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 اللغةُ العربيةُ: بيَن الحقيقِة والخياِل 
، وتأثيِرِه في البشِر في حدوِد  أتأمُل العبارةَ اآلتيةَ، ثمَّ أتحدُث أماَم مجموعٍة مْن زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي في موضوِع الخياِل العلميِّ

يًا سالمةَ اللغِة، عارًضا أفكاري بصورٍة واضحٍة منظّمٍة: )٣-٤( دقائَق، ُمتَّوخِّ
  - "عالمةُ العبقريِة المؤكدِة، ليسِت المعرفةَ بِل الخياَل )آينشتاين(".

القراءِة المناسبةُ، التزاُم الزمِن  قراءةً جهريةً معبرةً، مقيًما أدائي عْن طريِق المعاييِر اآلتيِة: سرعةُ  الريِح( اآلتيةَ  )بساطُ  قّصةَ  ١ - أقرأُ 
المحدِد، سالمةُ اللغِة، التزاُم عالماِت الترقيِم، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها:

    ذهَب حسيٌن صباًحا إلى المدينِة يمشي في أسواقِها، ويتحّرى عْن نفائِسها الجديَد، وإذا صوٌت يدّوي في السوِق مناديًا. التفَت إلى 
مصدِر الصوِت، فرأى داّلَل النفائِس يحمُل في يِدِه بساطًا. اشتدَّ عجُب حسيٍن حيَن رأى بساطًا مربًعا ال يكاُد يبلُغ المتريِن، يغلو دالّلُهُ 
في ثمنِِه، فيقّوُمهُ ثالثيَن كيًسا مَن الذهِب، وقاَل في نفِسِه: ال شكَّ في أنَّ هذا الداّلَل أبلَهُ أْو أحمُق ال يدري ماذا يقوُل، فأقبَل عليِه الداّلُل 
يناديِه، وطلَب إليِه أْن يعرَض عليِه ذلَك البساطَ، فأمسَكهُ حسيٌن، وظلَّ يتأملُهُ، لعلَّهُ يعرُف حقيقةَ أمِرِه، ثمَّ سألَهُ: أيُّ ميزٍة فيِه تغري مْن 
يقتنيِه؟ فقاَل لَهُ الداّلُل: لْو َعلْمَت ما تميَزْت بِه هِذِه النفيسةُ مْن غيِرها مْن نفائِس العالَِم، ألدرْكَت أنَّ كلَّ ثمٍن يبذُل فيها ال يتكافأُ مَع قيمتِها؛ 
لندرتِها ونفاستِها. قاَل حسيٌن: إنَّ ما أسمُعهُ منَك لغٌز مجهوٌل، فأجابَهُ الداّلُل: إنَّ هذا البساطَ  تحفةُ التحِف ومثاُر الدهشِة والعجِب، إنَّهُ 
بساطُ الريِح، يطيُر بَك في الفضاِء، ويحملَُك إلى حيُث تشاُء، وينقلَُك مْن أقصى الدنيا إلى أدناها في لحظاٍت، ال تعوقُهُ العوائُق، وال تقُف 
دوَن غايتِِه الجباُل الشامخاُت. تذكَر حسيٌن ما سمَعهُ عْن مهارِة أهِل هِذِه المدينِة في استخراِج سوائَل طيّارٍة مَن األزهاِر والرياحيِن، 
وسأَل نفَسهُ: هِل اكتسَب هذا البساطُ خاصيةَ القدرِة على الطيراِن، بفضِل احتوائِِه ذلَك التركيَب العجيَب، الذي قيَل لي إنَّهُ إذا مسَّ شيئًا، 
، ولْن أقبَل منَك شيئًا قبَل أْن تجرَب،  أمكَن أْن يصعَد إلى الفضاِء، وتسرَع بِه الريُح مْن مكاٍن إلى آخَر؟ فقاَل لَهُ الداّلُل: إنَّ ما أقولُهُ لَك حقٌّ
وتتحّرى صحةَ ما أقوُل. وقَف حسيٌن متعجبًا أماَم ما سمَعهُ، والحظَ الداّلُل حيرتَهُ، فأدرَك أنَّهُ عاجٌز عْن دفِع ثمِن البساِط، فقاَل لَهُ: أغلُب 
الظنِّ أنَّ ثمنَهُ ليَس في حوزتِِك اآلَن، فليحمْلنا هذا البساطُ إلى حيُث تقيُم لتحضَر ثمنَهُ، وتتحقَق في الوقِت نفِسِه مْن صدِق ما حدثتَُك بِه. 
ابتهَج حسيٌن بما سمَع، ولْم يتردْد في قبوِل اقتراِحِه، وما كاَد حسيٌن والدالُل يستقراِن على البساِط، حتى طاَر بهما في الفضاِء، وبلَغ 
المكاَن في لمحِة البصِر، ولْم يكتِف حسيٌن بدفِع ثالثيَن كيًسا ثمنًا للبساِط، بْل منَحهُ كيًسا آخَر مَن الذهِب، ليثبَت لَهُ إعجابَهُ بما أظفَرهُ 
بِه، فشكَرهُ الداّلُل على عطائِِه، وقاَل لَهُ وهَو يوّدُعهُ: حذاِر يا سيدي أْن تتهاوَن بهذا البساِط؛ فإنَّهُ ثمرةُ جهوٍد جبارٍة في اكتساِب خاصيِة 
القدرِة على الطيراِن، وإنَّهُ عالمةٌ نادرةٌ في مجاِل االختراِع واالبتكاِر، وقْد أصبَح اآلَن ملَك يدْيَك، فاجعِل المحافظةَ عليِه نصَب عينْيَك". 
قصةُ "بساطُ الريِح" لكامل كيالني، بتصرٍف

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

: الثامُن  الّصفُّ

النشاُط )9(:  العاَلُم االفتراضيُّ

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:اللغُة اإلنجليزيُةالرياضياُتالعلوُماللغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أقرأَ قصةً خياليةً قراءةً جهريةً معبرةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، مبديًا رأيي فيها 	 
معلاًل، ومصمًما إعالنًا يتعلُق بموضوِعها. 

 	. أوضَح كيَف تنشأُ الرابطةُ األيونيةُ بيَن عنصريِن لتكويِن مركٍب أيونيٍّ
أمثَّل االقتراَن الخطيَّ بيانيًّا.	 
 	 . أكتَب مقااًل مكونًا مْن فقرتيِن إلى ثالِث فقراٍت، بناًء على قراءِة نصٍّ

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق، ومسطرٍة. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ا    العلوُم: عالٌَم صغيٌر جّدً
أفكُر: لماذا ال توجُد أيُّ مرّكباٍت تحتوي عنصرِي الهيليوم أِو النيوِن؟

 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في كتابِة التوزيِع اإللكترونيِّ لعنصِر النيوِن برموِز " لويس"، علًما أّنً عدَدهُ الذريَّ 
10 كما هَو موضٌح في مثاِل ذرِة الهيليوم، وأوضُح عدَد اإللكتروناِت في الغالِف األخيِر، ثمَّ أفسُر استقراَر ذّرتِي الهيليوم والنيوِن.

أفكُر: ماذا يحدُث عنَدما تقترُب ذرةُ الكلوِر مْن  ذرِة الصوديوم؟ 
المناسبةَ  الكلماِت  وأكتُب  والكلوِر،  والصوديوم،  النيوِن،  ذراِت:  بيَن  الحواِر  في  أسرتي  أفراِد  أحَد  أْو  زميلي  أشارُك  أتواصُل:   

ا، كلوريد الصوديوم، اإللكتروَن( في الفراغاِت. ، أيونيةٌ، تفقَد، أيونيةٌ، مستقّرً )اإللكتروناِت، نبيٌل، البروتوناِت، مستقرٍّ
النيوُن: السالُم عليكْم أصدقائي.

