥جمل يف كل موضوع
مع صورة.

قم بإستخدام هذه األجزاء
يف الجمل.
األسماء أو األماكن أو األشياء أو
األفكار أو الحيوانات .عىل سبيل
المثال :سارة  ،كلب  ،حب

االسم

كلمات تدل عىل األفعال (اركض ،
فكر ،راشب) أو حالة الوجود (كان،
يكون)

الفعل

اليوم األول

النشاط

االسم والمكان والحيوان والجماد
•
•
•
•
•

اخب أي حرف من األلف إىل الياء.
يجب عل جميع الالعبي كتابة اسم ومكان وحيوان وجماد يبدأ بهذا
الحرف.
تحصل عل نقطة واحدة لكل كلمة صحيحة.
ً
اكتب جملة عن أي كلمة من الجدول مستخدما فعل وصفة أو ظرف.
تحصل عل نقطة إضافية إذا كانت الجملة صحيحة.
اسم

مكان

حيوان

جماد

مروى

مدرسة

ماعز

مسطرة

م
قفزت مروى بسعادة.

يفوز الالعب الذي حصل عل أكب عدد من النقاط!
٧

الثان
اليوم
ي

التعلم القائم عىل المشاري ع
موسوعت
ي

إصنع صفحات لخمس مواضيع أخرى يف موسوعتك.
يف كل صفحة من موسوعتك ،استخدم عل األقل ثالثة
أنواع مختلفة من عالمات البقيم.

عالمات التقيم
النقطة

عالمة االستفهام

عالمة التعجب

الفاصلة

توضع يف نهاية
الجملة
توضع عالمة االستفهام
يف نهاية السؤال

أنا أحب الحيوانات.
هل تحب القطط؟

ُ
تستخدم للتعبب عن المشاعر
ما أجمل السماء!
القوية  -الغضب ،المفاجأة ،إلخ.

تجزأ الجملة إىل أجزاء وتدل عل
وقفة قصبة.

يا مهند ،يجب أن
ً
ً
تكون طالبا مجتهدا.

ضع عالمات البقيم المناسبة يف الجملة التالية:
هل يمكنك ررساء الخب والحليب والدقيق
٨

الثان
اليوم
ي

ورقة عمل

كتابة الرسالة
أكمل وضع عالمات التقيم يف الرسالة اآلتية:

ص.ب٣٥٦٤ .
شارع األطلس
الدوحة قطر
 ٢٩يونيو ٢٠٢١
سام
عزيزي
ي
ً
وقتا ر ً
ائعا هذا الصيف كل يوم ____ أستيقظ ____ ألعب
أقض
كيف حالك ____ أنا
ي
ً
ً
ً
منطقن
ف
الجدد
األصدقاء
من
العديد
ا
أيض
كونت
لقد
____
ا
جديد
ا
شيئ
____ وأتعلم
ي
ي
ً
ً
يمكنن االنتظار حن أخبكم بكل
مؤخرا حفلة عيد ميالد أيضا ____ ال
____ لقد أقمت
ي
ر
نلتق ____
ي
شء عندما ي
كيف قضيت فبة الصيف ____ أتمن أن تكون أنت وعائلتك بصحة جيدة وأن تكونوا
سعداء .أنا يف انتظار ردك بفارغ الصب _____
صديقك -----
خالد

•
•
•
٩

اكتب رسالة إىل صديق حول اسبوعك.
اتبع نموذج الرسالة الموضح أعاله (العنوان  ،التاري خ  ،إلخ).
استخدم عالمات البقيم الصحيحة.

اليوم الثالث

التعلم القائم عىل المشاري ع
موسوعت
ي

إصنع صفحات لخمسة مواضيع أخرى يف موسوعتك.

تخمي األغراض
•
•
•

ضع  ١٠إىل  ١٥غرض من المبل يف كيس.
يختار الالعب غرض من دون أن يراه اآلخرون.
يجب عل الالعب وصف الغرض باستخدام الصفات فقط .إذا كان
تخمي الالعب صحيح يكسب الالعب نقطة.
بت  ،ناعم  ،لطيف ،
ي
صغت ...

الالعب الذي يحصل عل أكب عدد من النقاط يفوز باللعبة!
١٠

اليوم الثالث

ذهت
تركت
ي

مساحت اآلمنة
ي

أغمض عينيك وفكر يف مكان تشعر فيه باألمان والهدوء .ارسمه يف المساحة
أدناه.

ابحث عن  ٥أغراض يف مبلك تجلب السعادة والشعور باألمان.
١١

اليوم الثالث

لعبة الحساب

لعبة الحجلة
كيف تلعب؟
•
•

ارسم شبكة عل األرض باستخدام الطباشب  /ر
الشيط.
يف كل مرب ع  ،يكتب الالعب مسألة ضب.

•
•

يقوم اآلخرون بحلها والقفز ببتيب تصاعدي لإلجابة (صغب إىل كبب).
أرسع العب يقفز بالبتيب الصحيح يحصل عل نقطة.

القفزة الثانية

٤٨

القفزة الثالثة

٢٨

القفزة السادسة

٧٢

القفزة الثانية

٢٧

القفزة الخامسة

٦٤

٢٤

القفزة
األوىل

البداية
التقريت للكلمات يف الموسوعة باستخدام معادلة الضب :عدد
أوجد العدد
ي
الكلمات يف كل سطر × عدد األسطر
١٢

اليوم الرابع

التعلم القائم عىل المشاري ع
موسوعت
ي

إصنع صفحات لخمسة مواضيع أخرى يف موسوعتك.

مثل الحال
ّ
قسم الالعبي إىل فريقي.
•
•
•

راجع مفهوم الحال يف اللغة العربية وقم بكتابة بعض األمثلة.
ً
الثات (مثال:
الفريق
من
لالعب
حاال
يهمس العب من الفريق األول
ي
ً
مشعا).
يجب عل الالعب أن يمثل الحال الذي اختاره الفريق األول ويجب
الثات تخمي اإلجابة.
باف أعضاء الفريق ي
عل ي
بعض األمثلة

ً
مرتاحا

ً
خائفا

بحزن

ً
مرتبكا

ً
شجاعا

ً
غاضبا

بذكاء

ً
حنونا

غب قاصد

ً
طماعا

ً
شجاعا

بحذر

يحصل الفريق عىل نقطة لكل إجابة صحيحة.
من الفائز؟
١٣

اليوم الرابع

النشاط

األنماط
استخدم مخطط اإلحصاء أدناه لعد األشياء التالية يف موسوعتك:
ما ستعد
مثال :األحوال

الحزم الحسابية
| | | |

| | | |

المجموع
|

|

١٢

األسماء
األفعال
الصفات
األحوال
النقاط
عالمات االستفهام
عالمات التعجب
الفاصلة

اإلجماىل للكلمات يف موسوعتك؟
ما هو العدد
ي
أوجد النسبة المئوية لألسماء والصفات واألحوال واألفعال.
المعادلة:

إجماىل عدد األسماء
عدد األسماء =
ي
اإلجماىل للكلمات
العدد
ي

× ١٠٠

اإلجماىل لعالمات التقيم يف كتابك؟
ما هو العدد
ي
يىل :نقطة ،عالمة استفهام  ،عالمة تعجب  ،فاصلة.
اكتب النسبة المئوية لما ي
ر
ً
ً
استخداما؟
استخداما واألقل
األكت
ه عالمات التقيم
ما ي

١٤

اليوم الخامس

التعلم القائم عىل المشاري ع
موسوعت
ي

إصنع صفحات ألربعة مواضيع يف موسوعتك.

