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 اللغةُ العربيةُ: نعمةُ البصِر
- أقرأُ قصةَ "باسٌل والنظارةُ" قراءةً صامتةً في زمٍن مناسٍب، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها: 

، األمُر بسيطٌ. قْلُت لها: ولكنني ال أرى  ، فأخبْرُت أمي وأبي بذلَك. قالَْت أمي: ال تخْف يا بنيَّ    بدْأُت أشعُر منُذ فترٍة بألٍم في عينيَّ
جيًدا. قالَْت أمي: سنأخُذَك أنا ووالُدَك إلى طبيِب العيوِن؛ كْي يفحَص عينيَك. حجْزنا موعًدا، وذهْبنا إلى الطبيِب، فاستقبلَنا بابتسامٍة. 
؟ أجبتُهُ: أشعُر بألٍم في  قاَل الطبيُب: أهًل بَك، أنا الدكتوُر عصاٌم، ما اسُمَك؟ أجبتُهُ بخجٍل: أنا باسٌل. قاَل الطبيُب: ممَّ تشكو يا بنيَّ
، وال أقرأُ الكلماِت بوضوٍح. قاَل الطبيُب: سأجري لَك اآلَن فحًصا لليصِر، وهَو عبارةٌ عْن أشكاٍل مختلفٍة ستنظُر إليها مْن  عينيَّ
مسافٍة، ثمَّ عليَك أْن تجيبَني بدقٍة. أخْذُت أنظُر إلى األشكاِل بتمّعٍن، وعنَد االنتهاِء مَن الفحِص، قاَل لي الطبيُب مبتسًما: لديَك ضعٌف 
قليٌل في بصِرَك. نظْرُت إلى الطبيِب حائًرا، ولْم أفهْم قصَدهُ. قاَل الطبيُب: أنَت ستحتاُج نظارةً. قْلُت: ال أريُد أْن ألبَس نظارةً، فقاَل 
لي: أنَت ستلبُس النظارةَ فترةً محدودةً، حتى يتحسَن بصُرَك، وبعَدها لْن تحتاَجها إْن شاَء هللاُ. اقتنْعُت مْن كلِم الطبيِب، وصْرُت 
ألبُس النظارةَ، وأحضَر لي أبي شريطًا أربطُ النظارةَ بِه؛ كْي ال تسقطَ وتنكسَر".                                          حنان عابد، بتصرٍف.

، ثمَّ أتبادُل القراءةَ والتقييَم مَع أحِد    أوًل: أقرأُ النصَّ قراءةً جهريةً صحيحةً معبرةً مراعيًا علماِت الترقيِم، والتلويَن في أدائي القرائيِّ
زملئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي.

:  - أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع أحِد زملئي في الصفِّ
 1 - أفسُر المفرداِت الملونةَ في النصِّ مَن السياِق: بتمعٍن، حائًرا، قصَدهُ، محدودةً.

2 - أنّوُن الكلماِت اآلتيةَ تنويَن فتٍح، ثمَّ أعيُد كتابتَها: طبيب، نظارة، شريط، عيون.  
3 - ممَّ كاَن باسٌل يشكو؟

 . 4 -  أصُف شعوَر باسٍل شفويًّا بعَد زيارتِِه طبيَب العيوِن، مَع ذْكِر الدليِل مَن النصِّ
5 - أخبَر طبيُب العيوِن باسًل أنَّهُ يعاني ضعفًا قليًل في بصِرِه. أساعُد باسًل على اختياِر النظارِة الطبيِة المناسبِة لَهُ، باتباِع اآلتي:
، والمجلِت، وطبيِب عيوٍن، أْو فاحِص بصٍر،    أبحُث عْن أنواِع ضعِف البصِر مستعينًا بمصادَر متنوعٍة، مثِل: اإلنترنتِّ

وشخٍص يعاني ضعفًا في بصِرِه، ثمَّ أناقُش مجموعةً مْن زملئي في نوِع العدسِة المناسبِة كلَّ نوٍع مَع ذْكِر السبِب.

أمسُح الّرمَز سريَع الستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تنفيِذ األنشطِة.     	 
تسجيٌل صوتيٍّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِّة.	 

: الرابُع الصفُّ
نشاُط )1(: كيَف نرى األشياَء؟

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُم           الّرياضّياُت  الّلغُة اإلنجليزّيُة       الّلغُة العربّيُة  

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أقرأَ النصَّ قراءةً جهريةً في زمٍن مناسٍب فهًما واستيعابًا، مفسًرا المفرداِت الجديدةَ وفَق سياقِها، كاتبًا 	 
فقرةً قصيرةً عْن موضوِع اإلبصاِر. 

