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 شاقنلل لاؤس

؟ةيكذلا ةزهجألا ىلع اليوط ًاتقو يضقت له

؟اهمادختسا لضفت جماربلا يأ

؟اذاملو ؟ةيعامجلا باعلألا لضفت له

؟اذاملو ؟ةيدرفلا باعلألالضفت له
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 كنمأ ةيامح يف كدعاست ةعتمم ةيوعوت ةلحر يف كب ًابحرم

 صاخلا يتامولعملا

كنمأ ليبس كيعوف
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 ) ةيامح ( تامولعملا نمأ ةيعمج

Hemaya.org.sa

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازوب ةلجسم ةيلهأ ةيعمج

)1162( مقر لجس

HemayaGroup@
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بح دلوت دق ةبيرملا ءايشألا و ةبيرغلا ءايشألا ةيؤر
 .روظحملا يف عوقولاو عالطتسالا

!هبتنا
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 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

 كــل رــهظت يــتلا طباورــلا ضــعب
 كــتدـهاـشمدــنع تاــحارـتقاك
 رـــيـغ نوــــكـتوـــيدــيـف عـــطاـقـم
  طـباور ىـلع يوتحت وأ ةمئالم
.ةهوبشم 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

 ذــــــــــخو كيدــــــــــلاو رــــــــــشتسا
كروــص رــشن لــبق مهتقفاوــم
.تنرتنالا ىلع ةماعلل

عــم روــصلا لداــبت نــم سأــب ال
 رــشتساوكــفراعم و كــبراقأ
 تادادـــــعإ لـــــيعفتل كيدـــــلاو
 ةزـــــــهجألا يـــــــف ةيـــــــصوصخلا
.ةمدختسملا

 نيرـخآلا روصت نأ لبق نذأتسا
 لئاــــسو رــــبع اهرــــشن بــــنجتو
؛قبـــسم نذإ نودـــب لـــصاوتلا
.كلذل تابوقع كانهف
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 كمسا مادختسا بنجتو ،ةيصخشلا كتامولعم ىلإ ريشي ال ًاراعتسم ًامسا مدختسا
3 .كبراقأ وأ كيدلاو ءامسأ وأ حيرصلا

ءاـــشنإ دـــنع كيدـــلاو رـــشتسا
يــــــنورتكلإ دــــــيرب و تاباــــــسح
تنرتنإلا ىلع
 يـــــف مهتدعاـــــسم بـــــلطاو
 ةــــــبولطملا تاــــــنايبلا لاــــــخدإ
 رــشابم لكــشب ريــشت ال ثــيحب
.كيلإ

 لـــثميل مدختـــسملا مـــسا رـــتخا
 ديرت يتلا ةروصلا و كتيصخش
 ىـــلع عـــمتجملل اـــهب رـــهظت نأ
.تنرتنإلا

 كسفننع اهبتكت يتلا تانايبلا
 باـــــــــــعلألا تاباـــــــــــسح يـــــــــــف
 ال لصاوتلا لئاسوو ةينورتكلإلا
 لكـــــشب كـــــيلع لدـــــت نأ بـــــجي
.رشابم

يرقبعلا-
ةقلأتملا-
نطولابحم-
-.......
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 ئيلم تنرتنإلا كلذك مهعم لماعتن ال ةيعقاولا ةايحلا يف ءابرغ كانه نأ امك
4 .كلذب كيدلاو ربخاو هفرعت ال صخش يأ ةقادص لبقت الف ،مهب

 نـــــع لـــــصاوتلا بـــــنجتت نأ لواـــــح
 لالـــخ ءاـــبرغ عـــم تـــنرتنإلا قـــيرط
 ال كــــــنأل ؛ةليــــــسو يأ وأ بــــــعللا
 ىرـخألا ةـهجلا يـف نـم انيقي ملعت
.صخش يأ هنأ يعدي نأ نكميو

لـــــصاوتلاو عاتمتـــــسالا كـــــناكمإب
 و كـــنارقأ عـــم بـــعللا وأ ثيدـــحلاب
 ضرأ ىــــلع ةــــقيقح مهفرــــعت نــــم
 ةقفاومو ةفرعم و ملعب و عقاولا
.كترسأ و كيدلاو نم

ةحيحـص تامولعم يأ ءاطعإ بنجت
 نــمل كــتماقإ لــحم وأ كــسفن نــع
 طــقف تــنرتنإلا قــيرط نــع مهفرــعت
 عــــــقاولا ضرأ ىــــــلع مهتلباــــــقم وأ
 كترـــــــسأ غـــــــلبو كـــــــسفن ةـــــــيامحل
.كلذ كنم دحأ بلط اذإ كيدلاوو
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يكذلا كزاهجل كمادختسا ءانثأ كتيامحل لئاسولا مهأ نم ةنمآلا رسلا ةملك 5

.. نيمختلا ةبعص رورم ةملك رتخا

..طقف كيدلاو الإ كرورم ةملكب اًدحأ ربخت ال

..يرود لكشب اهرييغتب مق

 عيمجل ةدحاو رورم ةملك مادختساب مقت ال
..تاباسحلا

..تنرتنإلا ىلع اهنزخت وأ ينورتكلإلا ديربلاب اهلسرتال

 يف اهدادرتسال ةليسوك كيدلاو دحأ ديرب عض
..اهنايسن لاح
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 فورعم روهشم صخش روص كانه نأ درجمل تنرتنإلا ىلع ةلوقم ةيأ قدصت ال
اهراوجب 6

 ةــــــلوادتملا راــــــبخألا نــــــم رــــــيثكلا
 ةـبذاك نوـكت اـهنم ةبيرغلا ةصاخو
 وأ اهقدــــــصت نأ لــــــبق ًالوأ دــــــكأت
.اهرشنت
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نم ةلاسر كتلصو مث ،كب ةصاخلا تامولعملا نم ديدعلا عمج مت
 لعفلا كيلع بجي اذام ،تامولعملا هذه رشنب كل ديدهت اهيف لوهجم
؟فقوملا اذه لثم يف

7
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8

 هـيدل نـم وأ  كيدلاوب نعتسا
 رــــييغتل كترــــسأ  نــــم ةرــــبخلا
 الثـيحب ةيصوصخلا تادادعإ
 روـصلل كـطاقتلا ناـكم حضوت
 ناـــــــــكم عـــــــــبتت لهـــــــــست الو
.كعقوم و كتماقإ

 ءاـبرغ ةـعباتمو ةفاـضإب مقت ال
مــهب قــثت وأ مهفرــعت ال نــمو
 ؛كــلذ يــف كيدــلاو رــشتسا و
 نوكيـــــس ءاـــــبرغلا ءالؤـــــه نأل
 اـــم عـــبتت ىـــلع ةردـــقلا مهيدـــل
 بانـــسلا يـــف هلـــسرت و هعـــضت

.مهيدل هظفحو تاش

و روـــــصلا ةكراـــــشمب عتمتـــــسا
كـفراعمو كبراقأ عم عطاقملا
 و دــــيفملا رــــشن ىــــلع صرــــحا و
.ليمجلا
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 دكؤت تامولعم نم كوطعأ امهم مهب قثت الف ،نوريثك تنرتنإلا يف ءابرغلا
9 .كب مهتقالع

 كـــعم نوثدـــحتي نـــم مـــظعم
 اــــــمك اوــــــسيل تــــــنرتنإلا رــــــبع
مهـــسفنأ نورـــهظي وأ نودـــبي
.رذحلا َخوتف

 صاخــشأ وأ ءاــبرغ عــم ثيدــحلا
 رــمعلا ســفن نــم مــهنأ نوعدــي
ً اــــعتمم ودــــبي دــــق سنــــجلا و
 بــقاوع ىــلإ يدؤــي دــق نــكلو
 مهيـــطعت الـــف ةدوـــمحم رـــيغ
 وأ كل روص وأ كنع تامولعم
.نيرخآلل

 لوألا ناــمألا طــخ يــه كــتلئاع
كــعم ثدــحي اــمب مهثدــحف كــل
تدـــب وـــل ىـــتح ،تـــنرتنإلا ىـــلع
 رـــيغ وأ ةريغـــص ثادـــحأ كرـــظنب
.ةمهم
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 لصاوتلا نم رذحاف ،نيمدختسملا نم ريثكلا يعامتجالا لصاوتلا جمارب يف دجاوتي
 .كنطو و كنيد ىلإ وأ كيلإ ةءاسإلا ديري نم عم

10

. تناك ةليسو يأب كنطو وأ كنيد ىلإ ئيست يتلا لئاسرلارشن يف دعاست ال

 نــم دــكأتت ىــتح لــسري اــم قدــصت ال نــكلو ،ةــفولأم ءامــسأب صاخــشأ نــم و ةــيقيقح لئاــسرلا ضــعب ودــبت دــقف

ةيمسرلا رداصملا

.اهرشن يف مهاست الو



18

 عقاوملا بنجتو ،ةيمسرلا اهعقاوم نم عطاقملا و باعلألا ليمحت ىلع صرحا
 .ةنصرقم داوم ىلع يوتحت يتلا وأ ةيناجملا

11

 نــع نيرــخآ عــم بــعلت امدــنع
بـــجحب مـــق ،تـــنرتنإلا قـــيرط
 نيـــــــبعاللا نـــــــم تاـــــــقيلعتلا
 نيرخآلا
 وأ كيدــــــــلاو نــــــــم بــــــــلطاو
.كلذ يف كتدعاسم كترسأ

 باـــعلألاب بـــعللا ىـــلع صرـــحا
 و كــــــــــبراقأ عــــــــــم ةــــــــــيعامجلا
نـم كـل لـضفأ يـهف كئاقدصأ
.ءابرغ عم وأ ًاديحو بعللا

 ةيلــسملاو ةدــيفملا باــعلألا رــتخا
باـعلألا وأ فـنعلا باـعلأ  بنجتو
دــق اــهنأل ؛كرــمع بــسانت ال يــتلا
 و ةبـسانم رـيغ رظاـنم ىلع يوتحت
 .كل ةجعزم
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 كرتتو ديفملا هنم ملعتت نأ كديرن ،ًادج ديفم تنرتنإلا نأ مك اًديج كردت
 .ءيسلا
:ةيبرعلا ةغللاب و ريثك اهريغ دجويو تاحارتقالا ضعب هذهو

12

 و ةـــــعتمم ةـــــيميلعت عـــــقاوم
.ريثكلا ملعت و ةيلسم

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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:اًمادختسا اهرثكأو نيرخآلا عم لصاوتلل اهمدختسن جمارب كانه

 .اهعم لماعتلا يف رذحلا بجي نيدح وذ ًاحالس دعت.. ةديدع ىرخأ جماربو
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 : انيلع بجي جمانربلا اذهل انمادختسا دنع

.اهرشنو تاعاشإلا لقن بنجت•

 و فراعملا وأ لهألا نم ًءاوس مهفرعن نم عم هلالخ نم لصاوتن نأ•

.ءاقدصألا

 نم رخست يتلا روصلاو ةماعلا بادآلاب ةلخملاو ةئيسلا روصلا لقانت مدع•

.ةيرصنعوأ ءازهتسا اهيف يتلاو نيرخآلا

بأستاولا
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 :نكلو اهريوصتب ةليمجلا تاظحللا قثون جمانربلا اذه يف

 نيرخآلاتويب ةيصوصخ ىلع ظفاحنو ،ةقئاللا ريغ روصلا لقانتن ال نأ دبال•

.ُاضيأ

. مهب قثن نمو ءاقدصألا ةفاضإب موقن•

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

 .نيلوهجم صاخشأ نم تافاضإلا لبقنال نأ دبال•

 كتوخإوأ كيدلاو مساوأ كمسا( انسفنأ نع ةيصخش تامولعم ةباتك بنجتن•

.)لزنملل فصو وأ

 دقف اهرشن نم ةدئاف الو ،بحن نم و انسفنأل اهب ظفتحن انتايح ليصافت•

.ديعبلا ىدملا ىلع ررضلل انسفنأ ضرعن

مارغتسنالا
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 دق ةقباسلا جماربلاو تاقيبطتلا انمادختسا لالخ نم
:لثم ىرخأ رطاخمل ةضرع نوكن

. ةيصخشلا لاحتنا•

. ينورتكلإلا رمنتلا•

  .ًاضيأ ينورتكلإلا شرحتلا•
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تنرتنإلا ربع ةيصخشلا لاحتنا

 يقلتملا ماهيإل ؛ىرخأ ةيصخش صمقتب ىنعُت يتلاوةينورتكلإلا مئارجلا ىدحإ يه

 ةيصخشلا نيوانعوتانايب مرجملا لحتني امدنع أدبتو ،ةيقيقحلا ةيصخشلا يه اهنأب

: اهنم يتلا هفادهأ ريرمتل ةيقيقحلا
.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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ينورتكلإلا رمنتلاو شرحتلا

ةيظفللا ةقياضملا

.بيهرتلا وأ زازتبالا وأ ديدهتلا وأ جارحإلا وأ ءاذيإلا فدهب ؛ةينورتكلإلا تاينقتلا و تنرتنإلا لالغتسا•

.يئادع ،رركتم ،دمعتم لكشب متي•

؟ينورتكلإلا شرحتلا بيلاسأ

ذوبنم

L

يبغ

!@#لشاف

؟وه ام

 ةقحالملا

 تارجاشملا لاعتفا
 .ةئيذبلا ظافلألا مادختساو

رمنتلا

ةعمسلا هيوشت

 لكشب ةيحضلا عبتتب رارمتسالا
 .ةليسو نم رثكأ يف بيرم

 ةيحضلا جاردتسا مادختسا
ةيصخش تامولعم ىلع لوصحلل

 .ةجرحم و

عادخلا

ءاصقإلا

 و ةيحضلا داعبتسال ةدمعتملا ةينلا
  .ةنيعم ةعومجم نم هذبن

 ةحراجلا ظافلألا مادختسا
 .ءاذيإلا ةينب رمتسم لكشب

 رشن و مهتلا قيفلت ةلواحم
 رارضإلا فدهب تاعئاشلا

 .ةعمسلاب
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ينورتكلإلارمنتلاو شرحتلا دض ةيامحلا

شرحتلل ال
ينورتكلإلا

.تاثداحملا لئاسر وأ ينورتكلالا ديربلا لئاسر :لثم ينورتكلإلا شرحتلا ةلدأب ظافتحالا

غلاب صخشغالبإ و ،مهب بوغرملا ريغ صاخشألارظح ،ةئيسملا لئاسرلا عم بواجتلا مدع
 .هب قوثولا نكمي

 صن ةلازإ بعصلا نم هنأل ؛قبل ىوتحم لاسرإ و ةباتكب مازتلالا ىلعصرحاو ًامئاد نيرخآلا مرتحا
 .تنرتنإلا نم ةروص وأ

 عم اهتكراشم مدع ىلع صرحلاو ،رورم ةملكب لومحملا كفتاهو تنرتنإلا ىلع كتاباسحةيامح
.صخش يأ

 غلاب صخش وأ كملعم وأ كترسأل اههجاوت ةلكشم يأ نعحاصفإلا ىلع ًامئادصرحلا
 .هب قوثولا كنكمي
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 تنرتنإلا قامعأ يف راحبإلا ءانثأ ًانايحأ انم ريثكلا ضرعتي
 .زازتبإلا دودح ىلإ لصت دق تاقياضمل

 .. كتعومجم ةكراشمب
 ؟ ينورتكلإلازازتبإلا نع فرعت اذام انل ركذا
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:ينورتكلإلا زازتبالا وأ ءاذيإلا هاجت لعفلا ةدر و لماعتلا نم ناعون كانه

ينورتكلإلا زازتبالا وأ ءاذيإلا عم عمتجملا لماعت متي فيك

 نيبرقملاةراشتساو ،اهتءارق نود ةئيسملا لئاسرلا فذحو مرجملا عم لاصتالا رظح نمضتي يباجيإ عون

