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 العلوُم: في منزلِنا إستوديو
؟ : ال أستطيُع التركيَز مَن اإلزعاِج، ما الحلُّ  أوالاً

   تُعاني سلمى وعائلتُها مَن الّضجيِج واألصواِت الُمزعجِة الّتي تصُل إلى مساِمعهْم مَن الخارِج؛ حيُث ال يَبعُد المنزُل عِن الّسوِق الّشعبيِّة 
ا قليلةاً، شعَرْت سلمى بذلَك بصورٍة كبيرٍة عنَدما بدأَْت بالمشاركِة في جلساِت التّعلِّم عْن بُعٍد، وهَي ال تتمّكُن مَن التّفاعِل  إاّل أمتاراً
غالباًا بسبِب أصواِت إخوتِها الّصغاِر، إضافةاً إلى األصواِت القادمِة مَن الخارِج، مثِل: أصواِت أبواِق الّسيّاراِت، وأصواِت البائعيَن، 
وسيّاراِت بيِع أسطواناِت الغاِز، رغَم أنّها تجلُس في غرفِة جلوٍس خاّصٍة خّصَصْتها األسرةُ للّدراسِة، والستخداِم والدتِها المعلّمِة الّتي 
ُل دروَسها، وتعقُد فيها جلساِت تعلِّم طّلبِها. جلَسْت سلمى مَع أبوْيها وإخوتِها، وقالَْت لهُْم: دعونا نُفّكْر في طرائَق تُساعُد على  تُسجِّ
التّخفيِف مَن الّضجيِج، وتمتصُّ الّصوَت، وتُساعُد ماما على تسجيِل دروِسها دوَن تشويٍش، فقاَل أخوها األكبُر أمجُد: نعْم يا سلمى، 

هيّا نؤسْس )إستوديو( في منِزلِنا.
 أُفّكُر مَع أفراِد أسرتي في أكبِر عدٍد مَن الطّرائِق والموادِّ البسيطِة الّتي يُمكُن أْن نستخدَمها في امتصاِص الّصوِت وعزلِِه، مثِل: استخداِم 

ستائَر سميكٍة تمتصُّ الّصوَت، وغيِرها(.
  أُجري تجربةاً أستقصي فيها فاعليّةَ بعِض الموادِّ في امتصاِص الّصوِت، وأُسّجلُها في الجدوِل؛ أُحضُر صندوقاًا كرتونيّاًا وأُغلّفُهُ بطبقٍة مْن 
موادَّ مختلفٍة كما هَو مذكوٌر في الجدوِل، أضُع هاتفاًا، وأُشّغُل نغمةاً بدرجِة صوٍت محدَّدٍة، أُغلُق الّصندوَق، وأستمُع للّصوِت الّصادِر 

مَن الّصندوِق، وأُسّجُل ملحظاتي حسَب الجدوِل، أُحّدُد الموادَّ الّتي يُمكُن أْن أستخدَمها في التّقليِل مَن الّضجيِج.

: الخامُس الصفُّ
نشاُط )12(: حقائُق مثيرٌة حوَل الّصوِت

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.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيةٌ تزوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التعلِم.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:اللغُة اإلنجليزيُةالرياضّياُتالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

أستخدَم مفهوَم الصوِت وخصائَصهُ القتراِح حلوٍل لمشكلِة الّضجيِج.	 
أوّسَع جملاً في ضوِء توسيِع المعنى، موظِّفاًا علماِت التّرقيِم: )االستفهاَم، والنّقطةَ، وعلمةَ التّعّجِب، والنّقطتْيِن 	 

ا منها في َوْصِف موقٍف حياتيٍّ َوْصفاًا شفويّاًا. الّرأسيّتيِن، والفاصلةَ(، مستفيداً
أجمَع بياناٍت وأُنظَّمها.	 
أُمثَّل البياناِت بأعمدٍة مزدوجٍة ثمَّ أُفّسَرها.	 
أستعيَن بسياِق الجملِة الستخداِم الكلمِة المناسبِة معناها.	 

