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Reach Level B   باللون األحمرالنشاطات 
 

 
 

 القصة اإلسبوعية 
 

Communication Then and Now 161-144 فحاتص 

 

 

 اإلستماع 
 : إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://safeYouTube.net/w/e297 
 الكتابة
أو من خالل كتابة رسالة؟ إرسم صورة لك  عبر الهاتف، شخصيًا، ؟كيف يعجبك أن تتواصل أو تتحدث •

على سبيل  الذي تبدأ بها الكلمة.الصوت تسميات للرسومات في رسمك مع  5قم بإضافة  وأنت تتواصل.
 . windلكلمة    Wالمثال: 

سافر وانت تك لإرسم صورة . بإستخدام القارب والقطار، قام بالسفر Grandfather’s Journeyفي  •
تسميات للرسومات في رسمك مع  5. قم بإضافة في الربيع القيام به اآلن ودت القارب والقطار اً ستخدمم

 . boatلكلمة    Bالصوت الذي تبدأ بها الكلمة. على سبيل المثال:
 

 التحدث 
 ي الصورة.فكل التسميات التي كتبتها لهم  وإقرأحد أفراد عائلتك كتابتك ألر ـظهأ •
 .عائلتكالبلد الذي تنحدر منه . تحدث مع عائلتك عن جدكعن  أحد أفراد عائلتك إسال •

 الخطط اإلسبوعية 
 

   اإلثنين
 قصة ال إقرأ
 

 الثالثاء
 نشاط خاص باإلستماع 

 
 األربعاء
 ة قص الأعد قراءة 

 
 الخميس

 خاص بالكتابة 1إختار نشاط 
 

 الجمعة
 خاص بالتحدث  1إختار نشاط 

 

 النشاطات باللون األصفر 
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://safeYouTube.net/w/e297 

 الكتابة
كيف يعجبك أن تتواصل أو تتحدث؟ عبر الهاتف، شخصيًا، أو من خالل كتابة رسالة؟ إرسم صورة لك  •

تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على  5قم بإضافة  وأنت تتواصل.
 الجملة: وإكمال. في أسفل الرسم، أطلب من طفلك كتابة boatلكلمة     Botسبيل المثال: 

I like to communicate by ________because__________. Example: I like to communicate by 
writing letters because I like to draw pictures too. 

، الذهاب ألي مكان بالعالم حول العالم. أذا كان بإستطاعتك ، قام بالسفرGrandfather’s Journeyفي  •
تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه  5قم بإضافة و  إرسم صورة أين كنت تريد الذهاب ولماذا؟

. في أسفل الرسم، أطلب من طفلك كتابة boatلكلمة    Botطفلك من األصوات. على سبيل المثال: 
  الجملة:وإكمال 

I want to go to _____________________ because __________________________________ 
Example: I want to go to Disneyland because I want to go inside the princess castle.  

 التحدث 
 . التي كتبتها في الصورة والكتابة أظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات •
 .عائلتكعائلتك عن البلد الذي تنحدر منه تحدث مع . عن جدكأخبر أحد أفراد عائلتك  •

 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://safeYouTube.net/w/e297 

 الكتابة
إرسم صورة لك كيف يعجبك أن تتواصل أو تتحدث؟ عبر الهاتف، شخصيًا، أو من خالل كتابة رسالة؟  •

تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على  5قم بإضافة  وأنت تتواصل.
عن الطرق  جمل عدةفي أسفل الرسم، أطلب من طفلك كتابة  . phoneلكلمة    fanسبيل المثال: 

 .المختلفة التي يتواصلون بها
 

 5بإضافة  قمو  إرسم صورة أنت؟ تَ دلِ . أين وُ البلد الذي ُوِلَد فيهيعود إلى ، Grandfather’s Journeyفي  •
لكلمة    Famleتسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال:

family.  فيهد لو  يذن الاالمكفي أسفل الرسم، أطلب من طفلك كتابة عدة جمل عن. 
 التحدث 
 .أظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة وما كتبته •
 .عائلتك ت منهإنحدر تحدث مع عائلتك عن البلد الذي عن جدك. أحد أفراد عائلتك  إسأل •
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