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 اللغةُ العربيةُ: سقُف األحالِم
 - أتأمُل السؤاَل اآلتَي، ثمَّ أعبُِّر شفويًّا بجمٍل قصيرٍة في زمٍن محدٍد عْن حاجاتِنا إلى وسائِل النقِل، وأشارُك إجابتي مَع أحِد أفراِد أسرتي 

: "أتخيُل لْو أننا ال نملُك وسائَل نقٍل حديثةً، كيَف ستكوُن حياتُنا؟" أْو أحِد زمالئي في الصفِّ
1 - أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً صامتةً في زمٍن مناسٍب، ثمَّ أجيُب األسئلةَ على ورقٍة جانبيٍة، وأشارُك إجابتي مَع مجموعٍة مْن زمالئي: 

" كاَن اختراُع أوِل سيارٍة تعمُل على النفِط حدثًا فريًدا، حدَث هذا قبَل أكثَر مْن مئٍة وثالثيَن عاًما بفضِل المهندِس األلمانيِّ الشابِّ 
كٍة بعَد تجارَب متعبٍة. ولنا أْن نتخيَل كيَف كانَِت السيارةُ األولى، وكيَف تطوَرْت  )دملر(، فقِد استطاَع أْن يركَِّب عجالٍت على آلٍة ُمحرَّ
تِها، وأحجاِمها، وسرعتِها. في كلِّ عاٍم تتنافُس شركاُت صناعِة  صناعةُ السياراِت، فأصبَحْت في أياِمنا متعددةَ األنواِع، متفاوتةً في قوَّ
السياراِت في إنتاِج أنواٍع جديدٍة مَن السياراِت، تكوُن أكثَر أناقةً، وراحةً وأمانًا، منها ما تعمُل بالطاقِة الشمسيِة ومنها ما تعمُل بالكهرباِء 
الطائرِة. ترى، هْل كاَن )دملر(  السيارِة  أِو  المستقبِل  البحوِث والتجارِب؛ لتطويِر سيارِة  والبنزيِن، والعلماُء ال يتوقفوَن عْن إجراِء 
يتوقُع أْن تزدهَر صناعةُ السياراِت وتجاربُها، كما هَي عليِه اآلَن؟ ال ريَب في أنَّ السياراِت سهلَْت علينا حياتَنا، فقربَِت البعيَد، ويسَرِت 

العسيَر، ولوالها، لكانَْت حياتُنا صعبةً".                                                    "السيارةُ األولى"، إياد عبد الجواد وآخروَن، بتصرٍف.

 - أكتُب فكرةَ النصِّ العامةَ في جملٍة مْن إنشائي.  
- ما نوُع الوقوِد المستخدِم في صناعِة أوِل سيارٍة؟ 

- كيَف سهلَِت السياراُت علينا حياتَنا؟ 
- أقرأُ النصَّ قراءةً جهريةً صحيحةً ومعبرةً مراعيًا عالماِت الترقيِم، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:

- أبيُّن معانَي المفرداِت اآلتيِة مَن السياِق: فريًدا، نتخيُل، متفاوتة، تتنافُس، أناقة، إجراء، ال ريَب، العسير. 
...…… : : كلمةً تبدأُ بهمزِة وصٍل: …… كلمةً تدلُّ على جمٍع: ……. كلمةً تدلُّ على مفرٍد: …….. حرَف جرٍّ - أستخرُج مَن النصِّ

النقِل  البريةُ، وسائُل  النقِل  بالعباراِت اآلتيِة: )وسائُل  النقِل بجملٍة قصيرٍة تحَت كلِّ صورٍة، مستعينًا   - أصُف مراحَل تطوِر وسائِل 
الحديثةُ، تعمُل بالمحركاِت، الحيواناُت التي استُعملَْت للنقِل، الدفُع، الحركةُ، االحتكاُك، التالمُس(.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتِي في أثناِء تنفيِذ النّشاِط.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِّة.	 