، ورقائِق األلمنيوِم، وصوٍف، وقطٍن، وإسفنٍج. ، وهاتٍف خلويٍّ أحتاُج إلى: قلٍم، وأوراٍق، وصندوٍق كرتونيٍّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زملئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 ثانياًا: خصائُص فريدةٌ للّصوِت
  أستذكُر مَع أحِد زملئي خصائَص الّصوِت الّتي تعلّمتُها في دروِس العلوِم: كيَف ينتقُل الّصوُت في األوساِط المختلفِة؟ هْل ينتقُل الّصوُت 

في الفراِغ؟ ماذا يحدُث للّصوِت عنَدما يصطدُم بحاجٍز؟ أكتُب في دفتري إجاباتي ودليلاً على كلٍّ مْنها مَن الحياِة العمليِّة.
  أستعيُن بالرسِم البيانيِّ اآلتي، وأكتُب ثلَث حقائَق أستنتُجها حوَل انتقاِل الّصوِت في األوساِط المختلفِة، أُقارُن ما كتْبُت بما كتَب زميلي، 

ونتناقُش في صّحِة هِذِه المعلوماِت أماَم معلِِّمنا.

 اللّغةُ العربيةُ: صدى الحياِة
* وبينَما كانا يَتَجاذباِن أطراَف الحديِث، تعثََّر الّصغيُر بحجٍر َمْخفيٍّ بيَن األعشاِب*  ِه في الُحرِج الَجبَليِّ    خرَج رجٌل وابنُهُ الّصغيُر للتّنزُّ

ا: "آآ ي ي ي" فأجابَهُ صوٌت آٍت مَن الجباِل: "آآ ي ي ي". واْلتََوْت ساقُهُ، فََصرَخ ُمتألِّماً
* "َمْن أنَت؟" تفاجأَ االبُن مْن ذلَك، وأثاَر الّصوُت فضولَهُ، ونادى سائلاً

فأجابَهُ الّصوُت* "مْن أنَت؟"
هُ الّصوُت الّذي يكّرُر ما يقوُل: ا، وقِد استفزَّ فصرَخ االبُن مجّدداً

ُر أقوالي*" "يا جباُن، مْن أنَت* لماذا تَُكرِّ
ُر أقوالي*" فأجابَهُ الّصوُت: "يا جباُن، مْن أنَت* لماذا تَُكرِّ

نظَر االبُن إلى أبيِه مستغرباًا، وسألَهُ: "أبي، ما الّذي يحدُث هُنا؟"
أجابَهُ األُب: "انتبِْه يا صغيري!"، وَصرَخ بأعلى صوتِِه: "أنا ُمعَجٌب بَِك!"

ا: "أنا ُمعَجٌب بَِك!" فردَّ علْيِه الّصوُت فوراً
ثمَّ صاَح: "ما أَْرَوَعَك*"

فأجابَهُ الّصوُت "ما أَْرَوَعَك*":  

ا: …….. ، ويُسّمي النّاُس هِذِه الظّاهرةَ  حاً   ولكّن االبَن الّذي كاَن ما زاَل متفاِجئاًا مَن الموضوِع، لْم يفهْم ما يحدُث، فقاَل األُب موضِّ
ا ما ُكنّا قَْد قّدمناهُ لَها* ، تَُردُّ إلْينا دائِماً "الّصدى"، وفي الواقِع كاَن علْيِهم أْن يُسّموها "الحياةَ"؛ فالحياةُ يا بنيَّ

: أقرأُ النّصَّ قراءةاً صامتةاً فاهمةاً، ثمَّ أضُع علمةَ التّرقيِم المناسبةَ )، /: /؟ /! /.( مكاَن كلِّ نجمٍة، ثمَّ أناقُش أحَد زملئي، أْو أحَد     أّوالاً
أفراِد أسرتي في ما وضْعناهُ، ونعّدلُهُ.

، توّضُح للّصغيِر الخصيصةَ الّتي تسبُب    ثانياًا: أكتُب عبارةاً مناسبةاً صحيحةاً على لساِن األِب في الفراِغ …….. المتروِك في النّصِّ
ا  تكراَر الصوِت، وأتَنَبَّهُ إلى أْن تكوَن ُمنسجمةاً وسياَق القّصِة، ثمَّ أتبادُل ما كتْبُت مَع أحِد زملئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، ونتناقُش معاً

في ما كتْبناهُ، ونُعّدلُهُ.

  ثالثاًا: أستنتُج مَع أحِد زملئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي نصيحةاً أْو حكمةاً مَن الجملِة األخيرِة الّتي قالَها األُب، ونكتُبها، ونعرُضها على 
معلِّمنا، وزملئِنا، وذوينا.

ا: أستذكُر موقفاًا غريباًا مَرْرُت بِِه، وأنظُّم أفكاري، ثمَّ أُحّدُث زملئي أْو أفراَد أسرتي بِه، مراعياًا معاييَر التّحّدِث اآلتيةَ: وضوُح     رابِعاً
الّصوِت، وسلمةُ العباراِت مَن األخطاِء، وتسلسُل األفكاِر، والتّنغيُم والتّلويُن الّصوتياِن وفَق أساليِب الكلِم، وتوظيُف اإليماءاِت ولغةُ 

الجسِم، والتّواصُل البََصريُّ مَع المشاهديَن، والتزاُم زمٍن يتراوُح مْن دقيقٍة إلى دقيقتْيِن.

ا: أستمُع لتقويِم زملئي تحّدثي وفَق المعاييِر الّسابقِة، وأنتفُع بها في تحسيِن تحّدثي، ثمَّ أشارُك في االستماِع لزملئي، وتقويِم    خامساً
تحّدثِهم وفَق المعاييِر نفِسها.
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 الرياضيّاُت: ماذا نعرُف عِن الّصوِت؟
  بعَد أْن درْسُت موضوَع الّصوِت في ماّدِة العلوِم، سأستخدُم ما تعلّْمتُهُ في ماّدِة اإلحصاِء في الّرياضيّاِت؛ لجمِع بياناٍت مْن أفراِد أسرتي 

وزملئي حوَل مدى معرفتِهم موضوَع الّصوِت.

  أسألُهُُم األسئلةَ اآلتيةَ )أْو أكتُب أسئلتي الخاّصةَ(، وعليهْم إجابتُها بـ)نعْم أْو ال(: 

1. يمكُن أْن ينتقَل الّصوُت في الفراِغ.                           2. الّصوُت في الماِء أسرُع منهُ في الهواِء.

. 3. تحدُث ظاهرةُ الّصدى بسبِب انعكاِس الّصوِت.            4. الّسطُح الخشبيُّ يمتصُّ الّصوَت أكثَر مَن الّسطِح اإلسفنجيِّ

  أجمُع إجاباتِهُم األسئلةَ في جدوٍل كما يأتي:

  )أرسُم الجدوَل على ورقٍة، وأضيُف صفوفاًا إلْيِه حسَب عدِد األشخاِص الّذيَن أجابوا األسئلةَ(

 أُنظُّم البياناِت الّتي جمْعتُها حوَل إجاباِت أفراِد أسرتي وزملئي كما في الجدوِل اآلتي:

أُمثُّل البياناِت الّتي حصْلُت علْيها مستعملاً طريقةَ األعمدِة المزدوجِة. 

 أُفّسُر ما الّذي تعنيِه هِذِه البياناُت الّتي مثلّتُها بكتابِة فقرٍة قصيرٍة عْن ذلَك.

ا لَهُُم اإلجاباِت الّصحيحةَ لألسئلِة.  أشارُك أفراَد أسرتي وزملئي في النّتائِج الّتي حصْلُت علْيها، موّضحاً

Same sound, different meaning and/or spelling :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
People use sounds to express feelings of happiness, sadness, surprise, or anger such as: “Mmmmm”, 

“Aha”, “Ugh!”. Or they use sounds to form meaningful words to communicate with each other. There 
are many words in English that sound the same but have different  meaning  and/or different spelling. 
Those words are called “Homophones”.
Here are some examples: flour/flower      for/four/      hour/our     right/write       son/sun
Circle the correct answer:

1. The desert______________ )knight/night( was cold and dark.
2. The ________ )knight/night( is on his way to the castle.
3. My)son/sun( _______is 13 years old.
4. I______________ egges for breakfast. )ate/eight(.
5. I bought some ________ to cook for the party. )meet/meat(
6. Site has the word sit in it. Try saying to yourself, "We’ll sit when we reach the _______" )sight/site(

)a(    I will circle the correct answer in the above sentences.
)b(    I will guess the meaning of the words from the sentences.
)c(    I will find words with the same sound but different meaning  and/or spelling, For example:Bye- 

buy.
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إجابة السؤال الرابع )نعم/ال(إجابة السؤال الثالث )نعم/ال(إجابة السؤال الثاني )نعم/ال(إجابة السؤال األول )نعم/ال(االسم )أو رقم الشخص(

عدُد إجاباِت )ال(عدُد إجاباِت )نعم(رقُم السؤاِل
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

العلوُم: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على استذكاِر المفاهيِم الخاّصِة بالّصوِت، مْن بينِها امتصاُص الّصوِت، وانتقالُهُ في األوساِط المختلفِة، كما 
يُعّزُز مهاراتِِه في التّفكيِر النّاقِد وحلِّ المشكلِت، واقتراِح الحلوِل، واختباِر فاعليّتِها بالتّجريِب، وتسجيِل البياناِت، واالستنتاِج، كما يُنّمي 

، واستخلِص الحقائِق عبَرهُ. مهاراتِِه في تحليِل البياناِت مَن الرسم البيانيِّ

اللّغةُ العربيةُ: يُعّزُز هذا النّشاطُ مهاراِت طفلي في القراءِة الّصامتِة االستيعابيِة وفي الكتابِة، عْن طريِق توظيِف علماِت التّرقيِم الّتي تعلَّمها 
يُنّمي  الخاّصِة، كما  بكلماتِِه  العلوِم  في مبحِث  تعلَّمهُ  ا  فيها مفهوماً المقروِء، وتوسيِعِه بإضافِة عبارٍة منسجمٍة والّسياَق، يوّضُح  النّصِّ  في 
اتّجاهاتِه اإليجابيّةَ نحَو العطاِء وتقديِم الخيِر، عْن طريِق المهّمِة الثّالثِة الّتي تطلُب إليِه استنتاَج حكمٍة أْو نصيحٍة، إضافةاً إلى ذلَك كلِِّه، فإنَّ 
، وينّمي  ُز العمَل الجماعيَّ النّشاطَ يتيُح لطفلي فرصةَ تحسيِن تحّدثِِه، في المهّمِة الخامسِة وفَق معاييَر محّددٍة وواضحٍة، كما أنَّ النّشاطَ يُعزِّ

مهارةَ التّقويِم المبنيِّ على األداِء في مهّماتِِه المختلفِة، ما بيَن تقويٍم ذاتيٍّ وتقويِم األقراِن.

الرياضيّاُت: يُعّزُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في جمِع البياناِت، وتنظيِمها، وتمثيلِها، وتفسيِرها.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُساعُد هذا النّشاطُ طفلي على اكتساِب مفرداٍت جديدٍة، واالستدالِل على معانيها مْن سياِق الجملِة، كما يُساعُدهُ على تطبيِق 
فهِمِه هِذِه المفرداِت بالسياِق المناسِب لتمييِز المفرداِت المتجانسِة.

َ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: في منزلِنا إستوديو

الطريقةُ: أشارُك طفلي في قراءِة المشكلِة المعروضِة في النّشاِط عِن الّضجيِج، ومحاولِة التّخلِّص منها بطريقٍة علميٍّة، وأساعُدهُ على اقتراِح 
، توفيُر الموادِّ إلجراِء التّجربِة، واختباِر البدائِل،  الحلوِل والبدائِل؛ لعزِل إحدى الغرِف، وتحويلِها إلى إستوديو؛ لتسجيِل الّصوِت، ومْن ثمَّ
وأوّجهُهُ في أثناِء تسجيِل البياناِت، وأستمُع الستنتاجاتِِه، وأشّجُعهُ على مشاركتِها مَع زملئِِه ومعلِّمِه، كما أساعُدهُ على قراءِة الرسِم البيانيِّ 

الخاصِّ بسرعِة الّصوِت في األوساِط المختلفِة، وأسألُهُ عْن سرعِة الّصوِت في الموادِّ الّصلبِة والّسائلِة والغازيِّة، وأستمُع الستنتاجاتِِه.
  اللّغةُ العربيّةُ: صدى الحياِة

، وأستذكُر مَعهُ علماِت التّرقيِم، ومواِطَن توظيفِها، وأسألُهُ عِن المطلوِب في المهّمِة الثّانيِة؛ ألتأّكَد  الطريقةُ: أوّجهُهُ إلى قراءِة النّصِّ
مْن فهِمِه إياها، وأوّجهُهُ إلى استذكاِر ما تعلَّمهُ في مبحِث العلوِم، أِو الّرجوِع إلى كتابِِه في موضوِع الّصدى، وأطّلُع على ما كتبَهُ في 
المهّمتْيِن الثّانيِة والثّالثِة، وأقّدُم لَهُ التّوجيهاِت الّلزمةَ لتعديلِِه، إْن كاَن بحاجٍة إلى تعديٍل، وأوّجهُهُ إلى استذكار موقٍف غريٍب مرَّ بِِه، 
ا لَهُ التّغذيةَ  ِث وفَق المعاييِر الُمحّددِة، وأستمُع لَهُ عنَدما يتحّدُث، وأقّوُم تحّدثَهُ بناءاً علْيها، ُمقّدماً وإلى تنظيِم أفكاِرِه، والتّدّرِب على التّحدُّ

الّراجعةَ المناسبةَ، وأتبادُل مَعهُ الّدوَر؛ ليتدّرَب على التّقويِم الُمعتِمِد على األداِء.
  الرياضيّاُت: ماذا نعرُف عِن الّصوِت؟

الطريقةُ: أُجيُب األسئلةَ المطروحةَ، وأُساعُدهُ على مشاركِة عدٍد مَن األشخاِص في األسئلِة؛ ليتمّكَن مْن جمِع بياناٍت عْنها، وأساعُدهُ 
؛ ألتمّكَن مْن دعِمِه  على تنظيِم البياناِت الّتي حصَل علْيها في الجدوِل، ثمَّ تمثيلِها بطريقِة األعمدِة. يمكنُني الّرجوُع إلى كتابِِه المدرسيِّ
في تمثيِل البياناِت بطريقِة األعمدِة المزدوجِة، وأساعُدهُ على كتابِة فقرٍة لتفسيِر هِذِه البياناِت عبَر طرِح أسئلٍة علْيِه، مثِل: أيُّ األسئلِة 
كانِت اإلجاباُت بـ)نعْم( أْو بـ)ال( أكثَر؟ أيُّ األسئلِة أخطأَ معظُم األشخاِص إجابتَها؟ أيُّ األسئلِة أجابَها معظُمهْم إجابةاً صحيحةاً؟ ماذا 

يُمكنَُك أْن تستنتَج عْن معرفِة األسرِة والّزملِء الّصوَت؟
Same sound, different meaning and/or spelling :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة الجمِل وتفسيِرها - إْن لزَم األمُر - قبَل حلِّ النشاِط، وأتأكَد مْن فهِمِه المفرداِت الجديدةَ. أبيُن لطفلي أنَّ 
ا مَن الكلماِت تبدو متشابهةاً في اللغِة اإلنجليزيِة، لكنَّ لها معانَي مختلفةاً و/أْو تهجئة مختلفة. أساعُدهُ على قراءِة المفرداِت المتماثلِة،  عديداً

، وأستفسُر منهُ كيَف تمكَن مْن إيجاِد الكلمِة الملئمِة للجملة، وأزوُدهُ بالتغذيِة الراجعِة. وأتابُعهُ في أثناِء الحلِّ
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