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 Planning A Trip :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

: السادُس الصفُّ
نشاُط )4(: مغامرٌة في الغابِة

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.	
• •باللّغِة•العربيِّة،•والتّعليماِت•باللّغِة•اإلنجليزيِّة.••••••	 •للنّصِّ تسجيٌل•صوتيٌّ

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتالعلوُمالّلغُة العربيُةاللغُة اإلنجليزيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• •أعرَضُه.	 أعدَّ•وزميلي•حواًرا•بسيًطا••ثمَّ

• 	• ،•مكوًنا•جمًل•تمثُل•التراكيَب•واألساليَب•اللغويَة•الُمتعلَّمَة•)إنَّ أكتَب•ملخًصا•لقصٍة•قصيرٍة•بأسلوبي•الخاصِّ

وأخواتُها(.

• أوضَح•المقصوَد•بالطاقِة،•ُمبيًِّنا•بعَض•أشكالِها.•	

• أنشَئ•أشكاًل•هندسيًة•)مثلًثا،•متوازَي•أضلٍع(،•إذا•علْمُت•شروًطا•كافيًة،•ُمستعِمًل•األدواِت•الهندسيَة•المناسبَة.	

أحتاُج إلى: فرجاٍر، ومنقلٍة، ومسطرٍة، وأوراٍق، وأقالٍم، وليموٍن، ومصباٍح صغيٍر، وسكيٍن، وبطاريٍة، و )4( مساميَر، وأسالٍك نحاسيٍة، و )4( قطٍع 
نقديٍة، وقطاعٍة.

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زملئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي









جسور التعلم
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     Ahmad and his friends were excited to show their new classmate, Adam, the beauty of Jordan. Adam was 
from Australia and had arrived at the Zarqa school as an exchange student. We will imagine their dialogue as they 
planned•a•trip•to•Ajloun,•but•first,•let’s•agree•on•some•dialogue•rules•before•we•begin.

●•Use•quotation•marks•before•and•after•the•speaker’s•exact•words.
    Tala admitted, “I ate the last piece of candy.”

●•Use•a•comma•to•separate•the•speaker•from•the•quote.
    Faris stated, “I love my new puppy.”

●•When•a•dialogue•ends•with•a•period,•question•mark,•or•exclamation•point,•put•these•inside•the•quotation•marks.
    “Can we have spaghetti for dinner?” Al-Anoud asked.

●•Start•a•new•paragraph•when•switching•speakers.

1(•Write•the•dialogue•of•how•they•planned•their•trip•to•Ajloun.•You•may•use•speech•bubbles•to•write•the•dialogue••••
and•draw•pictures•below.•You•may•also•make•use•of•the•word•box•to•help•you•write.

trip•)noun(
jacket)s(•)noun(
drive•)verb(

pack•)verb(
buy•)verb(
prepare•)verb(

Word Box
snacks•)noun(
icebox•)noun(
picnic•blanket•)noun(
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 اللّغةُ العربيّةُ: المغامرةُ العجيبةُ

 العلوُم: كيَف نستطيُع الصموَد؟
•منهْم•ما•في•حقيبتِِه•مْن•أشياَء•قْد•تفيُدهْم،•وكانَْت• فكََّر•سعٌد•في•طريقٍة•يضيُء•بها•مصباًحا•صغيًرا،•طلَب•إلى•األصدقاِء•أْن•يُخِرَج•كلٌّ

حصيلةُ•ما•وجدوهُ:•قليًل•مَن•الطعاِم،•وليمونًا،•وأسلًكا•نحاسيةً،•ومساميَر،•وقطًعا•نقديةً،•وبعَض•األلعاِب•للتسليِة.
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اللغِة،•والتزاُم• المناسبةُ،•وسلمةُ• القراءِة• المعاييِر•اآلتيِة:•سرعةُ• ُمقيًِّما•أدائي•عْن•طريِق• معبرةً،• قراءةً•جهريةً• اآلتيةَ• القصةَ• •أقرأُ•
•أنفُذ•المطلوَب•مني•يليها: علماِت•الترقيِم،•ثمَّ