إصنع غالف الموسوعة
 .١فكر يف عنوان جيد لكتابك.
 .٢عل صفحة جديدة ،صمم غالف كتابك:

العنوان

اكتشف العالم

الرسمة
اسم الطالب

المؤلف :رانيا أحمد

اربط جميع الصفحات باستخدام خيط أو قم بتدبيسها لصنع كتابك.

تقديم الكتاب
شارك موسوعتك مع العائلة واألصدقاء .يمكنهم طرح أسئلة
حول هذا الموضوع.

ما هو شعورك بعد صنع موسوعتك الخاصة؟
ً
ً
ما الذي وجدته سهال؟ ما الذي وجدته صعبا؟
الن فعلتها لجعل موسوعتك ممتعة؟
ه بعض األشياء ي
ما ي
١٥

اليوم الخامس

وقت القصة

الموسوعة السحرية

بقلم أبها سارديساي

أم موسوعة جديدة!"
قالت حسنة لياسمي" :ياسمي!
ي
تعاىل إىل مب يىل .أحضت يىل ي
إذا كنت تتساءل عن سبب حماسها الشديد ،فإن اإلجابة بسيطة .حسنة وياسمي
يحبان القراءة.
عندما وصلتا البنتان إىل مبل حسنة  ،وجدتا
موسوعة حسنة الجديدة عل طاولة الطعام
وانطلقتا نحوها.
ً
ً
بتوهجا مفاجئا،
بمجرد فتح الكتاب  ،رأتا وشعرتا
الن قامتا
وتم نقلهما عل الفور إىل الصفحة ي
بفتحها.

الوع للحظة لكنهما نهضتا واستيقظتا بحماس .أثناء النهوض أدركتا
فقدتا الفتيات
ي
حسنة وياسمي أن هذه ليست موسوعة عادية .إنها موسوعة سحرية!

ً
عندما نهضتا الفتاتان رأتا مبال
أمامهما .عرفت حسنة المبل ألنها
قرأت عنه يف كتاب التاري خ.

١٦

موسوعت السحرية
ي
تسللت الفتاتان إىل المبل ورأتا الكاتب
المشهور وليام شكسبب يكتب أشهر كتبه
"روميو وجولييت" .كانتا الفتاتان متحمستان،
لكنهما قررتا أنهما ال يرغبان يف إحداث الكثب
لك ال يراهما وليام ويتغب مسار
من الضوضاء ي
التاري خ!

من شدة الحماس أوقعت حسنة إناء من الزهور .تجمدتا الفتاتان من الخوف .نظر ويليام
شكسبب إليهما ر
مبارسة ثم بدأتا ر
بشح الموقف بتلعثم” :سسسس سس سيدي ...نني
ننننحن…" لكن رسعان ما أدركتا أن السيد ويليام شكسبب ال يمكنه رؤيتهما أو سماعهما.
الن
بعد هذا الموقف ،قررت حسنة وياسمي استكشاف المبل ووجدتا الكتب األخرى ي
كتبها السيد ويليام شكسبب.
الن تراها هنا؟
ه الكتب ي
ما ي

١٧

موسوعت السحرية
ي
بينما كانت الفتاتان مشغولتان باالستكشاف ،ظهر فجأة مرشد أمامهما .رأت حسنة
وياسمي اسمه عل بطاقة  -سمب
اسم سمب .سأقوم بإرشادكما عندما
"مرحبا
ي
تأتيان إىل أرض الموسوعة .هنا يمكنكما
التعلم واالستمتاع وخوض العديد من
المغامرات! "

سألت الفتاتان عن كيفية الخروج من أرض الموسوعة .أجاب المرشد "للخروج من
ً
الكتاب ،عليكم أن تلمسوا غرضا يحتوي اسمه عل الحرفي" خ" و "ج" ،عل سبيل
المثال" :خروج".

اكتب كلمتي يمكنهما لمسهما_________ ، _________ :
استمتعت حسنة وياسمي بهذه المغامرة وتتطلع الفتاتان اآلن إىل زيارة الموسوعة مرة
أخرى.
•
•
•
•

١٨

ً
ً
تخيل أن موسوعتك أيضا سحرية  -ارسم مكانا يمكن للقراء الذهاب إليه فيها.
ً
ضع خطا تحت األحوال وضع دائرة حول الصفات يف القصة.
ما الذي ستقوم باستكشافه إذا كان بإمكانك الذهاب إىل أي مكان يف الموسوعة؟
لماذا؟
تخيل أنك ياسمي .اكتب رسالة إىل صديقتك تصف فيها تجربتك مع حسنة
داخل الموسوعة.

األسبوع
انطباعك
ي
هل استمتعت بالتعلم هذا األسبوع؟

الت تعلمتها؟
ما ي
ه بعض األشياء الجديدة ي

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل األسبوع القادم؟

يف حال أعجبتك هذه المهارات ،توجه إىل موقع  IFERBللمزيد من مصادر
المشابهةhttps://resources.educationaboveall.org :

١٩

الثان
ملخص األسبوع
ي
وقت القصة

1
1٥

ر
المشوع

إقرأ قصة عن كيف تعلم سمب
الضحك.

ً
كن كاتبا

المشاعر المختلفة
قم بكتابة قصتك الخاصة!

فكر يف مشاعرك ومشاعر
ً
الشخصيات أيضا!

٤

٣

كم الساعة؟
العب لعبة لعرض أوقات مختلفة عل
مدار الساعة.

عنارص القصة
لعبة رواية القصص

٢

استمع إىل قصة وعب عن مضمونها!

ً
قصصا عن أشياء مختلفة يف المبل.
ارو
ِ

١
األدوات المطلوبة

•
•

٢٠

ورق
قلم رصاص او حب

•

حقيبة

اليوم األول

التعلم القائم عىل المشاري ع
ً
كن كاتبا

ما الذي يجعل القصة ممتعة؟
•

اطلب من أحد أفراد عائلتك رسد قصة من حياتهم أو يمكنهم
قراءة قصة من كتاب.

•

حدد العناض أدناه يف القصة.

الشخصيات
تحتوي كل قصة عىل:
البداية

ً
ماذا حدث أوال؟

المنتصف

ما الذي حدث بعد ذلك؟

النهاية

•
•
•
•

٢١

تنتىه القصة؟
كيف
ي

األشخاص أو
الحيوانات يف
القصة

المكان
مكان حدوث
القصة

ما الذي يجعل هذه القصة ممتعة بالنسبة لك؟
كيف شعرت يف أجزاء مختلفة من القصة؟
ما الذي جعلك تشعر بالفضول لمعرفة األحداث التالية يف القصة؟
ما الذي أعجبك يف الشخصيات أو المكان؟

أعد رسد القصة ولكن قم بتغيب النهاية.

اليوم األول
ورقة عمل – عنارص القصة
توضح لنا خريطة القصة جميع
عناض القصة.
الن سمعتها أو قرأتها.
ارسم خريطة للقصة ي

العنوان ----------------------

المؤلف ---------------

الشخصيات

المقدمة

٢٢

المكان والزمان

المنتصف

النهاية

الثان
اليوم
ي

التعلم القائم عىل المشاري ع
ً
كن كاتبا

ً
 .١اخب موضوعا إلنشاء قصة عنه.
ّ .٢
يل:
فيما
فكر
!
قصتك
ر
طو
ي
المقدمة

المكان
والزمان

الشخصيات

المنتصف

النهاية

الت تواجهها
ما المشكلة ي
الشخصية؟

كيف يتم حل
المشكلة؟

 .٣ارسم خريطة لقصتك .اكتب  3إىل  4جمل تحت كل رسمة.

 .٤أخب القصة لشخص:

استخدم
هذه
الكلمات!

أوال__________ ،
وبعد ذلك/ثم__________ ،
وف النهاية__________ ،
ي

• هل استمتع المستمع بالقصة؟
• هل خطر لك أن تغب ر
شء ما يف القصة؟
ي
ر
• كيف يمكنك جعل القصة أكب إثارة؟
٢٣

الثان
اليوم
ي

النشاط

لعبة رواية القصة
• يجب عل كل العب وضع  3إىل  4أغراض يف حقيبة دون إخبار
الالعبي اآلخرين.
•

ر
شء من الحقيبة دون النظر.
اخب أي ي

•

أخب الالعبي اآلخرين بقصة عن هذا الغرض!

عىل سبيل المثال ،إذا اختت ملعقة يمكنك أن تروي القصة التالية:

كانت الملعقة معمع سعيدة ألن عالء لم يأكل سوى المثلجات،
ً
ر
شء لذيذ وبارد.
فكانت معمع دائما تتذوق ي
الصح يف المدرسة وصمم عل أن
بعد ذلك  ،تعلم عالء عن األكل
ي
يكون ر
أكب صحة وقرر أن يأكل خضوات خضاء اللون.
قال معمع لعالء بانزعاج" :أنا ال أحب هذا الطعم! من فضلك ال
تأكله!" ثم تشاجر عالء ومعمع لفبة.
أخبا  ،أخب عالء معمع أن الخضوات تجعله ً
ً
قويا وألن معمع
تحب عالء ً
كثبا قررت مساعدته يف الحفاظ عل لياقته.

ما الذي أعجبك يف كل قصة؟ لماذا؟
٢٤

اليوم الثالث

التعلم القائم عىل المشاري ع
كن كاتبا

يل يف قصتك:
اكتب صفات لوصف ما ي
األشخاص
(سعید ،متوتر ،إلخ ) ...

المكان
(واسع ،مظلم ،إلخ ) ...

أألشياء
(أخض  ،صغب ،ألخ)...

األحدث
ئ
مفاج  ،مؤثرة ،ألخ)...
(

استمر يف العمل عل الجزء األول من القصة والمنتصف واكتب  4إىل  5جمل لكل
ً
جزء مستخدما األسئلة أدناه.
مالحظة :هذه ليست النسخة النهائية من قصتك.

البداية

كيف تبدو الشخصيات؟
ما ھو الزمان؟ أین يقع المكان؟
كيف تبدو الحياة الطبيعية للشخصيات؟

استخدم
الصفات!

الذروة

٢٥

كانت الحدیقة خضاء وكببة ،وكان بھا زھور جمیلة .جاءت
ئ
مفاج يف ذلك الصیف.
العاصفة بشكل
•
•
•
•

كیف یمكنك جعل القصة ر
أكب إثارة للقارئ؟
الن تواجهها الشخصية؟
ما المشكلة ي
ماذا ستفعل جمیع الشخصیات اآلن؟
ھل تغب الزمان؟ ھل تغب المكان؟

اليوم الثالث

لعبة الحساب

كم الساعة؟

زوجي أو ر
أكب من الالعبي

تعليمات إلعداد اللعبة
قم بقص دائرة واصنع ساعة.
قم بقص سهمي (عقارب الساعة وعقارب الدقيقة)

كيف تلعب؟

ضع عالمات الدقائق
ً
أيضا!

• يختار العب وقت.
الرقم
• يجب عل اآلخرين إظهار الوقت عل الساعة وكتابته بالتنسيق
ي
ً
ً
صباحا  ،وما إىل ذلك).
مساء 2:12 ،
(عل سبيل المثال4:35 :
• أرسع العب يقوم بذلك بشكل صحيح يحصل عل نقطة واحدة.

الساعة الرابعة
وأرب ع دقائق
الالعب الذي يحصل عىل أكت عدد من النقاط يفوز باللعبة!

٢٦

ما هو الوقت يف بداية ومنتصف ونهاية قصتك؟ اعرض الوقت عل
الساعة!

اليوم الرابع

التعلم القائم عىل المشاري ع
ً
كن كاتبا

اكتب نهاية قصتك ،تتكون القصة من  ٤إىل  ٥جمل.

النهاية

•
•
•
•

كيف تريد أن يشعر القارئ يف النهاية؟
كيف تم حل المشكلة يف النهاية؟
هل تغب المكان؟
ماذا تفعل الشخصيات يف النهاية؟

فكر يف شعور شخصياتك ومشاعرهم المختلفة يف كل جزء من القصة ،ثم أضف بعض
الجمل لوصف تلك المشاعر .استخدم عالمات البقيم والصفات والظروف والحوارات
إلظهار المشاعر.

البداية
كان تامر يشعر بالتفاؤل ذات اليوم ،وكان يتطلع إىل قضاء يوم رائع يف
الحديقة.

الوسط
ولكن دمرت العاصفة خطته! سحب تامر نفسه إىل المبل بخیبة

أمل ،وقال" :ماذا سأفعل اآلن؟"

النهاية
عندما عاد إىل المبل  ،تفاجأ تامر إذ وجد إخوته یصنعون قصصھم
ً
مكنن
ی
ھل
"
:
بحماس
أخوته
سأل
ثم
.
أیضا
الخاصة وأراد أن ینضم إلیھم
ي
عمل كتاب قصص معكم؟"

٢٧

اليوم الرابع

ذهت
تركت
ي

الكثت من الحاالت المزاجية
كيف تشعر شخصياتك يف بداية القصة والمنتصف والنهاية؟ لماذا
تشعر الشخصيات بهذه الطريقة؟

المزاجات

 .١فكر يف وقت شعرت فيه بكل من هذه الحاالت المزاجية .ماذا حدث؟
لماذا شعرت بهذه الطريقة؟
 .٢إذا كانت الشخصية الرئيسية يف قصتك تشعر بالحزن أو الغضب ما
الذي سيجعلها تشعر بتحسن؟
ً
 .٣اكتب قائمة بخمسة أغراض أو أنشطة يمكن أن تجعلك سعيدا عندما
تشعر بالحزن.
كلما شعرت بالحزن ارجع إىل هذه القائمة وقم بأحد هذه األنشطة!

٢٨

اليوم الخامس

التعلم القائم عىل المشاري ع
ً
كن كاتبا

أدوات الربط تربط األفكار يف القصة لتظهر:
الذروة

المقدمة
ثم

ً
أوال

باإلضافة إىل

يف إحدى األوقات

يف وقت الحق

يف يوم من األيام

النهاية
ً
أخبا
يف النهاية

إال أن

• استخدم ما ال يقل عن  5كلمات ربط يف قصتك.
• اكتب النسخة النهائية من القصة عل صفحات مختلفة.
• أضف الرسوم التوضيحية يف كل صفحة.

صفحة الغالف
• اصنع صفحة غالف للقصة وقم بكتابة عنوان جذاب وكتابة اسمك!
• اربط جميع الصفحات ً
معا بواسطة خيط أو قم بتدبيسها لصنع كتابك.
• اكتب أرقام الصفحات أسفل كل صفحة

العرض
•

شارك كتابك مع أفراد عائلتك وأصدقائك.

•

ما الذي أعجب القراء؟

•

قم بإجراء تغيبات عل قصتك لتحسينها.
فكر

٢٩

ما الذي يجعل القصة ممتعة؟

اليوم الخامس

وقت القصة

سمت يتعلم الضحك
ً
ً
كان سمب مزارعا جيدا .وكان الموز الذي يزرعه
أفضل موز يف البلدة
ولكنه كان يخيف الجميع عندما يغضب.
ً
كلما غضب سمب أصبح جبينه مليئا بالتجاعيد
الغليظة.

ان
بقلم
روهيت نايلك ي
ي

وأصبح أنفه أحمر ،وأصبحت نظرته حادة .كان غضب سمب يخيف الجميع وكانوا
ً
ً
يفرون هربا منه .هربت زوجته ،وأطفاله ،وهرب أيضا أصدقائه وحاولوا االختباء منه.
أخاف سمب الحيوانات كذلك ،فهربت األبقار وهرب الكالب وحلقت الغربان يف
ً
الحقول بعيدا عنه.
ً
كان سمب یغضب كثبا .أغضبته
الن ال تنمو بشكل جید
محاصیله ي
ً
وأغضبه الحالق الذي لم یكن متوفرا
لقص شعره وأغضبه التلفاز الذي ال
ر
شء یغضبه.
یعمل ،كان كل ي
ً
ليلق نظرة عل محاصيل الموز وكان مزاجه
حقله
إىل
سمب
ذهب
األيام،
من
يوما
وف
ي
ي ً
السء.
متعكرا .لم يعرف سكان القرية سبب مزاجه ي
ً
ً
ليلق نظرة عل أكب شجرة موز ووجد أنها قد أثمرت تمارا
مشعا
ذهب سمب
ي
جميلة .فجأة ظهرت مجموعة من القرود تتأرجح من شجرة قريبة ،ثم قفز أكب قرد
الن كان يتأملها بفخر.
عل شجرة سمب المثمرة ي
٣٠

سمت يتعلم الضحك
أغضبت أفعال القردة سمب .فاحمر
وجهه ورسعان ما ر
انتش الغضب يف
ً
جسده كامال.
فاجأ غضب سمب القرد؛ لم ير مثل
غضبه يف حياته .رم القرد ما كان
ً
يحمل من موز ،وقفز هاربا من
شجرة إىل األخرى
ً
رأى سمب القرد يقفز من شجرة إىل األخرى والحقه يف الحقل ُليلقنه درسا .ولكن لسوء
حظه فقد سمب توازنه ثم انزلق بسبب قشور الموز وعلق حذائه يف الوحل.
ً
حاول سمب النهوض ليالحق القرود مجددا ولكنه وقع مرة ثانية عل وجهه!
ملء باألوراق والطي واألغصان الصغبة .ثم نظر
جلس سمب عل األرض ووجد فمه ي
اىل األعل ولم يجد القردة.

وعندها نظر سمب إىل نفسه .فقد
اتسخ قميصه الجميل بالطي فأصبح
ً
بن اللون ،وكانت يداه متسختي جدا.
ي
فأما قدماه فكانتا منغمستان يف الطي.
ً
حينذلك أدرك سمب أنه يبدو مضحكا
ً
جدا.

٣١

سمير يتعلم الضحك
كان سمب المزارع المشهور يجلس يف بقعة من الطي أوراق الشجر والموز! وبالتأكيد
ً
كان يبدو مضحكا!
وعندها بدأ سمب بالضحك  ...ضحكة
صغبة :ها ها ها
وأصبحت ضحكته أكب وأعل :ها ها
ها!
ً
واستمر ضاحكا وكان كلما يضحك تشتد
رغبته بالضحك ر
أكب!
اشتدت ضحكة سمب" :ها ها ها"
وكبت ابتسامته ورسعان ما أدمعت عيناه وأمسك سمب بطنه وتدحرج يف الطي من
شدة الضحك .ها ها ها ها هاااا!!!
اجتمع حوله الناس وحن القردة
ليسمعوا ضحكته .وكانت ضحكته
ُمعدية فضحك الجميع ،وغردت
العصافب ،وضحكت القردة ،وقهقه
األطفال ،وتمايلت األشجار ،وابتسم
الحالق يف صالونه ،وضحك النمر يف
ً
كهفه أيضا!
ً
فجأة توقف سمب عن الضحك .كان الكل من حوله سعيدا فشعر سمب بالسعادة
وعاد إىل مبله.
ً
مازال يغضب سمب أحيانا ولكنه أصبح اآلن يحب الضحك ولديه أعل ضحكة يف
القرية.
•
•
•
٣٢

اصنع خريطة قصة لهذه القصة.
من تعبس؟ ارسم وجهك وانت عابس.
اختلق قصة مختلفة يتعلم فيها سمب الضحك.