: الرابُع الصفُّ
نشاُط )5(: لنكتشِف الكوَن

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُم           الّرياضّياُت  الّلغُة اإلنجليزّيُة       الّلغُة العربّيُة  

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

في زمٍن مناسٍب فهًما واستيعابًا، وقراءةً جهريةً صحيحةً ومعبرةً، مراعيًا 	  النصَّ قراءةً صامتةً  أقرأَ 
 . عالماِت الترقيِم، مناقًشا زمالئي في مضاميِن ما أقرأُ، موظفًا في تحدثي ما اكتسبتُهُ مْن رصيٍد معجميٍّ

أستخدَم جماًل صحيحةً وسليمةً لغويًّا إلجابِة االسئلِة.	 
 أُقارَن بيَن أعداٍد عشريٍة، ثمَّ أرتِّبَها.	 
أصنَف القُوى إلى قوى تالمٍس وقوى تأثيٍر عْن بُعٍد، ذاكًرا أمثلةً على كلٍّ منها. 	 

، وسجادٍة خشنٍة )قطعِة قماٍش خشنٍة(، وصابوٍن سائٍل أو  أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة مسطّرٍة، ومجموعٍة مَن الكتِب، وسطٍح خشبيٍّ
زيٍت، وساعٍة مؤقِّتٍة )ساعِة الهاتِف النقاِل(، ولعبِة سيارٍة صغيرٍة أْو كرٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 أفكُر: هْل كاَن )دملر( يتوقُع أْن تزدهَر صناعةُ السياراِت كما هَي عليِه اآلَن؟ أبيُِّن رأيي. 
 . كِة للسياراِت كما ورَد في النصِّ  - أحدُد أنواَع الطاقِة المحرِّ

  - أتوقُع شكَل السياراِت مستقباًل، ثمَّ أرسُم رسمةً أعبُِّر فيها عْن صفاِت سيارِة المستقبِل.
 - أعبُِّر شفويًّا بعَد البحِث والمناقشِة الجماعيِة عْن أفضِل سيارٍة صديقٍة للبيئِة، موضًحا السبَب مَع الدليِل، ثمَّ أناقُش مجموعةً مْن

          زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في ذلَك.

The Story of an Apple :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
 Think of the following questions and share your answers with your classmates.

-What is gravity?
-Who discovered gravity?
-How do astronauts move in the space?

Read the story of "Newton’s apple" and answer the following questions using complete sentences.

Newton’s Apple

Once upon a time, there was a young man called Newton. He liked sitting 
in the nature and thinking about the universe. One day, he was sitting under 
an apple tree. Suddenly, he was hit on the head by a falling apple. He took the 
apple and started to think: “Why is the apple falling down?”

He started studying and searching for the answer till he found it. He 
discovered that the apple is falling down because of gravity. So, the apple 
helped Newton to discover gravity!

  -Find the meaning of the following words and use them in sentences:
           )nature, universe, gravity(.
         -Why do you think things fall down and do not fly up?
  - Think with your friend of the following questions:

Which one has more gravity, the earth or the sun?
What keeps other planets from falling toward the earth?

 - Imagine yourself in space. Draw a simple picture showing how you would live, eat and study 
         without gravity. 

 الّرياضيّاُت: سباُق الفورموال
َن الزمَن الذي استغرقَهُ أوُل خمسِة سائقيَن  يهتمُّ حساٌن بسباِق )الفورموال( للسياراِت الرياضيِة، فقرأَ بعَض نتائِج إحدى الدوراِت ودوَّ

في الجولِة األخيرِة، فكانَْت كما في الجدوِل اآلتي:

 ● قال حساٌن: زمُن السائِق )أسعَد( أكبُر مْن زمِن السائِق )خالٍد(.
 ● قالَْت أختُهُ أروى: أرى أنَّ زمَن السائِق )أسعَد( أصغُر مْن زمِن السائِق )خالٍد(.

