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ُب ُر ثمَّ أُجرِّ  العلوُم: أُفكِّ

: الخامُس الصفُّ
ٌة نشاُط )7(: مشكالٌت وحلوٌل علميَّ

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

• تعليماٌت•صوتيّةٌ•ومرئيّةٌ•ترشُدني•في•أثناِء•تنفيِذ•األنشطِة.	
• أمثلةٌ•على•األنشطِة•المنجزِة•والمهّماِت•اإلضافيِّة•جميِعها.	
• معلوماٌت•وروابطُ•إضافيّةٌ•تزّوُدني•بأفكاٍر•تدعُم•عمليةَ•التّعلِّم.	

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:
• .•أصنَِّف•مجموعًة•مَن•	 َم•تجربًة•لقياِس•كثافِة•بعِض•الموادِّ َح•مفهوَم•الكثافِة.•أصمِّ أميَز•الكتلَة•مَن•الوزِن.•أوضِّ

فِو•فوَق•الماِء. الموادِّ•حسَب•خاصيَِّة•الطَّ
• ًما•حديثي•عبَر•مالحظاِت•اآلخريَن،•ُمبِدًيا•رأيي•	 أعبَِّر•شفوًيّا•في•حدوِد•دقيقٍة•إلى•اثنتْيِن•عْن•فكرٍة•محّددٍة•مقوِّ

ماِن•والمكاِن،•وكاتًبا•همزَتِي•الوصِل•والقطِع•كتابًة•سليمًة. ًفا•اإلضافَة،•وظرفِي•الزَّ بجرأٍة•وطالقٍة،•وموظِّ
• •على•معاني•الكلماِت.••	 أقرأَ•فقرًة•قصيرًة•باللغِة•اإلنجليزيِة•ألستدلَّ
• •أحلَّها	 أكتَب•معادلًة•تتضمُن•عمليَة•ضرٍب•أْو•قسمٍة،•ثمَّ

أحتاُج إلى:•أوراٍق،•وقلٍم،•وماٍء،•وصبغِة•طعاٍم•بألواٍن•عدٍة،•وكأِس•ماٍء•كبيرٍة،•وفنجاٍن•صغيٍر،•وملٍح،•وزيٍت،•وميزاٍن.

•:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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: كتلةٌ•ووزٌن أوالاً
نها•في•دفتري. أستذكُر•مَع•أحِد•أفراِد•أسرتي•المقصوَد•بما•يأتي:•)الكتلةُ،•الوزُن،•الكثافةُ(،•وأدوِّ

•الموجودِة•على•ُغلُِف• •أقيُس•كتلَة•عدٍد•مَن•األشياِء•في•منزلي؛•ُمستخِدًما•ميزاًنا•للكتلِة•في•المنزِل•إْن•ُوِجَد،•أْو•عْن•طريْق•مالحظِة•كتلِة•الموادِّ
•الكتلَة•هَي•الكميَُّة• •مْن•هِذِه•الموادِّ،•وأشرُح•المقصوَد•بالكتلِة•كما•تعلَّْمُت•في•درِس•العلوِم؛•متنبًِّها•أنَّ ُن•كتلَة•كلٍّ •في•المنزِل.•أدوِّ بعِض•الموادِّ

•الميزاَن•هَو•أداُة•قياِس•الكتلِة،•والغراَم•أِو•الكيلوغراَم•هَو•وحدُة•قياِسها. الَمقيسُة،•وأنَّ
•منا•بوحدِة•نيوتَن•)الوزُن•هَو• •أقيُس•كتلتي•وأفراَد•أسرتي•باستخداِم•ميزاٍن•للكتلِة،•وأحسُب•وزَن•كلٍّ أوضُح•الفرَق•بيَن•الكتلِة•والوزِن،•ثمَّ

مقداُر•جذِب•األرِض•للجسِم،•وهَو•يساوي:•كتلةَ•الجسِم•×•10(.
500(،•وأملُؤها•بالماِء،•وآخُذ•قارورةً• cm3(•باالستعانِة•بأحِد•أفراِد•أسرتي•الكباِر،•أستخدُم•قارورةَ•ماٍء•صغيرةً•معلومةَ•الحجِم،•مثاًل
•مْنها•باستخداِم•ميزاٍن•متوافٍر،•أْو•في•سوبرماركت•قريٍب•مَن• يِت،•وثالثةً•أملُؤها•بالملِح،•أقيُس•كتلةَ•كلٍّ مطابقةً•لها•تماًما،•وأملُؤها•بالزَّ

