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                                                                                .                                                               .باعلألا بيتك نع تامولعم

 
 .ةيحصو ةنما ةقيرطب موي لك بعلي نا لفط لكل قحلا كانه نا نمؤن نحن )كروو يالب( يف

 تقولا سفنبو ،لافطألا طاشن ةدايز يف يضاملا يف حجن سوردمو تبّثم جمانرب )كروو يالب(
 مهملا نم لبق نم رثكا ،نالاو .باعصلا لحو نواعتلا لثم ؛ةيرعاشملاو ةيعامتجالا تاراهملا مهميلعت
 ةحجان ةيباجيإ ةقيرط داجيإو ،قلقلاو تاطوغضلا وبراحي فيك ملاعلا ءاحنا عيمج يف انلافطأ ملعن نا

 .١٩ ديڤوك سريافلا عم يلاحلا عضولا نع ةجتانلا ةيبلسلا تاقاطلا نم صلختل
  

 نا الا نوعيطتسي ال نيذلا لافطألا لجا نم اهميمصت مت نكلو ،ناكم لكل ةحلاص بيتك اذه يف باعلألا
 ،لافطألا اهبحيل طقف سيل ،باعلا ممصن نا يدحتلا ناك انه .يلاحلا سرادملا ريكست ببسب تيبلاب وبعلي
  cdc ضرملا ىلع ةرطيسلا زكرم حئاصنلا عم ةمئالمو ،لافطألا ةحص ىلع ظفاحت ةقيرطب تممص نكلو
  .انوروك سوريافلا راشتناو ىودعلا مدع  ىلع صرحلل
 
 لفسا يف .تقولا سفنب ةعتمم اهلعج نكلو ،نيناوقلا عضو وه ءيش مها ةبعللا حاجن ىلع صرحلل
 دحاو لفط اهبعلي نا نكميو تادعملا نم ليلق ددعل جاتحت ةيلاتلا باعلألا .نيناوقلا هذه نودجتس ةحفصلا
 ةبعللا ىلع فارشالاب موقي نا غلاب صخش يأ وا ،نوملعم وا ،ةلئاعلل نكميو .ةوخالا نم ةعومجم وا
 .ةلوهسب
 
 رايتخا كيلمع يف ةيبابش تاسسؤم ،سرادم ةدعاسمب )كروو يالب( تماق ةنس ٢٤ نم رثكأل
 ةسسؤم نحن  .تنرتنالا قيرط نع ميلعتلا يف ًاصوصخ ًايلاحو ،نوفظوملا بيردتو ،معدلاو،نوفظوملا

 .ةبعللا ةيمهاو ةوق ريوطتو حاجنال ةعوفدم ةيحبر ريغ
 .باعلالاو تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل تنرتنالا ىلع ةحفصب بوحصم بيتكلا اذه

www.playworks.org/PlayatHome 
 
 !وعتمتسا
 )كروو يالب( قيرف

 
 
 
ءيش  لقا  راتما  ةفاسم ٤  دجوي  نوكي  نا  حصني  ضرملا  ىلع  ةرطيسلا  زكرم   . تيبلا جراخ  وا  لخاد  اهبعل  نكمي  باعلالا  مظعم 
سبل  لضفالا  وا  ،بعللا  دعبو  لبق  ديلا  ميقعتو  لسغ  ىلع  ص  رحلا وا  ،ةصاخلا  ةتا  دعم لفط  لمل  نوكي  نا   . رخالاو لفطلا  نيب 
اوروز   تامولعملا  نم  ديزملا  ىلع  لوصحلل   . تادعملا ميقعت  ىلع  صرحلاو  ،رمتسم  لكشب  بعللا  ناكم  ميقعتو  فيظنت   . تازافق

لا عقوم   
 cdc.gov. 
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زبخ ىلع  بوبح   

 

نيبعالا ددع  رثكأ : وا  ةبسانم  ٢  لا را  معالا قوفو : ةسمخ   

ةجاتحملا تادعملا  ءيش : زيهجتلا ال  ةرتف  ميلعتلاو / قئاقد : ةسمخ   

 
: ءدبلا لبق     

• . حيحصو نما  لكشب  ءيش  لك  متي  نا  ىلع  صرحلاو  ةبعللا  ريديل  صخش  رايتخا  متي  نا  بجي   
  

: تازيهجتلا  
• . ةيامحلل تافاسملا  ىلع  ظافحلا  عم  بعللاب  عيمجلل  حمسي  ناكم  رايتخا   

• . عيمجلا لبق  نم  هتيؤر  متي  نا  صرحلل  ،عيمجلا  ماما  فقي  نا  دئ  اقلل بجي   
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 : بعللا ةيفيك   

لوفلا • بح  نم  ةفلتخم  عاونأ  ءاعدتسا  يه  دئاقلا  ةفيظو  امدنع   .   . اهب طبترم  لمع  ةبح  لكل  نوكيس 
اهيف طوبرملا  لمعلا  كلذ  لمعب  ةعومجملا  موقت  ،لوفلا  ءاعدتسا  متي  عابتا   . وه  فدهلا 
ءاطخأ يأ  باكترا  نودو  نكمم  تقو  عرسأب  تاميلعتلا  لوطأل   . باهذلا  ىلع  اًرداق  تنك  اذإ 

  . ديدجلا دئاقلا  نوكتسف  أطخ ،  باكترا  نود  تقو   

اهميلعتو  ● ،عب  ةطبترملا   ( ةكرحلا لمعلاو ( لوف  عون  لوا  رايتخا  متي  نا  بجي  ءيش  لوا 
ةلثما   . لقال ىلع ا ةعبرا  وا  لوف  عاونا  ةثالث  ىلع  لصحن  وتح  كلذب  مايقلا  ممتيو  ،لافطالل 

: يلاتلاك كلذ  ىلع   
○  . كسأر قوف  كيدي  عفر  عم  اًميقتسم  فق   : لوفلا نم  ةلسلس   

دربلا  ○ نم  فجرا  درابلا :  لوفلا   

كب ○ ةصاخلا  صقرلا  تاكرح  لضفأ  نم  ةدحاو  راهظإ   : صقارلا لوفلا   
لوفلا  ○ رضخالا  نكمي  ام  عرسأب  ناكم  يف  ليغشت   : 

لوفلا  ○ رمحالا  ديمجتلاو  يرجلا  نع  فقوت   : 
•  

• . ةمظنمو ةعيرس  ةقيرطب  لوفلا  ءاعدتسا  دئ  اقلا ى  لع بجي   
دئاقلا • بناجب  سولجلاو  ةبعللا  نم  جورخلا  هيلع  بجي  ئطاخ  لمعب  ةظحل  يأ  يف  ام  صخش  ماق  اذإ    
ءاعدتسا   • اضيأ  ميعزلل  نكمي  ةفلتخملا ،  لوفلا  عاونا  نع  رظنلا  ضغب  " زبخلا ىلع  بوبحلا  امدنع   ."

