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 العلوُم: مصادُر الطّاقِة وسباُق الكلماِت المبعثرِة
 أتمعُن في جدوِل الكلماِت المبعثرِة الخاّصِة بمصادِر الطّاقِة. 

َدِة، وأكتبُها في المكاِن المخّصِص في الجدوِل، أشارُك  َدِة، والمصادِر غيِر الُمتََجدِّ ُد الكلماِت الّتي تُعبُِّر عْن مصادِر الطّاقِة الُمتََجدِّ  أُحدِّ
ُم ما قُْمنا بِِه بمساعدِة معلِِّمنا. ْلُت إليِه، ونقوِّ أحَد زمالئي في ما توصَّ

َدِة، مستعينًا بأحِد  َدِة في منزلي، وتقلُّل استهالَك مصادِر الطّاقِة غيِر الُمتََجدِّ  أقترُح ممارساٍت تزيُد مِن استخداِم مصادِر الطّاقِة الُمتََجدِّ
، يُقلُّل مِن استخداِم الكهرباِء في تسخيِن الماِء. أفراِد أسرتي، ونتناقُش في إمكانيِّة تطبيِق ذلَك في منزلِنا، مثاٌل: استخداُم الّسّخاِن الّشمسيِّ
 أذكُر عدًدا مَن األجهزِة واألدواِت في منزلي، وأبيُّن تحّوالِت الطّاقِة فيها، مثاٌل: الّسّخاُن الّشمسيُّ يُحّوُل الطّاقةَ الّشمسيّةَ إلى حراريٍّة.

Energy use at our house :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
This week my English teacher distributed "Energy use at our house" sheet. She asked all of us to take this sheet home and 

with the help of a family member, find and fill in the table, the use of energy in each room, and the room that uses the most 
energy at our house.

: الخامُس الصفُّ
نشاُط )8(: مصادُر الّطاقِة

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.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتالّلغُة العربيُةاللغُة اإلنجليزيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

َدٍة، معطيًا أمثلةً على مصادِر الطّاقِة وتحّوالتِها.	  َدٍة وغيِر ُمتََجدِّ أُصنَّف مصادَر الطّاقِة إلى ُمتجدِّ
أنظَم المعلوماِت حوَل استهالِك الطاقِة في جدوٍل، وأعبَر عنها بتكويِن جمٍل بسيطة، موظفًا صيَغ الفعِل 	 

المضارِع.
 أتعّرَف الجملةَ االسميّةَ، معطيًا أمثلة عليها متضمنّةً همزةَ المدِّ بكتابٍة سليمٍة.	 
أجَد مربعاِت األعداِد والجذوَر التربيعيَة لها.	 

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وقلمي تلويٍن مختلفيِن.

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

َدِة كلماٌت تعبُر عْن مصادِر الطّاقِة غيِر الُمتََجدِّ َدِة كلماٌت تعبُر عْن مصادِر الطّاقِة الُمتََجدِّ
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 A- I will colour the boxes according to the energy-using.

 B- I will write 2 sentences by using the information from the table.

 C- I will answer the following questions about the table.

1. Why a particular room was the greatest energy user?

2. What ways to save on some of the energy used in this room?

3. How much of the energy used in renewable?

OPTIONAL: I can make a poster, using my best energy-saving ideas, with the help of a family member. 

 اللّغةُ العربيةُ: الّشمُس للجميِع

   في محاولٍة للخروِج ِمْن مأِزِق نفاِد مصادِر الطّاقِة، والّسعِي إلى إيجاِد مصادَر بديلٍة ُمتَجّدَدٍة، توّجهَ العالَُم إلى استثماِر الطّاقِة الّشمسيِّة 
عْن طريِق ما يُعرُف بالخاليا الّشمسيِّة.