أقرأَ النصَّ مجيبًا مجموعةً مَن األسئلِة يتضمُن بعُضها تصميَم ملصٍق. 	 
 أجَد كسوًرا مكافئةً لكسٍر معطًى بعضها في أبسِط صورٍة.	 
أبيَّن أنَّ الضوَء يسيُر في خطوٍط مستقيمٍة،  وأنَّ انعكاَس الضوِء مهٌم لحدوِث عمليِة اإلبصاِر.	 

أحتاُج إلى: أقلٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة، وشمعٍة، وأقراٍص مدمجٍة تالفٍة )CD(، وملقطَ.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زملئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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       ثانيًا: أتأمُل السؤاَل اآلتَي: كيَف نرى األجساَم حولَنا؟ ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:

   1- أكتُب على ورقٍة جانبيٍة خطواِت انعكاِس الضوِء إلى أعينِنا في فقرٍة قصيرٍة مستعينًا بمبحِث العلوِم.
 2- أقرأُ الفقرةَ على مسمِع أحِد زملئي في الصفِّ أْو أحِد أفراِد أسرتي، ثمَّ نتبادُل اآلراَء في أهميِة انعكاِس الضوِء لكْي نبصَر.

Eyes are a blessing :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Before you read: 
 -What are the five senses? Which parts of our body we use for sight?
-Can you see in the dark? Why? Share your answer with your classmate.

Your eyes are at work from the moment you wake up to the moment 
you close them to go to sleep. They take in tons of information about 
the world around you — shapes, colors, movements, and more. Then 
they send the information to your brain.

How do our eyes work? If you are in a dark place where there is 
no lights at all, can you see anything? No, you can’t because our eyes 
need light to be able to see! So, our eyes need light to work. Your eyes 
do some great things for you, so take these steps to protect them:

• Wear protective goggles in science lab at school.
• Don’t use smart phone or watch T.V for a long time.
• Wear sunglasses if you need to.

Your eyes are a blessing, so take good care of them.

  -Suggest a title to the text.
 - Use the internet or visit the library and read about the eye and its parts. Share your findings with 
           your classmates.
 - Think of other things you should do to protect your eyes. Share your ideas with your 
          classmates and work in groups to design a poster showing how we can protect our eyes.

 الّرياضيّاُت: باسٌل في عيادِة العيوِن
أخبَر طبيُب العيوِن عصاُم باسًل أنَّ فحَص النظِر يعتمُد على رؤيِة المفحوِص أحرفًا أْو أشكااًل بأحجاٍم مختلفٍة على بُعِد معياري . 1

( يعني أنَّ ما يراهُ هذا الشخُص على بُعِد )6m( يراهُ الشخُص السليُم على بُعِد  6
12

قدِرِه )6m(، فمثًل، الشخُص الذي حدةُ إبصاِرِه )

)12m(، ما يشيُر إشارةً واضحةً إلى درجِة ضعِف إبصاِرِه.

.) 6
9 بعَد إجراِء الفحِص لباسٍل، كانَْت حدةُ اإلبصاِر لديِه: )

(. أقارُن إجابتي بإجابِة زميلي، وأناقُشهُ فيها. 6
9  1( أكتُب أربعةَ كسوٍر مكافئٍة للكسِر: )

 2( أكمُل العباراِت اآلتيةَ، ثمَّ أقارُن إجاباتي بإجابِة زميلي، وأناقُشهُ فيها:
العدُد )6( يقبُل القسمةَ على كلٍّ مَن األعداِد: … ، … ، … ، … .	 
العدُد )9( يقبُل القسمةَ على كلٍّ مَن األعداِد: … ، … ، … .	 
 	. ( هَي:  6

9 أبسطُ صورٍة للكسِر )

(، فإنَّ ما يراهُ باسٌل على بُعِد )m ...(، يراهُ الشخُص السليُم على بُعِد )m ...(، وهذا 	  6
9 بناًء على نتيجِة فحِص نظر باسٍل )

يعني أنَّ باسًل يعاني … .
 3( أقرأُ العبارةَ اآلتيةَ، وأكمُل ما قالَهُ أحمُد لباسٍل بما يناسبُهُ بمشاركِة أحِد زملئي في الصفِّ أْو أحِد أفراِد أسرتي،

2            وأناقُشهْم في مدى صحِة مقولتِِه رياضيًّا وطبيًّا.
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18(، أْي أنَّ ما أراهُ على بُعِد )m 18( يراهُ 
(، وهذا الكسُر يكافُئ الكسَر )36 6

قاَل أحمُد لباسٍل: كانَْت نتيجةُ فحِص نظري: )12

(؛ لذلَك فإنَّ ما أراهُ على بُعِد )m ...(، يراهُ  ( هَي ) 6
الشخُص السليُم على بُعِد )m ...(، وكذلَك فإنَّ أبسطَ صورٍة للكسِر )12

