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 العلوُم: نعمةُ األلواِن

: السادُس الصفُّ
نشاُط )2(: حياُتنا مَع األلواِن

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

• تعليماٌت•صوتيّةٌ•ومرئيّةٌ•ترشُدني•في•أثناِء•تنفيِذ•األنشطِة.	
• أمثلةٌ•على•األنشطِة•المنجزِة•والمهّماِت•اإلضافيِّة•جميِعها.	
• معلوماٌت•وروابطُ•إضافيّةٌ•تزّوُدني•بأفكاٍر•تدعُم•عمليةَ•التّعلِّم.	

اسُم الطالِبالتاريُخ:الّلغُة العربيُةالرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• أفسَر•رؤيَة•األجساِم•بألواِنها•المختلفِة.	

• •قرائيٍة.	 أستخلَص•النتائَج•مْن•موادَّ

• •مسائَل•على•مجموِع•قياساِت•زوايا•المثلِث.	 أحلَّ

• واألساليَب•	 التراكيَب• متعرًفا• سليًما،• توظيًفا• الترقيِم• قراءًة•جهريًة•صحيحًة،•موظًفا•عالماِت• • النصَّ أقرأَ•
اللغويَة:•جمَع•المذكِر•السالَم،•وجمَع•المؤنِث•السالَم،•وجمَع•التكسيِر.••

، ومصباٍح يدويٍّ )جيب( أْو أيِّ  (، وورٍق المٍع أْو شفاٍف)سلوفان( أحمَر وأخضَر، ومقصٍّ أحتاُج إلى: أوراٍق، وألواٍن، وعلبٍة فارغٍة )علبِة أحذيٍة مثالاً
مصدِر ضوٍء أبيَض، وأجساٍم ملونٍة، وأوراٍق ملونٍة )إْن ُوجَد(، ومؤقٍت.

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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•اإلنساَن•يستطيُع•تمييَز•أكثَر•مْن•10•مالييِن•لوٍن•ليصبَح•العالُم•حولَنا•جمياًل•ومفعًما•بالحياِة،•فكيَف•نرى•األجساَم•حولَنا• مْن•بديعِ•خلِق•هللا•تعالى•أنَّ
بألوانِها•المختلفِة؟

أتواصُل: أتعاوُن•مَع•زمالئي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي•على•إجراِء•النشاِط•اآلتي:•
•بحذٍر. األمُن•والسالمةُ:•أستخدُم•المقصَّ

1.•••أصنُع•فتحةً•مستطيلة•الشكل•كبيرةً•في•غطاِء•العلبِة،•وفتحةً•أخرى•مستطيلة•الشكل•صغيرة•في•أحِد•طرفيها•بمساعدِة•أحِد•أفراِد•أسرتي.
2.•••ألصُق•ورقةَ•السلوفاِن•الخضراَء•تحَت•غطاِء•العلبِة؛•بحيُث•تغطي•الفتحة•الكبيرة•التي•صنْعتُها.

3.•••أكتُب•ألواَن•األجساِم•كما•أراها•تحَت•أشعِة•الشمِس•في•الجدوِل•اآلتي:

4.•••أضُع•األجساَم•داخَل•العلبِة•وأغلقُها.
•جسٍم•كما•أراهُ•من•خالِل•ورقِة•السلوفاِن•الخضراء. ُن•لوَن•كلِّ •على•الفتحِة•الصغيرِة،•وأدوِّ 5.•••أضُع•الصندوَق•في•غرفٍة•مظلمٍة،•ثمَّ•أسلطُ•المصباَح•اليدويَّ

ُن•ألواَن•األجساِم•كما•أراها•في•الجدوِل. 6.•••أكرر•التجربةَ•باستخداِم•ورقِة•السلوفاِن•الحمراء•وأدوِّ
-•أستنتُج•العالقةَ•بيَن•ضوِء•الشمِس•األبيِض•وألواِن•األجساِم•المختلفِة.

-•أفسُر•اختالَف•لوِن•بعِض•األجساِم•قبَل•وضِعها•داخَل•صندوِق•األلواِن•وبعَدهُ•باختالِف•لوِن•ورقِة•السلوفاِن•التي•استخدْمتُها.

لونه عبر ورقة السلوفان الحمراء لونه عبر ورقة السلوفان الخضراء لونه تحت أشعة الشمس الجسم الملون
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 How the Rainbow Came to Be :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
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 أتواصُل: أشارُك•زمالئي•أْو•أحَد•أفراَد•أسرتي•في•إجاباتي•وأناقُشهْم•فيها•وأستعيُن•بمعلمي•في•تقييِمها.
الحظَ•والدا•أحمَد•أنهُ•ال•يستطيُع•التمييَز•بيَن•بعِض•األلواِن•ما•جعَل•رؤيتَهُ•مشوشةً،•فاصطحباهُ•إلى•طبيِب•العيوِن،•حيُث•أجرى•لَهُ•اختباَر•إيشيهارا•
َص•بمرِض•عمى•األلواِن• عبَر•عرِض•لوحٍة•تحتوي•أرقاًما•أْو•أشكااًل•بصورِة•نقاٍط•ملّونٍة•في•خلفيٍّة•منقوطٍة•بلوٍن•آخَر•كما•في•الشكِل•التالي،•ليُشخَّ

فهَو•ال•يستطيُع•تمييَز•اللوِن•األحمِر•مَن•اللوِن•األخضِر.
•أتعرُف•أكثَر•على•اختباِر•إيشيهارا•عبَر•تطبيقِِه•ومحاولِة•تحديِد•األرقاِم•داخَل•

األشكاِل.•

أتواصُل: أصمُم•مطويةً•عْن•مرِض•عمى•األلواِن،•موضًحا•عليها:•أسبابَهُ،•
وأنواَع��هُ،•وطرائَق•الكش��ِف•عْنهُ،•وطرائ��َق•عالِجِه،•وتحدي��اٍت•يواجهُها•
المصاُب•بعمى•األلواِن،•مثَل•قيادِة•السيارِة•وغيِر•ذلَك،•ونصائَح•للتغلِب•عليها•
.)QR code(•مستعينًا•بمصادِر•المعرفِة•المتاحِة•وبالرمِز•سريعِ•االستجابِة

  أتحدُث•عْن•مطويتي•أماَم•زمالئي•أْو•أسرتي•في•دقيقتيِن.

1) What do you think is the message of the story?
2) How do you as a family or classmates unite together?
3) Discuss your answer with your peer.
Drawing Conclusions: Read the following sentences and answer the following questions.
A) It laid on the shelf, dusty and sad. Its brown leather cover was dry and cracked. The title and author’s name were once 

printed in gold, although some of the gold had worn away. Certainly no one had read it for a long time.
What was it?  ________________________________________
Words•or•phrases•you•used•as•clues:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________

B(•It•drifted•across•the•blue•sky•slowly.•At•one•time•it•looked•like•a•white•dragon,•but•then•it•shifted•and•became•a•fluffy•
bunny. There would be no rain from it today.
What was it? __________________________________________
Words•or•phrases•you•used•as•clues:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3.  _____________________________________

Read the following story, and then answer the following questions.

Once•upon•a•time,•all•the•colours•were•fighting•on•who•was•the•best•colour•in•the•world.•Each•one•had•something•to•say.
Red: I am the colour of love, without it our lives will be dull. I am also the colour of blood, which gives us life.
Orange: Those are important things, Red. Yet, for sure I am the best colour. I give carrots and pumpkins their colours. I also 
make sunrises and sunsets more beautiful so that people can enjoy them!
Yellow: No, no, my friends. I am surely the best colour in the world. I am the colour of the sun! And at night, the yellow 
stars light up the sky.
Green: I am the best because I am the colour of trees and plants. I give life to the environment.
Blue: You all have wrong thoughts! I am the best colour because I am the colour of the wide sea and the vast sky!
Purple: Hmmm, I am the colour of royalty. Kings and queens have worn me over the years. I represent power!
Meanwhile,•Rain•was•listening•quietly•to•all•the•colours.•She•was•quietly•filling•up•clouds•in•the•sky,•getting•ready•to•fall•
down•to•the•Earth.•In•preparation•for•Rain,•thunder•and•lightning•began.•The•colours•became•scared•and•were•wondering•
what was happening. As Rain began to fall, she told them to stop quarrelling and unite.
Rain:•Stop•this•and•unite.•In•unity•there•is•strength•and•beauty!
The colours quickly gathered together and waited to meet Rain. Rain started to fall.
Rain:•From•now•on,•every•time•I•fall,•you•will•unite•and•show•near•the•sun•after•I•fall.•You•will•be•a•sign•of•the•power•of•
unity regardless of differences. All of you are important.
From•then•on,•after•the•rain•washes•the•Earth,•a•beautiful•rainbow•appears•as•a•reminder•of•how•the•rain•came•to•be.
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 الرياضيّاُت: فنُّ الرسِم بالمثلثاِت