عٍة لها إلى طاقٍة كهربائيٍّة، بصورٍة تُحافظُ    يقوُم مبدأُ الخاليا الّشمسيِّة على تحويِل الطّاقِة الحراريِّة مْن أشّعِة الّشمِس عبَر مرايا ُمجمِّ
على النّظافِة والبيئِة، عوًضا عِن استخداِم النّفِط في توليِد الكهرباِء؛ فالطّاقةُ الّشمسيّةُ ال تؤذي البيئةَ باألدخنِة وبغيِرها مَن الُمَخلّفاِت، 
ُل الطّاقةَ الّشمسيّةَ  صنَّع عدٌد مَن العلماِء نموذًجا مْن شبكاٍت مناسبٍة لجمِع الطّاقِة الّشمسيِّة، وحفِظها في بطاريّاٍت خاّصٍة، وُمَولِّداٍت تُحوِّ

إلى طاقٍة كهربائيٍّة.

  القَْت فكرةُ الخاليا الّشمسيِّة تشجيًعا مَن الحكومِة األردنيِّة؛ إْذ يُعاني األردنُّ ُشحَّ الموارِد الطّبيعيِّة؛ فعمَدْت كثيٌر مَن المؤّسساِت الّرسميِّة 
والخاّصِة على اختالِف أنواِعها إلى إنشاِء أنظمٍة تعتمُد على الخاليا الّشمسيِّة في توفيِر الطّاقِة الكهربائيِة الاّلزمِة لَها، كما أنَّ هِذِه 
الثّقافةَ انتشَرْت حتّى على مستوى البيوِت والمباني الّسكنيِّة، ولعلَّ استثماَر هذا النّوِع ِمَن الطّاقِة النّظيفِة الّصديقِة للبيئِة، يكوُن الحلَّ 

، وللعالِم على وجِه العموِم. النّاجَع الُمبّشَر بمستقبٍل أفضَل لألردنِّ

أّواًل: أقرأُ النَّصَّ الّسابَق قراءةً صامتةً فاهمةً، ملتِزًما معاييَر القراءِة الّصامتِة، ثمَّ أمألُ الفراَغ بالمبتدأِ أِو الخبِر المناسِب ُمستعينًا بالنّصِّ 
الّسابِق، وأضبطُ آخَر كلٍّ منهما بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي: 

1- الطّاقةُ الّشمسيّةُ ..................... للبيئِة.     2- ..................... فقيٌر بمصادِر الطّاقِة.

َدِة. 3- احتراُق الوقوِد..................... بالبيئِة.      4-..................... ُمتوّجهٌ إلى استثماِر الطّاقِة الُمتََجدِّ

ثانيًا: أحّوُل مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي الجمَل الفعليَّةَ الّتي وضَع تحتَها خطٌّ في النّصِّ الّسابِق إلى جمٍل اسميٍّة. 
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My name is
Which Room Uses the Most Energy at Your House?

Room kitchen bedroom bathroom living room
1
2
3
4
5
6
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 ثالثًا: أكتُب بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي همزة )أ( أْو همزةَ مدٍّ )آ( مكاَن الفراِغ، مستعينًا بالّسياِق:
الصدُق م..لُهُ محموٌد، وما ن..ى عنهُ ..َحٌد إاّل ..ثََر العودةَ إليِه. 

 رابًعا: أكتُب مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي كاّلً مّما يأتي، مراعيًا سالمةَ اإلمالِء:
-  مفرَد: مرايا، ُمنشآت، آمال                        -  جمَع: بِْئر، ِمْئذنة، مأِزق

خامًسا: أقترُح مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي كلمةً تتضّمُن همزةً أْو همزةَ مدٍّ لملِء كلِّ فراٍغ مّما يأتي:
1- أحافظُ على تالوِة ..................... الكريِم.       2- تقُف سيّارةُ أبي في .....................  

3- ..................... أحمُد المعلَّم فأجابَهُ.              4- أستمُع لـ ..................... زميلي، وأحترُمهُ.

 الرياضيّاُت: األلواُح الّشمسيّةُ

 الخاليا الّشمسيّةُ وحداٌت مربّعةُ الّشكِل، وهَي الُمكّوُن الّرئيُس لأللواِح الّشمسيِّة، وغالبًا ما يتكّوُن اللّوُح الّشمسيُّ مْن 60 خليّةً شمسيّةً.