عمست  " زبخلا ىلع  بوبحلا  ن " كمم عرسأب  ضرألا  ىلع  طبهت  نا  بجي   ( نامأبو !). 

ضرألا • ىلع  طبهي  صخش  رخآ  دئاقلا  بقاريس  ةبعللا ،   .  نم  جرخت  ضرألا  ىلع  صخش  رخآ  تنك  اذإ 
نا اهنيح  كنكميو   . دئاقلا راوجب  سلجتو  ةديدج  راكفأ  راكتبا  ىلع  دئاقلا  دعاست  . 

يأب  • ةعومجملا  عا  دخ لواحو  ،ةصاخلا  كتاكرح  ءاشنإب  مقو  لوفلا ،  نم  ديزملا  فضأ  بعللا ،  ءانثأ   
ةنكمم ةقيرط  ! 

 
يدحتلل راكفا   

؟ةصاخلا  ● اهتاكرح   عم  لوفلا  نم  ةفلتخم  عاونا  داجيا  عيطتست  له   

؟ةدحاو  ● ةرم  عيمجلا  عادخ  كنكمي  له  دئاقك   
؟أ ● طخلا يف  عقت  ىتح  دمصتس  رماوالا  نم  ددع  مكا  دعب    

ةبعللا يف  عيونت      
ةقيرط  ● داجيا  وا  ،ةيضاير  نيرامتب  مايقلل  ةح  اسم زيهجت  نكمي  هبعللا  نم  جورخلا  دنع  سولجلا  لدب 

. ةبعللا ىلا  ة  دوعلل  



 

Playworks.org              Donate Today     
 5 

ةريبكلا ةنبجلا   

 

صاخشالا ددع  ةبسانملا +٣ : رامعالا  : ٥+ 

ةجاتحملا تادعملا  ءيش : ريضحتلا ال  ةرتف  ميلعتلا / قئاقد :  ٣ 

 
ءدبلا لبق   

● " ةريبكل ةنبجلا ا تنا  كل " عيمجلا  در  نوكي  ناو   " ةريبكلا ةنبجلا  انا  لوقت " نا  ىلع  نرمت   
عضو  ● ةضيب ( ةنبج   (. مامالا ىلا  نيديلا  عضو  زيشت ( راديشت   : ةلثما  . ةنبج عون  لكل  ةكرح  زيهجتب  مق 

 (. مامالا ىلا  نيديلا  حيولت  ةنفعم ( ةنبج   (. سأرلا قوف  نيديلا   
 
تازيهجتلا  

عيمجلا  ● ىرت  نا  عيطتست  ىتح  لوح  ةرئاد  وا  ،ميقتسم  لكشب  اما  كماما  وفقي  نا  نيبعالا  ىلع  بجي 
 . ةريبكلا ةنبجلا  بعليس  نم  رايتخاب  مقو   . تاكرحلاب مهما  يق دنع   
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بعللا ةقيرط   

• ". ةريبكلا ةنبجلا  تنا  اولوقي " نيبعالا  يقابو   ".. ةريبكلا ةنبجلا  انا  لوقب " ةبعللا  ءديب  دئاقلا   
• . ًاضيا دئاقلاو  ،اهرايتخا  مت  يتلا  تاكرحلا  نم  ةكرحب  وموقي  نيبعالا  مث  ىلا ٣،  نم ١  دعلاب  موقي  دئاقلا   

• . ةبعللا نم  وجرخي  دئاقلا  ةكرح  سفنب  نوموقي  نيذلا  نيب  ع الا  
. ديدجلا دئاقلاو  زئافلا  وه  ،ةظحل  رخأل  دمصي  نم   . دئاقلا نع  ةفلتخم  ةكرح  رايتخا  وه  ةبعللا  نم  فدهلا   

 
تيبلاب تاقيسنت   

● . ةيفاك تسيل  تيبلا  يف  ةحاسملا  ازا  ،نوسلاج  متناو  بعللا   
 
تايدحت  

• . ةدحاو لجر  ىلع  ةبعللا  بعلا   
• . ىرخا تاكرحو  ةنبج  عاونا  داجيا  ىلع  ني  بعالا يدحت   

 
تاعيونت  

● . هبعللا ىلا  ودوعي  ىتح  ةيضايرلا  باعلالا  نم  يدحت  زاجنإب  نيبعالا  وموقي  نا   
● . سرادملا يف  لافطالا  اهملعتي  رومأب  ةبعللا  طبر   
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ةقزمم ةكبشم  ءايلوصاف  ةرجش 

 

نيبعالا ددع  بسانملا +٣ : رمعلا  : ٥+ 

تادعم هئافخإب : مايق  لل زيمم  ريغص  ءيش  ريضحتلا  ةرتف  ميلعتلا / قئاقد :  ٥ 

 
 

ءدبلا لبق   
● . ضرغلا ءافخا  دنع  ًاصوصخ  ،ةبعللا  هذه  يف  قدصلاو  ةنامالا  ةيمهأب  عيمجلا  ريكذت   

● . ضرغلا ءافخا  ناكم  اوركذتي  نا  ىلع  ديكأتلا   
 
تازيهجتلا  

● . بتكم وا  ،دعقم   : لاثم  . ةفرغلاب هيف  بعلل  ددحم  ناكم  رايتخا   
● . هءافخا دارم  ضر  لوال غ صخش  رايتخا   

 
بعللا ةقيرط   
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ىلع  ● مهرصب  ولعجي  نا  وا  مهنيعا  وضمغي  مهلعجاو   . ةفرغلا يف  عيمجلا  دوجو  ىلع  صرخا  ،ءدبلل 
. ضرالا  

