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 اللّغةُ العربيةُ: في البحِر األحمِر

: السادُس الصفُّ
نشاُط )6(: تحَت الماِء

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

• •تعليماٌت•صوتيّةٌ•وفيديوهاٌت•إرشاديّةٌ•لمساعدتي•في•أثناِء•تنفيِذ•النّشاِط.•••	
• أمثلةٌ•على•األنشطِة•الُمنَجزِة••والمهّماِت•اإلضافيِّة•جميِعها.	
• معلوماٌت•وروابطُ•إضافيّةٌ•تزّوُدني•بأفكاٍر•تدعُم•عمليةَ•التّعلِّم.	
• •باللغِة•العربيِة،•والتعليماِت•باللغِة•اإلنجليزيَِّة.	 •للنصِّ تسجيٌل•صوتيٌّ

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالعلوُمالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• 	•، ًفا•كاَن•وأخواِتها:•)كاَن،•أصبَح،•صاَر،•ليَس،•أمسى،•ظلَّ •قراءًة•جهريًة•صحيحًة•ومعبرًة،•ُمتعرِّ أقرأَ•النصَّ
باَت(،•كاتًبا•قصًة•مستوحاًة•مْن•مجموعِة•رسوماٍت•معطاٍة.

• •المختلفِة•مْن•حيُث•الخصائُص•واالستخداُم.	 أقارَن•بيَن•أنواِع•الوقوِد•األحفوريِّ
• أكتَب•جمًل•بسيطًة•عْن•موضوٍع•محدٍد•لغرٍض•وجمهوٍر•محدديِن.	
• •المسائِل.	 أوظَف•مساحاِت•أشكاٍل•رباعيٍة•)متوازي•األضلِع•وشبِه•المنحرِف(•في•حلِّ

،•وورِق•مربعاٍت. أحتاُج إلى: دفتٍر•وقلٍم،•وأوراٍق،•ومسطرٍة،•ومقصٍّ

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زملئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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•أناقُش•زملئي•أْو•أفراَد•أسرتي•في•أهميِة•البحاِر•والمحيطاِت: أقرأُ•الفقرةَ•اآلتيةَ،•ثمَّ
•في•جعِل•كوكِب•األرِض•صالًحا•للحياِة؛• ••••••»لبحاِر•العالَِم•ومحيطاتِِه•دوٌر•أساسيٌّ
مْن• كبيٌر• وقدٌر• والسواحُل،• والمناُخ،• والطقُس،• الشرِب،• ومياهُ• األمطاِر،• فمياهُ•
وتنظُمها.• البحاُر• توفُرها• نتنفُسهُ،• الذي• الهواِء• في• الموجوُد• واألكسجيُن• غذائِنا،•

•المحيطاُت•والبحاُر•منُذ•القدِم•قنواٍت•حيويةً•للتجارِة•والنقِل«. وتَُعدُّ
•اآلتَي•قراءةً•جهريةً،•ُمراِعيًا•الضبطَ•الصحيَح،•والتنغيَم•المناسَب• : أقرأُ•النصَّ أوالاً
• وفَق•المعنى،•وأطلُب•إلى•أحِد•زملئي•تقويَم•أدائي،•ونتبادُل•األدواَر•في•التقييِم،•ثمَّ

أنفُذ•المطلوَب•مني•يليِه:
•••»أنا•سمكةُ•الهاموِر،•أعيُش•في•البحِر•األحمِر.•كْنُت•أسبُح•في•صغري•مَع•صديقاتي•األسماِك•ذواِت•األلواِن•الرائعِة،•ننتقُل•بيَن•الشعاِب•
المرجانيِة•الخلبِة،•ترافقُنا•مجموعاٌت•مَن•السلحِف•الودودِة•التي•تمضي•وقتَها•في•السباحِة•بيَن•المجموعاِت•المتماوجِة•مَن•األسماِك.•
•البلستيكيِة•التي• ًضا•للخطِر•بسبِب•النفاياِت•التي•يلقيها•البشُر،•أصبَحْت•مياه•البحِر•ملّوثة•بالموادِّ •ُمعرَّ أما•اآلَن،•فقْد•صاَر•نظاُمنا•البيئيُّ
ثًا•بيئتَنا.•ليَس•لنا•مكاٌن• •اإلنساُن•ُملوِّ يمكُن•أْن•تبتلَعها•األسماُك•ُمسبِّبةً•لها•األمراَض،•وباتَِت•الشعاب•المرجانيةُ•ُمهدَّدة•بالموِت•إِن•استمرَّ

•الحياةُ•البحريةُ•في•البحِر•األحمِر•أجيااًل•قادمةً«. آخُر•نذهُب•إليِه،•هِذِه•المياهُ•هَي•موطنُنا،•فحافظوا•عليها•أيها•البشُر؛•لكْي•تستمرَّ
• •أكتبُها•في•دفتري.	 ،•ثمَّ أذكُر•الفكرةَ•العامةَ•في•النصِّ
• •أكتبُها•في•دفتري.	 أستخرُج•مَن•الفقرِة•ثلَث•كلماٍت•متعلقٍة•بالبيئِة،•ثمَّ

•أسباِب•تلوِث•البحِر•األحمِر،•وأعرُضها•على•أصدقائي•أْو•أفراِد•أسرتي•ونتناقُش•فيها.  أبحُث•عْن•أهمِّ
•المعلوماِت•عِن••• •مْن•تلوِث•البحِر،•مثِل•تصميِم•بطاقاٍت•فيها•أهمُّ  أفكُر•مَع•مجموعٍة•مْن•زملئي•في•خطواٍت•عمليٍة•يمكنُنا•عملُها•للحدِّ

•. •نوزُعها•على•أصدقائِنا،•وأفراِد•مجتمِعنا•المحليِّ البحِر•األحمِر،•وسبُل•حمايتِِه•مَن•التلوِث،•ثمَّ
• •أكتبُها•في•دفتري.	 أستخرُج•مَن•الفقرِة•ثلثةً•مْن•)كاَن•وأخواتِها(•ثمَّ
• 	. أضبطُ•أواخَر•الكلماِت•الملونِة•في•النصِّ
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ني•التي•استغرقَْت•ملييَن•السنيِن.•بدْأُت•كائناٍت• أعرفُكْم•بنفسي،•أنا•بقعةُ•نفٍط،•سأخبُركْم•رحلةَ•تكوُّ
فوقَها•كمياٌت• تراكَمْت• الرماِل،• وُدفِنَْت•سريًعا•في• ماتَْت• والمحيطاِت،• البحاِر• في• تعيُش• دقيقةً• حيةً•
كبيرةٌ•مَن•الرسوبياِت•لتتحوَل•بقاياها•نتيجةَ•الضغِط•والحرارِة•إلى•نفٍط،•تتجمُع•في•مساماِت•الصخوِر،•

•تهاجُر•لتتجمَع•في•مصيدِة•النفِط•حيُث•يستخرجونَني. ثمَّ

•أعرُضهما•على•أفراِد•أسرتي•أْو•زملئي. (،•والثانيةُ•بـ•)أمسى(،•ثمَّ أضيُف•إلى•الفقرِة•جملتيِن•تبدأُ•األولى•بـ•)ظلَّ
واألحداَث،• والمكاَن،• والزماَن،• )الشخصياِت،• القصِة:• عناصَر• ُمراِعيًا• منها،• مستوحاةً• قصةً• أكتُب• • ثمَّ اآلتيةَ،• الّرسوماِت• أتأمُل• ثانياًا:•
•نتناقُش• •أعرُض•قصتي•على•أحِد•أصدقائي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي،•ثمَّ والحواَر(،•والسلمةَ•اللغويةَ•واإلملئيةَ،•ُموظِّفًا•علماِت•الترقيِم،•ثمَّ

فيها•ونتبادُل•التقويَم•وفَق•المعاييِر.

