أخ ونا!
ن حن
مت شوقون جدا إ قص ائد ال تم يذ.
ي
مكن كم أن ت شاركونا المت عة ¢
ع £صف حة
الفي
سب وك
الخاصة بم ؤس سة أنا ف رانك .ش ارك
ع£
ك
النت ائج ¢
تابة
ا®سم وال بلد ثم الق صي دة.

القراءة والكتابة مع

أنا فرانك
دليل المد رس ومرشد المعرض
)كتاب التمرين (1

ستجد   هذا الدليل معلومات عن المعرض وعن كتاب التمرين.
وستجد بجانب ذلك توجيهات خاصة للمرشدين عند وجود زيارة.

ساعت.
حوا
تستغرق الزيارة 

نتم لكم التوفيق!
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دليل المرشدين )كتاب التمرين (1

facebook.com/annefrankhouse

ال ن ام ج ب اخ ت ص ار

صا و/أو درسا
مع لم درسا ت مهي ديا ق 

طبع ك تب ال تمارين   الف صل .يل قي ال
 1تُ
رق ميا ح ول أنا فرانك )اخت ياري(.
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
ض .تُق سم الم جم وعة إلى ق سم ين.
رحا قص يرا من ط رف مرشد الم عر
ش
طى
ع
ي
4
ُ
من  4دق ائق و 30ثانية ع لى كامل
مرشد ال مع رض ال شريط ال تاري خي
 5يع رض
الف صل.
وض )من دون ال تح ضير والف رض
لكت يب من جزأين ت حت وي ع لى فر
±
 6يتك ون ا
جز كل م جم وعة كل ا²ج زاء ،ول كن
مي( ي تم إن جازها في الم عرض .تن
ال ختا
وعة الم جال الكافي في الم عرض.
يب م ختل ف .وه كذا يك ون ل كل م جم
ب ترت
صل ون عل يها ل كل جزء )حوالي 10
وض وح إلى ال مدة الزم نية ال تي يح
 7يُ شار ب
دقائ ق(.
اقت راب انت هاء الوقت دقي قة  1ق بل
طى من ط رف مرشد ال مع رض إشارة
 8تُع
ائه.
نته
ا
جاز ال جزأين ،ي جت مع ال جم يع ل كي
عد أن تنت هي كل ال مج موع ات من إن
 9ب
بالت الي ع لى إن جاز الف رض ال ختامي.
يش تغ لوا
ائج في حل قية لف ترة قص يرة وأن
هي ال جم يع ،يم كن أن تُنا َق ش النت
 10عن دما ينت
غن اطي سية الم وج ودة ب الم عرض.
تُع ّل ق ع لى اللوحة الم

ا²رشاد
À
درس
بالنسبة إ ُ
الم Ã
التحض لزيارة المعرض

البداية  تناول النصائح والحيل )انظر الصفحة  (4
وا®تيان بها إ المعرض
طبع الكتيبات  /ربطها بالدباسة Å
 إ المعرض  ا®ستقبال والتقديم من طرف مرشد
المعرض  يُ عرض ¹
الºيط التاريخي من  4:30دقيقة ع¸

المجموعة بكاملها ،البدء الجماعي  صفحات الفروض
التحض£ية )الصفحات  1إ   (6تقسيم المجموعة إ



قسم  إنجاز كل الفروض  كتاب التمرين Å ا®نجاز

Ì
المش£ك لصفحات الفرض الختامي  مجموعة واحدة 
Ì
ال
المناقشة الحقية :من يريد أن يتلو قصيدة الرندة 
أنجز؟  الكلمة الختامية لمرشد المعرض.

بالنسبة إ مرشد المعرض

تجه £المعرض )نصب المعرض  +وضع أقم
البداية 
µ
الرصاص والمقصات  /يوميات أنا ف رانك  /كتب ا®طفال

¹
تجه £الورق الفارغ( 
العºين الحائزة ع¸ الصدارة /
تحض £كلمة ا²ستقبال والتقديم  تناول النصائح

والحيل )انظر الصفحة   (4تصفح كتاب التمارين 
استقبال المجموعة  بدء المسار )انظر أعه( 
الكلمة الختامية.
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دليل المرشدين )كتاب التمرين (1

¹
لºح موسع لكلمة ا²ستقبال والتقديم انظر الصفحة .5

النامج  /اللوجستيك

يط

ك
لمة
است
قبا
ختام ل ،ت
ي ¹ ،حض
،£ Ï

فر
ض

الكتب

المغناطيÙ
راهن  /اللوح


الزم
الخط 

نصيحة :من µ
ا®فضل للتميذ أن ينجزوا الفروض  
مث 
مجموعاتهم 
بمث.
تحيل أرقام الصفحات إ الصفحات   كتيب التمارين.

تحرك التميذ إ أن يتم إنجاز كل الفروض!
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الزم
الخط 

ب

هنا تبدأ المجموعة .2
الفروض:
– تتميم القصاصات )الصفحة (9
– تتميم الجمل )الصفحة (10
– Åا®جابة ع¸ السؤال )الصفحة (11

القصاصات

ل
وح

الفروض )صفحة  7إ (11

أ


الزم
الخط 

ب


مجموعت .كل
التحض £يبدأ التميذ العمل  
بعد


مجموعة تبدأ  الكتيب بجزء آخ ر .تنجز كل المجموعات
الجزأين ))أ( و)ب(( من الكتيب.
هنا تبدأ المجموعة 1
الفروض:
– البحث عن الكلمات )الصفحة (7
– تتميم الجمل )الصفحة (8

أ

ةا

لت
قد
يم

15

أ
مرا

تشاهد المجموعة بكاملها Ï¹يطا من  4دقائق و 30ثانية.
وهو Ï¹يط يعرض باقتضاب لحياة أنا ف رانك خل الحرب
العالمية الثانية .تُ ح Ðقصة حياة أنا ف رانك باختصار وتُ طرح
ا®سئلة ا®ستشعارية )التقمصية( .وتعالج هذه µ
بعض µ
ا®سئلة
جماعيا عند مشاهدة المعرض.

علي
ك ...

التحض£ية )صفحة  1إ (6
الفروض


نظرة عامة بيانية عن المعرض

دليل المرشدين )كتاب التمرين (1

الفرض الختامي )صفحة (12

الفرض الختامي مفاجأة للتميذ .فهم سيكتشفون أنهم،
عن طريق ا®جابة ع¸ µ
ا®سئلة   الصفحات السابقة،
Å
قد كتبوا قصيدة رندة بدون وعي .يكتبون تلك µ
ا®جوبة
تدريجيا بعضها تحت البعض ×
ا®خر )انظر الصفحة (12
ويكتشفون رندتهم الخاصة .يمكنهم أن يكتبوا ذلك ع¸
ورقة وتزيينها.

نصائح وحيل متعلقة بكتاب التمرين

التحض£ية
الفروض


بجانب ¹
الºيط التاريخي والدرس الرقمي ،فإن هناك
تحض£ية .يمكن للتميذ أن
  كتاب التمارين فروضا

ينجزوها بشكل فردي.
الصفحة 1
اسأل التميذ من منهم ق رأ اليوميات .قم بتوة إذا أردت
مقطعا من اليوميات ،مث مدونات اليوميات لتاريخ 20
يونيو .1942

ما ه ي ال رن دة؟

الفروض

الفرض الختامي

الصفحة 7
  هذا الفرض يضع التميذ دائرة ع¸ إحدى الكلمات
الثث .ثم بعد ذلك يبحثون عن تلك الكلمة   المعرض.
Ì
ال توجد معها هذه الكلمة .بعد ذلك
يكتبون السنة 
Ì
بتعب£هم
يق رأون كل ما   تلك الف£ة الزمنية ويكتبون

الخاص ما هو مكتوب عند أنا   تلك السنة وما يحÐ
عموما عن الحرب العالمية الثانية.

الصفحة 12
µ
µ
خ .£يبحث التميذ عن ا®جوبة
هذا هو فرض الكتابة ا® 
Ì
ال سبق لهم أن قدموها   كتيب التمارين )الصفحة 8


و .(10احرص ع¸ أن يكتبوا الجمل  السطور الصحيحة،
وتكون بقع المداد هي الموجه   ذلك .النتيجة رندة ،وهي
قصيدة شعرية ،يمكنهم أن يكتبوها ع¸ ورقة ويزينوها.

الصفحة 9
ال£غوث  De Vloمن كتاب القصاصات
قم بتوة قصاصة ¢
µ
نش ط التميذ ®Åكمال القصاصة..
®نا ف رانكّ .

الرندة
قص يدة شع رية تت كرر بع ض أبي اتها

Ì
 أم اكن م تعارف
ال يم كن
 µعل يها .الرندة 
كتاب تها
مع ا®ط فال ب سه ولة تع رف ثمانية
أسط ر .الس طر  1يت 

و
كرر  الس طر  4
الس
طر  .7الس طر  2هو نف سه الس طر 8

بالض
بط .ي جب ع¸ الرن دات  الواقع أن
ت
كون
 Ìمق فاة ح سب ت خط يط ثاب ت ،ل كننا
س ن£ك ذلك إ مرة مق بلة!
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دليل المرشدين )كتاب التمرين (1

نصيحة :يمكنكم ا®ستفادة من الخط 
الزم عن طريق

 Ì
و Ûلمؤسسة أنا ف رانك .ويمكنكم هناك أن
الموقع Åا®لك £
ع £الزمن وتشاهدوا الصور .انظر الموقع
تنقروا وتتنقلوا ¢
.www.annefrank.org/tijdlijn

بالنسبة إ مرشد المعرض

ا²ستقبال والتقديم
 1استقبل الجميع   المعرض!
نش ط المعرفة المسبقة عن طريق طرح أسئلة :من
Ã 2
يح Ðلنا من هي أنا ف رانك؟ ماذا كتبت
أن
يمكنه
منكم

وماذا كان موضوع كتابتها؟
يح Ðهذا المعرض
 3احك عن موضوع المعرض ،مث :
عن أنا ف رانك ككاتبة .ويمكنكم أن تعرفوا عنها أك¹£
  المعرض .فمن كان يعرف منكم مث أنها كانت
تكتب قصاصات أيضا؟ كانت أنا تكتب قصاصات
قص£ة حول ما كان يقع   البيت الخلفي .أحيانا كانت

تختلق القصاصات أيضا .وكانت تلك القصاصات
كث£ا .هل بدأتم
تشبه الخ رافات .كما كانت تق رأ الكتب 
تتشوقون لتعرفوا؟ ستعرفون   هذا المعرض المزيد
Ì
يهرب
ال كانت تق رأها أنا ومن كان ّ
حول ما هي الكتب 
هذه الكتب من أجلها .هناك أيضا كتاب تمارين يحتوي
ش µ
ع¸ Ì
ا®سئلة حول أنا .وأنتم ستجيبون عليها.

المسار

 4شغّ ل أو® ¹
الºيط التاريخي من  4دقائق و 30ثانية.
حوا  20دقيقة ®Åنجاز الفروض
امنح المجموعة 
التحض£ية.


وأخ£هم أن بإمكانهم
قس م المجموعة إ
مجموعت ¢
ّ 5


  كل مجموعة أن يشتغلوا ع¸ الفروض مث بمث.

مجموعت.
سنقس مكم إ
كيف سنشتغل؟
ّ
كل مجموعة تبدأ   كتيب التمارين بجزء آخ ر .يُ سمح
مث 
لكم أن تشتغلوا ع¸ الفروض 
مث .ستق رأ مع كل
فرض ع¸ حدة ما يكون عليك القيام به.
انتبه :س ُت عطى لك إشارة .
ويع ذلك أن عليك أن تنهي

¹
تم Ùإ
الفرض .عند سماع Åا®شارة الثانية عليك أن

المكان القادم من المعرض .ننجز الفرض الختامي

مجتمع.
 6أرشد التميذ خل إنجازهم للفروض .اتفق مع
المرشدين ×
ا®خرين ع¸ مكان ثابت وانتدبه م :من يقف
عند أي جزء من المعرض؟
¹ 7أ Ïإ قرب انتهاء كل جزء بدقيقة  1قبل انتهاء
الوقت .وهكذا يتحرك التميذ بصورة أÏع إ الجزء
التا من كتاب تمارينه م.

 8اجمع كل التميذ عندما  
يح وقت كتابة آخر فرض..
 9اترك بعض التميذ يق رأون قصائده م .اسأل التميذ
عن رأيهم   المعرض واختتم اللقاء.
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تس £بصورة سهلة،
ل Ðتسمح للنقطة  5أن 
نصيحة :

¹
فإن الجزأين ))أ( و)ب(( مؤ Ïعليهما  كتاب التمارين
برمز  
مع.
أ

ب

وبهذه الطريقة سيكون سه أن ¹
تºح ما هي الفروض
Ì
ال يكون عليهم إنجازها..


