
ESL at Home K-2 Weeks 5-6 
 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة. قم بعمل واحدة كل یوم!

 

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

 
 قم بإنشاء بطلك

 الخاص.
  ثم قم برسمة زي
 والقوى العظمى

 وتسمیتها.

 اكتب أو ارسم قائمة
 باألطعمة المفضلة

 لعائلتك.

 

 قم بحل رموز أسماء
 الحیوانات هذه؟

caro 
rwmo 
cnaotu 
rumle 

 

 انظر إلى الطعام في
 منزلك.إنشاء قائمة
 غریبة لتناول طعام

  الغداء.
  مثال:

Cheez-it and 
syrup sandwich 
with tuna fish 

juice.  

 من هو كتابك المفضل
 أو شخصیة الفیلم

 المفضلة لدیك؟اكتب أو
 ارسم ما سیحدث إذا
 قابلتهم في الحیاة

 الواقعیة.

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

 
 

 اختر حیوانین ، مثل
 الحصان والتمساح.

 تخیل كیف سیبدو إذا تم
 تجمیعهم مًعا. ثم

 ارسمهم!
 

 
 

 احسب األحذیة في
 منزلك.  من لدیه أكثر؟

 من لدیه أقل؟

 
 
 

 قم بنزهة في حیك.  ثم
 احسب عدد األبواب
 والنوافذ التي تراها.

 
 
 

 ماذا یوجد في حیك؟
 أرسم خریطة للمنازل
 والشوارع من حولك
 ووضع عالمة علیها.

 استخدم الصنادیق أو
 الكتب إلنشاء منحدر.
 ثم ابحث عن خمسة

 أشیاء لتدحرج المنحدر.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESL at Home K-2 Weeks 7-8 
 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة. قم بعمل واحدة كل یوم!

 

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعه

 
 تخیل أن اثنین من

 ألعابك قد ذهبت إلى
 مدرستك عندما لم یكن
 هناك أحد.  اكتب أو

 ارسم مغامرتهم.
 

 
 

 هل یمكنك العثور على
  5 أشیاء في منزلك؟

 مغناطیسي

 
 

 كم عدد الكلمات التي
 یمكنك صنعها من اسم

 الدیناصور هذا؟
triceratops 

 اذهب في مطاردة
 الشكل.  اعثر على

 خمسة أشیاء في منزلك
  لكل شكل:

 دائرة
  مربع

  مستطیل
  مثلث

 اختر صفحة كتاب أو
 مجلة أو مقال صحفي.

 احسب عدد المرات التي
 تجد فیها الكلمات:

The 
a or an 

Is 

 اإلثنین الثالثاء األربعاء  الخمیس الجمعة

 
 

 ضع القلیل من الصابون
 في الكوب.  امأل الكوب

 بالماء.  احسب عدد
 الدقائق التي تستغرقها

 الفقاعات تختفي.
 

 
 
 

 اصطف جمیع الصابون
 والشامبو

 والمستحضرات في
 منزلك من األقصر إلى

 األطول.

 
 إذا كنت تدیر حدیقة

 حیوانات ، فما
 الحیوانات التي ستحصل

 علیها؟  ارسم حدیقة
 الحیوان وقم بتسمیتها.

 

 ابحث عن أربعة أشیاء
 في منزلك ذات لون

 أرجواني .
 

 ابحث عن أربعة أشیاء
 في منزلك باللون

 البرتقالي .
 

 ابحث عن أربعة أشیاء
  في منزلك
 خضراء .

 

 إخفاء شيء في منزلك.
 اصنع خریطة كنز ودع
 أحد أفراد العائلة یحاول

 العثور علیها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ESL at Home 3-4 Weeks 5-6 
 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة. قم بعمل واحدة كل یوم!

 
 

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعه

 
 

 إنشاء بطلك الخاص.
 رسم زي والقوى
 العظمى وتسمیتها.

 اكتب عن الوقت الذي
 أنقذ فیه البطل الخارق

 شخًصا ما.

 
 

 اصنع جدول من
 األطعمة الصحیة وغیر

 الصحیة في

 
 
 

 قم بفك رموز أسماء
 الحیوانات هذه ، ثم

 ارسم الحیوان.
caro 

rwmo 
cnaotu 
rumle 

 انظر إلى الطعام في
 منزلك.إنشاء قائمة
 غریبة لتناول طعام

  الغداء.
 مثال:

 ساندویتش البریتزل
 والجیلي مع جانب من
 سمك التونة: 4.67

 دوالر
 رقائق الشوكوالتة
 المخفوقة مع اآلیس

 كریم السالسا: 5.99
 دوالر

 من هو كتابك المفضل
 أو شخصیة الفیلم

 المفضلة لدیك؟  اكتب
 أو ارسم ما سیحدث إذا

 قابلتهم في الحیاة
 الواقعیة.

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

 اختر حیوانین ، مثل
 الحصان والتمساح.

 تخیل كیف سیبدو إذا تم
 تجمیعهم مًعا.  ارسمه

 واكتب عن موطنه
 ومفترساته وفرائسه.

 استمع إلى أي أغنیة.
 .أكتب أي تشبه تسمع
 مثال: "أتیت مثل كرة 

".حطام

 

 إنشاء إعالن تجاري
 لحیك الجدید.  أخبر ما

 الذي یجعلها ممیزة
 ولماذا یجب أن ینتقل

 الناس إلى هناك.

 صمم خطة لحي
 أحالمك.  ارسم خریطة

 للمنازل والشوارع
 واألعمال التجاریة وقم

 بتسمیتها.

 استخدم الصنادیق أو
 الكتب إلنشاء منحدر.
 ابحث عن خمسة أشیاء

 .لتدحرج المنحدر
 ما الذي یدور في أبعد 

 نقطة؟
 ما فات أقصر؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESL at Home 3-4 Weeks 7-8 
 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة.  قم بعمل واحد كل یوم!

 الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء     األثنین

 اختر صفحة كتاب أو
 مجلة أو مقال صحفي.

 احسب عدد المرات التي
 تجد فیها الكلمات التي

 تبدأ بالحروف:
S 
A 
T 

 
 ابحث في مطاردة
 الشكل.  اعثر على

 خمسة أشیاء في منزلك
 لكل شكل:
 المعین

  شبه منحرف
  متساوي األضالع

 
 

 كم عدد الكلمات التي
 یمكنك صنعها من هذه

 الكلمة؟
educational 

 صف قائمة 5 أشیاء في
 منزلك  صلبة .

 
 صف قائ 5 أشیاء في
 منزلك من  السوائل .

 
 اذكر 5 أشیاء في

 منزلك هي  الغازات .

 
 

 تخیل أن اثنین من
 أصدقائك ذهبوا إلى

 مدرستك عندما لم یكن
 هناك أحد. اكتب أو
 ارسم مغامرتهم.

 

 الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء األثنین

 
 
 
 
 

 إخفاء شيء في منزلك.
 اصنع خریطة كنز ودع
 أحد أفراد العائلة یحاول

 العثور علیها.
 
 

 
 ابحث عن أربعة أشیاء
 في منزلك  مغناطیسیة .

 
 ابحث عن أربعة أشیاء
 في منزلك عبارة عن

 مخالیط .
  

  ابحث عن أربعة أشیاء
 في منزلك  شفافة .

 

 
 تخیل أنك تدیر حدیقة

 حیوانات.  اكتب إعالًنا
 یخبر الناس لماذا یجب

 أن یأتوا إلى حدیقة
الحیوان الخاصة بك.

 
 
 
 

 صف جمیع الصابون
 والشامبو

 والمستحضرات في
 منزلك من األقصر إلى

 األطول.
 

 
 
 
 

 ضع القلیل من الصابون
 في الكوب.  امأل الكوب

 بالماء.  احسب عدد
 الدقائق التي تستغرقها

 الفقاعات لتختفي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESL at Home 6-8 Weeks 5-6 
 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة.  قم بعمل واحد كل یوم!

 

 األثنین الثالثاء االربعاء الخمیس الجمعة

 
 
 

 إنشاء بطلك الخاص.
 رسم زي والقوى
 العظمى وتسمیتها.

 اكتب عن الوقت الذي
 أنقذ فیه البطل الخارق

 شخًصا ما.
 

 
 

 قم بعمل قائمة لألطعمة
 الصحیة وغیر الصحیة

 في منزلك.

 
 
 

 قم بفك رموز أسماء
 الحیوانات هذه ، ثم

 ارسم الحیوان.
caro 

rwmo 
cnaotu 
rumle 

 انظر إلى الطعام في
 منزلك.  إنشاء قائمة
 التظاهر لتناول طعام

 الغداء.
 مثال:

 ساندویتش البریتزل
 والجیلي مع جانب من
 أسماك التونة: 4.67

 دوالر
  رقائق الشوكوالتة
 المخفوقة مع اآلیس

 كریم السالسا: 5.99
 دوالر

 
 
 

 من هو كتابك المفضل
 أو شخصیة الفیلم

 المفضلة لدیك؟  اكتب
 أو ارسم ما سیحدث إذا

 قابلتهم في الحیاة
 الواقعیة.

 االثنین الثالثاء االربعاء الخمیس الجمعة

 اختر حیوانین ، مثل
 الحصان والتمساح.

 تخیل كیف سیبدو إذا تم
 تجمیعهم مًعا.  ارسم
 واكتب عن نظامه

 البیئي.

 
 استمع إلى أي أغنیة.
 .أكتب أي تشبه تسمع

  مثال:
“I came in LIKE 
a wrecking ball.” 

 
 إنشاء إعالن تجاري

 لحیك الجدید.  أخبر ما
 یجعلها ممیزة ولماذا
 یجب أن ینتقل الناس

  إلى هناك.

 
 صمم خطة لحي

 أحالمك.  ارسم خریطة
 للمنازل والشوارع

 واألعمال التجاریة وقم
 بتسمیتها.

 
 

 استخدم الصنادیق أو
 الكتب إلنشاء منحدر. 
 ابحث عن خمسة أشیاء

 .لتدحرج المنحدر
 ما الذي یدور في أبعد 

 نقطة؟
 ما فات أقصر؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESL at Home 6-8 Weeks 7-8 

 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة.  قم بعمل واحد كل یوم!
 

 االثنین الثالثاء االربعاء  الخمیس الجمعة

 
 تخیل أن اثنین من

 أصدقائك ذهبوا إلى
 مدرستك عندما لم یكن
 هناك أحد.  اكتب أو

 ارسم مغامرتهم.

 
 اذكر 5 أشیاء یمكن أن
 تكون  تغییرات كیمیائیة .

 
 اذكر 5 أشیاء یمكن أن
 تكون  تغییرات جسدیة .

 
 كم عدد الكلمات التي
 یمكنك صنعها من هذه

 الكلمة؟
 

educational 

 اذهب في مطاردة
 الشكل.  اعثر على

 خمسة أشیاء في منزلك
 لكل شكل:

 سداسي الزوایا
  شبه منحرف

  متساوي األضالع

 اختر صفحة كتاب أو
 مجلة أو مقال صحفي.

 احسب عدد المرات التي
 تجد فیها الكلمات التي

 تبدأ بالحروف:
M 
R 
E 

 االثنین الثالثاء االربعاء الخمیس الجمعه

 احصل على ثالثة
 أكواب.  ضع القلیل من

 الصابون في كوب
 اللحم.  امأل الكؤوس
 بكمیات مختلفة من

 الماء.  عد الدقائق التي
 تستغرقها الفقاعات
 لتختفي. ثم اكتب في

 ورقه  أي كوب فقاعات
 اختفى أوًال؟

 
 

 اصنع قائمة بجمیع
 آكالت األعشاب
 وآكالت اللحوم

 والحیوانات آكلة اللحوم
 في حیك.

 
 

 إذا كان لدیك مطعم
 خاص بك ، فماذا

 ستقدم؟  اكتب وصًفا
 لمطعمك وأنشئ قائمة

 باألسعار.
 

 
 ابحث عن أربعة أشیاء

 .في منزلك  شفافة
  

 ابحث عن أربعة أشیاء 
 .في منزلك  غیر شفافة

 قم بإخفاء شيء في
 منزلك.  اصنع خریطة
 كنز ودع أحد أفراد
 العائلة یحاول العثور

 علیها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




