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يجوز نقل  الجميع احلقوق محفوظة.  .1028-دنى األئني الفلسطينيني في الشرق الجغاثة وتشغيل الإلاملتحدة  ألمموكالة ا ©
لكترونية إأو نسخ أو تخزين محتويات هذه املواد املطبوعة في أي نظام حفظ معلومات أو نقله بأي شكل أو أي وسيلة كانت 

وفي حال وجود أي استفسار يتعلق بنسخ أو  .ونرواألافه دون إذن خطي مسبق من الأو آلية بغرض التسجيل أو التصوير أو خ
 البريدي العنوان خالل منونروا ألاتصال بدائرة التعليم في االوعة أو أي جزء آخر منها يرجى استخدام نص هذه املواد املطب

ونروا ألاذن باستخدام أو نسخ هذه املواد، تنسب هذه املواد إلى الونروا األاوحيثما متنح   info.education@unrwa.org :التالي
 :التالي اإللكتروني البريدونروا، على ألاالتعليم في  دائرةعلى أن ترسل نسخة من املطبوعة احملتوية على املواد املنسوخة إلى 

info.education@unrwa.org  غراض جتاريةألد ونروا مبلغ معني كأجور مقابل نسخ هذه املوااألوميكن أن تفرض.  
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 ،أو مقدم الرعايةاألمر  عزيزي ولي 

/ طفلك  تعلُّميساعدك في دعم والذي س ،لألونروام الذاتي برنامج التعلُّ  إرشادات دليل بك في مرحبا  
 .الذاتي تعلُّمستخدام برنامج األونروا للالأطفالك في املنزل 

 :هو ،الذاتي تعلُّمبرنامج األونروا لل

 .األطفال في املنزل تعلُّمطورتها األونروا لتعزيز التي د التعليمية مجموعة من املوا •

التفاعلي على  التعلُّم، وبرنامج التلفزيونية اخلاصة باألونروا يةاحللقات التعليم :دتشمل هذه املوا •
ميكن  ،هي أوراق عملالتي و ،الذاتي التعلُّم، ومواد  ألعابوتعليمية دروس مع  (إلكترونيموقع )اإلنترنت 

 .تنزيلها وطباعتها

، اإلجنليزيةغة لالو ،والرياضيات ،العربية اللغة: املواد األساسية تعلُّمالذاتي  تعلُّميدعم برنامج األونروا لل •
 .لألطفال في الصفوف من األول إلى التاسع والعلوم،

األطفال فيها ال يستطيع  وفي احلاالت التي ،ستخدم في حاالت الطوارئليُ  ؛الذاتي التعلُّمُصمم برنامج 
االستفادة  ميكن أيضا  . ملواصلة تعليمه في املنزلبحيث ميكن لطفلك استخدامه . أيضا   الذهاب إلى املدرسة

 .ويدعمه هتعلُّمبحيث يعزز  ؛عندما يكون طفلك في املدرسةمنه 

منهم، ولكن دعم قل أ، أو ببدون دعم من البالغني أصال   ،مبفردهماألطفال  تعلُّملي هذا البرنامج؛مم ُص 
، بصفتك أحد الوالدين متعل  كما . الدعم في املنزل إذا كان لديهم بعض أكبر فعاليةون بتعلُّماألطفال سي

نحن نعلم أن األطفال الذين ينخرط و. التعلُّمفي دعم طفلك على  هامميكنك لعب دور  الرعاية،مقدمي  أو
 .أفضل في املدرسة يكونون أولياء أمورهم في تعليمهم/ آباؤهم 

ولكن ميكن  ،في املنزل لدعم أطفالهم مقدمي الرعاية/ وجه في الغالب إلى أولياء األمورهذا الدليل م
قد مجتمعهم، و األطفال في تعلُّمأعضاء آخرين في اجملتمع ممن يرغبون في دعم قبل  من  استخدامه أيضا  

 .أي شخص في اجملتمعأو صدقاء األ من من أفراد العائلة أو الداعم يكون هذا

 .بفعالية الذاتي تعلُّماستخدام برنامج األونروا للفي  اإلرشادات تفيدك هذانأمل أن 
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التفاعلي على اإلنترنت  التعلُّماحللقات التعليمية التلفزيونية اخلاصة باألونروا، وبرنامج : تشمل هذه املواد
الذاتي، والتي هي أوراق عمل، ميكن تنزيلها  التعلُّم، ومواد (اإللكترونياملوقع )مع دروس تعليمية وألعاب 

 .وطباعتها

 من  في الصفوف ةبهي حلقات تلفزيونية قصيرة للطل اخلاصة باألونروا التعليمية التلفزيونية احللقات  •
 .للغة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم  4-9

ّ  ،مناسبة لألطفال في غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريالقات احل • س في وتدعم املناهج التي تدر
والتي كانت  1026ألونروا قبل عام تلفزيون تابعة لالقدمية ال رت احللقاتو  ُط بحيث . )هناكروا مدارس األون

 (.لتناسب اجلميع تستهدف األطفال بشكل خاص في غزة والضفة الغربية

وحي لالهاز اجلهاتف أو ال عبر يوتيوبعلى موقع  ألونرواتلفزيون ا إلى قناةاذهب  ،ملشاهدة هذه احللقات •
  :باستخدام الرابط التالي العادي كمبيوترالمحمول أو hgكمبيوتر الأو 

 https://www.youtube.com/user/unrwatv 

املهارات بطريقة ممتعة،  ،، وهي مصممة لتعليم األطفالدقيقة 10إلى  20احللقات ما بني  تتراوح مدة •
  .اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم مواد األساسية في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 
 

  1028األونروا  © ,على اليوتيوبملادة اللغة العربية حلقة  ،تلفزيون األونروا

ILP

في  ةبللطلنترنت واأللعاب عبر اإل التفاعلية دروسال من ا  التفاعلي عدد التعلُّمبرنامج يتضمن   •
 .للغة العربية والرياضياتفي مادتي ا 9-2الصفوف من 

دعم ، ويغربية واألردن ولبنان وسوريالألطفال في غزة والضفة الالتفاعلي مناسب  التعلُّمبرنامج  •
 هناك.  س في مدارس األونروادر  املناهج التي تُ 

https://www.youtube.com/user/unrwatv
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مشغل ، مع تثبيت ى جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر، حتتاج إلالتفاعلي التعلُّمستخدام برنامج ال •
اتف اله على تطبيق شكل في املستقبل على أيضا   متاحا   ، سيكون البرنامج Adobe Flash بي فالشوأد

 .ولاحملم

. في متصفح اإلنترنت اخلاص بك، ilp.unrwa.org :استخدم الرابط، التفاعلي التعلُّمح موقع برنامج لفت •
 .لفتح األلعاب" التفاعلي التعلُّم"ثم انقر على 

 
  يالتفاعل لتعلُّمل األونروا برنامجاإللكتروني لوقع امل،  1028األونروا  ©

 
 :فتح األلعاب ، ستبدو الشاشة هكذاعند  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 والصفوف ، 6-4 من والصفوف ، 3-2 من التفاعلي إلى ثالثة مستويات: الصفوف التعلُّمتنقسم ألعاب  •

والنقر على  ،يجاد األلعاب املناسبة لعمر طفلكيسار الشاشة إلوتمرير على ميني يتوجب ال .9-2 من
 املنازل لفتح هذه األلعاب.

