أخ ونا!

القراءة والكتابة مع

أنا فرانك
دليل المد رس ومرشد المعرض
)كتاب التمرين (2

ستجد   هذا الدليل معلومات عن المعرض وعن كتاب التمرين .وستجد بجانب

ساعت.
حوا
ذلك توجيهات خاصة للمرشدين عند وجود زيارة .تستغرق الزيارة 

نتم لكم التوفيق!
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ن حن مت
شوقون جدا إ توايكوهات وقص ائد
ال ت¤م يذ .ي
ع
مكن كم أن ت شاركونا المت عة 
صف حة
الفي سب وك الخاصة بب يت أنا ف رانك.
ش ارك إح دى النت ائج 
ع ك تابة ا«سم وال بلد ثم
ال توايكو أو
الق صي دة .أو اد ُع الت¤ميذ لي صب حوا
أص دقاء ويقوموا ب ذلك بأنف سه م!
facebook.com/annefrankhouse

ال ن ام ج ب اخ ت ص ار

 مدرسة ويُ 
ؤ بها إ الم عرض.
 1تُط بع ك تب ال تمارين  ال
مع رض ومع هم ك تب ت مارينه م.
 2ي صل ال تميذ إلى ال
قديم من ط رف مرشد الم عرض.
ُل قى كل مة استق بال عند لوحة الت
 3ت
ذي يس تغ رق  4دق ائق و 30ثان ية.
 4ي ع رض ال شريط ال تاري خي ال
ُ
في كت اب ال تمارين عن الم عرض.
جز ال تميذ ال فروض ال تح ضي رية
 5ين
ض .تُق سم الم جم وعة إلى ق سم ين.
رحا قص يرا من ط رف مرشد الم عر
 6يُ ع طى ش
صل ون ع ليه ¶µن جاز جم يع ال فروض.
ي تم إع م هم ب الوقت ال ذي س يح
7
قة(.
دقي
40
راح:
)اقت
في حل قية لف ترة قص يرة وأن تُع ّل ق
ال جم يع ،يم كن أن تُنا َق ش النت ائج
 8عن دما ينت هي
مغن اطي سية الم وج ودة ب الم عرض.
على اللوحة ال
 صل ب عد ا¶نت هاء من زيارة الم عرض.
كن استع مال الدرس الرق مي  الف
 9يم

ا¶رشاد
µ
درس
بالنسبة إ ُ
الم µ
التحض  خل زيارة المعرض
وا«تيان
البدء  طبع كتب التمارين  /ربطها بالدباسة ¶
بها إ المعرض  إ المعرض  ا«ستقبال والتقديم
من طرف مرشد المعرض  يُ عرض ½
ال¾يط التاريخي من
التحضية من
 4:30دقيقة ،البدء الجماعي   الصفحات

كتاب التمرين )صفحات  1إ   (4تقسيم المجموعة
Â

با فروض كتاب التمرين 
إ
قسم  إنجاز 
المناقشة ال¤حقة :من يريد أن يتلو القصيدة أو التوايكو
Â
ال أنجز؟  الكلمة الختامية لمرشد المعرض.


ساعت½ .
ل¾ح موسع حول فروض
مدة الزيارة إ المعرض:
كتاب التمارين انظر الصفحة .3

بالنسبة إ مرشد المعرض
تحض المعرض )تنصيب وترتيب  /يوميات أنا
البدء 

تجه أحسن  20كتابا من كتب Ç

ا«طفال(
ف رانك /

تحض كلمة ا«ستقبال والتقديم  تصفح كتاب

Ç
درس  استقبال
التمارين  ضبط ا«مور مع ُ
الم µ
المجموعة  بدء المسار )انظر أع¤ه(  الكلمة
الختامية.
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½
ل¾ح موسع لكلمة ا¶ستقبال والتقديم انظر الصفحة .4

نصائح وحيل متعلقة بكتاب
التمرين
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المغناطيÜ
راهن /اللوح


الزم
الخط 

ع الفيسبوك إ مؤسسة أنا ف رانك.
وصولهم إ البيت 
نصيحة :إذا كتب الت¤ميذ قصيدة عن أنفسهم ،فيمكنك
أن تجمعها كلها   النهاية .ثم تتلوها )دون ذكر ا«سم(
Â
وتك الت¤ميذ يخمنون من هو الشخص الذي تتحدث
القصيدة عنه.

فرض الكتابة 2
قصيدة عن أنا ف رانك .يكتب الت¤ميذ قصيدة عن أنا ف رانك
وإذا بقي لهم بعض الوقت ،أيضا عن أنفسه م .عن طريق
بوتة
¶ا«جابة ع Õأسئلة بسيطة ،فإنهم يكتبون قصيدة 
Úيعة .تحدى الت¤ميذ   النهاية ليتقاسموا قصيدتهم
أو التوايكو الخاص بهم مع المجموعة وأن يرسلوها عند
دليل المرشدين )كتاب التمرين (2

الكتب

م عرض أنا ف ران ك
ك لم ات م ؤط رة وم ص ورة
أنا مت عج ب

هنا تبدأ المجموعة .2
الفروض :ق راءة المعرض؛ ¶ا«جابة
عÇ Õ

فرض للكتابة.
ا«سئلة؛


الزم
الخط 

مثال ع Õتوايكو حول أنا فرانك:

فرض الكتابة 1
½
يم Üالت¤ميذ إ الجهة الداخلية من
هايكو توايكو.

ع ¶ا«جابة عن أسئلة بسيطة.
المعرض ويكتبون توايكو ،


اليابا Ýوهو يتكون من أبيات
مب ع” Õالهايكو“

التوايكو 
تحتوي ع Õث¤ثة أسط ر.

هنا تبدأ المجموعة .1
الفروض :قراءة
ا«جابة عÕ
المعرض؛ ¶
Ç
ا«سئلة.

القصاصات

ب

الفروض )صفحة  5إ (10


مجموعت .كل
التحض يبدأ الت¤ميذ العمل  
بعد


مجموعة تبدأ  كتاب التمارين بجزء آخ ر .المجموعة 1
تبدأ بالصفحة  5بينما تبدأ المجموعة  2بالصفحة .8
عند سؤال ”ماذا كنت ستعمل)ين( أنت؟“ ع Õالصفحة
Ç
ع أن تحكوا لهم أن
 5يكون ا«جدر أن ترشدوا الت¤ميذ 
المساعدين — بيب فوسكاول  Bep Voskuijlوميب خيس
 Miep Giesويوهانس ك¤يمان  Johannes Kleimanوفيكتور
كوخلر  — Victor Kuglerكانوا أعوانا   ½Úكة أوطو ف رانك.
كانوا يأتون بالطعام وكتب المكتبة العمومية والمج¤ت
والج رائد واللباس وكانوا يحكون آخر Ç
ا«خبار من المدينة .كان
المساعدون يعرفون أن ع Õمساعدة اليهود عقوبة شديدة.

أ


الزم
الخط 

كلم
½ ةا
Úيط ستق
تا بال
ر
ي
لو
خي
 5حة
 1أ ا لت
مرا قد
علي يم
ك ...

التحضية )صفحة  1إ (4
الفروض

تُ ح Òقصة حياة أنا ف رانك باختصار وتُ طرح بعض
Ç
ا«سئلة ا«ستشعارية )التقمصية( .وتعالج هذه
Ç
ا«سئلة عند مشاهدة المعرض .يمكن للت¤ميذ أن
ينجزوا هذه الفروض إما فرديا أو جماعيا.

نظرة عامة بيانية عن المعرض

بالنسبة إ مرشد المعرض

ا¶ستقبال والتقديم
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 1استقبل الجميع   المعرض!

المسار

نش ط المعرفة المسبقة عن طريق طرح أسئلة :من
µ 2
يح Òلنا من هي أنا ف رانك؟ ماذا
أن
يمكنه
منكم

كتبت وماذا كان موضوع كتابتها؟

 4أرشد الت¤ميذ خ¤ل إنجازهم للفروض .اتفق مع
المرشدين ã
ا«خرين ع Õمكان ثابت وانتدبه م :من يقف
عند أي جزء من المعرض؟

يح Òهذا المعرض
 3احك عن موضوع المعرض ،مث :¤
أك 
عن أنا ف رانك ككاتبة .ويمكنكم أن تعرفوا عنها ½

المعرض .فمن كان يعرف منكم مث ¤أنها كانت تكتب
قصة
قصاصات أيضا؟ كانت أنا تكتب قصاصات 
حول ما كان يقع   البيت الخلفي .أحيانا كانت تختلق
القصاصات أيضا .وكانت تلك القصاصات تشبه
الخ رافات .هل بدأتم تتشوقون لتعرفوا؟
كما كانت تق رأ الكتب كثا .عن Ç
ا«شخاص الذين كانوا

يأتونها بهذه الكتب والكتب Â
ال ق رأت هناك أسئلة

يمكنكم أن تجدوا كل Ç
ا«جوية عليها   المعرض.
اعرض ½
ال¾يط التاريخي من  4دقائق و 30ثانية عÕ
المجموعة بكاملها.

 5احرص ع Õأن تبقى هناك  10دقائق لمناقشة النتائج
  المجموعة.
 6قم بت¤وة أمثلة من التوايكوهات والقصائد أو اطلب
من شخص ت¤وتها .اسألهم عن رأيهم فيها واختتم
اللقاء .يمكن للت¤ميذ أن Âيكوا النتائج ع Õاللوح
المغناطي   Üالمعرض.
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نصيحة :يمكنك أن تطلب من الت¤ميذ أن يروجوا
لكتابهم المفضل .لماذا يعجبهم أن يق رأوا الكتاب؟
اتركهم يقنعون زم¤ءهم   الفصل بق راءة الكتاب!

