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 اللغةُ العربيةُ: أبحُث عِن الحلِّ
       هْل يمكُن أْن يعيَش أحٌد مْن غيِر كهرباَء؟  أتخيُل كيَف ستكوُن حياتُهُ؟

 أتأمُل السؤاليِن السابقيِن، ثمَّ أعبُِّر شفويًّا بجمٍل قصيرٍة في زمٍن محدٍد عْن حاجاتِنا إلى الكهرباِء.
    1 - أَْقَرأُ القّصةَ اآلتيةَ قراءةً صامتةً في زمٍن مناسٍب، 

ُمستخِدًما ما في الجدوِل لتحديِد الكلماِت الغامضِة، 
والعباراِت غيِر الواضحِة، والمعلوماِت المعروفِة 

؛ لكْي أفهَم النصَّ فهًما صحيًحا:  الجديدِة في النصِّ

كاَن  البَْلَدِة،  ُكلِّ  َوِمْن  البَْيِت،  ِمَن  الَمصابيِح  ُكلُّ  اْختَفَْت  اللَّيالي،  ِمَن  لَْيلٍَة     "في 
الظَّالُم في ُكلِّ َمكاٍن، كاَن أَْمًرا ُمْرِعبًا، َشَعْرنا بِاْلَخْوِف، بَْحْثنا في ُكلِّ َمكاٍن، َولَْم 
َولِماذا  أََخَذها؟  َمْن  أَْيَن َمصابيُحنا؟  يَتساَءلوَن:  البَْلَدِة  أَْهُل  اجتمَع  الَمصابيَح،  نَِجِد 
أَْبَحُث في  الُمَكبََّرةَ، ومشيُت  َعَدَستي  الُمْشِكلَِة، وأَْمَسْكُت  فَكَّْرُت في َحلِّ  يَأُْخُذها؟ 
بَعيٍد  ِمْن  َرأَْيُت  َوفَْجأَةً  اَْلغابَةَ،  َوَعبَْرُت  ْهَل،  السَّ َونََزْلُت  الَجبََل،  األَْرِض، َصِعْدُت 
ْوُء؟ اْقتََرْبُت َحتّى َوَصْلُت إِلى الَمكاِن، َوكانَِت  تََوهًُّجا َشديًدا، ِمْن أَْيَن يَأْتي هذا الضَّ
َكةٌ، ثُمَّ َسِمْعُت َصْوتًا  الُمفاَجأَةُ؛ ُكلُّ َمصابيِح البَْلَدِة تَتََكدَُّس داِخَل َعَربٍَة َولِكنَّها ُمفَكَّ
، َوقاَل: نََعْم يا  َغريبًا، يَقوُل: أَنا َمْن أََخْذُت الَمصابيَح، فََخَرَج ِمْن داِخِل الَكْهِف ُدبٌّ
: أَنا َوحيٌد، ال أَنيَس َوال َجليَس معي،  ِزياُد، أَنَا. َسأَْلتُهُ: َولِكْن لِماذا؟ أَجابَني الدُّبُّ
فَكَّْرُت لَْو أَنَّني َمَلُْت َكْهفي بِالمصابيِح، فَسْوَف يَْلَمُع َكالنَّْجِم، فَيُْعثُُر أَْصِدقائي َعلى 
َكْهفي بُِسهولٍَة، َمصابيُحُكْم َستَِجُدها في الَعَربَِة، تِْلَك الَمصابيُح تَْستَْهلُِك َكثيًرا ِمَن 

