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 اللّغةُ العربيّةُ: أوقاٌت جميلةٌ تجمُعنا
1 - قاربَِت الساعاُت على االنقضاِء، وأوشَك ما انتظرناهُ أْن يكوَن حقيقةً؛ فغًدا إْن شاَء هللاُ موعُد رحلتِنا العائليِة إلى متنزِه دبيَن في جرَش، 
أثناِء رحلتِنا إلى  للمغامرِة في  مْن أدواٍت  المأكوالِت والمشروباِت، وما نحتاُجهُ  لذَّ وطاَب مَن  نُعدُّ حقائبَنا، ونملُؤها ما  هأنذا وإخوتي 

الغاباِت؛ فهِذِه الرحلةُ مكافأةٌ لنا على تحصيلِنا الدراسيِّ طواَل العاِم.
أفكُر: كيَف أخططُ للرحلِة وأحّضُر ما أحتاُجهُ فيها مَع أسرتي؟ هْل أعدُّ قائمةَ الطعاِم؟ ما األدواُت التي سنستخدُمها في الرحلِة؟ 

 أتأمُل الرسوماِت اآلتيةَ، وأكتُب جملةً قصيرةً تحَت كلِّ رسمٍة أصُف فيها بعَض األعماِل واألشياِء التي نستخدُمها في الرحلِة مَع 
أسرتي، ويمكنُني أْن أستعيَن بما يأتي: تجهيُز الطعاِم، تخّمُر العجيِن، انصهاُر مكعِب الزبدِة، مكعباُت الجليِد، طهُي اللحِم، احتراُق 

الفحِم، الفشاُر.    

 2 - أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي:
 - كيَف يمكُن أْن أحتفظَ بمكعباِت الجليِد مْن دوِن أْن تنصهَر؟

 - ما طريقةُ تخميِر العجيِن التي اتبَعْتها أمي؟ 
 - كيَف أستطيُع أْن أضيَف مكعَب الزبدِة إلى خليِط الكيِك؟ 

 - أكتُب طريقةَ تحويِل حبيباِت الذرِة إلى فشاٍر، ثمَّ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في التغيِر الذي سيحدُث.   

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.	 

: الرابُع  الّصفُّ
النشاُط )12(: الرحالُت الداخليُة 

اسُم الّطالِبالّتاريُخ: الّلغُة اإلنجليزّيُةالعلوُمالّرياضّياُتالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

، موظفًا عالمةَ الترقيِم التعجَب. 	  أكتَب في فقرٍة واحدٍة دعوةً يرتبطُ مفاُدها بموقٍف اجتماعيٍّ
أحلَل عدًدا كليًّا إلى عواملِِه األوليِّة.	 
، مدلاًل على كلٍّ منها بأمثلٍة.	  أفرَق بيَن التغيراِت الكيميائيِة والتغيراِت الفيزيائيِة للموادِّ
أستخدَم صوًرا للتنبِؤ بمحتوى نصٍّ مقروٍء، مصّمًما ملصقًا لرحلٍة عائليٍة.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة، وماٍء، وخبٍز، وثمرِة ليموٍن، وورٍق، وعلبِة ثقاٍب، وبيضٍة، وسكٍر، وزبدٍة، وصحٍن.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ها إلى أدواِت الرحلِة، ثمَّ أناقُشهُ في التغيراِت التي تحدُث للورقِة عنَد صنِع طائرٍة ورقيٍة.  3 - أطلُب الدعَم مْن أحِد أفراِد أسرتي؛ لصنِع طائرٍة ورقيٍة لضمِّ
 .  4 - مثلما جرِت العادةُ، فإنَّ تحضيَر طعاِم الرحلِة كاَن مهمةَ أبي الذي أشعَل الحطَب، مستخدًما الفحَم؛ ليجهَز لنا اللحَم المشويَّ
             أصُف مراحَل إشعاِل الفحِم؛ استعداًدا للشواِء في جمٍل قصيرٍة، ثمَّ أناقُش فيها أحَد أفراِد أسرتي وأتبادُل مَعهُ اآلراَء. 