 ● اتفَق حساٌن وأروى على أنَّ زمنَي السائقيِن: )خالٍد( و)مهنٍد( متساوياِن.
 1( أُقارُن بيَن زمنَي كلٍّ مَن السائقيِن: )أسعَد، وخالٍد(، وبيَن )خالٍد، ومهنٍد( 

           واضًعا أحَد الرموِز: ) > أو < أو = ( في الفراِغ، مبرًرا إجابتي:
1.87 ........  1.76              
1.78 ........  1.87              

2     وأحكُم على مدى صحِة رأِي كلٍّ مْن حساٍن وأروى.

عبُد هللاِأحمُدمهنٌدخالٌدأسعُداسُم السائِق

1.761.871.781.91.75الزمُن )بالساعِة(
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 2( أُشارُك زميلي في ترتيِب زمِن السائقيَن الخمسِة تصاعديًّا )مَن األصغِر إلى األكبِر(، وأُناقُشهُ في اإلجاباِت، وأمألُ الفراَغ في ما
            يأتي كاتبًا األعداَد العشريةَ التي تمثُّل زمَن كلِّ سائٍق:

 ..…  >  ..…  >  ..…  >  ..…  > …..            
● قالَْت أروى: الفائُز في السباِق مْن بيِن السائقيَن الخمسِة هَو )أحمُد(؛ ألنَّ زمنَهُ هَو األصغُر، فهَو ال يحتوي أجزاًء مْن مئٍة، ثمَّ 

يليِه ثانيًا السائُق )عبُد هللاِ(.
● بينما خالفَها حساٌن بقولِِه: بِل الفائُز في السباِق هَو )عبُد هللاِ(؛ ألنَّ زمنَهُ هَو األصغُر، أما )أحمُد(، فهَو آخُر السائقيَن الخمسِة؛ 

ألنَّ زمنَهُ هَو األكبُر.
 3( أُرتُب مراكَز السائقيَن الخمسِة في الجدوِل اآلتي ُمعتمًدا على ترتيِب زمِن كلٍّ منهْم، وأحكُم على مدى صحِة ما قالَهُ كلٌّ مْن أروى

           وحساٍن ُمبرًرا إجابتي:

 العلوُم: القوةُ في كلِّ مكاٍن
"دخْلُت البيَت فرأْيُت أخي في المطبِخ يغسُل الصحوَن، وأختي تسحُب عربةَ ألعابِها ببطٍء على سجادِة غرفِة المعيشِة، ونظْرُت مْن نافذِة 
المطبِخ فرأْيُت أخي يلعُب كرةَ القدِم في الحديقِة. أمسْكُت تعليقاٍت مغناطيسيةً، وبدْأُت أزيُُّن بها الثالجةَ، دخَل أبي وأنا أعلقُها، وعنَدما أمسَك 

ِمقبَض باِب المطبِخ، شعَر برعشٍة تسري في يِدِه، فقاَل: إنني أرى القوةَ في كلِّ مكاٍن".
 أفكُر: ما هَي القوةُ؟ ما فائدةُ القوى في حياتِنا؟

تعريفًا علميًّا عبَر  القوِة  تعريِف  في  أشارُك زميلي  أتواصُل:   
إجابِة األسئلِة اآلتيِة:

كيَف نتحرُك؟ كيَف يمكنُنا نقُل األجساِم مْن مكاٍن إلى آخَر؟ كيَف يغيُِّر 
العُب كرِة القدِم مساَر الكرِة؟  كيَف تتوقُف السيارةُ؟ 

 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في تحديِد أنواِع 
القوى في النصِّ السابِق. وأصنفُها إلى قوِة تالمٍس أْو قوِة تأثيٍر عْن 

بُْعٍد، ثمَّ أكتبُها في الجدوِل.
 أفكُر: ما الفرُق بيَن قوِة التالمِس وقوِة التأثيِر عْن بُْعٍد؟ 

 أتواصُل: أشارُك زميلي في تصنيِف القوى الظاهرِة في الصوِر اآلتيِة إلى قوى تالمٍس وقوى تأثيٍر عْن بُعٍد. 

