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 اللغةُ العربيةُ: أنا أعبُِّر عْن ذاتي
       - إُخبُر زمالئي إْن جّرْبُت يوًما أْن أَكوَن مخترًعا؟ وكيَف يمكُن أْن أَكوَن مخترًعا؟

    1 - أقرأُ الفقرةَ اآلتيةَ عْن موضوِع االختراِع، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها: 
َم لها كلٌّ منهْم شيئًا مْن عنِدِه يفيُد      - " قرَرْت النا أْن تصنَع لعبةً، وطلبَِت المساعدةَ مْن أفراِد أسرتِها، فقدَّ

         في صنِع اللعبِة، انتهَْت النا مْن صنِع اللعبِة، ولْم يبَق سوى العينيِن، فقْد كانَْت حائرةً كيَف تصنُعهُما". 
 - أساعُد النا على حلِّ مشكلِة عينَي لعبتِها، ثمَّ أناقُش زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في اقتراحي، ُمعبًِّرا عْن مشاعري. 

         - أطلُب إلى أحِد أفراِد أسرتي أْن يساعَدني على صناعِة لعبٍة مْن بقايا القماِش واألزراِر والصوِف، وغيِرها مَن الموادِّ المتوافرِة في بيتي. 
ًحا الموادَّ التي أَحتاُجها.    - أكتُب خطواِت صناعِة اللعبِة في جمٍل قصيرٍة ُموضِّ

       - أتحدُث واصفًا الخطواِت وأهميتَها أماَم مجموعٍة مْن زمالئي مْن 2 إلى 3 دقائَق. 
       - أستمُع لزمالئي، وأتبادُل مَعهْم تقييَم مهارِة التحدِث، واآلراَء في أهميِة االختراِع في حياتِنا. 

 2 - أكمُل مَن الجمِل المبعثرِة قصةَ "حال المخترعةُ"، ُموظِّفًا عالماِت الترقيِم المناسبةَ: 
فقْد  بُْعٍد،  بالطائرِة عْن  التحكِم  يِدها جهاُز  المطبِخ، وفي  إلى           "دخلَْت حال 
ها عملَها الذي تدربَْت عليِه منُذ مدٍة، فجعلَْت بكلِّ مهارٍة  رغبَْت أْن تُرَي أمَّ
المعقوفِة  بالعالقِة  الكيُس  فعلَق  البقالِة،  كيِس  فوَق  على مهٍل  الطائرةَ  تُنزُل 
فقالَْت:  الذباِب،  من  كثيٍر  وجوَد  حال  الحظَْت  وسقطَ.  الطائرِة  في  المثبتِة 

بعُض الجيراِن ال يحكموَن إغالَق أكياِس النفاياِت، ما جلَب الذباَب.

          اآلَن أكمُل القصةَ ُمعيًدا ترتيَب الجمِل المبعثرِة اآلتيِة: 
..............................................................................................................................................................        
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................          

- رشَّْت حال الذباَب بالماِء والنشا فوَق المائدِة، ثمَّ ابتسَمْت، وقالَْت:                  - لقْد أثقَل الماُء والنشا جناحيها.
ها وقاال: أنِت فعاًل مخترعةٌ يا حال. - خطَر في بالِها أْن تخترَع مادةً صديقةً للبيئِة للتخلُّص مَن الذباِب.                  - هنأَها أبوها وأمُّ

ها ترشُّ المالبَس بمادٍة قبَل كيِّها.  - انظروا كيَف فشلَِت الذبابةُ في الطيراِن. ها على طيِّ المالبِس، والحظَْت أنَّ أمَّ - ساعَدْت حال أمَّ
ها عْن مكوناتِها، فأخبَرْتها أنهُ ماٌء ونشا؛ ألنَّ النشا يجعُل الماَء كثيفًا. - سألَْت أمَّ

