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 اللّغةُ العربيةُ: ثقافةُ الرفاهيِة الصحيِة.
 أقرأُ المقابلةَ الصحفيةَ بعنواِن: "أهميةُ موادِّ البناِء لتحقيِق الرفاهيِة الصحيِة في المنزِل"، مَع المهندِس حساٍم، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها:

: كيَف يساعُد المهندُس المسؤوُل الناَس على تحقيِق الرفاهيِة الصحيِة في المنزِل؟	  الصحفيُّ
انتشاِر 	  التحمِل، باإلضافِة إلى سهولِة تنظيفِها وقدرتِها على منِع  التشطيِب وقدرتِها على  المهندُس حساٌم: يدرُس مدى متانِة موادِّ 

الحريِق، ويهتمُّ بأنظمِة اإلضاءِة والتهويِة الجيّدِة. 
: ما الخطوةُ األولى التي يفعلُها المهندُس المسؤوُل؟ 	  الصحفيُّ
المهندُس حساٌم: يزوُر المهندُس المسؤوُل المصنَع؛ لالطالِع على موادِّ التشطيِب، وملمِسها، وألوانِها، مثِل: قضباِن الحمايِة، وأعمدِة 	 

المنزِل، وإطاراِت النوافِذ والموادِّ العازلِة، والتأكِد مْن متانِة الموادِّ المصنوعِة منها، ويختاُر النوافَذ وأسالَك التوصيِل الكهربائيةَ، 
مَع مراعاِة الجودِة والسالمِة العامِة.

 أتأمُل السؤاليِن اآلتييِن، وأجيبهما شفويًّا مَع ذْكِر السبِب، ثّم أناقُش مجموعةً مْن زمالئي في إجابتي وأتبادُل مَعهُم اآلراَء:
يظنُّ كثيٌر مَن الناِس أنَّهُ ال داعَي لالهتماِم بشراِء موادِّ التشطيِب، وقضباِن الحمايِة، وأسالِك التوصيِل، والموادِّ العازلِة بسعٍر غاٍل، 	 

؛ ألنّها تؤدي الغرَض نفَسهُ، بيّْن رأيََك؟ بْل يمكُن استبداُل موادَّ أقلَّ سعًرا بتلَك الموادِّ
يظنُّ بعُض الناِس أنَّ مفهوَم الرفاهيِة الصحيِة ينطبُق فقْط على النمطَيِن الغذائيِّ والرياضيِّ الُمتَّبَعيِن؛ ألنّهما يهتّماِن بالناحيِة الجسديِة 	 

والصحيِة؟ ما رأيَُك في ذلَك؟

 أقرأُ الفقرةَ اآلتيةَ، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها:

أحدُد المشكلةَ في الفقرِة السابقِة وأسبابَها. 	 
، وموظٍف في مصنِع 	  أجمُع المعلوماِت عِن المشكلِة مْن مصادَر متنوعٍة، مثِل: اإلنترنت، والكتِب، والجرائِد، ومهندِس ديكوٍر داخليٍّ

موادِّ بناٍء، ومندوِب مبيعاِت المصنِع.

: السادُس الصفُّ
نشاُط )6(: الرفاهيُة الصحيُة

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

تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تنفيِذ األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِّة.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتالعلوُماللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:
اللغُة العربيُة: أكتَب فقرًة عِن الرفاهيِة الصحيِة، موظًفا ما اكتسبتُُه مْن أساليَب لغويٍة، ومهاراِت التفكيِر الناقِد 	 

وحلِّ المشكالِت.
ا مقروًءا، مقارًنا أفكاري بأفكاِر أقراني.	  اللغُة اإلنجليزية: أناقَش نّصً
العلوُم: أستقصَي بعَض الخصائِص الفيزيائيِة لعدٍد مَن العناصِر؛ لتصنيِفها إلى فلزاٍت والفلزاٍت اعتماًدا على 	 

خصائِصها الفيزيائيِة.
الرياضياُت: أوظَف التحويَل بين األعداِد العشريِة، والكسوِر واألعداِد الكسريِة، والنسِب المئويِة في حلِّ المسائَل.	 