أرسُم مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي اللّوَح الّشمسيَّ المجاوَر على ورقٍة، 
       ونقصُّ الخاليا الّشمسيّةَ المربّعةَ الّتي داخلَهُ.

 نكّوُن ألواًحا شمسيّةً جديدةً مربّعةَ الّشكِل باستخداِم الخاليا الّشمسيِّة الـ 60 الّتي
       مَع كلٍّ منّا، حسَب التّحّدياِت اآلتيِة. وفي كلِّ تحدٍّ على كلٍّ منّا أْن يُسمَي المربَّع 

، ويجَد جذَرهُ:        الكامَل الّذي يمثّلُهُ كلُّ لوٍح شمسيٍّ

1. أكّوُن ألواًحا شمسيّةً مربَّعةَ الشكٍل بأبعاٍد مختلفٍة بحيُث يتبقّى 5 خاليا.

2. أكّوُن ألواًحا شمسيّةً مربَّعةَ الشكٍل بأبعاٍد مختلفٍة بحيُث يتبقّى 4 خاليا.

3. أكّون ألواًحا شمسيّةً مربَّعةَ الشكٍل بأبعاٍد مختلفٍة  بحيُث يتبقّى 3 خاليا.

4. أكّون ألواًحا شمسيّةً مربَّعةَ الشكٍل بأبعاٍد مختلفٍة بحيُث تتبقّى خليّتاِن.

 إذا جمْعُت الخاليا الّشمسيّةَ الّتي معي ومَع زميلي، فما طوُل ضلِع أكبِر لوٍح شمسيٍّ 
      مربٍّع يُمكُن تكوينُهُ مْنها؟

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

َدِة  العلوُم: يّطّوُر هذا النّشاطُ مهارةَ المالحظِة لدى طفلي في أثناِء اختياِرِه الحروَف لتكويِن كلماٍت ذاَت معنًى تتعلُّق بمصادِر الطّاقِة الُمتََجدِّ
َدِة في  َدِة، ويُنّمي مهارةَ التّفكيِر النّاقِد وحلِّ المشكالِت لديِه عْن طريِق اقتراِح ممارساٍت تزيُد مِن استخداِم مصادِر الطّاقِة الُمتََجدِّ وغيِر الُمتََجدِّ

َدِة، وتَُشّجُعهُ على التّعاوِن مَع أفراِد األسرِة على التّخطيِط لَها. منزلي، وتقلُّل استهالَك الطّاقِة غيِر الُمتََجدِّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُحفُّز هذا النّشاطُ طفلي إلى فهِم كيفيِة تنظيِم البياناِت وتحليلِها في جداوَل، والوصوِل إلى نتائَج بناًء على ما حصَل عليِه 
مْن بياناٍت، والتعبيِر عْن هِذِه المعلوماِت بتكويِن جمٍل  بصيغة الفعِل المضارِع.

اللّغةُ العربيةُ: يُعّزُز هذا النّشاطُ خبراِت طفلي ومعارفَهُ في موضوِع الطّاقِة الّشمسيِّة، ومهارتَهُ في تركيِب الجمِل االسميِّة، والتحويِل بينها 
، مفّرقًا بينها وبيَن همزِة القطِع، مستنًدا إلى دالالِت الّسياِق، وينّمي مهاراتِِه  وبيَن الجملِة الفعليِّة، ويعّزُز مهاراتِه الكتابيّةَ في رسِم همزِة المدِّ
في التّوقِّع، ويثري معجَمهُ اللّغويَّ بمفرداٍت جديدٍة، وينّمي اتّجاهاتِِه اإليجابيّةَ ومسؤوليّتَهُ نحَو الحفاِظ على البيئِة وحمايتِها مَن التّلّوِث قيمةً 

وطنيّةً وإنسانيّةً.

الرياضيّاُت: يُعّزُز هذا النّشاطُ قدرةَ طفلي على تمييِز المربِّع الكامِل، وإيجاِد جذِرِه عْن طريِق استخداِم التّمثيالِت البصريِّة والمحسوساِت.

َ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: مصادُر الطاقِة وسباُق الكلماِت المبعثرِة

الطريقةُ: أساعُد طفلي على فهِم نشاِط الكلماِت الُمبعثرِة، عْن طريِق إيجاِد إحدى الكلماِت الُمبعثرِة، والتّوصيِل بيَن أحرفِها، ثمَّ وضِعها 
َدِة في المنزِل، وتقلُّل استهالَك مصادِر  في العموِد الّذي يناسبُها في الجدوِل، أخطّطُ مَعهُ ممارساٍت تزيُد استخداَم مصادِر الطّاقِة الُمتََجدِّ
التّغذيةَ  لَهُ  إلى اختياِر بعِض األجهزِة في المنزِل، وتَتَبِّعِه تَحّوالِت الطّاقِة فيها، أجيُب أسئلتَهُ، وأقّدُم  َدِة، وأوّجهُهُ  الُمتََجدِّ الطّاقِة غيِر 

الّراجعةَ المناسبةَ.

Energy use at our house :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطريقةُ: أدعُم طفلي لفهِم المهمِة المطلوبِة في أثناِء تعبئِة بياناِت الجدوِل، ثمَّ أوّجهُهُ إلى تكويِن جمٍل يعبُّر فيها عن المعلوماِت التي 
نظَمها في الجدوِل، وأستفسُر منهُ عِن السلوِك الذي علينا القياُم بِه؛ لخفِض استهالِك طاقِة بعِض الغرِف ذاِت االستهالِك عالي الطاقِة. 
أساعُدهُ إذا رغَب في عمِل ملصٍق مستحضًرا أفكاَرهُ حوَل كيفيِة خفِض الطاقِة، وأنواِع الطاقِة البديلِة التي يمكُن استخداُمها. أدعُمهُ 

وأساعُدهُ إْن لزَم األمُر.

  اللّغةُ العربيّةُ: الّشمُس للجميِع

، وأساعُدهُ على استيعاِب أفكاِرِه إْن لزَم األمُر، وأوّجهُهُ إلى حلِّ المهّماِت، مستعينًا بمعارفِِه وخبراتِِه،  الطريقةُ: أحفُّزهُ إلى قراءِة النّصِّ
، والبحِث عْن داللِة الكلمِة في المعجِم،  المدِّ أْو همزةَ  إلى التّجريِب إذا لْم يكْن متأّكًدا مِن اختياِرِه الهمزةَ  وبالنّصِّ المرفِق، وأوّجهُهُ 
وفحِص انسجاِم المعنى مَع الّسياِق؛ للتّأّكِد مْن صّحِة حلِِّه. أُنمذُج أماَمهُ حلَّ بعِض المهّماِت إْن واجهتهُ صعوبةٌ في حلِّها، وأُوّجههُ إلى 

تصويِب أخطائِِه مَع التّبريِر.

  الرياضيّاُت: األلواُح الّشمسيّةُ

الطريقةُ: أنفُّذ مَعهُ النّشاطَ إْن أمكَن، وأمنُحهُ وقتًا كافيًا للتّفكيِر، وأتأّكُد مْن قدرتِِه على تسميِة المربِّع الكامِل، وإيجاِد الجذِر التربيعيِّ 
التّربيعيُّ يمثُّل طوَل ضلِعِه(، وأعّزُز إجاباتِِه  اللّوُح المربُّع الواحُد، جذُرهُ  الّتي يُشّكلُها  )المربُّع الكامُل يمثُّل عدَد الوحداِت المربّعِة 

وأسألُهُ: هْل توجُد ألواٌح أخرى يمكنَُك تشكيلُها؟ هْل يمكنَُك الوصوُل إلى الحلِّ بطرائَق أُخرى؟
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