األسبوع
انطباعك
ي
هل استمتعت بالتعلم هذا األسبوع؟

الت تعلمتها؟
ما ي
ه بعض األشياء الجديدة ي

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل األسبوع القادم؟

يف حال أعجبتك هذه المهارات ،توجه إىل موقع  IFERBللمزيد من مصادر
المشابهةhttps://resources.educationaboveall.org :

٣٣

ملخص األسبوع الثالث
كبار السن

٥

ر
المشوع

الن تواجهها
اقرأ عن لبن والمشكلة ي
مع كبار السن.

بطاقات الهوية
اصنع بطاقات هوية ألفراد عائلتك
بمساعدة هذه األنشطة!

الطابور
سنلعب لعبة ممتعة باستخدام األرقام.

٤
٣

ماذا ترى؟
الشخص الذي يف المرآة رائع.

ارسم عائلتك
أشخاص متشابهون

٢

قم بإجراء مقابلة مع أفراد عائلتك
لمالحظة أوجه التشابه بينهم.

١
األدوات المطلوبة

•
•

٣٤

ِأرنا جميع أفراد العائلة!

ورقة • ررسيط الصق  /دبوس
قلم رصاص أو حب

اليوم األول

التعلم القائم عىل المشاري ع
بطاقات الهوية
لماذا بطاقة الهوية مفيدة؟

 .١انظر إىل هذه البطاقة.
ماذا تخبك عن الشخص؟

بطاقة الهوية

عىل مصبح
ي

ر
اعب عل بطاقات الهوية المختلفة
الذي يمتلكها أفراد عائلتك .لماذا
يستخدمونها؟

بيت رقم  32طريق الوكب
تاري خ الميالد٢٠١٣/٥/٣ :
رقم الهاتف١٢٣-٤٢١-٣٦١ :
الوالدين :منب مصبح ،سمر مصبح
فصيلة الدم+A :

بن لون الشعر  :أسود
لون العي :ي

يختلف كل شخص يف شكله وطريقة تفكبة -تجعلنا هذه االختالفات ممبين
ويجب علينا احبامها.
 .٢قارن نفسك بأفراد عائلتك .اذكر  ٥أوجه تشابه و  ٥اختالفات بينك وبينهم.

ً
 .٣يف رأيك لماذا نشبه أحيانا أفراد من
عائلتنا؟
قد يورث األطفال بعض من
صفات أهاليهم ويسم ذلك
الجيت.
بالتوارث
ي
٣٥

األم

االبن

األب

اليوم األول

ورقة عمل

ارسم عائلتك
ارسم عائلتك يف المساحة المخصصة أدناه ثم اكتب أسماء أفراد العائلة.

٣٦

لكل فرد من أفراد األشة:
• اكتب جملة أو جملتي لوصفهم( .عل سبيل المثال :والدي طويل ومضحك.
يطرح العديد من النكت)
ً
• أخب أفراد العائلة شيئا عنهم يعجبك.
• اكتب وجه تشابه واحد وفرق واحد بينك وبينهم.

الثان
اليوم
ي

التعلم القائم عىل المشاري ع
بطاقات الهوية

•
•
•

لماذا نجري مقابالت مع الناس؟ كيف نفعل ذلك؟
ً ُ
اكتب قائمة أسئلة تتكون من ١٠إىل ١٢سؤاال لتجري مقابلة مع أفراد
عائلتك.
أدناه بعض األمثلة:
ما

ما اسمك؟

مت

من تاري خ ميالدك؟

من

من هم والديك؟

لماذا

لماذا تحبهم؟

كم
أين

كم عمرك؟

أين ولدت؟

● قم بإجراء مقابلة مع  ٥أفراد من
َ
العائلة ثم د ّون إجاباتهم
(إذا لم يكونوا متفرغي يمكنك
إجراء مقابلة مع أي شخص آخر).
٣٧

الثان
اليوم
ي

النشاط

أشخاص متشابهون
•
•
•

اقرأ إجابات أفراد عائلتك والحظ أوجه التشابه.
اضف فئاتك الخاصة للجدول أدناه.
احسب نسبة التشابه %
نسبة التشابه = عدد األشخاص الذين لديهم إجابات مشابهة × ١٠٠
مجموع عدد األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة

الفئة

مثال :الشعر األسود

الحزم الحسابية
| | | |

المجموع

%

٥

%٨٣

شهر الميالد:
_________
العمر :أكب من ١٥
سنوات
اللون المفضل:
_________

هل ساعدك حساب نسبة التشابه يف الفئات المختلفة عل فهم أفراد
عائلتك؟
٣٨

اليوم الثالث التعلم القائم عىل المشاري ع
بطاقات الهوية
قم بصنع بطاقات هوية لثالثة أو أربعة أفراد من عائلتك ً
الن
فئات
ال
عل
بناء
ي
اخبتها.
اسم___________ :
الطول___________ :
عيد الميالد_________ :

ارسم أو الصق
الصورة

عنوان__________________________ :

رقم الهاتف_________________________ :.
اسم االب______________________ :
اسم األم_____________________ :
الطعام المفضل_______________ :
لون العي_________________ :
الفئات الخاصة بك__________ :

ه المعلومات المطلوبة؟
فكر :كيف تستخدم بطاقات الهوية وما ي
الن يقودها الشخص لصنع بطاقة رخصة
مثال :ستحتاج لمعرفة نوع السيارة ي
القيادة.
•
•
•

٣٩

قم بالتفكب يف قوة خارقة لكل فرد.
اكتب قصة قصبة عن كل فرد وقوتهم الخارقة .استخدم الصفات وكلمات الربط.
ارو القصة لعائلتك وأصدقائك .هل استمتعوا بها؟
ِ

اليوم الثالث

ذهت
عصف
ي

ماذا ترى؟
• خذ دقيقة وانظر إىل نفسك يف المرآة.
• انظر إىل وجهك .انظر إىل نفسك .ابتسم لنفسك.
• هذا هو أنت! أنت جميل!

أنا والمرآة
ها أنا..
انظر يف المرآة!
اسم ___________________
ي

ينادين الجميع ب ______________
ي
عيناي لونهما___________________
ألت______________________
أحب
نفس ي
ي
ُ
ألت_________________________
الجميع
حبن
ي
ي
ي
ابتسم لنفسك! هذا أنت .أنت جميل!
٤٠

اليوم الرابع

التعلم القائم عىل المشاري ع
بطاقات الهوية
تزيي بطاقات الهوية الخاصة بك.

•

قبل توزي ع البطاقات ،اقرأ بعض المعلومات من البطاقات دون ذكر اإلسم واطلب
من أفراد العائلة أن يحزروا اسم الشخص .اقرأ معلومات غب بديهية ليكون من
الصعب عليهم التخمي!
ً
يمكنك أيضا إنشاء قصيدة لوصف كل عضو ومشاركتها مع أفراد األرسة.

•

إذا كنت ستكتب قصيدة:
•
•
•

حاول أن تستخدم كلمات القافية يف قصيدتك.
ال تذكر اسم الشخص يف القصيدة.
تنتم له بطاقة الهوية.
سيخمن أفراد األرسة اسم الشخص الذي
ي
هناك ولد صغب سعيد،
لن تجده بدون لعبة يف يده
يبن ويصنع أشياء جديدة
ي
ويغن
ويرقص
ي
لديه عيون بنية صغبة
ً
عاىل!
يركض دائما ويسقط ويضحك بصوت ي

 .١هل أحب أفراد عائلتك بطاقة الهوية الخاصة بهم؟
 .٢هل تريد إجراء تغيبات عل البطاقات؟
 .٣ما فائدة بطاقات الهوية الخاصة بك؟
٤١

اليوم الرابع

لعبة الحساب

الطابور

فريقان أو ر
أكت من  ٥العبي.

كيف نلعب
•

•

•

قم بحساب أعمار جميع أفراد عائلتك ً
بناء عل ميالدهم واكتبها يف عل شكل
الكسور ر
العشية( .عل سبيل المثال ١٣ :سنة و  ٦أشهر =  ١٣.٥سنة)
يكتب الفريق األول أعمار أي  5أفراد من العائلة عل قطع من الورق ويلصقها
الثات نفس الخطوات مع الفريق
عل ظهور
الثات .يعيد الفريق ي
العن الفريق ي
ي
األول.
عندما تبدأ اللعبة ،يجب عل الفريقان ترتيب أنفسهم (حسب رقمهم) ببتيب
تنازىل (كبب إىل صغب) دون التحدث.
ي

٣،٥

١٠،٨

٢٩،٠

٣٦،٥

٥٣،٤

أي فريق كان أرسع وإجابته صحيحة؟ سيفوز هذا الفريق باللعبة! يجب عل الجميع
أن يخمن العمر المعلق عل ظهورهم!

٤٢

من هو أكب وأصغر أفراد األرسة؟
ما هو متوسط عمر أفراد األرسة؟
ه النسبة المئوية لألعضاء الذين أعمارهم أقل من  20سنه؟
ما ي

اليوم الخامس

كبار السن

وقت القصة
بقلم أوكو موديستو

كان هناك عائلة مكونة من زوج وزوجة وأطفالهم .تعد األم الطعام للعائلة كل يوم.
كانت تحض الوجبة إىل المائدة ليأكلوها.
يعط حصة صغبة من اللحم للطفل األكب ويقول لها
يقوم األب بتقسيم اللحم .كان
ي
يكق لتناول اللحم .هذا لك .انتظري حن تكبي ".
"لبن ،أنا كبب يف السن بما ي
التاىل" ،أنا كبب بما
ثم يقول للطفل
ي
يكق لتناول اللحوم .هذا لك .انتظر
ي
حن تكب".
تصبح قطعة اللحم أصغر وأصغر يف
يعط فيها األب قطعة لحم
كل مرة
ي
بالتاىل حصل أصغر
ألحد أطفاله.
ي
طفل عل أصغر قطعة لحم.

احتفظ األب بقطعة اللحم الكببة له ولزوجته .كان األطفال الجائعي هادئي ويأكلون
طعامهم بهدوء .طلبت لبت ذات العيون البنية اللون من إخوتها عدم المجادلة
والتحىل بالصت.
ي
مرت السنوات  -كب األطفال والوالدان وأصبح الوالدين ضعفاء .اعتن األطفال بأمهم
وأبيهم.
٤٣

كبار السن
يف أحد األيام عل العشاء ،قدمت لبن اللحوم
كالمعتاد .لكنها هذه المرة أعطت قطعة
صغبة فقط لوالدها وقطعة صغبة ألمها.
قالت لوالديها" ،لقد أكلتما حصتكما ،حان
يكق".
وقتنا نحن اآلن .نحن كبار بما ي
قدمت معظم الطعام إلخوتها.
تذكر األب ما فعله عندما كان أطفاله صغ ًارا.
اعبف الوالدان بأن ما فعاله كان خطأ وطلبا
المغفرة .سامحهم األطفال ووعدوهم بعدم
تكرار هذا الخطأ مع أطفالهم يف المستقبل.

•
•
•

لو كنت أنت األب ،كيف ستقسم الوجبة؟ لماذا؟
الحظ الجمل بالخط العريض يف القصة .ماذا يخبونك عن شخصية لبن؟
تخيل أنك لبن .أكمل النص أدناه .أضف ما ال يقل عن  ٨إىل  ١٠جمل.
مذكرت العزيزة،
ي
ً
قدم لنا آباؤنا اليوم القليل من الطعام وكان معظمه ألنفسهم .لست متأكده من
لكنن أشعر. . .
سبب قيامهم بذلك ،
ي

٤٤

األسبوع
انطباعك
ي
هل استمتعت بالتعلم هذا األسبوع؟

الت تعلمتها؟
ما ي
ه بعض األشياء الجديدة ي

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل األسبوع القادم؟

يف حال أعجبتك هذه المهارات ،توجه إىل موقع  IFERBللمزيد من مصادر
المشابهةhttps://resources.educationaboveall.org :

٤٥

ملخص األسبوع الرابع
وقت القصة

1٥
1

ر
المشوع

يعات
مغن ي
اقرأ قصة عن ي
من رهاب المشح!

مثل الشخصيات
ً
إصبح ممثال هذا األسبوع!

بطاقة دعوة
٤

صمم بطاقات دعوة
لمشحيتك

أشكال ثالثية األبعاد

٣

استكشاف وإنشاء أشكال ثالثية
األبعاد

ألعاب التمثيل
طور مهاراتك يف التمثيل من
خالل لعبة ونشاط.

٢

صندوق االصوات
تدرب عل التنفس العميق من
خالل األصوات.

١

األدوات المطلوبة
• صلصال  /طي
• أعواد  /أعواد أسنان صغبة
٤٦

• ورق
• قلم رصاص

اليوم االول

التعلم القائم عىل المشاري ع

مثل الشخصيات
كيف يمكن للدراما إيصال فكرة؟
الت تخطر لك عند التفكت يف كلمة «دراما»؟
ما بعض الكلمات ي

ه قصة يتم رسدها من خالل الحوار بي
الدراما ي
الشخصيات.

