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ةيميدقتلا ضورعلا يف  اهنيمضت كنكمي

ةيطعلا هراس :ةطساوب ةيبرعلاةغللاب اهلقن مت

هيقفلا مايأ .م :ميدقت

https://tekhnologic.wordpress.com/
https://www.strategylearn.com/


 ىلإ بــلاطلا ريــشي ىتــح تاــملك ىتــح وأ /تاراــبع /ةلئــسأ ىلإ اــهرييغت نــكمي ،ةــمقرم تاــعبرملا دجتــس فــلملا حتــف دــنع•
.بعللا عبرم
.)x( قيرف و )o( قيرف ،نيقيرف ىلإ لصفلا مسق•
 ةدــحو ةطغــض( ةــصاخلا هــتمالع عــضو عيطتــسي ،هــيلإ راــشملا عــبرملا لاؤــس ىــلع بــجي امدــنع ،ًالوأ بــعلي )o( قــيرف•

 طغـض( هـتمالع عـضو عيطتـسي هـيلإ  راـشملا عـبرملا ىوتحم ىلع باجأ اذإ ،يلاتلا وه )x( قيرف ،)قيرفلا زمر راهظإل
.)نيترم عبرملا
.زئافلا وه ،ميقتسم طخ يف تامالع ثالثب قيرفلا ،اذكهو•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/tic_tac_toe.pptx


.)٥–١( طاقن دجوت عبرم لك لفسأ ،عبرم٢٠ نم ةنوكم ةعقر دجتس فلملا حتف دنع•
 ةلأــسم وأ ،لاؤــس ىــلع ةــباجإلا :لاــثملا ليبــس ىــلع ،دوــشنملا عــبرملا ىوــتحم ذــفني امدــنع طاــقنلا ىــلع بــلاطلا لــصحي•

.خلإ...ةلمج يف ةملك فظوي وأ ،ةملك مجرتي ،ةيباسح
.ةيادبلا ذنم موسحم ةبعللابزوفلا لعجي ال امم ،ىلعألا طاقنلا ناكم فرعي ال بلاطلا•

.تانئاكلاب طبترملا ثدحلا رييغتب موقت نأ بجي نكل ،طاقنلا ناكم رييغت كنكمي��
.)هنع لأست نئاك ةروص وأ /ةزئاج ةروص( ىلإ ،طاقنلا مادختسا رييغت كنكمي كلذك��

ةظحالم

http://alrawdaschool.com/pptfiles/mystery_squares.pptx


.تاعبرم٨ هطيحيو )لاؤسلا( عبرم دجتس فلملا حتف دنع•
.)لاؤسلا عم قبطنت( ةحيحص ةباجإ نم رثكأ ديدحت كنكمي•
.ةطبترم رصانع ةقباطمل ةبعللا هذه مادختسا نكمي•
.تاباجإلا ةددعتملا ةلئسألل ةبعللا هذه مادختسا نكمي•
.عبرملاب صاخلا ثدحلا نول رييغت يف ةحيحصلا ةباجإلا ديدحت رييغت متي•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/pair_up.pptx


.اهيلع لوصحلا نكمي طاقن نع ةقلح لك رّبعت ،ةلخادتم تاقلح دجت فلملا حتف دنع•
.اهيلع لوصحلا نع ريبعتلاو ،طاقنلا ىلع لوصحلل ةيلآو ةليسو يه امنإ ،ةلئسأ ةبعللا يف دجوت ال•
.تاقلحلا ناولأ بسح ةنولم تاقاطب يف ًالثم ،)طاقنلا( تاقلحلاب اهطبرو كتلئسأ زيهجت كيلع•
.طاقنلا لانيل ةحيحص ةباجإ لاؤس ىلع بيجيو ةقلحلا نم ءزج راتخي قيرف لك مث قرف ىلإ لصفلا ميسقت متي•
.ةراتخملا طاقنلا بسح ،ةبوعصلا ىلإ ةلوهسلا نم ةلئسألا جردتت•
.ا�ول رييغت نكمي وأ ،ةقلحلا ءازجأ ىلع ةباتكلا نكمي :ةظحالم•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/bullseye.pptx


.)تاباجإ٨– تاباجإ٦– تاباجإ٤( تارايتخالا ةددعتم ةلئسأ تاذ حئارش ىلع فلملا يوتحي•
.ةحيحص اهادحإ ،تاباجإلاو ةلئسألاب بلاقلا ىوتحم رييغت عيطتست•
.رضخألا نوللاب ةباجإلا رهظتس ،ضرعلا ءانثأ ةحيحصلا ةباجإلا ىلع رقنلا دنع•
.رمحألا نوللاب ةباجإلا رهظتس ،ضرعلا ءانثأ ةئطاخلا ةباجإلا ىلع رقنلا دنع•
.ثدحلا نول رييغت نكمي كلذك ،حئارشلا يف تانئاكلا ناولأ رييغت نكمي•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/quiz_questions.pptx


Mystery door

.لاؤس وأ عوضوم ةباتك كنكمي باب لك فلخ ،باوبأ ةثالث كانه دجتس ،فلملا حتف دنع•
.لاؤس وأ ،هتشقانم متي عوضوم :لاثملا ليبس ىلع ،هفلخ نم صنلا رهظي ،باوبألا دحأ ىلع طغضلا دنع•
.ًاقبسم هحتف مت يذلا بابلل عوجرلا مدع قح عم ،اهاوتحمب مازتلالاو ،ىرخأ باوبأ ىلإ لاقتنالا نكمي امك•
.)زئاوج( تائفاكملا ءافخإل ةبعللا مادختسا نكمي•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/the_mystery_door_game.pptx


Jeopardy

.قرف ةدع وأ ،دحاو قيرفب اهبعل نكمم ،ةريهش ةبعل•
.ةبوعصلا ىوتسم بسح ،٥ ىلإ١ نم طاقنب ةلئسأ٥ عوضوم لك لفسأو ،عيضاوم ةعست ىلع ضرعلا يوتحي•
.ةباجإلاب قفرم لاؤسلا ةحيرشب طبترم مقر لك•
.طاقنلا ىلع قيرفلا لصحي ةحيحصلا ةباجإلا دنع•
.طاقنلا ددع سفن قيرفلا دقفي،ةئطاخلاةباجإلادنع•
.طاقنلانمددعربكأىلعلصاحلاوهزئافلاقيرفلا•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/jeopardy.pptx


.ةبوعصلا تايوتسم فالتخال حئارش٤ ىلع ضرعلا يوتحي•
.تاعبرملا فلخ ةروصلا ةفرعم لواحيو ،ام عبرم ءافخإب لوألا قيرفلا أدبي ،نيقيرفك بالطلا ميسقت متي•
.رخآ عبرم ءافخإب ،يناثلا قيرفلا رود أدبي ،اهيلع فرعتي مل اذإ ،ةروصلا ىلع فرعتلا قيرفلا لواحي•
.تاعبرملا فلخ نم ةروصلا ةفرعم نم نيقيرفلا دحأ نكمتي ىتح اذكهو•
!تاعبرملا فلخ نم روصلا رييغت نكمي ديكأتلاب•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/picture-reveal.pptx


Score Board

.اهضعب نع ءانغتسالا نكمي ،قرف٦ طاقن دصرل ةحول ىلع ةحيرشلا يوتحت•
.قيرفلا مسا ىلع طغضلا نكمي طاقنلا ةدايزل ،قرفلا طاقن دصرل ةبعللا•
.ءادوس ىلإ اهلوحتل ،ةنولملا تاليطتسملا ىلع طغضلا متي ،قرفلا دحأ نم طاقن ةلازإل•
.قباسلا ا�ول عاجرإ متي ىرخأ ةرم ءادوسلا تاليطتسملا ىلع طغضلا دنع•
.ىصقأ طحب ةطقن٢٠ ىلع لوصحلا قيرفلل نكمي•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/scoreboard.pptx


Spinning Wheel

.٢٠ ىلإ٣ نم عونتم رصانع ددعب حئارشب ةرفوتم ،ظحلا راود ةبعل•
.تائفاكملا وأ ،تاعومجملا وأ ،بالطلا ءامسأب بوتكملا صنلا لادبتسا نكمي•
.صرقلا ةرادإ ءدبل )ردأ( رز ىلع طغضلا متي•
.صرقلا رصانع دحأ ديدحتو ،صرقلا فاقيإل )ردأ( رز ىلع ىرخأ ةّرم طغضلا متي•
 .ةرادإلا راركت نكمي•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/spinning_wheel.pptx


Concentration

.تاقاطبلا ةقباطمل ةركاذ ةبعل نع ةرابع•
.اهلل ىنعم و اهفيرعتو ، ةملكلا :لثم صوصن تاعبرملا فلخ ءافخإ نكمي•
.ةصصخملا رارزألا مادختساب اهؤافخإ وأ ،تاقاطبلا ةفاك راهظإ نكمي•
.ةبعلل ةبوعص تايوتسم ريفوتو ،ةقباطملا حيملتل حئارش ةثالثب ةبعللا ةرفوتم•
.ىرخأ ةرم ءافخإلل صنلا ىلع طغضلا متي ،ةقباطملا متت مل اذإ ،مهيلع ءاقبإلا متي ،نيتقاطب ةقباطم دنع•
.ةحيحصلا ةقباطملا نم نكمتت ىتح ةهبتنم نوكت نأ بجي قرفلا•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/concentration.pptx


Football game

.فصتنملاو ةمدقملا يف مدقلا ةرك دجتس ،ضرعلا ءدب دنع•
.هامرم بناج ىلإ ةوطخ طغضلا متي ،ةحيحص ةباجإ لوألا قيرفلا بيجي امدنع•
.يناثلا قيرفلا ىمرم هاجتاب ةوطخ طغضلا متي ةئطاخ ةباجإ هسفن قيرفلا بيجي امدنعو•
.نيقيرفلا دحأ ىمرم يف ةركلا لوصو متي ىتح ةلئسأ تاقاطب مادختسا متيو•
.)!فده( ةيعيجشتلا ةرابعلا رهظتس ،زئافلا قيرفلا ىمرم يف ةركلا لوصو دنع•
.نيقيرف نيب طاقنلا دصرل ةبعللا مادختسا نكمي•
.قيرفلا مسا ىلع طغضا ،ام قيرفل فده دصرل•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/the_football_game.pptx


Battle Ship

.لاثملا ليبس ىلع ًالمج بلاطلا ا· نًوكي ةرابع وأ تاملك يوحت نأ نكمي ،عبرم٢٨ ىلع ضرعلا يوتحي•
.ب١ :لاثم ،فصلاو دومعلا مسا ةيمست قيرط نع ام عبرمل بلاطلا ريشُي•
.لكشلا ءازجأ ددعب طاقن عبري ،اًيواضيب ًالكش لمكتسي يذلا بلاطلا•
!حبري ،ًالماك لكش لمكتسي يذلا بلاطلا وأ•

http://alrawdaschool.com/pptfiles/battleships.pptx


يرعشألا ىسوم وبأ عراش ،٤ ةعطق ،ةضورلا ةقطنم


