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 اللّغةُ العربيةُ: تعاوْن على الخيِر
 أقرأُ النصَّ اآلتَي، ثمَّ أنفُّذ المطلوَب مني يليِه:

 

  أبحُث عْن معاني المفرداِت اآلتيِة في المعجِم أْو وفَق السياِق: )إكسيُر، حيٌَل، زائفةٌ، خارقةٌ(.
 أتأمُل األسئلةَ اآلتيةَ، ثمَّ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي، مدعًما إجابتي بالدليِل:

- هْل يحتوي مشروُب الطاقِة على موادَّ منبهٍة يحتاُج إليها الشباُب واألطفاُل وقَت الدراسِة والعمِل والرياضِة ؟ أبيُّن رأيي.
- أُبيُّن مدى أثِر الخَدِع التسويقيِة لمشروباِت الطاقِة في عمليتي البيِع والشراِء؟ 

- هْل يمكُن أْن تتكّوَن مادةٌ مهمةٌ لصحِة أجساِمنا، ومادةٌ تضرُّ بها مَن العناصِر ذاتِها؟ أدعُم إجابتي بأمثلٍة. يمكنُني البحُث في المصادِر 
الموثوقِة للتأكِد مْن إجابتي. 

  أتأمُل السؤاَل اآلتَي: "هْل هِذِه المشروباُت هَي حقًّا اإلكسيُر المعجزةُ؟" ثمَّ أتحدُث عْن ذاتي وثقافتي تجاهَ الموضوِع، بعَد أْن أكتَب 
مالحظاتي في الجدوِل أدناهُ على ورقٍة جانبيٍة تساعدني على تنظيِم أفكاري والتحّدِث بطالقٍة، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ:

- أجمُع أفكاري. 
- أحدُد الجمهوَر المستهدَف الذي سأخاطبُهُ. 

- أتقمُص شخصيةً معينةً ألقّدَم مْن خاللِها أفكاري.

: السادُس الصفُّ
ُر عْن ذاتي وثقافتي نشاُط )5(: أُعبِّ

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

 تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء تنفيِذ النشاط.   	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة  للمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
 تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 
معلوماٌت عِن العناصِر الكيميائيِة ورموِزها، ومعرفةُ الموادِّ والمنتجاِت التي تدخُل في تركيبِها هِذِه العناصُر وتأثيِرها في اإلنساِن.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتالعلوُماللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

 اللغة العربية: أوظَف في تحدثي ما اكتسبتُُه مْن مفرداٍت وتراكيَب جديدٍة وفَق سياِقها، مستحضًرا 	 
. مواقَف مشابهًة أْو مناقضًة فكرَة النصِّ

اللغة اإلنجليزية: أكتَب قصًة قصيرًة متبًعا سلسلًة مَن الخطواِت.	 
 العلوم: أوضَح كيَف وضَع العلماُء رموَز العناصِر الكيميائيِة المختلفِة، كاتًبا بعَضها.	 
الرياضيات: أوظَف مقارنَة األعداِد العشريِة ضمَن الجزِء مْن عشرِة آالٍف، وترتيَبها في حلِّ المسائِل.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق مسطرٍة، وحجِر نرٍد، وأزراٍر ملونٍة.

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









جسور التعلم

نجوُم  يُقبِلوَن على شرائِها، حتّى  األشخاِص  مَن  البقالِة واألسواِق، وكثيٌر  الرفوَف في محالِت  تمألُ  البّراقةُ  الطاقِة  ُعلب مشروباِت 
الرياضِة. ولكْن، ما نوُع الطاقِة في هذِه المشروباِت؟ وهْل هَي حقًّا اإلكسيُر المعجزةُ؟ أْم مجّرُد مكّوناٍت زائفٍة، وحيٍل تجاريٍة، تجعلُنا 

نرغُب في شراِء ُعلٍب محتواها السّكُر، وماّدةُ الكافييِن الُمنبِّهةُ، وغيُرها مَن الموادِّ التي قْد تبدو لنا خارقةً. 

    ولألسِف، فإنَّ عديًدا مَن الناِس يظنُّون أنّهم كلّما شربوا كميّةً أكبَر مْنها صاروا أكثَر نشاطًا؛ وهذا جزٌء مْن خطِّة التسويِق للمساعدِة 
على بْيِع الُمنتَِج. ومَن الجديِر ذكُرهُ أنَّ ماّدةَ الكافييِن تتكّوُن مْن عناصَر عّدٍة، هَي: الكربوُن، واألكسجيُن، والنيتروجيُن، والهيدروجيُن. 