»جاَء•يوُم•الرحلِة•المنتظرِة•إلى•إحدى•الغاباِت.•أخَذ•عدٌد•مَن•الطلبِة•يتجولوَن•ويستكشفوَن•الغابةَ.•بعَد•مروِر•مدٍة•مَن•الوقِت•على•
سيِرهْم،•نظَر•أحمُد•حولَهُ•وقاَل:•أيَن•نحُن؟•ل•أرى•بقيةَ•زملئِنا،•ول•أسمُع•أصواتَهْم.•ذهَب•أحمُد•ومْن•مَعهُ•باحثيَن،•نادوا•بأعلى•
•شبكةَ• •مَع•آدَم•هاتفًا•محموًل،•حاوَل•استعمالَهُ،•لكنَّ أصواتِهْم،•لكْن،•لْم•يسمْعهْم•أحٌد؛••لقِد•ابتعدوا•في•عمِق•الغابِة.•تذكَر•سعٌد•أنَّ
الهاتِف•ل•تصُل•إلى•تلَك•المنطقِة•مَن•الغابِة.•استمروا•بالسيِر•إلى•أْن•شعروا•بالتعِب•والجوِع،•أشاَر•عليهْم•آدُم•أْن•يأكلوا•قليًل•مما•
مَعهْم•مْن•طعاٍم،•ويحتفظوا•بما•تبقى؛•يجُب•أْن•يكفيَهْم•هذا•الطعاُم•أطوَل•مدٍة•ممكنٍة.•أوشكِت•الشمُس•على•المغيِب،•قاَل•زيٌد:•يجُب•
أْن•نوقَد•ناًرا•نستدفُئ•بها•ليًل،•كيَف•السبيُل•إلى•ذلَك؟•أشعَل•أحمُد•الناَر•بعَد•أْن•جمعوا•قطَع•األخشاِب•واألغصاِن•الجافِّة•المتناثرِة•
•طوَل•المسيِر•أرهقَهْم،•فغطوا•في• •بهْم،•لكنَّ •األصدقاُء•حولَها•يفكروَن•في•ما•سيحلُّ على•األرِض•كما•تعلموا•في•الكشافِة،•والتفَّ
نوٍم•عميٍق•بعَد•أْن•أطفؤوا•الناَر.•انهمَك•زيٌد•صباَح•اليوِم•التالي•بصنِع•شيٍء•ما،•عنَدما•استيقظَ•أصدقاُؤهُ،•قاَل•لهْم:•سأصنُع•طائرةً•
•الفرَج•قريٌب.• ورقيةً•وأطلقُها•في•السماِء؛•لكْي•تشيَر•إلى•موقِعنا.•حلقَِت•الطائرةُ•في•السماِء،•ابتهَج•األصدقاُء•بها•كثيًرا،•وعلموا•أنَّ
•تقترُب•منهْم.•في•طريِق•العودِة،•كاَن•األصدقاُء•يسردوَن• لْم•يمِض•وقٌت•طويٌل،•وإْذ•بهْم•يسمعوَن•أصواَت•سياراِت•الدفاِع•المدنيِّ

•الذيَن•أُعِجبوا•بذكائِهْم•وشجاعتِهْم«. أخباَر•هِذِه•المغامرِة•الشائقِة•على•رجاِل•الدفاِع•المدنيِّ

•أفّسُر•معانَي•المفرداِت•اآلتيِة•مَن•السياِق،•أْو•باستخداِم•المعجِم،•مستعينًا•بأحِد•أفراِد•أسرتي،•وأكتبٌها•في•دفتري:
••••••••أوشك•-•أرهق•-•سبيل•-•فرج

•لْو•أرْدُت•أْن•أضيَف•حدثًا•جديًدا•للقصِة،•ماذا•سأضيُف؟•هْل•ستتغيُر•األحداُث؟•أخبُر•أحَد•أصدقائي•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•بذلَك•ونتناقُش•
في•إجاباتِنا.