 أتواصُل: أنفُذ مشارًكا زميلي أْو أسرتي النشاطَ االستقصائيَّ اآلتَي عْن تأثيِر طبيعِة السطحيِن في قوِة االحتكاِك، مراعيًا قواعَد السالمِة 
العامةَ بإشراِف المعلِم أْو أحِد الوالديِن.

خطواُت النشاِط:
1. أضُع مجموعةً مَن الكتِب فوَق بعِضها، ثمَّ أضُع السطَح الخشبيَّ مائاًل على الكتِب كما في الشكِل المجاوِر.

وقٍف  المائِل، ُمستخِدًما ساعةَ  السيارِة الصغيرِة وأترُكها تنزلُق على السطِح  2. أضُع لعبةَ 
على الهاتِف النقاِل؛ لحساِب زمِن وصوِل الكرِة أسفَل السطِح المائِل مْن لحظِة انزالقِها. 
ُن النتائَج في الجدوِل اآلتي، وأحسُب الوسطَ  . وأدوِّ أكرُر التجربةَ ثالَث مراٍت على األقلِّ

ًما على عدِد المحاوالِت(. الحسابيَّ للزمِن )الوسطُ الحسابيُّ = مجموَع األزمنِة مقسَّ
3

ةُ تالمٍس قوةُ تأثيٍر عن بُعدقوَّ

الخامُسالرابُعالثالُثالثانياألوُلالمركُز

اسُم السائِق
الزمُن )بالساعِة(
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ًرا الخطوةَ )2(.  3. أضُع على السطِح قطعةَ قماٍش خشنةً )سجادةً خشنةً(، ُمكرِّ
ًرا الخطوةَ )2(. 4. أمسُح السطَح المائَل بصابوٍن سائٍل أْو زيٍت ُمكرِّ

5. أقارُن بيَن النتائِج التي حصْلُت عليها، وأناقُش زميلي في العوامِل المؤثرِة في قوِة االحتكاِك بيَن األسطِح.
 أفكُر: ما سبُب تكراِر كلِّ نشاٍط ثالَث محاوالٍت؟ ما إيجابياُت قوِة االحتكاِك وسلبياتُها في حياتِنا؟ 

 أبحُث: في البيِت والمدرسِة والشارِع وغيِرها، عْن قوِة االحتكاِك؟
  أفكُر: كيَف ستكوُن الحياةُ دوَن قوتَي الجاذبيِة األرضيِة، واالحتكاِك؟

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي إجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد، ويتعلُم تخيَل بعِض المواقِف، ُمعبًِّرا عْن حاجاتِِه شفويًّا أْو كتابةً، ويتعلُم طفلي قراءةَ 
 . النصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً فهًما واستيعابًا، وكيفيةَ مناقشِة زمالئِِه شفويًّا في مضاميِن ما يقرأُ، موظفًا ما اكتسبَهُ مْن رصيٍد معجميٍّ

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط إجابةَ األسئلِة القصيرِة وأسئلِة التفكيِر الناقِد، مستخدًما جماًل صحيحةً وكاملةً. كما يتعلُم التعبيَر 
عْن خيالِِه شفويًّا وكتابةً، مستخدًما لغةً سليمةً وموظفًا المعانَي الجديدةَ التي تعلَمها.

اليوميِة. يحكُم طفلي على مدى صحِة رأِي  الحياِة  العشريِة وترتيبَها، وتوظيَف ذلَك في مواقِف  األعداِد  يتعلُّم طفلي مقارنةَ  الرياضياُت: 
اآلخريَن ُمعتمًدا على مقارنِة األعداِد العشريِة وترتيبِها ُمبرًرا إجابتَهُ. 

العلوُم: يتعلُم طفلي مفهوَم القوِة وتأثيَرها في األجساِم الساكنِة والمتحركِة، ويتعرُف أنواَع القوِة ويصنفُها إلى قوِة تالمٍس أْو قوِة تأثيٍر عْن 
بُْعٍد، ويتعرُف الفرَق بيَن قوِة التالمِس وبيَن قوِة التأثيِر عْن بُْعٍد. يستقصي طفلي تأثيَر طبيعِة السطحيِن في قوِة االحتكاِك بينَهما. يستخدُم 

طفلي التفكيَر الناقَد في تخيِل الحياِة على سطِح األرِض دوَن قوتَي الجاذبيِة واالحتكاِك. 

َ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 

.)QR Code( ،الّصوتيِّة بواسطِة الّرمِز سريِع االستجابِة
  اللغةُ العربيةُ: سقُف األحالِم 

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على إجابِة أسئلِة التفكيِر الناقِد، وأناقُشهُ في حاجاتِنا إلى وسائِل النقِل. أناقُش طفلي في وسائِل النقِل المستخدمِة 
قديًما وحديثًا وكيفيِة تطوِرها، ثمَّ أناقُشهُ في أنواِع الطاقِة المستخدمِة في وسائِل النقِل، ويمكنُني أْن أستعيَن بمبحِث العلوم. أدعُم طفلي 

، وأعينُهُ ببعِض األدلِة. في مناقشاتِِه الجماعيِة مَع زمالئِِه في الصفِّ
The story of an Apple :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تعّرِف مفهوِم الجاذبيِة عبَر لعبِة جذِب طفلي وتحريِرِه. أتأكُد مْن قدرِة طفلي على قراءِة األسئلِة وفهِمها 
وأساعُدهُ على البحِث عِن اإلجاباِت. أقرأُ مَع طفلي النصَّ وأتأكُد مْن قدرتِِه على فهِمِه وإجابِة األسئلِة. أساعُد طفلي على البحِث وإجابِة 

أسئلِة التفكيِر الناقِد.
  الرياضياُت: سباُق الفورموال

الطّريقةُ: أشجُع طفلي على تبريِر إجاباتِِه معتمًدا على الدليِل الرياضيِّ وأستمُع لَهُ. أسأُل طفلي السؤاَل اآلتَي: مِن الفائُز في السباِق؟ 
وأستمُع إلجابتِِه وأناقُشهُ فيها، وأعرُض لَهُ أمثلةً مَن الحياِة.

  العلوُم: القوةُ في كلِّ مكاٍن
الطّريقةُ: أساعُد طفلي على إجابِة األسئلِة السابرِة ليتعرَف مفهوَم القوِة، وأناقُشهُ في تأثيِر القوى في األجساِم الساكنِة والمتحركِة. أساعُد 
طفلي على تمييِز قوى التالمِس مْن قوى التأثيِر عْن بُْعٍد، مَع أمثلٍة على كلٍّ منهما. أساعُد طفلي على إجراِء تجربٍة توضُح تأثيَر طبيعِة 
السطحيِن في قوِة االحتكاِك، وأستمُع لَهُ وهَو يلخُص نتائَج التجربِة ولتفسيِرِه أكثَر مْن قراءٍة زمنيٍة في التجربِة الواحدِة. أشجُع طفلي 

على التفكيِر في شكِل الحياِة على األرِض دوَن قوتَي الجاذبيِة واالحتكاِك. 4

زمُن الوصوِل في طبيعة السطح
المحاولِة األولى

زمُن الوصوِل في 
المحاولِة الثانيِة

زمُن الوصوِل في 
المحاولِة الثالثِة

الوسطُ الحسابيُّ 
للزمِن

سطٌح مائٌل فقْط
سطٌح مائٌل ُمغطًّى بقطعِة قماٍش خشنٍة
سطٌح مائٌل عليِه صابوٌن سائٌل أْو زيٌت