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

: الرابُع الصفُّ
نشاُط )6(: المخترُع الصغيُر

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُم           الّرياضّياُت  الّلغُة اإلنجليزّيُة       الّلغُة العربّيُة  

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
أكتَب مْن جمٍل مبعثرٍة موضوًعا حياتيًّا في فقرٍة واحدٍة، موظفًا في تحدثي وكتابتي األنماطَ والتراكيَب 	 

اللغويةَ الُمتعلَّمةَ .
أعبَِّر عْن رأيي بالشخوِص واألحداِث في القصِة.	 
أُحدَد قاعدةَ نمٍط معطًى أْو عالقةً ُممثلَةً بجدوِل مدخالٍت ومخرجاٍت.  	 
أُوضَح أشكاَل الطاقِة وتحوالتِها· 	 

، والصٍق. أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة مسطّرٍة، وقماٍش، وصوٍف، وأزراٍر قديمٍة، وخيوٍط، ومقصٍّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 - أقرأُ القصةَ قراءةً جهريةً على مسمِع أحِد أفراِد أسرتي، ُمقيًِّما أدائي وفَق المعاييِر اآلتيِة: )عالماِت الترقيِم، ونبرِة الصوِت 
، والزمِن والسرعِة المناسبيِن(.            والتلويِن األدائيِّ

        - أبحُث عْن معاني المفرداِت اآلتيِة مَن السياِق أْو باستخداِم المعجِم، مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي:
                              المعقوفة، التحكم، يُحِكمون، جلب. 

   - أعيُد كتابةَ الجملتيِن على نمِط المثاِل: رشَّْت حال الذباَب بالماِء والنشا.    - حال رشَِّت الذباَب بالماِء والنشا.    
         - دخلَْت حال إلى المطبِخ  ……….................................................  

         - علَق الكيُس بالعالقِة المعقوفِة المثبتِة في الطائرِة ….....................................................…....
، ثمَّ نتبادُل اآلراَء:  -  أتأمُل األسئلةَ اآلتيةَ، ثمَّ أعبُِّر عنها شفويًّا أماَم أحِد أفراِد أسرتي أْو مجموعٍة مْن زمالئي في الصفِّ

كانَْت مشكلةُ كيِّ المالبِس وإظهاِرها أنيقةً عمليةً ُمجِهدةً وُمتِعبةً، إلى أْن جاَء المخترُع )سيلي( وابتكَر أوَل آلٍة لكيِّ المالبِس.  -         
            أعبُِّر عْن طريقِة عمِل المكواِة، ويمكنُني أْن أستعيَن بمبحِث العلوِم.  

مرَّ اختراُع الطائرِة منُذ القدِم بعديٍد مَن المحاوالِت، حتى كاَن اختراُع الطائرِة بالمحرِك على يِد األخويِن )رايت(. أفكُر في   -         
            السبِب الذي أدى إلى ارتفاِع طائرِة )حال(، ثمَّ نزولِها على كيِس البقالِة.  

أكتشُف أوجهَ الشبِه واالختالِف بيَن المبيِد الحشريِّ والمادِة صديقِة البيئِة التي اخترَعْتها حال.   -          
لْو كْنُت مكاَن حال، فكيَف سأحلُّ مشكلةَ الذباِب؟  -         

Young Inventor :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
  What is the meaning of )inventor(?
 Do you like to be an inventor? Why? Share your answer with your friend.

 Match the words to the correct pictures.
                                     pen pal                 electricity              machine                  ocean  

    

                                                

 Read the following story and answer the questions below.

Hello my friends. I am Hannah Herbst. I am 17 years old. I live in 
Florida. When I was 15 years old, I had a pen-pal from Ethiopia. We used 
to send messages to each other and describe our countries. One day, I was 
surprised that they didn’t have lights in Ethiopia. I started reading about 
this problem. I discovered that there are 1.3 billion people live today 
without electricity. I decided to help her. So, we worked together and we 
invented a simple machine that makes electricity from ocean energy. We 
called our invention Beacon. This invention won many awards!