أثناء  في ، وخاصةاألطفال في املنزل تعلُّملدعم  رتو  ُط وص شكل نصعلى  الذاتي التعلُّممواد توجد  •
ج الدراسي السوري، ولكن المنهل الذاتي وفقا   التعلُّموير مواد في اآلونة األخيرة ، مت تط. حاالت الطوارئ

 1.واألردن ولبنان ،الضفة الغربية /على األطفال في غزة  يقهاطبميكن تاملواضيع التي مت تناولها 

لغة العربية واللغة اإلجنليزية ال ملواد 9 -2في الصفوف من  ةبالذاتي للطل التعلُّم تطوير مواد مت •
  .والرياضيات والعلوم

                                                           
غزة والضفة الغربية، لكنها لم تعد قيد االستخدام. كانت عبارة عن  مت تطوير مواد التعلُّم الذاتي القائمة على املناهج الفلسطينية في املاضي في1

التجول، أوراق عمل مت تطويرها لدعم استمرار التعليم في األوقات التي ال يستطيع فيها األطفال الوصول إلى املدارس بسبب إغالق املدارس، وحظر 
 .إلخ

 
انقر هنا لفتح 

  ألعاب
 التعلُّمبرنامج 

 التفاعلي
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األطفال في أي مكان في غزة  قبل التفاعلي عبر اإلنترنت من التعلُّمميكن استخدام تلفزيون األونروا وبرنامج 
ج الدراسي اللمنه وفقا   الذاتي في سوريا التعلُّممت تطوير مواد فقد . والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا

د ومن املفيد استخدام مزيج من املوافي كل مكان.  ةباملوجودة فيه مفيدة للطلهيم ، لكن املفامثال   السوري
في  ال، ميكنهم مشاهدة حلقة. على سبيل املثا  ممكنذلك كان ما كلّ  طفلك في املنزل تعلُّملدعم  ،معا  

  .التالي اليوم فيالتفاعلي  التعلُّمبرنامج  ولعب بعض ألعاب ألونروا يوما  تلفزيون ا

ونه في املدرسة. تعلُّمالتي تتعلق مبا ي ه/صفّ عمرهاملناسبة ل داختيار املواحاول  إذا كان طفلك في املدرسة:
اإلخبار كيفية املدرسة عن  في تعلُّمي على سبيل املثال، إذا كان طفلك في الصف الرابع أو اخلامس وكان 

، حتت عنوان "وحدات عن الوقت 5-4مشاهدة حلقة األونروا التلفزيونية للصفوف فيمكنه الوقت، عن 
في  وصلوا، أو انظر إلى حيث في املدرسة ونهمه عما يدرساسأل طفلك أو معلّ ، إذا كنت غير متأكد". الزمن
د ائمة كاملة باملواالذاتي للحصول على ق التعلُّمد برنامج رسية. ميكنك الرجوع إلى جدول موااملد الكتب
 .(2حسب مستوى الصف )انظر امللحق باملتاحة 

تي الذام لتعلُّابرنامج ام ستخداقم بتشجيع طفلك على  سة:رلمدالى إالذهاب  لم يتمكن طفلك من إذا 
 دجميع املوا دراسة ميكنهو. بشكل طبيعي سةرلمدافيها في ن لتي يكوة الفترل امنتظمة خالرة بصو

د املناسبة للحصول على قائمة باملوا هذه الوثيقة من 2امللحق  الرجوع إلى. ميكنك  هصف / املناسبة لعمره
د ، فقد يحتاجون إلى البدء باملواةرسا عن املدكثيرادة. إذا كان األطفال قد غابوا امللكل ودراسي لكل مستوى 

 .ستوى الصف احلاليحاق مباخلاصة بصف سابق لل

 إلى درس سابق. إذا وجدما إذا كان يريد العودة للغاية، حتقق ع صعبا   وجد شيئا   إذا طفلك يكون مرشدك، دع
وغيرها( ذات الذاتي ) التعلُّمد برنامج ه على العثور على املزيد من موا، فحثلالهتمام حقا   مثيرا   موضوعا  

 الصلة بهذا املوضوع.

4
 

طفلك النصيحة حول  م، فاطلب من معلّ األونروا بانتظاممدرسة إلى  على الذهاب طفلك قادرا   إذا كان
 .غرفة الصفّيةد في الم طفلك استخدام املوالّ ملع الذاتي في املنزل. ميكن أيضا   التعلُّماستخدام برنامج 

ى الدعم في م في اجملتمع للحصول علإذا كان طفلك ال يذهب إلى املدرسة، ميكنك محاولة االتصال مبعلّ 
، فحاول جة إلى املساعدة في استخدام التكنولوجياالذاتي في املنزل. إذا كنت بحا التعلُّماستخدام برنامج 
تقدمي ل ؛في استخدام التكنولوجيا ةجيد اد عائلتك أو أحد أصدقائك الذين لديهم معرفةالعثور على أحد أفر

 ،ا  بعض كمدعم بعض م، فيمكنكالذاتي التعلُّمتستخدم برنامج عائالت أخرى  تعرف نتالدعم. إذا ك
 ألخوتهم دعما  شقاء األكبر األأن يقدم الذاتي. كما ميكن  التعلُّمفال في برنامج األطمع في العمل والتناوب 
  .سنا   األصغر
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 التعلُّمباستخدام برنامج  تعلُّمالوبعد جلسة وخالل،  ،طفلك قبل تعلُّمفي ما يلي بعض األفكار لدعم  
  ي.الذات

لة ومحاو ،تعلُّمقد يكون من املفيد تخصيص مساحة محددة لل: تعلُّملل اعتيادينيإعداد وقت ومكان  •
 ومواد هطفلك كتب يضعحيث  ،ركن الغرفةهذا املكان هو ميكن أن يكون جعلها هادئة قدر اإلمكان. 

محاولة عدم  الهامأنه من تدرك أن العائلة  فيجب على، املكان اخملصص إلى هذا وعندما يتجه، هتعلُّم
قد يكون من املفيد أن يكون لديك ف، سبة للمجموعات األكبر من األطفالبالنأما . هتعلُّممقاطعة 

ال معا  قبل مجرد أغنية يغنيها األطف حتى لو كان ذلك ،يالذات تعلُّمبرنامج للبدء كل دورة ل خاصروتني 
 موعات.  للعمل على شكل مج االنطالق

إلخ( جاهزة لالستخدام  ..،، مواد الفندفتر مالحظات، املساطر، أقالم الرصاصتأكد من أن املواد الضرورية ) •
 .من األطفال

. الذاتي التعلُّمفي مواد  الدرس / الدروس وجودوتأكد من معرفته مبكان  ،ناقش املواد مع طفلك قبل البدء •
 ملشاهدة أول حلقة في تلفزيونأو اجللوس مع طفلك  قد ترغب في البحث عن املوقع معه في املرة األولى،

 لن يكونف، ر على مزيد من احللقات أو الدروسألونروا. مبجرد ارتياحهم للمادة ومعرفة كيفية العثوا
 . ميكنك طرح أسئلة عليهم ملعرفة ما إذا كانوا يعرفون كيفية العثور على الدروس:بقاءك معهم ضروريا  

 احللقات؟/ ميكنني الوصول إلى الدروس  كيفهل ميكنك أن تشرح لي  ½
  احللقة التي تعمل عليها؟/ ما هو الدرس  ½

سيستغرق . يبدأواساعد األطفال على التركيز على الدرس، واسألهم عما يعرفونه حول املوضوع قبل أن  •
. عندما له هامن املهم التأكد من أن الطفل يعطي اإلجابة بنفسه، بدال  من تقدمي. فقط هذا بضع دقائق

تسأل أطفالك أوال  أحد هذه األسئلة، قد ال يجيبون أو ال يثقون في كيفية اإلجابة. هذا أمر طبيعي 
. فيما يلي بعض األمثلة على األسئلة التي هذه العملية على التفكير والتأمل، وستساعدهم واعتيادي

 :  هايجب طرح

 هذا الدرس / احللقة؟ موضوع باعتقادك ما هو  ½
 عن هذا من قبل؟ ماذا تتذكر؟ شيئا   تتعلُّمهل  ½

 تغريد محمدهذه الصورة  التقط2016, األونروا © 
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، صعبا   . قد يبدو دعم العديد من األطفال في وقت واحد أمرا  ا  بعضاطلب من األطفال مساعدة بعضهم  •
 .النجاحلتحقيق  ؛ا  ، ميكنهم مساعدة بعضهم بعضولكن عندما يعمل األطفال معا  

 .طفال من مستويات متشابهة العمل معا  اطلب من األ ½
األكبر األطفال  ن هذا أيضا  وسيمكّ . األصغر سنا  األطفال مساعدة  األكبر سنا  األطفال اطلب من  ½

من أجل  وها من قبل بشكل أفضل، كما يوفر للطفل األصغر دعما  تعلُّممن فهم املواد التي  سنا  
ولكن  ،عدم تقدمي اإلجابات األكبر سنا  أنه يجب عليهم أيضا  األطفال تأكد من إخبار . هتعلُّم

 .نفسهمعلى اكتشاف اإلجابات بأ سنا  األصغر األطفال  ةساعدم

، أو جزةاملن مجرد إخبار الطفل بأنك تتطلع إلى مشاهدة دروسهمب. حتى تشجيع وحتفيز الطفل •
في ندماج ور مبزيد من اال، ميكن أن يساعدهم على الشعحلقات تلفزيون األونروا م عناالستماع إلى آرائه

 .التعلُّمالطفل لتفانيه في  مكانك مدحإبوبإجنازاتهم.  الفخرودراستهم، 

، وسوف ر بسرعةللتطوّ بحاجة   اليسو طفالاأل .حسب قدرته اخلاصةبسة رالكل طفل بالدح لسماا •
س أو أجزاء منها بقدر ما لألطفال بتكرار جميع الدرو سمحا. مختلفة سرعةبم كل طفل يتقدّ 

 .يحتاجون

ل أن يرسموا صورا  أو يغنوا األطفااطلب من . تعة خالية من اإلجهادممعملية   التعلُّمالتركيز على جعل  •
الهام عدم من فخاصة في حاالت الطوارئ، . همتعلُّميتعلق بعلى أن يكون املطلوب  ،أو يرقصوا أغان  
 .ممتعة عملية  التعلُّم، بل التركيز على جعل جهدة  عملية مُ  التعلُّمجعل 

 .مع حياتهم اخلاصة وربطههم تعلُّم التفكّر فيعلى  األطفال يعجتش •

 ملاذا ال؟ ؟امثير لالهتمام؟ ملاذ/ هل تعتقد أن هذا املوضوع مفيد  ½
 وكيف؟ املهارات في احلياة اليومية؟ ماذا؟/ هل تعتقد أنك تستطيع استخدام هذه املعلومات  ½
 هذا املوضوع؟األشياء األخرى التي تود أن تعرفها عن هي ما  ½
 أو تعرف عنه؟ ،تهتعلُّمبشيء آخر  لهذا املوضوع عالقةهل  ½
 ر هذا رأيك حول املوضوع؟غيّ هل  ½

إذا كان الطفل   ، بدال  من إعطاء اإلجابات.يفية القيام باألشياء بشكل مختلفتقدمي اقتراحات حول ك •
طريقة ل، حاول تقدمي اقتراحات فعله ما يجب عليهتريه يعاني من مشاكل في املادة، فبدال  من أن 

 .مختلفة في التعامل مع املادة

 هل تعتقد أنك بحاجة إلى إعادة قراءة التعليمات؟ ½
 هل حتتاج إلى معرفة املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع لفهمه بشكل أفضل؟ ½
 ؟هل حتتاج إلى مراجعة درس سابق ½

دعمه ملواصلة الدراسة ا، وبارتكاب األخطاءاسمح لطفلك دعم األطفال عندما يجدون الدروس صعبة.  •
   .مفهالحتى يتمكن من 

، وأن هذه املمارسة في بعض األحيان ءشيفهم واالعتيادي عدم أخبر الطفل أنه من الطبيعي  ½
  .ستساعدهم على الفهم

وقم بتذكير الطفل بشي ما صعب قاموا  ،شي صعب تعلُّمقم مبشاركة مثال من خبراتك عن  ½
 .بنجاح سابقا  ه تعلُّمب

. على الرغم من أنه يبدو أن املزيد من وقت الدراسة تأكد من أن كل طفل يأخذ فترات راحة منتظمة •
بفعالية.  تعلُّملل ا  ضروري يعدّ  ربشكل متكرّ قصيرة  فترات راحة إعطاء سيعني حتقيق نتائج أفضل، فإن
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إلى راحة  وقد يحتاج األطفال األكبر سنا  ، دقيقة 30إلى  10إلى راحة كل  نا  قد يحتاج األطفال األصغر س
دقيقة. قد يحتاج بعض األطفال إلى فترات راحة أكثر أو أقل، وعادة ما يكون الوقت الذي  60-45كل 

إلى فيه يحتاجون  الوقت الذي، هو ينللغاية أو غير مستقرّ  ن مشتتنيأو يبدو بالنعاس،يبدأون فيه 
 .كاألطفال على النهوض والتحرّ أثناء االستراحة، شجع في استراحة. 

ستماع  حتى يتمكنوا من رؤية الدروس و االات خاصة قد يحتاج بعض األطفال  إلى مساعدة أو معدّ   •
اآلخرين  البالغنياجملتمع، اطلب من  في. إذا كنت تدعم مجموعة من األطفال إليها والتفاعل معها

 م.من األخوة دعمه في املنزل اطلب كانوا، وإذا دعمهم

 استخدام برنامج التعلّم التفاعلي قوم بت ااألونرومن  لبةاط
 سراج رشدي التقط هذه الصورة 1022 األونروا© 

عن  همسؤال عبر مثال   هذا األمر بسيطا  ميكن أن يكون  .االطفال تعلُّمللتحقق من  وقتض البعخذ  •
 :هي ،األسئلة التي ميكنك طرحها. محادثة حول الدرس، أو ميكنك اجللوس مع األطفال وإجراء الدرس

 ؟ ملاذا؟هل وجدت الدرس سهال  أم صعبا   ½
 ملاذا ال؟ ؟هل استمتعت بالدرس؟ ملاذا ½
 ت؟تعلُّمتعتقد أنك ماذا  ½
 ؟هذا املوضوعهل ميكنك شرح  ½
 .عنهاملزيد هنا؟ أخبرني  قمت  بكتابته ماراءة ق ميكنك لھ ½

ق عن احللقة لبضع دقائ ، فإن التحدث إليهاألونروا تليفزيون علىفلك يشاهد حلقة تلفزيونية إذا كان ط
ا تشجيعهتعلُّمما  في فكّرالتعلى  سيساعده قترحة في على القيام بأحد األنشطة امل ه. ميكنك أيض 

حلظة  فخذ التفاعلي التعلُّمم برنامج يستخد . إذا كانألونروامن حلقات تلفزيون انهاية كل حلقة 
ملرة القادمة. في اأدائه ميكنه حتسني  وكيف سأله عن رأيه في أدائه،او ،على الشاشة في تقدمهللنظر 

في  معه، ومساعدته، فيمكنك البحث في مفتاح اإلجابة الذاتي )الكتب( التعلُّمإذا كان يستخدم مواد 
، وتلك التي أجاب بشكل خاطئ اليهع عن األسئلة التي فاتته، ومناقشة األسئلة التي أجاباإلجابة 

 .صحيح عليها بشكل

الذاتي  التعلُّميغطي برنامج . على أرض الواقعاملعرفة اجلديدة هذه استخدام  كيفية مع طفلك  ناقش •
لبقية  والنجاح في املدرسة، ولكن هذه املهارات ستكون بالطبع مفيدة أيضا   تعلُّماملهارات األساسية لل

فيمكنك أن تسألهم عما إذا كان ما  احلساب،ون تعلُّمحياتهم. على سبيل املثال، إذا كان األطفال ي
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في املرة  تذهب للتسوقعندما  احلسابساعدتك في مل وأعطهم اجملال قود،الن في حساب وه مفيدا  تعلُّم
عن سبب اعتقادهم بأن هذا النص العربية، فيمكنك أن تسألهم اللغة مادة ون تعلُّم. إذا كانوا يالقادمة

