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 العلوُم: وميٌض ودويٌّ
تكثُر العواصُف الرعديّةُ في فصِل الشتاِء:

أصُف ما أراهُ في السماِء في أثناِء العاصفِة الرعديِة ألحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي.
 أصُف صوَت الرعِد الذي أسمعهُ ألحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي.

 أنظُر إلى المخططاِت أدناهُ التي تبيُن كيفيةَ حدوِث البرِق، ثمَّ أتحدُث عْن كلِّ رسمة في المخطِط وأصُف ما يحدُث في كلٍّ منها.

 أصُل بيَن المخططاِت وما يناسبُها مَن العباراِت التي في الصناديِق، وأقرُؤها بصوٍت مسموٍع أماَم معلمي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

: السادُس الصفُّ
نشاُط )2(: وميٌض ودويٌّ

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

تعليمات صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيةٌ تزوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التعلِم.	 
معلوماٌت عْن ظاهرِة البرِق والرعِد والّصاعقِة وطرائِق حمايِة المباني منها.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتالّلغُة العربيُةاللغُة اإلنجليزيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:
واعِق.	  أفّسَر كيفيةَ حدوِث البرِق وطريقةَ حمايِة المباني مِن الصَّ
مستعينًا 	  الرعديِة،  العواصِف  مَن  خوفِه  وتقليِل  لتهدئتِه  إلى صديقي؛  اإلنجليزيِة  باللغِة  رسالةً  أكتَب 

بقاموِس الكلماِت الخاصِّ بي.
أكتَب رسالةً إلكترونيةً باللغِة العربيِة إلى صديقي عْن ظاهرة البرِق والرعِد لطمأنتِه، مبينًا طرائَق الحمايِة 	 

مْن أضراِرها مما تعلمتهُ، مستخدًما كلماٍت تتضمُن التاَء المربوطةَ والمبسوطةَ والهاَء في آخِر الكلمِة.
أوظَف العملياِت الحسابيَّة على األعداِد الصحيحِة في حلِّ مسائَل حياتيٍة.	 

أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص، ودفتٍر، وقاموِس المفرداِت اإلنجليزيِة الذي أعددتهُ في الدرِس السابِق.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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جسور التعلم

يحدُث التفريُغ الكهربائيُّ 
داخَل السحابِة.

طرفُها  سحابةٌ  تمرُّ  عنَدما  البرُق  يحدُث 
فوَق سحابٍة  بشحنٍة سالبٍة  السفليُّ مشحوٌن 
أخرى يحمُل طرفُها العلويُّ شحنةً موجبةً.

الطرِف  مَن  السالبةُ  الشحناُت  تنتقُل 
األرِض،  سطِح  إلى  للسحابِة  السفليِّ 

وهذا ما يعرُف بالصاعقِة.

السفليِّ  الطرِف  في  السالبةُ  الشحناُت  تنجذُب 
مَن السحابِة العليا نحَو الشحناِت الموجبِة في 

الطرِف العلويِّ مَن السحابِة الدنيا.

دجبأ

األرض
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 أتواصُل: تنتقُل الشحناُت السالبةُ مَن الطرِف السفليِّ في السحابِة إلى سطِح األرِض إذا كانْت قريبةً منهُ، وهَو ما يعرُف بالصاعقِة، 
وتسبُب الصاعقةُ أضراًرا كبيرةً في المنطقِة التي تحدُث فيها، أنظُر إلى الشكِل اآلتي الذي يبيُن مانعةَ الصواعِق، وأوضُح مبدأَ عملِها، 

وكيَف نتفادى خطَر الصواعِق بمانعِة الصواعِق.

أصمُم مانعةَ صواعَق بمساعدِة أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي.

Keeping safe :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

1. Copy the picture in your notebook and label it using the words supplied. Discuss how a lightning rod 
protects the building.

How does thunder and lightning make you feel?
Thunderstorms can be very frightening so people of all ages may get very scared. The extreme fear of thunder and 
lightning is called astraphobia.

2.  Last lesson you created your own dictionary. Add these new words to your dictionary: 
     Lightning rod, wire, ground rod
3.  Write to a friend who is scared of thunderstorms to comfort them. You can include what you know about 

lightning rods protecting tall buildings.
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عنَد حدوِث البرِق يتبعهُ غالبًا دويٌّ يسمى رعًدا، وينتُج الرعُد مِن 
اللتيِن يحدُث بينَهما  المتقابلتيِن  انتقاِل الشحناِت السالبِة بيَن السحابتيِن 

البرُق.

وسماِع  البرِق  رؤيِة  بيَن  زمنيٍّ  فاصٍل  وجوِد  سبِب  عْن  أبحُث 
في  أحَد زمالئي  أْو  أسرتي،  أفراِد  أحَد  وأناقُش  الرعِد،  صوِت 

نتائِج بحثي.

ساق فلزية مدببة

سلك فلزي

lightning rod

Wire

Ground Rod

قضيب فلزي
متصل باألرض
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 اللّغةُ العربيةُ: مشاركةُ اآلخريَن مشاعري ومعلوماتي
 وصلْتني رسالةٌ إلكترونيةٌ مْن صديقي مازٍن يخبُرني فيها أنَّهُ يشعُر بالقلِق والخوِف؛ ألنَّ مدينتَهُ تتعرُض لعاصفٍة قويٍة، ورياٍح شديدٍة  

مصحوبٍة بالرعِد والبرِق. 

 أكتُب رسالةً إلكترونيةً إلى مازٍن مستخدًما كلماٍت تتضمُن التاَء المربوطةَ والمبسوطةَ والهاَء في آخِر الكلمِة، أُخبرهُ فيها عما يأتي: 
ْت معي سابقًا في العلوِم عْن كيفيِة حدوِث هذِه الظاهرِة.	  بعُض المعلوماِت التي مرَّ
طمأنتُهُ بأنَّهُ ال داعَي للقلِق والخوِف؛ ألنَّ ما يحدُث ظاهرةٌ طبيعيةٌ، وأنَّ مثَل هِذِه الظواهِر يمكُن اجتياُزها.	 
طرائُق الحمايِة التي يمكُن اتباُعها لتجنِب أخطاِر البرِق والرعِد مما تعلمتُهُ سابقًا.	 

 الرياضيّاُت: أنقُذ حديقةَ الفناِء الخلفيِّ
  لديَك في فناِء بيتِكُم الخلفيِّ شجرةُ مشمٍش بجانبِها شجرةُ تفاٍح. ضرَب البرُق شجرةَ التفاِح في ليلٍة ماطرٍة قبَل شهٍر، وأتلَف جزًءا منها 
حيُث أفقَدها 3 سم مِن ارتفاِعها يوميًّا خالَل األياِم التسعِة المتتاليِة؛ إذا بلَغ ارتفاُعها نهايةَ اليوِم التاسِع 175 سم، ما ارتفاُع شجرِة 

التفاِح قبَل أْن يضربَها البرُق؟ أبرُر إجابتي.

  لحسِن الحظِّ، نجْت شجرةُ المشمِش مَن البرِق، لكنَّها تأثَرْت بسبِب غزارِة األمطاِر، حيُث فقَدْت 50 سم مِن ارتفاِعها األصليِّ الذي بلَغ 
240 سم، ثمَّ بدأَْت بفقداِن 5 سم مِن ارتفاِعها يوميًّا على مداِر سبعِة أياٍم. بعَد ذلَك بدأَْت تنمو مجدًدا، حيُث زاَد ارتفاُعها 2 سم يوميًّا 

مدةَ أسبوعيِن، فما ارتفاُع شجرِة المشمِش بعَد مروِر األسابيِع الثالثِة؟ أبرُر إجابتي.

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

العلوُم: يتعلُم طفلي كيفيّةَ حدوِث البرِق باالستعانِة بمخططاٍت توضيحيٍّة، ويبحُث عْن سبِب الفاصِل الزمنيِّ بيَن البرِق والرعِد. يمّكُن هذا 
النشاطُ طفلي مْن تطبيِق ما يتعلُمهُ عْن طريِق تصميِم مانعِة صواعَق.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتعلُم طفلي استعماَل قاموٍس؛ للعثوِر على معاني الكلماِت وكتابِة رسالٍة بسيطٍة إلى صديٍق.

اللّغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي مشاركةَ اآلخريَن مشاعَرهُ ومعلوماتِِه، باستخداِم ُجمٍل واضحٍة مراعيًا الكتابةَ اإلمالئيةَ السليمةَ. يوفُر هذا النشاطُ 
مزيًدا مَن التدريِب على الكتابِة السليمِة.

الرياضيّاُت: يتعلُم طفلي توظيَف العملياِت الحسابيِة على األعداِد الصحيحِة في حلِّ مسائَل حياتيٍة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُه الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتعليماِت 

الصوتيِة بوساطِة الرمِز سريِع االستجابِة.

  العلوُم: وميٌض ودويٌّ

الطريقةُ: أتابُع طفلي في مطابقِة وصِف ظاهرِة البرِق بالمخطِط المرسوِم، أساعُدهُ إذا لزَم األمُر على تفسيِر المخططاِت بطريقٍة علميٍة 
منطقيٍة متسلسلٍة، وأساعُد طفلي على البحِث عْن سبِب وجوِد فاصٍل زمنيٍّ بيَن رؤيِة البرِق وسماِع صوِت الرعِد، وأناقُشهُ في نتائِج 

. بحثِِه. أستعمُل الرمَز سريَع االستجابِة؛ للوصوِل إلى مقاطِع الفيديو إْن كاَن لديَّ هاتٌف ذكيٌّ

Keeping safe :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطريقةُ: أناقُش طفلي في سبِل الوقايِة مَن البرِق والرعد، وأطلُب إليِه أْن يستعمَل )padlet(؛ لالستماِع إلى النصِّ ولفِظ الكلماِت لفظًا 
صحيًحا.

  اللّغةُ العربيّةُ: مشاركةُ اآلخريَن مشاعري ومعلوماتي

الطريقةُ: أستمُع إلى رسالِة طفلي التي كتبَها، أساعُدهُ ببعِض الكلماِت التي تتضمُن التاَء المربوطةَ والمبسوطةَ والهاَء في آخِر الكلمِة، 
مثِل: ظاهرٍة، سمْعُت، انتبِهُ، وغيِرها. أتأكُد مْن صحِة المعلوماِت والنصائِح التي كتبَها عْن ظاهرِة الرعِد والبرِق.

  الرياضيّاُت: أنقُذ حديقةَ الفناِء الخلفيِّ

الطريقةُ: أساعُد طفلي على تصوِر حالِة كلٍّ مْن شجرتَي المشمِش والتفّاِح ووصفِهما، مستعماًل األعداَد الصحيحةَ، حيُث ترتبطُ األعداُد 
ها، في حيِن ترتبطُ األعداُد الصحيحةُ السالبةُ باألضراِر التي يسببُها البرُق وغزارةُ األمطاِر. الصحيحةُ الموجبةُ بتعافي الشجرِة ونموِّ
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