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ِة العالميُّ حَّ  العلوُم: يوُم الصِّ

: الخامُس الصفُّ
تي كنٌز نشاُط )6(: صحَّ

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

• •تعليماٌت•صوتيّةٌ•وفيديوهاٌت•إرشاديّةٌ•لمساعدتي•في•أثناِء•النّشاِط.•••	
• أمثلةٌ•على•األنشطِة•الُمنَجزِة••للمهّماِت•اإلضافيِّة•جميِعها.	
• معلوماٌت•وروابطُ•إضافيّةٌ•تزّوُدني•بأفكاٍر•تدعُم•عمليةَ•التّعلِّم.	

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• ،•ووظائَفها.	 ،•والجهاِز•العضليِّ أحّدَد•التَّراكيَب•الّرئيسَة•في•الجهاِز•الهيكليِّ
• أناقَش•زمالئي•في•أهميِة•أجهزِة•الجسِم•وكيفيِة•المحافظِة•عليها.	
• التّراكيِب•	 مفرداِت• بعَض• ُمْعِرًبا• •، الجرِّ وحروَف• والمعرفَة،• والنّكرَة• المنفصلَة،• الّضمائَر• أراجَع•

واألساليِب•اللّغويِّة•المتعلَّمِة،•مَع•الحرِص•على•كتابِة•ما•يأتي•كتابًة•سليمًة:•همزَة•ابِن،•وألَف•تنويِن•
النَّصِب،•وإنشاٍء•وإْن•شاَء.

• أقرأَ•فقراٍت•قصيرًة•باللّغِة•اإلنجليزيَِّة،•ُمميًِّزا•الفعَل•المضارَع•البسيَط•لوصِف•األشياِء.	
• •معادالٍت•جبريًة•تتضمُن•الجمَع•والطرَح.	 أحلَّ

. ، وخيوٍط، والصٍق، ومقصٍّ أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وعيداِن المعكرونِة أِو الماّصاِت البالستيكيَِّة، وقطَع معجوٍن، وأسالٍك نحاسيٍة، ومعجوٍن منزليٍّ

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











جسور التعلم

1

ُل• ،•الذي•يشكِّ ِة•العالميِّ حَّ •عاٍم•بيوِم•الصِّ يحتفُل•العالَُم•في•الّسابِع•مْن•شهِر•نيساَن،•كلَّ
َر• قرَّ •. عالميٌّ أثٌر• لهُ• • صّحيٍّ تحدٍّ• على• التَّركيِز• إلى• الجميَع• تدعو• عالميَّةً،• حملةً•
بالتَّركيِز• • العالميِّ ِة• حَّ الصِّ يوِم• لفعاليّاِت• التحضيَر• المدرسِة• في• ومعلِّموهم• الطّلبةُ•
ّحيَِّة،•ووقايتِِه•مَن• ِة•أجهزِة•الجسِم•المختلفِة،•وحمايتِِه•بتناوِل•األغذيِة•الصِّ على•صحَّ
ّحيَِّة•والّرياضيَِّة•الَّتي•تحافظُ•عليِه.• األمراِض•المختلفِة،•والتّعريِف•بالممارساِت•الصِّ
َع• •الخامِس•عْن•هِذِه•المناسبِة•العالميَِّة•القادمِة،•وتوزَّ فِّ تحدََّث•المعلُِّم•عمُر،•معلُِّم•الصَّ
وفريقُهُ• أحمُد• اختاَر• بالمناسبِة.• ِة• الخاصَّ المختلفِة• الموضوعاِت• في• للعمِل• األطفاُل•
ّحيَِّة• ،•والممارساِت•الصِّ •والعضليِّ ِف•الجهاِز•الهيكليِّ العمَل•في•نشاطاٍت•عمليٍَّة•لتعرُّ

ِة•بالحفاِظ•عليِه.•• الخاصَّ
: أبني•نموذًجا•للهيكِل•العظميِّ أوالاً

؛•ُمستخِدًما• أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي،•أْو•زمالئي•في•بناِء•نموذٍج•للجهاِز•الهيكليِّ
ما•يأتي:•عيداَن•المعكرونِة•أِو•الماّصاِت•البالستيكيَِّة،•وقطَع•معجوٍن،•وسلًكا•نحاسيًّا،•
• •لبناِء•النّموذِج،•ثمَّ •في•الكتاِب•المدرسيِّ ومعجونًا•منزليًّا.•أستعيُن•بشكِل•الهيكِل•العظميِّ
ًرا•استخدامي• أتحدَُّث•أنا•وزميلي•عْن•أقساِمِه،•ودوِر•المفاصِل•في•حركِة•الجسِم؛•ُمبرِّ

•الّتي•تساعُد•على•حركِة•أجزاِء•النّموذِج. الموادَّ
ثانياًا: معجزةُ•اليِد

• ًكا•لليِد•مَن•الماّصاِت•والخيوِط•والالصِق،•بعَد•أْن•أرسَم•يدي•على•ورقٍة•وأقصُّ باالستعانِة•بأحِد•أفراِد•أسرتي،•أصنُع•نموذًجا•متحرِّ
الشكَل؛•لكْي•أحصَل•على•نموذٍج•أبني•عليِه؛•مستعينًا•بالّشكِل•والمصادِر•على•البادلت.

اليِد،• ح•ذلَك•عمليًّا،•ُمستِشعًرا•نعمةَ• أشرُح•أماَم•أفراِد•أسرتي•وزمالئي•آليَّةَ•عمِل•اليِد،•ودوَر•المفاصِل•في•تحريِك•األصابِع،•وأوضِّ
ومعجزةَ•خلقِها•بهِذِه•الّصورة•البديعِة.

نموذج•الهيكل•العظمّي
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•فكرٍة•مّما•يأتي: ُد•الفقرةَ•الّتي•تتضّمُن•كلَّ •أُحدِّ •قراءةً•صامتةً•فاهمةً،•ثمَّ :•أقرأُ•النَّصَّ أّوالاً
ياضِة•المناسبِة•لنا•••••ب-•الممارساُت•الّتي•نحافظُ•بها•على•صّحِة•أجساِدنا.•••••••••••ج-•أهميّةُ•الّرياضِة. أ-•كيفيّةُ•اختياِر•الرِّ

•ما•يأتي:• ثانياًا:•أستخرُج•من•النّصِّ
.••••••••••••••••••ب-•ثالَث•نكراٍت.••••••••••••••••••••••••••ج-•ثالَث•معارٍف. أ-•ثالثةً•مْن•حروِف•الجرِّ

•الّسابِق. ثالثاًا:•أستنتُج•الغايةَ•أِو•المغزى•مَن•النَّصِّ
•جملٍة•مّما•يأتي: ميَر•المنفصَل•المناسَب•في•كلِّ ربعاًا:•أضُع•الضَّ

ْلَن•رياضةَ•المشِي• تِنا.•••ج-•____•يفضِّ •للحفاِظ•على•صحَّ أ-•___•مثاالِن•للطّالِب•المجتهِد.••••ب-•الّرياضةُ•___•الممارسةُ•األهمُّ
.•••••منى•وسعاُد•____•الفائزتاِن•في•مسابقِة•الجرِي. قاِن•رياضيًّا.••هـ-•___•منتسبوَن•للنّادي•الّرياضيِّ الّسريِع.••د-•___•وأختي•متفوِّ

•جملٍة•مّما•يأتي: ُب•الخطأَ•في•كلِّ ا:•أصوِّ خامساً
أ-•نسكُن•في•شارِع•الحّجاِج•ابِن•يوسَف.••••••••••••ب-•سيصطحبُُك•والُدَك•إنشاَء•ذلَك.•••••••••••••••••ج-•ساعَد•محّمٌد•بَن•صديقِِه•سالٍم.••••••••••••••••••

ُع•الحكومةُ•إن•شاَء•األنديِة•الّرياضيَِّة.••••هـ-•ال•أريُد•جزاًءا•على•ما•قّدمتُهُ.• دـ-•تشجُّ
••••••••: ا:•أعرُب•ما•ُكتَِب•بخطٍّ•غامٍق•في•النّصِّ سادساً

أ-•دعِم:•••••••••••••••••••••ب-•الطُّفولِة:

•جمالي•وحركتي ثالثاًا: عضالتي•سرُّ
الهيكِل• في• العظاِم• العضالِت•حوَل• لتشكيِل• المعجوَن• أستخدُم•
العظاِم• تآزِر• أهميَّةَ• أسرتي• ألفراِد• وأشرُح• واليِد،• • العظميِّ
والعضالِت•في•تكويِن•شكِل•الجسِم•وقدرتِِه•على•الحركِة،•ُمبيِّنًا•
لهُم•أنواَع•العضالِت،•وأماكَن•وجوِدها•في•جسمي•كما•تعلَّْمُت•

في•درِس•العلوِم.
أسرتي• أفراِد• أحِد• مَع• ياضيَِّة• الرِّ التَّماريِن• بعَض• أمارُس•
•الّذراَعْيِن•إلى•األماِم،•جانبًا،• )الوقوِف،•الجرِي•في•المكاِن•-•مدِّ
ُد•نوَع•العضالِت•الَّتي• •أحدِّ •مَن•الحركاِت،•ثمَّ األسفِل(،•أرسُم•كاًلّ
ْلُت•إليِه• •أشرُح•ما•توصَّ تساعُدني•على•ممارسِة•هِذِه•الحركاِت،•ثمَّ
األغذيِة• ونوَع• لجسمي،• ياضِة• الرِّ أهميَّةَ• ًدا• محدِّ زمالئي؛• أماَم•
الَّتي•تساعُد•على•بناِء•عضالتي•وقّوِة•عظامي،•كما•تعلَّْمُت•في•

درِس•المجموعاِت•الغذائيَِّة.

الخنصر

البنصر

األوسط
السبابة

السالميات

اإلبهام

عظام•مشط•اليد

عظام•الرسغ

؛•إْذ•توجُد•عاداٌت•يجٌب•أْن•يمارَسها•اإلنساُن•في•حياتِِه•اليوميَِّة؛• حيِّ ال•تستقيُم•صّحةُ•الجسِم•بالتَّغذيِة•وحَدها،•رغَم•أهميِّة•الغذاِء•الصِّ
القياِم•بواجباتِِه•على•أكمِل•وجٍه.•على• لكْي•يحافظَ•على•جسِدِه•سليًما،•معافًى،•قادًرا•على•

رأِس•هِذِه•العاداِت•النّوُم•مدَّةً•كافيةً،•وممارسةُ•الّرياضِة.
•يستهدُف•زيادةَ•الوزِن•عنَد•الكباِر،• َد•إجراٍء•تصحيحيٍّ ياضةَ•مجرَّ •الرِّ •بعُضنا•أنَّ قْد•يظنُّ
ياضةُ•تنّمي• ياضةَ•هذا•وذاَك•وأكثُر؛•فالرِّ •الرِّ أْو•أنَّها•وقٌت•للتّسليِة•عنَد•األطفاِل،•والواقُع•أنَّ
إضافةً• اإلصاباِت،• مَن• وحفِظِه• • العظميِّ هيكلِنا• دعِم• على• بدوِرها• تعمُل• الّتي• عضالتِنا،•
•الّرياضةَ•ترفُع•مستوياِت•الحرِق،•فتخلُِّصنا•مَن•الدُّهوِن•واألمالِح•والسَّوائِل•الّزائدِة• إلى•أنَّ

. ُل•مظهَرنا•العامَّ ُن•أمزجتَنا،•وترفُع•لياقتَنا•البدنيَّةَ،•وتجمِّ والّسموِم،•وتحسِّ
•منّا•أْن•نختاَر• •األمَر•يستحقُّ ياضةَ•يجُب•أن•تكوَن•جزًءا•مْن•حياتِنا•اليوميَِّة،•فإنَّ •الرِّ وألنَّ
ياضاِت•الفرديِّة،• ياضةَ•الّتي•تروُق•لنا،•وتتناسُب•وأنماطَنا•الّشخصيّةَ•وميولَنا،•مْن•بيِن•الرِّ الرِّ
مدى• بمالحظِة• الموضوِع• هذا• في• الجزُم• ويمكنُنا• غيِرها.• أِو• القتاليِّة،• أِو• الجماعيِّة،• أِو•
انسجاِمنا•عنَد•ممارسِة•هِذِه•األنواِع؛•فالمحافظةُ•علْيها•عادةٌ•صحيَّةٌ•يوميَّةٌ،•تبدأُ•مَن•الطُّفولِة،•

•مَعنا•مدى•الحياِة. وتستمرُّ
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تي في لياقتي  الرياضيّاُت: صحَّ
ياضِة•ممارسةً•منتظمةً،•بالتَّزامِن•مَع•اتِّباِع•نظاٍم• •أهميَّةَ•ممارسِة•الرِّ ِة•العالميِّ حَّ فِت•المعلّمتاِن•مناُل•وسلمى•في•فعاليّاِت•يوِم•الصِّ بعَد•أْن•تعرَّ
•منهُما•حسَب• •مناسٍب•للحفاِظ•على•كفاءِة•عمِل•أجهزِة•جسِم•اإلنساِن،•راجَعتا•أحَد•مراكِز•اللّياقِة؛•الحتساِب•الكتلة•المثاليّة•المفترِض•لكلٍّ غذائيٍّ
•منهُما•بعَد•شهٍر• نَْت•قراءةُ•كتلة•كلٍّ •منهُما،•ودوِّ ا•حسَب•حاجِة•جسِم•كلٍّ •منهُما•برنامًجا•رياضيًّا•غذائيًّا•خاًصّ العمِر•والطّوِل؛•حيُث•تابَعْت•كلٌّ

: مِن•اتّباِع•النِّظاِم.•أجيب•ما•يأتي•إذا•علْمُت•أنَّ

x•:كتلة•مناَل•الحاليّةَ•بالكيلوغراِم

y•:كتلة•سلمى•الحاليّةَ•بالكيلوغراِم

،•فأجُد•كتلة•مناَل•قبَل•اتِّباِعها•النِّظاَم• •الغذائيَّ ياضيَّ •أ(•إذا•كانَِت•المعادلةُ:•x•-•4•=•64،•تمثُِّل•كتلة•مناَل•بعَد•شهٍر•مِن•اتِّباِعها•النِّظاَم•الرِّ
. •الغذائيَّ ياضيَّ الرِّ

،•فأجُد•كتلة•سلمى•قبَل•اتِّباِعها•النِّظاَم• •الغذائيَّ ياضيَّ ب(•إذا•كانَِت•المعادلةُ:•y•+3•=•45،•تمثُِّل•كتلة•سلمى•بعَد•شهٍر•مِن•اتِّباِعها•النِّظاَم•الرِّ
. •الغذائيَّ ياضيَّ الرِّ

ُر•إجابتي،•وأناقُش•زمالئي،•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•فيها. •إلنقاِص•الكتلة؟•أبرِّ •غذائيٍّ جـ(•َمْن•منهُما•كانَْت•بحاجٍة•إلى•نظاٍم•رياضيٍّ
•د•(•مسألةٌ•مفتوحةٌ:•نصَحِت•المعلِّمتاِن•مناُل•وسلمى•صديقتَهما•المعلِّمةَ•هناَء•بمراجعِة•مركِز•اللّياقِة؛•حيُث•إنَّها•تعاني•زيادةً•مفرطةً•في•
• •)z(•هَو•كتلة•هناَء•الحاليّةُ،•فأكتُب•معادلةً•تمثُِّل•كتلة•هناَء•بعَد•شهٍر•مِن•اتِّباِعها•نظاًما•رياضيًّا•غذائيًّا•مناسبًا•لها،•ثمَّ الكتلة.•إذا•علْمُت•أنَّ

أجُد•كتلتها•الحاليَّة.•أناقُش•زمالئي،•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•إجابتي.

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:
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Pre-question: Read the title of the activity and look at the picture, what do you think the tense 
of the verbs used in the paragraph will be?
1. I will read the paragraph and circle the correct form of the verb between brackets.
The•skeletal• system•supports•your•body.• It• -----------• )give/gives(• the•body• its• shape,•helps•
movement,•-----------•)make/makes(•blood•cells,•provides•protection•for•organs•and----------•
)store/stores(•minerals.

2. I will read the second paragraph about the human skeleton silently to change sentences a & 
b•by•starting•with:

It has and It is
The human skeleton is the framework for the human body. It consists of many bones. The 
bones protect the organs and reduce the risk of injury. They also produce red blood cells and 
store minerals.

)a(•The•human•skeleton•consists•of•many•bones.
••••••It•has•_______________________________________.

)b(•The•skull•protects•the•brain.
••••••It•is•a•_______________________________________.
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

ُن•عضالِت•يدْيِه•التَّنسيقيّةَ•في•صنِع•النَّماذِج،•ويساعُدهُ•على•تصّوِر•بناِء• ،•ويُمرِّ العلوُم:•يُنمي•هذا•النّشاطُ•مهاراِت•طفلي•في•العمِل•اليدويِّ
ُز•استشعاَرهُ• حيَِّة•الَّتي•تحافظُ•على•جسِمِه،•ويعزِّ ،•واستشعاِر•أهميَّتِها•في•جسِمِه•وحركتِِه،•والممارساِت•الصِّ •والجهاِز•العضليِّ الهيكِل•العظميِّ

بديَع•صنِع•خلِق•هللاِ•في•جسِمِه.

ُز•اتِّجاهاتِِه•نحَو•الحفاِظ•على• اللّغةُ العربيّةُ: يُنّمي•هذا•النشاطُ•معارَف•طفلي•ومهارتَهُ•في•القراءِة•االستيعابيِّة•الفاهمِة،•والقراءِة•النّاقدِة،•ويعزِّ
إلى•تعميِق•فهِمِه•عدًدا•مَن•الموضوعاِت•الّتي•درَسها•سابقًا،•مثِل:•المعرفِة•والنّكرِة،• يوميَّةً.•إضافةً• صّحتِِه،•واتّخاِذ•الّرياضِة•عادةً•صحيّةً•

ُز•مهاراتِِه•في•بعِض•القضايا•الكتابيِّة. •واالسِم•المجروِر،•والّضمائِر•المنفصلِة،•ويعزِّ وحروِف•الجرِّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يساعُد•هذا•النَّشاط•طفلي•على•تطبيِق•ما•تعلََّمهُ•سابقًا•عِن•استخداِم•الفعِل•المضارِع•البسيِط•وتركيِب•الجملِة،•وتعزيِزِه.•ويُثري•
حصيلتَهُ•مَن•المفرداِت•العلميَِّة.••

،•أْو•باستعماِل•العالقِة•بيَن•الجمِع• •معادالِت•الجمِع•والطَّرِح•باستعماِل•الحساِب•الِذهنيِّ ُز•هذا•النَّشاطُ•مهارةَ•طفلي•في•حلِّ الّرياضيّاُت:•يعزِّ
والطَّرِح،•كما•يوظُِّف•مهارتَهُ•السَّابقةَ•في•كتابِة•المقاديِر•الجبريَِّة•لتكويِن•معادلِة•جمٍع•أو•طرٍح،•وحلِّها.

َ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•االستجابِة:

  العلوُم: )يوم الصحة العالمي(

العضالِت•وأماكِن•وجوِدها،• •وأنواِع• العضليِّ ناتِِه،•والجهاِز• •ومكوِّ الهيكليِّ الجهاِز• عْن• تعلََّمهُ• إلى•استذكاِر•ما• هُ•طفلي• الطَّريقةُ:•أوجِّ
عيداِن• أْو• بالماّصاِت،• • العظميِّ الهيكِل• تكويِن• على• أساعُدهُ• أسرتِنا،• أفراِد• أْو• زميلِِه،• مَع• النَّشاِط• مستلزماِت• تحضيِر• على• وأساعُدهُ•
•بإتقاٍن،• هُهُ•إلى•صنِع•الهيكِل•العظميِّ المعكرونِة،•واستخداِم•األسالِك•إْن•أمكَن•في•تجميِع•أجزاِء•الهيكِل،•أْو•إلصاقِها•على•الورِق.•أوجِّ
اإلبداِع• ُع•طفلي•على• أشجِّ الفقراِت،• بيَن• المعجوِن• ،•ووضِع• الفقريِّ العموِد• فقراِت• في•صنِع• المعكرونِة• أِو• ِة،• الماصَّ قطَع• ُمستخِدًما•
،•ونموذِج•اليِد،•وممارسِة•بعِض•التَّماريِن•الحركيَِّة،•وأستمُع•لشرِحِه•حوَل•نوِع•العضالِت• واالبتكاِر•في•تصميِم•نموذِج•الهيكِل•العظميِّ

تِها. ُك،•وكيَف•يحافظُ•على•صحَّ والعظاِم•الَّتي•تتحرَّ

   اللّغةُ العربيّةُ: )الّرياضةُ حياةٌ(

ًما•لَهُ•الّدعَم• ؛•ُمقدِّ •فقرِة،•وتحديِد•المغزى•مَن•النّصِّ •قراءةً•استيعابيّةً،•وإلى•تحديِد•الفكرِة•في•كلِّ هُ•طفلي•إلى•قراءِة•النّصِّ الطَّريقةُ: أوجِّ
،•والمعرفِة•والنَّكرِة،•والّضمائِر•المنفصلِة•بأنواِعها• إلى•الّرجوِع•إلى•كتابِِه•الستذكاِر•حروِف•الجرِّ إْن•لزَم•األمُر،•وأرشُدهُ• والمساندةَ•

•ما•سبَق. جميِعها،•وأستذكُر•مَعهُ•قواعَد•رسِم•تنويِن•النّصِب،•وهمزةَ•)ابن(،•و)إن•شاَء،•وإنشاَء(ِ،•مَع•التّمثيل•على•كلِّ

)Human body( :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

ُعهُ•على•قراءِة•الفقرتَْيِن•قراءةً•صامتةً؛•ليتمكََّن•مَن•إجابِة•مهّماِت• •أشجِّ الطّريقةُ:•أراقُب•طفلي•في•أثناِء•إجابتِِه•سؤاَل•ما•قبَل•القراءِة،•ثمَّ
النَّشاِط.•أقّدُم•لهُ•المساعدةَ•إْن•طلَب•ذلَك.

تي في لياقتي(   الرياضيّاُت: )صحَّ

َد•مْن•فهِمِه•لها،•أتابُع•حلولَهُ،• ِة•لكْي•أتأكَّ الطّريقةُ:•أوّجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•المسألِة•في•النَّشاِط،•وأطلُب•إليِه•أْن•يشرَحها•لي•بكلماتِِه•الخاصَّ
نُها،• ُد•مْن•منطقيَِّة•األرقاِم•في•المعادلِة•الَّتي•يكوِّ راِت•إجاباتِِه،•ونتناقُش•فيها•مًعا،•في•الفرِع•األخيِر•)المسألِة•المفتوحِة(،•أتأكَّ وأستمُع•لمبرِّ

•مناسٍب،•يجُب•أاّل•يتجاوَز•)4(•كيلوغراٍم•في•الشَّهِر. •غذائيٍّ •لنقصاِن•الكتلة•بعَد•اتِّباِع•نظاٍم•رياضيٍّ •المعدََّل•الطَّبيعيَّ وأنبِّهُهُ•إلى•أنَّ
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