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 العلوُم: يوُم ميالِد سلمى والعلوُم 
ُض الموادُّ في الطَّبيعِة إلى تغيُّراٍت مختلفٍة نتيجةَ التَّأثيِر الحراريِّ فيها، ومْنها االنصهاُر، والغلياُن،  تتعرَّ

ُد، والتَّقلُُّص )االنكماُش(. ُد، والتَّمدُّ والتَّجمُّ
اليوَم ذكرى ميالِد أختي سلمى، الَّتي تحبُّ العلوَم، اجتمَعِت األسرةُ في المطبِخ للتَّجهيِز للحفلِة، وعمِل 
لَُت مَع أختي بعَض المالحظاِت حوَل ما جرى في هذا اليوِم. ِة بها. سجَّ المأكوالِت والمشروباِت الخاصَّ

ِة الفيزيائيَِّة،  الِت المادَّ ًحا تحوُّ - أستعيُن بأحِد زمالئي، أْو أفراِد أسرتي لوصِف هِذِه المشاهداِت؛ ُموضِّ
والتَّغيُّراِت الَّتي حدثَْت في كلِّ مشاهدٍة، وأقترُح تجارَب إضافيَّةً على هِذِه التَّغيّراِت، أعرُض جدولي 

على زمالئي ومعلِّمي، ثمَّ نناقُش إجاباتِنا:

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: الخامُس الّصفُّ
نشاُط )8(:  حفلُة يوِم ميالٍد في بيِتنا

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةالعلوُم 

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
- أصَف أثَر الحرارِة في تغيِّر حالِة الماّدِة.	 

  - أصَف التّحّوالِت الَّتي تحدُث للماّدِة: التّجّمَد، واالنصهاَر، والتّبّخَر، والتمدَد، واالنكماَش.
أقرأَ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ جهريَّةً صحيحةً معبّرةً؛ مراعيًا عالماِت التَّرقيِم، ومقترًحا عنواناٍت 	 

ثي )3-2(  ًرا المفرداِت والتَّراكيَب الجديدةَ في ما أقُرأ وفَق سياقِها، وموظِّفًا في تحدُّ مناسبةً لِما أقرأُ، ُمفسِّ
دقائَق ما اكتسبتُهُ مْن مفرداٍت ومفاهيَم وأفكاٍر.

ا باللغِة اإلنجليزيِة، ثمَّ أطابَق األسئلةَ باألجوبِة.	  أقرأَ نّصً
 	. َح المقصوَد بالمضلَِّع الهندسيِّ - أوضِّ

- أميَِّز المضلَّع مْن غيِره مَن األشكاِل الهندسيَِّة.
لَعْيِن، ومختلِف األضالِع.   - أصنَِّف المثلَّثاِت حسَب أضالِعها إلى متطابِق األضالِع، ومتطابِق الضِّ

وايا، وقائِم الّزاويِة، و منفرِج الّزاويِة. - أصنَِّف المثلَّثاِت حسَب زواياها إلى حادِّ الزَّ
أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ِة المشاهدةُ الِت المادَّ أنفُِّذ تجربةً على هذا التَّغيُِّر أصُف التَّغيَُّر الفيزيائيَّ وتحوُّ

ِد الثَّاّلجِة َد: تحّوُل البوظِة مْن حالِة السيولِة جهَّْزُت مَع أختي الكبيرة ِمنى البوظةَ، ووضْعنا الخليطَ الّسائَل في مجمِّ تجمَّ
إلى الصالبِة. 

ِد الثالجِة  أصنُع أشكااًل مختلفةً مَن الثلِج في مجمَّ
)مكعبًا، أْو أسطوانةً، أْو أشكااًل أخرى(.

نفْخنا مَع أبي مجموعةً من البالوناِت، ووضْعنا بعَضها في حوِض ماٍء بارٍد، 
وبعَضها في حوِض ماٍء ساخٍن، والحْظنا تغيَُّر حجِمها.