   Suggest a title to the story?
- How old is Hannah?
- Where did her pen-pal live?
- How did she help her pen-pal?
- In your opinion, Why did Hannah help her friend?
- Circle the words that describe Hannah.
     creative        carless       hard worker            researcher     
- Work with your friend. Choose a problem in your environment and think how you can help in  
    solving this problem. Then, design a poster showing the problem and the solutions. 2
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 الرياضياُت: اختراعاتي تفيُد أسرتي
الحظَْت حال وأخوها مرواُن تأثَر األسرِة بنقِص المياه باستمراٍر في فصِل الصيِف، وزيادِة استهالِك الكهرباِء، فاستخدَمْت حال قِطًعا 
صمَمْتها وثبّتْتها على صنابيِر المياِه؛ للتقليِل مِن استهالِك المياِه، بينما وضَع مرواُن أسلوبًا منظًما الستخداِم الكهرباِء يتبُعهُ أفراُد األسرةُ 
جميُعهْم، يعتمُد على نشِر ثقافِة اإلرشاِد في استهالِك الكهرباِء، واتفقا على تجربِة كلِّ أسلوٍب مدةَ خمسِة أياٍم، وتدويِن كميِة االستهالِك 

اليوميِة مَن المياِه والكهرباِء، فكانَِت النتائُج كما يأتي:
120 , 115 , 110 , … , … . ● أسلوُب حال: كميةُ استهالِك المياِه بالليتراِت:                                
32 , 16 , 8 , … , … . ● أسلوُب مرواَن: كميةُ استهالِك الكهرباِء بمئاِت الكيلوواط في الساعِة: 

ُمفتِرًضا أنَّ كميةَ استهالِك المياِه والكهرباِء استمرْت بالنمِط نفِسِه:
ًرا إجابتي.    1( أُكمُل النمطَ في كلِّ حالٍة، ُمفسِّ

ًرا إجابتي.   2( أاُلحظُ العالقةَ بيَن األعداِد الثالثِة األَُوِل في كميِة استهالِك العائلِة المياهَ، ثمَّ أصُف هذا النمطَ، وأكتُب قاعدةَ النمِط، ُمفسِّ
 3( قالَْت حال: أطمُح أْن يكوَن االستهالُك اليوميُّ مَن المياِه )70( لتًرا، وسأحقُق طموحي في اليوِم التاسِع.
ًحا أسلوَب تفكيري.         أُشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في الحكِم على مدى صحِة مقولِة حال، ُموضِّ

ًرا إجابتي.  4( أاُلحظُ العالقةَ بيَن األعداِد الثالثِة األَُوِل في كميِة استهالِك العائلِة الكهرباَء، ثمَّ أصُف هذا النمطَ، وأكتُب قاعدةَ النمِط، ُمفسِّ
5( قاَل مرواُن: أما أنا، فأطمُح أْن تكوَن كميةُ استهالِك الكهرباِء أقلَّ مْن )3( مائِة كيلوواط في الساعِة، وسأحقُق طموحي مَن اليوِم ) ... (.

ًرا إجابتي. ًحا طريقةَ الحلِّ وُمفسِّ    أُكمُل مقولةَ مرواَن بمشاركِة زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي، ُموضِّ
● درَس مرواُن وحال عدَد الزائريَن لمدينِة األلعاِب الترويحيِة في ساعاٍت متتاليٍة 

نا البياناِت في جدوِل الُمدخالِت والُمخرجاِت اآلتي:    في أحِد األياِم، ودوَّ

 

ُمفتِرًضا أنَّ عدَد الزائريَن استمرَّ بالنمِط نفِسِه:
ًحا إجابتي. 6( أاُلحظُ األعداَد الثالثةَ األَُوَل لكلٍّ مَن الُمدخالِت والُمخرجاِت، ثمَّ أصُف القاعدةَ التي تربطُ المدخالِت بالمخرجاِت، ثمَّ أكتبُها ُموضِّ

ًحا طريقةَ تفكيري وأُفسُرها. 7( أُشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إكماِل الجدوِل، وأُناقُشهْم في إجابتي، ُموضِّ

 العلوُم: مدينةُ األلعاِب
 أفكُر: ما هَي الطاقةُ؟ وما أهميتُها؟

 أتواصُل: أشارُك زميلي في 
نشاِط أشكاِل الطاقِة، وذلَك بتحديِد 
الصورِة المناسبِة مَن اليميِن، ووضِعها 
في المستطيالِت المرقمِة على الخريطِة 

المفاهيميِة.

 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد 
الطاقِة  أنواِع  أفراِد أسرتي في تحديِد 

وأشكالِها في النصِّ اآلتي:

"ركْبنا صباًحا الباَص وانطلْقنا إلى مدينِة األلعاِب، وسرعاَن ما توقَف الباُص عنَد محطِة الوقوِد للتزوِد بالوقوِد، ثمَّ أكمْلنا طريقَنا، توقْفنا 
لتناوِل طعاِم اإلفطاِر، ثمَّ أكمْلنا مسيَرنا إلى مدينِة األلعاِب، وكنا ننشُد على وْقِع أناشيِد مسّجِل الباِص. عنَدما وصْلنا إلى مدينِة األلعاِب، انطلْقنا 
، ولعَب ناصٌر لعبةَ القوِس  بسرعٍة إلى األلعاِب، فلعَب وليٌد لعبةَ العربِة األفعوانيِة، ولعبَْت رنا لعبةَ األرجوحِة، وليُن لعبةَ الحصاِن الزنبركيِّ

والسهاِم. أما سامٌر، فالتقطَ بكاميرا هاتفِِه النقاِل صوًرا جميلةً خالَل رحلتِنا، لكنَّهُ حزَن كثيًرا؛ ألنَّ بطاريةَ هاتفِِه نفَد شحنُها بسرعٍة.
3نهايةَ الرحلِة، عْدنا إلى بيوتِنا ونحُن في قمِة السعادِة ُمتعبيَن مرهقيَن".

الُمدخالُت )رقُم الساعِة(الُمخرجاُت )عدُد الزائريَن(
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  وضع

  حركة

ضوئيةٌ

حراريةٌ

كيميائيةٌ

كهربائيةٌ

صوتيةٌ

أشكاُل
الطاقِة
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 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أسرتي في مسابقٍة يُقتََرُح فيها أكبُر 
عدٍد مْن تحّوالِت الطاقِة الموجودِة في النصِّ السابِق في أقلَّ مْن 5 

دقائَق، ثمَّ أكتبُها في دفتري، مستعينًا بالجدوِل المجاوِر.

 أتواصُل: أحدُد نوَع الطاقِة حسَب األرقاِم المشاِر إليها في رسِم 
العربِة األفعوانيِة المجاوِر.

البديلةُ؟ لماذا يبحُث العلماُء عْن مصادَر    أفكُر: ما هَي الطاقةُ 
جديدٍة ونظيفٍة للطاقِة؟

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي حلَّ المشكالِت، وإجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد، ويتعلُم كتابةَ فقرٍة مْن جمٍل مبعثرٍة، والتعبيَر عْن ذاتِِه. 

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيَف يعبُِّر عْن رأيِِه بشخوٍص وأحداٍث معينٍة. يتعلُم طفلي أهميةَ التعاوِن على حلِّ المشكالِت 
والمبادرِة إلى المساعدِة. يوظُف طفلي مهارةَ حلِّ المشكالِت في تذليِل التحدياِت التي تواجههُ.

الرياضياُت: يتعلُّم طفلي إكماَل نمٍط عدديٍّ وتحديَد قاعدتِِه مستخدًما العملياِت الحسابيةَ، ويوضُح طريقةَ تفكيِرِه ويفسُر إجابتَهُ، ويستكشُف 
قاعدةَ نمٍط في جدوِل مدخالٍت ومخرجاٍت، ويكمُل النمطَ فيِه.

العلوُم: يتعرُف طفلي مفهوَم الطاقِة ُمميًِّزا أنواَعها وأشكالَها، وُمستشِهًدا عليها بأمثلٍة متنوعٍة مْن حياتِِه اليوميِة. يتعلُم طفلي توضيَح تحوالِت 
ُر طفلي عظمةَ الخالِق عنَد دراستِِه الطاقةَ.  الطاقِة التي يراها يوميًّا في حياتِِه. يقدِّ

َ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 بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة
  اللغةُ العربيةُ: أنا أعبُِّر عْن ذاتي 

َم لَهُ بعَض االقتراحاِت، مثِل استخداِم:  الطّريقةُ: أستمُع للحلوِل المقترحِة مْن طفلي في طريقِة صنِع عينَي لعبِة النا، ويمكنُني أْن أقدِّ
أزراٍر قديمٍة، وعمِل دوائَر صغيرٍة بورِق القصِّ واللصِق، أْو قطعِة قماٍش قديمٍة. أساعُد طفلي على صناعِة لعبتِِه مْن موادَّ متوافرٍة في 
البيِت، مثِل: قطعِة قماٍش قديمٍة، وصوٍف، وأزراٍر، وكرتوٍن، وخيوٍط، وغيِرها. أستمُع لطفلي في أثناِء قراءتِِه القصةَ قراءةً جهريةً بعَد 

ترتيِب عباراتِها، وأدعُمهُ في تقييِم أدائِِه. أستمُع إلجابات طفلي األسئلةَ وأدعُمهُ في إجاباتِِه. 
Young Inventor :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطّريقةُ: أساُل طفلي عْن معنى "مخترع"، ثمَّ أناقُشهُ في صفاِت المخترِع وأهميِة االختراعاِت في حياتِنا. أتأكُد مْن قدرِة طفلي على 
فهِم المفرداِت، وأطلُب إليِه أْن يوظفَها في جمٍل مْن إنشائِِه. أساعُد طفلي على البحِث عْن مشكلٍة، وأطلُب إليِه أْن يفكَر في حلِّها وأشارُكهُ 

في بعِض الحلوِل. أشجُع طفلي على استخداِم موادَّ مْن بيئتِِه في إعداِد الملصِق.
  الرياضياُت: اختراعاتي تفيُد أسرتي

ُر طفلي بضرورِة  الطّريقةُ: أرشُد طفلي إلى مالحظِة األعداِد الواردِة في األنماِط المعروضِة، وأسألُهُ عْن مالحظاتِِه وأستمُع لَهُ. أذكِّ
االستفادِة مَن العملياِت الحسابيِة عنَد استكشافِِه قاعدةَ النمِط، أْو قاعدةَ العالقِة في جدوِل المدخالِت والمخرجاِت. أستمُع لتفسيِر طفلي 

إجاباتِِه، وتوضيِح طريقِة حلِِّه.
  العلوُم: مدينةُ األلعاِب

ِف أنواِع الطاقة المتنوعِة وأشكالِها، وأستمُع  الطّريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يوضُح مفهوَم الطاقِة وأهميتَها في حياتِِه. أشارُك طفلي في تعرُّ
لَهُ وهَو يوضُحها ُمستعينًا بالصوِر. أشجُع طفلي على البحِث عْن تحوالِت الطاقِة في النصِّ المذكوِر في النشاِط، ثمَّ أشارُكهُ في تحديِد 
. أستمُع لَهُ وهَو يوضُح سبَب اختياِرِه  تحوالِت الطاقِة في الجدوِل. أشجُع طفلي على البحِث عْن مصادَر بديلٍة ونظيفٍة للطاقِة في األردنِّ

. أنواَع  الطاقِة البديلِة الستخداِمها في األردنِّ
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