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 العلوُم: تجارُب ممتعةٌ مَع الّضوِء
االنكساِر  وتنفيَذها، حوَل ظاهرِة  بسيطٍة  تجارَب  المعلُّم تحضيَر  إلينا  وقْد طلَب  المدرسةُ،  تُنظُّمهُ  الّذي  العلوِم  نشارُك في معرِض   
والعدساِت، وشرَح هِذِه التّجارِب للّزّواِر في هذا المعرِض. اتفْقُت مَع أعضاِء فريقي على تنفيِذ تجارَب عدٍة في المعرِض، وكانَْت 

كما يأتي: 
: انتقاُل الّضوِء في األوساِط الّشفّافِة  أوالاً

، ألصُق ورقةاً صغيرةاً  ، أْو مصباٍح يدويٍّ ا للّضوِء مثل:َ مصباِح الهاتِف الخلويِّ -  بمساعدِة أحِد أفراِد أسرتي الكباِر، أحضُر مصدراً
سوداَء معتمةاً فوَق إضاءِة المصباِح بعَد أْن أصنَع فيها شقّاًا طوليّاًا في منتصفِها بمساعدِة أحِد أفراِد أسرتي الكباِر )باستخداِم ِمْشرٍط 

أْو سّكيٍن(. 
- أُضيُء المصباَح، وأالحظُ الضوَء الّصادَر مْنهُ، وأصُف مساَرهُ عنَد تسليِطِه على الحائِط في غرفٍة معتمٍة.

-  أُسلّطُ الضوَء على موادَّ مختلفٍة في المنزِل، وأاُلحظُ نفاَذ الّضوِء مْن بعِضها، وعدَم نفاِذِه مْن بعِضها اآلخِر، أُصنُّف الموادَّ إلى شفّافٍة 
)يَنفُذ عبَرها الّضوُء(، وُمعتِمٍة )ال تُنفُذ الّضوَء(.

الّشعاَع الّضوئيَّ في غرفٍة معتمٍة على كأٍس مملوءٍة بالماِء، وأاُلحظُ مساَر الّضوِء، وأرسُم هذا المساَر، وأستعرُض نتائَج  - أُسلّطُ 
، وأشرُح المقصوَد بانكساِر الّضوِء، وأذكُر أمثلةاً  تجربتي مَع أحِد زمالئي، ونشرُح كيَف تغيَّر مساُر )انكساِر( الّشعاِع الّضوئيِّ

علْيِه مْن مشاهداتي اليوميِّة.
ثانياًا: كيَف أصنُع عدسةاً محّدبةاً باستخداِم الماِء؟

أُحضُر كأَس ماٍء مستديرةاً، أْو مرطباناًا زجاجيّاًا شفّافاًا، سطُحهُ منحٍن إلى الخارِج، وآخَر سطُحهُ منحٍن إلى الداخِل، كما في الّشكِل إْن أمكَن.   -

: الخامُس الصفُّ
وِء نشاُط )11(: أستمتُع مَع الضَّ

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

 تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء تنفيِذ النشاِط.   	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة  للمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:
أصَف مساَر األشّعِة الّضوئيِّة عنَدما تمرُّ مْن وسٍط شّفاٍف آلخَر. 	 
أستقصَي صفاِت األخيلِة المتكّونِة في العدساِت بنوَعْيها. 	 
ا المفرداِت والتّراكيَب الجديدَة 	  ، مراعياًا عالماِت التّرقيِم، ومفّسراً النّصَّ قراءةاً جهريّةاً صحيحةاً أقرأَ 

فاًا ما اكتسبتُُه مْن مفرداٍت ومفاهيَم  ا عناويَن جديدةاً لما أقرأُ، وموظِّ في ما أقرأُ وفَق سياِقها، مقترحاً
وأفكاٍر في تحدثّي.

، موظفاًا ما قرْأُت في كتاَبِة 3-5 جمٍل بسيطٍة.	  نةاً أَقرأَ قصيدَة )قوُس المطِر( قراءةاً صامتةاً متمعِّ
أحلَّ مسائَل على ضرِب الكسوِر وقسمِتها. 	 