الصوديوُم: وعليكُم السالُم صديقي ذرةَ النيوِن. لماذا تبدو دائًما سعيًدا؟
النيوُن: طبًعا ألنني عنصٌر ……………….. .

الصوديوُم: أنا ذرةٌ يتساوى عدُد ………… مَع عدِد ……………؛
لذلَك أنا متعادٌل كهربائيًّا، ومَع ذلَك، فأنا غيُر ……….؛ ألنَّ غالفي األخيَر 

ا مثلََك؟ يحتوي إلكترونًا واحًدا، هْل يمكنَُك أْن تساعَدني ألصبَح مستقّرً
النيوُن: اعذْرني صديقي، فإنني غيُر قادٍر على االرتباِط بَك؛ ألنني عنصٌر ………. . 

ا مثلََك يا صديقي النيوَن. الصوديوُم: أنا حزيٌن، وأفكُر كيَف يمكنُني أْن أصبَح عنصًرا مستقّرً
ا. النيوُن: ال بدَّ لَك يا صوديوُم أْن تفقَد…………. الموجوَد في غالفَِك األخيِر؛ لتصبَح مستقّرً
الكلوُر: لقْد سمْعُت حديثَُكما، وأودُّ أْن أساعَد الصوديوَم. ما رأيَُك أيها الصوديوُم أْن أرتبطَ بَك؟

الصوديوُم:- كيَف ترتبطُ بي يا كلوُر؟
الكلوُر: ما رأيُك يا صوديوُم أْن ……….. اإللكتروَن الموجوَد في غالفَِك األخيِر، وبذلَك تصبُح …………..، وسأكسُب هذا اإللكتروَن 

وأضُعهُ في غالفي األخيِر وأصبُح ………..
النيوُن: ممتاٌز، لقْد أصبَح بينَكما رابطةٌ …………… .

الكلوُر: نعْم، لقْد أصبْحنا مرّكبًا أيونيًّا اسُمهُ ………………….. .
. وكذلَك صديقي أيوُن الكلوِر.  الصوديوُم: ال تنَس يا نيوُن أنني أصبْحُت أشبهَُك؛ فأنا أيوٌن مستقرٌّ

أفكُر: ما الطريقةُ الفضلى للتعبيِر عِن االرتباِط الذي حدَث بيَن الكلوِر والصوديوم؟ لماذا استخدْمنا هِذِه الطريقةَ؟
أتواصُل: أمثُل معادلةَ ارتباِط الكلوِر مَع الصوديوم برموِز " لويس"، ثمَّ أعّرُف الرابطةَ األيونيةَ، موضًحا ذلَك باالستعانِة بالشكِل السابِق.
أفكُر: كيَف يرتبطُ الكلوُر بالمغنيسيوم؟ وكيَف يرتبطُ األكسجيُن باأللمنيوم؟ ما الفرُق في الحالتْيِن، وما الفرُق بيَن عدِد الذراِت المرتبطِة مْن كلِّ نوٍع؟

 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في توضيِح ارتباِط الكلوِر بالصوديوم بمعادلٍة كيميائيٍة موزونٍة، موضًحا عليها أسماَء 
العناصِر الداخلِة  والناتجِة مَن التفاعِل، وعدَدها، وحالتَها الفيزيائيةَ.

 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في توضيِح ارتباِط عنصِر الكلوِر باأللمنيوم، وارتباِط عنصِر األكسجيِن بالمغنيسيوم 
بالرموِز، موضًحا عدَد اإللكتروناِت المفقودِة والمكتسبِة. وأكتُب الصيغةَ الكيميائيةَ للمركبيِن الناتجيِن. 2

 أفّسُر معانَي المفرداِت اآلتيِة مَن السياِق، أْو باستخداِم المعجِم: الداّلُل، النفائُس، يغلو، يتكافأُ، الشامخاُت، تتحّرى، حوزةٌ، نُْصَب.
      -  بَم أوحى لي عنواُن القصِة )بساطُ الريِح( حيَن قرأتُهُ؟

      -  هْل تعدُّ هِذِه القصةُ مْن قصِص الواقِع أِو الخياِل؟ لماذا؟
      - أبيُّن رأيي في العبارِة اآلتيِة، موضًحا عالقتَها بالقصِة التي قرأتُها. "الخياُل أوُل خطوٍة لبلوِغ الواقِع".