صنْعُت مَع أبي شراَب الَكْرَكديه األحمِر؛ بغلِي أوراقِِه في إبريٍق مَن الماِء، بعُضنا 
يحبُّهُ بارًدا، وبعُضنا يحبُّهُ ساخنًا، ومأْلنا الكؤوَس متساويةً، ووضْعنا بعَضها في 

د الثَّاّلجِة، الحْظنا أنَّ مستوى العصيِر أصبَح أقلَّ في الكؤوِس الباردِة. مجمِّ

باِت الّشوكوالتِة في المقالِة؛ لصنِع قوالَب جميلٍة  بدِة ومكعَّ وضَعْت أّمي قلياًل مَن الزُّ
مَن الّشوكوالتِة، ثمَّ سكبَِت الخليطَ في قوالَب على هيئِة نجوٍم، ووضَعْتها في الثَّالجِة.
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 اللّغةُ العربيّةُ: ماذا لِو انصهَر الجليُد؟ 
رةً، قرأَْت فيها المقالةَ اآلتيةَ بعنواِن: "ماذا لِو انصهَر الجليُد؟" أهدى أحمُد أختَهُ سلمى في يوِم ميالِدها موسوعةً علميَّةً مصوَّ

ةٌ  ، فقارَّ ٍد، أّما القطُب الجنوبيُّ   يُغطّي الجليُد قطبَي الكرِة األرضيِّة: الشماليَّ والجنوبيَّ منُذ مالييِن الّسنيَن، فالقطُب الّشماليُّ محيطٌ ذو سطٍح متجمِّ
ُل درجِة الحرارِة فيها  ةٌ بطبقاٍت مَن الثَّلِج، يصُل ُسْمُكهُ إلى أكثَر مْن كيلومتَرْيِن في بعِض المناطِق، وُمعدَّ دةٌ، تُدعى )أْنتاْرِكتيكا( َمْكسوَّ يابسةٌ متجمِّ
فُر، وعلى أيِّ حاٍل، إِن انصهَر  ا، وبعيدةٌ عْن درجِة انصهاِر الجليِد وهَي الصِّ فِر، وهَي درجةٌ قليلةٌ جّدً هَو سبٌع وثالثوَن درجةً مئويَّةً تحَت الصِّ
جليُد أْنتاْرِكتيكا، فسيرتفُع مستوى البحِر بمعدٍَّل كاٍف إلغراِق كثيٍر مَن المدِن الّساحليَِّة، وابتالِع مساحاٍت كبيرٍة مَن اليابسِة. مْن ناحيٍة أخرى، 
ِد الّشماليِّ سيفتُح طرقًا بحريَّةً أقصَر  َك المحيِط المتجمِّ فإنَّ انصهاَر جليِد القطِب الشَّماليِّ سيعوُد بالنَّفِع على شركاِت المالحِة البحريَِّة؛ ذلَك أنَّ تفكُّ
ُل مَن الحالِة الّصلبِة  . فالجليُد الطّافي سيتحوَّ بيَن أوروبا وأمريكا. والمعلومةُ اإليجابيّةُ أنَّ مستوى سطِح البحِر لْن يرتفَع إِن انصهَر الجليُد الّشماليُّ
ائلِة، وما بيَن التّقاريِر المتشائمِة الّتي تتوقَُّع ارتفاَع مستوى البحِر خمسةً وتسعيَن سنتيمتًرا في العاِم ألفيِن ومئٍة، واألقلِّ تشاؤًما الّتي تتوقُّع  إلى السَّ
ِط ارتفاٍع يقارُب خمسيَن سنتيمتًرا؛ وهذا سيؤثُِّر حْتًما على المدِن الّساحليِّة حاَل حدوِث  ارتفاًعا يصُل إلى خمسةَ عَشَر سنتيمتًرا، نقُف عنَد متوسِّ

العواصِف الّتي ستكوُن أكثَر ُعْنفًا وإغراقًا.
ُر الكلماِت اآلتيةَ الّتي ُكتِبْت بالخطِّ الغامِق وفَق سياقِها الّذي ورَدْت فيِه:  أّواًل: أقرأُ النَّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أفسِّ

ةٌ، ُسمُكهُ، ُمعدَُّل، حْتًما، ُعْنفًا. َمْكسوَّ
ثانيًا: أضُع كلمةَ )نَعْم( في القوَسْيِن أماَم الجملِة الّصحيحِة، وكلمةَ )ال( أماَم الجملِة غيِر الصحيحِة في ما يأتي: 

، فهَو أرٌض يابسةٌ خضراُء. )     ( ، أّما القطُب الجنوبيُّ أ- يغطّي الجليُد القطَب الّشماليَّ
 )     ( . ُد الّشماليُّ ب-  أْنتاْرِكتيكا هَي المحيطُ المتجمِّ

ج-انصهاُر جليِد القطِب الجنوبيِّ سيؤّدي إلى كوارَث إنسانيٍَّة إْن حدَث. )     (
ُر المسافاِت بيَن أوروبا وأمريكا إْن حدَث. )     ( د- انصهاُر جليِد القطِب الّشماليِّ سيقصِّ

هـ- لْن يؤثَّر انصهاُر جليِد القطِب الّشماليِّ في مستوى سطِح البحِر. )     (
و- مَن المتوقِّع تأثُُّر المدِن الّساحليَِّة بالعواصِف تأثًُّرا كبيًرا في عام ألفيِن ومئٍة. )     (

ثالثًا: أتعاوُن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي على كتابِة جملتَْيِن أُخَريَْيِن صحيحتَْيِن.
رابًعا: أقرأُ النَّصَّ أماَم زمالئي أْو أفراِد أسرتي  قراءةً جهريَّةً صحيحةً معبِّرةً، مراعيًا عالماِت التّرقيِم. 

هذيِن  بناًء على  الّسابِق  للنَّصِّ  مناسبْيِن  ونقترُح عنوانْيِن  الجيِِّد،  للعنواِن  معياريِن  أسرتي على وضِع  أفراِد  أحِد  أْو  مَع زميلي  أتعاوُن  خامًسا: 
المعياَرْين.

سادًسا: أتحّدُث إلى زمالئي أْو أفراِد أسرتي مْن دقيقتيِن إلى ثالٍث، واصفًا ما أتخيُّل حدوثَهُ عاَم ألفيِن ومئٍة لمدينٍة ساحليٍّة تعّرَضْت لعاصفٍة شديدٍة، 
؛ ملتِزًما وضوَح الّصوِت وسالمةَ اللُّغِة، وتسلسَل األفكار. ُمستفيًدا مّما تعلّمتُهُ ِمَن النَّصِّ

 English: A birthday surprise gift

Salma studied about the four states of matter in science: solid, liquid, gas 
and plasma. She likes science a lot, so her father decided to surprise her on 
her birthday. He brought her a special gift, a digital thermometer. Salma was 
happy and decided to measure her family members’ temperature every day 
and make sure they are safe and do not have fever. After her birthday party, 
she read the instructions of how to use it. She also knew that the average 
body temperature varies from children to adults.
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وجَدْت أّمي صعوبةً في فتِح مرطباِن المربّى، واقترْحُت علْيها طريقةً ذكيَّةً لفتِحِه 
باستخداِم الماِء الّساخِن.

. ج، ونشَرْتها على حبِل الغسيِل؛ لكْي ألبَسها عنَدما تجفُّ غسلَْت أّمي مالبَس الُمهرِّ

تارةَ   امتألَ جوُّ المطبِخ بالبخاِر وقطراِت الماِء على الجدراِن، ففتَحت أختي السِّ
والنافذةَ؛ لدخوِل أشعِة الشمِس إلى المطبِخ.
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How to use a digital thermometer?

1. Put the covered tip under your tongue.

2. Keep the thermometer under your tongue until it beeps.

3. Remove it when the numbers show up in the window.

- I will match questions and answers

 الّرياضيّاُت: هدية من الفضة 
َر عمُر زيارةَ مشغِل والِدِه الَّذي يَُصنُِّع اإلكسسواراِت، وطلَب إليِه أْن يصنَع مشبًكا   قرَّ
 3 والُدهُ  فاستخَدَم  يوِم ميالِدها،  بمناسبِة ذكرى  الشَّكِل ألختِِه سلمى  مثلََّث  الفضِة  مَن 
ِة وتشكيلِها عْن طريِق  ِة، وهَي مرحلةُ انصهاِر الفضَّ ِة لسبِك الفضَّ غراماٍت مَن الفضَّ
صِة. لذلَك اختاَر عمُر تصميَم المشبِك مْن بيِن األشكاِل  صبِّها في بعِض القوالِب المخصَّ

في الرسِم المجاوِر، أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:
أضُع إشارةَ )х( باللَّوِن األخضِر على الشَّكِل الَّذي ال يمثُِّل شكاًل مغلقًا.	 
أضُع إشارةَ )х( باللَّوِن األزرِق على جميِع األشكاِل المغلقِة التي ال تمثُل مضلعاٍت.	 
سِم المجاوِر.                    	  أحّوطُ الشَّكَل الَّذي يمثُِّل مثلَّثًا في الرَّ
ْطتُهُ حسَب أطواِل أضالِعِه.	  أُسّمي المثلََّث الَّذي حوَّ
أسّمي المثلََّث الَّذي حّوْطتُهُ حسَب قياساِت زواياهُ.	 
ُر إجابتي.	  ِة عبارتِِه، وأبرِّ  قاَل عمُر إنَّ كتلةَ المشبِك 3 غراماٍت؛ أناقُشهُ في صحَّ

لَعْيِن على الشَّبكِة المجاوِرة.  مسألةٌ مفتوحةٌ: أرسُم مثلَّثًا منفرَج الّزاويِة ومتطابَق الضِّ

:)10g( ُِب جليٍد كتلتُه أنشطةٌ إضافيّةٌ: العلوُم: بإشراف المعلِّمِة درَسْت منى مَع زميلتِها أثَر درجِة الحرارِة في مكعَّ
ُد درجةَ انصهاِر الجليِد وغلياِن الماِء مَن المنحنى بمقياِس سيلسيوس. -أحدِّ

سِم، وُمبيِّنًا األدواِت  الاّلزمةَ.  ًحا ذلَك بالرَّ - أقترُح طريقةً إلجراِء هِذِه التَّجربِة؛ ُموضِّ
سَم أماَم زمالئي ومعلمي.  سِم، وأشرُح الرَّ - أمألُ الفراغاِت في الرَّ

- أقترُح ترتيَب دقائِق )ُجَزْيئاِت الماِء( في كلِّ حالٍة مَن الحاالِت الثَّالِث الواردِة  في الشَّكِل،
ُر إجابتي.  وأفسِّ
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AnswerQuestion

-A digital thermometer.                                   )      ( How many states of matter are there?1

-There are 4 states of matter.                           )      (Why did Salma’s father bring her a gift?2

-Because it was her birthday.                         )       (Was Salma happy for her father’s gift?3

-Yes, she was.                                                 )       (What type of thermometer did she get?4

2. I will help Salma to add the missing average body temperatures:
     -Babies and children: _________________
     -Adults: _________________________
     -Adults over 65: __________________
3. Would you be happy if you get a digital thermometer as a gift? Why?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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سَم، وأجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة: ُل الرَّ الرياضياُت: أتأمَّ
لَعْيِن باللَّوِن األحمِر.	  ُن الشكَل الَّذي يمثُِّل مثلَّثًا متساوَي الضِّ ألوِّ
ُن الشكَل الَّذي يمثُِّل مثلَّثًا متساوَي األضالِع باللَّوِن األخضِر.	  ألوِّ
ُن الشكَل الَّذي يمثُِّل مثلَّثًا مختلَف األضالِع باللَّوِن األصفِر.	  ألوِّ
أصُل بخطٍّ بيَن كلِّ عبارٍة في العموِد )أ( بما يناسبُها مَن العموِد )ب(؛ لتصبَح صحيحةً:	 

                    )أ(                                  )ب(
وايا                        المثلَُّث األحمُر           مثلٌَّث حادُّ الزَّ

          مثلٌَّث منفرُج الّزاويِة                     المثلَُّث األصفُر 
          مثلٌَّث قائُم الّزاويِة                       المثلُّث األخضُر

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ٍر، وتكاثٍف،  ٍد، وانصهاٍر، وغلياٍن، وتبخُّ ِة الّصلبِة والّسائلِة والغازيَِّة، والتَّغيُّراِت الَّتي تطرأُ علْيها مْن تجمُّ ُز هذا النَّشاطُ معرفةَ طفلي بمفاهيِم حاالِت المادَّ العلوُم: يُعزِّ

، عْن طريِق تحليِل المشاهداِت ووصفِها، والتَّفكيِر في حلوٍل وتجارَب جديدٍة. ُز مهاراِت طفلي في التَّجريِب، والتَّفكيِر الناقِد واإلبداعيِّ ٍد، وانكماٍش، ويُعزِّ وتمدُّ

، ويُنّمي مهاراتِِه في القراءِة الّصامتِة االستيعابيَِّة، وفي تفسيِر معاني  اللُّغويَّ ُز هذا النَّشاطُ معرفةَ طفلي وخبراتِِه، ويُنّمي معجَمهُ  اللّغةُ العربيّةُ: يعزِّ
 ، ُز تفكيَرهُ المنطقيَّ المفرداِت وفَق سياقِها الّذي ورَدْت فيِه، وينّمي مهارتَهُ الكتابيّةَ بصياغِة جملٍة تاّمٍة، وفي القراءِة الجهريِّة الّصحيحِة المعبِّرِة، ويعزِّ

ِث.   ومهارتَهُ في التّحّدِث مّدةً محدَّدةً ُمنتفًِعا بما تعلََّمهُ، ومراعيًا معاييَر التَّحدُّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على اكتساِب حصيلِة مفرداٍت جديدٍة واستخداِمها في حياتِِه اليوميِة. كما يساعُدهُ النصُّ على حلِّ المهمِة األولى مَن النشاِط بسهولٍة.

ُز مهارتَهُ في  ُز هذا النَّشاطُ مهارةَ طفلي في تصنيِف األشكاِل المغلقِة والمفتوحِة، وفي تصنيِف المضلَّعاِت مْن غيِر المضلَّعاِت، ويُعزِّ الّرياضيّاُت: يعزِّ
تصنيِف المثلَّثاِت حسَب أطواِل أضالِعها، وحسَب أنواِع زواياها، ويُنّمي مهارتَهُ في رسِم مثلٍَّث على الشَّبكِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 
.QR Code بوساطة الّرمِز سريِع االستجابِة

  العلوُم: يوُم ميالِد سلمى والعلوُم 
لَها الطِّفُل في النَّشاِط، ومدى مالحظتِِه لمشاهداٍت مماثلٍة. أساعُدهُ على تجريِب بعِض هِذِه  هُ طفلي إلى قراءِة النَّشاِط، وأناقُشهُ في المشاهداِت الَّتي سجَّ الطَّريقةُ: أوجِّ
ِر الماِء في أثناِء تجفيِف المالبِس. أستمُع  بدِة والثَّلِج، وغلياِن الماِء لتحضيِر المشروباِت الّساخنِة، وتبخُّ األنشطِة، ووصِف الظَّواهِر الَّتي تحدُث فيها، مثِل: انصهاِر الزُّ
ِد باستخداِم الماِء الّساخِن. الِت والتَّغيُّراِت الفيزيائيَِّة، ولمقترحاتِِه لفتِح مرطباٍن محكِم اإلغالِق، باستخداِم مفهوِم التَّمدُّ لمقترحاتِِه في إجراِء تجارَب مماثلٍة حوَل التَّحوُّ

  اللّغةُ العربيّةُ:  ماذا لِو انصهَر الجليُد؟    
تِها بوضِع المعنى مكاَن المفردِة  هُهُ إلى تخميِن معاني المفرداِت وفَق سياقِها، والتَّأكِد مْن صحَّ هُ طفلي إلى قراءِة النَّصِّ قراءةً صامتةً، وأوجِّ الطَّريقةُ: أوجِّ
حيحِة مَن الخطأ، وأساعُدهُ على صياغِة جملتْيِن صحيحتيِن، وأستذكُر  ؛ لتمييِز الجمِل الصَّ ياِق لفحِص انسجاِمها مَعهُ. وإلى االستناِد إلى النَّصِّ في السِّ
ُمهُ بناًء على المعاييِر،  مَعهُ معاييَر القراءِة الجهريِّة، وأقرأُ النَّصَّ أماَمهُ قراءةَ قدوٍة؛ طالبًا إليِه تقويَم قراءتي بناًء على المعاييِر، ثمَّ أستمُع لقراءتِِه وأقوِّ
، تارًكا لَهُ فرصةَ صياغِة عنواٍن آخَر  وأطرُح عليِه بعَض األسئلِة الّتي يستطيُع بها وضَع معيارْيِن للعنواِن الجيِِّد، وأقترُح عليِه عنوانًا مناسبًا للنَّصِّ
ِث والتّقويِم.  ِث، وأتبادُل مَعهُ األدواَر في التَّحدُّ ، وأتخيَُّل مَعهُ إعصاًرا يحدُث قرَب مدينٍة ساحليٍَّة عاَم ألفيِن ومئٍة، وأستذكُر مَعهُ معاييَر التّحدُّ مناسٍب للنَّصِّ

A birthday surprise gift:ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
الطَّريقةُ: أوجهُ طفلي إلى النظِر إلى صورِة الميزاِن الحراريِّ الرقميِّ وأسألُهُ: أيَن نراهُ؟ ولماذا نستعملُهُ؟ خصوًصا في الوقِت الحاليِّ في ظلِّ 

الجائحِة؟ أساعُدهُ على بعِض الكلماِت الجديدِة الموجودِة في النصِّ وأتابُع حلَّهُ المهماِت.

  الرياضياُت: هدية من الفضة              
راِت  ِة المطلوَب في كلِّ فرٍع، أتابُع حلولَهُ، وأستمُع لمبرِّ الطَّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة المطلوِب في النَّشاِط، وأطلُب إليِه أْن يشرَح بكلماتِِه الخاصَّ
إجاباتِِه، ونناقُشها مًعا، في الفرِع األخيِر )المسألِة المفتوحِة(. أطلُب إليِه رسَم مثلٍَّث على الشَّبكِة، وأطلُب إليِه تبريَر رسِمِه بهِذِه الطَّريقِة، ثمَّ نتبادُل 

ُر رسمي. األدواَر؛ حيُث أرسُم  مثلَّثًا آخَر، وأبرِّ
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