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ل:  ز ي المنز
ز

   دعم التالميذ ف
 الصف الثان 

  األساس عىل يد المدارس العامة بمقاطعة هوارد؛ وهو مقتبٌس من مدارس دنفر العامة ) 
 ( DPSُوِضع هذا الدليل ف 

 استعراض عام 

  أنشطة التعلم أثناء إغالق المدارس بسبب مرض 
اك األطفال ف  وس كورونا الُمستجد  ُصمم هذا الدليل بهدف تقديم أفكار إلشر . وتهدف األنشطة المدرجة إىل المساعدة COVID-19  فير

ل. وال تمثل أفكار    المي  
  الحفاظ عىل بقاء النشاط الفكري لدى األطفال أثناء وجودهم ف 

  المدارس. وستقدم عملية التدريس  ف 
األنشطة هذه المرحلة األوىل من عملية التدريس المقدمة ف 

 األوىل، بأفضل ممارساتها، عند عودة التالميذ إىل المدرسة. 

ل باعتبارها تقييًما ولن تحتسب باعتبارها جزًءا من درج    المي  
  يقوم األطفال بإنجازها ف 

ستخدم األنشطة والمهام الت 
ُ
ات التلميذ. يجب عىل العائالت أن تطلع عىل القائمة الواردة أدناه لن ت

 وتحدد الخيارات المالئمة وسهلة المنال. من الممكن تنفيذ هذه األنشطة أكير من مرة. 

 نموذج الجدول اليومي 

 تناول اإلفطار وارتداء المالبس واالستعداد لليوم الجديد  االستيقاظ واالستعداد 8:00-9:00

ا أو أكير من الخيارات الواردة بالقائمة أدناه.  وقت الدراسة األكاديمية  9:00-10:30
ً
 حدد خياًرا واحد

ا أو أكير من األنشطة المعتمدة عىل األجهزة الشاشية من القائمة الواردة أدناه.  وقت استخدام األجهزة الشاشية 10:30-11:30
ً
 اخي  نشاًطا واحد

 تناول وجبة الغداء، أو الخروج للتمشية أو اللعب بالخارج  لفراغ الغداء ووقت ا 11:30-12:30

نت من أحد الموارد المدرجة أدناه.  القراءة 12:30-1:30 ونية عير اإلني 
 اقرأ كتاًبا أو اخي  كتاًبا بصيغة إلكي 

ا أو أكير من الخيارات الواردة  وقت الدراسة األكاديمية  1:30-3:00
ً
 بالقائمة أدناه. حدد خياًرا واحد

ة االختيار الحر 3:00-4:00  اخي  نشاًطا، مثل ِقَطع المكعبات )ليغو( والرسم والطه  واأللغاز واأللعاب اللوحيَّ
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 اختيارات النشاط األكاديمي 

  اختيار مجموعة متنوعة من األنشطة من بير   
 عدٍد قليل من المجاالت ذات المحتوى المختلف كل يوٍم عىل يحتوي كل مجال دراس  عىل "لوحة لالختيار" مؤلفة من عدة خيارات. فكر ف 

امج التل نت والير   وقراءة الكتب واستخدام التكنولوجيا والموارد المتاحة عير اإلني 
فزيونية. إن إجراء محادثات مع طفلك حول حدة. وتشتمل هذه الخيارات عىل فرٍص للنشاط البدن 

  
  يقوم بإنجازها سيساعد ف 

 دعم مهارات التواصل وتحسير  الفهم. األنشطة الت 

اعدة طفلك عىل تحديد مجموعة متنوعة  ُيرجر استخدام المخطط التاىل  )الذي أنشأته مدارس مقاطعة هوارد العامة والذي تم تعديله من أجل استخدامه لدى مدارس دنفر العامة( لمس 
  جميع المجاالت: 

 من األنشطة كل يوم لتشجيع استمرارية التعليم ف 

 4 الخيار  3الخيار   2الخيار   1الخيار   الموضوع 

 آداب اللغة 

بعد قراءة إحدى القصص، ارسم  
  
الشخصية الرئيسية والخطوات الت 

اتخذتها لحل مشكلتها. شارك رسمتك  
 مع أحد األصدقاء أو أفراد العائلة. 

 

 

  كلمة لهذا اليوم. قم بط  قطعة من   
فكر ف 

 أجزاء.  4الورق إىل 

 . اكتب الكلمة. 1 
ف الكلمة. 2  . عرِّ
ح الكلمة. 3

ّ
 . وض

4  
 جملة. . استخدم الكلمة ف 

   
اعرض الورقة واحسب عدد المرات الت 

يستخدم فيها أفراد األشة هذه الكلمة أثناء 
 المحادثة! 

 

  )   )غير خياىل 
ابحث عن كتاب غير روان 

  5يثير اهتمامك. بعد قراءته، اكتب 
حقائق تعلمتها من قراءة الكتاب. ارسم 

 صورة حول هذه الحقائق. 

ة الكلمات )   Wordالعب لعبة بعير
Scramble ا   50(. اقطع ً مربًعا صغير

ا من األحرف األبجدية عىل  
ً
واكتب حرف

كل مرب  ع. انسخ عدة نسخ من كل  
( uو oو iو eو aحرف متحرك )

 Mو Lوالحروف الساكنة الشائعة )
(. اخي  سبعة أحرف Rو Tو Sو Nو

واستخدم هذه األحرف لتكوين أكير 
 لكلمات. عدد ممكن من ا
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 الرياضيات  

قدر أطوال أشياء متنوعة حول أرجاء  
ل، مثل إحدى الطاوالت أو الكتب  المي  
أو فرشاة األسنان وما شابه. ثم قم 

بقياس نفس األشياء باستخدام مسطرة 
وقارن الطول الذي قدرته بالطول الفعىل  

 الذي تم قياسه. 

ا من فئة المئات )مكّون من  
ً
اكتب عدد

اكتب  ثالثة أرقام(. ضعه عىل خط األعداد. 
ا أكير 

ً
األعداد األكير واألقل منه. اكتب أعداد

ته ب    10وأقل منه ب   10من العدد الذي اخي 
 . 100، وأقل منه ب  100وأكير منه ب  

استخدم أوراق اللعب لتكوين عددين من  
(. اجمع  ات )مكّونة من رقمير  فئة العشر
   
العددين مًعا. استعرض الطريقة الت 

 جمعتهما بها. 

نة من العمالت المعدنية.  أمسك بحف 
افرز العمالت المعدنية واحسب  
ا  
ً
مجموعها. جرب هذا األمر مجدد

باستخدام حفنتير  أو باستخدام حفنة  
 أمسك بها شخٌص آخر. 

 العلوم 

ل!   احتفظ بمجلة علمية مصنوعة بالمي  
قم بإضافة محتوى جديد كل يوم عن  
طريقة الكتابة أو الرسم. ما الذي يثير 
تساؤالتك؟ ما الذي يمكنك مالحظته 
 )رؤيته أو سماعه أو اإلحساس به(؟

 )   )غير خياىل 
اقرأ كتاًبا علمًيا غير روان 

  تعلمتها  
واكتب عن األشياء الجديدة الت 

 منه. 

مية  هل ل 
ُ
ل أو د   المي  

ديك حيوان أليف ف 
حيوان مفضلة لديك؟ باستخدام أكير قدر  
ممكن من التفاصيل، ارسم مخطًطا عن 
أجزاء جسم الحيوان وضع تسمية عليه 
ووضح الغرض من كل جزء عىل حدة من 

 أجزاء الجسم. 

  الخارج؟ اكتب ما  
هل ترى أي حيوانات ف 

 ه؟تالحظه من أفعالها. ما السلوك الذي ترا

  اعتقادك،  
  السبب والنتيجة. ف 

فكر ف 
ماذا سيحدث لو دفعت كرة عىل أسطح  
  اتجاه صاعد 

مختلفة؟ وماذا لو دفعتها ف 
  اتجاه هابط منهما؟ 

 لمنحدر أو تل أو ف 
 ماذا سيحدث؟ ما السبب وراء ما حدث؟ 
  يمكنك دفعها أو 

ىم األخرى الت 
ُ
ما الد

سحبها بطرٍق مختلفة؟ اكتب عن السبب 
  مجلتك العلمية الموجودة  والنت

يجة ف 
ل.   بالمي  

،  بعد استئذان األشخاص البالغير   
  األجزاء 

بة ف  ص األحجار والي  تفحَّ
  أرجاء  

لك أو ف    مي  
المزروعة ف 

. كم عدد األنواع  مجتمعك المحىل 
  
بة الت  المختلفة من األحجار والي 

يمكنك العثور عليها؟ كم عدد الكلمات 
  يمكنك استخدامها لوص 

فها )اللون الت 
  مجلة 

والملمس والحجم والشكل(؟ ف 
لية الخاصة بك، ارسم  العلوم المي  

بة بحيث   بيانية للصخور والي 
ً
أشكاال

تحتوي هذه األشكال عىل تسمية لكل  
ا لها بحيث تتضمن  

ً
جزء؛ واكتب أوصاف

 اللون والملمس والرائحة وما إىل ذلك. 

الدراسات  
 االجتماعية

  العمل.   
ارسم صورة لمواطن نموذجر  ف 
استخدم التعليقات التوضيحية 
 والتسميات لوصف الموقف. 

قم بإنشاء خريطة لمكانك المفضل )مثل:   
ل أو المجتمع(. أضف   الملعب أو المي  
عنارص الخريطة، مثل عنوان الخريطة 

 ووردة البصلة ومفتاح الخريطة. 

  .   والحارص 
اطلع عىل صور من الماض 

 أوجه االختالف والتشابه بينها. ناقش 

ناقش الفرق بير  الرغبات والحاجات.  
ارسم صوًرا أو اقطع صوًرا من 

المجالت/الصحف ثم افرزها وصنفها 
 إىل حاجات ورغبات. 

 الفنون المالئمة 
: ارسم حيوانك المفضل )مثل الفنون 

!( يأكل كعكة عيد   سمك قرش صغير
 ميالد أو يتناول أكلتك المفضلة. 

  صورة بطل خارق فنونال 
: ارسم نفسك ف 

 وارسم عدوك اللدود. 
بية البدنية والصحة   30: خصص الي 

  من اختيارك. 
 دقيقة لممارسة نشاط بدن 

باستخدام مجموعة متنوعة   : الموسيق   
لية، حدد الفارق بير    

من األدوات المي 
 .(rythm( واإليقاع )beatالنقر )
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 الموارد الرقمية  

افيما يىل     يمكن الوصول إليها رقميًّ
حة الت   بعض الموارد المقي 

ل ●   المي  
 التعلم المدرس  ف 

● PBSKids 

 (Denver Public Schools Digital Libraryالمكتبة الرقمية لمدارس دنفر العامة )  ●
● Denver Public Library Phone A Story ية واإلسبانية واألمهرية والفيتنامية( حة باللغة )متا  اإلنجلير 
 (: DPS’ Academic Technology Menuقائمة مدارس دنفر العامة األكاديمية التكنولوجية ) ●

 (! Goانتقال ) ← (Your School)مدرستك  ← (School Breakdowns)حدد عطالت المدرسة  ○

  مدرستك "موافقة وىل  األمر مطلوبة"عالمة التبويب  ○
 : الموارد المعتمدة من خالل موافقة أولياء األمور ف 

 : الموارد المعتمدة من المنطقة التعليمية"موافقة وىل  األمر غير مطلوبة"عالمة التبويب  ○

 

 أفكار لألنشطة ألولياء األمور باللغة اإلسبانية 

● Las Provincias 

● Bebesymas  

● Sapos Y Princesas 

 التلفزيون التعليم  

امج التعليمية التلفزيونية. إليك كيفية الوصول إىل محطة  PBSتمتلك    منطقة دنفر.  PBSمجموعة متنوعة من الير
 ف 

●  )  
 عير األثير )بالالقط الهوان 

○ :Rocky Mountain PBS  6.1القناة 

○ RMPBS KIDS:  6.2القناة 

 تلفزيون الكابل )كومكاست( ●

○ :Rocky Mountain PBS  658و 6القناة 

○  :RMPBS KIDS  245القناة 

 248*: القناة World/ قناة  Createقناة  ○

 ("Your Colorado") 1(: قناة On Demandحسب الطلب ) ○

 (DIRECTVالقمر الصناع  )خدمة  ●

○ :Rocky Mountain PBS  6القناة 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
http://www.pbskids.org/
https://soraapp.com/library/dpsk12
https://kids.denverlibrary.org/activities/phone-story-720-865-8500?
https://atm.dpsk12.org/usage_reporting.aspx
https://www.lasprovincias.es/sociedad/juegos-ninos-casa-coronavirus-20200313160107-nt.html?ref=https://www.google.com/
https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/quedate-casa-39-ideas-juegos-actividades-para-entretener-a-ninos-os-protegeis-coronavirus
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-caseros-ninos/
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 "(Dish Networkأطباق الستااليت "القمر الصناع  )شبكة  ●

○  :Rocky Mountain PBS HD  6القناة 

 


	●  عبر الأثير (باللاقط الهوائي)
	● تلفزيون الكابل (كومكاست)
	● القمر الصناعي (خدمة DIRECTV)
	● القمر الصناعي (شبكة أطباق الستالايت "Dish Network")