الشمِع،  مَن  وقطٍع صغيرٍة  وملقٍط،  فحٍم، وشمعٍة،  وقطعِة  ألمنيوم،  حديٍد، وصفيحِة  نحاٍس، وصفيحِة  ومطرقٍة، وصفيحِة  ودفتِر مالحظاٍت،  أقالٍم،  إلى:  أحتاُج 
وبطاريٍة، ومصباٍح، وأسالِك توصيٍل كهربائيٍة.

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

إلى ظهوِر شروٍخ  أدى  الذي  الغزيرِة  األمطاِر  تواصِل هطوِل  نتيجةَ  الشتاِء؛  الخطِر في فصِل  إلى  مَن األشخاِص  كثيٌر  تعّرَض   "
وتشققاٍت كبيرٍة  في السقِف والجدراِن؛ بسبِب سوِء نوعيِة الموادِّ العازلِة المستخدمِة، وموادِّ التشطيِب التي لْم تكْن ضمَن المواصفاِت 

المطلوبِة، إضافةً إلى قضباِن الحمايِة المتهالكِة، التي تسببَْت في مشكلِة انهياِر عدٍد كبيٍر مْن منازِل المواطنيَن".
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أتعاوُن مَع أحِد زمالئي على اقتراِح الحلوِل المناسبِة للمشكلِة. 	 
أدوُن مالحظاتي في نموذِج حلِّ المشكالِت.	 

أعرُض النتائَج التي توصْلُت إليها على أحِد أفراِد أسرتي، وأتبادُل مَعهُم اآلراَء.

Keeping mental health :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Read the text below. You can use a dictionary to look up words that are new for you.

Did you know that October 10th is World Mental Health Day? What does “Mental Health” mean?

Read the following questions with a friend, classmate, or a family member and share your answers. Compare 
your answers to those of others.
a)What kind of things could make you feel sad?
b)When you feel sad, what do you do? How do you act? How can you tell if someone is sad?
c)What are some things you can do to feel better when you are sad?
d)Who can you talk to when you are feeling sad?

 العلوُم: أعيُش مَع العناصِر

اإلجراءاُت:
أستخدُم المطرقةَ لطْرِق صفيحِة النحاِس مراٍت عدةً، وأالحظُ: هْل هَي قابلةٌ للطْرِق دوَن أْن تنكسَر؟ أكرُر التجربةَ على بقيِة العناصِر، وأضُع إشارةَ 	 

( √ ( في المكاِن المناسِب في الجدوِل المجاوِر.
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نموذُج حلِّ المشكالِت
المشكلةُ: ماذا حدَث؟ ..................................................         لماذا حدَث؟.........................................................................

اقتراحاُت حلِّ المشكلِة:
كيَف أحلُّ المشكلةَ؟   االقتراُح األوُل......................................االقتراُح الثاني .................................  االقتراُح الثالُث...................................

النتيجةُ: أكتُب فقرةً أصُف فيها النتيجةَ التي توصْلُت إليها بعَد جمِع المعلوماِت وصوِغ الفرضياِت:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

   Health is the way your body feels and works. Being healthy means more than 
just not being sick. When your body is healthy, you feel good. You are able to go 
to school, play with friends, and do the things you need to do every day.  
     A healthy mind lets you learn, play, and understand others. Mental health 
means having good ways to deal with your feelings and to enjoy life, even 
when things are hard. Having a healthy mind and body are both very important. 
Everyone has good days and bad days. A bad day does not mean you have a 
mental illness, but you can still improve your mental health.
Source: www.walkinginourshoes.org

الكربوُن النحاُس األلمنيوُم الحديُد  الخصائُص / اسُم العنصِر 
قابٌل للطرِق

غيُر قابٍل للطرِق

موصٌل للحرارِة

غيُر موصٍل للحرارِة

موصٌل للحرارِة

غيُر موصٍل للحرارِة

بدأَ حساٌم  الراحِة جميُعها.  فيِه وسائُل  تتوافُر  بيتًا جمياًل  يبنَي  أْن  المهندُس حساٌم  أراَد 
قواعِد  مثِل:  البيِت،  لبناِء  يحتاُجها  التي  األساسيِة  العناصِر  لتجهيِز  المصانَع  يراسُل 