وا  ● ،هداجيا  دنع  ضرغلا  وكسمي  نا  نوجاتحي  نيبعالا ال   . ضرغلا ءافخإب  راتخملا  صخشلا  موقي  نا 
. ءيش كيرحت  وا  حتفب  وموقي  نا   

● . ةي ادبلا ةطقن  ىلا  ةدوعلا  رات  خملا ىلع  ،ضرغلا  ءافخا  دعب   
● . نيبعالا يقاب  نع  هناكم  ءافخإو  ،نكمم  تقو  عرسأب  ضرغلا  داجيا  ةبعللا  هذه  نم  فدهلا   

ةرجش  ● لوق " مث  ةيادبلا  ةطقن  ىلا  دع  طقف   . هكسمت الو  ،ةناكم  نع  حرصت  ضرغلا ال  دحت  امدنع 
". ةقزمم ةكبشم  ايلوصاف   

ءافخال  ● عيمجلل  ةصرف  نوكي  نا  صرحا  ض.  ارغالا داجيإب  عيمجلا  موقي  ىتح  ةبعللاب  اورمتسا 
. ضارغالا  

 
تيبلاب تاقيسنت   

● . تيبلا لخاد  وا  ،ةنيعم  ةفرغ  يف  وبعلا   
 
تايدحت  

● . هداجيا دحا  عيطتسي  ناكم ال  يف  ضرغلا  ءافخا  كنكمي  له   
؟ةعرسب ● ضرغلا  داجيا  كنكمي  له   

 
تاعيونت  

● . سبالم وا  ةبلع  لخاد  يفخ  ناكم  يف  ضرغلا  ءافخاب  حمسا   
● . ًالوا ضرغلا  دجي  نم  ىلع  نوقباستي  مهلعجا  مث  ،ضارغ  الا ءافخال  صخش  شم  رتكا  راتخا   
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  ( غامدلل ةحار  ةرتف  ) ىرا انا  ،ىرا  انا 

 

نيبعالا ددع  رثكاو : ةبسانملا ٥  رامعالا  قوفو :  ٣ 

ةجاتحملا تادعملا  ءيش : ريضحتلا ال  تقو  / ميلعتلا قئاقد :  ٣ 

 
 

ءدبلا لبق   
ىلع  ● ظافحلاو  ضعبلا  مهضعب  عم  لافطال  سمالت ا مدع  ةيمها  نع  لافطالا  ةفرعم  صرح 

. تافا سملا   
 
تاريضحتلا  

● . ةيفاك ةحاسم  هيفو  ،بعلل  بسانم  ناكم  ريضحت   
    

بعللا ةيفيك    
عتمم  ● بعلا  لعجل  يشملا  ءانثا  ةنيعم  ةكرح  رايتخا  كنكمي   . ةزهجملا ةقطنملاب  يشملاب  نيبعالا  أدبي 

(. يبموزلا لثم ( يشملا  وا  ،طنلا  ،ضكرلا   : الثم رثكا .    
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يا  ● نود  ةناكم  فقي  نا  عيمجلا  ىلع  بجي   " ىرا انا  ،ىرا  انا  لوقيل " دئاقلا  اهراتخي  يتلا  ةظ  حل لا
". ى رت اذام  ،ىرت  اذام  اولوقي " ناو  ةكرح   

● ....." ىرا  انا  لوقي " دئاقلا   
● . كلذ ىلع  لاثم  دجوي  لفسالاب   .. هاري نا  دئاقلا  راتخا  يذلا  ءيشلا  ولثمي  نا  نيبعالا  ىلع  بجي   

●   
■ ! ىرا انا   ! ىرا انا   : دئاقلا  

!؟ ■ ىرت اذام   : نيبعالا  
ءامسلا ■ يف  ريطي  قراخ  لطب  ىرا  انا   : دئاقلا   

ام  ■ راركتب  دئاقلا  موقي  وث   . ءامسلاب نوريطي  لاطبا  مهناك  ليثمتب  نيبعالا  موقي  مث 
. لبق نم  ليق   

 
تيبلاب تاقيسنت   

● . فوقولاب حمست  ةحاسملا ال  اذا  نيسلاج  بعللا  نكمي   
 

تافاسملا ىلع  ظافحلاب  حمست  تاليدعت   
● . بعللا ءانثا  مهناكم  نم  ةكرحلا  نم  مهعنماو  ،هيف  بعلل  صصخن  ناكم  نيبعالل  لعجا    

 
تايدحت  

لافطالا  ● يقاب  لعجل  ،عاطتسملا  ردق  مهتاكرح  يف  ًادج  نيكحضم  ونوكي  نا  نيبعالا  يدحت 
. يلاتلا دئاقلا  نوكي  رثكا  كلذ  يف  حجني  نمو   . نوكحضي  

 
تاعيونت  

● . زافلتلا نم  تايصخشو  ،تاناويحلا  ة  قيدح يف  مهارن  تاناويح  هبعللا  يف  مدختسا   
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ءارولل ةدحاو  ةوطخ   

 

نيبعالا ددع  ةبسانملا ٢+ : رامعالا  : +٥ 

تادعم ةرك : ًالثم  ،ةيمر  نكمي  ءيش  ريضحتلا  تقو  ميلعتلا / نيتقيقد :  

 
 

ءدبلا لبق   

● . ةرئاد يف  نوفقي  نيبعالا  لعجا    
 
تازيهجتلا  

● . بعل ةبسانم ل ةحاسمو   . يمرلل لباق  يش  وا  ةرك  ىلا  جاتحت   
 

بعللا ةقيرط   
ولا  • ةركلا  يمرب  دئاقلا  موقي   . نيبعالا نيب  ةيفاك  ةحاسم  يف  نوكي  ونا  صرحلاو  ،ةريغص  ةرئادب  ءدبلا 

. ةركلا ريرمتب  عيمجلا  موقي  نا  فدهلا   . عيمجلا نم  كلذب  رارمتسالاو  ،هراج   
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ةوطخ  • ذخأ  عيمجل ب موقيو ا  " ءارولا ىلا  ةدحاو  ةوطخ  دئاقلا " لوقي  ،اهعاقيا  نود  عيمجلل  ةركلا  ريرمت  دعب 
. ءارولا ىلا   

ةوطخ  ● ةرخا " ةرم  دئاقلا  لوقي  ،اهعاقيا  نود  ةركلا  ريرمتب  وحجن  ازا   . تاوطخلا عيمج  راركت  متي  مث 
". ءارولا ىلا  ةدحاو   

● . بعللا ءانثا  لافطالا  معدو  عيجشت  ىلع  صرحلا   .. ضرالا ىلع  ةركلا  عقت  نا  ىتح  رمتسا  ةبعللا   
 

تيبلاب تاقيسنت   
مادختسا  ● نكمي  لخادلاب  نكلو   . تيبلا جراخ  ةبسانم  ةركلا   . ةيمر نكمي  ءيش  يا  مادختسا  نكمي 

. نابرج   
 
تايدحت  

ةدحاو ● لجرب  بعل  ةلواحم   
● . ًةداع لمعتست  يتلا ال  ديلا  مادختسا  طقف  الثم   . ةبعللا ىلا  تايدحت  فيضا   

 
تاعيونت  

،صخشلا  ● ىلا  ةركلا  لصت  مل  نا   . لجرلاب ةرملا  يمر  قيرط  نع   .. مدقلا ةرك  ةقيرطب  ةبعللا  اوبعلا 
. ةبعللا داعت   

● . رخا مقر  يا  رايتخا  دئاقلل  نكمي  ،ءارولا  ىلا  ةوطخ  ذخأب  دئاقلا  لوقي  نا  لدب   
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راشُب   

  

نيبعالا ددع  ةبسانملا ١+ : رامعالا  : +٥ 

ةجاتحملا تادعملا  ةرك : ريضحتلا  تقو  ميلعتلا / نيتقيقد : ىلا  ةقيقد   

 

 
ءدبلا لبق   

نا  ● كنكمي  نكلو   .. اهعم بعلتل  سانلا  ةعومجمو من  ،ةيمر  عيطتست  فيفخ  ءيش  وا  ،ةرك  رضحا 
! كدرفمب اهبعلت   

 
تاريضحتلا  

●  . ًايلاع فقسلا  نوكي  نا  صرحاو  ،هعومجم  عم  بعلت  امدنع  ةرئاد  لمعل  ةيفاك  ةحاسم  ىلع  رثعا 
. بسانم ًاضيا  جراخلاب  بعللا   

 
بعللا ةيفيك   

●   . ةركلا كسمي  نا  لبق  ةرم  قيفصتل  او ،قوف  ىلا  ةركلا  يمرب  صخش  مايق  قيرط  نع  ةبعللا  أدبت  .  
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● . هتصرف لكلل  حصي  ىت  ةبعللا ح رمتست   . كبناجب صخشلا  ىلا  ةركلا  ررم  كلذل  كتبرجت  دعب   
يف  ● ةلكشم  دجوي  نكلو ال  ،ترسخ  كنا  دعتف  ةبولطملا  تارملا  ددع  قفصت  وا ال  ،كنم  ةرملا  عقت  ازا 

كلذ  
أدبت  ● حجن  عيمجلا  اذا  ،كلذب  مايقلا  يف  حجن  عيمجلا  نا  دكأت  لوالا  صخشلا  ىلا  ةركلا  دوعت  امدنع 

 . ىلو الا ةلحرملا  اوديعا  عيمجلا  حجني  مل  اذا  ن  كلو ،ةيناثلا  ةلحرملا   
ةعبرا  ● ةعبارلاو  ،تارم  ةثالث  ةثلاثلاو   . ةركلا يمر  دعب  نيترم  قيفصتلا  متي  نا  يه  ةيناثلا  ةلحرملا 

. كلذكو  
● . ةلحرملا سفنب  ىقبت  حجنت  مل  نا  ،اهيف  تنا  يتلا  ةلحرملاب  مق  ،كل  ةركلا  يتأت  امدنع  . 

ةركلا ● كسم  عيطتست  نا ال  لبق  اهلعفت  نا  عيطتست  يتلا  تاقفصلا  ددع  ةفرعم  ةبعللا  نم  فدهلا   
● . رسخت ىتح  ةبعللاب  رمتسا  كدحول  ةبعللا  يف  تنك  اذا   

 
تيبلاب تاقيسنت   

. تيبلاب بعلاو  ةقرو  وا  ،بروج  روك  . 
● . ربكا ةحاسمل  جراخلا  يف  بعلا   

 
تايدحت  

؟اهب   ● حجنتس  تاقفصلا  ددع  مك   
؟ريصق ● تقو  يف  تاقفصلا  نم  نيعم  ددعل  لوصولا  عيطتست  له   

● ( ًالثم نارودلا  ) . ةركلا كسم  لبق  اهب  مايقلا  كنكمي  ىرخا  تاكرح  دجوي  له   
 
تاعيونت  

● . تاقفصلا نم  نيعم  ددعل  اوقباستو  ،ةرك  عيمجلا  يطعا   
● . اوقباستو ةقرفا  ولمعا   
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ددمت ،صقم  ،ةقرو  هرجح ، 

 

نيبعالا ددع  ةبسانملا ٢ : رامعالا  : +٦ 

تادعم ءيش : ريضحتلا ال  تقو  ميلعتلا / قئاقد :  ٣ 

 
 

ءدبلا لبق   
صقم ● قرو  ةرجح  بعلي  فيك  فرعي  عيمجلا  نا  دكأت   

 
تاريضحتلا  

● . مهلجرا ودمي  نا  نيبعالا  الكل  حمسي  ناكم  رايتخا   
 

بعللا ةيفيك   
● ! كمص نم خ رتكا  هيلع  ظفاحت  نا  لواح   . نزاوتلا ىلع  ةظفاحملا  يه  ةبعللا  هذه  نم  فدهلا   

● . صقم ةقرو  ةرجح  بعللاو  كمصخ  عم  هجول  هجو  ةبعللا  أدبا  .  
● . كمادقا كرحت  نا  جاتحت  ،كناكم ال  ىقبا  صقم  ةقرو  ةرجح  زوفت  ةرم  لك   
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● . مامالا ىلا  مدق  كلجر  دم  رسخت  ةرم  لك   
هرم  ○ لك   . ىرخالا كرخت  الو  ،ءارولا  ىلا  كمادقا  ىدحا  عضت  نا   : ةبعلا هذه  بعلل  ةقيرط 

. ءارولا ىلا  ةوطخ  كمدق  عجرا  رسخت   
اذه ○ برج  ةرم ،  لك  يف  ربكأ  ةقدب  ةفاسملا  سفن  ديدمتل  فلخ  : ةيمامألا  كمدق  كيرح  تب مق 

كبعكب كعبصإ  سملو  ةيفلخلا  كمدق  ةيمامألا  . كمدق  كرحو  كانه  مدقلا  كلت  كرتا 
. كمصخ عباصأل  ةديدجلا  . 

ء. ● يش ىلع  يكتي  وا  مكنم  صخش  عقي  ىتح  ةبعللا  يف  رمتسا   
 

تيبلاب تاقيسنت   
● . ةيفاك ةحاسم  دجوي  نوكيل  شفعلا  كيرحت  كنكمي   

 
تايدحت  

ددمتت ● نا  عيطتست  ىتم  ىتحل   
؟ددمتت ● نا  نود  بعللاب  رمتست  نا  كنكمي  له   

 
تاعيونت  

● . صاخشا ةثالث  عم  ةبعللا  بعلا   
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Playworks.org              Donate Today     
 17 

( يدحت ةبعل  ةيجلث ( ةفصاع   

 

نيبعالا ددع  ةبسانملا ١٠-١ : رامعالا  : +٥ 

تادعملا ةقرو : ريضحتلا  تقو  ميلعتلا / : ٢- قئاقد  ٣ 

 
 

ءدبلا لبق   
● . ةرئاد ولكشي  ونا  نيبعالل  بسانم  عساو  ناكم  دجوا   

 
تاريضحتلا  

● . جلثلا مه  تاليطتسملا  هذه   . ةقرولا صق  قيرط  نع  ةريغص  تاليطتسم  عنصب  مق   
● . ةرئاد ولكش   

 
بعللا ةيفيك   

● . ءامسلا ىلا  جلثلا  يمر  زهاج ا عيمجلا  نوكي  امدنع   . جلثلا لمحيل  صخش  راتخا  ءيش  لوا   
ضرالا ● ىلا  اهلوصو  لبق  اهكسمي  نا  لواحي  عيمجلا  نا  ىلع  صرخا  طقاستلا  ىلع  جلثلا  ءدبي  امدنع   
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● . ةيناثلا ةلحرملا  أدبت  اذكهو  جلثلا  نم  ىرخا  ةصيصق  وفيض  اوتحجن  ازا   
يف  ● ة  ثالثلا كسمو  ،ةثلاثلا  ةلحرملا  ىلا  لاقتنالل  نيتنثالا  ىلع  ضبقلا  بجي  ةيناثلا  ةلحرملا  لالخ 

. كلذكو ،ةعبارلا  يف  ةعبرالاو  ،ةثلاثلا   
● . بعللا ل  الخ ةديدج  روما  اوفيضو  بعللا  يف  اورمتسا   

 
 

تيبلاب تاقيسنت   
● . رذح نك  نكلو  ،يقابلا  نم  ىلعا  ناكم  نم  جلثلا  يمر  كنكمي   

  
 
تايدحت  

؟هيلا ● لوصولا  نوعيطتست  جولثلا  نم  ددع  مك   
؟ديالا ● لامعتسا  ريغ  نم  مهكسم  نوعيطتست  له   

 
تاعيونت  

● . كدحول وا  صاخشالا  نم  ريغص  ددع  عم  بعلا   
● . جولث لكش  ىلع  قاروالا  صق   
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زيكرتلا  

 
 

نيبعالا ددع  ةبسانملا ٢+ : رامعالا  : +٦ 

تادعم اهلقنو : اهيمر  لهسلا  نم  ةفيفخ  ةرك  ريضحتلا  تقو  ميلعتلا / : ٢٠- ةيناث  ٦٠ 
 

 
ءدبلا لبق   

● . كماما فقي  يذلا  صخشلا  ىلا  رظنلا  عم  ةركلا  يمرل  ةحيحصلا  ةقيرطلا  حرش   
● . هل ةركلا  يمر  لبق  صخشلا  مسا  يداني  نا  بجي  بعالا  نا  ديكأتلا   

● . دي ةفخب  ةركلا  يمر  ةيفيك  نيبعالا  فرعي  نا  صرحا   
 
تاريضحتلا  

● . هيف ةرئاد  ولكشي  نا  نيبعالا  عيطتسي  ةعساو  ةحاسم  رايتخا   
 

بعللا ةقيرط   
● ... خلا نينغم  ،تارايس  ،ةكاوف  ،تاناويح   : لاثم ،ةبعلل  ةيفلخ  رايتخا    
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مسا  ● يداني  مث  ،ةطق   : ًالثم ،ةيفلخلاب  طبترم  ءيش  مسا  لوقي  ةركلا  يمري  يذلا  لوالا  صخشلا 
. هل ةركلا  يمر  دارملا  صخشلا   

نم  ● همسا  ىداني  مل  صخش  مسا  يدانيو  ،ةيفلخلاب  طبترم  رها  ءيش  راتخي  نا  صخشلا  ىلع  بجي 
. لبق  

● . يدانتل يناوث  ةثالث  طقف  كعمو   . ةبوجالا راركت  عونمملا  نم   
دوعي  ○ مث   ( كاج جنيبمج  ةسمخب ( الثم  موقي  ونا  كيلع  بجي  رخأت  وا  مسا  ريركتب  ماق  بعالا  اذإ 

. هبعللا ىلا   
● . ةيفلخلا اوريغ  ،صاخشا  ةثالث  ئطخي  امدنع    

● . اهراضحا نوعيطتسي  طقف  ةركلا  دحا  طقسا  ازا   
 

تيبلاب تاقيسنت   
● . هب بعلاو  بروج  روك  ،ةرك  دجت  مل  اذا   

● . جاجز نم  ةعونصملا  ضارغالاو  كيبابشلا  نع  داعتبالا  نع  صرحلا  ةفيفخ  ة  رك وتمدختسا  اذا  .  
● . ةيفاك تسيل  ةحاسملا  ازا  نوسلاج  متناو  اوبعلا   

 
. ةفاسملا ىلع  ظافحلل  تاليدعت   

● . ةيقيقح ةرك  لدب  ةيفخ  ةرك  مادختسا   
● ... خلا ميات  سيف  ،موز  ،كوبسيفلا  قيرط  نع  ةبعللا  بعل  نكمي   

 
تايدحت  

● . ةيفلخلا ريغت  لبق  ةرم  دمصت ٢٠  نا  لواح    
● . ةيناث نيرشع  ًالثم  ؛نيعم  تقو  رايتخا   

 
تاعيونت  

● . ضعبلا مهضعبل  ةركلا  وعفدي  نا  نكمملا  نم   : رمعلا نم  رغصا  لافطال   
● . لبق نم  كل  ةركلا  ررم  صخشل  ةركلا  ةداعا  حمسي  نا ال  نوناق  عضو   

● . ةبع للا جراخ  وهف  رسخي  نم  ؛اهنم  نيبعالا  جرخت  ةلحرم  ةبعللا  لحارم  نم  ةلحرم  لعجا   
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قالمعلا   

 

 

نيبعالا ددع  ةبسانملا ٤+ : رامعالا  : +٤ 

تادعملا ءيش : ريضحتلا ال  تقو  / ميلعتلا قئاقد :  ٣ 
 

 
ءدبلا لبق   

● . اهيلا باهذلا  نوعيطتسي  يتلا  نكامالا  نوفرعي  نيبعالا  نا  دكأتو  ،ةبعلل  دودحلاو  نيناوقلا  ددح   
● . نودوعي فيكو  ةيرقلا  لها  ىلع  ضبقلا  متي  فيك  عيمجلا  فرعي  نا  دكأت   

 
تازيهجتلا  

● . هيف تاقوعم  عضوو  ،ةلوهسب  هيف  فحزا  نكمي  ناكم  رايتخا   
● . مهيلع ضبقلا  دعب  ةيرقلا  لها  باهذ  ناكم  ديدحت   

 
بعللا ةيفيك   

● . ةيرقلا لها  مه  نيبعالا  يقابو  ،قالمعلا  وه  دئاقلا   
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يف  ● ءابتخال  نيبعالا ل قلطني   ،" زيرف مووف  ياف  ييف  لوقيو " ،ةبعللا  ءدب  ةطقن  يف  ةبعلا  أدبي  قالمعلا 
. مكناكم اوفقو   " زيرف دئاقلا " لوقي  امدنع  نكاما ،   

● . توص يا  نودبو  ةكرح  نود  اوقبي  نا  نيبعالا  ىلع  بجي   
الو  ● ،ىرقلا  لها  نم  عيطتسي  ام  لك  ىلع  ضبقيو  ةقالمع  ةوطخ  ةثالث  ذخأي  نا  قالمعلا  عيطتسي 

. كلذ لالخ  مهناكم  نم  اوكرحتي  نا  نوعيطتسي   
● : يلي ام  ثدح  اذا  ضبقلا  ن  اكملا ىلا  باهذلا  نيورقلا  ىلع   

○ . قالمعلا قيرط  نع  مهضبق  مت   
○  . مهناكم نم  نوكرحتي  نوغلابلا  نم  دحا  يا  وا  قالمعلا  مهآر  ازا   

○ . ًاتوص نوردصي  نوغلابل  وا ا قالمعلا  مهعمس  اذا   
○ . فحزلا لدب  نوشمي  وا  نوضكري  نوغلابلا  وا  قالمعلا  مهآر  اذا   

ةلحرملا  ● يف  ءاهتنالا  ةطقن  يه  ةيادبلا  ةطقن  نوكت   ، ةيناثلا ةلحرمب  ءدبلاو  ىلوالا  ةلحرملا  ءاهتنا  دنع 
. ىلوالا  

● . نيورقلا عيمج  ىلع  ضبقلا  متي  ىتح  ةبعللا  رمتست   
يف  ○ قالمعلا  لشف  اذا  ةبعللا  ىلا  عوجرلا  نوعيطتسي  ،مهيلع  ضبقلا  مت  نيذلا  نيورقلا 

. لحارملا نم  ةلحرم  يف  دحا  ىلع  ضبقلا   
○  

تيبلا يف  تاقيسنت   
ةحاسملا  ● ازا   . فحزلل نما  ناكملا  نا  ىلع  صرحلا  نكلو   . تيبلا جر  اخ وا  لخاد  ةبعللا  بعل  نكمي 

. رغصأ تافاسم  ذخأي  نا  قالمعلل  نكمي  ،بعلل  ةريغص   
 
تايدحت  

● . رغصأ وا  ربكأ  تاوطخ  ذخأي  نا  ىلع  قالمعلا  يدحت   
 
تاعيونت  

● . ةلحرم لك  يف  ديدجلا  قالمعلا  اونوكي  نا  نيورقلا  نم  دحا  رايتخا   
● . ةف لتخم قرطب  نوكرحتي  نيورقلا  لعجا   

● . قالمعلا تاوطخ  ددع  ديدحتل  درنلا  رجح  لمعتسا   
برهي  ● رسخ  ازا   ( صقم ،ةقرو  ،ةرجح  ةبعل ( بعلي  نا  بجي  ،يورقلا  ىلع  قالمعلا  ضبقي  امدنع 

. يورقلا  
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ريودتلا ةداعإ  ةرك 

 

. ةفاظنلا ىلع  ةظفاحملا  يف  ةدعاسملا  وا  ،حرملل  اهبعل  نكمي   

نيبعالا ددع  ةبسانملا ٢+: رامعالا  : +٣ 

 . ةيمر نكمي  ءيش  وا  ،ةفيفخ  ةرك  ؛ةجاتحم  تادع  م
قودنص وا  ،ريركتلا  ةداعال  تايافن  ةلس    

ميلعتلا تقو  ريضحتلا / قئاقد : سمخ   

 
 

ءدبلا لبق   
● . ةرئاد يف  سلجي  نا  عيمجلا  ىلع   

ةحيرمو ● ةبذهم  ةغل  مادختساو  ،عيمجلا  عيجشت  ةيمها  ىلع  دكأ   
 
تازيهجتلا  

ةرئادل ● فصتنم ا يف  قودنص  وا  تايافن  ةلس  عضوب  مق   
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بعللا ةيفيك   
يف  ● ةركلا  نوكت  نم  ءانغلا  ءاهتنا  دنع   . ةينغا ءانغ  لالخ  ،ةرئادلا  يف  عيمجلا  نيب  ةركلا  ريرمت  متي  

. تايافنلا ةلس  لخاد  ةركلا  يمري  نا  لواحي  نا  عبطتي  ةدي   
● " دلانودكام دوا  " " يادثريب يباه  ،يناغالا " ىلع  ةلثما   . تقولا سفنب  ءانغلاو  ةركلا  ريرمت  ىلع  ونرمت   

ءاهتنا  ● ءانثا  هدي  يف  ةركلا  نوكت  نم  وه  ةماما  نم  فقي  نا  عيطتسي  يذلا  ديحولا  نا  ىلع  دكأ 
. ةينغالا  

● . ةلسلا نم  ةركلا  رضحي  نا  عيطتسي  دئاقلا  طقف   
 

تيبلاب تاقيسنت   
● . ةركلا لدب  بروج  روك   

 
 

ةفاسملا ىلع  ظافحلل  تاليدعت   
● . ضعبلا مهضعب  نم  راتما  عبرا  دعب  نع  نيبعالا  اونوكي  نا  بجي   

● . ةركلا جرحد  وا  يمر   ا
 
تايدحت  

ىلوالا  ● ةفللل  نيعم  تقو  ديدحتب  مق   
بعللا ● ءانثا  ةدحاو  لجر  ىلع  فوقولاب  ةبعللا  ءاهنا  لواح   

ةدئاس ● ريغلا  ديلا  اومدختسي  نا  نيبعالل   
● . ةصق ةءارق  ًالثم  ،ةزئاج  مهل  لعجا  مهدعب  نم  بيترتلاو  فيظنتلا  نم  لافطالا  ىهتنا  اذا   

 
تاعيونت  

ةبعللا ● ءدب  لبق  ةلسلا  يف  ةركلا  يمري  نا  لواحي  نا  لاجملا  عيمجلا  يطعا   
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رضخا ءوض  ،رمحا  ءوض 

 

نيبعالا ددع  ةبسانملا ٢+ : رامعالا  : +٤ 

ةجاتحملا تادعملا  ءيش : ريضحتلا ال  تقو  ميلعتلا / قئاقد : ةسمخ   

 

 
ءدبلا لبق   

رمحأ ● ء  وضلا ناك  ءانثا  كرحت  دحا  اذا  ثدحي  اذام  نوفرعيو  ،نيناوقلا  فرعي  عيمجلا  نا  دكأت   

● . ةراتخملا ةقطنملا  يف  ةنما  ةقيرطب  اوكرحتي  نا  فيك  فرعي  عيمجلا  نا  دكأت  .  
 
تازيهجت  

● . ةياهنلا ةطقنو  ةيادبلا  ةطقن  حضاو  لكسب   
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بعللا ةيفيك   
● . ةيادبلا ةطقن  نم  عيمجلا  عم  أدبإ   

● . ةياهنلا ةطقن  ىلا  عيمجلا  قلطني  رضخا  ءوض  لوقت  امدنع   
○ ( فحز ،ضكر  الثم  ةبعللا ( ءانثا  ة  كرحلا ةيفيك  نيبعالل  لوقت  نا  ىلع  صرحا   

● . فقوتي نا  عيمجلا  ىلع  بجي  رمحأ  ءوض  لوقت  امدنع   
○ . ةيادبلا ةطقن  ىلا  ةدوعلا  مهيلع  بجي  ،رمحأ  ءوض  لوق  دعب  نيبعالا  دحا  كرحت  اذا   

● . ةياهنلا ةطقن  ىلا  مظعملا  وا  عيمجلا  لصو  اذا  ىرخا  ةرم  اوبعلا   
،لبق  ● نم  هرود  ىلع  لصح  اذا  نكلو  ،ديدجلا  دئاقلا  وه  نوكي  ءيش  لوا  ةياهنلا  ةطقن  ىلا  لصي  نم 

. رود هل  نوكي  نا  عيمجلا  ىلع  صرحلا   . دئاقلا نوكي  هنم  برقا  صخشلاف   
 
 

ةفاسملا ىلع  ظافحلل  تاليدعت   
ةيادبلا ● ةطفن  نم  دعب  نع  نوعزوتي  مهلعجاو  ،نيبعالا  نيب  ةيفاك  ةحاسم  دجوي  نوكي  نا  صرحا   

 
تا يدحت  

● : ةنيعم تاكرح  عم  ةبعللا  يف  ىرخا  ناولا  مدختسا   
ضكرا ○  : رضخا  

كعباصا ○ فارطا  ىلع  يشما   : رفصا  
بنرالا ○ ةزفق   : يجسفنب . 

 
تاعيونت  

كرحتلل ● ربكا  ةحاسم  نيبعالا  يطعيل  ،ةياهنلا  ةطفن  يف  فقي  نا  دئاقلل  نكمي   
ءوضلا  ● لدب  فلخلل  رظنلاو  ،رمحالا  ءوضلا  لدب  مامالا  ىلا  رظنت  نا  نكمي  عمسي  نا  عيطتسي  نمل ال 

رضخالا  
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ةعبس       

 

 

نيب عالا ددع  ةبسانملا ٢+ : رامعالا  : +٦ 

ةجاتحملا تادعملا  ءيش : ريضحتلا ال  تقو  ميلعتلا / نيتقيقد :  

 

 
ءدبلا لبق   

● . ءدبلا لبق  دحاو  بعال  رايتخا   
 
تازيهجتلا  

● . ةرئاد يف  نيبعالا  عضوا   
 

بعللا ةيفيك   
● . ةعبسلل اودعيو  عيمجلا  عم  لكلا  لصاوتي  نا  ،ةبعللا  نم  فدهلا   
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عبس  ● دجوي  اذا ال  ،ةعبس  مقر  ىلا  لوصولا  ىتح  يلاتلا  مقر  يداني  بعال  لكو  ،دحاو  مقر  عم  ءدبا 
. راودالا اوررك  نيبعال   

● . ماقرالا نم  مقر  لدب  ةكرحب  موقي  نا  بجي  يلاتلا  بعالا   . اوفقوت ةعبس  مقر  يلا  لوصولا  دنع   
○ . ةعبس كمقر  لدب  كاج  جنيبمج  نيرمتب  موق  وا   . ةثالث مقر  لدب  ةرقب  توص  ردصا   : لاثم  

● . اوررك ،نيناوقلا  عيمجلا  مهفي  امدنع   

● . مقرلا قطن  نود  ةكرحلا  ذفن  ،نوناق  هل  عوض  مت  مقر  رود  نوكي  امدنع   
● . ةلحرملا اوديعأو  ةلكشم  يا  دجوي  نا ال  مهربخا  ،ةكرحلا  دحا  ىسن  اذا   

● . ديدج نوناق  اوفيض  ةعبس  مقر  ىلا  ولصت  ةرم  لك   
● . مقر لكل  نوناق  عضي  ىتح  اورمتسا   

 
تيبلاب تاقيسنت   

● . سولجلا ةلاص  وا   ، لكالا ةلواط  ىلع  اوبعلا   
● . ويديڤ قيرط  نع  ،تنرتنالا  قيرط  نع  اهبعل  كنكمي   

 
. ةفاسملا ىلع  ظافحلل  تاليدعت   

● . رخألاو صخش  لك  نيب  رتم  دجوي ٤  نوكي  نا  صرحا   
 
تايدحت  

● . مقر لكل  نوناق  عضو  مكنكمي  له   
● . ةعبس نم  رثكا  ماقرأل  وبعلت  نا  ولواح   

 
تاعيونت  

● . نيعم يضاير  نيرمتب  اوموقي  نا  نوكح  ضي وا  نورسخي  نيذلا  صاخشالا  لعجت  نا  نكمي   
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يفنا اذه   

 

نيبعالا ددع  ةبسانملا ٢+ : رامعالا  : +٨ 

تادعملا ءيش : ريضحتلا ال  تقو  ميلعتلا / قئاقد :  ٣ 

 

 
ءدبلا لبق   

● . ضعبلا مهضعب  بناجب  فقت  ةعومجملا   
○ . عيمجلا ىري  نا  دئاقلا  عيطتسي  وتح  ضعبلا  مهضعب  بناج  وا  ةرئاد  يف  انا  اوفقي  نا  نيبعالا  ىلع   

 
تازيهجت  

● . ةعساو ةيفاك  ةحاسم  دجوي  نوكي  نا   
 

بعللا ةقيرط   
ءاضعا  ● نم  وضع  يداني  نا   ( ةرئاد فصن  يف  صخشلا  وه  دئاقلا  نيبعالا ( دئاقلا  عدخي  نا  ةبعللا  نم  فدهلا 

(. دعاس هيداني  نا  بجي  نام  امدنع  قنا  ،هفنا  يداني  نا  ًالثم  د. ( وصقملا مسالل  ريغ  مسالا  ةمسج   
● ". يفنأ اذه  لوقيو " ًالثم  نيبعالا  دحا  دعاس  ىلع  رشؤي  ،فصنلا  نم  ء  دبي دئاقلا   
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○ ". يدعاس اذه  لوقيو " ةفنا  ىلع  رشؤي  نا  بعالا  ىلع   
● . ئطاخلا مسالاب  يدانيو  رخا  وضع  ىلع  رشؤيو  رها  بعالل  دئاقلا  هجوتي   

● . ئطخي نا  نيبعالا  دحا  ىلع  بجي  ،ةرئادلل  مضني  نا  دئاقلا  عيطتسيل   
● . ديدجلا دئاقلا  نوكي  نيبعالا هو  دحا  ئطخي  امدنع   

 
تيبلاب تاقيسنت   

● . ةيفاك تسيل  ةحاسملا  اذا  نوسلاج  متناو  اوبعلا   
 

ةفاسملا ىلع  ظافحلل  تاليدعت   
● . ضعبلا مهضعب  نم  دعب  نع  وسلجي  وا  وفقي  نا  نيبعالا  ىلع   

 
تايدحت  

● . ةدحاو لجر  ىلع  ةبعللا  وبعلا   
 
تاعيونت  

● . مسجلا لدب  ةفرغلا  يف  ضارغا  ىلع  ريشأتلا  نكمي   

. كسأر نم  ربكأ  ءايشأ  وا   .. خبطم ضارغا  ًالثم   : اهيلع رشؤت  ةنيعم  ةئف  راتخإ   
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كرحت  ،يشما  ،تحت  ،قوف 

 

نيبعالا ددع  ةبسانملا ٢+ : رامعالا  : +٥ 

ةجاتحملا تادعملا  ءيش : ريضحتلا ال  تقو  ميلعتلا / قئاقد :  ٣ 

 

 
ءدبلا لبق   

●  . لعف لكل  ةبسانملا  دادضألا  ددح   
○ . لفسالل لزني   ": قوف " : الثم  

○ . قوف ىلا  زفقي   ": تحت " 
○ . ناكملا لوح  نوضكري  نيبعالا   ": فقوت " 

○ . نوفقوتي نيبعالا   ": يشما " 
● . نيعم يضاير  نيرمتب  موقي  نا  هيلع  نيبعالا  دحا  أطخا  اذا   

● . بعللاب ءدبلا  لبق  ةبرجت  ةلحرمب  مايقلا   
 
تازيهجت  

. يدانم نييعتو  ةفرغلا  لوح  فوقولا  نيبعاللا  عيمج  نم  بلطا   
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بعللا ةقيرط   

● . رماوالا نلعي  دئاقلا   
موقيل  ● دحأ  ئطخي  اهدنع  ةبعللا  فقويو   . ئطخي نم  ىريو  ةبعللا  ريس  دئاقلا  بقاري  ىلوالا  قئاقدلا  يف 

. ةبوقعلاب  
● . ةبوقعلا ذيفنت  ءانثا  ةبعللا  لمكت  ،أطخلا  دنع  ةبعللا  فاقيال  يعاد  قئاقد ال  ةدع  دعب   

 
تيبلاب قيسنت   

● . ناكملا يف  ضكرلا   
 

ةفاس ملا ىلع  ظافحلل  تاليدعت   
● . ضعبلا مهضعب  نم  دعب  دنع  نوفقي  نيبعالا  لك   

 
تايدحت  

● . ئطخب مايقلا  لبق  دومصلا  قيرفلا  عيطتسي  ىتم  ىلا   
 
تاعيونت  

● . دادضالا نم  لدب  يه  امك  رماوالا  نومت  نا   
● . رماوالا ةعرس  يف  اوعون   
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