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وصف المشروع:
سیقوم المتعلمون بتصمیم ُكتّیب یتضمن موقعھم الجغرافي. سیقومون بتحدید سكنھم الجغرافي ابتداًء من منزلھم و 

وصوالً إلى الدولة التي یعیشون فیھا

السؤال التحفیزي: ھل یمكنك أن ترسم منزلك\تحدد موقع منزلك في البلد التي تعیش فیھا؟
المدة: 

المواد الالزمة: أوراق – أقالم رصاص – أقالم تلوین – مقص

مخرجات التعلیم: 
فھم القیاسات و األحجام-

فھم كیفیة تحدید موقع ما بالنسبة للدولة.-

وصف األماكن: الكثافة السكانیة – األماكن التاریخیة – المظتھر الطبیعیة - ....-



الیوم األول
 سنوات 4-7



الیوم األول: التعرف على بعض األشكال الھندسیة
ما ھو المربع؟-
ما ھو الخط األفقي؟-
ما ھو الخط العامودي؟-
ما ھي المسطرة؟-

إرشادات لألستاذ:-
- عرف التلمیذ على شكل المربع و الخط العامودي و األفقي و المسطرة.-
-  أرسل بعض الصور و أطلب من التلمیذ أن ینسخ ما یرى في الصورة (مربع – خط عامودي – خط -

أفقي – مسطرة) على دفتره و یسمیھ.
- أرسل بعض الصور و أطلب من التلمیذ أن یحّوق المربع األكبر من ضمن مجموعة من المربعات....-

 



مثال 1: أرسل للتلمیذ الصور التالیة و اطلب منھ أن یحّوق المربع

مثال 2: أرسل للتلمیذ الصورة التالیة و اطلب منھ أن یحّوق المربع األصغر



كیف نستخدم المسطرة؟
أطلب من األھل أن یساعدوا التلمیذ لیرسم خطاً عامودي طولھ 5 سم و  خطاً أفقیاً طولھ 10 سم و 

خطاً أفقیاً طولھ 12 سم



الیوم االول: (11-8) 



األشكال

ما ھو الخط األفقي؟
ما ھو الخط العامودي؟

كیف تصف خطین متوازیین؟
كیف تصف خطین متعامدین؟

ما ھو المربع؟

أطلب من التلمیذ ان یرسل لك تعریف األشكال المذكورة. ثم أرسل لھ تعریفك.
الخط األفقي : ھو خط یمتد في عرض الصفحة من الیمین الى الشمال دون ان ینحدر.

الخط العامودي: ھو خط مستقیم یمتد لألعلى و لألسفل
الخطان المتوازیان : ھما مستقیمان الیشتركان بأي نقطة والبعد متساو بینھما.

الخطان المتعامدان : ھما مستقیمان یشتركان بنقطة ویكونان زاویة قائمة.

.أطلب من التلمیذ أن یرسم خطین متوازیین
.أطلب من التلمیذ أن یرسم خطین متعامدین

 



كیف نرسم مربعاً بإستخدام األدوات الھندسیة؟
.

إتبع الخطوات كما تظھر في الصور او في الفیدیو . أرسم مربعاً طول ضلعھ 4 سم  بإستخدام square set ثم قصھ.

https://www.youtube.com/watch?v=eRkIOefQRI4

https://www.youtube.com/watch?v=eRkIOefQRI4


الیوم الثاني
 و 4-7
11-8



الیوم سوف تستكشف بیتك و الحي الذي تعیش فیھ
عمر 7-4

 الخطوة االولى:
أرسم خطاً طولھ 10 سم بإستخدام المسطرة. ثم أكمل رسم الخطوط لیصبح مربعاً. ثم قص المربع بمساعدة احد افراد عائلتك.

أرسم بیتك على ھذه الورقة (المربع) و لّونھ.

الخطوة الثانیة:
أرسم خطاً طولھ 15 سم بإستخدام المسطرة. ثم أكمل رسم الخطوط لیصبح مربعاً. ثم قص المربع بمساعدة احد افراد عائلتك.

أرسم الحي الذي یحیط ببیتك على ھذه الورقة (المربع) و لّونھ. ارسم الشارع الذي یقع فیھ بیتك و اكتب اسمھ. ارسم المعالم المھمة في الحي 
مثل البیوت المجاورة، األشجار، الطبیعة، الخیم ...

صف المكان و الطبیعة المحیطة ببیتك. ھل ھو مكان ھادئ ام صخب؟ ھل تحب مكاناً معیناً في الحي؟ (تسجیل صوتي)

الخطوة الثالثة:
أرسم مربعاً طول ضلعھ 20 سم بإستخدام المسطرة.. ثم قص المربع بمساعدة احد افراد عائلتك

أرسم القریة او المدینة التي تحیط ببیتك على ھذه الورقة (المربع) و لّونھا. ارسم المعالم المھمة في القریة او المدینة مثل متحف – حدیقة - 
....