•وأخواتِها•وأكتبُها•في•دفتري. •أستخرُج•مَن•القصِة•ثلثةَ•أمثلٍة•على•إنَّ
ُم•إجابتي•وزميلي•باستراتيجية•تقويِم•األقراِن: •أضبطُ•أواخَر•الكلماِت•الملونِة•ضبطًا•صحيًحا،•وأُقوِّ

•النجدة•قادمة •لعلَّ
•الطائرة•محلقة •إنَّ

ليَت•المغامرة•شائقة 
•أكتبُها•في•دفتري•مَع•الضبِط.•أعرُض•إجابتي•على•أحِد•أصدقائي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي،•• •وأخواتِها،•ثمَّ •●•أنشُئ•ثلَث•جمٍل•على•إنَّ

ُم•إجاباتِنا. ونُقوِّ
•●••أكتُب•ملخًصا•للقصِة•السابقِة••في•80•كلمٍة•ُمتبًِعا•الخطواِت•اآلتيةَ:•

•أحداثِها•في•جمٍل•على•ورقٍة•جانبيٍة. •أكتُب•عناصَرها،•وأهمَّ •●•أقرأُ•القصةَ•أكثَر•مْن•مرٍة،•ثمَّ
•أكتبُها•في•جمٍل•مترابطٍة. ،•ثمَّ •●•أعيُد•صياغةَ•العباراِت•بكلماتي•وأسلوبي•الخاصِّ

•وأخواتِها(،•والدقةَ• •●•أراعي•في•كتابتي••المعاييَر•اآلتيةَ:•سلمةَ•اللغِة،•وتنظيَم•األفكاِر•دوَن•تكراِرها،•وتوظيَف•القواعِد•الُمتعلَّمِة•)إنَّ
في•نقِل•أحداِث•القصِة.•

•●•أقرأُ•التلخيَص•على•أحِد•أصدقائي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي،•ونتبادُل•تقويَمهُ•وفَق•المعاييِر.
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كيَف•سيستثمروَن•ما•وجدوهُ•في•إضاءِة•المصباِح.
•أكتبُها•في•الجدوِل•اآلتي.• ًدا•أشكالَها•ومصادَرها،•ثمَّ  1.•أستذكُر•مفهوَم•الطاقِة•محدِّ

 الرياضيّاُت: نحُن هنا 
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مصدُرها شكُل الطاقِة

2.•كيَف•أُضيُء•مصباًحا•صغيًرا؟•أنفُذ•النشاطَ•اآلتَي•تحقيقًا•لذلَك:
خطوات العمل:

•قطعٍة•نقديٍة•ومسماٍر•مرتبطيِن•بذاِت• •منها•على•قطعٍة•نقديٍة•ومسماٍر.•أغرُس•كلَّ •كًلّ •ألفُّ •إلى•قطٍع•صغيرٍة،•ثمَّ أقطُع•السلَك•النحاسيَّ
•أصُل•الطرفيِن•الحريِن•مَن•السلِك•بقاعدِة•المصباِح•الصغيِر.  السلِك•في•ثمرتي•ليموٍن•كما•في•الشكِل،•ثمَّ

•أفسُرها•بعَد•إجابِة•السؤاليِن•اآلتييِن: ُن•ملحظاتي،•ثمَّ أدوِّ
1.•ما•نوُع•الطاقِة•المخزنِة•في•ثمرِة•الليموِن؟

األدواِت• تشغيِل• في• والليموِن• البطاريِة• استخداَمي• بيَن• الشبِه• وجهَ• أستنتُج• •.2
الكهربائيِة.•

بالستعانِة• وُمقيِّميَن• مناقشيَن• أسرتي،• أفراِد• أحِد• أْو• زملئي• مَع• إجاباتي• أشارُك•
بمعلِمنا.

أتأمُل•في•األشياِء•األخرى•التي•وجَدها•سعُد•وأصدقاُؤهُ•في•حقائبِهْم•وفي•الغابِة•مْن•موارَد•
طبيعيٍة،•وأفكُر•في•طرائَق•تمكنهْم•مَن•الحصوِل•على•مصادِر•الطاقِة•التي•يحتاجوَن•

.QR code•إليها،•مستعينًا•بمصادِر•المعرفِة•المتاحِة•والرمِز•سريِع•الستجابِة
ًرا•استخدامي•إياها. •أجرُب•هِذِه•الطرائَق•بنفسي•أماَم•أحِد•زملئي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي،•ُمبرِّ

