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 أنشطة البحث االختيارية للتعلم الصيفي
 
 

 
غب بإعطاء ريبا ونبدأ بإجازة الصيف. الكثير منكم قد يرقلقد كان للتعليم عن بعد تأثير كبير على حياتنا في األشهر األربع الماضية وسوف ننتهي 

لى ع أطفالهم هذا الوقت لالستراحة الكاملة خالل اإلجازة، وفي نفس الوقت هنالك من يريدون ألطفالهم القيام ببعض األنشطة التعليمية لتساعد
 على مستوياتهم البدنية، والفكرية واألكاديمية. الحفاظ

 
ي األسفل سوف تجدون ب

 
بحث االختيارية ألطفالكم، مع بعض اإلرشادات حول تكرار االستخدام. نرجو منكن استخدام إجازة لعض أنشطة اف

ي باإلضافة إىل إتمام أي من هذه األنشطة. 
 
 الصيف للراحة والتعاف

 
هارات مهارات التواصل، م –لقد تم تصميم األنشطة المقترحة لتعكس منهج التعلم الخاص بالبكالوريا الدولية وبرنامج المراحل االبتدائية وهي 

 اإلدارة الشخصية، مهارات البحث، مهارات التفكير، المهارات االجتماعية. 
 ة التي سوف تجعل طفلكم يرغب بأدائها.نتمنى بأن نكون قد قدمنا تشكيلة من األنشطة المحفزة والممتع

 
 مهمة البكالوريا الدولية:

باحثين وُمّطلعين ومهتمين يساعدون في إنشاء عالم أفضل وآمن من خالل التفاهم واالحترام بين "تسعى البكالوريا الدولية إلى تطوير شباب 
 الثقافات."

 
- من خالل الرابط االلكتروني  Padletكنتم ترغبون بمشاركة التعلم الذي تقومون به خالل اإلجازة، فيمكنكم فعل ذلك على  إذا

https://padlet.com/philipedwards/p41itkwotkjqrilf يتجاوزن الملف  أال لسعة التحميل، يجب  )يرجى مالحظة وجود حد أقىص
 ميجا بايت.( 25

 
 

 نتمن  لكم تعلم
 
 سعيد ا

 
 ! ا

 
 IPKفريق ال

 
 
 
 

https://padlet.com/philipedwards/p41itkwotkjqrilf


 

 
 
 
 

 جدول أنشطة البحث للتعلم الصيفي
 

من النشاط. إذا  كالمربع بعد انتهائإذا أردت أن تحصل على شهادة إلتمامك أي من األنشطة خالل الصيف، قم برسم أو كتابة كلمة ذات صلة بالنشاط في 

نشاط سوف تحصل  18نشاط سوف تحصل على شهادة فضية. إذا أتممت  12أنشطة خالل الصيف سوف تحصل على شهادة نحاسية، إذا أتممت  6أتممت 

 نشاط سوف تحصل على شهادة البالتين )الذهب األبيض(. 24على شهادة ذهبية، إذا أتممت 

أيام في تصميم لعبة  3استغرقت  إذامثالً كثر من يوم على نشاط واحد، كمثال: عمل لعبة طاولة، قم بتعبئة مربع عن كل يوم. مالحظة: إذا استغرقت أ

، كما يمكنك طباعة هذا 30/8/2020مربعات. للحصول على شهادتك يجب أن تري هذا الجدول لمعلم صف الجديد في تاريخ  3الطاولة، فيجب عليك تعبئة 

 كان لديك طابعة في البيت.الجدول إذا 

الجائزة 
ونزية  البر

1 2 3 4 5 6 

 الجائزة
 الفضية

7 8 9 10 11 12 

 الجائزة
 الذهبية

13 14 15 16 17 18 

الجائزة 
 البالتينية

19 20 21 22 23 24 



                                                         

                  

 

 

 

 

 

 هذه الشهادة تمنح إلى 

_______________________     

 متطلبات خالل إجازة الصيف 6إلتمام 

 
 2020التوقيع: ________________ الموافق: سبتمبر 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 هذه الشهادة تمنح إلى 

_______________________     

 متطلب خالل إجازة الصيف 12إلتمام 

 
 2020________________ الموافق: سبتمبر التوقيع: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه الشهادة تمنح إلى 

_______________________     

 متطلب خالل إجازة الصيف 18إلتمام 

 
 2020التوقيع: ________________ الموافق: سبتمبر 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه الشهادة تمنح إلى 

_______________________     

 متطلب خالل إجازة الصيف 24إلتمام 

 
 2020التوقيع: ________________ الموافق: سبتمبر 

 
 
 
 
 
 
 



 أنشطة مهارات البحث

 البحث الشخصي
 . لجشرائح جو/ صانع كتاب مفكرة/  –وقم بمشاركة ما وجدت بأي طريقة تريدها  يثير اهتمامكابحث عن شيء 

 حتى يتمكن زمالئك من رؤيته. Padletقم بمشاركة مشروعك على 

 
 إرشادات مشاركة مشروعك:

  وما أردت أن تجد.اشرح ما يثير اهتمامك 
 .اشرح ما وجدت 
 .اشرح ما سوف تفعله كنتيجة للتعلم الذي قمت به 
  تسجيلي.استخدم مزيج من الكلمات والصور في الشرح، ربما يمكنك أيضا إضافة الصوت أو مقطع 

 
 كم من الوقت يجب أن تمضي على هذا النشاط؟ بقدر ما تشاء! إذا استمتعت جدا بهذا النشاط يمكنك إعادة عمله باهتمام آخر.

 ال ترمي الطعام!!!
 

 
 قم بمشاهدة كل من هذه التسجيالت:

 
 /mUeNy0rweM-https://youtu.beكيف تزرع الزنجبيل:  .1
 rz8-https://youtu.be/Cw1yyyqكيف تزرع شجرة أفوكادو من بذرة:  .2

 
 عن طريق استخدام هذه األسئلة اإلرشادية:

 ماهو الشيء الذي لم يتغير؟ .1

 ماهو التغير الذي حصل؟ .2
 ماذا تعتقد سوف يحدث بعد ذلك؟ .3

 

 قم بتصميم طريقة لتسجيل مالحظاتك كالرسم، تدوين المالحظات، الرسم البياني، العد، وكتابة بيان.
 

 استخدام شرائح جوجل أو عمل جدول في مستندات جوجل أو استخدام ورقة وقلم لتسجيل مالحظاتك.يمكنك: 
 

 الخاصة بالتعلم الصيفي. Padletقبل العودة للمدرسة قم برفع ما قمت به على صفحة 

 
 خذ خطوة إضافية

 ماذا عن تجربة خضراوات وفواكه أخرى؟ هل لديك أي بقايا سوف تفسد في أسفل الثالجة؟
  :البطاطاhttps://youtu.be/wrcPaPtTzHc 

  :الكرفسhttps://youtu.be/pTdanFEnkXE 

  زراعة المانجو:  –هذه صعبة جداhttps://youtu.be/Vz3qn58yIa8 

https://youtu.be/-mUeNy0rweM
https://youtu.be/Cw1yyyq-rz8
https://youtu.be/wrcPaPtTzHc
https://youtu.be/pTdanFEnkXE
https://youtu.be/Vz3qn58yIa8


 هل قاربك يطفو؟
 

 هل يمكنك عمل قارب ورقي يطفو؟
 هذه قائمة بالخطوات لمساعدتك في ذلك:

-by-step-boat-paper-a-make-to-crafts/how-good/arts-is-https://www.persil.com/uk/dirt
step.html 

 
 يمكن لقاربك حمله؟ legoكم مكعب 

 الكبيرة تحمل عدد أكبر؟هل القوارب الورقية 
 كم شكال يوجد في قاربك؟

 
 التحدي:

 ماهي القوى المستخدمة التي تجعل القارب يطفو؟
 

 Padlet ال رابط قم بمشاركة قوارب وما وجدت على
                                                                   

 مهارة اإلدارة الشخصية
 .يأن يكون لديك جسم صحي وعقل صحمن المهم جدا 

ً كيف يمكنك أن تكون صح  يمكنك أن   ؟يا
 
 Padletرغبت يمكنك نشر أشطتك الصحية على رابط ال إذا

 

 العب لعبة "تابع المحاول"
 كيفية اللعب:

 على مضرب تنس. ومحاولة موازنتها كرة ضرب كمثال –ط تجده صعباً ااختر رياضة أو نش (1
. انظر كم مرة يمكنك  (2  فعلها قبل أن تخطئ
 حاول مرة أخرى. انظر إذا ما أمكنك فعلها لمدة أطول من السابقة.  (3
  إذا لم تستطع فعلها لمدة أطول تابع المحاولة (4

ء الجديد الذي تعلمته عن نفسك؟ ي
 كيف كان شعورك عندما تغلبت عىل مستواك السابق؟ ماهو الش 

 Padlet لقم بمشاركة أجوبتك مع فرد من عائلتك أو عىل رابط ا
 

 ماهي األمور األخرى التي يمكنك استخدام لعبة "تابع المحاولة" معها؟
 

https://www.persil.com/uk/dirt-is-good/arts-crafts/how-to-make-a-paper-boat-step-by-step.html
https://www.persil.com/uk/dirt-is-good/arts-crafts/how-to-make-a-paper-boat-step-by-step.html


 قم بتصميم لوحة نظرية
 

قم بالتفكير باألمور التي تهمك مثل أهدافك واهتماماتك. يمكنك مشاركة هذه االهتمامات مع أفراد أسرتك وتصميم لوحة 
  نظرية.

 فكر باألمور التالية:
 اللوحة؟ صور؟ كتابات؟ اقتباسات؟ ألغاز؟ تضع فيماذا تريد أن 

 ماهي المواد التي سوف تحتاجها؟
 

 يمكنك التفكير باألمور التالية في لوحتك:
 ماهي إهتماماتك؟

 كيف ستحقق أحالمك؟
 ماهي أهدافك لهذه السنة؟

 مالذي تود تحقيقه في المستقبل؟
 

 هذا الدليل سوف يساعد طفلكم في تصميم اللوحة النظرية:
 steps/-10-works-board-vision-https://artfulparent.com/make 

 

 مهارات التواصل
 kids.com/-https://www.razبقراءة كتاب اليوم؟ ال؟ اختر كتابا من الرف أو قم بزيارة  هل قمت

 
 

https://artfulparent.com/make-vision-board-works-10-steps/
https://www.raz-kids.com/


 legoباستخدام مكعبات ال (Stop motion)متوقف الحركة صناعة فيلم 
 

 في البيت؟ LEGOهل لديك مكعبات  .1
 هل لديك قصة أو كتاب مفضل؟ .2

 
 بعض القصص الرائعة التي يمكنك العمل عليها:

 Little Red Riding Hood 
 ذات الرداء األحمر

 

 Where the Wild Things Are  
  أين تذهب األشياء البرية

 

 Goldilocks and the 3 Bears  
 ذات الشعر الذهبي والدببة الثالث

 
 The Gruffalo 

 الجرافيلو
 

 Stick Man 
 رجل العصا

 

 Fantastic Mr Fox 
 السيد ثعلب الرائع

 
  أو اختر كتابا منRAZ KIDS 

 
 م اذا ق، أو ربما لديك كتاب مدهش مفضل في البيت

 باستخدامه

 

 

 !!!LEGOال... أجل  LEGOمهمتك التعليمية هي أن تقوم بإيصال معلومات وأفكار القصة باستخدام الموبايل وال

 )يمكنك استخدام مكعبات بناء أخرى (
 

 صنع محاكاة للقصة.لاستخدم القصة والمكعبات لوضع خطة  .1
 https://youtu.be/Q0Lj3ha3XF8قم بالضغط على رابط اليوتيوب هذا لكيفية إعداد وتصوير فيلم متوقف الحركة:  .2

 

 
How to Film Lego Stop Motion! | Beginners Tutorial 

 
 Padlet بتحميل الفيديو على صفحة القم  .3

https://youtu.be/Q0Lj3ha3XF8
https://youtu.be/Q0Lj3ha3XF8


 احتفظ بمذكرة لإلجازة
 اإلجازة. يمكن فعل ذلك يوميا أو مرة في األسبوع. يقم بالكتابة عن األمور التي قمت بها ف 
 .يمكنك الكتابة عن األشياء التي أحببتها أو لم تحبها. يمكنك وضع بعض الصور 
  او األمور التي تقلقك.يمكنك الكتابة عن األمور التي تتطلع إليها 
  مذكراتك.يمكنك الكتبة عن أي شيء ترغب به. فهي 