مالحظة: أرشد التالمیذ الى الطریقة الصحیحة الستخدام المقص، اي ان المقص یستخدم لقص الورق و حذرھم من قص مالبسھم ، 
شعرھم، او اي شيء آخر.

 



ھكذا أستخدم المقص



تحذیرات



الیوم سوف تستكشف بیتك و الحي الذي تعیش فیھ
عمر 11-8

 الخطوة االولى:

أرسم مربعاً طول ضلعھ 10 سم بإستخدام square set. ثم قص المربع.
أرسم بیتك على ھذه الورقة (المربع) و لّونھ.

على الجھة األخرى للمربع اكتب فقرة صغیرة تصف فیھا بیتك.

الخطوة الثانیة:
أرسم مربعاً طول ضلعھ 15 سم بإستخدام square set.. ثم قص المربع.

أرسم الحي الذي یحیط ببیتك على ھذه الورقة (المربع) و لّونھ. ارسم الشارع الذي یقع فیھ بیتك و اكتب اسمھ. ارسم المعالم المھمة في الحي مثل البیوت 
المجاورة، األشجار، الطبیعة، الخیم ...

على الجھة األخرى من الربع، اكتب فقرة صغیرة تصف المكان و الطبیعة المحیطة ببیتك. ھل ھو مكان ھادئ ام صخب؟ ھل تحب مكاناً معیناً في 
الحي؟

الخطوة الثالثة:
أرسم مربعاً طول ضلعھ 20 سم بإستخدام square set.. ثم قص المربع.

أرسم القریة او المدینة التي تحیط ببیتك على ھذه الورقة (المربع) و لّونھا. ارسم المعالم المھمة في القریة او المدینة مثل متحف – حدیقة - ....
على الجھة األخرى من الربع، اكتب فقرة صغیرة تسمي فیھا القریة او المدینة التي تعیش فیھا و تصفھا. 



(8-11) (4-7) 
الیوم الثالث 



الیوم ستستكشف الدولة التي تعیش فیھا :الخطوة الرابعة

.شارك خریطة لبنان مع التالمیذ و اشرح تضاریسھا: الجبال المھمة – البحر -  العاصمة – المدن و المعالم المھمة

.ارسل علم لبنان للتالمیذ و اشرح لھم معنى االلوان في العلم

اطلب من التالمیذ ان یرسموا مربعاً طول ضلعھ 30 سم على ورقة و یقصوه، ثم یرسموا خریطة لبنان علیھ.أطلب من كل تلمیذ أن یضع عالمة  X تدل على موقع 
منزلھ على خریطة لبنان.

:إسأل التالمیذ األسئلة التالیة

ما ھي المعالم المھمة في لبنان (جبال – أشجار األرز - ...)

ما الفرق بین الدولھ و المدینة؟ ما ھي عاصمة لبنان؟ 

بماذا یشتھر لبنان؟ بأي نوع من الطعام یشتھر لبنان؟ ھل یمكنك ان ترسمھ؟

ما ھي اللغة التي یتكلمھا البنانیون؟ سم 3 لغات أخرى.

ھل یرتدي الناس زیاً تقلیدیاً معیناً؟

أطلب من التلمیذ أن یجمع المربعات التي تم الرسم علیھا على شكل كتّیب. أطلب منھ أن یرسل فیدیو ُیظھر فیھ المربعات التي تم الرسم علیھا 
و أن یصف الصور التي رسمھا و یقرأ ما كتب عن كل صورة. إذا تعّذر ارسال فیدیو، اطلب من التلمیذ ان یرسل صوراً للكتّیب.

. 





معنى العلم اللبناني
االحمر: دم الشھداء
االبیض: ثلج الجبال

األرزة: أرزة لبنان الدائمة الخضرة



اصنع ھویتك
أرسم مربعاً بإستخدام المسطرة (4-7) او square set  (8-11) طول ضلعھ 7 سم، ثم قص  المربع لتصنع منھ ھویة لك.

اذا كنت ال تعرف الكتابھ، أطلب من أحد افراد عائلتك ان یساعدك في صنع ھویتك.

أكتب على المربع (ھویتك) المعلومات التالیة:
االسم:

اسم األب:
اسم األم:

العنوان (اسم الشارع – المدینة – الدولة – المنزل قریب من ...)
اسم أحد اقربائك (امك – ابوك – اخوك – اختك – خالك – عمتك ...) لیتم التواصل معھ في حال فقدت ھویتك او حصل حادث ما:

رقم ھاتف ھذا الشخص:

إحتفظ بھویتك في جیبك او محفظتك.
یمكنك ان ترسم علم الدولة التي تعیش فیھا (لبنان) على الجھة األخرى من المربع.

إعرض ھویتك على عائلتك.
ارسل صورة ھویتك لألستاذ.



Thank you