      - لْو أرْدُت أْن أضيَف شخصيةً جديدةً إلى القصِة، مْن تكوُن هِذِه الشخصيةُ؟  ما دوُرها في القصِة؟
      - أسنُد الفعَل )ابتهَج( إلى الضمائِر، وأكتُب اإلجابةَ على ورقٍة جانبيٍة.

      - أحوُل الجملتيِن اآلتيتيِن مَن المبنيِّ للمعلوِم إلى المبنيِّ للمجهوِل، مغيًرا ما يلزُم:
        أمسَك حسيٌن البساطَ………....…………………   يعرُض الداّلُل البساطَ على حسيٍن…………………………………..

٢ - كثيٌر مما نراهُ اليوَم في حياتِنا، كاَن الذيَن قبلَنا يعّدونَهُ خيااًل؛ ومثاُل ذلَك الطائرةُ التي أصبَحِت اليوَم بمنزلِة بساِط الريِح الوارِد في 
القصِة. أبحُث في الشبكِة العالميِة للمعلوماِت، أْو أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في اختراعاٍت حديثٍة موجودٍة في وقتِنا الحاضِر، كاَن الناُس 

يرونَها مْن باِب الخياِل.
٣ - لْو تعاقَدْت مَعَك شركةُ إنتاٍج ستخرُج قصةَ )بساطُ الريِح( في فيلٍم قصيٍر، وطلبَْت منَك أْن تصمَم إعالنًا للفيلِم، فكيَف سيكوُن  إعالنَُك؟ 

يمكنُني أْن أنظَم مَع زمالئي معرًضا افتراضيًّا للرسوماِت والصوِر التي سنستخدُمها في اإلعالِن، ثمَّ أعرُضهُ متبًعا ما يأتي: 
أكتُب فيِه عْن أهميِة االبتكاراِت العلميِة.  -  
أوضُح فيِه الفرَق بيَن الحقيقِة والخياِل.  -  

أعرُض اإلعالَن، واصفًا أثَر العالَِم االفتراضيِّ في حياتِنا.  -  
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   Do You Agree or Disagree?  :ُاللغةُ اإلنجليزية 
     1( Pre-reading question: What do you think of toys that require smartphone apps to play with? Look at the picture below.  

Imagine when you were younger that you played with this teddy bear that had to be connected to a smartphone app. 
Would you have enjoyed playing with it or not? Tell us your reasons. 

    2( Let’s read the text to learn more about Augmented Reality )AR(. 
                                      Playtime is more magical with Augmented Reality toys
                          By Katharine Gammon, Tribune Interactive, adapted by Newsela staff      

On the outside, Parker looks like a soft teddy bear. But inside he is different. He is part of a smartphone app. Kids can see 
inside him. They can see his guts and bones. They can take his temperature. They can even see how happy he is. Parker is 
a new kind of toy. He uses augmented reality, or AR. AR makes digital pictures. It adds them to what you see in the real 
world. It makes them seem as if they are right in front of you. "Pokemon Go" is an AR game.
Augmented Helmets for kids
Disney has a "Star Wars" Jedi helmet. It comes with a visor. The visor holds a smartphone inside it near 
a child's face. The phone uses a camera app. It can turn a living room floor into a battlefield. Hasbro 
has a helmet, too. It is of Iron Man. Lego has an app, too. It brings Lego brick creations to life.
Kids looking at screens
Meredith Bak is a researcher. She thinks AR will be used by young children. They will look at screens more. This makes 
researchers worry. They have done studies and looked at how screen time affects kids. They think it may be harmful. It may 
make it hard for kids to make friends.
Adding to playtime rather than taking away
Phoebe Hayman runs a toy company. Her company makes Parker. She says AR does not replace play. AR adds to play. 
Children can play with Parker. They can also get new stories for him. Ms. Hayman says some AR toys will last. Some will 
not. Kids like toys they can hold. They also like stories. The best AR toys will have both.