.)... m( الشخُص السليُم على بُعِد
 4( أقرأُ العبارةَ اآلتيةَ، وأكمُل ما قالَهُ باسٌل ألبيِه بما يناسبُهُ بمشاركِة أحِد زملئي في الصفِّ أْو أحِد أفراِد أسرتي:

12(، مَن المبلِغ الموجوِد معي. 
ذهَب باسٌل مَع والِدِه لشراِء نظارٍة طبيٍة، فلما علَِم والُدهُ بثمنِها، قاَل لباسٍل: ثمُن هِذِه النظارِة يمثُّل: )20

(، وهذا يعني أنَّهُ لْو كاَن المبلُغ   
50

12( يكافُئ الكسَر: )
(، كذلَك فإنَّ الكسَر )20 12( هَي )

فقاَل باسٌل: إنَّ أبسطَ صورٍة للكسِر: )20
الموجوُد مَعَك يا أبي )50( ديناًرا، فإنَّ ثمَن النظارِة هَو )........( ديناًرا.

 العلوُم: الضوُء في حياتِنا
مْن  الضوَء شكٌل  أنَّ  العمليِة  بالتجربِة  أثبَت  أْن  يمكنُني  أفكُر: كيَف 

أشكاِل الطاقِة؟ ما العلقةُ بيَن الضوِء والنباتاِت؟ 
يمكنُنا الحصوُل على الضوِء مْن مصادَر متعددٍة، منها مصادُر طبيعيةٌ 

توجُد أصًل في الطبيعِة، ومصادُر صناعيةٌ مْن صناعِة اإلنساِن.   
مصادِر  تصنيِف  على  أسرتي  أفراِد  أحِد  مَع  أتعاوُن  اتواصُل:   
وصناعيٍة.  إلى مصادَر طبيعيٍة  المجاورِة  الصورِة  في  الظاهرِة  الضوِء 

أتابُع مَع أسرتي الفيديو التعليميَّ بعَد مسِح الرمِز سريِع االستجابِة.
 اتواصُل: أبحُث عْن بعِض الكائناِت الحيِة التي تصدُر الضوَء مْن 
أجساِمها، ثمَّ أكتُب تقريًرا موضًحا اسَم الكائِن الحيِّ وكيفيةَ استفادتِِه مْن 

هِذِه الخاصيِة التي أنعَمها هللاُ عليِه. 
 اتواصُل: أنفُذ بالتعاوِن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي التجربةَ اآلتيةَ لتوضيِح المساِر الذي يسلُكهُ الضوُء عنَد انتقالِِه )ألتزُم قواعَد 

السلمِة العامِة عنَد إجراِء التجربِة(.
خطواُت التجربِة:

1. أثبتُّ ثلثةَ أقراٍص مدمجٍة بالملقِط، وأرتبهنَّ أماَم بعضهنَّ 
على  األقراِص  ثقوُب  تكوُن  بحيُث  المجاورِة؛  الصورِة  في  كما 

استقامٍة واحدٍة. 
2. أضُع أماَم األقراِص المدمجِة شمعةً مضيئةً، وأنظُر عبَر ثقِب 

ُن ملحظاتي. القرِص األخيِر وأدوِّ
3. أحرُك القرَص األوَل إلى اليميِن أِو الشماِل بخطٍّ مستقيٍم؛ على أاّل تبقى الثقوُب على استقامة واحدة، ثمَّ أنظُر عبَر ثقِب القرِص 

ُن ملحظاتي عْن رؤيِة ضوِء الشمعِة. األخيِر، ثمَّ أدوِّ
4. أكرُر الخطوةَ السابقةَ نفَسها لألقراِص المتبقيِة. 

أفكُر: لماذا عنَدما أنظُر إلى المرآِة، أرى خياَل وجهي، وعنَدما أنظُر إلى الطاولِة الخشبيِة ال أرى خياَل وجهي؟ ما الفائدةُ مَن 
االنعكاِس المنتظِم واالنعكاِس غيِر المنتظِم في حياتِنا اليوميِة؟

أبحُث: في بيتي ومدرستي عْن أجساٍم تعكُس األشعةَ الضوئيةَ عنها انعكاًسا منتظًما وأخرى انعكاًسا غيَر منتظٍم.
أفكُر: يدعي قدماُء اإلغريِق أنَّ العيَن تصدُر األشعةَ الضوئيةَ  فتقع على األجسام، ما يسبُب رؤيةَ هِذِه األجساِم. كيَف يمكنُني أْن 

أثبَت لهْم أنَّ ادعاَءهْم غيُر صحيٍح، وأوضُح لهْم كيَف تبصُر العيُن األشياَء. 
أفكُر: أرتب الصور اآلتية في أماكنها الصحيحة حتى تتمكن العين من رؤية الزهرة.
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي قراءةَ النصِّ قراءةً جهريةً مراعيًا عدًدا مَن المعاييِر، ويتعلُم إجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد بإجاباٍت منطقيٍة، ويتعرُف طفلي كيفيةَ 

انعكاِس الضوِء إلى عيِن اإلنساِن ويعبُّر عْن ذلَك كتابةً، ويتعلُم أنواَع ضعِف البصِر، وكيفيةَ اختياِر النظارِة المناسبِة باالستعانِة بمصادَر متنوعٍة. 