وينصُحنا األطبّاُء بالتقليِل مْن شرِب هذِه الُمنتَجاِت؛ كونَها تسبُّب أعراًضا جانبيّةً تؤثُّر في صّحِة الجسِم.
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، مثِل مشروباِت الطاقِة. أذكُر مواقَف مشابهةً أْو مناقضةً فكرةَ النصِّ الذي وصَف تأثَر بعِض الناِس باإلعالناِت المرّوجِة لبعِض الموادِّ  -
العلبةُ،  تحذيٌر،   ، نصٌّ الكافييُن،  األمراُض،  اإلنساِن،  ، صحةُ  المدرسيُّ العنُف  الطاقِة،  )مشروباُت  يأتي:  بما  أستعيَن  أْن  يمكنُني   -

الكيمياُء، الطبيعيةُ، عناصُر، ثقافةُ المجتمِع(. 

 أتحّدُث عِن الموضوِع متقمًصا دوَر الشخصيِة التي اخترتُها أماَم أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي، ثمَّ أتبادُل معهُ اآلراَء وأُقيَّم قدرتي 
على إقناعِه عْن طريِق ردوِد فعلِِه بالموافقِة أْو الرفِض. 

Short Story Writing Task – Little Author :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Pick a classmate or a friend to work with you. You have been selected to write a short story to be published 

in the School Journal. This story needs to reflect who you are as a person. It can be a fictional or a non-fictional 
story.

1  - Select one image for the main character and one image for the setting of your story. You can also select any other 
character that you want for the main character. Then, decide a suitable title.

Use the template to begin writing your story. Remember brainstorming on the template is the first step in writing 
because writing is a process.

) sequence of events in a story(

After you finish, use the template to write your short story in the form of paragraphs. Share your story with 
your friends/ family members.
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الدْوُر الجمهوُر طريقةُ العرِض الموضوُع

الشخصيةُ التي سأتقمُصها َمْن يقرأُ أْو يستمُع لما كتبتُهُ؟ أفضُل طريقٍة لعرِض الموضوِع موضوُع الكتابِة

a(

d( e( f(

b) c(

 العلوُم: هويةُ العناصِر
تتكوُن الموادُّ جميُعها مْن عناصَر، ويعرُف العنصُر أنَّهُ مادةٌ نقيةٌ بسيطةُ التركيِب، ال تتحلُل إلى موادَّ أبسطَ مْنها مشابهٍة لها، ونظًرا 

لكثرِة عدِد العناصِر، اتفَق العلماُء على ترميِزها برموٍز تسهيالً لدراستِها. 

أفكُر: في الجدوِل اآلتي مجموعةٌ مَن العناصِر وأسمائِها باللغِة اإلنجليزيِة/ 
الالتينيِة، كيَف يمكُن تسميةُ هِذِه العناصِر باستخداِم الرموِز المختلفِة؟

أعطي هِذِه العناصَر رموًزا خاصةً بها؟ 

العنصر االسم اإلنجليزي/ الالتيني الرمز
الهيدروجين Hydrogen
األكسجين Oxygen

اليود Iodine
كربون Carbon
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أتواصُل : تُسّمى العناصُر بالحرِف األوِل مِن اسِمها باللغِة اإلنجليزيِة أِو الالتينيِة. أناقُش أحَد أفراِد أسرتي برموِز العناصِر التي اقترحتُها 
في الجدوِل السابِق، مفسًرا سبَب ترميِزها بهِذِه الرموِز.

أفكُر: كيَف نسمي عنصريِن أْو أكثَر متشابهيِن في الحرِف األوِل مِن اسميهما؟  
أتواصُل: وضَع العلماُء العناصَر جميَعها في جدوٍل خاصٍّ يُسّمى الجدوَل الدوريَّ للعناصِر. ألعُب مَع أحِد أفراِد أسرتي لعبةَ السلِم والحيِة 

في الجدوِل الدوريِّ للعناصِر.

خطواُت اللعبِة:
1. لتحديِد أولويِة الدوِر، يرمي كلُّ العٍب حجَر النرِد، وَمْن يحقِق العدَد األكبَر، يبدْأ باللعِب. يبدأُ العدُّ مْن عنصِر الهيدروجين )H( يليه 

الهيليوم )He(، ثمَّ الليثيوم )Li(، وهكذا.
2. يرمي  كلُّ العٍب حجَر النرِد ويضُع قطعتَهُ الخاصةَ بِِه على العدِد الذي حصَل عليِِه، ويذكُر اسَم العنصِر ورمَزهُ.

