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الوصف:

سیقوم المتعلم بتصمیم بطاقات للعب عدة ألعاب لتعزیز فھمھ لألرقام، المقارنة، الجمع، و الطرح.

السؤال التحفیزي:

ھل یمكنك أن تصمم لعبة البطاقات الخاصة بك؟

المدة: 5 ساعات على مدى 5 أیام.

لوازم العمل: أوراق – أقالم – مقص – أقالم تلوین

مخرجات التعلم:

- سیفھم المتعلم األرقام من 1 الى 20

سیفھم المتعلم   و یطبق العملیات الحسابیة األساسیة-

سیتبع المتعلم سلوكیات اللعبة بما في ذلك التناوب والقواعد واألھداف;-



الیوم األول



الیوم األول (7-4)
الیوم ستبدأ بتصمیم بطاقات اللعبة الخاصة بك

تصمیم البطاقات (30 دقیقة)

ارسم بطاقات مستطیلة الشكل قیاسھا 10x20 سم و قّصھا. تحتاج أن تقص 20 بطاقة ذات القیاس. یمكنك أن تستخدم كرتونة موجودة في البیت 1.

(علبة حذاء قدیم مثالً). إعادة استخدام المواد مھم للحفاظ على البیئة. 

قّسم ال20 بطاقة إلى 4مجموعات. في كل مجمووعةع 5 بطاقات. لتمیّز المجموعات، لّون كل مجموعة  بلون مختلف. 2.

أرسم على بطاقات المجموعة األولى دائرة و على المجموعة الثانیة مربعاً، و على المجموعة الثالثة نجمة، و على المجمموعة الرابعة قلباً.3.

إسأل التلمیذ أسئلة عن األعداد مثل: كم بطاقة یوجد في المجموعتین؟ كم بطاقة لدیھا نفس اللون؟ ....4.



أكتب األرقام من 1 الى 10 على البطاقات بخط كبیر في المنتصف (ستكتب رقم 1 على بطاقتین مختلفتي األلوان و رقم 2 على بطاقتین مختلفتي 

االوان، و ھكذا حتى تكتب على جمیع البطاقات ). 

تأكد أّن البطاقات ذات اللون ال یوجد علیھا ذات الرقام. مثالً: اذا كان رقم 3 موجود على بطاقة صفراء، یجب ان یكون الرقم 3 اآلخر على بطاقة ذات 

لون آخر مثل البطاقة الزرقاء.

مالحظة لألستاذ: قم باللعبة بنفسك و صورھا و شارك الصور مع التالمیذ خطوة بخطوة.

3 3 3 3



لنبدأ بالتعلم

اللعبة األولى (15 دقیقة): سناب
األھداف: تعرف على البطاقات المتشابھة لتربحھا

قواعد اللعبة:
أخلط البطاقات و قّسمھا بالتساوي على الالعبین.1.
على كل العب أن یفتح بطاقة واحدة و یضعھا على الطاولة \ االرض أمام الجمیع.2.
اذا كانت البطاقات متشابھة، سیقول الالعبون كلمة   snap. اللعب الذي ینتبھ الى البطاقات المتشابھة و یقول snap قبل اآلخر، 3.

سیربح و یأخذ البطاقات المفتوحة المتشابھة الموجودة  على الطاولة. 
اذا كانت البطاقات غیر متشابھة سیقوم الالعبون بفتح أوراق أخرى و ھكذا.4.
حین تنفذ البطاقات من اللعبین، یعد كل العب البطاقات التي جمعھا. اللعب الذي جمع بطاقات أكثر ھو الرابح.5.

SN
AP!



الیوم األول (11-8)
الیوم ستبدأ بتصمیم بطاقات اللعبة الخاصة بك

تصمیم البطاقات (30 دقیقة)

ارسم بطاقات مستطیلة الشكل قیاسھا 10x20 سم و قّصھا. تحتاج أن تقص 40 بطاقة ذات القیاس. یمكنك أن تستخدم كرتونة موجودة في البیت 1.

(علبة حذاء قدیم مثالً). إعادة استخدام المواد مھم للحفاظ على البیئة. 

قّسم ال40 بطاقة إلى 4مجموعات. في كل مجمووعة 10 بطاقات. لتمیّز المجموعات، لّون كل مجموعة  بلون مختلف. 2.

أرسم على بطاقات المجموعة األولى دائرة و على المجموعة الثانیة مربعاً، و على المجموعة الثالثة نجمة، و على المجمموعة الرابعة قلباً.3.

إسأل التلمیذ أسئلة عن األعداد مثل: كم بطاقة یوجد في المجموعتین؟ كم بطاقة لدیھا نفس اللون؟ إذا كان لدینا 8 ألوان، كم بطاقة سیكون معك؟ 4.

ھل یمكنك ان تكون مجموعات متساویة اذا وضعت 7 بطاقات في كل مجموعة ؟ ....



أكتب األرقام من 1 الى 20 على البطاقات بخط كبیر في المنتصف (ستكتب رقم 1 على بطاقتین مختلفتي األلوان و رقم 2 على بطاقتین مختلفتي 

االوان، و ھكذا حتى تكتب على جمیع البطاقات ). 

تأكد أّن البطاقات ذات اللون ال یوجد علیھا ذات الرقام. مثالً: اذا كان رقم 3 موجود على بطاقة صفراء، یجب ان یكون الرقم 3 اآلخر على بطاقة ذات 

لون آخر مثل البطاقة الزرقاء. 

مالحظة لألستاذ: قم باللعبة بنفسك و صورھا و شارك الصور مع التالمیذ خطوة بخطوة.

3 3 3 3



لنبدأ بالتعلم
اللعبة األولى (15 دقیقة): سناب

األھداف: تعرف على البطاقات المتشابھة لتربحھا
قواعد اللعبة:

أخلط البطاقات و قّسمھا بالتساوي على الالعبین.1.

على كل العب أن یفتح بطاقة واحدة و یضعھا على الطاولة \ االرض أمام الجمیع.2.

اذا كانت البطاقات متشابھة، سیقول الالعبون كلمة   snap. الالعب الذي ینتبھ الى البطاقات المتشابھة و یقول snap قبل 3.
اآلخر، سیربح و یأخذ البطاقات المتشابھة الموجودة  على الطاولة. 

اذا كانت البطاقات غیر متشابھة سیقوم الالعبون بفتح أوراق أخرى و ھكذا.4.

حین تنفذ البطاقات من اللعبین، یعد كل العب البطاقات التي جمعھا. اللعب الذي جمع بطاقات أكثر ھو الرابح.5.

أعد اللعبة عدة مرات و اكتب عدد البطاقات التي جمعھا كل تلمیذ في كل دورة في جدول، ثم اجمع عدد البطاقات لكل شخص 6.
لتعلن اسم الرابح.

SN
AP!

...................... :الالعب الثاني ........................ :الالعب األول
عدد البطاقات:  :عدد البطاقات
 :عدد البطاقات :عدد البطاقات
 :عدد البطاقات :عدد البطاقات



الیوم الثاني



Day 2: Let’s play. Game 2 (4-7 years old) (8-10 years old)  
اللعبة الثانیة: مباراة الذاكرة (15 دقیقة)

أخلط البطاقات و اجعل االرقام على الجھة السفلى للبطاقات.
ارسم الجدول التالي على ورقة

الھدف: جمع العدد األكبر من النقاط من خالل فتح األوراق و غلقھا ثم تذكر األوراق التي تحتوي على أرقام مطابقة.
قوانین اللعبة:

الخطوة األولى: الالعب األول یفتح بطاقة واحدة.-
الخطوة الثانیة: الالعب االول یفتح بطاقة اخرى.-
الخطوة الثالثة: اذا كانت االرقام على البطاقات متشابھة، یأخذ الالعب االول البطاقتین و یضع لنفسھ نقطتین في الجدول تحت اسمھ. أما اذا كانت -