، وألواٍن. ، ومشرٍط أْو سكيٍن، وقطعٍة صغيرٍة مَن الكرتوِن أِو الورِق األسوِد، وماٍء، وكيٍس بالستيكيٍّ أحتاُج إلى: قلٍم، وورٍق، وكؤوٍس زجاجيٍّة، ومصباٍح يدويٍّ

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











جسور التعلم
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كأٌس تشبهُ العدسةَ المقعرةَكأٌس تشبهُ العدسةَ المحدبةَ

واثنْيِن  اليميِن،  إلى  متّجهَْيِن  )اثنيِن  ا  أَْسهماً بيضاَء  ورقٍة  على  أرسُم   -
متجهَْيِن إلى األعلى(، وأثبتُها على صندوٍق أْو لوٍح.
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أضُع ورقةَ األسهِم خلَف كأِس الماِء الفارغِة، وأنظُر إلى األسهِم، وأدّوُن مالحظاتي.   -

ا على َعقٍِب  ، معتدلةاً أْو مقلوبةاً رأساً أمألُ الكأَس بالماِء، وأنظُر إلى األسهِم عبَرها، وأدّوُن مالحظاتي على اتّجاِه األسهِم يميناًا أْو شماالاً  -

أرسُم وأصوُر ما شاهْدُت قبَل وضِع الماِء في كلتا الكأسيِن، ثمَّ أكتُب استنتاجاتي:  -

الماُء يقوُم بدوِر العدسِة ....................إذا ُوضَع في كأٍس محّدبٍة إلى الخارِج، ويقوُم بدوِر العدسِة المقّعرِة إذا ُوضَع في ................ . 1
إلى الداخِل.

2 .  أدّوُن استنتاجاتي الخاصةَ بالخياِل المتكوِن للجسِم في حاِل وضِعِه أماَم العدسِة الُمحّدبِة، وفي حاِل وضِع الجسِم أماَم العدسِة الُمقّعرِة، 
. ثمَّ أتحقُق مْن ذلَك باالستعانِة بمعلمي والكتاِب المدرسيِّ

ا ورسوماٍت مختلفةاً، وأتنبّأُ بما سأشاهُدهُ عنَدما أضُعها أماَم العدساِت المائيِّة، ثمَّ أُجري التّجربةَ، وأرسُم مشاهداتي.  -أختاُر أجساماً

ؤيةُ  اللّغةُ العربيةُ: لِتتّضَح الرُّ

 

ُن الّشخَص الُمصاَب بعيوِب اإلبصاِر مْن تصحيِح مساِر الّضوِء الّداخِل إلى عينْيِه. - النّظّاراُت الطّبّيّةُ تُمكِّ
- تُستخدُم النّظاراُت الطّبّيّةُ ذاُت العدسِة المقّعرِة لعالِج قصِر النّظِر؛ ولتَتّضَح رؤيةُ األجساِم البعيدِة. 

ا. - لِتمّكنَهُ مَن الّرؤيِة جيّداً
- تُستخدُم النّظّاراُت ذاُت العدساِت المحّدبِة لعالِج طوِل النّظِر.

، يرى الّشخُص األجساَم القريبةَ بصورٍة جيّدٍة. - ومْن ثَمَّ
- وتساعُد العدساُت المقعَّرةُ في النّظاراِت الطّبّيِّة على تعديِل مساِر الّضوِء.

ا بُعَد النّظِر. - أْو ما يُسّمى أيضاً
ا في رؤيِة األجساِم القريبِة. - إْذ يعاني المصاُب تشويشاً

- وفي تلَك الحالِة، تُساعُد العدسةُ المحّدبةُ للنّظارِة على تعديِل مساِر الّضوِء.
ا في رؤيِة األجساِم البعيدِة. - إْذ يعاني المصاُب تشويشاً

؛ لتتعّرَف آليّةَ عمِل النّظاراِت الطّبّيِّة، ثمَّ  : أتعاوُن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي في مساعدِة سمَر على ترتيِب عباراِت النّصِّ أّوالاً
نضُع عنواناًا مناسباًا لَهُ.

بعَد تركيبِِه قراءةاً جهريّةاً  النّصَّ  الجهريِّة، وأقرأُ  القراءِة  نلتزُمها في  أفراِد أسرتي على ثالثِة معاييَر  أحِد  أْو  أتفُق مَع زميلي  ثانياًا: 
صحيحةاً معبّرةاً، مراعياًا التّنغيَم وفَق عالماِت التّرقيِم أماَم أحِد زمالئي، ثمَّ نتبادُل األدواَر في القراءِة والتّقويِم وفَق المعاييِر والّشروِط.