 . آرائهمفسح لهم اجملال لتعبير عن أ. هيف أو ما هو رأيهم هام

 .احتفل بإجنازاتهم •

 .عمل بجدّ طفلك إذا  بتهنئة قم   ½
مكان "جلعل املساحة  قم بتعليق كتابات طفلك ورسوماته ومواده التعليمية األخرى على اجلدران ½

 .وإعالمهم بأنك فخور بهم  ،طريقة جيدة لتشجيع أطفالك تعّد هذه ."تعلُّملل

6 

األزمات أو النزاعات. إذا كان هذا هو  أوقات  في هطفل تعلُّممحاولة دعم  عندبالضغط  قد يشعر املرء أحيانا  
تداعياتها عليك بوصفك  من مع الضغوطات للحدّ التعامل حول كيفية  التاليةيمكن اتباع األفكار فاحلال، 

 .2ئأطفالك في حاالت الطواروعلى  ،الرعايةأحد الوالدين / مقدمي 

 
خارج عن أنك ، أو بالضغطإذا شعرت يتفاعل كل شخص بشكل مختلف مع حاالت الطوارئ أو األزمات. 

، فتذكر أن هذه ميكن أن تكون استجابات طبيعية لألحداث املعتادةحالتك  في شعرت أنك لستالسيطرة، أو 
 .مع نفسك في هذا الوقت العصيب وصبورا   ، ومن املهم أن تكون لطيفا  شيء خطأ بكاخلطيرة. ال يوجد 

 : هناك بعض األشياء التي ميكنك القيام بها ملساعدة نفسك
 .إدراك أن الوضع صعب •

  .احلزن على  ما حصلوعتراف الباسماح لنفسك لا •

 .للحصول على الدعمالروحيني /والقادة الدينينيمع أصدقائك وعائلتك ومجتمعك تواصل  •

 .ي بالصبر مع نفسك، واسمح لنفسك بالراحة والتحلّ بنفسك اعتن  •

                                                           
2 The University of Manchester. Information for adults looking after a child or children through conflict and displacement. 
http://sites.psych-sci.manchester.ac.uk/pfrg/resources/ParentingleafletOriginal.pdf  
See also: UNRWA. 2016. Psychosocial support for UNRWA schools: A Conceptual Framework. 

 ، التقطت من قبل تغريد محمد1026األونروا © 
 

http://sites.psych-sci.manchester.ac.uk/pfrg/resources/ParentingleafletOriginal.pdf
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كاف  من  ، مثل أوقات النوم العادية، وحاول احلصول على قسطروتني يومي وحافظ عليهحاول إنشاء  •
 .النوم

 .مكانالبدنية بانتظام قدر اإل التمارينممارسة وحاول تناول األطعمة الصحية  •

االجتماعية األنشطة  أو التطوعي، العمل ب مكان ذلك باألعمال املنزلية أأ، سواء  حاول أن تبقى مشغوال   •
 .أو األنشطة األخرى

الشائعة التي يتفاعل بها األطفال في حاالت الطوارئ. ، ولكن هناك بعض الطرق خرعن اآل كل طفل مختلف
يعانون من مشاكل في النوم، أو البدء في  أو قد قد يشتكون من الصداع أو آالم املعدة أو نقص الشهية.

 عدوانينيقد  يصبحون و ، حتى لو لم يفعلوا ذلك منذ سنوات.ن جديدم الت ب وُُّل فني فنراشهم أوإصبعهم  مصّ 
 ، وقد يكون هذا ملحوظا  وقد يواجهون صعوبة في التركيز. نيلوخجمنعزلني و وأبشكل غير عادي ونشطني 

 .الذاتي التعلُّمأثناء دراستهم ببرنامج  في بشكل خاص

 .طبيعية متاما  تذكر أن كل هذه التفاعالت 

  

 قبل الطوارئ

، ميكنك مناقشة التغييرات طفلك. على سبيل املثال لطوارئ معناقش ما يجب القيام به في حالة ا •
أين وإلى  ،إذا كانت املدارس مغلقة الذاتي في املنزل التعلُّماستخدام برنامج و ،احملتملة في روتني املدرسة

 مان.قد تذهب عائلتك من أجل األ

، والتعبير عن ب: اللع، على سبيل املثالق إيجابية إلدارة املواقف الصعبةطر تعلُّمساعد طفلك على  •
 ة.، وبناء عالقات قوية مع األصدقاء والعائل، مثل الفنمشاعره من خالل األنشطة اإلبداعية

 خالل حالة الطوارئ:

ك ظهر أو دة،به عام مما تقو أكثررة متكررة تخبر طفلك بأنك تحبه بصوول أن حا  • ف  ط    .طفلكعلى ع 

 .طفلك على أنك ستفعل كل ما تستطيع حلمايته نئطم •

 .حاول تزويد طفلك مبعلومات دقيقة حول ما يحدث •

 ،كامللاسمك ا رلصغال األطفاان يعرف أكد تأولوقت اطويلة من ات عن طفلك لفتر تنفصلال ول أحا •
 .عنك انفصلوا إذايفعلونه  ن أيجب  يلذاما و

 .صغيرا   ، حتى لو كان شيئا  ن متدح طفلك عندما يقوم بشيء جيدحاول أ •

 .في سلوكه؛ ألنها قد تكون خارج سيطرتهطفلك  غييراتت، وجتنب انتقاد ول أن تكون صبورا  حا •

.. ر،یرلساعلی ء ألشقااضع ، والطهو)رة ألسا ملساعدةة طألنشاکة في رصا  للمشارفل فاطألا حاول إعطاء •
 لخ(.إ

 .محاولة فهم ما عاناهفي بعض الوقت في التحدث مع طفلك و اقضن  •

 .، قدر اإلمكانالنوممثل أوقات , الروتني حاول احلفاظ على •

 .طفلك ويلعب تعلُّملكي ي ؛توفير أماكن آمنة ومالئمة لألطفالاعمل على  •

 .شجع طفلك على مواصلة اللعب واإلبداع •
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 .الذاتي التعلُّممن خالل برنامج  التعلُّمشجع طفلك على مواصلة  •

 بعد الطوارئ:

 .، وناقشهدون ضغوط للقيام بذلك ،ا حدثمبحاول اإلقرار  •

 إلى طفلك عن مخاوفه املستمرة بشأن املستقبل.حتدث  •

. بعض األطفال لن يكونوا قادرين بنفسها الطريقةبتذكر أنه ليس كل األطفال بحاجة إلى املساعدة  •
 وقد يحتاجون إلى دعم خاص. ،على التعامل مع أنفسهم

 .التعلُّمب" حاقلل"األطفال ، وجتنب الضغط على اإلمكانقدر  إلى املدرسة سلسا   االنتقالحاول أن جتعل  •

ألنشطة ، واللعبافي املشاركة على  شجعهم، سةرلمدالى دة إلعوامن ل ألطفااعندما يتمكن  •
 منه.ا فهم ما عانوولمعالجة  ؛لتعبيريةواة عياإلبدا

 .للتعافي اضبع همبعضم عود لمجتمع راد افرة وأألسء واقادألصامع ل صوالتدة اعاإعلی ك فلطع شجّ •

 ،لطفلكالنفسية لصحة ا دعم تعمل علىولرعاية الدين / مقدمي الواحد ن أتكو أنلسهل اليس من  •
. يتم تدريب املستشارين في أو أنك منفصل عن ذاتك كتبارالأو اتشعر بالقلق  أنت نفسك كنتإذا 

، واملوصى به، الوصول إلى املستشارين للحصول ، ومن الطبيعياملدرسة ملساعدتك على دعم أطفالك
 األزمة. على الدعم بعد

مي األونروا وموظفي طفلك. تذكر أن معلّ  تعلُّمنأمل أن يكون هذا الدليل مفيد ا في مساعدتك في دعم 
   .التعليم متواجدون للمساعدة إذا كان لديك أي أسئلة. حظا سعيدا  

 

 

 

  

  2016األونروا© 
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واجلملة الفعليةالتمييز بني اجلملة االسمية   

٤الصف   

 أنواع الفعل 
 حروف اجلر 
 هواية التمثيل 
 ضمائر الرفع املنفصلة 

 األسماء املوصولة 
 عالم من بالدي 

 نفي اجلملة االسمية 
 عالمات الترقيم 
 نفي اجلملة الفعلية 

 أقسام الكالم

الصفوف
٥ -٤  

 
حلقات 
جديدة 
)أكثر 
 تفاعلية(

 

 أقسام الفعل
 اجلملة الفعلية
 اجلملة االسمية

وأخواتها"" كان   
 الظرف
 حروف اجلر

 الفعل املبني للمجهول

 الهمزة املتوسطة

 الفعل الالزم واملتعدي

 يكتب قصة
 الضمائر املتصلة

٥الصف   

 القاعدة العامة لكتابة الهمزة املتوسطة
و واجبات(نص :)حقوق   

 نص :)ولدي(
 إعراب الفعل املضارع

 املبني للمعلوم و للمجهول
 همزة القطع
 همزة الوصل

 اسم الفاعل واسم املفعول
 اجلملة االسمية

 املد
٦الصف   مراجعة عامة في اإلمالء 

https://www.youtube.com/watch?v=jRyABj-651o
https://www.youtube.com/watch?v=jRyABj-651o
https://www.youtube.com/watch?v=-1-uFOyKG9w
https://www.youtube.com/watch?v=Acg8YUPfebo
https://www.youtube.com/watch?v=Bl-ibWeW8kA
https://www.youtube.com/watch?v=aurQuYexLJI
https://www.youtube.com/watch?v=gKWqMLsgJLc
https://www.youtube.com/watch?v=y5XpMW3ODok
https://www.youtube.com/watch?v=SGBFsg3jyoU
https://www.youtube.com/watch?v=zWIxhwhplA8
https://www.youtube.com/watch?v=ZxwbuC7--NE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZxwbuC7--NE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7scaxZzHlCk
https://www.youtube.com/watch?v=mq-jNCMDuf0
https://www.youtube.com/watch?v=srSyf9D6OdE
https://www.youtube.com/watch?v=AsgyWK1xIYE
https://www.youtube.com/watch?v=R2e77lGC9zk
https://www.youtube.com/watch?v=PN7udSphePg
https://www.youtube.com/watch?v=O1nTPXb5PC0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=O1nTPXb5PC0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Edmh8UDx6A4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=Edmh8UDx6A4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=yti8AVPwN1Q&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=yti8AVPwN1Q&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=7jfHxwG2XW0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7jfHxwG2XW0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IJCWVYsN2LA
https://www.youtube.com/watch?v=hJ1HGyaQbG8
https://www.youtube.com/watch?v=iVyEIx5GOFo
https://www.youtube.com/watch?v=Qaf-p9ULuEY
https://www.youtube.com/watch?v=HPl0Bdw-nws
https://www.youtube.com/watch?v=oITO9AQH9Nk
https://www.youtube.com/watch?v=0Zv8pzQLx5o
https://www.youtube.com/watch?v=1ap5lZBTm3s
https://www.youtube.com/watch?v=puPQ5lGFF_8
https://www.youtube.com/watch?v=pHBEcnqsBug
https://www.youtube.com/watch?v=DlxDmLXihiY
https://www.youtube.com/watch?v=e64qas8OhVc
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 اجملرد واملزيد
 نص وصية أم

 مراجعة لبعض مهارات النحو

 األلف اللينة نهاية األفعال واألسماء الثالثية
 أنواع الفاعل

 أنواع املفعول به
الفعل املتعدي الفعل الالزم و  

 بناء الفعل املاضي
 همزة الوصل

٧الصف   

 بني أحضان الطبيعة
 املشهد املسرحي

 رؤيا طائر
 الكشف في املعجم

 همزة القطع

 حاالت بناء الفعل املاضي الصحيح اآلخر

 الكشف في املعجم
 الهمزة املتوسطة

 الفعل املضارع املرفوع
 الفصل والوصل

٨الصف   

(2املمنوع من الصرف )جزء  
(1املمنوع من الصرف )اجلزء   

 أركان السعادة
 الالزم واملتعدي

األفعال التي تتعدى إلى مفعولني أصلهما 
 مبتدأ وخبر

األفعال التي تتعدى إلى مفعولني ليس 
 أصلهما مبتدأ  وخبرا  

 كتابة األسماء املوصولة
اجلزء األول -من معاني الزيادة في األفعال   
اجلزء الثاني-من معاني الزيادة في األفعال  
 القلب املتيم

٩الصف   

 املفعول به
 إلى الالذقية
 جبهة اجملد
 التشبيه

 املفعول فيه

 املفعول ألجله
 املفعول املطلق

 احلال
 اخلبر و اإلنشاء

https://www.youtube.com/watch?v=fOvBUzJ92kc
https://www.youtube.com/watch?v=x0HNwvVF8sI
https://www.youtube.com/watch?v=0TcM8VkgJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=uyd7HlY1KwA
https://www.youtube.com/watch?v=dO2RD7Fgm4s
https://www.youtube.com/watch?v=R1BAdQ-pe4s
https://www.youtube.com/watch?v=ifkN3S--oCU
https://www.youtube.com/watch?v=tIJQT80HtxI
https://www.youtube.com/watch?v=ywOi74hfTS4
https://www.youtube.com/watch?v=7GEHQCQTltY
https://www.youtube.com/watch?v=fz7wLNHKr_E
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6YyXRuj1w
https://www.youtube.com/watch?v=ta5xPXFZnaw
https://www.youtube.com/watch?v=h3FHTBuv1b0
https://www.youtube.com/watch?v=SY227QKTmHc
https://www.youtube.com/watch?v=lxWJsbdX2og
https://www.youtube.com/watch?v=u3WQ8OzsXus
https://www.youtube.com/watch?v=L_5Nvhm8hrs
https://www.youtube.com/watch?v=7A0QRUhSPVQ
https://www.youtube.com/watch?v=BYmjxm8f_ak
https://www.youtube.com/watch?v=nlrAF7rChd4
https://www.youtube.com/watch?v=u7BPEVBFa_c
https://www.youtube.com/watch?v=hmKQd6TJoOM
https://www.youtube.com/watch?v=fAUItzpK-xM
https://www.youtube.com/watch?v=FpP_Zc-brf4
https://www.youtube.com/watch?v=N5VhC4ansMc
https://www.youtube.com/watch?v=L6GNDkrDwNc
https://www.youtube.com/watch?v=Zy_wXsjwzxE
https://www.youtube.com/watch?v=8u44NanqblQ
https://www.youtube.com/watch?v=VbinI9XEqws
https://www.youtube.com/watch?v=UxGWuEJrLUw
https://www.youtube.com/watch?v=2NgKGEV40Ac
https://www.youtube.com/watch?v=_14PahYa160
https://www.youtube.com/watch?v=PkS8MJXCUaY
https://www.youtube.com/watch?v=pOXL9Wz7Tms
https://www.youtube.com/watch?v=nq860C8ivGI
https://www.youtube.com/watch?v=48C7mazTuew
https://www.youtube.com/watch?v=LVb065dtUQk
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تعريف  -الكلمة العربية: األسماء واألفعال واحلروف  -حروف الهـجاء من األلف إلى الياء  -تدريبات على االستماع 
قضايا تعبيرية -عالمات الترقيم  - قضايا صوتية وكتابية -فهم املقروء  -اجلملة   

  الصفوف
٣ -١ 

اجلملة االسمية -  أقسام الكالم األسم وتقسيماته والفعل من حيث الزمن وإعرابه، أركان الفعل وتوابعه
أنواع التعبير  -تنمية اجلملة العربية  -بناء اجلملة العربية  - قضايا كتابية إمالئية - امليزان الصرفي -والفعلية 
موضوعات إبداعية متنوعة -خطوات كتابة موضوع إبداعي  -عالمات الترقيم  -أدوات الربط  -ومهاراته   

  الصفوف
٤- ٦ 

النواسخ واملبتدأ واخلبر  -معاني أحرف اجلر -قضايا األسماء واألفعال  -اإلضافة  -العدد وإعرابه  -التوابع  - املفاعيل
قضايا تعبيرية -عالمات الترقيم  - قضايا إمالئية -امليزان الصرفي  -املمنوع من الصرف  -  

 الصفوف
٧- ٩ 

 

 

٤الصف   

 

الصفوف  
٥ -٤ 

 
حلقات 
جديدة 
)أكثر 
 تفاعلية(

 

http://ilp.unrwa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GGFqmbadzI4
https://www.youtube.com/watch?v=Glth-tDUZGc
https://www.youtube.com/watch?v=VW9MPqJ2XhI
https://www.youtube.com/watch?v=VW9MPqJ2XhI
https://www.youtube.com/watch?v=7XDODArVl0o
https://www.youtube.com/watch?v=Mq_Etec370k
https://www.youtube.com/watch?v=5tUUPG3w7_M
https://www.youtube.com/watch?v=5xNKY2TeQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=WYvqno_nTys
https://www.youtube.com/watch?v=9X-IT0cOUHI
https://www.youtube.com/watch?v=gtnM-RximTI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9w0gOpYRa4Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=141faOANXtY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=N22TWTegPj0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=XcDMdt4hKqI
https://www.youtube.com/watch?v=rsZyM-S6dPM
https://www.youtube.com/watch?v=IEV-1lFCIB0&t=519s
https://www.youtube.com/watch?v=Jxii-9NRTxU&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=1r3HDxobFng&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=1r3HDxobFng&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=zOK7t-a7scE&t=430s
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٥الصف   

 

٦الصف   

 

٧الصف   

 

٨الصف   

 
٩الصف   

https://www.youtube.com/watch?v=ClSSMGPgkdc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ClSSMGPgkdc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=498MYwwajYs
https://www.youtube.com/watch?v=QljrthPVnb8
https://www.youtube.com/watch?v=d4sC9OfSDHc
https://www.youtube.com/watch?v=GBcmHIVJMZU
https://www.youtube.com/watch?v=ExstrI5asMA
https://www.youtube.com/watch?v=OnbpO7gClFo
https://www.youtube.com/watch?v=qg79QHGgUEA
https://www.youtube.com/watch?v=LeH_qXUORCs
https://www.youtube.com/watch?v=tzNgfvrKouk
https://www.youtube.com/watch?v=AoDmEeF9oV4
https://www.youtube.com/watch?v=4g0J65_8YsU
https://www.youtube.com/watch?v=qI5_hbjJ8dw
https://www.youtube.com/watch?v=Awa87-DhVz0
https://www.youtube.com/watch?v=zH0HGjVIn0s
https://www.youtube.com/watch?v=J9PK4L_xGpM
https://www.youtube.com/watch?v=IEp5g9w50MA
https://www.youtube.com/watch?v=hH00LdWEvxY
https://www.youtube.com/watch?v=21TY7W22Q5c
https://www.youtube.com/watch?v=FgUQAL8Kv4E
https://www.youtube.com/watch?v=hdY6MT51emo
https://www.youtube.com/watch?v=hyGSmBXTtmY
https://www.youtube.com/watch?v=c0rRo8Lpd3c
https://www.youtube.com/watch?v=SAw58AWohEQ
https://www.youtube.com/watch?v=mkf9VScLYso
https://www.youtube.com/watch?v=_9BTK5bWpiI
https://www.youtube.com/watch?v=O_UyDHZkOYg
https://www.youtube.com/watch?v=bf4xe2gKuZE
https://www.youtube.com/watch?v=AL6vaNEqfOY
https://www.youtube.com/watch?v=Dxbjqx_AwYA
https://www.youtube.com/watch?v=uJp3NumWp2w
https://www.youtube.com/watch?v=IrZn_aR-bUE
https://www.youtube.com/watch?v=fR67uf0nzi8
https://www.youtube.com/watch?v=TnCbQOQUVjQ
https://www.youtube.com/watch?v=CKp8MAqUNcw
https://www.youtube.com/watch?v=HpKdmqin4zM
https://www.youtube.com/watch?v=bONaMTXN8yw
https://www.youtube.com/watch?v=A5dtWlJd5a4
https://www.youtube.com/watch?v=DsRCuYn0xk0
https://www.youtube.com/watch?v=6y2a7S_W9-E
https://www.youtube.com/watch?v=rMy1bxEnem8
https://www.youtube.com/watch?v=5JW2KwTm2z0
https://www.youtube.com/watch?v=UFLCTwFV-ks
https://www.youtube.com/watch?v=l5q-oRplzXw
https://www.youtube.com/watch?v=B7dVk8s3bGo
https://www.youtube.com/watch?v=-PEhJo08Ss0
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التمثيالت البيانية بالصور، والتمثيالت 

 البيانية باألعمدة

٤الصف   

 األزواج املرتبة )اإلحداثيات(
 قراءة التمثيالت البيانية

 استكشاف صنع التمثيالت البيانية باألعمدة
ف املدى والوسيط، واملنوالاستكشا  

 االعداد حتى األلوف، حتى املاليني
 إيجاد املدة

 جمع األعداد الكلية
 طرح األعداد الكلية

استكشاف أمناط عند الضرب باألعداد 
(0,2,1,5,9)  

 الشكل الرباعي

الصفوف   
٥ -٤  

 
حلقات 
جديدة 
)أكثر 
 تفاعلية(

 

 قراءة االعداد حتى املليون

 مفهوم الدائرة

 عوامل العدد

 مفهوم احمليط

 مفهوم العدد الكسري

 مفهوم املضاعف

 وحدات الزمن

 وحدات الطول

 مفهوم املساحة

 التجربة العشوائية

https://www.youtube.com/watch?v=SujffLI1Fkw
https://www.youtube.com/watch?v=QItMr1UBMo0
https://www.youtube.com/watch?v=rBiIy3222wM
https://www.youtube.com/watch?v=kzeLM85E3K4
https://www.youtube.com/watch?v=jDt9T18uzh0
https://www.youtube.com/watch?v=uWsYD5xTuQM
https://www.youtube.com/watch?v=jCx_IobjwwY
https://www.youtube.com/watch?v=1Kd3RLFBrug
https://www.youtube.com/watch?v=1Kd3RLFBrug
https://www.youtube.com/watch?v=YfkDwH7yHE8
https://www.youtube.com/watch?v=FOHDI_-RIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=CkO91g2-7Oc
https://www.youtube.com/watch?v=c4Mm9msfwIE
https://www.youtube.com/watch?v=r10sZc7z75E
https://www.youtube.com/watch?v=vQp1FNhdbWQ
https://www.youtube.com/watch?v=QmORyN3gzoY
https://www.youtube.com/watch?v=xlB0zdGugAo&list
https://www.youtube.com/watch?v=xlB0zdGugAo&list
https://www.youtube.com/watch?v=5-Hp7vJpUUo&index=2&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=5-Hp7vJpUUo&index=2&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=5-Hp7vJpUUo&index=2&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=6P8kTBggQ7k&index=3&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=6P8kTBggQ7k&index=3&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=AI1OEbwkOHQ&index=4&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=AI1OEbwkOHQ&index=4&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=uH60uSL70EI&index=5&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=uH60uSL70EI&index=5&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=zuYChlHWF30&index=6&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=zuYChlHWF30&index=6&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=dpKbe1Rgx_Q&index=8&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=dpKbe1Rgx_Q&index=8&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=Y5aXLJGgYiU&index=9&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=Y5aXLJGgYiU&index=9&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=lUpJFI1COEs&index=10&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=lUpJFI1COEs&index=10&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=_jJSGMPghOM&index=11&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=_jJSGMPghOM&index=11&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=h4WlGVJzo1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h4WlGVJzo1k&feature=youtu.be
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 متوازي املستطيالت واملكعب
اإلحصاء)بيان ومتثيالت(مدخل إلى   

٥الصف   

 املتوسط احلسابي
 املدى ، املنوال ، الوسيط

 األزواج املرتبة  )االحداثيات (
 استكشاف صنع التمثيالت البيانية باخلطوط

 حساب االحتمال
 حل املعادالت

 ضرب األعداد الطبيعية
 قسمة األعداد الطبيعية

 املضاعفات
 املدرج التكراري

٦الصف   

واخلطوط املزدوجة التمثيل البياني باألعمدة  
 املتوسط احلسابي

 االحتمال
 مخطط الشجرة واملبدأ األساسي في العد

البسيط واحلدث املتمم احلدث  
 قسمة األعداد

 القوى
 حتليل العدد الى عوامله األولية

ترك األصغر والقاسم املشترك املضاعف املش
 األكبر

 األعداد الطبيعية

٧الصف   

 األعداد الصحيحة
 جمع وطرح األعداد الصحيحة

 ضرب و قسمة األعداد الصحيحة
 األعداد العادية والعمليات عليها

 العبارة اجلبرية واختزالها
 حل املعادالت
 التناسب

 النسبة املئوية
 مقياس الرسم

 تنظيم البيانات ومتثيلها

٨الصف   

 تطابق املثلثات
ومتثيلها تنظيم جديد البيانات اإلحصائي 

 ومخطط االنتشار
حاالت تطابق املثلثات و حاالت تطابق مثلثني 

 قائمني
 اجملموعات )العمليات على اجملموعات(

 اخلطوط األساسية في املثلث
 ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

https://www.youtube.com/watch?v=GpqiODQXsCA
https://www.youtube.com/watch?v=2LgmS5R3YPk
https://www.youtube.com/watch?v=IgYqN2Lvjkk
https://www.youtube.com/watch?v=STEI_3hIxew
https://www.youtube.com/watch?v=Xo3FNdhvgAo
https://www.youtube.com/watch?v=OCK05Lpbtuk
https://www.youtube.com/watch?v=f4JVtEBQmgk
https://www.youtube.com/watch?v=0KYgUL0fuy4
https://www.youtube.com/watch?v=6Yw4Krewu68
https://www.youtube.com/watch?v=TKcg4zkhO0M
https://www.youtube.com/watch?v=7hFLxoaESMA
https://www.youtube.com/watch?v=1mWf0dvUYV0
https://www.youtube.com/watch?v=YU6RQZxABc8
https://www.youtube.com/watch?v=IgYqN2Lvjkk
https://www.youtube.com/watch?v=dYuzpqT2TZw
https://www.youtube.com/watch?v=vo5Y94qUuqY
https://www.youtube.com/watch?v=jfCuk42iG_k
https://www.youtube.com/watch?v=j9dCvvr-IsY
https://www.youtube.com/watch?v=mnJXUlOBu8c
https://www.youtube.com/watch?v=_hDyB9cniwo
https://www.youtube.com/watch?v=gtG3TKRsH14
https://www.youtube.com/watch?v=T2JFXC8279g
https://www.youtube.com/watch?v=KtptRN7IdhQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f6kxjSiQ74
https://www.youtube.com/watch?v=sKRIKW09G50
https://www.youtube.com/watch?v=hc96HPkvk1Q
https://www.youtube.com/watch?v=h3dRVUdYgBM
https://www.youtube.com/watch?v=frzYUbpmSqI
https://www.youtube.com/watch?v=0OtahQ_4fAs
https://www.youtube.com/watch?v=Z9hsSp66TBc
https://www.youtube.com/watch?v=-JTmRI3e_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=5sak4__J3cs
https://www.youtube.com/watch?v=4XNTo2yMRXA
https://www.youtube.com/watch?v=DvhVra4cvO0
https://www.youtube.com/watch?v=u-Jk03QENnY
https://www.youtube.com/watch?v=MaEh4KSKCeQ
https://www.youtube.com/watch?v=lZ0h5UYZPfg
https://www.youtube.com/watch?v=q5SpXt7X9Ec
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 - القيمة املنزلية )القيمة املكانية( - مقارنة األعداد - العدد التالي والعدد السابق  -األعداد ضمن األلوف 
 - مفاهيم هندسية أساسية - 20حقائق الضرب حتى - العدد الترتيبي  - الزوجي والعدد الفردي - العدد

  املساحة - احمليط - لزمنوحدات قياس ا وحدات قياس الكتلة - وحدات قياس الطول - اجملسمات

الصفوف  
٣ -١ 

- ترتيب العمليات  - العمليات األربع على األعداد الطبيعية - األعداد ضمن املليارات - األعداد ضمن املاليني
 - حتليل العدد إلى عوامله األولية - قواسم العدد - قابلية القسمة - مضاعفات العدد - وأولويات إجرائها

العدد  - العدد املربع واجلذر التربيعي - األسس – املضاعف املشترك األصغر - املشترك األكبر - القاسم 
الكسور العشرية  - الكسور العادية والعمليات عليها - مفهوم األعداد الصحيحة - واجلذر التكعيبي -املكعب
 - وحدات القياس - أساسيةمفاهيم هندسية  - النسبة والتناسب وخواصها - والعمليات عليها -العادية

 - التمثيل البياني بالصور - تنظيم البيانات ومتثيلها بيانيا - املعادالت - احلجوم واملساحات -مفاهيم هندسية
  التجربة العشوائية واالحتمال

الصفوف 
٦ -٤ 

 - قيقيةالعمليات على األعداد احل - العمليات على األعداد النسبية - العمليات على األعداد الصحيحة
 - املثلثات وأنواعها - مفاهيم أولية في الهندسة - النسبة املئوية - التناسب العكسي - الطردي -التناسب

 - الزوايا املركزية والزوايا احمليطية - القطاع الدائري - نظرية فيثاغورس وعكسه - وتشابهها -تطابق املثلثات
العمليات على احلدود واملقادير  - الهندسة التحليليةمفاهيم في  - اجملسمات - الشكل الرباعي الدائري

  املتباينات ) املتراجحات( - املعادالت التربيعية - املعادالت اخلطية مبتغير ومتغيرين - اجلبرية
الوسط  - متثيل البيانات باجلداول التكرارية - النسب املثلثية وحل املثلث قائم الزاوية - العالقات واالقترانات

  والوسيط واملنوال واملدى، واالنحراف املعياري احلسابي

الصفوف 
٩ -٧ 

 

 

 

 

 

 

 التراجح في املثلث
 حل املعادالت
سمبرهنة فيثاغور  

 مقاييس النزعة املركزية

٩الصف   

الصندوق و الساعدينالربيعيات و مخطط   
 خواص التناسب وتطبيقاته

التمثيل البياني باألعمدة و القطاعات 
 الدائرية

 جمع و طرح األعداد احلقيقية
 مبرهنة طاليس في املثلث

 القيمة املطلقة لعدد حقيقي
 تطبيقات على التناسب

 النسب املثلثية للزاوية احلادة
 حتليل كثيرات احلدود

http://ilp.unrwa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Z230wg6QXRQ
https://www.youtube.com/watch?v=V09ydjI-C2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qAaWnIGCBPc
https://www.youtube.com/watch?v=PnKCPeX9azI
https://www.youtube.com/watch?v=-xhcVRJ870k
https://www.youtube.com/watch?v=pwdLa5sYOek
https://www.youtube.com/watch?v=nUyZziHOmEE
https://www.youtube.com/watch?v=KdKKoLrXdjY
https://www.youtube.com/watch?v=0CE3GJt5REI
https://www.youtube.com/watch?v=y5TwQcdJa9M
https://www.youtube.com/watch?v=JuQZg4qUE8o
https://www.youtube.com/watch?v=8_VtQV93_Yo
https://www.youtube.com/watch?v=wygQtiXXdbY
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 اجلهاز العصبي 

٤الصف   

 الغدد الصماء 
 أعضاء احلواس)العني( 
 أمراض العني 

 أعضاء احلواس )األذن( 
 أمراض األذن 
 أعضاء احلواس)اجللد( 

 حاستي التذوق والشم 
 الهيكل العظمي 

 العضالت 

 
 اجلهاز الهضمي

  الصفوف
٥ -٤  

 
حلقات 
جديدة 
)أكثر 
 تفاعلية(

 

 
 املغناطيس

 
 تكون الغيوم

 
 الصوت

 
دارة الكهربائيةال  

 
 التصنيف

 
 اجملموعة الشمسية

 
 اجملموعة الشمسية

 

 -التطفل -العالقات احليوية )االفتراس
 التكافل(

 
 مفهوم اخمللوط

 
 التكيف

الطاقة املتجددة   
 زمر األغذية 

٥الصف   

 وظائف الغذاء 
 جهاز الهضم عند اإلنسان 
 التغذية عند الفقاريات و النباتات 
اإلنسانجهاز التنفس عند    

 التنفس عند الفقاريات و النباتات 
 جهاز الدوران عند اإلنسان 
 الدم و اللمف و الدورة الدموية 
 صحة جهاز الدوران 

https://www.unrwa.org/tv
https://www.youtube.com/watch?v=ZSPApH_Jyuc
https://www.youtube.com/watch?v=CIdS9DWEyjU
https://www.youtube.com/watch?v=l7PZ38efiMM
https://www.youtube.com/watch?v=kArdJgMKKRY
https://www.youtube.com/watch?v=rcSdgBkJqhg
https://www.youtube.com/watch?v=kXkc8DxIcV4
https://www.youtube.com/watch?v=ghi_pycPo48
https://www.youtube.com/watch?v=RPX4kkvnbm0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtXUXbubUcY
https://www.youtube.com/watch?v=LgiZ80YkXBc
https://www.youtube.com/watch?v=bnadLYppjCo&list=PLuvzovgAD3ars4cF9UUZV2OqDTPGaHD0j
https://www.youtube.com/watch?v=bnadLYppjCo&list=PLuvzovgAD3ars4cF9UUZV2OqDTPGaHD0j
https://www.youtube.com/watch?v=NMPSbFNXSOA&list=PLuvzovgAD3ars4cF9UUZV2OqDTPGaHD0j&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NMPSbFNXSOA&list=PLuvzovgAD3ars4cF9UUZV2OqDTPGaHD0j&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2j1tQ93ChFM
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4-cp3V58o
https://www.youtube.com/watch?v=0Zxj8nGjZqM
https://www.youtube.com/watch?v=iYxlNa5pN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FI7QZmOcbnI
https://www.youtube.com/watch?v=XEpp61i3nyU
https://www.youtube.com/watch?v=PlildTmF9e4
https://www.youtube.com/watch?v=Ms7jQLKfy7Q
https://www.youtube.com/watch?v=prtGuL2SvuE
https://www.youtube.com/watch?v=or73_lMROU4
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 اإلطراح لدى اإلنسان 
 العالقات الغذائية بني األحياء 

٦الصف   

 اخلالئط 
 محاليل احلموض واألسس 
 املادة وخاصياتها 

 األمالح 
 التكاثر اجلنسي عند النباتات الزهرية 

 
التكاثر الالجنسي عند النباتات وتطبيقاته 

 الزراعية
 العناية باملزروعات والزراعة احلديثة 
 الدورة الزراعية و اهميتها 

 جهاز التكاثر لدى اإلنسان 
 اجملهر 

٧الصف   

 اخللية النباتية و احليوانية 
 احلركة 
 األنسجة النباتية و احليوانية 
 الطاقة احلركية 

 الصبغيات و الصفات الوراثية 
 القوة و احلركة 
 خصائص النباتات الزهرية 

 قوة اجلاذبية األرضية 
 أجهزة النبات الوعائي 
 الذرات واجلزيئات 

٨ الصف  

 استعراض بعض حيوانات البيئة وتصنيفها 
 لروابط الكيميائية 

 
شعبة  -الالفقاريات ) شعبة اإلسفنجيات 

 معائيات اجلوف(
 منابع التيار الكهربائي 

 التيار الكهربائي املتواصل 
 التوتر الكهربائي 

 
 -الالفقاريات )شعبة الديدان املنبسطة 

 شعبة الديدان االسطوانية(
 الالفقاريات )شعبة الديدان احللقية( 
 املقاومة الكهربائية 

 أنواع التفاعالت الكيميائية 

٩الصف   

أغلفتهااألرض و    
 احملاليل احلمضية و احملاليل األساسية 
 اإلنسان و النظام البيئي 

 األمالح )طرق التحضير، اخلاصيات، الفوائد( 
 الهيكل العظمي 
 املفاصل و العظام 

الفعل و رد الفعل –القوى على حامل واحد    
 العضالت 
 القوى املتالقية  و القوى املتوازية 

https://www.youtube.com/watch?v=OWzhGHmn3nE
https://www.youtube.com/watch?v=u9qPP83Hzdo
https://www.youtube.com/watch?v=KujhhWRp2DM
https://www.youtube.com/watch?v=wL2qIpBAwyw
https://www.youtube.com/watch?v=LwO8q3B70n0
https://www.youtube.com/watch?v=TZoGesgJsE0
https://www.youtube.com/watch?v=3hVYhC9qpbQ
https://www.youtube.com/watch?v=u7iZeVMnHBc
https://www.youtube.com/watch?v=c_CClQ8YfT0
https://www.youtube.com/watch?v=kSOAJe9Z0Uc
https://www.youtube.com/watch?v=zX_3wjd-LXo
https://www.youtube.com/watch?v=G233-F6uMPY
https://www.youtube.com/watch?v=dfA9Y-x_k34
https://www.youtube.com/watch?v=ksj8o7K6KK8
https://www.youtube.com/watch?v=tt5BQI4RL4o
https://www.youtube.com/watch?v=gbRAvGYt8kc
https://www.youtube.com/watch?v=jYyDZrgsvoA
https://www.youtube.com/watch?v=yh4da-sGe30
https://www.youtube.com/watch?v=wF5XbBJi54U
https://www.youtube.com/watch?v=bMZ2hkjyKWM
https://www.youtube.com/watch?v=3s6XAHpyIrQ
https://www.youtube.com/watch?v=2yClmYmNjk0
https://www.youtube.com/watch?v=VfK9nI_pneE
https://www.youtube.com/watch?v=zL8x02sQ5aM
https://www.youtube.com/watch?v=7MQztVE4XFM
https://www.youtube.com/watch?v=wnUpdCnmzaM
https://www.youtube.com/watch?v=SPWFVrgWncM
https://www.youtube.com/watch?v=yS-OZqCrDrY
https://www.youtube.com/watch?v=PqpjepeMGUE
https://www.youtube.com/watch?v=w5-XmSd7EWA
https://www.youtube.com/watch?v=BObQKSeDxWQ
https://www.youtube.com/watch?v=EPcf__z5MwY
https://www.youtube.com/watch?v=CpN9_p_XE5c
https://www.youtube.com/watch?v=QI2nI9Ave8M
https://www.youtube.com/watch?v=33mPgPZsrew
https://www.youtube.com/watch?v=aL43loz8vtg
https://www.youtube.com/watch?v=DWAKs_M-pyQ
https://www.youtube.com/watch?v=bBwwaGOb5i8
https://www.youtube.com/watch?v=u15FPisHynU
https://www.youtube.com/watch?v=q6fDF5Iy3WU
https://www.youtube.com/watch?v=AfxmVS_QbCY