     5 - قرَرْت منى أْن ترسَل دعوةً إلى صديقتِها لميَس، تدعوها فيها إلى الحضوِر إلى متنزِه 
          دبيَن في جرَش، أساعُد منى على كتابة الدعوِة إلى صديقتِها متبًعا الخطواِت اآلتيةَ: 

 - أكتُب عناصَر الدعوِة؛ أِي المعلوماِت األساسيةَ التي يجُب أْن أكتبَها في بطاقِة الدعوِة،
           ويمكُن أْن تتضمَن الدعوةُ رسوماٍت وصوًرا تعبُّر عِن المناسبِة. 

                               بطاقةُ دعوٍة
                                                              : - المدعوُّ  

-  التحيةُ: السالُم عليكْم ورحمةُ هللاِ وبركاتُهُ، أْو: تحيةً طيبةً وبعُد،   
-  مناسبةُ الدعوِة:   
- اليوُم والتاريُخ:   

- الساعةُ والمكاُن:   
، وموسَم الرحالِت، واألطعمةَ، والمغامراِت والتحدياِت.  - أكتُب فقرةً تتكوُن مْن جمٍل قصيرٍة، أصُف فيها الرحالِت الداخليةَ في األردنِّ  

- أوظُف عالمةَ الترقيِم التعجَب.   
- أكتُب عبارةَ شكٍر.   

- المرِسُل.  

 - أبحُث مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي، عْن أنواِع بطاقاِت الدعوِة، وكيفيِة تصميِمها، والمناسباِت االجتماعيِة التي تُرَسُل فيها.
 الرياضياُت: الرحلةُ واألعداُد 

في أثناِء التحضيِر للرحلِة العائليِة إلى متنزِه دبّيَن، كلّفَِت األمُّ كاّلً مْن منى ومازٍن تحضيَر بعِض األدواِت الضروريِة للرحلِة، وكْي ال 
ينسيا أيًّا منها، كتبَْت لهما القائمةَ اآلتيةَ:

  رغَب مازٌن في تنظيِم هِذِه األدواِت في مجموعاٍت متساويٍة وترتيٍب محدٍد، ُمتبًعا التعليماِت اآلتيةَ:
 ● توزيُع القبعاِت في عدٍد مَن الحقائِب؛ بحيُث تحتوي كلُّ حقيبٍة العدَد نفَسهُ مَن القبعاِت.

 ● توزيُع عبواِت الماِء في عدٍد مَن الحقائِب؛ بحيُث تحتوي كلُّ حقيبٍة العدَد نفَسهُ مَن العبواِت.
  1( أساعُد مازنًا على تحديِد عدِد الحقائِب الالزمِة ذلَك وعدِد األدواِت في كلِّ حقيبٍة، بكتابِة إمكاناِت تنظيِم هِذِه األدواِت جميِعها، عْن

          طريِق ملِء الجدوِل اآلتي، ُمبرًرا إجابتي وموضًحا طريقةَ التحقِق بكتابِة حقيقِة الضرِب المناسبِة:

  2( أحدُد أيَّ حقائِق الضرِب التي تتضمُن أعداًدا أوليةً فقْط )تحليُل العدِد إلى العوامِل األوليِة(.
  ● رغبَْت منى في تحليِل العدديِن اللذيِن يمثالِن كاّلً مْن عدِد األكياِس وعدِد الصحوِن البالستيكيِة إلى عواملِها األوليِة، عْن طريِق

             كتابتِها ناتَج ضرِب أعداٍد أوليٍة.
 3( أشارُك أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في مساعدِة منى، وأناقُشهُ مبرًرا إجابتي.