 اللّغةُ العربيّةُ: أتعلُّم باأللواِن
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يستخدُم•كثيٌر•مَن•الرساميَن•والفنّانيَن•التشكيلييَن•المثلَّث•بأشكالِِه•ومقاييِس•أضالِعِه•وزواياهُ•المختلفِة•في•أعمالِهْم،•وعنَد•تلوينِها•فإنها•
.•أتأمُل•بعَض•األعماِل•الفنيِة•ذاِت•األلواِن•البهيجِة•في•الشكِل•المجاوِر. تؤلُِّف•لوحةً•فنيةً•جميلةً•دوَن•أدنى•شكٍّ

أصنُع•لوحتي•الفنيةَ•ُمستخِدًما•المثلثاِت،•بحيُث•تشمُل•لوحتي•ما•يأتي:
-•مثلثاٌت•زواياها•حادةٌ.

-•مثلثاٌت•تحتوي•زاويا•منفرجةً.
-•مثلثاٌت•تحتوي•زاويا•قائمةً.

-•مثلثاٌت•قياساُت•زواياها•متساويةٌ•جميُعها.
-•مثلثاٌت•فيها•قياساُت•زاويتيِن•متساويتيِن.

أحدُد•أواًل•قياساِت•زوايا•المثلثاِت•أعالهُ،•موظفًا•ما•تعلمتُهُ•عْن•مجموِع•قياساِت•
زوايا•المثلِث.

• ثمَّ جميلةً،• أشكااًل•هندسيّةً• منها• تقريبيًّا،•مكونًا• رسًما• السابقةَ• المثلثاِت• أرسُم•
ألونُها•بألواني•المفضلِة.

 أفكُر:•هْل•أستطيُع•رسَم•المثلثاِت•اآلتيِة:
مثلٌث•فيِه•زاويتاِن•منفرجتاِن؟•مثلٌث•فيِه•زاويتاِن•قائمتاِن؟•مثلٌث•فيِه•زاويةٌ•قائمةٌ•

وأخرى•منفرجةٌ؟••
أتحدُث•إلى•زميلي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي•عِن•اختالِف•شكِل•المثلِث•باختالِف•

•مجموَع•قياساِت•زوايا•المثلِث•يساوي•5180. قياساِت•زواياهُ،•وأشرُح•لهْم•بطرائَق•عدٍة•كيَف•استنتْجُت•أنَّ

•أنفُذ•المطلوَب•مني•يليِه:. 1 •اآلتَي•قراءةً•صامتةً•مَع•الفهِم•واالستيعاِب،•ثمَّ أقرأُ•النصَّ
•ما•لونُكُم•المفّضُل•     •درُسنا•اليوَم•عِن•األلواِن• •السادِس• قالَِت•المعلمةُ•لطلبِة•الصفِّ

أجابَْت•سلمى:•اللوُن•األخضُر؛•لوُن•أوراِق•الشجِر،•ولوُن•العشِب،•رداِء•الطبيعِة•الفتاِن• 
•أفّضُل•اللوَن•األزرَق؛•لوَن•البحِر•والنهِر•والمحيطاِت،•ولوَن•سماِء•الدنيا•كلِّها. قاَل•أحمُد•

•لوَن•الثلِج•الذي•يُدخُل•الفرَح•إلى• قاَل•زياٌد•بهدوٍء:•ال•لوَن•يعدُل•اللوَن•األبيَض؛•لوَن•السحاِب•الذي•يحمُل•الغيَث•للناِس•المتشوقيَن•لَهُ•
قلوِب•األطفاِل،•لوَن•السالِم•والمحبِة.

قالَِت•المعلمةُ:•..........................................................
•أمألُ•المربعاِت•بعالماِت•الترقيِم•المناسبِة•مما•بيَن•القوسيِن:•)؟•••.•••:••••،(.

ٍب•في•الفراِغ،•واضًعا•عالمةَ•الترقيِم•المناسبةَ•نهايتَها. •أكتُب•جملةَ•تعجُّ
•المناسَب. •قراءةً•جهريةً،•مراعيًا•عالماِت•الترقيِم،•والتنغيَم•الصوتيَّ •أعيُد•قراءةَ•النصِّ

•أعرُض•إجابتي•على•أحِد•زمالئي،• :•جمَع•مذكٍر•سالًما،•وجمَع•مؤنٍث•سالًما،•وجمَع•تكسيٍر،•وأكتبُها•في•دفتري،•ثمَّ •أستخرُج•مَن•النصِّ
أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي،•ونتبادُل•تقويَم•اإلجاباِت.

 2.•ألّوُن•الطائَر•باأللواِن•المناسبِة•حسَب•الرقِم•ونوِع•الجمِع•الموضِح•في•مفتاِح•الرسِم.

مفتاُح الرسِم:
-•جمُع•المذكِر•السالُم:•أحمُر
-•جمُع•المؤنِث•السالُم:•أزرُق

-•جمُع•التكسيِر:•أخضُر
1-•:•أزرُق
4-•:•أصفُر
5-•:•بنّيٌّ

ُمْنقِذوَن
طُيوٌر

نَّجاروَن
طُُرٌق

سيّاراٌت

سعيداٌت

أَْعِمَدةٌ

الِعبيَن
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أنشطةٌ إضافيةٌ:
العلوُم:•أفسُر•رؤيةَ•السماِء•بلونِها•األزرِق.

الرياضياُت:•أبحُث•عْن•تطبيقاٍت•أخرى•للمثلثاِت•ومجموِع•قياساِت•زواياها•في•الحياِة•العمليِة،•وأشارُك•زمالئي•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•
فيها.••

اللغةُ العربيةُ:•أتخيُل•الحياةَ•دوَن•ألواٍن،•كيَف•ستكوُن؟•ما•أكثُر•شيٍء•سأفتقُدهُ؟•هْل•سنواجهُ•مشكالٍت•بسبِب•غياِب•األلواِن؟•أكتُب•فقرةً•
عْن•هذا•الموضوِع•على•ورقٍة•جانبيٍة،•وأقرُؤها•على•مسامِع•معلمي•وزمالئي•أْو•أفراِد•أسرتي.

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:
العلوُم:•ينمي•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•مهارتَي•التجريِب•والتفسيِر،•كما•يساعُدهُ•على•ربِط•المعرفِة•بالحياِة،•وتطويِر•مهاراتِِه•في•البحِث•لتعّرِف•
مرِض•عمى•األلواِن،•وتصميِم•مطويٍة•للتعريِف•بهذا•المرِض•واستعراِض•التحدياِت•التي•يواجهُها•المصابوَن،•وكيفيِة•التغلِب•عليها•ليستشعَر•
نعمةَ•هللا•تعالى•عليِه•ويقدَرها،•وينمي•النشاطُ•لديِه•الشعوَر•بالمسؤوليِة•تجاهَ•هِذِه•الفئِة•عبَر•تقديِم•اقتراحاٍت•تساعُدهْم•على•تجاوِز•هِذِه•التحدياِت،•

كما•يزيُد•ثقةَ•طفلي•بنفِسِه•عنَد•حديثِِه•عْن•هِذِه•المطويِة•أماَم•زمالئِِه•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتِِه.
اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يتعلم•طفلي•في•هذا•النشاِط•استخالَص•النتائِج•في•أثناِء•القراءِة،•وهَي•مهارةٌ•مهمةٌ•للطلبِة•في•أثناِء•تطويِرهْم•مهاراِت•الفهِم.
الّرياضيّاُت:•ينمي•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•قدرتَهُ•على•تطبيِق•قاعدِة•مجموِع•قياساِت•زوايا•المثلِث•في•مسائَل•جديدٍة•مفتوحٍة،•عبَر•التفكيِر•في•

أنواِع•المثلثاِت•المختلفِة•وعالقِة•قياساِت•زواياها•بشكلِها،•كما•يعزُز•لديِه•ربطَ•ما•يتعلُمهُ•بجوانَب•مختلفٍة،•مثِل•الرسِم•والفنوِن•األخرى.
الجمِل• كتابةَ• يمارُس• • ثمَّ •، الصوتيَّ والتلويَن• الترقيِم• الجهريِة،•مراعيًا•عالماِت• القراءِة• لدى•طفلي•مهارةَ• النشاطُ• ينمي•هذا• العربيّةُ:• اللّغةُ 

وتوظيَف•عالماِت•الترقيِم•المطلوبِة•فيها.•يتعلُم•طفلي•التعلَم•باللعِب،•حيُث•يراجُع•أنواَع•الجموِع•بتلويِن•رسمٍة•إلظهاِر•الشكِل.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
أدعُم•طفلي•في•فهِم•تعليماِت•المهّمِة،•أْوإكماِل•األنشطِة•إذالزَم•األمُر،ويمكنُهُ•الوصوُل•الى•موارَد•إضافيٍّة،•ومقاطِع•فيديو،•وتعليماٍت•صوتيٍّة•

بوساطِة•الّرمِز•سريِع•االستجابِة.
 العلوُم:  نعمةُ األلواِن

الطّريقةُ:•أساعُد•طفلي•على•توفيِر•أدواِت•النشاِط•وصناعِة•الفتحاِت•الخاصِة•بصندوِق•األلواِن،•وأوجهُهُ•في•أثناِء•تنفيِذِه•النشاطَ•وأناقُشهُ•
•أقدُم•لَهُ•التغذيةَ•الراجعةَ•المناسبةَ.•أوفُر•لطفلي•مصادَر• في•إجاباتِِه،•مستذكًرا•مَعهُ•ما•تعلَّمهُ•في•مبحِث•العلوِم•عِن•األلواِن•ورؤيتِها،•ثمَّ
المعرفِة•التي•يحتاُجها•في•البحِث•عْن•مرِض•عمى•األلواِن•وأناقُشهُ•في•التحدياِت•التي•تواجهُ•هِذِه•الفئةَ•وكيفيِة•تجاوِزها،•أوجهُ•طفلي•في•

أثناِء•تصميِمِه•المطويةَ•وأستمُع•لَهُ•في•أثناِء•الحديِث•عنها،•وأقدُم•لَهُ•التغذيةَ•الراجعةَ•المناسبةَ.
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•قراءةً•صامتةً•أْو•جهريةً.•أشجُعهُ•أيًضا•على•البحِث•عْن•معاني•الكلماِت•غيِر•المألوفِة•والوصوِل• الطّريقةُ: أشجُع•طفلي•على•قراءِة•النصِّ
•للطلبة•تلميحاٍت•أْو•أدلةً•تساعُدهْم• ،•إْذ••يقّدُم•النصُّ ؛•للوصوِل•إلى•المعنى•الضمنيِّ إلى•الخالصِة•مستعينًا•بالمعلوماِت•الموجودِة•في•النصِّ

. ُح•صراحةً•طواَل•النصِّ •شيٍء•أْو•يُوضَّ على•قراءِة•ما•بيَن•السطوِر؛•حيُث•ال•يُذَكُر•كلُّ
 الّرياضيّاُت:  فنُّ الرسِم بالمثلثاِت

الطّريقةُ:•أالحظُ•إجاباِت•طفلي•عنَد•تحديِد•قياساِت•زوايا•المثلِث•حسَب•المطلوِب،•وأستخدُم•األسئلةَ•لتوجيِهِه•إذا•واجهَْتهُ•صعوبةٌ.•مجموُع•
• •مْن•590،•الزاويةُ•المنفرجةُ•قياُسها•أكبُر•مْن•590•وأقلُّ •مثلٍث•يجُب•أْن•تكوَن•5180.•الزاويةُ•الحادةُ•قياُسها•أكثُر•مْن•0•وأقلُّ قياساِت•زوايا•أيِّ
مْن•5180،•الزاويةُ•القائمةُ•قياُسها•يساوي•590•،•والزاويةُ•المستقيمةُ•قياُسها•يساوي•5180.•أشجُعهُ•على•تشكيِل•اللوحِة•مَن•المثلثاِت•بالطريقِة•

•رسمتَهُ•تحوي•أشكااًل•مختلفةً•مَن•المثلثاِت. ُن•مَعهُ•المثلثاِت•بعَد•رسِمها•إْن•أمكَن.•أتأكُد•أنَّ التي•يحبُّها،•وأستمُع•ألفكاِرِه•ومقترحاتِِه،•ألوِّ
 اللّغةُ العربيّةُ: أتعلُّم باأللواِن

•بعالماِت•الترقيِم،•وكيفيِة•توظيفِها•توظيفًا•سليًما،•وكيفيِة•مراعاتِها•في•أثناِء• الطّريقةُ:•أتأكُد•مْن•فهِم•طفلي•المطلوَب•مَن•النشاِط•األوِل•الخاصِّ
•قراءةً•جهريةً.•أوفُر•لطفلي•في•النشاِط•الثاني•األلواَن•التي•يحتاُجها،•وأساعُدهُ•على•فهِم•المهمِة،•وأراجُع•مَعهُ•أنواَع•الجموعِ،• قراءِة•النصِّ

وأخيًرا•أثني•على•أدائِِه.
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