األساِس (خرسانِة البناِء(، والشبابيِك، وقضباِن الحمايِة، وأسالِك الكهرباِء.
 أفكُر: هْل تتكوُن هِذِه الموادُّ الالزمةُ لبناِء البيِت مَن العناصِر نفِسها؟ هْل تتشابهُ العناصُر 

في صفاتِها؟
 أتواصُل: أجري التجربةَ اآلتيةَ؛ لدراسِة خصائِص العناصِر. (ال أجرُب وحدي، بْل 

.) أطلُب مساعدةَ أحِد والديَّ
األدواُت: مطرقةٌ، صفيحةُ نحاٍس، صفيحةُ حديٍد، صفيحةُ ألمنيوم، قطعةُ فحٍم (الكربوُن(، 

شمعةٌ، ملقطٌ، قطٌع صغيرةٌ مَن الشمِع، بطاريةٌ، مصباٌح، أسالُك توصيٍل كهربائيةٌ.
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أضُع قطَع الشمِع فوَق منتصِف صفائِح: الحديِد، والنحاِس، واأللمنيوِم، وقطعِة الفحِم. أمسُك طرَف الصفيحِة بالملقِط، وأقرُب الطرَف اآلخَر مْن لهِب 	 
الشمعِة، وأالحظُ: في أيِة حالٍة وصلَِت الحرارةُ إلى قطِع الشمِع ما سبَّب انصهاَرها، وأضُع إشارةَ ( √ ( في المكاِن المناسِب في الجدوِل.

المصباِح، أكرُر الخطواِت السابقةَ مَع 	  ُب دارةً كهربائيةً كما تعلْمُت سابقًا، ثمَّ أصُل أطراَف األسالِك الحرِة بصفيحِة الحديِد، وأالحظُ إضاءةَ  أركِّ
صفائِح النحاِس، واأللمنيوِم، وقطعِة الفحِم، وأضع إشارة ( √ ( في المكاِن المناسِب في الجدوِل.

أقّسُم العناصَر في الجدوِل قسميِن متشابهيِن في الخصائِص.	 

أتواصُل: اتصَل المهندُس حساٌم مَع صاحِب المصنِع، لكْن، كانَْت بعُض الكلماِت مفقودةً عنَد إجراِء المكالمِة. وهَي: (النحاِس، التآكِل، الحديِد، فوالًذا، 
الصدأِ، األكسجيِن، الدهاِن، التوصيِل، األلمنيوِم(. أكمُل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة: 

حساٌم: السالُم عليكْم. هْل لديكْم قضباٌن مَن ……………..؛ إلنشاِء قواعِد المنزِل وأعمدتِِه؟       
ا.  صاحُب المصنِع: عليكُم السالُم، نعْم، توجُد منهُ كمياٌت كبيرةٌ، ويوجُد نوٌع منهُ أضيَف إليِه الكربوُن بنسبٍة معينٍة؛ ليصبَح …….. قويًّا جًدّ

حساٌم: ممتاٌز. ال تنَس أنني أريُدهُ أيًضا؛ لصناعِة قضباِن الحمايِة، لذا؛ أودُّ حمايتَهُ مَن …….. فما الحلُّ المقترُح؟
صاحُب المصنِع: أقترُح عليَك حمايتَهُ باستخداِم ………..؛ لتكويِن مادٍة عازلٍة مَن الماِء و ………….؛ ألنهما العامالِن المسؤوالِن عِن ………. 

حساٌم: شكًرا لَك. أودُّ صنَع إطاِر الشبابيِك مْن عنصِر ………. . 
صاحُب المصنِع: اختياٌر رائٌع؛ ألنهُ عنصٌر جميٌل، فضيُّ اللوِن، والمٌع، وخفيٌف. ماذا ستفعُل بشأِن أسالِك الكهرباِء؟

حساٌم: طبًعا لم أنَس ذلَك. فأسالُك التوصيِل الكهربائيةُ جميُعها تتكوُن مْن عنصِر ……؛ ألنهُ جيُد ………….. للكهرباِء. 
صاحُب المصنِع: الحمُد هللِ أنَّ متطلباِت بناِء المنزِل جميَعها متوافرةٌ، مَع السالمِة. 

حساٌم: مَع السالمِة، أراَك قريبًا.
أفكُر: ما خصائُص الحديِد، والنحاِس، واأللمنيوم؟ أدوُن في دفتري استخداماِت الحديِد، والنحاِس، واأللمنيوِم جميَعها، التي أشاهُدها في منزلي أْو 

في بيئتي المجاورِة. أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في ما توصْلُت إليِه.
أفكُر: أبحُث في مصادِر المعرفِة المتعددِة عِن األسباِب التي تتطلُّب تدويَر األلمنيوِم.

 الرياضيّاُت: الَخياُر األمثُل
  أرسَل أحُد مصانِع الموادِّ اإلنشائيِة الرسالةَ اآلتيةَ إلى المهندِس حساٍم، بناًء على طلبِِه في أثناِء بحثِِه لبناِء بيٍت مثاليٍّ تتوافُر فيِه أسباُب 

الرفاهيِة الصحيِة والجماليِة:
المهندُس حساٌم:

 يريُد المهندُس حساٌم تصميَم رفٍّ مَن األلمنيوِم، طولُهُ 0.78 متًرا، هْل تكفي قطعةُ ألمنيوم واحدةٌ لذلَك؟ أبّرُر إجابتي.
 أراَد المهندُس حساٌم مقارنةَ طوِل صفيحِة النحاِس بصفيحِة الحديِد، كيَف سيتمكُن مْن ذلَك؟ ما مقداُر الفرِق بيَن طولي القطعتيِن؟ 

، موضًحا طريقةَ حلي. أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في إجاباتي، أْو أحَد زمالئي في الصفِّ
 كتَب المهندُس حساٌم في فراغاِت الجدوِل العدَد بالصورِة المحددِة لَهُ. برأيَِك، ما األعداُد التي كتبَها في الجدوِل؟

يحتاُج المهندُس حساٌم قطعةَ خشٍب، طولُها أكبُر مْن طولِها المكتوِب في الجدوِل بنسبِة %20.
أتعاوُن مَع أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي في الصفِّ على إجابِة السؤاليِن اآلتييِن، موضًحا الطريقةَ التي توصْلُت بها إلى اإلجابِة. 

: أفّكُر في أكثَر مْن طريقٍة للحلِّ
ما مقداُر الزيادِة المطلوبِة في طوِل قطعِة الخشِب؟	 
ما طوُل قطعِة الخشِب التي يريُدها المهندُس حساٌم باألمتاِر؟	 
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تحيةٌ طيبةٌ وبعُد.
أطواِل  المعلوماِت عْن  هِذِه  لَك  نرسَل  أْن  نا  يسرُّ بناًء على طلبَِك، 
القضباِن والقطِع المتوافرِة لدينا باألمتاِر، لعلها تساعُدَك على اختياِر 
، وحتى تتمتَع بالرفاهيِة الصحيِة والجماليِة  ما يناسُب بيتََك المثاليَّ

حسَب الخصائِص المميزِة التي تتمتُع بها منتجاتُنا.
نشكُر لكْم تواصلَكْم مَعنا

الطوُل (م(
نسبةٌ مئويةٌ (%( كسٌر عاديٌّ أْو عدٌد كسريٌّ عدٌد عشريٌّ المادةُ

األلمنيوُم

2.095 النحاُس

210 الحديُد

الخشبُ

4
5

1
42
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي كيفيةَ إجابِة أسئلِة التفكيِر الناقِد مَع ذْكِر األدلِة، ويتعلُم طرائَق التفكيِر في المشكلِة، وكيفيةَ جمِع المعلوماِت، ووضَع 
الفرضياِت والحلوِل مَع مجموعٍة مْن زمالئِِه، مستخدًما نموذَج حلِّ المشكالِت، ويتعلُم كتابةَ فقرٍة عِن الموضوِع. 

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتعلُم طفلي كيَف يقرأُ عْن يوِم الصحِة العقليِة. ويتعلُم كيَف يدرُك مشاعَرهُ ويعبُّر عنها.

، والتمييِز بيَن  العلوُم: يتدرُب طفلي على مهارِة إجراِء التجارِب العلميِة، ومالحظِة نتائِجها، ويتدرُب على تدويِن النتائِج في جدوٍل خاصٍّ
الفلزاِت والالفلزاِت، ويتعلُم طفلي خصائَص الفلزاِت التي مّكنْتنا مِن استخداِمها في حياتِنا.

المقارنِة بيَن عدديِن مكتوبيِن بصورتيِن مختلفتيِن، والتحويَل بيَن صوِر األعداِد اآلتيِة: الكسوِر، واألعداِد  الرياضيّاُت: يتعلُّم طفلي كيفيةَ 
 . ، والنسبِة المئويِة، وحلَّ المسائِل العمليِة التي تتضمُن التحويَل بيَن األعداِد النسبيِة، داعًما إجابتَهُ بالدليِل الرياضيِّ الكسريِة، والعدِد العشريِّ

ويتعلُم القدرةَ على عرِض طريقِة حلِِّه على زمالئِِه وأفراِد أسرتِِه، والتنوِع في طرائِق التفكيِر العلميِّ للتوصِل إلى اإلجابِة.

َ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: ثقافةُ الرفاهيِة الصحيِة

الطريقةُ: أساعُد طفلي على تأمِل أسئلِة التفكيِر الناقِد، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء. أدعُم طفلي في جمِع المعلوماِت المتعلقِة بالمشكلِة مْن مصادَر 
متعددٍة، مثِل سؤاِل أحِد المهندسيَن عِن المشكلِة. أناقُش طفلي في بعِض الحلوِل المنطقيِة التي يمكُن تنفيُذها لمشكلِة انهياِر المنازِل. أدعُم 

طفلي؛ ليتعاوَن مَع مجموعٍة مْن زمالئِِه، وأقدُم لهُم المساعدةَ عنَد الحاجِة.
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الطريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة النصِّ وتأمِل األفكاِر الموجودِة فيِه. أوضُح لطفلي أهميةَ الصحِة العقليِة وأنها توازي الصحةَ الجسديةَ.أشجُع 
طفلي على التعبيِر عْن رأيِِه وأفكاِرِه في شأِن الموضوِع.

  العلوُم: أعيُش مَع العناصِر

الفلزاِت  دراسِة خصائِص  تجربِة  إجراِء  على  وأساعُدهُ  المنزِل،  أدواُت  منها  تُصنُع  التي  العناصِر  في  يبحُث  وهَو  أتابُع طفلي  الطريقةُ: 
، وأشجُعهُ على  والالفلزاِت، وأدربُهُ على تسجيِل النتائِج في جدوٍل خاصٍّ بذلَك. أستمُع لطفلي وهَو يختاُر الكلماِت المناسبةَ المفقودةَ مَن النصِّ
البحِث عِن استخداماٍت أخرى للفلزاِت في البيئِة التي نعيُش فيها. أساعُد طفلي على البحِث عِن األسباِب التي تتطلُّب عمليّةَ تدويِر األلمنيوِم.

  الرياضيّاُت: الخياُر األمثُل

 ، ، عدٍد عشريٍّ ، عدٍد كسريٍّ الطريقةُ: أساعُد طفلي على تفسيِر الجدوِل ومحتوياتِِه. أطلُب إلى طفلي أْن يذكَر أمثلةً على: كسٍر عاديٍّ
نسبٍة مئويٍة. أشجُع طفلي على قراءِة المعطياِت والمطلوِب بدقٍة؛ لتحديِد طريقِة الحلِّ المقترحِة، وأدعُمهُ بتشجيِعِه على ذْكِر أكثَر مْن 
، مَع توضيِح طريقِة التفكيِر وتفسيِر الخطواِت. أحفُز طفلي إلى التعاوِن مَع اآلخريَن؛ للتوصِل إلى الحلِّ األمثِل والخياِر  طريقٍة للحلِّ

األفضِل. أناقُش طفلي في الخياراِت المتاحِة في بعِض القضايا المنزليِة وتحديِد الخياِر األمثِل.
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