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  ةعتمم ةيوعوت ةلحر يف  كب ًابحرم
 كنمأ ليبس كيعوف
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Hemaya.org.sa

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازوب ةلجسم ةيلهأ ةيعمج

)1162( مقر لجس

HemayaGroup@



5

 ؟ تلعف اذام ؟ ًابيرغ ًائيش تيأر له )دابيآ(ـلاب كبعل ءانثأ

...لاؤس



6

 ىلع لوهجم صخش نم ةفاضإ ةوعد كلصت امدنع

 .. يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىدحإ

  ؟ اذاملو ةرشابم ةفاضإلا لبقت له
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 ال يتلا ويديفلا عطاقمو روصلاو طباورلاو ةينورتكلإلا لئاسرلا نمرذحا
اهحتف بنجتو اهردصم فرعت

1

 كـل رـهظت يـتلا طباورلا ضعب
 كــتدـهاـشمدــنع تاـحارـتقاك
 رــيـغ نوـــكـتوــيدــيـف عــطاـقـم
  طباور ىلع يوتحت وأ ةمئالم
.ههوبشم عقاومل

 كــل رــهظت يــتلا طباورــلا ضــعب
 دــــــق تاــــــياعد وأ تاــــــحارتقاك
 ىـــلع يوـــتحت وأ ةراـــض نوـــكت
 تاــــيجمرب وأ  عــــقاومل طــــباور
.ةقوثوم ريغ
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كب قئال وه ام رشناف ةماعلل كلم نوكتس تنرتنإلا ىلع ةيصخشلا كروص 2

 ذـــــــــخو كيدـــــــــلاو رـــــــــشتسا
 مهتقفاوم

 عـــم روـــصلا لداـــبت دـــنع رذـــحا
نيرخآلا

 نيرخآلا روصت نأ لبق نذأتسا
 كلذـــــف ،قبـــــسم نذإ نودـــــب
. ةبوقعلل كضرعي
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 وأ كيدلاو عم نوكت نأ بجي بعلل باسح ءاشنإل ينورتكلإلا ديربلا مادختسا دنع
.. كتوخإ نم كنم ًانس ربكأ وه نم

3

يرقبعلا-
ةقلأتملا-
نطولابحم-
-.......
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4 ؟ كمامأ يتلا روصلا هذه كل ينعت اذام

 ملاع  تنرتنإلاف كلذك ، مهعم لماعتن ال ةيعقاولا ةايحلا يف ءابرغ كانه نأ امك
 .كلذب كيدلاو ربخأو هفرعت ال صخش يأ ةقادص لبقت الف ،مهب ءيلم عساو
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 ناكم يف اهبتكت ال و ،دحأ عم اهكراشت ال نأ كب ةصاخ رس ةملك ءاشنإ دنع صرحا
5 .امهماقم موقي نم وأ كيدلاو دحأ عم طقف اهكراشو  رهاظ

.. نيمختلا ةبعص رورم ةملك رتخا

..طقف كيدلاو الإ كرورم ةملكب اًدحأ ربخت ال

..يرود لكشب اهرييغتب مق

..تاباسحلا عيمجل اهدحوت ال

..تنرتنإلا ىلع اهنزخت وأ ينورتكلإلا ديربلاب اهلسرتال

 اهدادرتسال ةليسوك كيدلاو دحأ ديرب عض
..اهنايسن لاح يف اهدادعإو
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؟لعفت نأ اهيلع اذام .. لوهجم نم ةلاسر دنهل تلصو7
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 امب مهربخأ ،كل لوألا نامألا طخ مه امهماقم موقي نم وأ كيدلاو... نذإ
.نيرخآ عم نيالنوأ بعللا وأ تنرتنإلا كمادختسا لالخ أرطي
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8 ءابرغللكتابانس لسرت ال ،براقألاو ةرسألل تاش بانس

هـــيدل نـــم وأ  كيدـــلاوب نعتـــسا
 رــــــييغتل كترــــــسأ  نــــــم ةرــــــبخلا
ال ثـــيحب ةيـــصوصخلا تادادـــعإ
 و روـصلل كـطاقتلا ناكم حضوت
 و كـتماقإ ناـكم عبتت لهست ال
.كعقوم

 ءاـــبرغ ةـــعباتمو ةفاـــضإب مـــقت ال
 و،مـهب قثت وأ مهفرعت ال نمو
 نأل ؛كــلذ يــف كيدــلاو رــشتسا
مهيدـــل نوكيـــس ءاـــبرغلا ءالؤـــه
و هعـــضت اـــم عـــبتت ىـــلع ةردـــقلا
 تاــــــش بانــــــسلا يــــــف هلــــــسرت
.مهيدل هظفحو

و روـــــصلا ةكراـــــشمب عتمتـــــسا
كـفراعمو كبراقأ عم عطاقملا
 و دــــيفملا رــــشن ىــــلع صرــــحا و
.ليمجلا
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 لصاوتلانم رذحاف ،نيمدختسملا نم ريثكلا يعامتجالا لصاوتلا جمارب يف دجاوتي
 .. كنطو و كنيد ىلإ وأ كيلإ ةءاسإلا ديري نم عم

10

 نأو ،اننطو اننيد ىلإ ئيست يتلاو ةبذاكلا لئاسرلا رشن نم رذحلا انيلع بجي

 .ةقوثوملا رداصملا نم ًامئاد دكأتنو اهلسري نمم رذحن
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 عقاوملا بنجتو ،ةيمسرلا اهعقاوم نم عطاقملا و باعلألا ليمحت ىلع صرحا
.. ةنصرقم داوم ىلع يوتحت يتلا وأ ةيناجملا

11

 باــعلألاب بــعللا ىــلع صرــحا
 و كــــــــبراقأ عــــــــم ةــــــــيعامجلا
 نـم كل لضفأ يهف كئاقدصأ
.ءابرغ عم وأ ًاديحو بعللا

 ةدـــــــــيفملا باـــــــــعلألا رـــــــــتخا
 باــــــعلأ بــــــنجت و ةيلــــــسملاو
 ال يــــــتلا باــــــعلألا وأ فــــــنعلا
 دـــــق اـــــهنأل ؛كرـــــمع بـــــسانت
 ةبـسانم ريغ رظانم ىلع يوتحت
 .كل ةجعزم و
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 كرتتو ديفملا هنم ملعتت نأ كديرن ،ًادج ديفم تنرتنإلا نأ مك ًاديج كردت
 .ءيسلا
:ةيبرعلا ةغللاب و ريثك اهريغ دجويو تاحارتقالا ضعب هذهو

12

 ةـــــــعتمم ةـــــــيميلعت عـــــــقاوم
.ريثكلا ملعت و ةيلسمو

دــيدعلا ىــلع يوــتحت عــقاوم
 ةدــــــيفملا تاــــــمولعملا نــــــم
.ةقوشم و ةعتمم ةقيرطب

 ةـــــــجمربلا كـــــــملعت عـــــــقاوم
.ةلهس و ةعتمم ةقيرطب

code.org kids.nationalgeographic.com scratch.mit.edu kidsknowit.com learninggamesforkids.com
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 :نكلو اهريوصتب ةليمجلا تاظحللا قثون جمانربلا اذه يف

 مدعو ،ةقئاللا ريغ روصلا لقانت مدعب كلذو ًاضيأ نيرذح نوكن نأ نم دبال•

 .ًاضيأنيرخآلا تويب ةيصوصخ ىلع ظفاحنو ،عيمجلل ةصاخلا روصلا لاسرإ

 .طقف مهب قثنو مهفرعن نم ةفاضإب موقن•

 تاش بانسلا
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: نكلو ،لوطأ ةدمل اهظفحنو روصلا عضن جمانربلا اذه يف

 .نيلوهجم صاخشأ نم تافاضإلا لبقنال نأ بجي•

 كتوخأ وأ كيدلاو مساوأ كمسا( انسفنأ نع ةيصخش تامولعم ةباتك بنجت•

.)لزنملل فصو وأ

 انتايحليصافت ةفاك ريوصتب موقن الو ةيصوصخلا ىلع ةظفاحملا بجي

.ديعبلاىدملا ىلع ررضلل انسفنأ ضرعن دقف ؛اهرشن نم ةدئاف ال و ،ةيمويلا

مارغتسنالا
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 ضعبلضرعتن دق  ةفلتخملا جماربلاو تاقيبطتلا لالخ نم
: لثم تاقياضملا

. ةيصخشلا لاحتنا•

. ينورتكلإلا رمنتلا•

 .اضيأ ينورتكلإلا شرحتلا•
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تنرتنإلا ربع ةيصخشلا لاحتنا

 ماهيإ؛ىرخأ ةيصخش صمقتب ىنعُت يتلاوةينورتكلإلا مئارجلا ىدحإ يه

تانايب مرجملا لحتني امدنع أدبتو ،ةيقيقحلا ةيصخشلا يه اهنأب يقلتملا

: اهنم يتلا و هفادهأ ريرمتل ةيقيقحلا ةيصخشلا نيوانعو
.عمتجملا يف تاعئاشلا ريرمت•

.اهتقرس و ةيصخشلا مهتانايب ىلع لوصحلا مث نم و روهمجلا ةقث بسك•

.عورشملا ريغ يداملا بسكلا•

.ةيسايس فادهأ قيقحت•

.زازتبالا•

.ةرهشلا سوه•
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ينورتكلإلا رمنتلا

كیدل سیل”
”ءاقدصأ

#@!ةحیبق

”ةنیمس“

!!ةلشاف

لكلا
!كھركی
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ينورتكلإلارمنتلاو شرحتلا دض ةيامحلا

شرحتلل ال
ينورتكلإلا

 .كل تءاسأ يتلا ةينورتكلإلا تاثداحملاو لئاسرلاب ظفتحا

وأ كترسأل اههجاوت ةلكشم يأ نع حاصفإلا ىلع امئاد  صرحا

 .هب قوثولا كنكمي غلاب صخش وأ كملعم

؟ ) ينورتكلإ شرحت ( كل ينعي اذام
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 كل ركذأس ،دحاو نآ يف ةراض نوكت دقو ةديفم يه ةقباسلا  جماربلا

 .اهل ئيسلا مادختسالا اهببسي دق يتلا رطاخملا ضعب
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 : انه اهنم ضعبلا ركذن تنرتنإلل ةيحصو ةيكولس رطاخم كانه

.ينورتكلإلا زازتبالا•

.ةفرطتم راكفأ باستكا•

.يملعلا ىوتسملا ىلع اًبلس ريثأتلا و ةيمويلا تابجاولاب مايقلا لامهإ•

 لصاوتلا ةلقو ءاوطنالاو ةلزعلا بح لثم ةيسفنلا ضارمألاب ةباصإلا•

 ىلعيبلسلا ريثأتلا ، ةرسألا عم سولجلا مدع ، رهسلا( .ريغلا عم يعامتجالا

 حفصتلا لالخ دحاو عضوب سولجلا ةرثك نم عباصألاو قنعلا تارقفو رظنلا

 .ًاضيأ ٌةيدسج ٌرارضأ كانه حبصيف ) عقاوملا هذهل
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.. حفصتلا دنع

 يوتحت دقف ؛تانالعإلا وأ ةحرتقملا طباورلا نمرذحا
 .ةثيبخ جمارب ىلع طباورلا
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HemayaGroup@

www.Hemaya.org.sa

يشوقملا ايه .د
يطيبضلا بعتم .د
ديعجلا ايناد .د
ناطق ماصع .د
يناطحقلاهللادبع.م
لميوصلا دوعس .م
يبيتعلا دئار .م
ءاديالا يماس .م
يضايعلاهللادبع.م
يرهشلا هللادبع
ديهفلا ماستبا

دادعإلاو فيلأتلا قيرف

)مييقت(رطيوخلا ةمطاف .أ
)مييقت(يعيجرلا ةهيبن .أ
)مييقت( انهملا ةراس.أ
)قيسنت (يواعقبلا نانح.أ
)قيسنت(بيطيقملايضوم .أ

ميمصت

 يبيتعلا فيان            يعافرلا راربأ

 مييقتلا قيرف

 يوغل قيقدت

 داجمأ     يضايعلا هللادبع         يليورلا ةماسأ

دوشرلا

 ماع فارشإ

نايلطلا ةرون

صاخ ركش
داوعلا ايه .د