  ● تحّدى مازٌن أختَهُ منى بتحليِل العدِد )110( الذي يمثُّل عدَد األكواِب الورقيِة إلى عواملِِه األوليِة، فكانَْت إجابتُها كما يأتي:
            )11 × 10 = 110( بينما كانَْت إجابةُ مازٍن: )55 × 2 = 110( 

  4( أحلُل العدَد )110( إلى عواملِِه األوليِة مستخدًما )شجرةَ العوامِل(، وأحدُد مدى صحِة إجابِة كلٍّ مْن منى ومازٍن، مبرًرا إجابتي.
● قالَِت األمُّ لهما: بالنسبِة إلى عدِد عبواِت العصيِر، فإني أترُك لكما تحديَد عدِدها على أْن يقَع بيَن العدديِن )30( و)40(، وأْن  

           يكوَن مجموُع عواملِِه األوليِة جميِعها )الناتجِة مْن تحليلِِه( يساوي )10(.
 5( أشارُك أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في مساعدِة األخويِن على تحديِد عدِد عبواِت العصيِر ُمبرًرا إجابتي، وأناقُشهُ 

2           في اإلجاباِت الممكنِة جميِعها.

رحلةُ األعداِد

المادةُ
الكميةُ )العدُد(

عبواُت العصيِرأكواٌب ورقيةٌصحوٌن بالستيكيةٌأكياٌس بالستيكيةٌعبواُت الماِءقبعاٌت

10354560110.....

عبواُت الماِء: 35 عبوةًالقبعاُت: 10 قبعاٍتالمادةُ

عدُد الحقائِب
الكميةُ في كلِّ حقيبٍة

التحقُق )حقيقةُ الضرِب( 
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 العلوُم: العالَُم يتغيُر حولَنا 
بدأَْت منى تستعدُّ مَع أسرتِها للذهاِب في رحلٍة إلى متنزِه دبيَن في جرَش؛ فوضَعِت الماَء في الثالجِة ليصبَح جليًدا، وغسَل أخوها 
ْتها مسبقًا، وجهَّز والُدها اللحَم. وفي نهايِة يوٍم جميٍل  مازٌن البندورةَ، والخياَر، والبقدونَس، وحّضَرْت والدتُها وعاًء يحوي مخلالٍت أعدَّ
في متنزِه دبيَن، عاَدْت منى مَع أسرتِها إلى بيتِها، وأخبَرْت صديقتَها أنها ساعَدْت أباها على شواِء اللحِم، وقطّعِت البندورةَ، والخياَر، 

والبقدونَس؛ لعمِل التبولِة، وشربَِت العصيَر المثلَج.
؟  أفكُر: ما التغيراُت التي حدثَْت للموادِّ التي ُذكَرْت في النصِّ
 أتواصُل: أُنفُّذ بالتعاوِن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي 

       التجربةَ اآلتيةَ، مراعيِن السالمةَ العامةَ.
أُرطُب  أخرى،  وأحرُق  ورقةً  أقطُّع  التجربِة:  خطواُت 
قطعةَ الخبِز بقليٍل مَن الماِء، ثمَّ أضُعها في كيٍس وأُحكُم 

إغالقَهُ، وأترُكها أياًما معدوداٍت.
أضُع ماًء في مجّمِد الثالجِة، وأعصُر ثمرةَ الليموِن، ثمَّ 
أذّوُب قلياًل مَن السكِر في ماٍء، وأضُع الزبدةَ على الناِر، 

وأسلُق بيضةً في ماٍء.
أدّوُن مالحظاتي: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في 
تدويِن مالحظاتي بعَد االنتهاِء من خطواِت التجربِة في 
التعليميَّ  الفيديو  أسرتي  مَع  أتابُع  ثمَّ  المجاوِر،  الجدوِل 

بعَد مسِح الرمِز سريِع االستجابِة.
 أبحُث: في بيتي، ومدرستي عْن أمثلٍة على تغيراِت المادِة وأصنفُها إلى تغيراٍت كيميائيٍة )تغيراٍت ال عكسيٍة( وتغيراٍت فيزيائيٍة 

وتسمى تغيراٍت طبيعيةً )تغيراٍت عكسيةً(، وأكتبُها في دفتري.
ها؟ ها؟ ما فوائُد التغيراِت الكيميائيِة ومضارُّ  أفكُر: ما فوائُد التغيراِت الفيزيائيِة ومضارُّ

 أفكُر: أرجُع إلى النشاِط السابِق، وأصنُف التغيراِت التي حدثَْت للمادِة إلى تغيراٍت مفيدٍة وتغيراٍت ضارٍة.
التغيراِت  مضارَّ  ويوضُح  الكيميائيِة،  التغيراِت  حدوِث  على  االستدالِل  كيفيةَ  يوضُح  الذي  الفيديو  أسرتي  مَع  أتابُع  أتواصُل: 

الفيزيائيِة والكيميائيِة وفوائَدها بعَد مسِح الرمِز سريِع االستجابِة.

 A Trip to Dibeen Reserve :ُاللغةُ اإلنجليزية 
Muna went with her family to Dibeen Reserve last weekend. She took some photos and wrote to her friend about 
the trip. Look at the Muna’s photos and describe what you see in them. What do you think Muna did on the trip?

  

Now read the letter about Muna’s trip to Dibeen Reserve, and check your answers

Now, it is your turn. Read these questions and answer them.
Have you ever had a family trip?
Where did you go?
What did you see there? 
What did you do on the trip?
Did you take photos?

 Use your answer to make a poster that shows your family trip. Show it to your friends and talk to them about it.
3

التغيُّر
تغيٌر في الشكِل/ تغيٌر 
في خصائِص المادِة

هْل نتجْت مادةٌ 
جديدةٌ

ما دالئُل إنتاِج مادٍة 
جديدٍة

تقطيُع الورقِة

احتراُق الورقِة

تعفُن الخبِز

تجمُد الماِء

عصُر الليموِن

انصهاُر الزبدِة

ذوباُن السكِر

سلُق البيضِة

Dear Lamis,
How are you? I hope that you are well. I want to tell you about our trip to Dibeen Reserve. We had lots of fun there. My mom 
prepared everything we need for the trip. My dad bought meat and chicken for the barbecue. We left Amman at 8:00 A.M.
Once we arrived, we sit beneath a huge tree. Dibeen Reserve has a lot of old trees. My father took us in a tour. We saw a lot of 
pine trees, oak and orchids. My brother Mazen found many squirrels there but few deer. We took many photos for them.
My father made a delicious barbecue and my mom prepared salad. We had our lunch in the forest. After that, we sat together 
and sang. We were very happy. We left Dibeen at 6:00 PM. It was a nice trip.
Best wishes,
Muna
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
التي  األعماِل واألشياِء  بعَض  فيها  جمٍل قصيرٍة، يصُف  كتابةَ  ويتعلُم  لها،  لرحلٍة عائليٍة ويجهُز  كيَف يخططُ  يتعلُم طفلي  العربيةُ:  اللغةُ 

 . نستخدُمها الرحلِة باالستعانِة بمجموعِة رسوماٍت، ويتعلُم كتابةَ دعوٍة مْن فقرٍة واحدٍة، يرتبطُ مفاُدها بموقٍف اجتماعيٍّ

الرياضياُت: يتعلُّم طفلي تحليَل األعداِد غيِر األوليِة إلى عواملِها األوليِة، وتوظيَف ذلَك في مسائِل الحياِة اليوميِة. يتدّرُب طفلي على الحكِم 
على مدى صحِة تحليِل العدِد إلى عواملِِه األوليِة بشروٍط ُمحدّدٍة. يتعاوُن طفلي مَع أقرانِِه على تنفيِذ األنشطِة بإيجابيٍة. 

العلوُم: يميُز طفلي بيَن التغيراِت التي تحدُث في المادِة، ويصنفُها إلى تغيراٍت فيزيائيٍة وتغيراٍت كيميائيٍة. يكتسُب طفلي مهارةَ إجراِء تجارَب 
علميٍة بسيطٍة وتدويِن مالحظاتِِه بدقٍة. 

. يتعلُم طفلي كيَف  اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يستخدُم مجموعةً مَن الصوِر؛ للتنبِؤ بمحتوى نصِّ القراءِة، ما يساعُد على فهِم النصِّ
يصمُم ملصقًا عْن تجربتِِه الشخصيِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:
سأساعُد طفلَي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويُمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتّعليماِت الّصوتيِّة 

بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.
  اللّغةُ العربيّةُ: أوقاٌت جميلةٌ تجمُعنا 

الطريقةُ: أساعُد طفلي على التخطيِط والتحضيِر للرحلِة العائليِة، وأناقُشهُ في العباراِت التي يكتبُها تحَت كلِّ رسمٍة. أدعُم طفلي في 
إجابتِِه األسئلةَ، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء باالستعانِة بموضوِع التغيراِت الفيزيائيِة والتغيراِت الكيميائيِة في مبحِث العلوِم، أناقُش طفلي في 
طريقِة كتابِة الدعوِة، وأستمُع لَهُ بعَد االنتهاِء مْن كتابتِها، وأدعُمهُ في البحِث عْن أنواِع الدعوِة، وكيفيِة تصميِمها، والمناسباِت التي 

تُرَسُل فيها. 
  الرياضياُت: الرحلةُ واألعداُد

الطريقةُ: أشجُع طفلي على التخطيِط وتنظيِم أنشطتِِه وترتيبِها، أذّكُر طفلي بحقائِق الضرِب واألعداِد األوليِة. أناقُش طفلي في طريقِة 
حلِِّه وأستمُع لتبريِرِه. أرشُد طفلي إلى كتابِة اإلجاباِت المحتملِة جميِعها ومناقشتِها، واختياِر اإلجابِة التي تحقُق شروطَ المسألِة الُمحددةَ. 

أشجُع طفلي على توظيِف مهاراتِِه الرياضيِة في التحليِل إلى العوامِل األوليِة في أنشطتِِه اليوميِة.
  العلوُم: العالَُم يتغيُر حولَنا

الطريقةُ: أساعُد طفلي على تجربِة التغيراِت، وأدربُهُ على اتباِع قواعِد السالمِة العامِة في إجراِءِه التجربةَ. أشجُع طفلي على تدويِن 
مالحظاتِِه في الجدوِل بدقٍة، وأناقُشهُ في الفرِق بيَن مشاهداتِِه. أتابُع مَع طفلي الفيديو الذي يوضُح التغيراِت التي تحدُث للمادِة. أشجُع 
طفلي على البحِث في حياتِِه اليوميِة عْن تغيراٍت كيميائيٍة وتغيراٍت فيزيائيٍة. أناقُش طفلي في مضارِّ تغيراِت المادِة وفوائِدها، وأتابُع 

. مَعهُ الفيديو الذي يوضُح كيفيةَ االستدالِل على حدوِث تغيٍر كيميائيٍّ
 A Trip to Dibeen Reserve :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطريقةُ: أحدُد مَع طفلي موقَع محميِة دبيَن وأهميتَها البيئيةَ. ثمَّ أناقُش طفلي في محتوى الصوِر، وأتخيُل مَعهُ رحلةَ منى. أستمُع لقراءِة 
، وأتأكُد مْن فهِمِه المفرداِت. أشجُع طفلي على البحِث عْن معاني المفرداِت الجديدِة واستخداِمها في الملصِق. أتأكُد مْن قدرِة  طفلي النصَّ

طفلي على إعداِد ملصٍق يعبُّر عْن رحلٍة عائليٍة.

أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:


