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: السادُس الصفُّ
نشاط )1(: وقُت االحتفاِل

أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متصاًل باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ تُرشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
رسوماٌت بيانيةٌ تمثُِّل َجْمَع األعداِد وطرَحها.	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
تسجيٌل صوتيٌّ للرسالِة باللغِة اإلنجليزيِة.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:اللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُةالرياضياُتالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

أُجرَي تجربةً علميّةً على فصِل الملِح عِن الفلفِل، ُمستعِمًل الكهرباَء الساكنةَ.	 
أجمَع األعداَد الصحيحةَ وأطرَحها.	 
أُعبَِّر باللغِة العربيِة عْن مشاعري شفويًّا تعبيًرا سليًما.	 
أتعّرَف معاني الكلماِت في اللغِة اإلنجليزيِة، مستعينًا بها إلعداِد قاموٍس خاصٍّ بي.	 

أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص، وورقٍة، أْو دفتِر ملحظاٍت، وقاموٍس )إْن أمكَن(، وطبٍق، وقطعٍة بلستيكيٍة، )يمكنَُك استعماُل مسطرٍة، أْو قلِم حبٍر، 
، أْو بالوٍن(. وكأٍس، وملٍح، وفلفٍل، وماٍء. أْو ملعقٍة بلستيكيٍة، أْو كيٍس بلستيكيٍّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زملئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي






















 العلوُم: الكهرباُء الساكنةُ
  أساعُد والدتي في المطبِخ على تحضيِر وجبٍة لحفلٍة ستقاُم في وقٍت الحٍق مَن اليوِم. فجأةً، تسقطُ

األواني التي تحتوي الفلفَل والملَح وتتناثُر، فيختلطُ بعُضها ببعٍض.
تحتاُج الوجبةُ إلى الملِح والفلفِل، لكْن لديَّ كثيٌر مَن الفلفِل، يجُب أْن أتخلَص مْن بعِضِه.

هْل سيساعُدني ما تعلمتُهُ في المدرسِة عِن الكهرباِء الساكنِة على تقليِل كميِة الفلفِل المخلوِط بالملِح؟

أجرُب:

أخلطُ كميةً قليلةً من الملِح والفلفِل في طبٍق صغيٍر.	 
، أْو 	  أدلُك بشعري جسًما بلستيكيًّا مدةَ )20( ثانيةً. )يمكنُني استعماُل مسطرٍة، أْو قلِم حبٍر، أْو ملعقٍة بلستيكيٍة، أْو كيٍس بلستيكيٍّ

بالوٍن(.
ُر الجسَم البلستيكيَّ المدلوَك فوَق خليِط الفلفِل والملِح.	  أمرِّ

 أتواصُل: أِصُف نتائَج التجربِة ألحِد أفراِد أسرتي. 

أجرُب: أكرُر ما جربتُهُ مراٍت عدةً حتّى تقلَّ كميةُ الفلفِل في الخليِط.

  أرسُم مخططًا لتوضيِح ما حدَث.
أفسُر: لماذا يتحرُك الفلفُل أكثَر مَن الملِح؟
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 الرياضياُت: ما النتيجةُ النهائيةُ؟

تشجُعني والدتي على الفوِز في التحدي، حيُث سأحصُل على )5( نقاٍط لكلِّ محاولٍة ناجحٍة عنَد فصِل الملِح عِن الفلفِل، وسأخسُر 
نقطتْيِن مقابَل كلِّ محاولٍة غيِر ناجحٍة، عنَد انتهاِء التحدي، كانِت النتيجةُ على النحِو اآلتي: ربحُت )10( محاوالٍت، وخسرُت )5( 

محاوالٍت.

  ما العدُد الصحيُح الذي يمثُل النقاطَ التي ربحتُها؟
  ما العدُد الصحيُح الذي يمثُل النقاطَ التي خسرتُها؟

ًحا: أستعمُل جْمَع األعداِد الصحيحِة؛ إليجاِد النتيجِة النهائيِة للنقاِط التي كسبتُها مْن محاوالتي جميِعها عنَد فصِل الملِح عِن الفلفِل، ُموضِّ

 كيَف توصلُت إلى اإلجابِة؟

، وأنّهُ ال يحتوي كثيًرا مَن الفلفِل. واآلَن، حاَن وقُت االستعداِد للحفلِة. لقد ساعدُت والدتي على التأكِد ِمن أنَّ الطعاَم مثاليٌّ

هْل تشعُر بحماسٍة شديدٍة؟

 اللغةُ العربيةُ: التعبيُر عِن المشاعِر

أقرأُ المثاليين اآلتيتْيِن، ثمَّ أعبُر شفويًا في جملةً على نمِط كلٍّ منهما:

ــ  ابتسْم لآلخريَن؛ ألنَّ االبتسامةَ تزيُل الحواجَز بيَن الناِس، وتبعُد القلَق.
ــ  تواضُعَك للناِس يُكسبَُك قلوبَهْم.

أعبِّر شفويًّا عن مشاعري بجملٍة من إنشائي.

أقرأُ النصَّ اآلتي، ثمَّ أجيُب عّما يليِه شفويًا:
في إحدى الحفلِت، وقعْت كأُس العصيِر مْن أحِد الضيوِف على األرِض، فتناثَرْت قِطُع الزجاِج، وانسكَب العصيُر على المقاعِد.

أِصُف شعوَر الضيِف بعَد هذا الموقِف.	 

لْو كنُت مكاَن صاحِب البيِت، كيَف أتصرُف تجاهَ الموقِف بلطٍف وتواضٍع؟	 

 اللغةُ اإلنجليزيةُ: قاموسي

   Check the following words in a dictionary. Write the meaning of each word. )If you have access to a dictionary 
you can look these words up(. After this, make your own dictionary. Try to be creative!
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Family Food Share Friend
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   Use some of the words from the list to write sentences to read aloud. )You can include these sentences inside 
your dictionary(.

Example:

I feel excited when my family have a party.

Imagine you are standing in the middle of the room in a party. Think about what you can see as you look around. 
Do you know any English words to describe what you might see? Write them in your notebook.

   Read out every English word from the list to a family member or a friend.

	 We can use a dictionary to look up meanings of words. You can make your own dictionary, do not forget 
to write the part of speech: noun )n.(, verb )v.( and use the sentences you wrote.

	 Use the words and write their meanings in Arabic next to them. If you have a dictionary, check the meanings 
of the words or ask a family member to help you.

 العلوُم: حاَن وقُت شرِب الماِء

أستمتُع بوقتي مَع صديقي، إال أنّني شعْرُت بالعطِش، وأريُد أْن أشرَب كأسْيِن مَن الماِء. أحمُل بيدي كأسْيِن فارغتْيِن مَن البلستيِك، 
أفتُح صنبوَر الماِء برفٍق وبطٍء، وأضُع إحدى الكأسْيِن تحتَهُ مباشرةً، هْل أستطيُع تحريَك الماِء لينزَل في الكأِس األخرى مْن دوِن أْن 

ُح ذلَك. أضَعهُ تحَت الماِء مباشرةً، مستفيًدا مّما تعلمتُهُ في التجربِة العلميِة، عنَدما جذْبُت الفلفَل بالجسِم البلستيكيِّ المشحوِن؟ أوضِّ

ا( وأجمُعهُ في وعاٍء في أثناِء التجربِة. نصيحةٌ: أحرُص على نزوِل الماِء مَن الصنبوِر نزواًل ضعيفًا أو بطيئًا، )كخيٍط رفيٍع جّدً

  أرسُم مخططًا لتوضيِح ما حدَث:

 ما األجساُم األخرى التي أستطيُع تحريَكها باستعماِل الكهرباِء الساكنِة؟ أشرُح ما يحصُل. أطلُب مساعدةَ أحِد أفراِد أسرتي في الشرِح 
إِن احتجُت إليها.

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط للعمِل الذي سينفُذهُ طفلي:

العلوُم: يتعلُم طفلي الكهرباَء الساكنةَ. سيمنُحهُ هذا النشاطُ بعَض الخبرِة العمليِة، وفرصةَ تطبيِق ما تعلَمهُ في مادِة العلوِم.

الرياضيات: يتعلُم طفلي َجْمَع األعداِد الصحيحِة. سيعزُز هذا النشاطُ ما تعلَمهُ في هذا المجاِل.

اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي كيفيةَ التعبيِر عْن مشاعِرِه شفويًّا. سيساعُدهُ هذا النشاطُ على ممارسِة ذلَك.

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي استعماَل القاموِس؛ إليجاِد معاني المفرداِت. سيساعُدهُ هذا النشاطُ على زيادِة مفرداتِِه باللغِة اإلنجليزيِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِة بواسطِة الرمِز سريِع 

االستجابِة.

  العلوُم: الكهرباُء الساكنةُ

الطريقةُ: ينفُِّذ طفلي بعَض األنشطِة العلميِة، سأساعُدهُ على َجْمِع الموادِّ التي يحتاُج إلْيها. تشحُن بعُض األجساِم البلستيكيِة بصورٍة 
أفضَل مْن غيِرها. أسمُح لطفلي أْن يجرَب أنواًعا مختلفةً مَن البلستيِك، إذا وجَد أنَّ المادةَ ال تشحُن جيًدا.

  الرياضياُت: ما النتيجةُ النهائيةُ؟

الطريقةُ: يستعمُل طفلي َجْمَع األعداِد الصحيحِة؛ إليجاِد نتيجتِِه النهائيِة مَن النقاِط في التحدي. يمكنُني مساعدتُهُ على تسجيِل النتائِج 
الحقيقيِة للتحدي، ومعرفِة النتيجِة بصورٍة صحيحٍة.

  اللغةُ العربيةُ: التعبيُر عِن المشاعِر

َم لهُ بعَض  الطريقةُ: يحتاُج طفلي في حياتِِه اليوميِّة إلى التعبيِر عْن مشاعِرِه. إذا تعثَر طفلي في التعبيِر عْن مشاعِرِه، أساعُدهُ بأْن أُقدِّ
المفرداِت واألفكاِر التي تفيُدهُ في التعبيِر عْن مشاعِرِه. وتحفُزهُ إلى توظيفِها توظيفًا سليًما في ُجَمٍل مفيدٍة مْن إنشائِِه، ثمَّ أستمُع لهُ.

  اللغةُ اإلنجليزيةُ: قاموسي

في  المفردات  معاني  عْن  البحِث  على  اإلنجليزيِة. سأساعُدهُ  باللغِة  المفرداِت  معاني  بالقاموِس؛ الستخراِج  يستعيُن طفلي  الطريقةُ: 
. ويمكنُني مساعدتُهُ عنَد قراءِة الكلماِت بصوٍت مرتفٍع، عْبَر تحميِل قاموٍس يساعُدهُ على نطِق المفرداِت  القاموِس، أِو الهاتِف الذكيِّ

نطقًا سليًما.

  العلوُم: حاَن وقُت شرِب الماِء

الطريقةُ: يُمّكُن هذا الجزُء طفلي مْن تطبيِق بعِض ما تعلَمهُ في مادِة العلوِم عِن الكهرباِء الساكنِة، حيُث يستعمُل طفلي األسلوَب نفَسهُ؛ 
ا إلنجاِح هذا النشاِط، لذا؛ سأساعُدهُ على التأكِد مْن نزوِل الماِء كخيط  لتغييِر اتجاِه مساِر الماِء، يجُب أْن يكوَن نزوُل الماِء ضعيفًا جّدً

ا وأحرُص على ذلَك، أطلُب إليِه تجميَع المياِه في وعاٍء في أثناِء التجربِة؛ تجنبًا لهدِر الماِء. رفيع جّدً
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