ِن•النفِط•في•المخطِط•اآلتي: •أرسُم•مراحَل•تكوُّ

أعرُض•ما•رسْمُت•مْن•مراحَل•على•زملئي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي،•
ِن•بيَن• ًحا•إياها،•وُمبيِّنًا•أوجهَ•الشبِه•واالختلِف•في•طريقِة•التكوُّ ُموضِّ
والفحِم• •، الطبيعيِّ والغاِز• )النفِط،• المختلفِة• • األحفوريِّ الوقوِد• أنواِع•

(،•وُمستعِرًضا•خصائَصها•الفيزيائيةَ.• الحجريِّ
أبحُث•عْن•أسباِب•هجرِة•النفِط•مْن•باطِن•األرِض•وصواًل•إلى•مصيدِة•

•استخراُجهُ. النفِط،•حيُث•يتمُّ
أفكُر:•لماذا•يسمى•النفطُ•الذهَب•األسوَد؟

• •للوقوِد•األحفوريِّ •أصمُم•منشــوًرا•للتوعيِة•بأثِر•االســتخداِم•الســلبيِّ
بأنواِعِه•المختلفِة•في•البيئِة،•ُمقتِرًحا•الحلوَل•المناسبةَ•لهِذِه•المشكلِة.

المعاييَر•اآلتيةَ:•وضوَح• ُمعتمديَن• أتبادُل•وزملئي•أعمالَنا•ونقيُمها•
الفكرِة،•واإلتقاَن،•والحلوَل•المناسبةَ.

We are all writers because as humans we need to write for different purposes and audiences. However, good 
writing is a skill that needs practice. This week we will practice writing by imagining that we are marine biologists. 
A marine biologist is a scientist who studies life in the sea. 

Purpose:•the•reason•for•writing•
Audience:•the•person/people•we•are•writing•to/for•

1(•Let’s• practice• planning• our•writing•with• this• activity• about• purpose.•Use• the• information• provided• to• plan•
writing.•An•example•has•been•done•for•you.*•)adapted•from•education.com(

Example
Audience:•Mom•and•Dad
Background:•I•would•like•to•visit•the•aquarium•with•my•friends.•
Purpose:•persuade
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	• I•can•write•a•letter•or•a•whatsApp•message•to•my•parents.•
	• I•can•include•these•reasons•why•it•is•a•good•idea•to•let•me•go:

learn about sea animals.
spend time with friends in a safe environment.
have some time to go shopping.

Now, choose one of the following and write. Share your writing with your classmates.
A(Audience:•Grade•6•students
••••Background:•Marine•biologist•explaining•to•students•about•sea•animals•that•live•in•the•Red•Sea.•
••••Purpose:•inform•
B(Audience:•Manager•of•Aquarium•Company•
• • • • Background:•Marine• biologist•wants• to• persuade• the•manager• to• build•
bigger•aquariums•for•the•sea•animals.•
••••Purpose:•persuade••
C(Audience:•5•year-olds•son/daughter•of•marine•biologist
•••Background:•Marine•biologist•telling•a•bedtime•story•about•the•ocean•and•
sea animals. 
•••Purpose:•Entertain

1.•هْل•ركْبَت•قاربًا•مْن•قبُل؟•
أالحظُ•في•تصميِم•كثيٍر•مَن•القوارِب•أنها•تحتوي•نوافَذ•شكلُها•شبهُ•منحرٍف•ومتوازي•أضلٍع،•

فضًل•عِن•اهتماِم•صانعيها•بمساحِة•هِذِه•النوافِذ.
•أراَد•مصمُم•قارٍب•أْن•يصمّمَم•نافذةً•على•واجهِة•القارِب•األماميِة•على•شكِل•متوازي•أضلٍع•
مساحتُهُ•3•م2•،•ونوافَذ•جانبيةً•على•شكِل•شبِه•منحرٍف•مساحتُهُ•2•م2.•هل•يمكنُني•مساعدتُهُ•على•

تحديِد•أبعاِد•هِذِه•النوافِذ•وشكلِها؟•
•منهما؟• أفّكُر: ما•الذي•أحتاُج•إلى•تحديِدِه•في•شبِه•المنحرِف•ومتوازي•األضلِع•لمعرفِة•مساحِة•كلٍّ
منحرٍف• وشبِه• مربعٍة،• وحداٍت• •3 مساحتُهُ• أضلٍع• متوازي• لرسِم• المربعاِت• ورَق• أستخدُم• •

مساحتُهُ•وحدتاِن•مربعتاِن.•)أكبُّر•الوحدةَ•المربعةَ•بالقياِس•المناسِب؛•ألرسَم•بسهولٍة(.
أ•(•كم•متوازَي•أضلٍع•مساحتُهُ•3•وحداٍت•مربعٍة•يمكنُني•رسُمهُ؟•أبرُر•إجابتي.
ب(•كْم•شبهَ•منحرٍف•مساحتُهُ•وحدتاِن•مربعتاِن•يمكنُني•رسُمهُ؟•أبرُر•إجابتي.
•شكٍل؟•أوضُح•كيَف•عرْفُت•ذلَك.• ج(•ما•األبعاُد•التي•يمكنُني•تحديُدها•في•كلِّ

•مْن•متوزاي•األضلِع•وشبِه•المنحرِف. •أناقُش•زملئي•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•كيَف•أحصُل•على•مساحِة•كلٍّ
2.••أستعيُن•بزميلي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي،•أْو•معلمي•على•رسِم•قطِع•لعبِة•)Tangram(•السبِع،•كما•في•الشكِل•اآلتي،•التي•تتكوُن•مْن•خمسِة•
يًا•زميلي•أْو•أحَد• ها،•ُمتحدِّ •أقصُّ ،•ومربٍع•واحٍد،•ومتوازي•أضلٍع•واحٍد.•ثمَّ مثلثاٍت:•مثلثاِن•كبيراِن،•ومثلثاِن•صغيراِن،•ومثلٍث•وسطيٍّ

أفراد•أسرتي•في•صنِع•المطلوِب•إلينا•بهِذِه•القطِع،•ثمَّ•حساِب•مساحتِها•بالوحدِة•المربعِة،•)يُشتَرطُ•عدُم•وضِع•القطِع•فوَق•بعِضها(:
•أحسُب•مساحتَهُ•بالوحدِة•المربعِة. •لتكويِن•متوازي•أضلٍع،•ثمَّ أ•(••أستخدُم•قطعتيِن•على•األقلِّ
•أحسُب•مساحتَهُ•بالوحدِة•المربعِة. •لتكويِن•شبِه•منحرٍف،•ثمَّ ب(•أستخدُم•قطعتيِن•على•األقلِّ

ج(•أستخدُم•القطَع•السبَع•كاملةً•لتكويِن•متوازي•أضلٍع.
د•(•أستخدُم•القطَع•السبَع•كاملةً•لتكويِن•شبِه•منحرٍف.

هـ(•أستخدُم•القطَع•السبَع•كاملةً•لتكويِن•أحِد•القوارِب•اآلتيِة:

1•وحدة•مربعة

2•وحدة•مربعة

1•وحدة•
مربعة

2•وحدة•
مربعة

2•وحدة•
مربعة

4•وحدات•مربعة

4•وحدات•مربعة
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:
اللّغةُ العربيّةُ:•يمارُس•طفلي•في•هذا•النشاِط•مهارةَ•القراءِة•عْن•موضوِع•تلوِث•البحِر•األحمِر•ُمراِعيًا•معاييَرها،•ويستخلُص•فكرتَهُ•ويفكُر•مَع•أصدقائِِه•
أْو•أفراِد•األسرِة•في•حلوٍل•عمليٍة•لهِذِه•المشكلِة.•يتدرُب•طفلي•في•هذا•النشاِط•على•تحديِد•كاَن•وأخواتِها،•وضبِط•اسِمها•وخبِرها،•وإنشاِء•جمٍل•صحيحٍة•

تمثلُها.•يكتُب•طفلي•في•هذا•النشاِط•أيًضا•قصةً•قصيرةً•مستوحاةً•مْن•رسوماٍت•معطاٍة.•
العلوُم:•يطوُر•هذا•النشــاطُ•لــدى•طفلي•مهارةَ•التحليِل•والمقارنِة،•ويجعلُهُ•قادًرا•على•التعبيِر•عْن•أفكاِرِه•بالرســِم•وتصميِم•المنشــوراِت•بإبداٍع.•يزيُد•هذا•
النشــاطُ•قدرةَ•طفلي•على•التواصِل•مَع•أفراِد•أســرتِِه•وزملئِِه•وتقييِم•أعمالِهْم•وفَق•معاييَر•محددٍة.•ينمي•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•اتجاهاٍت•إيجابيةً•نحَو•حمايِة•

بيئتِِه•مَن•التلوِث•والمحافظِة•عليها.••
ُن•هذا•النشاطُ•طفلي•مْن•ممارسِة•خطواِت•الكتابِة،•مثِل•تحديِد•الجمهوِر•والغرِض•مما•سيكتبُهُ.•ينمي•هذا•النشاطُ•قدرةَ•طفلي•على• اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يمكِّ

التخطيِط•لكتابِة•الموضوِع.•اختيار•الكلمات•وهيكل•الجملة•مكونان•من•مكونات•الكتابة•التي•ستختلف•وفقًا•للغرض•والجمهور.
•مْن• النشاطُ•استيعاَب•مفهوِم•مساحِة•كلٍّ •طفلي•في•هذا•النشاط•مسائَل•على•مساحتَي•متوازي•األضلِع•وشبِه•المنحرِف،•ويتيُح•لَهُ• الّرياضيّاُت: سيحلُّ
• متوازي•األضلِع•وشبِه•المنحرِف•باستخداِم•تمثيلٍت•متعددٍة•للتعبيِر•عنهُ،•مثِل•ورِق•المربعاِت•وقطِع•تانغرام.•ينمي•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•التفكيَر•المنطقيَّ

•المشكلِت•باستخداِم•قطِع•تانغرام. والقدرةَ•على•حلِّ

َ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:

  اللّغةُ العربيّةُ: 
•مَن• •ليتأكَد•لي•فهُمهُ،•وأناقُشهُ•في•قضيِة•تلوِث•البحاِر،•واألفكاِر•الممكنِة•للحدِّ الطّريقةُ:•أتبادُل•مَع•طفلي•القراءةَ•والتقويَم•وفَق•المعاييِر،•وأناقُشهُ•في•النصِّ
• التلوِث.•أشجُع•طفلي•على•تصميِم•البطاقاِت•وتوزيِعها•على•أفراِد•األسرِة•واألصدقاِء.•أستذكُر•مَع•طفلي•كاَن•وأخواتِها،•وضبطَ•اسِمها•وخبِرها،•وأحثُّهُ•على•حلِّ
•أستمُع•لقراءتِِه•القصةَ•وأعزُزهُ. األسئلِة•المتعلقِة•بها،•وأستذكُر•مَعهُ•عناصَر•القصِة،•وأوجههُ•إلى•تأمِل•الّرسوماِت•المعطاِة؛•لكْي•يكتَب•قصةً•معبرةً•عنها،•ثمَّ

  العلوُم:
ِن•النفِط،•ثمَّ•رسِمها•في•المخطِط•المحدِد،•أستمُع•لطفلي•في•أثناِء• الطّريقةُ: أوجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•قصِة•)بقعةُ•نفٍط(،•وأشجُعهُ•على•تحديِد•مراحِل•تكوُّ
•بالتوعيِة• •المختلفِة•وأعزُز•أداَءهُ،•أوجهُ•طفلي•إلى•تصميِم•المنشوِر•الخاصِّ ِن•النفِط•وحديثِِه•عنها•ومقارنتِِه•بيَن•أنواِع•الوقوِد•األحفوريِّ عرِضِه•مراحَل•تكوُّ
،•أسأُل•طفلي•عِن•الحلوِل•التي•يقترُحها•لعلِج•هِذِه•المشكلِة•وكيفيِة•تمثيلِها•في•المنشوِر.•أشجُع•طفلي•على•تبادِل• •للوقوِد•األحفوريِّ بأثِر•االستخداِم•السلبيِّ
.)QR•code(•األعماِل•مَع•زملئِِه•وتقييِمها•وفَق•المعاييِر•المحددِة،•وأساعُدهُ•على•الوصوِل•إلى•مصادِر•المعرفِة•المتاحِة•على•الرمِز•سريِع•االستجابِة

  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: 
•ممارسةَ•الكتابِة•تجعُل•منهُ•كاتبًا•ُمبِدًعا.•أساعُد•طفلي•على•التفكيِر•في• الطّريقةُ: أقرأُ•المقدمةَ•عِن•الهدِف•والجمهوِر•مَع•طفلي.•أشرُح•لطفلي•أنَّ

الكتابِة•لجماهيَر•مختلفٍة.
  الرياضيّاُت: 

•مْن•متوازي•األضلِع•وشبِه•المنحرِف،•وأطلُب•إليِه•رسَم•متوازي•أضلٍع•وتحديَد•قاعدتِِه•وارتفاِعِه،• الطّريقةُ: أستذكُر•مَع•طفلي•خصائَص•كلٍّ
ها،•)يمكُن•مسُح•الرمِز•سريِع•االستجابِة؛•لمعرفِة• ورسَم•شبِه•منحرٍف•وتحديَد•قاعدتيِه•وارتفاِعِه.•أنفُذ•مَعهُ•نشاطَ•التانغرام،•برسِم•أشكاِل•تانغرام•وقصِّ
•الورِق(،•أشجُعهُ•على•المثابرِة•في•تكويِن•األشكاِل•المطلوبِة،•وأطلُب•إليِه•تشكيلَها•بطرائَق•عدٍة•إْن•أمكَن.• كيفيِة•استخداِم•قطِع•تانغرام•السبِع•عبَر•طيِّ
يمكُن•مسُح•الرمِز•سريِع•االستجابِة؛•للحصوِل•على•إجاباِت•نشاِط•تانغرام.•بناًء•على•النشاِط•الذي•نفَذهُ،•أطلُب•إليِه•أْن•يوضَح•كيَف•يمكنُهُ•الحصوُل•

•مْن•متوازي•األضلِع•وشبِه•المنحرِف•بطرائَق•مختلفٍة،•ُمعتِمًدا•على•األشكاِل•الهندسيِة•األخرى•التي•يعرفُها. على•مساحِة•كلٍّ
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• أكتُب•تأملتي•عما•نفذتُهُ•وزميلي•في•هِذِه•اللعبِة:•ما•الشكُل•الذي•َسهَُل•عليَّ
تكوينُهُ؟•وما•الشكُل•الذي•واجْهُت•فيه•تحديًا؟•ما•الشيُء•المشترُك•بيَن•األشكاِل•
بكْم• كّوناها؟• التي• األشكاِل• مساحاُت• اختلفَْت• كيَف• وزميلي؟• نتُها• كوَّ التي•

طريقةً•أستطيُع•بها•إيجاَد•مساحتَي•شبِه•المنحرِف•ومتوازي•األضلِع؟




