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الخير" "ماسك  اصنع 

اثن ورقة مربعة من المنتصف بحيث تصنع 
مثلث. تأكد من تلاقي الزاويتين.

 افرد الورقة بحيث تعود إلى شكل 
المربع مجدداً.

اثن الورقة مجدداً لتصنع مثلثاً من جديد، لكن 
استخدم الزاويتين غير المستخدمتين في 

المثلث الأول.

ورقة مربعة. 

أقلام عريضة، أو أقلام 
رصاص ملونة

المطلوبة: الأشياء 
الأولى الخطوة 

اثن كل زاوية بحيث يشير طرفها للمنتصف. من المفترض أن تكون لديك أربع طيات الآن.

الثانية الخطوة 

الثالثة الخطوة 

الرابعة الخطوة 

الخامسة الخطوة 

اقلب الورقة بحيث يصبح جانب 
الطيات لأسفل.

السادسة الخطوة 

الخطوات:

صنع الخير أمر بسيط. يمكنك أن تصافح شخصا آخر أو تثني عليه )أو كلاهما(. يمكنك أن تحكي مزحة، أو تشارك لعبة مع 
الغير. أيًا كانت الطريقة، الخير ُيسعد الآخرين. اصنع ماسك الخير، ليساعدك على مشاركة أفعال الخير.

افرد الورقة بحيث تعود إلى شكل المربع مجدداً.
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ارفع كل طية واكتب أحد أفعال الخير في الجزء السفلي من 
المثلث الصغير. افعل ذلك حتى يوجد فعل من أفعال الخير لكل 

واحد من المثلثات الصغيرة.

التاسعة الخطوة 

اقلب الورقة، وضع نقطة بلون مختلف مستخدماً قلماً عريضاً أو 
قلم رصاص ملوناً في الطيات الأربع.

العاشرة  الخطوة 

اثن الورقة إلى نصفين. مستخدماً كلتا يديك، أدخل سبابتك 
وإبهامك تحت كل طية بحيث تفتح ماسك الخير الخاص بك.

الحادية عشرة الخطوة 

1.  اطلب من أحد اللاعبين اختيار أحد المربعات الأربعة العلوية. انطق اللون الذي اختاره اثناء فتحك وغلقك لماسك الخير مرة 
لكل حرف في اسم اللون الذي اختاره. 

2.  الآن، اطلب من اللاعب أن يختار رقماً من الأرقام الأربعة بالداخل. افتح للأعلى، والأسفل، ومن الجانب للجانب أثناء عد 
الكمية الصحيحة التي اختارها. 

3.   عندما تتوقف عن العد، انظر للداخل، ودع اللاعب يختار مجدداً. افتح وأغلق عدد المرات الصحيح، ثم اختر مجدداً. 

4.   افتح اللوحة تحت الرقم، واقرأ فعل الخير الموجود تحت اللوحة. 

5.  العب من جديد!

اللعب طريقة 

اكتب الأرقام من 8-1 على المثلثات.

الثامنة الخطوة 

اثن كل الزوايا الأربعة بحيث تشير مجدداً إلى المنتصف. 
يفترض أن يكون لديك الآن أربع طيات بثمانية مثلثات صغيرة.

السابعة الخطوة 

 أنت 
رائع