ُن•النَّتائَج•في•الجدوِل•اآلتي: البيِت،•وأدوِّ

االستنتاُج: أيُّ الموادِّ كثافتُها أعلى؟ الماُء الملُح يُت الزَّ الكميَّةُ الَمقيسةُ

)g(•ُالكتلة
)cm3(•الحجُم•

)كما•هَو•مكتوٌب•على•القارورِة(
)g/cm3(•ُالكثافة•

ثانياًا:•كيَف•أجعُل•الموادَّ•تطفو
التّجربِة•اآلتيِة:•أحضُر•وعاًء•كبيًرا• تنفيِذ• الموادَّ•مْن•حولي•إلى•موادَّ•تطفو،•وموادَّ•تنغمُر؛•مستعينًا•بأحِد•أفراِد•أسرتي•في• أصنُِّف•
ُب•األشياَء•في•المنزِل،•مثَل:•قطٍع•نقديٍَّة،•ورقائِق•األلمنيوِم•على•هيئِة•شبه•كروية،•ومسماٍر،•وخشٍب،• •أجرِّ )حوًضا(،•وأملؤهُ•بالماِء،•ثمَّ

وقطعِة•فليٍن،•ومكعِب•ثلٍج،•وزيٍت،•وبرتقالٍة•مقشَّرٍة،•وتفَّاحٍة،•وحبِّة•بندورٍة،•وحبِّة•بطاطا،•وغيِرها.
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•أحّدُد•ما•يأتي•مْن•عناصِر•القّصِة•فيِه:•زماُن•حدوثِها،•والمكاُن،•والشَّخصيّاُت،•وبطُل•القّصِة،• •قراءةً•صامتةً•فاهمةً،•ثمَّ : أقرأُ•النّصَّ الاً أوَّ
. والعقدةُ•)المشكلةُ(،•والحلُّ

•الّسابِق•فقرةً•قصيرةً•تمثُِّل•نهايةً•للقّصِة،•على•أْن•تكوَن•منسجمةً•مَع•الّسياِق•واألحداِث،•ومعاييِر•الكتابِة. ثانياًا: أضيُف•إلى•آخِر•النًّصِّ
ثالثاًا: أتناقُش•مَع•زمالئي،•أْو•أفراِد•أسرتي•في•العبارتَْيِن•اآلتيتَْيِن؛•ُمبِديًا•رأيي،•ومدافًعا•عْنهُ•بالحجِج.

أ-•يعوُد•الفضُل•في•وضِع•أرخميدَس•نظريَّتَهُ•إلى•الّصائِغ.
. ب-•كاَن•طلُب•الملِك•إلى•أرخميدَس•غيَر•منطقيٍّ

نًا•مْن•مضاٍف•ومضاٍف•إليه.••••••••••ب-•ظرَف•زماٍن. •ما•يأتي:•أ-•تركيبًا•مكوَّ رابعاًا:•أستخرُج•مَن•النَّصِّ
ا: أضُع•همزةَ•وصٍل•)ا(•أْو•همزةَ•قطٍع•)أَ،•أِ،•أُ(•مكاَن•…•في•ما•يأتي: خامساً

•••أ-•...ستطيُع•تحديَد•حجِم•الجسِم•المغموِر.••••ب-•...ستثنى•معلُِّمنا•طالبًا•مريًضا•مَن•المشاركِة.••ج-•...سداُء•النُّصِح•ألخيَك•واجٌب.
ا: أعرُب•الكلمتَْيِن•المكتوبتَْيِن•بالخطّ•الغامِق•في•الجملِة•اآلتيِة:•حجُم•الماء•الُمزاِح•خارج•الحوِض•يساوي•حجَم•الجسِم•المغموِر•فيِه.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• سادساً
سابعاًا: ألّخُص•القّصةَ•الّسابقةَ،•وأسرُدها•بكلماتي•الخاّصِة•على•مساِمِع•زمالئي،•أْو•أفراِد•أسرتي•في•حدوِد•دقيقٍة•إلى•دقيقتَْيِن؛•مراعيًا•ما•