 ثالثاًا: أتعاوُن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي في تعّرِف معاني الكلماِت المكتوبِة بالخطِّ الغامِق في نصِّ " لِتتَِّضَح الّرؤيةُ " مْن الّسياِق.
ا: أرسُم لوحةاً توضيحيّةاً عْن عمِل العدساِت المحّدبِة والمقّعرِة في تحسيِن الرؤيِة، ثمَّ أشرُح لزمالئي آليّةَ عمِل النّظّاراِت الطّبّيِّة   رابعاً

، ومستعيناًا بما تعلّمتُهُ عْن عمِل العدستيِن الُمحّدبِة والُمقّعرِة.  ا على ما فهْمتُهُ مَن النّصِّ بكلماتي الخاّصِة، معتمداً
2

، فجلَسْت سمُر صباَح أحِد األيّاِم في شرفِة المنزِل تتأّمُل  تَوقَّف َهْطُل األمطاِر، وسطَعِت الّشمُس، وأصبَح الهواُء َعليال والجوُّ جميالاً
منظَر الّسماِء؛ فتفاجأَْت بقوٍس ُملَّوٍن يُزيُّن الّسماَء بمنظٍر جميٍل أّخاٍذ. ناَدْت والَدتَها بسرعٍة؛ لتريَها هذا المنظَر العجيَب. أخبَرْتها 

والدتُها أنَّ هذا هَو قوُس المطِر، ولكنَّها ال تستطيُع رؤيةَ تفاصيلِِه إاّل عنَدما ترتدي 
ها: ألنَّني أعاني مْن قصِر  نظّارتَها الطّبيّةَ، فسألَْتها سمُر: ولماذا يا أّمي؟ فأجابَْتها أمُّ

النّظِر، وهَو أحُد عيوِب البصِر.  

ها  أمُّ لَها  فقّدَمْت  الطّبّيِّة،  النظّاراِت  عمِل  آليّةَ  فَها  تعرِّ أْن  والدتِها  إلى  سمُر  طلبَْت 
للحصوِل  ترتيبِها؛  إعادةَ  إلْيها  المبعثرِة على ورقٍة، وطلبَْت  العباراِت  مجموعةاً مَن 

على معلوماٍت مبّسطٍة عْن آليِة عمِل النّظّاراِت.
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 A rainbow in the sky :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Rows of ripe colour spread through the sky
The look so extraordinarily high
Sometimes vibrant and crystal clear
But often faded and not so near.
    When rain clouds clear, the sun shines bright
Then raindrops are dazzled by the light
Which first refracts, then reflects on each drop
As a spectrum of colour bursts with a pop.
Some think that rainbows hold magic and mystery
Myths about gold were believed throughout history
Races on rainbows?  Now that can’t be right
It’s simply the wonderful science of light.

I will read the poem silently to:
)a( Find the meaning of the words in bold in a dictionary.
)b( Write 3-5 simple sentences about rainbows. )Helping questions: What are the 7 colours of a rainbow? When is 

a rainbow formed? How does it form?(

 الرياضيّاُت: العدساُت الُمكبَِّرةُ

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

لديَّ ثالُث عدساٍت تختلُف بمقداِر التّكبيِر: العدسةُ البيضاُء، تَُكبُِّر بمقداِر 3 مّراٍت، والعدسةُ الّزرقاُء، تَُكبُِّر بمقداِر 5 مّراٍت، والعدسةُ 
الحمراُء، تَُكبُِّر بمقداِر 10 مّراٍت.

1. أكتشُف أطواَل األشياِء بعَد التّكبيِر:

أختاُر شيئْيِن مْن حولي، يُمكُن وضُعهما أماَم العدساِت الثالِث، أُقّدُر طوَل 
بعَد  مْنهما  كلٍّ  خياِل  طوَل  وأحدُد  ا،  كسوراً يحتوي  بحيُث  مْنهُما،  كلٍّ 

التّكبيِر بالعدساِت الثالِث.  