األرقام مختلفة، فیقلب الالعب البطاقتین كما كانتا في مكانھما. و یأتي دور الالعب الثاني.
الخطوة الرابعة: یفتح الالعب الثاني بطاقة ما من المجموعة المرتبة على الطاولة \ االرض.-
الخطوة الخامسة: یحاول ان یتذكر مكان بطاقة علیھا نفس الرقم الذي حصل علیھ لیفتحھا و یربح. ان تشابھت ارقام البطاقتین، فسیربح و یأخذ -

البطاقتین و یضع لنفسھ نقطتین في الجدول. أما اذا فتح بطاقة تحمل رقماً مختلفاً  فسوف یقلب البطاقة. و یعود الدور لالعب األول و ھكذا حتى ال 
یبقى ورقة على األرض. حینھا یجمع طل العب نقاطھ. الالعب الرابح ھو الذي لدیھ نقاط أكثر.

......... :اسم الشخص الذي یلعب معك .............. :اسمك



Day 2: addition game (4-7 years old) 

اللعبة الثالثة: الجمع السریع (20 دقیقة)
الھدف: جمع اكبر عدد من النقاط بعد 5 دورات من لعبة الجمع السریع 

مالحظة: للصغار یمكن اختیار البطافات المكتوب علیھا ارقام من 1 الى 5 فقط.
قواعد اللعبة: 

اختر احداً لیلعب معك و شخصاً آخر لیفتح األوراق لكما و یلعب دور الحكم اذا امكن.-
فلیفتح الحكم بطاقتین و یضعھما على الطاولة \ االرض لتظھر االرقام لالعبین-
اللعب الذي یجمع العددین و یعطي اجابة صحیح أوال ھو الالعب الرابح ھذه الدورة.-
أعد اللعبة 5 مرات ثم قرر من ھو الرابح. یمكن رسم نفس الجدول السابق لوضع النقاط.-
یجب على التلمیذ ان یرسل فیدیو او تسجیال صوتیاً یخبر فیھ االستاذ عن اللعبة. یصفھا و یشرح كیف لعبھا و مع من و من ربح.-



Day 2: (4-7 years old) 
عملیة الجمع

أرسل للتالمیذ تمارین حسابیة. مثال:





Day 2: addition game (8-11 years old) 

اللعبة الثالثة: الجمع السریع (20 دقیقة)
الھدف: جمع اكبر عدد من النقاط بعد 5 دورات من لعبة الجمع السریع 

قواعد اللعبة: 
اختر احداً لیلعب معك و شخصاً آخر لیفتح األوراق لكما و یلعب دور الحكم اذا امكن.-
فلیفتح الحكم 3 بطاقات و یضعھا على الطاولة \ االرض لتظھر االرقام لالعبین-
اللعب الذي یجمع األعداد و یعطي اجابة صحیح أوال ھو الالعب الرابح ھذه الدورة.-
أعد اللعبة 5 مرات ثم قرر من ھو الرابح. یمكن رسم نفس الجدول السابق لوضع النقاط.-
یجب على التلمیذ ان یرسل فیدیو او تسجیال صوتیاً یخبر فیھ االستاذ عن اللعبة. یصفھا و یشرح كیف لعبھا و مع من و من ربح.-



Day 2: (8-11 years old) 
عملیة الجمع

أرسل للتالمیذ تمارین حسابیة. مثال:



Day 2: (8-11 years old) 
عملیة الجمع

أرسل للتالمیذ تمارین حسابیة. مثال:



الیوم الثالث



(years old 7-4)الیوم الثالث: مقارنة األرقام . إشارة األكبر من و االصغر من

اللعبة الرابعة: التعرف على العدد االكبر
الھدف: ممارسة مھارة جمع االعداد و التعرف على العدد االكبر. التلمیذ الذي یحصل على عدد النقاط االكبر بعد 5 جوالت ھو الرابح.

قوانین اللعبة:
اخلط البطاقات و أعط كل العب بطاقتین (دون ان تریھما االرقام المكتوبة).-
اطلب منھما فتح البطاقات لرؤیة االرقام و جمعھا. الالعب الذي لدیھ العدد االكبر نتیجة جمع االعداد ھو الرابح.-
بعد تحدید الرابح، اعط كل العب بطاقتین جدیدتین. و اطاب منھما اعادة اللعب حتى یتمما 5 جوالت. ثم حدد الرابح. الالعب الذي یملك عدد -

بطاقات اكبر ھو الرابح.

اللعبة الخامسة: التعرف على العدد االصغر-
قوانین اللعبة ھي ذاتھا و لكن بعد الجمع یتعرف التلمیذ على العدد االصغر و صاحب العدد االصغر بعد الجمع ھو الرابح.-



عمر 4 – 7: التعرف على االرقام المكتوبة \ أنشطة و تمارین.

أرسل للتلمیذ أنشطة مماثلة





.كتابة األرقام: استخدم الصورة المرفقة على الشمال لحل السؤال التالي



الیوم الثالث: عمر 11-8

اللعبة الرابعة: التعرف على العدد االكبر
الھدف: ممارسة مھارة جمع االعداد و التعرف على العدد االكبر. التلمیذ الذي یحصل على عدد النقاط االكبر بعد 5 جوالت ھو الرابح.

قوانین اللعبة:
اخلط البطاقات و أعط كل العب بطاقتین (دون ان تریھما االرقام المكتوبة).-
اطلب منھما فتح البطاقات لرؤیة االرقام و جمعھا. الالعب الذي لدیھ العدد االكبر نتیجة اجمع االعداد ھو الرابح.-

مالحظة: یجب على كل العب ان یكتب العملیة الحسابیة و المقارنة على دفتره. مثال
الالعب االول: 1 + 4 = 5

اللعب الثاني: 12 + 6 = 18
18 > 5

بعد تحدید الرابح، اعط كل العب بطاقتین جدیدتین. و اطاب منھما اعادة اللعب حتى یتموا 5 جوالت. ثم حدد الرابح. الالعب الذي یملك عدد -
بطاقات اكبر ھو الرابح.

اللعبة الخامسة: التعرف على العدد االصغر-
قوانین اللعبة ھي ذاتھا و لكن بعد الجمع یتعرف التلمیذ على العدد االصغر و صاحب العدد االصغر بعد الجمع ھو الرابح.-



الیوم الثالث: 8-11 : لعبة طرح االعداد

اللعبة الرابعة: التعرف على العدد االصغر
الھدف: ممارسة مھارة جمع االعداد و التعرف على العدد االصغر. التلمیذ الذي یحصل على عدد النقاط االكبر بعد 5 جوالت ھو الرابح.

قوانین اللعبة:
اخلط البطاقات و أعط كل العب بطاقتین (دون ان تریھما االرقام المكتوبة).-
اطلب منھما فتح البطاقات لرؤیة االرقام و طرحھا. الالعب الذي لدیھ العدد االصغر نتیجة طرح االعداد ھو الرابح.-

مالحظة: یجب على كل العب ان یكتب العملیة الحسابیة و المقارنة على دفتره. مثال
الالعب االول: 1 - 4 = 5
اللعب الثاني: 5 - 12 = 7

 7 >5 
بعد تحدید الرابح، اعط كل العب بطاقتین جدیدتین. و اطاب منھما اعادة اللعب حتى یتموا 5 جوالت. ثم حدد الرابح. اللعب الذي یملك عدد -

بطاقات امبر ھو الرابح.

اللعبة الخامسة: التعرف على العدد االصغر-
قوانین اللعبة ھي ذاتھا و لكن بعد الجمع یتعرف التلمیذ على العدد االصغر و صاحب العدد االصغر بعد الجمع ھو الرابح.-







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

ألعاب أخرى و أنشطة إثرائیة



Thank you