الكهرباِء، لَقَْد أَْعطاني ُسّكاُن البَْلَدِة الُمجاِوَرِة َمصابيَح مَوفَِّرةً للكهرباِء. 
    أُْلقْيُت نَْظَرةً َعلى الَمصابيِح، َوفَْجأَةً راوَدْتني فِْكَرةٌ بّدلَْت ُكلَّ األَْوضاِع، أََخْذُت الَمصابيَح، َوأَْسَرْعُت إِلى أَْصِدقائي، َوأَْخبََرتُهُْم َعِن 
ْلنا ُكلَّ الَمصابيِح إِلى ُزْهِريّاٍت ذاِت أَْشكاٍل ُمْختَلِفٍَة، باْستِْخداِم األَْلواِن َواَْلُخيوِط،  الُمْشكلِة، وعْن فِْكَرتي، َوَعلى الفَْوِر بََدْأنا التَّْنفيَذ، َحوَّ
ثُمَّ بِْعناها َواشتَرْينا بِثََمنِها َمصابيَح َجديَدةً مَوفَِّرةً لِْلَكْهَرباِء، َوّزْعناها َعلى أَْهِل البَْلَدِة، فَفَِرحوا َكثيًرا؛ اآلَن يَْستَطيعوَن تَْوفيَر فاتوَرِة 

، فَقَْد تَناَوْبنا أَنا َوأَْصِدقائي َعلى ُمجالََستِِه َوتَْسليَتِِه في َوْحَدتِِه". الَكْهَرباِء، أَّما َصديقُنا الدُّبُّ
                                                                                                                        قّصةُ "لغُز اختفاِء المصابيِح"، مروة البلتاجي 

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 )7(: أكتشُف الكهرباَء

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُم           الّرياضّياُت  الّلغُة اإلنجليزّيُة       الّلغُة العربّيُة  

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً وجهريّةً في زمٍن مناسٍب مَع الفهِم واالستيعاِب، ُمستعينًا بما أقرأُ في حلِّ 	 

ما يواجهُني مْن مشكالٍت.
أقرأَ قصيدةً بسيطةً وأفهَم محتواها.	 
 	 . أحلَّ جملةً عدديةً مفتوحةً، ُمتحقِّقًا مْن صحِة الحلِّ
يًا مكوناِت الدارِة الكهربائيِة البسيطِة. 	  أوضَح المقصوَد بالتياِر الكهربائيِّ والدارِة الكهربائيِة البسيطِة، ُمسمِّ

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق، وصحٍف، ومقصٍّ آمٍن للطفاِل، وصوٍر، ومجالِت أطفاٍل، وصمٍغ، وألواٍن.

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

  

  
  

  

جسور التعلم

عباراٌت غيُر واضحٍةمعلوماٌت جديدةٌمعلوماٌت معروفةٌكلماٌت غامضةٌ
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ليَم، الطاّلقَةَ، َعالماِت التَّرقيِم.           أَقرأُ القّصةَ السابقةَ قراَءةً َجهريَّةً صحيحةً، ُمراِعيًا ما يأْتي: النُّطَق السَّ
         - أفسُر معاني المفرداِت اآلتيِة مَن السياِق، أْو باستخداِم المعجِم ُمستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي:

            عبْرُت، توهٌُّج، تتكّدُس، أنيٌس، تستهلُك، راودْتني. 
  - أُجيُب اأَْلَْسئِلَةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثُمَّ أُناقُش أََحَد أَْفراِد أُْسَرتي، أَْو أََحَد ُزَمالئي في إِجابَتي: 

ِة.     - أبحُث عِن الشَّْخِصيّاِت الّتي َوَرَدْت في القصَّ
ِة. - أُبيُّن المفاجآِت الّتي حدثَْت في القصَّ

- أَِصُف ُشعوَر ِزياٍد في أَثناِء بَْحثِِه َعِن المصابيِح. 
 . ها لكلٍّ مَن الدبِّ وأهِل البلدِة، مَع ذكِر الدليِل مَن النصِّ - أذكُر فوائَد المصابيِح ومضارَّ

، ُمعلِّاًل سبَب اختياري لَهُ.  - أبحُث عْن مصدٍر بديٍل لضوِء المصباِح يمكُن أْن يستخدَمهُ الدبُّ
- أستقصي عْن طرائَق إلعادِة استخداِم المصابيِح المستهلكِة للكهرباِء، ثمَّ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في الطريقِة شفويًّا.