3. يكرُر كلُّ العٍب رمَي حجِر النرِد، ويحرُك قطعتَهُ الخاصةَ عدًدا مَن الحركاِت مساويًا  للعدِد الظاهِر على حجِر النرِد.
4. إذا وجَد الالعُب سلًما عنَد العدِد الذي وصَل إليِه، ينتقُل إلى العدِد األكبِر في نهايِة السلِم، وإذا وافَق العدُد رأَس الحيِة ينقُل قطعتَه إلى 

العنصِر الذي يوافُق ذيلَها.
5. الالعُب الفائُز هَو الذي يصُل أواًل إلى العنصِر )54(.

 الرياضيّاُت: سباُق العناصِر
  الحظَْت سلمى في أثناِء دراستِها العناصَر الكيميائيةَ وكيفيةَ تسميتِها، خاصيةً طبيعيةً في هِذِه العناصِر أثاَرْت فضولَها، وهَي: )الكتلةُ 

الذريةُ(، والهتماِمها بدراسِة الجزِء العشريِّ مَن األعداِد العشريِة، كّونَْت الجدوَل اآلتَي لبعِض العناصِر الكيميائيِة:

أساعُد سلمى على إجابِة السؤاليِن اآلتييِن:
1( ما العنصُر الذي لَهُ أكبُر كتلٍة ذريٍة مَن العناصِر الموجودِة في الجدوِل؟ وأيُّها لَهُ الكتلةُ الذريةُ الصغرى؟

2( ما العناصُر الموجودةُ في الجدوِل التي تتراوُح كتلتُها الذريةُ بيَن 18.9999 و 30.9999 ؟
اهتّمْت سلمى بالجزِء العشريِّ مَن الكتلِة الذريِة، وطلبَْت إليَك تنفيَذ األنشطِة اآلتيِة:

1( أرتُّب العناصَر الموجودةَ في الجدوِل ترتيبًا تصاعديًّا بناًء على كتلتِها الذريِة.
2( قالَْت سلمى: "الجزُء العشريُّ للكتلِة الذريِة لعنصِر الفلوِر أصغُر مَن الجزِء العشريِّ للكتلِة الذريِة لعنصِرالكروِم".

 أناقُش أحَد أفراِد أسرتي، أْو أحَد زمالئي في الصفِّ في مدى صحِة مقولِة سلمى.
3( أرتُّب العناصَر الموجودةَ في الجدوِل ترتيبًا تصاعديًّا بناًء على الجزِء العشريِّ مْن كتلتِها الذريِة. هِل اختلَف ترتيُب العناصِر عما 

ُر إجابتي.  كاَن عليِه في الفرِع األوِل مْن هذا النشاِط؟ أبرِّ
4( "يتراوُح الجزُء العشريُّ مَن الكتلِة الذريِة للعناصِر الموجودِة في الجدوِل جميِعها بيَن 0.965 و 0.995".

أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ مناقشةَ العبارِة السابقِة والحكَم على مدى صحتِها.
أكتُب إجاباتي هذِه األسئلةَ على ورقٍة جانبيٍة، وأشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ اإلجابةَ وأناقُشهْم فيها.

3

العنصُر الفلور الكروم األلمنيوم الذهب الصوديوم األوكسجين الفسفور
الكتلةُ الذريةُ )وحدةُ كتلٍة ذريةٍ( 18.9984 51.9961 26.9815 196.9666 22.9898 15.9994 30.9738

الجزُء العشريُّ 0.9984 0.9961 0.9815 0.9666 0.9898 0.9994 0.9738
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يتحدُث عْن فكرٍة ما على نحٍو يعبُر عْن شخصيتِِه وذاتِِه وثقافتِِه المجتمعيِة التي نشأَ عليها بقبوِل الفكرِة أْو 
رفِضها، باستخداِم مهارِة التفكيِر الناقِد، والجدوِل المرفِق الذي يساعُدهُ على تدويِن أفكارِه والتعبيِر عنها. يتعلُم طفلي طريقةَ تقييِمِه ذاتَهُ مْن 

خالِل قبوِل الجمهوِر أْو رفِضِه الفكرةَ التي يتحدُث عنها وقدرتِِه على إقناِعِه.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتعلُم طفلي كيَف يكتُب قصةً قصيرةً متبًعا الخطواِت العلميةَ لكتابِة القصِة، وموظفًا خيالَهُ في إنشائِها. يوظُف  طفلي مهارةَ 
العصِف الذهنيِّ في جمِع األفكاِر، ثمَّ يصوُغها فقراٍت قصيرةً. يمارُس طفلي مهارةَ قراءِة القصِة أماَم زمالئِِه وأفراد أسرتِِه.

العلوُم:  يتعلُم طفلي أهميةَ رموِز العناصِر؛ لتسهيِل دراستِها، ويستنتُج طفلي رموَز العناصِر المتشابهِة في الحرِف األوِل، ويتدرُب طفلي 
. على حفِظ أسماِء العناصِر ورموِزها في الجدوِل الدوريِّ

الرياضيّاُت:  يتعلُّم طفلي كيَف يقارُن بيَن األعداِد العشريِة ضمَن الجزِء مْن عشرِة آالٍف، ويرتّبُها، ويستنتُج معلوماٍت عْن صفاِت العناصِر 
بناًء على مقارنِة األعداِد العشريِة. يتعلُم طفلي مناقشةَ أفكاِرِه الرياضيِة وتبريَرها.

َ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 باستخداِم الرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: تعاوْن على الخيِر

أساعُد طفلي على البحِث عْن معاني بعِض المفرداِت مَن السياِق أِو استخداِم المعجِم، وأقّدُم لَهُ المساعدةَ عْن طريِق مشاركتِِه في تأمِل 
أسئلِة التفكيِر الناقِد في السؤاِل األوِل، وشرِح مضموِن السؤاِل لطفلي إذا لْم يتمكْن مْن فهِمِه، وأناقُشهُ في اإلجابِة مَع الدليِل المنطقيِّ 
المقنِع بعيًدا عِن الخياِل، ويمكنُنا أْن نفكَر في حلوٍل مقترحٍة؛ للحدِّ مِن انتشاِر ظاهرِة مشروباِت الطاقِة بيَن الشباِب واألطفاِل، وأساعُد 
طفلي على فهِم الجدوِل المرفِق واتباِع الخطواِت المطلوبِة لتدويِن أفكاِرِه، ثمَّ أستمُع لَهُ وأبيُّن قبولي الفكرةَ التي يتحدُث عنها أْو رفَضها 

مْن خالِل ردوِد أفعالي وحركاِت جسدي وإيماءاتي. 

Short Story Writing Task – Little Author :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

 أساعُد طفلي على اختياِر الشخصيِة والمكاِن، وأناقُشهُ في أسباِب اختياِرِه. أساعُد طفلي على البحِث عن معاني بعِض المفرداِت في 
قاموِس المفرداِت. أوضُح لطفلي طريقةَ تعبئِة نموذِج العصِف الذهنيِّ لجمِع األفكاِر لكتابِة القصِة. أستمُع للقصِة وأشجُع طفلي على 

استخداِم اإليماءاِت ونبرِة الصوِت المناسبِة عنَد قراءتِها.

  العلوُم: هويةُ العناصِر

أساعُد طفلي على كتابِة رموِز العناصِر حسَب الحرِف األوِل مِن اسِم العنصِر باللغِة اإلنجليزيِة أِو الالتينيِة، وأستمُع لطفلي وهَو يذكُر 
، وأستمع لهُ وهَو يذكُر  رموًزا خاصةً للعناصِر المتشابهِة في الحرِف األوِل. أشارُك طفلي لعبةَ السلِم والحيِة الخاصِة بالجدوِل الدوريِّ

اسَم العنصِر ورمَزهُ. 

  الرياضيّاُت: سباُق العناصِر
أساعُد طفلي على البحِث عْن مفهوِم الكتلِة الذريِة في المواقِع اإللكترونيِة، وكيفيِة قراءِة األعداِد العشريِة ضمَن الجزِء مْن عشرِة آالٍف.

أذّكُر طفلي بالقيمِة المنزليِة لألجزاِء العشريِة، ومتابعِة أمثلِة الكتاِب في مقارنِة األعداِد العشريِة قبَل البدِء بتنفيِذ النشاِط.
أستمُع لنقاِش طفلي وتبريِرِه إجابتَهُ، وأشجُعهُ وأدعُمهُ عنَد التعبيِر عْن رأيِِه المدّعِم بالدليِل.
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:


