مصادر التعليم للدراسة المتوسطة في المنزل

الموارد أدناه عبارة عن مجموعة من األنشطة التي نحث على إستخدامها و العمل بها مع طفلك في المنزل.
إن كان لديك جهاز يعمل باإلنترنت:

❏
❏
❏

آداب اللغة اإلنجليزية

❏
❏

بعض الخيارات االخرى ،ال حاجة ألي جهاز

❏ اكتب يوميا ً حول هذا الوقت من حياتك .فكر بما تشعر به ،و ما تمر به عائلتك و
إقرأ نصوصا ً مجانية عبر اإلنترنتnewsela.com.
مجتمعك .أستعمل القلم و الورقة.
حمل و إقرأ كتبا ً الكترونية مجانية من mackin.comهنا
❏ قم بإنشاء كتاب لألطفال .قم بتضمين تجربة أخالقية و عناصر ال ِحبكة الروائية،
اقرأ هذه المقالة حول ما إذا كانت ألعاب الفيديو رياضة أم ال ،ثم اكتب رأيك
مثل الحوار و الصراع و تطور الشخصية.
باستخدام أدلة محددة من النص .هل سيوافقك أصدقائك بالرأي؟
❏ ابحث عن كتاب في منزلك و اقرأه.إذا لم تتمكن من الوصول إلى أي كتب ،فابحث
قم بإنشاء حساب مع  NoRedInkو قم ببعض التدريب على قواعد اللغة و
عن شيء آخر يحتوي على نص  -يمكن أن يكون كتيب تعليمي ،أو كتاب طبخ ،و
الكتابة.
ما إلى ذلك.
 Scholastic Books Onlineيحتوي الكثير من الموارد و الخيارات التعليمية
ماذا يمكنك أن تتعلم منه؟ من كتبه برأيك؟ من هم الجمهور المستهدف؟
اليومية ،تشمل افالم الفيديو ،قصص و النشاطاتusername: Learning20 ( .
)| password: Clifford

❏ تقدم أكاديمية خان الكثير من مقاطع الفيديو التعليمية و التدريب على حل مسائل
الرياضيات لجميع مستويات المهارةGrade 6 | Grade 7 | Grade 8)( .
❏ استخدم بطاقات الكسور القابلة للطباعة أو قم فقط بمطابقة الكسور مع صور
مناسبة مثل هذه.

❏
❏
❏
❏

الرياضيات

❏

❏
❏

اإلجتماعيات

قم بإيجاد نم ٍط معين! قم بتصوير األنماط التي تجدها حول البيت .كيف تتشابه و
تختلف األنماط مع بعضها البعض؟ هل يمكنك العثور على خمس أنماط مختلفة؟
قم بتكوين مجموعة! قم بإيجاد خمس أشياء لها ثالث مزايا/صفات مشتركة.
خطط لبعض المشاريع حول منزلك التي تتطلب بعض الرياضيات .على سبيل
المثال ،ماذا لو قمنا بطالء هذه الغرفة؟ كيف يمكنك معرفة المساحة السطحية
لجميع الجدران لتحديد كمية الطالء التي ستحتاجها؟
كوّن قائمة بِقالة مع أسعار تخمينية ،و احسب التكلفة اإلجمالية .كم ستكون
الضريبة؟
تكوين األشكال :ابحث عن القصب ،العيدان ،المعكرونة غير المطبوخة أو
العناصر األخرى التي يمكن ترتيبها لتكوين األشكال .إستعمل الورقة و القلم أو قلم
التلوين لرسم و تحديد األشكال التي تكونها .كم عدد األشكال المختلفة التي بإمكانك
تكوينها؟ ما الذي يمكنك إضافته إلى شك ٍل ما لتحويله إلى شكل آخر؟
استخدم إحدى الوصفات المفضلة لديك لطهي شي ٍء ما في المنزل! كم نحتاج من
كل مكوّن إن أردنا مضاعفة الوصفة؟ اجعلها ثالث أضعاف؟ ماذا لو احتجنا
النصف فقط؟
العب لعبة  Monopolyو ُكن المصرفي!

واع بشأن شيء مهم بالنسبة لك ،لصديق أو ألحد أفراد األسرة .قم
❏ مع من ترغب بإجراء محادثة؟ قم بزيارة  storycorps.orgللوصول إلى قصص ❏ اتخذ إجرا ًء ٍ
بتأمل ذاتي لتحديد ما هو مهم لك ،و لماذا هو مهم ،كيف يمكنك تطوير فهم أعمق
و تسجيالت ألشخاص من مختلف مناحي الحياة .يمكنك التعلم من مقاطع الفيديو
ً
ً
له .ثم اجمع معلومات حول ما يتم فعله حاليا  ،وما الذي يمكن فعله أيضا ،ومن
ال ُمحملة ،أو يمكنك المشاركة و إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك! إقرأ المزيد هنا!
يفكر بالمثل ،ومن يفكر بشكل مختلف .ثم ضع خطة عمل إليجاد منصة لتبادل
❏ انتقل إلى  ،commonsensemedia.orgو هو موقع إلكتروني يُقيّم األفالم و
وجهات نظرك .ما هي التحديات الموجودة؟ كيف يمكنك طرحها؟
البرامج التلفزيونية و الكتب و المزيد من ذلك ،و قم بإجراء محادثة مع األصدقاء
❏ قابل أحد األقارب أو األصدقاء ،و تعرف على ماضيهم ،تجاربهم و ما واجهوه من
أو العائلة مستخدما ً " "…Talk to Your Kids Aboutإقرأ المزيد هنا!
صعوبات .ما هي أفضل ذكرياتهم؟ ما هي أهم األشياء بالنسبة لهم؟ هل لديهم أي
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تقاليد؟ ما الذي يساعدهم في األوقات العصيبة؟
❏ استمتع بالخرائط! قم برسم خارط ٍة لغرفة نومك ،بيتك ،حديقتك الخلفية و حيك
السكني .إستخدم خارطتك لتوجيه عائلتك في رحل ٍة إستكشافية!
❏ قم بتوثيق التاريخ! يشهد بلدنا التأريخ في طور التكوين .استخدم دفتر يوميات
لتوثيق شيء واحد يحدث يومياً.

العلوم

ث ❏ كوّن األسئلة و التوقعات قبل قرائتك لقصة ،مشاهدة مقطع فيديو أو اللعب بلعبة.
❏ يقوم متحف بيربي بتقديم التعلم اإللكتروني في المنزل على موقع  Facebookبب ٍ
مباشر كل صباح في الساعة  10:30صباحاً.
❏ قم بتدوين مالحظات حول العالم من حولك .إبحث عن أنماط ،أشكال غير عادية أو
يوم!
كل
جديد
شيء
لتعلم
TED
❏ استكشف -Ed Student Talks videos
أشياء لم تالحظها من قبل .خذ  5أو  10دقائق أينما كنت لتكون ساكنا ً و هادئا ً و
الحظ محيطك بتمعُن .اكتب كل مالحظة تقوم بها  -ال تقم بتعديل مالحظاتك و ال
تتحدث عنها مع أي شخص حتى اآلن .تذكر أن المالحظات ليست فقط ما تراه ،و
لكن أيضا ً ما تشمه أو تسمعه أو تشعر به ،إلخ.
ً
❏ إختر واحداً أو اثنين من التساؤالت المفضلة لديك و حاول كتابة تفسيرا لذلك .إن
كنت ال تعرف اإلجابة ،اسمح لنفسك بالتخمين/التساؤل حول سبب كون األمور كما
هي.
❏
❏
❏
❏

الفنون الجميلة

❏

❏

اللغات العالمية

متحف مشهور؟ قم بزيارة إفتراضية!
هل قمت بزيارة أي
ٍ
قم بمتابعة مقاطع فيديو حول كيفية رسم الكثير من الشخصيات المختلفة على Art
for Kids Hub.
طور من قدراتك كموسيقي على موقع  ،smartmusic.comوهو موقع لتعليم
الموسيقى بشكل مجاني لغاية  30حزيران (يونيو).
هل لديك فضول حول ما يلزم لجعل المسرح ينبض بالحياة للجمهور؟ إطلع على
هذا العمل في سلسلة المسرح!
قم بزيارة مجموعة اللوفر أبوظبي ،رحلة تفاعلية عبر اإلنترنت .إختر موضوعا ً
تفحص عدة قطع عبر الزمن و اقرأ األوصاف .أسئل نفسك :ماذا تالحظ؟ هل
تحرك هذه األعمال أي مشاعر؟ اختر وسطا ً مع أي مستلزمات لديك في المنزل --
قلم الرصاص والورق رائعان!  --و صمم قطعتك الفنية األصلية .اكتب تفكيراً
موجزاً لنفسك .اشرح سبب إنشاء ما قمت به و كيف يتناسب مع الموضوع
ال ُمختار.
ً
استمع إلى الموسيقى الكالسيكية مجانا من خالل classicfm.com.هل لديك أي
مقاطع مفضلة؟

❏ شاهد مقاطع فيديو باللغة المدروسة من على محطة  CNNأو  .Netflixقم
بتلخيص ما الحظته.
❏ اقرأ كتابا ً مجانيا ً باللغة اإلسبانية!

❏
❏
❏
❏

قم بأداء! الرقص ،الغناء أو قم بأداء مسرحية لعائلتك.
مع أحد الوالدين ،اختر موضوعا ً و تَفحص  5-3قطع فنية .اسأل :ماذا تالحظ؟ هل
لديهم أي شيء مشترك؟ ماذا يعني ذلك لك؟ العمل سويا ً للبناء ،للتصميم أو قم
برسم قطعتك الفنية األصلية لتوسيع هذا الموضوع ال ُمختار.
ارسم صورة لشيء فعلته اليوم و أكتب عنه.
حافظ على إيقاع مستمر أثناء اإلستماع إلى أغنيتك المفضلة.

❏ تجول في منزلك و حاول تذكر كلمة العناصر الشائعة في لغتك المدروسة .انطق
ت عا ٍل .حاول إستخدامها في جملة .ال تنسى  --يمكنك وصف األلوان،
الكلمة بصو ٍ
األرقام و األحجام!

مصادر التعليم للدراسة المتوسطة في المنزل

❏ قم بزيارة  conjuguemos.comواستخدم خيارات الضيف المجانية للمفردات و ❏
القواعد و اإلستماع.
❏
❏
❏
يوفر هذا الرابط دعما ً لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.

العون لمتعلمي اللغة
اإلنكليزية

الرياضة

❏
❏
❏
❏
❏
❏

زاول نشاطك كل يوم لمدة  60دقيقة ،و كما أوصى خبراء اللياقة البدنية.
حبل القفز.
المراكضة.
التمشي.
شاهد مقاطع فيديو للتمارين عبر .YouTube
إنشاء لعبة الحواجز الخاصة بك.

اإلجتماعي و العاطفي

❏
❏
❏
❏
❏

فكر بما قمت به خالل يومك .هل أنجزت أهدافك التعليمية؟
أكتب أو تكلم عن ثالث أشياء تعلمتها هذا اليوم.
قم برسم أشكال تعبيرية أو إنعكاس لما تشعر به.
أكتب حول سلوكك هذا اليوم و شاركه مع أحدهم.
حدد هدفا ً ليوم غد .كيف ستتأكد من تحقيقك لهدفك؟

حاول قراءة التوجيهات الموجودة في كتيبات التعليمات باللغة المدروسة .كم يمكنك
ان تستوعب؟
تواصل مع أحد ناطقي اللغة األصليين و اطلب منهم إخبارك بقصص مصحوب ٍة
بالصور و إيماءات اليد.
ض ِمن الصور الملونة إن امكنك ذلك!
أكتب قصة باللغة المدروسةَ .
ت اخرى.
أعثر على قنوات تلفزيونية مختلفة لمشاهدة
عروض تلفزونية بلغا ٍ
ِ