2 - "أخبَر الدبُّ زياًدا قائاًل: "مصابيُحكْم تستهلُك كثيًرا مَن الكهرباِء"، أتأمُل العبارةَ، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها:- 
   - أستخدُم شجرةَ المشكالِت لتحديِد المشكلِة، وأسبابِها، والنتائِج، ثمَّ أقترُح عدًدا مَن الحلوِل،

، ونتبادُل اآلراَء.             ثمَّ أستمُع لزمالئي في الصفِّ
- أصمُم مطويةً عْن طرائِق توفيِر استهالِك الكهرباِء، ُمتّبًِعا ما يأتي:

- أختاُر عنوانًا مناسبًا ُمبيِّنًا الهدَف مَن المطويِة.
، - أحدُد المصادَر التي يمكُن اإلفادةُ منها، مثَل: مكتبِة المدرسِة، والموادِّ الدراسيِة األخرى، وشبكِة اإلنترنتِّ

  والمجالِت وغيِرها، ثمَّ أجمُع الصوَر المناسبةَ، وأكتُب جماًل عْن طرائِق توفيِر استهالِك الكهرباِء ُمستخِدًما لغةً سليمةً.
   - أقرأُ مضموَن المطويِة على مجموعٍة مْن زمالئي في الصفِّ بلغٍة سليمٍة وبطالقٍة، ُمراعيًا سالمةَ النطِق، وأستمُع لزمالئي، 

           ونتبادُل اآلراَء في مشكلِة استهالِك الكهرباِء.                                            

We need Electricity :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Have you ever thought about how TV and electronic devices work?
What do you do when electricity is cutting off?

 Read this song about electricity and fill in the gaps with the correct words.

          heat         electricity        trill         safe

  

    

             

                                   

  Name three devices that work on electricity.

 Rhyming words are words that have the same ending sound like: computer and toaster. Can you find other 
examples?

  Work with your friends and write three sentences about the danger of electricity.

 Write another stanza about saving electricity. Try to use rhyming words. Share your stanza with your friends. 2

النتائُج

المشكلةُ

األسباُب

We can't  see …………….. .
We see what it does.
It is a kind of energy,
To make things buzz.
Light, fridge, computer,
TV and toaster!
Without electricity,
How life could be?
You must be …………….., for it can kill.
Never play with electricity,
Just for a ……………….. .
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 الرياضياُت: لعبةُ األلغاِز
خالَل بحِث زياٍد عِن المصابيِح الكهربائيِة المفقودِة، شارَك أختَهُ سمَر في )لعبِة األلغاِز(، بحيُث يطرُح كلٌّ منهما لغًزا على اآلخِر لكْي يجيَب عنهُ.

1( ألعُب أنا دوَر زياٍد، ويلعُب زميلي أْو أحُد أفراِد أسرتي دوَر سمَر في اللعبِة، ويجيُب كلٌّ منّا على اللغِز، ُمتّبًِعا الخطواِت اآلتيةَ:
           الخطوةُ األولى: كتابةُ الجملِة المفتوحِة.

    الخطوةُ الثانيةُ: حلُّ الجملِة المفتوحِة )إيجاُد العدِد المفقوِد(.
    الخطوةُ الثالثةُ: التحقُق مْن صحِة اإلجابِة.

؟ ، يصبُح لدينا 90 مصباًحا، ما عدُد المصابيِح التي أخَذها الدبُّ ● زياٌد: عنَد إضافِة 8 إلى عدِد المصابيِح التي أخَذها الدبُّ  
● سمُر: عنَد طرِح 15 مْن عدِد المصابيِح الجديدِة الموفرِة للكهرباِء التي اشتريناها، يكوُن الناتُج 87، ما عدُد المصابيِح التي اشتريناها؟  
● زياٌد: خالَل بحثِنا عِن المصابيِح، كنّا 7 مجموعاٍت متساويِة العدِد، وكاَن عدُدنا جميًعا 28 شخًصا، ما عدُد أفراِد كلِّ مجموعٍة؟  
● سمُر: عنَد ضرِب عدِد ساعاِت البحِث عِن المصابيِح في 2، يكوُن الناتُج مساويًا لناتِج طرِح 8 مْن 20، ما عدُد ساعاِت البحِث؟  

ًرا اإلجابةَ. ، ُمبرِّ 2( أُشارُك زميلي في توضيِح طريقِة تفكيِر كلٍّ منّا في الحلِّ وخطواِت الحلِّ
3( أكتُب الجملةَ المفتوحةَ التي تمثُّل كلَّ عبارٍة مما يأتي، ُمعتبًِرا  يمثُّل عمَر زياٍد،  يمثُل عمَر أختِِه سمَر:

● قاَل زياٌد: ناتُج جمِع ُعْمري وُعْمِر أختي سمَر يساوي 21 عاًما.  
● قالَْت سمُر: ناتُج طرِح ُعْمري مْن ُعْمِر أخي زياٍد يساوي 3 أعواٍم.  

4( أَجُد أربعةَ أعداٍد لكلٍّ مْن ُعْمِر زياٍد وسمَر تحقُق العبارةَ التي قالَها زياٌد.
5( أُشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إيجاِد العدديِن المفقوديِن في السؤاِل )3(، اللذيِن يحققاِن ما قالَهُ زياٌد وسمُر مًعا، وأجُد ُعْمَر كلٍّ

ًحا طريقةَ تفكيري.     مْن زياٍد وسمَر، وأتحقُق مْن صحِة اإلجابِة، ُموضِّ

 العلوُم: أضيُء العتمةَ
ِن الذي   أتواصُل: ُمستعينًا بالشكِل المجاوِر، أشارُك أسرتي في تحديِد الُمكوِّ

يمكنُني إضافتُهُ إلى الدارِة الكهربائيِة للتحكِم في إضاءِة المصباِح أْو إطفائِِه.

ِن الذي يتحكُم في تشغيِل داراٍت كهربائيٍة،   أبحُث: في المنزِل عْن أشكاٍل مختلفٍة للُمكوِّ
أْو إطفائِها.

 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في تعبئِة الجدوِل 
ًحا سبَب إضاءِة المصباِح أْو عدِم إضاءتِِه في كلِّ  المجاوِر، ُموضِّ

حالٍة مَن الحاالِت.
 أفكُر: كيَف ستكوُن الحياةُ على سطِح األرِض بال كهرباَء؟

التعليميِّ بعَد  الفيديو   أتواصُل: أشارُك أسرتي في متابعِة 
.)QRCode( مسِح الرمِز سريِع االستجابِة
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أسالٌك فلزيَّةٌ

بطاريَّةٌ

مصباٌح

 شحناٌت
كهربائيَّةٌ

_
+

_
+

_

+

_
+ شكُل الدارِة 

الكهربائيِة

الدارةُ:
مفتوحةٌ، مغلقةٌ

المصباُح:
يضيُء، ال يضيُء

بطاريةٌ

جهاٌز كهربائيٌّ 
)المصباُح(

 مفتاٌح
كهربائيٌّ

أسالُك
 توصيٍل
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي التعبيَر عْن رأيِه شفويًّا وكتابةً، وإجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد، ويتعلُم كيفيةَ حلِّ مشكالٍت تواجهُهُ في حياتِِه، والتقييَم 
الذاتيَّ في القراءِة الجهريِة والصامتِة، ويتعلُم كيَف يصمُم مطويةً. 

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يقرأُ ويكتُب قصيدةً بسيطةً باللغِة اإلنجليزيِة. يتعلُم أهميةَ الكهرباِء ومجموعةً مَن المفرداِت الجديدِة عِن 
الكهرباِء. يكتُب مقطًعا قصيًرا لتكملِة قصيدٍة.

الرياضياُت: يتعلُم طفلي كتابةَ الجملِة المفتوحِة التي تمثُِّل موقفًا حياتيًّا ُمحّدًدا، ويتعلُم حلَّها باتباِع خطواِت حلِّ الجملِة المفتوحِة، ثمَّ يتحقُق 
. . يشارُك طفلي أفكاَرهُ ويعبُِّر عْن طريقِة حلِِّه رياضيًّا ويبرُر خطواِت الحلِّ مْن صحِة الحلِّ

العلوُم: يتعلُم طفلي أهميةَ الكهرباِء في إضاءِة المصابيِح، ويتعرُف عناصَر الدارِة الكهربائيِة وأهميةَ كلٍّ منها. يميُز طفلي الدارةَ الكهربائيةَ 
المفتوحةَ مَن المغلقِة. يقّدُر طفلي أهميةَ الكهرباِء في حياتِِه. 

َ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: أبحُث عِن الحلِّ 

الطّريقةُ: أناقُش طفلي في فائدِة الكهرباِء في حياتِنا عموًما وأهميِة المصابيِح خصوًصا، وأدعُم طفلي في تقييِم أدائِِه في قراءتِِه القصةَ 
أناقُش طفلي في إجاباتِِه األسئلةَ،  أثناِء قراءتِِه النصَّ قراءةً صامتةً وتحديِد المطلوِب فيِه.  قراءةً جهريةً، وفي استخداِمِه الجدوَل في 
وأتبادُل مَعهُ اآلراَء في حلِّ مشكلِة استهالِك الكهرباِء وطرائِق التوفيِر، أوفُر لطفلي بعَض األدواِت التي سيحتاُجها عنَد تصميِم المطويِة، 

، والصمِغ وغيِرها، وأقترُح عليِه الشكَل الخارجيَّ للمطويِة.  مثِل: األوراِق، ومجالِت األطفاِل، ومقصٍّ بالستيكيٍّ

We need Electricity :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطّريقةُ: أناقُش طفلي في أهميِة الكهرباِء وحاجتِنا إليها. أقرأُ مَع طفلي وأطلُب إليِه أْن يكمَل الفراَغ بعَد أْن أناقَشهُ في المعنى.

أسأُل طفلي عِن الكلماِت ذواِت اإليقاِع المتشابِه )القافيِة(. أناقُش طفلي في وسائِل الوقايِة مْن مخاطِر الكهرباِء. أساعُد طفلي على كتابِة 
مقطٍع إضافيٍّ للقصيدِة.

  الرياضياُت: لعبةُ األلغاِز

الطّريقةُ: أسأُل طفلي عْن مفهوِم الجملِة المفتوحِة، وأطلُب إليِه عرَض أمثلٍة عليها. أستمُع لطفلي وهَو يوضُح طريقةَ التفكيِر ويبرُر 
. أشارُك طفلي في لعبِة األلغاِز وأطوُرها مَعهُ. . أشجُع طفلي على التحقِق مْن صحِة الحلِّ بالعودِة إلى الموقِف األصليِّ خطواِت الحلِّ

  العلوُم: أضيُء العتمةَ

الطّريقةُ: أناقُش طفلي في توضيِح كيفيِة إضاءِة مصباٍح في دارٍة كهربائيٍة، وأستمُع لطفلي وهَو يوضُح أهميةَ عناصِر الدارِة الكهربائيِة البسيطِة. 
، وأشارُكهُ في البحِث عْن أشكاِل القواطِع والمفاتيِح الكهربائيِة في البيِت.  أساعُد طفلي على توضيِح عمِل المفتاِح الكهربائيِّ

أساعُد طفلي على تمييِز الدارِة الكهربائيِة المفتوحِة مَن المغلقِة، وأشارُكهُ في متابعِة الفيديو التعليميِّ عِن الداراِت الكهربائيِة البسيطِة.