ِث،•وُمنتفًِعا•بما•يقّدمونَهُ•مْن•مالحظاٍت. نتّفُق•على•االلتزاِم•بِه•مْن•معاييِر•التَّحدُّ

تعوُد•قّصتُنا•إلى•ما•قبَل•الميالِد•بحوالَي•مئتَْي•عاٍم،•وبالتّحديِد•في•سرقوسةَ•في•جزيرِة•صقلّيةَ،•حيُث•كلَّف•ملُك•سرقوسةَ•صائًغا•
• •الملَك•رغَم•إعجابِِه•الّشديِد•بالتّاِج،•قْد•ساوَرهُ•شكٌّ نِع،•غيَر•أنَّ صناعةَ•تاٍج•مَن•الّذهِب•الخالِص•لَهُ،•وكاَن•أْن•جاَءهُ•الّصائُغ•بتاٍج•متقِن•الصُّ
•باليقيِن،•واشترطَ•عليِه•أاّل• ُق•الملَك،•إلى•أْن•قّرَر•أْن•يكلَّف•أرخميدَس•بقطِع•الشَّكِّ •الّصائَغ•قْد•خلطَهُ•بالنّحاِس،•كاَن•هذا•الّشُك•يؤرِّ بأنَّ
•أرخميدُس•ُمنشِغاًل•بهِذِه•المعضلِة،• •خدٍش،•كاَن•األمُر•يشبهُ•أْن•يطلَب•إليِه•معرفةَ•طعِم•فاكهٍة•مْن•غيِر•أْن•يقضَمها.•ظلَّ يصاَب•التّاُج•بأيِّ
•الماَء•ينسكُب•بكميّاٍت•أكبَر•كلَّما• وفجأةً•الحظَ•وهَو•يغمُر•نفَسهُ•في•حوِض•االستحماِم•المملوِء•بالماِء•انسكاَب•الماِء•خارَج•الحوِض،•وأنَّ
غمَر•نفَسهُ•في•ماِء•الحوِض•أكثَر،•عنَدها•خرَج•مَن•الحوِض•صائًحا:•وجْدتُها•وجْدتُها،•وكاَن•ما•وجَدهُ•أرخميدُس•لحظتَها•فكرةً•لمَعْت•
•المعضلةَ،•وهَي•ما•يعرُف•اآلَن•بقاعدِة•أرخميدَس•في•األجساِم•المغمورِة•بالّسوائِل.•أخَذ•أرخميدُس•التّاَج،•وغمَرهُ•في• في•ذهنِِه،•ستحلُّ
•التّاَج•قْد•أزاَحهُ،•فجمَع•أرخميدُس•الماَء•الُمزاَح،•وقاَس•حجَمهُ،•بعَد•ذلَك• وعاٍء•مملوٍء•بالماِء،•فانسكَب•جزٌء•مَن•الماُء•مَن•اإلناِء•ألنَّ
أحضَر•كتلةً•مَن•الذَّهِب•الخالِص•مساويةً•لكتلِة•التّاِج،•وغمَرها•في•الحوِض•نفِسِه،•بعَد•إعادِة•تعبئتِِه•بالماِء،•فأزاَحْت•كتلةُ•الذَّهِب•شيئًا•
•الملِك•كاَن• •شكَّ •مَن•المّرِة•األولى،•عنَدها•تيقَّن•أرخميدُس•أنَّ •حجَم•الماِء•الُمزاِح•أقلَّ مَن•الماِء،•جمَعهُ•أرخميدُس،•وقاَس•حجَمهُ،•فوجَد•أنَّ
•على•اختالِف•حجِم•الجسميِن•المغموَرْيِن•في•الماِء،•رغَم•تساوي•كتلتْيِهما،• تَْيِن•يدلُّ في•محلِِّه،•فاختالُف•حجِم•الماِء•المنسكِب•في•المرَّ

•مْنهما،•واختالُف•كثافتِِه. ِة•الّتي•ُصنَِع•منها•كلٌّ هُ•اختالُف•المادَّ وهذا•مردُّ

•وانغماِر• ُر•طفَو•بعِض•الموادِّ أعرُض•نتائجي•أماَم•أسرتي•وزمالئي،•وأفسِّ
بعِضها.

ُب•أشكااًل•عدَّةَ،•وأضُعهُ•في•حوِض• أصنُع•قاربًا•مْن•رقائِق•األلمنيوِم،•وأجرِّ
انغمَر،• قِد• • القارُب• كاَن• إْن• وأالحظُ• القارِب،• في• نقديَّةً• قطعةً• أضُع• الماِء،•
ينغمَر• لكْي• تلزُم• قطعةً• كْم• وأالحظُ• واحدةً،• واحدةً• النَّقديَِّة• القطِع• عدَد• أزيُد•
ُر•القارَب•الّذي•صنعتُهُ،•أْو• القارُب،•أقارُن•بيَن•األشكاِل•الَّتي•صنعتُها،•أصوِّ
شكَل• ًحا• موضِّ ومعلِّمي؛• زمالئي• على• وأعرُضها• نتائجي،• ُن• وأدوِّ أرسُمهُ،•
قارٍب• ُب•صناعةَ• فِن.•أجرِّ بالسُّ ِة•القارِب•الَّذي•صنْعتُهُ،•ونوَعها،•وأقارنُهُ• مادَّ

مْن•موادَّ•أخرى،•مثِل:•قشِر•البرتقاِل،•والورِق،•والخشب•وغيِرها.
ثالثاًا:

أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي،•وأحضُر•سوائَل•مختلفةً•بكميّاٍت•متساويٍة•)فنجاِن•قهوٍة(•مّما•يأتي:•ماٌء•
ٌن•بصبغِة•طعاٍم،•وزيٌت،•وماٌء•مضاٌف•إليِه•ثالُث•مالعَق•ملِح•مصبوٍغ•بلوٍن•آخَر،•وسائُل•جلِي• ملوَّ
إلى• وأنظُر• الكأِس،• حافَِّة• مْن• ببطٍء• كبيرٍة• ماٍء• كأِس• في• تِباًعا• السَّوائَل• أسكُب• وعسٌل.• الصحوِن،•
ُح•أيُّها•يصعُد•إلى•األعلى،•وأيُّها•يهبطُ•إلى•األسفِل،• ُر•النَّتيجةَ،•أْو•أرسُمها،••وأوضِّ السَّوائِل،•وأصوِّ

وأفِسُر•ذلَك•أماَم•زمالئي•ومعلِّمي.••

زيت

ماء

ماء•مالح

سائل•جلي

عسل

خشب

فلين
ثلج

بقعة•زيت

قطعةٌ•نقديَّةٌ مسمار
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 الرياضيّاُت: الوزُن على سطِح القمِر
ال•توجُد•حميةٌ•أفضُل•مْن•هِذِه:•اخسْر•)M(•وزِن•جسِمَك•بذهابَِك•إلى•القمِر•فقْط!••••••

•وزنَهُ• ●•خالٌد•رائُد•فضاٍء•كتلةُ•جسِمِه•تساوي•x(kg(؛•أكتُب•مقداًرا•جبريًّا•لحساِب•وزِن•رائِد•الفضاِء•خالٍد•على•سطِح•األرِض،•علًما•أنَّ
يساوي•حاصَل•ضرِب•كتلتِِه•في•10.  

•أحلُّها. ●•إذا•كاَن•وزُن•رائِد•الفضاِء•خالٍد•على•سطِح•األرِض•يساوي•660N؛•فأكتُب•معادلةً•لحساِب•كتلتِِه،•ثمَّ

•الَّذي•يعبُِّر•عْن•وزنِِه•على•سطِح• ●•إذا•كاَن•وزُن•رائِد•الفضاِء•على•سطِح••القمِر•يساوي•M•وزنِِه•على•سطِح•األرِض؛•فأكتُب•المقداَر•الجبريَّ
.)w•مِز القمِر.•)أرمُز•لوزنِِه•على•األرِض•بالرَّ

•أحلُّها. ●•إذا•كاَن•وزُن•رائِد•الفضاِء•زيٍد•على•سطِح•القمِر•يساوي•125N،•فأكتُب•معادلةً•لحساِب•وزنِِه•على•سطِح•األرِض،•ثمَّ

•أكتُب•معادلةً•لحساِب•كتلِة•رائِد•الفضاِء•زيٍد،•وأحلُّها.
ًرا•البياناِت•في•الجدوِل•مَع•زمالئي،•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي(. •في•ضوِء•إجاباتي•الّسابقِة،•أمألُ•الخاناِت•الفارغِة•في•الجدوِل•اآلتي،•)ُمفسِّ

حيَح•إلكماِل•الفراِغ•في•ما•يأتي: مَز•الصَّ أختاُر•الرَّ
وزُن•الجسِم•على•سطِح•األرِض••……….••وزن•الجسِم•على•سطِح•القمِر.

أ(••<••••••••••••••ب(•>••••••••••••••جـ(•=
•سؤاٌل•مفتوٌح:•أختاُر•عدًدا•مْن•مضاعفاِت•العدِد•)10(،•يقُع•بيَن•العدَدْيِن•)120،70(؛•حيُث•يمثُِّل•العدُد•وزَن•أيمَن•بالكيلوغراِم،•أكتُب•

•أحلُّها،•وأناقُش•زمالئي،•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•إجابتي. معادلةً•لحساِب•كتلِة•أيمَن،•ثمَّ
3

1.•Think:•Pre-questions:•)a(•What•can•you•see•in•the•pictures?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)b(•Where•can•you•see•them?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)c(•What•do•we•use•them•for?
2.•I•will•read•the•paragraph•carefully•to•guess•the•meaning•of•the•words•in•bold.
You•studied•in•science•the•difference•between•mass•and•weight.•In•this•paragraph•you•will•know•some•types•
of•scales•and•what•each•type•is•used•for.
Scales:•Types•and•Usages

1. Retail•Scales:•They•are•used•in•grocery•stores•when•buying•meat,•fruit,•and•vegetables.•Items•of•food•are•priced•
according•to•their•mass.

2.•Medical•Scales:•They•help•doctors•and•nurses•to•measure•the•weight•of•their•patients.
3.•Counting•Scales:•They•are•digital•scales•that•are•used•to•count•a•large•quantity•of•items•very•quickly.
3. Pair:•I•will•discuss•with•a•friend•other•types•of•scales•that•we•see•in•our•daily•life.
4. Share:•I•will•share•the•pieces•of•information•with•other•friends.
5.•Based•on•the•information•that•I•collected,•I•will•write•2•sentences•by•using:•“Should”•and•“Shouldn’t”•to•refer•
to•items•that•I•can•measure•by•using•the•suitable•scale.

For•example:•I•should•use•a•retail•scale•when•I•want•to•measure•meat.

)N( الوزُن على سطِح القمِر )N( الوزُن على سطِح األرِض )kg( ُالكتلة 

660 خالٌد
125 زيٌد
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

والتَّفكيِر• واالستنتاِج،• والتَّجريِب،• القياِس،• ومهاراِت• الفيزيائيَِّة،• بالخصائِص• المتعلِّقةَ• ومهاراتِِه• معارَف•طفلي• النَّشاطُ• هذا• يُنّمي• العلوم:•
. اإلبداعيِّ

ُز•هذا•النّشاطُ•خبراِت•طفلي•ومعارفَهُ•ومهارتَهُ•في•القراءِة•الفاهمِة،•كما•يُنّمي•قدرتَهُ•على•تحليِل•القّصِة•إلى•عناصِرها•  اللّغةُ العربيّةُ: يُعزِّ
الّرئيسِة؛•ما•يساعُدهُ•على•فهِمها•فهًما•عميقًا•لها،•كما•يُنّمي•مهارتَهُ•الكتابيّةَ•بإضافِة•فقرٍة•في•نهايِة•القّصِة،•ويميُز•همزةَ•الوصِل•مَن•القطِع،•
ويُعّزُز•ثقتَهُ•بنفِسِه•ومهارتَهُ•في•التّحّدِث•في•المهّمِة•الثّالثِة•الّتي•يعبُِّر•فيها•عْن•رأيِِه،•وفي•المهّمِة•األخيرِة،•الّتي•تُنّمي•مهاَرتَهُ•في•التّلخيِص،•

ُق•هذا•النّشاطُ•فهَم•طفلي•موضوَعي•اإلضافِة،•وظرفَي•الّزماِن•والمكاِن. وقدرتَهُ•على•التّقويِم•فضاًل•عما•سبَق.•كما•يُعمِّ

.•كما•يساعُدهُ•على•  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يعزُز•هذا•النشاطُ•مهارةَ•طفلي•في•القراءِة•الفاهمِة•واالستدالِل•على•معاني•الكلماِت•الجديدِة•مَن•النصِّ
•عبَر•قراءِة•األسئلِة•المساعدِة•والصوِر. التفكيِر•والتنبِؤ•بموضوِع•النصِّ

رِب• ،•أْو•باستعماِل•العالقِة•بيَن•الضَّ رِب•والقسمِة•باستعماِل•الحساِب•الذِّهنيِّ •معادالِت•الضَّ ُز•هذا•النَّشاطُ•مهارةَ•طفلي•في•حلِّ  الّرياضيّاُت:•يُعزِّ
والقسمِة،•كما•يوظُِّف•مهارتَهُ•السَّابقةَ•في•كتابِة•المقاديِر•الجبريَِّة؛•لتكويِن•معادلِة•ضرٍب•أْو•قسمٍة،•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:

ُب ُر ثمَّ أُجرِّ   العلوُم: أُفكِّ

الطَّريقةُ: أساعُد•طفلي•على•تحضيِر•تجهيزاِت•النَّشاِط،•وقياِس•الكتلِة•بميزاٍن•متوافٍر•في•المنزِل،•أْو•في•سوبرماركت•قريٍب،•وأحفُِّزهُ•
إلى• طفلي• هُ• أوجِّ الكثافِة.• اختالِف• لتفسيِرِه•حوَل• والملِح،•وأستمُع• يِت• والزَّ الماِء• كثافِة• الكتلِة،•وحساِب• وقياِس• التَّجارِب،• إجراِء• إلى•

صناعِة•القارِب•كما•ورَد•في•النَّشاِط،•وأساعُدهُ•على•تقويِم•النَّتائِج•وتدوينِها.

   اللّغةُ العربيّةُ: وجْدتُها وجْدتُها

،•وإلى•تحليلِِه•إلى•عناصِرِه•وفَق•المعطياِت•المتوافرِة•في•القّصِة•نفِسها،•وأطرُح•عليِه•بعَض• هُ•طفلي•إلى•قراءِة•النّصِّ الطّريقةُ: أوجِّ
ُن•بها•فقرةً•يختُم•بها•القّصةَ،•وفَق•الّشروِط•المحّددِة.•أحثُّهُ•على•استذكاِر•موضوعاِت• األسئلِة•المحفّزِة•الّتي•تساعُدهُ•على•تخيُِّل•أحداٍث•يكوِّ
•مهّماتِها،•وأتناقُش•مَعهُ•في•العبارتَيِن•في•المهّمِة•الثّالثِة،• همزتَي•الوصِل•والقطِع،•واإلضافِة،•وظرفَي•الّزماِن•والمكاِن•مْن•كتابِِه،•قبَل•حلِّ

ُمستوِضًحا•رأيَهُ•وحجَجهُ•فيِهما،•وأتّفُق•مَعهُ•على•معاييِر•التّحّدِث•الّتي•سنلتزُمها•عنَد•سرِد•تلخيِصنا•أحداَث•القّصِة.

Scales in our life :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

•واستيعابِِه•التنبَؤ•بمعاني•الكلماِت•الجديدِة.•أستمُع•إلجاباتِِه•األسئلةَ•المفتاحيةَ•وأستوضُحهُ•صوَر• الطَّريقةُ: أوجه•طفلي•إلى•قراءِة•النصِّ
•المهمةَ. .•أقرأُ•مَعهُ•المثاَل•الموضوَع•حوَل•استخداِم•should،•وأطلُب•إليِه•أْن•يكتَب•جماًل•عامةً•قبَل•أْن•يحلَّ النصِّ

  الرياضيّاُت: الوزُن على سطِح القمِر

•فرٍع،•وأتابُع•حلولَهُ،• ِة•المطلوَب•في•كلِّ الطَّريقةُ:•أوّجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•المطلوِب•في•النَّشاِط،•وأطلُب•إليِه•أْن•يشرَح•بكلماتِِه•الخاصَّ
• راِت•إجاباتِِه،•ونتناقُش•فيها•مًعا،•في•الفرِع•األخيِر•)المسألِة•المفتوحِة(•أختاُر•العدَد•ويكتُب•طفلي•المعادلةَ،•ويحلُّها،•ثمَّ وأستمُع•لمبرِّ

ٍة. •مرَّ •نتناقُش•في•اإلجاباِت•كلَّ نتبادُل•األدواَر؛•حيُث•يختاُر•طفلي•عدًدا،•وأكتُب•المسألةَ،•وأحلُّها،•ثمَّ
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