•كيَف•صنَع•زيٌد•الطائرةَ•الورقيةَ؟•جمَع••كثيًرا•مْن•أغصاِن•األشجاِر•الجافِة،•ووجَد•في•حقيبتِِه•أوراقًا•وأقلًما•وكيًسا•بلستيكيًّا•وخيوطًا،•
•الخشبيةَ•وربطَها•بجسِم•الطائرِة•ُمثبِّتًا•هيكلَها•بالخيوِط•المناسبِة. ثمَّ•رسَم•نموذًجا•للطائرِة•على•الورقِة،•واستخدَم•العصيَّ

•ما•شكُل•الطائرِة•الورقيِة•التي•اختاَرها؟

•أرسُم•نماذَج•لطائراٍت•ورقيٍة•مثلثِة•الشكِل•بدقٍّة•كما•يأتي:
-•مثلٌث•أطواُل•أضلِعِه•7•سم،•5•سم،•5•سم.

-•مثلٌث•فيِه•زاويتاِن•قياسهُما•560،•)أحدُد•طوَل•الضلِع•المشترِك•بينَهما(.
  

•أرسُم•نماذَج•لطائراٍت•ورقيٍة•َمعينِة•الشكِل•بدقٍّة:••
-•أستذكُر•أوًل•علقةَ•المعيِن•بمتوازي•األضلِع،•وأوضُح•ذلَك•لزميلي•أْو•ألحِد•أفراِد•أسرتي.

•الحالِت•تمثُل•متوازَي•األضلِع؟ •أرسُم•المعيَن•أ•ب•ج•د•فيه•أب•=•4•سم،•ب•ج•=•4•سم،•أج•=•7•سم.•أيُّ -•ثمَّ
•أقيُس•زاويةً•محصورةً•بيَن•ضلعيِن. ًدا•طوَل•ضلِعِه،•ثمَّ -•أرسُم•معينًا،•ُمحدِّ

  
  أفكُر:•كيَف•يمكنُني•توظيف•ما•تعلمتُه•عن•رسِم•المثلثاِت•لرسِم•نموذٍج•لطائرٍة•ورقيٍة•ماسيِة•الشكِل؟

هْل•هناَك•أشكاٌل•هندسيةٌ•أخرى•يمكُن•تصميُمها•طائرةً•ورقيةً؟•أناقُش•زميلي•أْو•أفراَد•أسرتي•في•هِذِه•الفكرِة.•
لشكلِها•علقةٌ• وهْل• الورقيِة،• الطائرِة• عمِل• مبدأَ• لي• ليوضَح• المدرسِة؛• في• الفيزياِء• أِو• العلوِم• بمعلِم• أستعيُن•

بطيرانِها؟
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:
اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•سيتدرُب•طفلي•على•كتابِة•الحواِر،•ويتخيُل•كيفيةَ•تنظيِم•رحلٍة•مَع•األصدقاِء،•ويقترُح•األفكاَر•حوَل•كيفيِة•إجراِء•الحواِر،•بما•

في•ذلَك•عدُد•الشخصياِت•الموجودِة.•يعزُز•هذا•النشاطُ•مهاراِت•طفلي•اللغويةَ•وكتابةَ•الجمِل•واستخداَم•أزمنِة•الفعِل•المناسبِة.

اللّغةُ العربيّةُ:•يعزُز•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•مهارةَ•القراءِة•الستيعابيِة•للقصِة،•ويتعلُم•خطواِت•تلخيِص•القصِة،•وتقويَم•كتابتِِه•وفَق•المعاييِر،•
•وأخواتُها(•بتماريَن•متنوعٍة. ويراجُع•في•هذا•النشاِط•درَس•)إنَّ

الباحِث•في•المحاولِة•والتجريِب• •المشكلِت،•كما•يشجُعهُ•على•ممارسِة•دوِر• التفكيِر•وحلِّ لدى•طفلي•مهاراِت•  العلوُم:•يطوُر•هذا•النشاطُ•
• ًما•إياها•باألدلِة•المناسبِة.•كما•ينمي•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•مهارتَي•التقييِم•الذاتيِّ وتدويِن•الملحظات•ومقارنتِها•وتفسيِرها•والمناقشِة•فيها،•ُمدعِّ

وتقييِم•األقراِن•عبَر•مشاركِة•تفسيراتِِه•مَع•زملئِِه•والمناقشِة•فيها•وتقييِمِه•إياها.

 الّرياضيّاُت:•سيطبُق•طفلي•في•هذا•النشاطَ•ما•تعلَمهُ•عْن•المثلِث•ومتوازي•األضلِع.•يدرُك•طفلي•في•هذا•النشاِط•أهميةَ•اإلنشاءاِت•الهندسيِة•
الدقيقِة•في•التصاميِم•المختلفِة،•مثِل•تصميِم•الطائراِت•الورقيِة،•وعلقِة•شكلِها•وزواياها•بطيرانِها.••

َ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•
بواسطِة•الّرمِز•سريِع•الستجابِة:

  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:

•أشجُعهُ•على•كتابِة•أجزاٍء•مختلفٍة•مَن•الحواِر•وقراءتِِه•ابتغاَء•تسلسلِِه.• الطّريقةُ: أدعُم•طفلي•عاصفًا•ذهنَهُ•حوَل•كيفيِة•التخطيِط•للرحلِة،•ثمَّ
أخيًرا،•أشجُعهُ•على•استخداِم•مفرداٍت•مْن•مربِع•الكلماِت•أْو•مَن•الدروِس•السابقِة.

  اللغةُ العربيةُ:

الطريقةُ:•أستمُع•لقراءِة•طفلي•القصةَ.•أناقُش•طفلي•في•أحداِث•القصِة•التي•قرأَها•واألفكاِر•التي•ورَدْت•فيها.•أستمُع•إلجاباتِِه•وأناقُشهُ•
فيها.•أحثُّهُ•على•كتابِة•التلخيِص•وفَق•المعاييِر،•وأطلُع•على•تلخيِصِه،•وأقدُم•لَهُ•التغذيةَ•الراجعةَ.

  العلوُم: 

الطّريقةُ: أستذكُر•مَع•طفلي•مفهوَم•الطاقِة•وأشكالَها،•أساعُد•طفلي•على•توفيِر•أدواِت•النشاِط•وأشرُف•عليِه•في•أثناِء•استخداِمِه•القطاعةَ•
لقطِع•األسلِك.•أستمُع•لطفلي•في•أثناِء•تقديِمِه•تفسيراتِِه•وأشجُعهُ•على•دعِمها•باألدلِة،•كما•أشجُعهُ•على•التواصِل•مَع•زملئِِه•ومعلِمِه•

للحصوِل•على•التغذيِة•الراجعِة•المناسبِة.
   الّرياضيّاُت:  

الطّريقةُ: أطلُب•إليِه•أْن•يوضَح•لي•كيَف•ينشُئ•مثلثًا•إذا•ُعلَمْت•ثلثةُ•أضلٍع•منهُ،•أو•ضلعاِن•وزاويةٌ•محصورةٌ،•أو•زاويتاِن•وضلٌع•
•إِن•احتاَج•ذلَك.•أقرأُ•مَعهُ• محصوٌر•بينَها.•أطلُب•إليِه•أْن•يوضَح•حالِت•رسِم•متوازي•األضلِع•التي•تعلَّمها.•أوجههُ•إلى•الكتاِب•المدرسيِّ
النشاطَ،•وأسألُهُ:•أي•الحالِت•التي•درَسها•استعمَل•لتنفيِذ•النشاط؟•أوضُح•لَهُ•طريقةَ•مسِك•الفرجاِر،•واستخداَم•المنقلِة•إْن•أمكَن،•وأتأكُد•

مْن•قدرتِِه•على•القياِس•بالمسطرِة•قياًسا•دقيقًا.•أشارُكهُ•في•تجربِة•الطائراِت•الورقيِة•إْن•أمكَن.
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 أنشطةٌ إضافيةٌ:
•وأخواتُها•الحروَف•الناسخةَ،•أبحُث•عْن•سبِب•هِذِه•التسميِة•ومعناها. تسمى•إنَّ

العلوُم:•مْن•أشكاِل•الطاقِة•في•حياتِنا•الطاقةُ•الحركيةُ.•أصمُم•نشاطًا•مبيِّنًا•فيِه•أثَر•كتلِة•الجسِم•في•طاقتِِه•الحركيِة.

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:


