
Creativity — Brainstorming practice I 
العصف الذهني -اإلبداع    

Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head.  

You are going to practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills: 

 

الخطأ األكبر للمبتدئين هو محاولة إبقاء كل أفكارك في رأسك. ستقوم بتدوين عدد كبير من األفكار لتحسين مهاراتك اإلبداعية:يمكن تعلم اإلبداع.    
 
• Your ability to generate a large number of ideas 

• Your ability to suspend judgement until after your idea is recorded (many people kill good ideas in their mind 

• Your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic 
 

قدرتك على توليد عدد كبير من األفكار -  

قدرتك على تعليق الحكم حتى بعد تسجيل فكرتك )كثير من الناس يقتلون األفكار الجيدة في أذهانهم( -  

قدرتك على البحث عمداً عن أفكار غير عادية أو محددة تتعلق بموضوع ما -   
 

Your chosen topic:   sports movies music games fashion animals   

 
  الموضوع الذي اخترته: ]  [ الرياضة ]  [ أفالم الموسيقى ]  [ العاب ]  [ الموضة الحيوانات

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________ 
 عند االنتهاء ، يرجى احتساب عدد األفكار التي قمت بإنشائها: 



Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head.  

You are going to practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills: 

 

الخطأ األكبر للمبتدئين هو محاولة إبقاء كل أفكارك في رأسك. ستقوم بتدوين عدد كبير من األفكار لتحسين مهاراتك اإلبداعية:يمكن تعلم اإلبداع.    
 
• Your ability to generate a large number of ideas 

• Your ability to suspend judgement until after your idea is recorded 

• Your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic 
 

قدرتك على توليد عدد كبير من األفكار  -  

قدرتك على تعليق الحكم حتى بعد تسجيل فكرتك  -  

قدرتك على البحث عمداً عن أفكار غير عادية أو محددة تتعلق بموضوع ما -   
 
 

Your chosen topic:    things that make you different than others    things that irritate you    things you love  
 

  الموضوع الذي اخترته:  ]  [ األشياء التي تجعلك مختلفًا عن اآلخرين  ]  [ األشياء التي تزعجك  ]  [ األشياء التي تحبها  

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________ 
 عند االنتهاء ، يرجى احتساب عدد األفكار التي قمت بإنشائها:

 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.  

  بعد العد ، يرجى رسم دائرة أو مستطيل حول أفكارك األكثر إثارة لالهتمام.

Creativity — Brainstorming practice II  
ممارسة العصف الذهني الثاني - اإلبداع   



Creativity — Web mapping practice  
ممارسة رسم الخرائط على الويب - اإلبداع   

Creativity can be learned. You are going to improve the following skills by practising web mapping: 
 

ستقوم بتحسين المهارات التالية عن طريق ممارسة رسم خرائط الويب:يمكن تعلم اإلبداع.    
 
• Your ability to generate a large number of ideas 

• Your ability to suspend judgement until after your idea is recorded 

• Your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic 

• Your ability to let one idea lead to another 
 

 قدرتك على توليد عدد كبير من األفكار  

قدرتك على تعليق الحكم حتى بعد تسجيل فكرتك -  

قدرتك على البحث عمداً عن أفكار غير عادية أو محددة تتعلق بموضوع ما  -  

قدرتك على السماح لفكرة واحدة تؤدي إلى أخرى -   
 
Your chosen topic:  events that have shaped you    possibilities of the future    ways people interact  
 

  الموضوع الذي اخترته:   ]  [ األحداث التي شكلت لك   ]  [ امكانيات المستقبل   ]  [ طرق تتفاعل الناس

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________ 
  عند االنتهاء ، يرجى احتساب عدد األفكار التي قمت بإنشائها:

 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.  

  بعد العد ، يرجى رسم دائرة أو مستطيل حول أفكارك األكثر إثارة لالهتمام.



Creativity — Visual idea generation 
جيل األفكار المرئية -اإلبداع    

Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head.  
You are going to do quick idea sketches in order to improve your creative skills: 
 

الخطأ األكبر للمبتدئين هو محاولة إبقاء كل أفكارك في رأسك. سوف تقوم بعمل تخطيطات سريعة من أجل تحسين مهاراتك اإلبداعية:يمكن تعلم اإلبداع.    
 

• Your ability to generate a large number of ideas and suspend judgement until after your idea is recorded 

• Your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas and let one idea lead to another 

• Your ability to find interesting visual variations on a theme 
 

قدرتك على توليد عدد كبير من األفكار وتعليق الحكم حتى بعد تسجيل فكرتك -  

قدرتك على التعمد البحث عن أفكار غير عادية أو محددة وترك فكرة تقود إلى فكرة أخرى -  

قدرتك على إيجاد صيغ مرئية مثيرة لالهتمام حول موضوع -   
 
Your chosen topic:    nature    sports    science and technology    games    other: ________________________ 
 

  الموضوع الذي اخترته:  ]  [ الطبيعة الرياضة   ]  [ العلوم والتكنولوجيا   ]  [ العاب   ]  [ آخر:

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________ 
  عند االنتهاء ، يرجى احتساب عدد األفكار التي قمت بإنشائها: 

 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.  

  بعد العد ، يرجى رسم دائرة أو مستطيل حول أفكارك األكثر إثارة لالهتمام.

      

      

      

      

      

      



Creativity — Unpacking an event  
تفريغ الحدث - اإلبداع   

Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
visualize an event in order to improve your creative skills: 
 

الخطأ األكبر للمبتدئين هو محاولة إبقاء كل أفكارك في رأسك.أنت بصدد تصوير حدث من أجل تحسين مهاراتك اإلبداعية:يمكن تعلم اإلبداع.    
 

• Your ability to generate a large number of ideas and suspend judgement until after your idea is recorded 

• Your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas and let one idea lead to another 

• Your ability to visually develop a story 
 

قدرتك على توليد عدد كبير من األفكار وتعليق الحكم حتى بعد تسجيل فكرتك -  

قدرتك على التعمد البحث عن أفكار غير عادية أو محددة وترك فكرة تقود إلى فكرة أخرى -  

قدرتك على تطوير القصة بشكل مرئي -   
 

Your chosen event： _______________________________________________________________________________________________ :الحدث الذي اخترته  
 
What people are there? What are they like? How can you show this? 

  ما الناس هناك؟ ما هم يحبون؟ كيف يمكنك إظهار هذا؟
 

 

 

What led up this? What kind of conflict is occurring? Is there suspense, a turning point, or complication? 
  ما الذي أدى إلى هذا؟ ما هو نوع الصراع الذي يحدث؟ هل هناك تشويق أو نقطة تحول أو تعقيد؟

 

 

 

What is the meaning or moral behind the event? 
  ما هو المعنى أو األخالق وراء الحدث؟

 

 

 

Describe the setting, atmosphere, and mood of the event. 
  صف اإلعداد والجو والحالة المزاجية للحدث.

 

 

 

What symbols or metaphors will help communicate the event’s significance? 
  ما هي الرموز أو االستعارات التي ستساعد في نقل أهمية الحدث؟

 

 

 

Who or what is observing the event? What kinds of unusual points of view can help illustrate the event? 
  من أو ما الذي يراقب الحدث؟ ما هي أنواع وجهات النظر غير العادية التي يمكن أن تساعد في توضيح الحدث؟

 
 

 

What do you want the viewers to think and feel about this event? 
  ما الذي تريد أن يفكر به المشاهدون ويشعرون به حيال هذا الحدث؟