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط عن عضو اإلبصار في جسِم اإلنساِن العيَن؛ حيُث سيناقُش زملَءهُ في مجموعٍة مَن األسئلِة 
. سيفكُر طفلي في الطرائِق الصحيحِة للمحافظِة على سلمِة العيِن،  ، ثمَّ سيجيُب مجموعةً مَن األسئلِة بعَد قراءتِِه النصَّ قبَل قراءِة النصِّ

وسيشارُك أقرانَهُ في ملصٍق يوضُح بِه أفكاَرهُ.

الرياضياُت: يتعلُّم طفلي إيجاَد كسوٍر مكافئٍة لكسٍر معطًى، وكتابةَ الكسِر المعطى في أبسِط صورٍة، ويتعرُف داللةَ األعداِد المستخدمِة في 
التعبيِر عْن حدِة اإلبصاِر ويفسُرها، ويتعلُّم توظيَف الكسوِر في حلِّ المسائِل الحياتيِة.

العلوُم: يتعرُف طفلي أنَّ الضوَء شكٌل مْن أشكاِل الطاقِة، ويصنُّف مصادَر الضوِء إلى طبيعيٍة وصناعيٍة. ويتدرُب على إجراِء التجارِب 
، يتعرُف أنواَع انعكاس الضوِء وأهميةَ كلِّ نوٍع في حياتِنا. يحدُد طفلي  العمليِة ملتزًما قواعَد السلمِة العامةَ لتوضيِح مساِر الشعاِع الضوئيِّ

مساَر الضوِء مَن المصدِر ويرسُمهُ، إلى أْن يصَل إلى العيِن وكيفيِة رؤيِة األجساِم حولَنا.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 
.QR Code بوساطة الّرمِز سريِع االستجابِة

  اللغةُ العربيةُ: نعمةُ البصِر

الطّريقةُ: أستمُع لطفلي في أثناِء قراءتِِه القصةَ قراءةً جهريةً، وأدعُمهُ في تقييِم أدائِِه عْن طريِق تبادِل األدواِر مَعهُ في القراءِة والتقييِم. 
أناقُش طفلي في إجاباتِِه أسئلةَ الفهِم واالستيعاِب، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء، وأساعُدهُ على اختياِر المصادِر المتنوعِة التي تعينُهُ على التمييِز 

بيَن أنواِع ضعِف البصِر. أدعُم طفلي في تعاونِِه مَع زملئِِه في الصف على إجابِة األسئلِة، وأناقُشهُ في األدلِة المناسبِة.

Eyes are a blessing :ُاللغةُ اإلنجليزية  

. أقرأُ مَع طفلي النصَّ وأشجُعهُ على قراءِة المقالِة والبحِث عْن معاني  الطّريقةُ: أناقُش طفلي في مجموعِة األسئلِة قبَل قراءِة النصِّ
المفرداِت الجديدِة. أساعد طفلي في البحث عن معلومات حول العين.

  الرياضياُت: باسٌل في عيادِة العيوِن

الطّريقةُ: أشجُع طفلي على تفسيِر األعداِد التي يراها في حياتِِه اليوميِة، أساعُد طفلي على إعطاِء عدِة كسوٍر مكافئٍة للكسِر المعطى في 
النشاِط األوِل، أرشُد طفلي إلى أهميِة تبريِر اإلجابِة وإعطاِء أكثَر مْن صورٍة للكسوِر، والمناقشِة في اإلجاباِت منطقيًّا.

  العلوُم: الضوُء في حياتِنا

الطّريقةُ: أشجُع طفلي على التفكيِر في أهميِة كلٍّ مَن: العيِن، والضوِء، وأتابُع مَع طفلي الفيديو التعليميَّ عْن مصادِر الضوِء. عند مسح 
الرمز سريع االستجابة. أشجُع طفلي على البحِث عْن كائناٍت حيٍة تصدُر الضوَء مْن أجساِمها. أساعُد طفلي على تجربِة تحديِد مساِر 
الشعاِع الضوئيِّ وأشارُكهُ في الرسِم التوضيحيِّ لمخطِط توضيِح عمليِة اإلبصاِر. أشجُع طفلي على التفكيِر الناقِد ودعِم نظريتِِه حوَل 

اإلبصاِر، وتوضيِح أخطاِء اإلغريِق العلميِة حوَل رؤيِة األجساِم. أتابُع طفلي في تنفيِذ النشاِط الختاميِّ لتقييِم ذاتِِه.
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