 
 Padletإذا أحببت يمكنك مشاركة بعض من مذكراتك على ال 

 

 لعبة التخمي   
 

  . ي البداية فم بتقسيم الالعبي   إىل مجموعتي  
 
 ف

  يقوم الالعبان باختيار 
 
/ شخص/ مكان.  يجب عىل العب من كل فريق مغادرة الغرفة لمدة دقيقة ومعا ئ  شن 

  .يرجع كال الالعبي   إىل الغرفة 

  .ء/ الشخص/ المكان ي
  يقوم الفريقان بأخذ دور للسؤال عن الش 

  .الفريق الذي يخمن هذا األمر أوال يفوز 
 

 تحدث واستمع وارسم
 

 يعط كل شخص ورقة وقلم. 
. خطوة بخطوة.  ء معي   ي

ح لالعبي   بأنك سوف تقوم بإعطائهم تعليمات لرسم ش   اش 
 كمثال يمكنك إعطائهم تعليمات رسم دب خطوة بخطوة أو حنى رسم سلطعان

ته؟ ء الذي اختى ي
 بعد اإلنتهاء هل يمكن ألفراد عائلتك إخبارك باسم الش 

 
 Padletاذا أردت يمكنك مشاركة بعض الرسومات على ال 

 



                                                                    
 

 

 مهارات التفكب  
 

 اصنع متاهة لكرة زجاجية....
 للحصول عىل بعض األفكار https://www.youtube.com/watch?v=tR7o5g369FUقم بزيارة  . 1
 َمن ِمن أفراد أسرتك يستطيع إنهاء المتاهة أوال؟ . 2
 من خالل إضافة حفر يجب تجنبها؟هل يمكنك جعل متهتك أصعب  . 3

 
 Padletقم بمشاركة ماصنعت عىل ال 

 

 تحدي التفكير اإلبداعي
 

 بين األشياء، هل يمكنك فعل ذلك؟ -بشكل غير متوقع  -باستخدام ما تجده في البيت مثل األلعاب واربط  إللهامك RUBE GOLDBERGاستخدم آالت 
 

 كمثال:
 آلة لرن الجرس؟ .1
 البالون؟آلة لتفجير  .2
 آلة تقوم بفتح الباب؟ .3
 آلة تغلق النافذة؟ .4
 آلة تحرك سيارة لعبة؟ .5
 آلة تقوم بتمرير الملح؟ .6

https://www.youtube.com/watch?v=tR7o5g369FU


 
 كيف؟

 machine/-goldberg-rube-kids-https://tinkerlab.com/engineeringابحث هنا لتجد األدوات واألفكار: 
 https://youtu.be/nORRgU8sGdE كيف تقوم بتمرير الملح مع الحفاظ على التباعد االجتماعي*** هذا رابط آخر إللهامك. يسمى 

 
 

 .قد تحتاج لهذه األدوات لمساعدتك
 

 كرات زجاجية 
 

 لوح تزلج 
 

 شريط الصق  
 

 رمل 

 ي األكلصع  عصي المثلجات 
 

 دبابيس  بالونات 
 

 كرة تنس 
 

 مسطرة 
 

 ماء 
 

  مكعباتLego 
 

 كرات تنس الطاولة 
 

 مكعبات خشبية  
 

 مروحة 
 

 أسطوانات كرتون 
 

 سيارات لعبة  
 

 وعاء 
 

 كرتون 
 

 زجاجة مياه بالستيكية 
 

 دومينوز 
 

 خيط 
 

 علب رقائق الذرة 
 

 علب حديدية 
 

 قصدير 
 

   

 
 Padletصفحة الوحملها على ثم... باستخدام الهاتف المحمول قم بتسجيل محاوالتك والنتائج 

 

 االنتظار لرؤية آالتك الحالة للمشاكل!!  عال نستطي
 
 

 اصنع لعبة التركيب الخاصة بك:
 

 المنزل.قم برسم لوحة لمكانك المفضل للزيارة. يمكن أن يكون داخل أو خارج  .1
 قم بلصق لوحتك على قطعة كرتون ثم قم برسم أجزاء للتركيب. .2

 قم بقص هذه األجزاء لتصنع لعبة التركيب الخاصة بك. .3

 قم بتركيب اللوحة! هل يمكن ألحد أفراد أسرتك القيام بها؟ .4
 

 

https://tinkerlab.com/engineering-kids-rube-goldberg-machine/
https://youtu.be/nORRgU8sGdE


 

 Puzzle-a-https://www.wikihow.com/Makeقم بزيارة هذا الرابط لمساعدتك: 
 

1.                                                                                    2.                                                         3.                                                             4.  
 

                         
 

 Padlet قم بمشاركة ماصنعت على ال

 

 
 

 نشاط التفكر
 

ي قمت بها. 
  قم بالرجوع إىل أحد األنشطة السابقة النى

ي المرة القادمة؟ لماذا؟
 
ء ف ي

؟ هل ستغت  أي ش 
 
 جديدا

 
 هل تعلمت شيئا

 
. قم بكتابة  ي

 أفكارك أو تسجيل فيديو أو مقطع صوتى
 

 قم باستخدام افتتاحيات الجمل هذه لتوجيهك: 
“I am reflecting on ________.”    "._________ ي

 
 "أنا أتفكر ف

“During this activity, I learnt how to _______.”  ".______ خالل هذا النشاط قمت بتعلم كيفية" 
“If I did this activity again, next time I would _______ because ______.”    ".__________ إذا فعلت هذا النشاط مرة أخرى فسوف أقوم بتغيت  ______ بسبب" 

 
 يمكنك تسجيل فيديو أو مقطع صوتي أو كتابة أفكارك على ورقة وأخذ صورة لها.. Padlet كارك على الأفإذا رغبت يمكنك مشاركة 

 
 

 
 

 االجتماعيةالمهارات 

https://www.wikihow.com/Make-a-Puzzle


 هاتف الخيط
 

 مع أحد أفراد أسرتك. سوف تحصل على الكثير من المرح! "هاتف الخيط"قم بصنع 
 

ى كيفية صنعه.  https://www.youtube.com/watch?v=3yqB2KFwJCoقم بزيارة   لتى
 مساعدة شخص بالغ عند صنع الحفر في األكواب.صيحة للسالمة: قم بطلب ن

 
 ل أمكنك أخذ أدوار بين المستمع والمتحدث؟ه
 
 Padletذا أردت يمكنك مشاركة صورة أو فيديو على ال إ

 

 مع أحد أشقائك أو أفراد أسرتك. لعبة طاولةقم بصنع 
 

 يمكنك استخدام اللغة العربية أو اإلنجليزية أو اإلثنتين معاً!

 يمكنكم اتخاذ قرارات تتفقون عليها؟هل 

 هل سوف تختارون العجلة أو النرد للحركة؟

 ��تأكدوا من حصولك عىل الكثت  من المرح عند صنع اللعبة ولعبها 

 
 Padletقم بمشاركة صورة للعبتك عىل رابط ال 

 

 

 لعبة التمثيل:
 

 تتطلب منك هذه اللعبة تمثيل رياضة معينة دون أم تتحدث.
 يقوم كل من الالعبي   بكتابة اسم رياضة عىل ورقة، مثل التنس أو كرة القدم أو كرة السلة أو السباحة. 

 يجب على أفراد الفريق معرفة الرياضة التي تقوم بتمثيلها.
 

 ؟ما عدد الرياضات التي يمكنك تمثيلها خالل دقيقتين
 تذكر: احرص على أن يكون لكل العب دور في التمثيل.

 
 charades.html-playing-do.com/rules-to-stuff-https://www.funهذه خالصة لبعض الطرق التي يمكنك بها لعب هذه اللعبة: 

 
 

                                              

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3yqB2KFwJCo
https://www.fun-stuff-to-do.com/rules-playing-charades.html


 مواقع التعلم
 

ي  ي استخدمتها خالل التعليم عن بعد مثل موقع برودوجى
  . Prodigyبالطبع يمكنك زيارة أي من المواقع التعليمية النى

 
 