2. أكتشُف مقداَر التّكبيِر في العدسِة:

ا. إذا استخدمُت  أُحّدُد طوَل خطٍّ مرسوٍم في دفتري، بحيُث يحتوي كسوراً
الخطَّ،  الفرِع األوِل ألُكبَّر هذا  الواردِة في  ثالَث عدساٍت أخرى غيَر 

وكانَْت أطوال خياِل الخطِّ بعَد التّكبيِر بالعدساِت الثالِث كما يأتي: 

 	.5 cm طوُل الخياِل في العدسة ِاألولى

 	.7 cm طوُل الخياِل في العدسِة الثّانيِة

 	.10 cm طوُل الخياِل في العدسِة الثّالثِة

  فما مقداُر التّكبيِر في كلِّ عدسٍة مَن العدساِت الثالِث؟
أشرُح خطواِت الحلِّ لزميلي، أْو ألحِد أفراِد أسرتي. 
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

العلوُم: يُنّمي هذا النّشاطُ لدى طفلي مهارةَ التّجريِب القائِم على االستقصاِء، كما يُطّوُر لديِه مهارةَ المالحظِة، والتّفسيِر، والتّنبِّؤ، والتّصنيِف، 
بِة  الُمحدَّ انكساِر الّضوِء، وتُحاكي صفاِت األخيلِة في العدساِت  ، عبَر تصميِم تجارَب توّضُح ظاهرةَ  النّاقِد واإلبداعيِّ التّفكيِر  إضافةاً إلى 

والُمقعَّرِة باستخداِم الماِء، وإتاحِة الفرصِة لهُ؛ لتمثيِل مشاهداتِِه وتوثيقِها بالتّصويِر أِو الّرسِم.  

العربيّةُ: ينّمي هذا النّشاطُ مهاراِت طفلي الكتابيّةَ في تركيِب نصوٍص مْن عباراٍت مبعثرٍة، موظّفاًا قدرتَهُ على الّربِط بيَن الجمِل،  اللّغةُ 
ومستعيناًا بخبراتِِه الّسابقِة، وينّمي مهارتَهُ في استنتاِج فكرتِِه الّرئيسِة عْن طريِق صياغِة عنواٍن مناسٍب لهُ، كما ينّمي مهارتَهُ في القراءِة 
القراءِة؛ ما ينعكُس إيجاباًا على قراءتِِه، إضافةاً إلى تركيِزِه على  ، ويعّزُز مهاراتِِه في تقويِم  القرائيِّ الجهريِّة المستندِة إلى معاييِر األداِء 
ا إلى  تحسيِن استيعاِب طفلي النّصوَص عْن طريِق االستدالِل على معاني بعِض المفرداِت مْن سياقاتِها، ويعّزُز مهاراتِِه في التّحّدِث، مستنداً
ا بِه مْن روتيِن  ا ذلَك بالّرسِم الّذي يرفُع ذائقتَهُ الفنيّةَ، ويساعُدهُ على توضيِح أفكاِرِه، خارجاً معارَف وحقائَق تعلَّمها، وسينقلُها إلى غيِرِه، معّززاً

. التّحّدِث النّمطيِّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:  يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على اكتساِب مفرداٍت جديدٍة، ومعرفِة كيفيِّة تكّوِن قوِس المطِر، بمعلوماٍت بسيطٍة عْن طريِق 
قراءِة قصيدٍة باللّغِة اإلنجليزيِّة. كما يساعُدهُ على كتابِة جمٍل بسيطٍة، واصفاًا قوَس المطِر.

، وقسمِة عدٍد كلّيٍّ على كسٍر، عبَر  الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النّشاط طفلي على تطبيِق ما تعلَّمهُ عْن ضرِب عدٍد كلّيٍّ في كسٍر، أْو عدٍد كسريٍّ
حلِّ مسألٍة حياتيٍّة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة بوساطِة 

الّرمِز سريِع االستجابِة:

  العلوُم: تجارُب ممتعةٌ مَع الّضوِء

الطريقةُ: أشجُع طفلي على استذكاِر مصادِر الضوِء، وأساعُدهُ على فهِم تعليماِت النّشاِط، وتنفيِذ بعِض خطواتِِه )الّتي تحتاُج إلى مساعدٍة(، وأوّجهُهُ 
إلى مالحظِة ما يحدُث عنَدما يُسلّطُ الّضوَء على الماِء، وكيَف يُغيُّر مساَرهُ عنَدما ينتقُل مَن الهواِء إلى الماِء، وأُشّجُعهُ على توثيِق النتائِج بالّرسِم أِو 
التّصويِر، ومشاركتِها مَع زمالئِِه، وأساعُدهُ على تنفيِذ النّشاِط، وتدويِن مالحظاتِِه عبَر األسئلِة المطروحِة، وأوّجهُهُ إلى اختياِر أشكاٍل ورسوماٍت 

أُخرى غيِر األسهِم، وأُشّجُعهُ على التّنبِّؤ بصفاتِها عنَد وضِعها أماَم العدساِت المائيِّة.

ؤيةُ    اللّغةُ العربيّةُ: لِتتّضَح الرُّ
الطريقةُ: أساعُد طفلي على تركيِب النّصِّ عْن طريِق  تقديِم بعِض التّلميحاِت لهُ إْن تعثَّر، وأقّدُم لهُ بعَض التّوجيهاِت، وأذّكُرهُ بصفاِت العنواِن الجيِّد، 
وأستذكُر مَعهُ معاييَر القراءِة الجهريِّة ونُنمذُج عليها، ونتّفُق على ضرورِة التزاِمها، إضافةاً إلى التّنغيِم وفَق عالماِت التّرقيِم، وأوّجهُهُ إلى وضِع 
؛ لبياِن مناسبتِها وانسجاِمها مَع الّسياِق، وأوفُر لهُ ما يحتاُجهُ مْن ألواٍن وأوراٍق للّرسِم،  معاني المفرداِت الّتي استنتَجها مكاَن المفرداِت في النّصِّ

وأوّجهُهُ إلى تنظيِم أفكاِرِه قبَل التّحّدِث، وأستمُع لتحّدثِِه، وأدعُمهُ إْن تعثَّر، وأقّدُم له التّغذيةَ الّراجعةَ.

A rainbow in the sky :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطريقة: أساعُد طفلي على قراءِة القصيدِة، وأطرُح عليِه أسئلةَ النّشاِط؛ ألتأّكَد مْن فهِمِه إياها. أُشّجُعهُ على استخداِم القاموِس الستخراِج معاني 
مستعيناًا  البسيطِة،  الجمِل  كتابِة  في  اإلرشاديِة  األسئلِة  مجموعِة  مْن  االستفادِة  إلى  وأوجهُهُ  القصيدِة،  سياِق  ضمَن  وفهِمها  الجديدِة،  المفرداِت 

بالمفرداِت والتراكيِب اللغويِة المناسبِة، وأقرأُ الجمَل الّتي كتبَها، وأقّدُم لَهُ التّغذيةَ الّراجعةَ.
  الرياضيّاُت: العدساُت الُمكبَِّرةُ

الطريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة النّشاِط، وتوضيِح المطلوِب في كلٍّ مَن الفرعْيِن إْن أمكَن. يحتاُج الفرُع األّوُل مْنهُ وضَع خياراٍت ألطواٍل تُشّكُل 
ا، أساعُدهُ على االختياِر. وأُشّجُعهُ على وضِع خياراٍت لكسوٍر وأعداٍد كسريٍّة، مثِل: ثُلُثَْيِن، واثنيِن ونصٍف. ثمَّ أطلُب إلْيه إيجاَد طوِل الخياِل  كسوراً
بعَد التّكبيِر؛ أْي ضرَب الكسوِر بمقداِر التّكبيِر في كلِّ عدسٍة. الفرُع الثّاني يطلُب إلْيِه تحديَد طوِل خطٍّ مرسوٍم على دفتِرِه. وأستمُع القتراحاتِِه، 
وأُنبّهُهُ إلى أطواِل األخيلِة بعَد التّكبيِر؛ أْي إنَّ طوَل الخطِّ الحقيقيِّ أقلُّ مْنها، ثمَّ أطلُب إلْيِه إيجاَد مقداِر التّكبيِر في كلِّ عدسٍة. أْي إنَّهُ يحتاُج هُنا 

إلجراِء عمليِّة القسمِة. أستمع لَهُ وهَو يُوّضُح خطواِت حلِِّه في الفرَعْيِن.
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