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 اللّغةُ العربيةُ: بيُت الطفولِة

: السادُس الصفُّ

نشاُط )8(: المنزُل المثاليُّ

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:

• •قراءًة•جهريًة•سليمًة،•ُمستخِرًجا•بعَض•األساليِب•اللغويِة•المتعلَّمِة،•كاتًبا•فقرًة•ُمعبًِّرا•فيها•عْن•	 أقرأَ•النصَّ
. موضوٍع•حياتيٍّ

• أوضَح•أهميَة•ترشيِد•استهالِك•الطاقِة•والمحافظِة•على•مصادِرها•المتنوعِة.	
• •مقروٍء.	 أكّوَن•رأًيا•بناًء•على•معلوماٍت•مْن•نصٍّ
• أوظَف•ما•تعلمتُُه•في•الهندسِة•والقياِس•في•تصميِم•نموذِج•غرفٍة•مْن•غرِف•منزلي.	

،•والصٍق،•وألواٍن. أحتاُج إلى: قلٍم•ودفتٍر،•وورِق•مربعاٍت،•ومقصٍّ

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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•أستمُع•إلجاباتِهْم•وأناقُشهْم•فيهما: أجيُب•السؤاليِن•اآلتييِن•شفويًّا•مَع•أصدقائي•أْو•أفراِد•أسرتي،•ثمَّ
-•ما•هَو•البيُت•الدافُئ؟
-•ما•الذي•يميُز•بيتي؟

•اآلتَي•قراءةً•صحيحةً•ُمعبِّرةً،•ُمراِعيًا•عالماِت•الترقيِم،•والتلويَن•في•أدائي• أقرأُ•النصَّ
•أتبادُل•القراءةَ•والتقييَم•مَع•أحِد•زمالئي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي: وفَق•المعنى،•ثمَّ

•َمْن•عاَش•فيِه.•وأذكُر•       »قرَر•أخواَي•بيَع•بيِت•العائلِة•الكبيِر،•الذي•شهَد•أياًما•حلوةً•لكلِّ
جيًدا•يوَم•انتقْلنا•إليِه،•لْم•أملْك•مِن•السنيَن•إال•تسًعا،•لْم•يخَف•عني•زهُو•والدي•وفرُحهُ•
حيَن•كاَن•يطوُف•مَع•الزواِر•المهنئيَن•بغرفِِه•األربِع•الرحبِة،•المزخرفِة•برسوماٍت•
القصِر•حديقةٌ،• بهذا• يحيطُ• كاَن• السقِف.• في• المثبتِة• الثرياِت• وقواعِد• النوافِذ،• حوَل•

وأذكُر•كيَف•كنا•نتسابُق•أنا•وإخوتي•لنروَي•الزرَع•في•الحديقِة،•ونلهَو•بالماِء.•واليوَم•أتساءُل•وأتعجُب•مْن•قوانيِن•هذا•الزماِن•الذي•
•بجانِب•ذلَك•المكاِن•الذي•كاَن•بيتَنا،•وأصبَح•اآلَن•عمارةً•ضخمةً.•اقتُلعْت•مْن•حولِِه•األشجاُر• •وال•يدوُم•على•حاٍل،•حينما•أمرُّ ال•يستقرُّ
•النوافِذ•المحاطِة•بالزخارِف•نوافُذ•زجاجيةٌ•كبيرةٌ•لمكاتَب•وشركاٍت،•وامتألَِت•األدواُر• ْت•مكانَها•األحجاُر،•وحلَّْت•محلَّ واألزهاُر،•وُرصَّ

الثمانيةُ•بكثيٍر•مَن•الناِس،•وال•رابطَ•بيَن•هِذِه•الجموِع•سوى:•صباُح•الخيِر•يا•جاري«.
مرايا•أنثى،•سهاد•عبد•الهادي،•بتصّرف

•أشارُك•إجابتي•مَع•زمالئي•أْو•أفراِد•أسرتي: : أجيُب•األسئلةَ•اآلتيةَ•في•دفتري،•ثمَّ أوالاً
•أستخرُج•معانَي•الكلماِت•اآلتيِة•مِن•السياِق•أْو•باستخداِم•المعجِم•باالستعانِة•بأحِد•أفراِد•أسرتي:

زهو،•يطوف،•رحبة
•بكلماتي. -•أصُف•بيَت•الطفولِة•الوارَد•في•النصِّ

. -•هْل•كانِت•الكاتبةُ•سعيدةً•في•هذا•البيِت؟•أدلُِّل•على•إجابتي•مَن•النصِّ
ُل،•ولماذا؟ -•وصفَِت•الكاتبةُ•البناَء•في•زمنيِن•مختلفيِن،•أبيُّن•أيَّهما•أُفضِّ
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-•وصفَِت•الكاتبةُ•بيتَها•بأنهُ•)قصٌر(،•هْل•هَو•قصٌر•فعاًل؟•وما•داللةُ•هذا•الوصِف؟
-•أبيُّن•رأيي•في•عبارِة•الكاتبِة:•"وال•رابطَ•بيَن•هِذِه•الجموِع•سوى:•صباُح•الخيِر•يا•جاري".

.) •بمعنى•)يستمرُّ •عْن•فعٍل•معتلٍّ -•أبحُث•في•النصِّ
•معنى•)فرَغْت(. •عْن•فعٍل•صحيٍح•ضدِّ -•أبحُث•في•النصِّ
•إلى•صحيحٍة•ومعتلٍة. -•أصنُف•األفعاَل•الملونةَ•في•النصِّ

،•أْو•أحِد•األقارِب•في•عائلتي،•وأسألُهُ•عِن•البيِت•الذي•عاَش•فيِه•حيَن•كاَن•طفاًل. ثانياًا:•أجري•مقابلةً•مَع•أحِد•والديَّ
أكتُب•في•دفتري•فقرةً•تلخُص•إجابتي.•أراعي•في•كتابتي•السالمةَ•اللغويةَ•واإلمالئيةَ،•وتوظيَف•عالماِت•الترقيِم.•أعرُض•الفقرةَ•التي•

كتبتُها•على•أفراِد•أسرتي•أْو•زمالئي،•ونتبادُل•تقويَم•ما•كتبناهُ.•ويمكنُني•أْن•أستعيَن•باألسئلِة•اآلتيِة•في•إجراِء•المقابلِة:
-•ما•صفةُ•البيِت•الذي•عْشَت•فيِه•حيَن•كْنَت•طفاًل؟

-•َمْن•كاَن•يعيُش•مَعَك•فيِه؟
-•ما•أجمُل•ذكرياتَِك•في•ذلَك•البيِت؟

 •يقوُل•الشاعُر:•
ِل•َمْنِزِل َكْم•َمْنِزٍل•في•اأْلَْرِض•يَأْلَفُهُ•اْلفَتى•••••••••••••••••••••••••َوَحنينُهُ•أَبًَدا•أِلَوَّ

•دائًما•إلى•بيِت•الطفولِة. •اإلنساَن•يحنُّ  أُبيُّن•إْن•كنُت•أتفُق•مَع•الشاعِر•أْو•أخالفُهُ•في•معنى•قولِِه:•إنَّ

•ترشيَد•استهالِك•الطاقِة•الكهربائيِة•يسهُم•في•االستثماِر•األمثِل•لمصادِر•الوقوِد• •السادِس،•تعلَمْت•في•حصِة•العلوِم•أنَّ زينةُ•طالبةٌ•في•الصفِّ
•الذي•يُستخَدُم•في•محطاِت•توليِد•الكهرباِء،•ما•يساعُد•على•الحفاِظ•على•هِذِه•المصادِر•لألجياِل•القادمِة،•باإلضافِة•إلى•أنهُ•يخفُض• األحفوريِّ
قيمةَ•فاتورِة•الكهرباِء•للمشترِك،•ويقلُل•مِن•انبعاثاِت•غاِز•ثاني•أكسيِد•الكربوِن،•ما•يقلُل•مَن•التلوِث•الناتِج•منهُ.•أراَدْت•زينةُ•مساعدةَ•أسرتِها•
في•التقليِل•مْن•قيمِة•فاتورِة•الكهرباِء،•وال•سيّما•في•فصِل•الشتاِء؛•إْذ•تستخدُم•أسرتُها•أجهزةً•كهربائيةً•لتدفئِة•المنزِل،•وفي•أثناِء•بحثِها،•وجَدْت•

•هناَك•أماكَن•في•المنزِل•تتس��رُب•منها•الحرارةُ•الناتجةُ•مِن• أنَّ
التدفئ��ِة•إلى•خارِجِه،•أتأمُل•الش��كَل•المجاوَر•الذي•يمثُل•منزاًل•
م��ا؛••ألتعرَف•أماكَن•تس��رِب•الح��رارِة•مْنهُ•ونس��َب•الحرارِة•

•منها: المتسربِة•عْن•طريِق•كلٍّ
للحرارِة• الكليِة• المئويِة• النسبِة• حساِب• على• زينةَ• أساعُد•

المتسربِة•مِن•المنزِل.
استخداِم• مِن• تقلُل• إجراءاٍت• تتضمُن• خطةً• زينةَ• مَع• • أِعدُّ

وسائِل•التدفئِة•المختلفِة.
أعرُض•أفكاري•واإلجراءاِت•التي•اقترحتُها•موثقةً•بالتجربِة•
العمليِة•على•زمالئي•أْو•أحِد•أفراِد•أس��رتي•وأناقُش��هْم•فيها،•

ونتبادُل•اآلراَء•ونقيُمها•باالستعانِة•بمعلِمنا.

What is an eco-friendly house?

An• eco-friendly• house• is• a• house• that• is• designed• to• be• not• harmful•
to• the• environment.• It• does• not• pollute• land,• air• or• water.• An• eco-
friendly•house•reduces•energy•consumption•and•waste.•It•provides• its•
own•energy•requirements,•it•deals•with•its•own•waste•products•without•
environmental• damage,• it• saves•water,• reduces• rubbish• and• provides•
most•of•the•food•and•water•requirements•of•its•occupants.•

What do you think of methods of eco-friendly houses?

%25

%35

%10

%15



3
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1•(•Fill•the•table•below•with•eco-friendly•ideas.•Examples•have•been•provided•for•you.•

•2•(•Create•a•slogan!

A•slogan•is•a•fun•and•easy•way•to•remember•a•message•aimed•at•persuading•people•to•do•something.•An•example•
can•be:•“Don’t•be•mean•to•Earth,•be•green!”•or•“Collect•rainwater.”•

Now,•it’s•your•time•to•spread•a•message•about•being•more•energy•efficient.•Come•up•with•your•own•slogan•to•
decorate•a•used•T-shirt•that•you•no•longer•wear.•Make•several•ones•and•give•them•out•to•your•family•and•friends!•
Be•an•energy•efficiency•activist.

Sources:•https://cambridgeenergyalliance.org/••••www.liveworksheets.com

•األبعاِد•لها. أنا•اآلَن•في•مهّمٍة•لتصميِم•غرفٍة•مْن•غرِف•المنزِل•مِن•اختياري،•وعمِل•نموذٍج•ثالثيِّ
•مكاٍن. •الرياضياِت•في•كلِّ في•أثناِء•تصميمي•هِذِه•الغرفةَ،•سأطبُق•ما•تعلمتُهُ•في•الرياضياِت؛•ألنَّ

أحّدُد•ما•الغرفةُ•التي•سأصمُمها.•
•األبعاِد(•كما•في•النموذِج•المجاوِر.• •)ثنائيِّ -•سأستخدُم•ورَق•المربعاِت•للتصميِم•األوليِّ

•هَي•7 × 14•وحدةً•مربعةً،•وارتفاُع•جدراِن•الغرفِة•7  -•مساحةُ•األرضيِة•التي•لديَّ
وحداِت•طوٍل•فقْط.

أحدُد•محتوياِت•الغرفِة•التي•أريُد•وضَعها•في•أرضيِة•الغرفِة•وعلى•الجدراِن•-على•
نومي:•سريٍر،•وخزانِة•مالبَس،• مثِل•مكوناِت•غرفِة• •عْن•10•محتوياٍت-.• تقلَّ أاّل•
لنباِت• وحوٍض• حائٍط،• ومرآِة• دائريٍة،• وسجادٍة• وباٍب،• وبرواٍز،• ونافذٍة،• ومكتٍب،•

زينٍة،•ومكتبِة•كتٍب،•وخزانٍة•صغيرٍة•بجانِب•السريِر.
•أْن•تبدَو•عليِه•هِذِه•الغرفةُ.• -•أضُع•بصمتي•الخاصةَ•وتفضيالتي•الشخصيةَ•لما•أحبُّ
•قطعٍة•مِن•األثاِث•ومحتوياِت•الغرفِة•وأرسُمها•على•األرضيِة• أحدُد•أيَن•سأضُع•كلَّ

والحائِط،•ُمراِعيًا•ترتيَب•المحتوياِت،•كما•في•الشكِل•الثاني.•
•محتًوى•مْن•محتوياِت•الغرفِة،•وأقدُر•مساحاِت•المضلعاِت•غيِر•المنتظمِة•التي•تغطيها•محتوياُت•الغرفِة• أحسُب•المساحةَ•التي•يغطيها•كلُّ

بالوحدِة•المربعِة.•
ًما،•وأصنُع•نماذَج•األثاِث•وألصقُها•في•الغرفِة•كما•خطْطُت•لها•على•الرسِم. أطوي•النموذَج•وألصقُهُ•ليصبَح•ُمجسَّ

مثَل:• تعلمتُها،• التي• والقياِس• الهندسِة• مفاهيَم• تتضمُن• مسائَل• أربَع• أكّوُن•
وغيِرها.• الزاويِة،• قياِس• وتقديِر• والمحيِط،• المساحِة،• وتقديِر• المساحِة،•
األسئلةَ،•• وزميلي• أتبادُل• ومحتوياتِها.• صممتُها• التي• الغرفِة• على• ُمعتِمًدا•
بحيُث•يجيُب•هَو•األسئلةَ•المتعلقةَ•بغرفتي•التي•صممتُها•وأجيُب•أسئلتَهُ•عْن•

•أناقُشهُ•في•اإلجاباِت•وتصاميِم•كلتا•الغرفتيِن.• غرفتِِه،•ثمَّ
أكتُب•تأمالتي•عِن•الغرفِة•التي•صممتُها•عبَر•إجابِة•األسئلِة•اآلتيِة:•

-•أكثُر•ما•أعجبَني•في•النموذِج•الذي•صممتُهُ•هَو•............................
-•المرحلةُ•التي•شكلْت•تحديًا•لي•في•أثناِء•تنفيِذ•النشاِط•هَي•........................•

-•شيٌء•تعلمتُهُ•مْن•زميلي•..........................


Energy Preventing•heat Saving•water

1.solar•water•heating•
2.__________________
3.__________________

1.green•roofs
2.________________
3.________________

1.rainwater•collection
2.________________
3.________________
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:
•وأفكاَرهُ،•وتعزُز•لديِه•القواعَد•الُمتعلَّمةَ•)الفعَل•الصحيَح• ا•جديًدا،•ويجيُب•أسئلةً•تقيُس•فهَمهُ•مفرداِت•النصِّ اللّغةُ العربيّةُ:•يقرأُ•طفلي•في•هذا•النشاِط•نًصّ
(،•وتنمي•األسئلةُ•لديِه•التفكيَر•الناقَد.•يجري•طفلي•مقابلةً•شفويةً•مَع•أحِد•الوالديِن•أِو•األقارِب•لسؤالِِه•عِن•البيِت•الذي•عاَش•فيِه•حيَن•كاَن• والفعَل•المعتلَّ

طفاًل،•ويلخُص•إجاباٍت•في•فقرٍة•مْن•إنشائِِه•يراعي•فيها•قواعَد•الكتابِة.
•المشكالِت،•عبَر•التخطيِط•لترشيِد•استهالِك•الكهرباِء•في•المنزِل• •وحلِّ •الناقِد•واإلبداعيِّ •مْن•مهارِة•التفكيِر•العلميِّ العلوُم:•يطوُر•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•كاًلّ
•مقترٍح،•ُمعتِمًدا•في•ذلك•على•التجربِة•العمليِة•إْن•أمكَن،•كما•ينمي•لديه•اتجاهاٍت•إيجابيةً•نحَو•أس��رتِِه•ومجتمِعِه•عبَر•اقتراِح• •لكلِّ مَع•تقديِم•التفس��يِر•العلميِّ
طرائَق•تس��اعُد•على•التقليِل•مْن•قيمِة•فاتورِة•الكهرباِء•في•المنزِل.•يس��اعُد•هذا•النش��اطُ•طفلي•على•التواصِل•مَع•زمالئِِه•وأفراِد•أسرتِِه•ومعلِِّمِه•عبَر•عرِض•

دْت.• اقتراحاتِِه•ومناقشتِِه•فيها•وتقييِمها•وفَق•المعاييِر•التي•ُحدِّ
اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يتعّرُف•طفلي•في•هذا•النشاِط•مفهوَم•المنازِل•الصديقِة•للبيئِة،•ويحدُد•طفلي•في•هذا•النشاِط•تقنياِت•الطاقِة•المختلفةَ•أْو•ممارساتِها•التي•
تجعُل•المنازَل•صديقةً•للبيئِة.•أيًضا،•يتشجُع•طفلي•على•إنشاِء•شعاراٍت•قصيرٍة•ورسِمها•على•قميٍص•مستعمٍل،•بحيُث•يصبُح•القميُص•وسيلةً•لتقديِم•قيمِة•

المنازِل•الصديقِة•للبيئِة.
الّرياضيّاُت:•في•هذا•النشاِط•سيعمُل•طفلي•على•تصميِم•نموذِج•غرفٍة•مِن•اختياِرِه،•ُمعتِمًدا•على•أفكاِرِه•وخيالِِه،•وتطبيقِِه•المفاهيَم•والمهاراِت•التي•تعلَمها•
في•وحدتَي•الهندسِة•والقياِس•مثِل•خصائِص•األشكاِل•الهندسيِة•والمضلعاِت•وحساِب•المساحاِت•والزوايا•وتقديِرها،•باإلضافِة•إلى•تصميِم•الشبكاِت•وعمِل•
•المشكالِت•والتواصِل،•والتعاوَن•ويشجُعهُ• المجسماِت•عنَد•بناِء•أثاِث•الغرفِة؛•وبذلَك•يوظُف•المعارَف•الرياضيةَ•في•الحياِة•العمليِة•ويعزُز•لديِه•مهارتَي•حلِّ

على•التخيِل•واإلبداِع.•

َ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•

بوساطِة•الّرمِز•سريِع•االستجابِة:

  اللّغةُ العربيّةُ: 
،•ومعاني•المفرداِت•الجديدِة•مِن•السياِق،•أْو•أساعُدهُ•على• •مَع•طفلي•إْن•أمكَن،•وأستمُع•لقراءتِِه•وأوجهُهُ.•أناقُشهُ•في•فكرِة•النصِّ الطّريقةُ:•أقرأُ•النصَّ
•المهماِت،•وأتأكُد•مْن•فهِمِه•المطلوَب•مِن•السؤاِل،•وأناقُشهُ•في•اإلجاباِت•وأعزُزهُ.•أتعاوُن•مَعهُ•عنَد• استخراِج•معناها•مِن•المعجِم.•أوجههُ•إلى•حلِّ

•أطلُع•على•الفقرِة•التي•كتبَها،•وأُثني•عليِه،•وأقدُم•لَهُ•التغذيةَ•الراجعةَ•إْن•ُوِجَدْت.• إجراِء•المقابلِة،•ثمَّ
  العلوُم:

،•وأهميتَهُ،•وآثاَرهُ•في•البيئِة.•أوجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•النشاِط•وأساعُدهُ•على•فهِم•الشكِل•المرفِق• الطّريقةُ: أستذكُر•مَع•طفلي•مفهوَم•الوقوِد•األحفوريِّ
الذي•يوضُح•نسبةَ•الحرارِة•المتسربِة•مْن•منزٍل•ما•عبَر•أماكَن•مختلفٍة•فيِه.•أسأُل•طفلي:•برأيَك،•كيَف•يمكنُنا•التقليُل•مِن•الطاقِة•المتسربِة•مِن•المنزِل،•
ما•يقلُّل•مْن•قيمِة•فاتورِة•الكهرباِء؟•أساعُد•طفلي•على•توفيِر•أدواِت•التجارِب•التي•يحتاُجها،•واالطالِع•على•مصادِر•المعرفِة•بعَد•مسِح•الرمِز•سريع•

االستجابة•QR•code؛•للحصول•على•ما•يحتاُجهُ•مْن•معلوماٍت•لوضِع•اقتراحاتِِه.
  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:

•في•المناقشِة.•يمكنُني•أيًضا•أْن•أشجَعهُ•على• •القصيَر•مَع•طفلي•وأستمرُّ الطّريقةُ:•أناقُش•طفلي•في•كيفيِة•تصميِم•منازَل•موفرٍة•للطاقِة.•أقرأُ•النصَّ
•الشعاراِت•جمٌل•قصيرةٌ•جذابةٌ•تُستخَدُم•في•اإلعالناِت•إلرساِل• إجراِء•مزيٍد•مِن•البحِث•عبَر•اإلنترنت.•أطلُب•إلى•طفلي•إكماَل•النشاِط•1.•أشرُح•لَهُ•أنَّ

رسالٍة•قويٍة•إلى•الجماهيِر.•أساعُد•طفلي•على•التفكيِر•أِو•البحِث•عْن•شعاراٍت•مختلفٍة•واختياِر•بعِضها•لتصميِم•قميٍص•مستعمٍل.
  الرياضيّاُت:  

إِن• التي•اختاَر•تصميَم•نموذٍج•لها.•أشجُعهُ•على•تقديِم•أفكاٍر•جديدٍة•بإبداٍع،•وأساعُدهُ• الغرفةُ• الطّريقةُ:•أقدُم•لطفلي•مقترحاٍت•لما•يمكُن•أْن•تحتويَهُ•
احتاَج•إلى•المساعدِة•في•تقديِم•مقترحاٍت•لترتيِب•األثاِث•في•الغرفِة،•وأوجههُ•إلى•منطقيِة•القياساِت•التي•اختاَرها•لألثاِث•والمساحاِت•بينَها.•أشجُعهُ•

على•كتابِة•تأمالتِِه•عِن•النشاِط•وأستمُع•لَهُ.
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