 1( What do you think of Augmented Reality for toys? Do you think you would have enjoyed playing them when you 
were younger? Or would you have preferred playing with regular toys? Discuss with friends or family members.

 2( Write About It!  Using the article and the discussion you had with your peers or family members, write two to three 
paragraphs about your opinion. Do you agree or disagree that AR toys are harmful for children? 

 الرياضياُت: علٌم وخياٌل
درَس سامٌر في مادِة العلوِم طبيعةَ ارتباِط ذّراِت األلمنيوم والكلوِر؛ لتكويِن مرّكِب كلوريِد األلمنيوم، فوجَد أنَّ كلَّ ذّرٍة مَن األلمنيوم، ترتبطُ 

بثالِث ذّراٍت مَن الكلوِر لتكويِن مرّكِب كلوريِد األلمنيوم. فأراَد دراسةَ هِذِه العالقِة رياضيًّا.
● أفترُض أنَّ )س( يمثُّل عدَد ذّراِت األلمنيوم و)ص( يمثُّل عدَد ذّراِت الكلوِر في مرّكِب كلوريِد األلمنيوم. 

● أراَد سامٌر أْن يحدَد عدَد ذّراِت الكلوِر )ص(، إذا عرَف عدَد ذّراِت األلمنيوم )س(، 
   فصّمَم الجدوَل اآلتَي:

 ١( أساعُد سامًرا على تحديِد ذلَك عْن طريِق إكماِل الجدوِل أعالهُ.
٢( أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ في كتابِة قاعدِة االقتراِن الذي يمثُل العالقةَ بيَن المتغيريِن: )س(، و)ص(، ما نوُع االقتراِن الناتِج؟

            أناقُش زميلي مفسًرا اإلجابةَ.
 ٣( أستخدُم المستوى البيانيَّ المجاوَر في تمثيِل االقتراِن الخطيِّ الناتِج بيانيًّا. 

٤( أستخدُم التمثيَل البيانيَّ لالقتراِن الخطيِّ في مساعدِة سامٍر؛ إليجاِد عدِد ذّراِت األلمنيوم )س(،
         عنَدما يكوُن عدُد ذّراِت الكلوِر )ص( يساوي )١٥( ذّرةً.

        ● قرأَْت سمُر قصةَ "بساطُ الريِح"، فتخيّلَْت أنها في رحلٍة افتراضيٍة فوَق بساِط الريِح، حيُث تزداُد

        سرعتُها بمعّدٍل ثابٍت بمروِر الزمِن، فكّونَِت االقتراَن اآلتَي: 
: ق)س(، يمثُّل سرعةَ بساِط الريِح )بالكيلومتراِت لكلِّ دقيقٍة بعَد         ق)س( = ٤ س + ٣؛ حيُث أنَّ

        مروِر )س( مَن الدقائق.
٥( أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو زمالئي في الصفِّ في تمثيِل االقتراِن: ق)س( بيانيًّا، باتباِع 

.           خطواِت تمثيِل االقتراِن الخطيِّ بيانيًّا. أناقُش زميلي في أثناِء العمِل الثنائيِّ
٦( تخيّلَْت سمُر أنَّ سرعتَها أصبَحْت )١٥ كم/د(ِ، أستخدُم التمثيَل البيانيَّ الذي حصلَْت عليِه في إخباِر سمَر عِن الزمِن الذي مرَّ عليها 

منُذ بدايِة الرحلِة.

الزوُج المرتُب 
)س، ص(

عدُد ذّراِت الكلوِر 
)ص(

عدُد ذّراِت األلمنيوم 
)س(
١
٢
٣

+ +
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
يًا سالمةَ اللغِة، وقراءةَ نصٍّ قراءةً جهريةً معبرةً بسرعٍة وزمٍن  اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي التحدَث في قضيٍة معينٍة في حدوِد )٣-٤( دقائَق، ُمتَّوخِّ

مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، وإبداَء رأيِِه في ما يقرأُ، وتصميَم إعالٍن يتعلُق بالموضوِع.

العلوُم: يتعلُم طفلي سبَب استقراِر الغازاِت النبيلِة، وسعِي ذراِت بقيِة العناصِر إلى تعبئِة كلٍّ منها غالفَها األخيَر بـ ٨ إلكتروناٍت لتصبَح مستقرةً. 
 . يتعّرُف طفلي ميَل بعِض ذراِت العناصِر إلى فقداِن إلكتروناٍت، وميَل ذراِت عناصَر أخرى إلى كسِب إلكتروناٍت، فيتكّوُن مرّكٌب أيونيٌّ مستقرٌّ

يوّضُح طفلي باستخداِم رموِز "لويس" ارتباطَ الذراِت ببعِضها. يتعلُم طفلي كيفيةَ كتابِة الصيغِة الكيميائيِة لمركباٍت أيونيٍة.

، وتوظيَف التمثيِل البيانيِّ في معرفِة بعِض  الرياضياُت: يتعلُّم طفلي التدرَج في خطواِت تمثيِل االقتراِن الخطيِّ بيانيًّا، والدقةَ في التمثيِل البيانيِّ
المعلوماِت عِن االقتراِن الخطيِّ وربِطِه بالمواقِف الحياتيِة.

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي عِن الواقِع المعزِز في األلعاِب. يوضُح طفلي وجهةَ نظِرِه في لعِب األطفاِل ألعاَب الواقِع المعزِز، إذا كاَن يتفُق مَعها 
أْم ال، ثمَّ سيكتُب ثالَث فقراٍت موضًحا وجهةَ نظِرِه.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويُمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتّعليماِت الّصوتيِّة 
بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.

 اللغةُ العربيةُ: بيَن الحقيقِة والخياِل
الطريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يتحدُث عْن موضوِع الخياِل العلميِّ وأثِرِه في حياِة الناِس، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء. أدعُم طفلي في تقييِمِه أداَءهُ 
في قراءِة النصِّ قراءةً جهريةً. أساعُد طفلي على تصميِم اإلعالِن، وأناقُشهُ في موضوِع األسطورِة والخياِل العلميِّ والعالَِم االفتراضيِّ 

الذي سيضمنُهُ في اإلعالِن. 

ا     العلوُم: عالٌَم صغيٌر جّدً
الطّريقةُ: أشجُع طفلي على كتابِة التوزيِع اإللكترونيِّ لذّرتِي الهيليوم والنيوِن، وتفسيِر استقراِرهما، وأتابُع طفلي وهَو يكتُب الصيَغ 

الكيميائيةَ لمركباٍت أيونيٍة، وأناقُشهُ في خطواِت كتابِة معادلٍة كيميائيٍة موزونٍة.

  الرياضياُت: علٌم وخياٌل  
، والدقِة في تمثيِل االقتراِن الخطيِّ تمثياًل بيانيًّا. أناقُش طفلي في كيفيِة إجابتِِه  الطريقةُ: أشجُع طفلي على التدرِج في خطواِت الحلِّ

. أرشُد طفلي إلى ضرورِة تفسيِر إجابتِِه رياضيًّا.  األسئلةَ باستخداِم التمثيِل البيانيِّ لالقتراِن الخطيِّ

Do You Agree or Disagree? :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
الطّريقةُ: أناقُش مع طفلي مزايا ألعاِب الواقِع المعزِز وعيوبَها. أشجُع طفلي على التعبيِر عْن رأيِِه. أتأكُد مْن قدرِة طفلي على قراءِة النصِّ 
قراءةً فاهمهً، واستيعاِب المفرداِت الجديدِة، وأشجُعهُ على التعبيِر عْن هذا الرأِي عبَر كتابِة مقاٍل. أستمُع لطفلي عنَد قراءتِِه مقالَهُ، وأتأكُد 

مِن استخداِمِه لغةً سليمةً.      
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أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:


