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 اللّغةُ العربيّةُ: قَناعاٌت راسخةٌ
   َزعموا أنَّ جماعةً مَن القروِد قْد أَْبَصروا ذاَت ليلٍة يَراعةً تطيُر، فَظنّوا أنَّها َشراَرةٌ، فَجمعوا

حطبًا، وَوَضعوهُ علْيها، وأََخذوا يَنفُخوَن، فناداهُْم طائٌر يعيُش في شجرٍة قريبٍة: إنَّ الّذي
رأْيتُم ليَس ناًرا، فَأبَْوا أْن يَْسمعوا مْنهُ، فنزَل إليهم ليُعلَّمهُْم، فََمرَّ عليِه رجٌل، فقاَل: أيُّها الطّائُر،

ال تُحاوْل تغييَر قناعاِت القروِد، فَتندَم؛ فإنَّ العوَد األَْعَوَج ال يَصيُر ُمستقيًما، فأبى الطّائُر 
نَصيحتَهُ، وَدنا مَن القروِد؛ لِيُفهَمهُْم، فأمسَك بِه قْرٌد، وَضربَهُ.

• النّصُّ الّسابُق مْن كتاِب "كليلةُ ودمنةُ" بتصّرٍف، أقرُؤهُ جيًِّدا، ثمَّ أُنفُّذ المهّماِت اآلتيةَ: 

 أّواًل: أصوُغ كتابةً ثالثةَ أسئلٍة، إجاباتُها موجودةٌ في النّصِّ الّسابِق، موظّفًا عالمةَ 
     التّرقيِم المناسبةَ، وأضُع اإلجابةَ المأخوذةَ مَن النّصِّ تحَت الّسؤاِل.  

ثانيًا: أمألُ الجدوَل اآلتي بما يناسبُهُ بالتَّعاوِن مَع أحِد زمالئي أْو أفراِد أسرتي

  ثالثًا: أستنتُج العبرةَ من القّصِة، وأكتبُها في جملٍة تاّمٍة تتضّمُن أقساَم الكلمِة الثاّلثةَ.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط. • 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.                                                                                        • 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.• 

: الخامُس  الّصفُّ
النشاُط )4(: ُأَمٌم أْمثاُلُكم )عاَلُم الحيواِن(

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الرياضياُتالعلوُماللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أُكّوَن جماًل تُمثُّل كلٌّ مْنها قِْسًما ِمْن أْقساِم الَكلَِمِة، ُمَوظِّفًا عالمةَ االستفهاِم توظيفًا صحيًحا.• 
استعمَل سياق النص باللغة اإلنجليزية لتحديد معنى الكلمات غير المألوفة.• 
تلَك •  بيئتي، موظِّفًا  في  تعيش  التي  الحشرات  إحدى  فيها  اإلنجليزية أصف  باللغة  ةً  تامَّ أكتَب جماًل 

ثي عْن إِحدى الحشراِت أمام  أحد أفراد أسرتي أو زمالئي. الُجَمَل في تحدُّ
أصنَّف الحيواناِت الفقاريّةَ إلى مجموعاتِها الّرئيسِة بناًء على خصائِصها.• 
 أجَد ناتَج ضرِب عدٍد مْن منزلتيِن، أو ثالِث منازَل، أْو أربِع منازَل في عدٍد مْن منزلٍة واحدِة. • 
أجَد ناتج ضرِب عدٍد كلّيٍّ مْن ثالِث منازَل في عدٍد مْن منزلتيِن على األكثِر.• 

، وقاموٍس باللّغِة اإلنجليزيِّة، وألواٍن.  أحتاُج إلى: قلٍم، ودفتري الخاصِّ

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




























جسور التعلم
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جملةٌ تاّمةٌ ِمْن إِْنشائي ِمْن َعالماتِها الّدالِّة على نوِعها نوُعها مْن أقساِم الكالِم  الكلمةُ الّتي تحتها خطٌّ  في النّصِّ

جماعةً

تطيُر

أْن
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  Insects Facts :ُاللغةُ اإلنجليزية 

Read the following text, try to guess the meaning of the underlined words

       Whether you love them or you are upset by them, insects are everywhere. 
You can see them in your garden, on trees, on television shows, and even in zoos.

They can be helpful, like bees, or annoying, like mosquitos. They make up 
the largest group of animals on Earth. Insects are invertebrates, which means 
that they do not have a backbone.

      Choose an insect from your environment, and then write 1-2 sentences about it.

 Draw the insect you choose, and talk about it to a family member or a friend. 

 العلوُم:  لعبةُ "ما هَو؟"

، ويكتُب اسَمهُ على ورقٍة، ويطويها،  يلعُب سميٌر وأختُهُ مريُم لعبةً جميلةً وهَي تصنيُف الحيواناِت وخصائُصها، يُضمُر سميٌر اسَم حيواٍن فقاريٍّ
والمطلوُب مْن مريَم أْن تكتشَف اسَم هذا الحيواِن عْن طريِق طرِح خمسِة أسئلٍة على األكثِر، على أْن تكوَن إجاباتُها "نعم" أْو "ال" فقْط:

مريُم: هْل يعيُش على اليابسِة؟
 سميٌر: ال

مريُم: هْل يتنفُس بالخياشيِم؟
سميٌر: ال

هْل هَو مَن الثديياِت؟
سميٌر: نعْم

ا؟ مريُم: هْل هَو ضخٌم جّدً
سميٌر: نُعْم

مريُم: هْل هَو الحوُت؟
سميٌر: نعْم

يفتُح  سميٌر الورقةَ الّتي كتَب عليها اسَم الحيواِن الّذي أضمَرهُ وهَو "الحوُت"، يصفُّق سميٌر ومريُم لهذا النّجاِح، وتأخُذ مريُم 3 نقاٍط على 
إجابتِها الّصحيحِة، يُسّجُل سميٌر النّتيجةَ، ويتّفُق مَع أختِه على أنَّ الحوَت مَن الثّدييّاِت بناًء على خصائِصِه.

، وتكتبُهُ على ورقٍة، وتطوي الورقةَ، ويبدأُ الحواُر، ويستمّراِن في تسجيِل النّقاِط  ويأتي  دوُر سميٍر، حيُث تُضمُر مريُم اسَم حيواٍن فقاريٍّ
وتبادِل األدواِر.

- ألعُب هذه اللّعبةَ مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي
- أصّمُم جدواًل بالنّتائِج، وأسّجلُها أواًل بأّوٍل

             أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي للتّحقِّق مْن إجاباتِنا  
2

صفاتُهُ تصنيفُهُ )ثدييّاٌت/ زواحُف/ برمائيّاٌت/ طيوٌر/ أسماٌك( الحيواُن الدرجة ُ )3 نقاط لإلجابِة الّصحيحِة( اسُم المتسابِق

Invertebrates
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 الّرياضيّاُت: عيادتي البيطريةُ! 

، سأفتتُح عيادتي البيطريّةَ قريبًا، لكْن، عليَّ تحديُد بعِض األشياِء قبَل ذلَك.  أنا طبيٌب بيطريٌّ
1. تشترطُ وزارةُ الّصّحِة أاّل تقلَّ مساحةُ العيادِة عْن 300 متٍر مربَِّع. أُحّدُد أبعاًدا ُممكنةً لعيادتي إذا كانْت مستطيلةَ الشكِل.

2. أريُد شراَء بعِض اللّوازِم لعيادتي، مثِل: أجهزٍة طبّيٍّة، مضاّداٍت حيويٍّة، طاوالٍت.  
أُحّدُد المبلَغ الذي سأدفُعهُ لشراِء هِذِه اللوازِم كما هَو محدٌد في الجدوِل اآلتي:  

3. إذا كانْت عيادتي تختصُّ بعالِج القطِط والكالِب األليفِة، وأجرةُ معاينتي القطةَ 7 دنانيَر، والكلَب 12 ديناًرا، وأرْدُت معاينةَ 50 حيوانًا 
؟  أسبوعيًّا، فكم ديناًرا سيكوُن دخلي األسبوعيُّ

. أوضُح ألحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي خطواِت الحلِّ

أنشطةٌ إضافيّةٌ

 العلوم: أجمُع معلوماٍت وصوًرا عْن حشرِة اليراعِة المضيئِة، وأعرُضها على أفراِد أسرتي وزمالئي.
، وأنواِع الحيواناِت الّتي تختصُّ بها.  ، وعياداِت الطّبِّ البيطريِّ        العلوم: أجمُع معلوماٍت عْن مهنِة الطّبِّ البيطريِّ في األردنِّ

أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:

المبلُغ المدفوُع لشراِء السلِع  سعُر الّسلعِة الواحدِة  العدُد مْن كلِّ نوٍع الّسلعةُ )اللّوازِم(

394 ديناًرا 15 طاوالٌت طبّيّة ٌ

525 ديناًرا 9 أجهزةٌ طبّيّةٌ 

45 ديناًرا  35 مضاّداٌت حيويّةٌ 

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللّغويّةَ،  ، يزيُد معارفَهُ وخبراتِِه وثروتَهُ  اللغةُ العربيةُ: يتيُح هذا النّشاطُ لطفلي فرصةَ االستمتاِع بقراءِة نصٍّ قصصيٍّ مْن تراثِنا األدبيِّ
والسيّما ما يرتبطُ منها بمبحِث العلوِم، ويمّكنُهَ مْن تعميِق فهِمِه أقساَم الكالِم، وتمييِزها مْن بعِضها مستعينًا بدالالتِها وعالماتِها، والتّمثيِل 
على كلِّ قسٍم، وتكويِن جمٍل تاّمٍة عليها، كما يحّسُن مهارتَهُ في الكتابِة بتوظيِف عالماِت التّرقيِم المناسبِة في جمٍل مْن إنشائِِه، ومْن قدرتِِه 

على صياغِة استنتاجاته بجملٍة تاّمٍة.
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على استعماِل سياق النص لتحديد معنى الكلمات غير المألوفة. كما يساعده على الكتابة والتحدث 
باستعماِل جمل تامة بصيغة المضارع البسيط عن إحدى الحشرات في بيئته موظفًا المفردات والتراكيب اللغوية التي تعلمها للتحدث عن 

الحشرة التي اختارها.
، ثمَّ تصنيفَهُ إلى المجموعِة  العلوُم: يتيُح هذا النّشاطُ لطفلي فرصةَ طرِح أسئلٍة محّددٍة يستطيُع من خاللها  تحديَد خصائِص حيواٍن فقاريٍّ

الّتي ينتمي إليها.  
الرياضياُت: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على ممارسِة مهارِة ضرِب األعداِد الكليِّة، وتوظيفِها في حلِّ مسائَل حياتيٍة. 
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َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة بالرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: قَناعاٌت راسخةٌ

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على فهِم أحداِث القّصِة والِعبرِة الُمستفاَدِة مْنها، وتحديِد شخوِصها. أطّلُع على الجدوِل الّذي مألهُ، وأستذكُر مَعهُ 
أقساَم الكالِم، وأتأّكُد مْن سالمِة الجمِل الّتي كّونَها، ومْن صياغتِِه أسئلةً صحيحةً وفَق المطلوِب، ومْن توظيفِِه عالمةَ االستفهاِم توظيفًا 

صحيًحا.

 Insects Facts :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة النص واستعمال سياق النص لتحديد معنى الكلمات غير المألوفة. أقدم له النصح الختيار إحدى 
الحشرات من بيئته. كما أتابعه في أثناء كتابته الجمل عْن الحشرة التي اختارها. استمع لتحدثِه عن الحشرة التي اختارها وأعززه.

  العلوُم: لعبةُ "ما هَو؟"

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على فهِم قواعِد اللّعبِة، واختياِر األسئلِة المناسبِة الّتي تساعُدهُ على اكتشاِف الحيواِن الفقاريِّ الّذي يُضَمُر اسُمهُ، 
ثمَّ تصنيفِِه إلى المجموعِة الّتي ينتمي إليها، يمكنُني أْن أكوَن المتسابَق األّوَل في اللّعبِة بما يساعُد طفلي على فهِم اللّعبِة.      

  الرياضياُت: عيادتي البيطريةُ!  

أبعاِد  إلى رسِم مستطيٍل عنَد تحديِد  أوّجهُهُ  قْد  المطروحِة، واالستماِع إلجاباته،  ببعِض األمثلِة على األسئلِة  الطريقةُ: أساعُد طفلي 
توضيَح  إليه  أطلُب  العرِض.  الطّوُل ×  المستطيِل هي:  وبأنَّ مساحةَ  والعرُض،  الطّوُل،  هَي:  المستطيِل  أبعاَد  بأنَّ  وأذّكُرهُ  العيادِة، 

خطواِت عمليِة الضرِب التي طبقها. 
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