•
•

كيف تختلف الدراما عن قراءة القصص؟
أيهما تفضل؟ ولماذا؟

لعبة التقليد
ّ
قلد شخص من عائلتك أو أصدقائك دون أن تتحدث.
يجب أن يحزر الالعبون اآلخرون اسم الشخص الذي تقلده للحصول عل نقطة إذا
كانت اإلجابة صحيحة

•
•

بعد جولة واحدة  ،تضف مثل هذا
الشخص وقم بإضافة كلمات
ً
يرددونها دائما
ً
قلد أصواتهم أيضا.
•
•
٤٧

كيف يمكننا التواصل مع بعضنا البعض؟
ما الفرق الذي أحدثه استخدام األصوات والكلمات؟

اليوم األول

النشاط

لعبة الحواس
ه حواسنا الخمس؟
• ما ي
شء لكل حاسة كما هو موضح أدناه ثم قم
 .١ارسم أو اكتب شيئان أحدهما جيد واآلخر ي
بقصها يف شكل بطاقات.

األزهار

السمك الفاسد

الشم

• التقط كل بطاقة ومثل ردة الفعل المتوقعة عند رؤية أو تذوق أو شم أو لمس أو
السء المرسوم .يجب عل اآلخرين تخمي الحاسة ر
ر
والشء المرسوم.
ي
سماع ي
ً
يحصل الالعب عىل نقطة إذا كان تخمينه صائبا.
يفوز الالعب الذي يحصل عل أكب عدد من النقاط!

نشاط التجميد
يقف الممثلون يف طابور ويلعبون اللعبة أدناه:
الالعب األول
ُيعط سيناريو ليمثله
مثال :حركة مالكمة

الثان
الالعب
ي
يمثل ردة فعل لحركة
الالعب األول
كأن الالعب األول قد ضبه

تنتىه اللعبة عندما يقوم جميع الالعبي بالتمثيل.
ي
بعد ذلك  ،يمكنك تمثيل سيناريو جديد.
٤٨

الالعب الثالث
الثات
يمثل ردة فعل لالعب ي
كأنه سيمسك به قبل أن يقع

اليوم األول التعلم القائم عىل المشاري ع
مثل الشخصيات
كتابة السيناريو
فكر يف قصة تريد تمثيلها .قم بإنشاء خريطة قصة لها.
استكشف أفعال  /ردود أفعال األحداث المختلفة يف قصتك.
كيف يعرف الممثلون الحوار وكيفية التمثيل عىل المشح؟
اكتب سيناريو مشحيتك عىل هيئة حوار بي الشخصيات.
ً
غالبا ما يكون للمشحيات رواة يقدمون للجمهور معلومات إضافية
حول ما يجري.

الراوي:

عل مع
يف ذات صباح يوم مشمس من صيف  ٢٠٠٨جلس ي
شقيقته سارة ليناقشا إجازتهما الصيفية وكيف سيقضيانها.
ً
يمكننا بناء بيت عل الشجرة! أو أن نصنع ألعابا جديدة! أو أن
نذهب إىل بيت جدنا!

عىل:
ي

(بنتة حزينة) أريد أن أجلس بمفردي يا سارة

سارة:

عل؟
(تمسك بيده) هل أنت بخب يا ي

سارة:

َ
يمكنك أيضا كتابة توجيهات للممثلي ألداء الحوارات بنبة
معينة أو إحساس معي.
٤٩

الثان
اليوم
ي

ُ
تأمل المشاعر

صندوق الصوت
قف وقفة صحيحة ومستقيمة واغمض عيناك.

∙

ً
ً
خذ نفسا عميقا وعند الزفب قل:
ااااااااااااااااااااااااااااااااه (كرره ثالث مرات)

∙

ً
ً
خذ نفسا عميقا وعند الزفب قل:
اوووووووووووووووو (كرره ثالث مرات)

∙

ً
ً
خذ نفسا عميقا وعند الزفب قل:
امممممممممممممم (كرره ثالث مرات)
يمكنك إخراج األصوات بصوت عال أو منخفض.

كيف تشعر بعد هذا النشاط؟

_________

بالملل

بالسعادة

بالغضب

بالحزن

ر
شء آخر )
( ي

ال أعلم!
بالهدوء
٥٠

بالطمأنینة

اليوم الثالث

التعلم القائم عىل المشاري ع
مثل الشخصيات

التحدث مع عرض المشاعر
ردد كل من الجمل أدناه باستخدام المشاعر والنبات المختلفة دون استخدام
حركات الید.
• هل أحتاج إىل ميكروفون؟
• لقد أنهت المهمة.
إىل.
• ال أعتقد أنه سيستمع ي

متفاج

غاضب

متعج

حزين

سعيد

فكر يف سیناریوھات مختلفة ( 2اىل  .)3انظر لألمثلة أدناه:
• معلم یسأل تلمیذه لماذا لم یكمل الواجب
• طبیب یفحص المریض
• مقدم برنامج یستضیف ممثل مشھور.
مثل ھذه السیناریوھات مع أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك واستخدم ھذه المشاعر:
الملل – الخوف – الحیویة – الغضب
كيف تتغب لغة جسد مع المشاعر المختلفة؟
حدد يف السيناريو الخاص بك أين يتعي عليك التحدث بمشاعر معينة.
٥١

اليوم الثالث
العبي عل األقل

لعبة الحساب

أشكال ثالثية األبعاد

كيف تلعب
•
•
•

يقول أحد الالعبي اسم إلحدى األشكال ثالثية األبعاد.
والعض الصغبة إلنشاء
يجب عل الالعبي استخدم العجي  /الطي
ي
الشكل.
ً
ينىه صنع الشكل أوال.
يفور الالعب الذي ي

حدد عدد الوجوه والجوانب
والرؤوس لكل شكل.

الالعب الذي يحصل عىل أكت عدد من النقاط يفوز باللعبة!
هذه األشكال تسم بالديكور ويمكنك
استخدامها يف تزيي المشح.
52
٥٢

اليوم الرابع

التعلم القائم عىل المشاري ع
مثل الشخصيات

التشديد عىل الكلمات

يمكن أن يكون لنفس الجملة معات مختلفة ً
لن تشدد
ا
الكلمات
عل
بناء
ي
ي
عليها .الكلمات المشدد عليها موضحة أدناه باللون األزرق.
اشبت تارا الفستان.
اشتت تارا الفستان.
اشبت تارا الفستان.
اشبت تارا الفستان.

من اشتى الفستان؟ تارا.
هذه معلومة مهمة هنا.
المعات للخرين.
اكتشف كيف تتغب
ي

تمارين صوتية

قف هنا

 ١٠خطوات

١

 ١٠خطوات

٢

 ١٠خطوات

٣

• تحدث بصوت منخفض بحيث يستطيع شخص رقم  ١فقط
سماعك.
ثم بصوت أعل ليسمعك شخص رقم  ٢ثم أعل ليسمعك
شخص رقم  ٣وهكذا.
ّ
ً
• مثل أنك تخت شخص رقم  ١شا.
يجب أال يسمعك شخص رقم .٢
ً
• قل شيئا بغضب.
يجب أن ال يشعر شخص رقم  ١بأنك تتحدث بصوت عال.
وقت التدريب
ً
 .١اخب أشخاصا ليمثلوا شخصيات مشحيتك.
 .٢تدربوا عل الحوارات المختلفة مع البكب عل المشاعر والحركات
ونبات الصوت يف الحديث.
٥٣

اليوم الرابع
النشاط

بطاقة الدعوة
صمم بطاقة دعوة لدعوة أفراد عائلتك وأصدقائك لحضور مشحيتك.
يجب أن تحتوي بطاقتك عىل التفاصيل التالية:

العنوان
االسم
المشحية
التاري خ
الوقت
المكان
الخاتمة

الدعوة

إىل السيد سامح،
یشنا دعوتك لحضور مشحیة:
وعىل"
"مغامرات سارة
ي
يوم الخميس الموافق  ٢٦يناير .٢٠٢٢
ً
مساء إىل ٦:٠٠
الوقت ٥:٠٠ :من الساعة
ً
مساء
المكان :بيت رقم  ،١٢مجمع هيلز،
شارع أطلس  ،الدوحة  -قطر

نحن نتطلع إىل حضوركم.

معلوماتك

تحيات،
ي
مؤمنة
هاتف٣٧٦٦٦٢١ :
يمكنك إضافة تفاصيل إضافية.

٥٤

زين بطاقات الدعوة ووزعها عل المدعوين.

اليوم الخامس
التعلم القائم عىل المشاري ع
مثل الشخصيات
التحضت المطلوب:
إخب األزياء.

تدرب عل النص مع المشاعر.

جھز المشح
والدیكور.

أضف مقطوعات موسیقیة.
ً
تغن!)
أن
أيضا
(يمكن
ي

تقديم المشحية
قدم المشحیة أمام الجمھور

الن
هل استمتعوا بالمشحية؟ اذكر األشیاء ي
سارت حسب الخطة؟

الن یمكن تحسینھا يف المرة
ھ األشیاء ي
ما ي
القادمة؟
فكر

٥٥

كيف يمكن للدراما توصيل فكرة؟

اليوم الخامس

وقت القصة

رهبة المشح

ياميت فيجايان
بقلم
ي

ر
ر
شء يف العالم بأرسه .وكان یتملك شادیة أجمل
شادیة فتاة تحب الغناء أكب من أي ي
تغن.
شعور عندما ي
تغن شادية يف الحمام.
وعل السطح.
وتغن للتالل.
وللقمر.
تغن كاألسد وكالنحلة.
كانت شادیة ي
وف حرارة الصیف.
تغن شادیة تحت المطر ي
ي
تغن خطرت لباسم فكرة .وقال لھا" :لدي فكرة رائعة!"
ي
وف يوم من األيام بینما كانت شادیة ي
ملء باألفكار ،بعضھا رائعة وبعضھا سیئة.
كان باسم صدیق شادیة المفضل وكان عقله ي

ُ
ت
غن يف الحفل الكبب یا شادیة! فردت شادیة وقالت" :یا لھا من
"قال باسم" :یجب أن ي
الن
فكرة سیئة!" قال باسم" :لماذا؟ أال تحبي الغناء؟" لم تخبه شادیة عن تلك المرة ي
أصابتھا رھبة المشح إذ كاد یغم علیھا من الخوف.
“قالت شادية" :ولكن ال ...ال أستطيع الغناء أمام
عائلن يف المبل!" فقال باسم:
أغن أمام
ي
جمهور .أنا ال ي
أمام! كل ما ينقصك هو قليل من
"ولكنك تغني
ي
التدريب“.
عل ماهر وباهر؟“
قالت شادية" :وإذا ضحك ي
قال باسم" :إذا ضحك علیك شخص فھو سخيف
ولئيم ألن صوتك رائع!"

٥٦
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رهبة المشح
شعرت شادیة بالغثیان كلما فكرت يف الغناء أمام الجمھور .فكانت تشعر بالحماس
ً
والخوف يف نفس الوقت .ولكنھا كانت تحب الغناء جدا ولذا قررت أن تحاول الغناء أمام
الجمیع! دربت صوتها ليصبح أفضل ما يمكن أن يكون!
كان الجميع متحمس لليوم الكبب وحاولوا إعطاء شادیة بعض النصائح.

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

ً
وأخبا جاء یوم الحفل الكبب! ولكن حي جاء دورھا
ثقل لسان شادية .ما أكب هذا المشح! ما ھذه
األضواء الساطعة! ما ھذا الجمھور الكبب! ضاق صدر
ً
شادیة وتصببت عرقا.

٥٧

رهبة المشح
لحسن حظھا تذكرت شادیة أن تبتسم للجمھور .ولكن عندما بدأت بالغناء لم یكن لھا
ً
ً
صوت وكأنما رسق أحدھم حبالھا الصوتیة! أخذت شادیة نفسا عمیقا وحاولت مرة
أخرى..
ً
وخرج من فمھا صوت خافت جدا!
وعندھا شھق الجمھور بأكمله .وبدأ قلب
شادیة بالخفقان بشعة وبدأ رأسھا
بالدوران.

وف تلك اللحظة رأت شادیة باسم یلوح لھا،
ي
وشعرت بالراحة عند رؤیته .ثم حاولت الغناء
مرة أخرى.
يف البدایة خرج صوتھا بھدوء .كان غناء شادیة جيد بالرغم من اھباز صوتھا .وبدأت
ً
ً
األلحان بالتدفق تدریجیا من فمھا وأخبا خرج صوتھا العذب .لم یخیفھا المشح الكبب أو
العاىل والشدو .وتملك
األضواء الساطعة أو حن الجمھور الكبب! غنت شادیة بصوتھا
ي
شادیة أجمل شعور عندما غنت.

یعات من رھاب المشح؟ ھل تعلم ما الذي
• ھل عانیت أو تعرف شخص
ي
یسببه؟
• تخيل أنك باسم .اكتب رسالة واعطها لشادية قبل الحفل بيوم لتشجيعها عل
بذل قصارى جهدها.

٥٨

األسبوع
انطباعك
ي
هل استمتعت بالتعلم هذا األسبوع؟

الت تعلمتها؟
ما ي
ه بعض األشياء الجديدة ي

ماذا الذي فعلته بشكل جيد؟

ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل األسبوع القادم؟

يف حال أعجبتك هذه المهارات ،توجه إىل موقع  IFERBللمزيد من مصادر
المشابهةhttps://resources.educationaboveall.org :
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___________
ر
المشف

الثات من مهارات القراءة
وذلك إلكماله(ها) كتاب المستوى ي
والكتابة بنجاح.

_________________________________________________
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