 .ةينعملا تاطلسلاو تنرتنإلا ةمدخ مدقمل ءاذيإلا ىوكش عفرو ،نيصتخملا نم

 درو رأثلا ذخأب كلذو ؛أطخلاب أطخلا عم لماعتلا نمضتي يذلاو ،يبلسلا لماعتلا وهف رخآلا عونلا امأ

.لاجملا اذه يف نيصصختملا ةراشتسا مدع عم يدتعملل زازتبالا
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 ضعب كل ركذأس دحاو نآ يف ةراض نوكت دقو ،ةديفم ةقباسلا  جماربلا

 .اهل ئيسلا مادختسالا اهببسي دق يتلا رطاخملا



33

:انه اهنم ضعبلا ركذن تنرتنإلل ةيحصو ةيكولس رطاخم كانه

.ينورتكلإلا زازتبالا•

. ةفرطتملا راكفألا ضعب باستكا•

 لصاوتلا ةلقو ءاوطنالاو ةلزعلا بح :لثم ةيسفنلا ضارمألاب ةباصإلا•

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

 ةليوط تارتفل سولجلا ةرثك نم عباصألاو قنعلا تارقفو رظنلا ىلع

 نيب عمجي يلاتلابف  )عقاوملا هذهل حفصتلا لالخ دحاو عضو ىلع

.ًاضيأ ةيدسجلا رطاخملا

. يساردلا ىوتسملا ضافخناو يملعلا ليصحتلا ىلع ًابلس ريثأتلا•
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.. حفصتلا دنع

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

زيمن

ررقن

 . عقاوملا يف راحبإلا لبق ركفنو فقن

 .نمآلا و رِطخلاو ،رضملاو ديفملا نيب زيمن

 ىتم فرعن انرحبأ اذإو ،ال وأ رحبن :ررقن اهدنع
؟ريشتسن نمو ؟راحبإلا نع فقوتن

... ررقن و زيمن و فقن
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 ةماع حئاصن
 يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو تنرتنالا مادختسا دنع

 طبــــــض نــــــم دــــــكأت
 يــــــصخشلا كــــــفلم
 .“صاخ" ىلع

8

عدـــت الـــف ،كـــل كتاباـــسح
 ىتح اهنومدختسي نيرخآلا

.ةقرسلل ةضرع نوكت ال
d

 ةلباقم مدع ىلع صرحا
 تنك نإو تنرتنإلا ءاقدصأ
 كلذ نوكي نأ  دبال كلذب بغرت
 .كيدلاو ملعب

x
 يــنورتكلإلا زازــتبالا تالاــح رــثكت
 لـــــــــــصاوتلا عـــــــــــقاوم يـــــــــــف
 راــبخإ ىــلع صرحاــف يعاــمتجالا
 نـــم دجتـــسي اـــم لـــكب كيدـــلاو
 .ثادحأ

_

 رشن لبق ايلم ركف
ال و كروص وأ كتاقيلعت
 كتامولعمكراشت
 .صخشيأ عم ةيصخشلا

6
 نــــم طــــباور كتلــــصو اذإ
الــف ةــفورعم رــيغ رداــصم
 رـــضت دـــق اـــهنأل ؛اـــهحتفت
 .كزاهجب

2

 مهتعاطتـــــــــساب ةنـــــــــصارقلا
 نــكي مــل  اذإ  كزاــهج قارــتخا
 و كروـــص عـــضت الـــف ً،اـــيمحم
 رــيغ ةروــصب ةــصاخلا كــتافلم
.كزاهج يف ةيمحم

�

 يأ لـــــــــــيمحت دـــــــــــنع
 ةــــــــــبعل وأ قــــــــــيبطت
  .كيدلاو نذأتسا
:
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www.HemayaGroup.org

يشوقملا ايه .د
يطيبضلا بعتم .د
ديعجلا ايناد .د
يناطحقلا هللادبع
لميوصلا دوعس
يبيتعلا دئار

ءاديالا يماس
يضايعلا هللادبع
يرهشلا هللادبع
ديهفلا ماستبا
ناطق ماصع

دادعإلاو فيلأتلا قيرف

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


