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 العلوُم: موارُد في بيئتي
 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أسرتي في كتابِة )20( كلمةً لموادَّ 
، ثمَّ نصنفُها إلى: موارَد طبيعيٍة  نراها في حديقِة المدرسِة، أْو في الحيِّ

وموادَّ مْن ُصنِع اإلنساِن.
 أفكُر: ما الموارُد الطبيعيةُ؟ ما فائدةُ الموارِد الطبيعيِة؟

 أفكُر: لماذا سّميِت الموارُد الحيويةُ هذا االسَم؟
 أتواصُل: ألعُب مَع أسرتي أْو زميلي لعبةَ )ما هَي الصورةُ؟(

قواعُد اللعبِة
1 - أكتُب رقَم إحدى الصوِر في ورقٍة وأطويها.

ا  2 - يحاوُل زميلي معرفةَ الصورِة التي اخترتُها بسؤالي )5( أسئلٍة حّدً
    أقصى، إجاباتُها )نعْم( و)ال(، مثُل:  

؟ 1. هْل هَو مورٌد طبيعيٌّ
2. هْل هَو ِمْن ُصْنِع اإلنساِن؟

؟  3. هْل هَو مورٌد حيويٌّ
؟ 4. هْل هَو مورٌد غيُر حيويٍّ

5. هْل هَو مورٌد متجدٌد؟
6. سؤاٌل حرٌّ مْن تفكيِر الالعِب يبدأُ بـ)هْل( .....

3 - يفكُر زميلي في الصورِة التي اخترتُها.
4 - يُرصُد لكلِّ صورٍة 10 نقاٍط، وتُخَصُم عالمةٌ لكلِّ سؤاٍل يُطَرُح للتوصِل 
إلى اإلجابِة، فعلى سبيِل المثاِل، إذا عرَف زميلي الصورةَ  التي اخترتُها 
بعَد السؤاِل األوِل، فسيكسُب 9 نقاٍط، وإذا عرفَها بعَد السؤاِل الثاني، 
فسيكسُب 8 نقاٍط وهكذا، وإذا لْم يعرِف الصورةَ، فال يكسُب أيَّ نقطٍة.

5 - نكرُر اللعبةَ مَع تغييِر األدواِر حتى تنتهَي الصوُر جميُعها. 
بعَد  الطبيعيِة  للموارِد  نموذٍج  بناَء  أسرتي  مَع  أتابُع  أتواصُل:   

.)QR Code( مسح الرمِز سريع االستجابة

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 )9(: رحلٌة في الطبيعِة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُة       الّلغُة العربّيُةالّرياضّياُتالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
 	. أستكشَف الموارَد الطبيعيةَ الحيويةَ في النظاِم البيئيِّ
أُحّوَل وحداِت قياٍس ذاَت السمِة الواحدِة )الكتلةَ، والسعةَ(. 	 
أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً في زمٍن مناسٍب مَع الفهِم واالستيعاِب، ُمميًِّزا السبَب مَن النتيجِة، ُمستخِدًما في 	 

تحدثي أساليَب متنوعةً: االستفهاَم، والتعجَب، والنداَء. 
أكمَل رسالةً إلكترونيةً موجهةً إلى صديٍق.	 

، وكرتوٍن ملوٍن، ومجسماٍت لبعِض الحيواناِت أْو  ى، والصٍق، وألواٍن، وتراٍب، ومقصٍّ أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، وكرتوٍن مقّوً
)صوِر بعِض الحيواناِت(.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 الرياضياُت: سباُق األصدقاِء
اعتماًدا على الجدوليِن اآلتييِن:

 الجدوُل األوُل:                                                                 الجدوُل الثاني:

  1( أتسابُق أنا وزميلي في تعبئِة الخاناِت الخضراِء في الجدوليِن: األوِل والثانِي، بتحويِل وحداِت قياِس الكتلِة، ووحداِت قياِس السعِة، 
مَع توضيِح العمليِة الحسابيِة المستخدمِة في كلِّ مرٍة.

 2( أتبادُل أنا وزميلي الجدوليِن، ونقارُن اإلجاباِت ونتناقُش فيها، ونتحقُق مْن صحتِها، ونختاُر الوحدةَ األنسَب لقياِس كلٍّ مَن األشياِء 
ريَن سبَب اختياِرنا. الواردِة في الجدوليِن، ُمبرِّ

سألني زميلي السؤاليِن اآلتييِن: 
 ● عنَدما استخدْمُت الميزاَن لقياِس كتلتي، كانَْت قراءةُ الميزاِن بيَن )32kg( و)35000g(. كْم يمكُن أْن تكوَن كتلتي؟

 ● عنَد قياِس سعِة قارورِة ماٍء حمراَء، كانَْت سعتُها )1850mL(، بينما كانَْت سعةُ قارورِة الماِء الصفراِء )2L(، فأيُّ القارورتيِن 
    سعتُها أكبُر؟

ًرا إجابتي. ًحا العملياِت الحسابيةَ المستخدمةَ، وُمبرِّ   3( أُجيُب سؤالَي زميلي، ُموضِّ

 اللغةُ العربيةُ: رحلةُ قطرِة ماٍء
 - أعبُِّر شفويًّا في جملٍة مْن إنشائي أماَم أحِد أفراِد أسرتي، واصفًا ما أشاهُدهُ في الرسمِة.              

        - أتوقُع مضموَن القصِة مْن فهمي الرسمةَ، وأخبُر أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي بِه. 

       1 - أقرأُ النصَّ قراءةً صامتةً في زمٍن مناسٍب، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه: 

ْت على إيقاِظها؛ لكْي تقوَم  ها السحابةَ الكبيرةَ، تنوي العودةَ إلى النوِم مرةً أخرى، لكنَّ السحابةَ أصرَّ " تثاءبَْت قطرةُ الماِء وهَي تحتضُن أمَّ
بعملِها الذي ُخلِقَْت مْن أجلِِه، إنَّهُ يوُم المطِر، خافَْت قطرةُ الماِء مْن سقوِطها؛ فالمكاُن مرتفٌع، ولكنَّها في النهايِة تمنَّْت أْن تسقطَ في مكاٍن جميٍل 
على األرِض، وأاًل تسقطُ وسطَ القمامِة واألوحاِل. قالَِت السحابةُ: اعلمي يا صغيرتي أنَِّك لِو اتسخِت، فبعَد قليٍل تسطُع الشمُس، وتتحوليَن إلى 

بخاِر ماٍء، وتصعديَن إلى األعلى نظيفةً خاليةً األوساِخ. وهطَل المطُر ونزلَْت قطرةُ الماِء على أوراِق شجرِة البرتقاِل، ثمَّ انزلقَْت  2
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حتى سقطَْت على أرِض البستاِن، وغاَصْت في التربِة، كما أنَّ عدًدا مْن أخواتِها قطراِت المطِر امتصْتها أشجاُر البرتقاِل، وما هَي 
إال دقائُق حتى خرَجْت قطرةُ الماِء وهَي بخاُر ماٍء، وأخَذْت ترتفُع في سعادٍة غامرٍة؛ ألنَّها عرفَْت قيمةَ نفِسها، ورجَعْت إلى السحابِة 
الكبيرِة ونظَرْت مْن بعيٍد، فوجَدْت طفاًل يقشُر ثمرةَ البرتقاِل، ويأكلُها بسعادٍة، فابتسَمْت وهَي تقوُل: الحمُد هللِ أنني جزٌء مْن هذا 
النظاِم البيئيِّ البديِع".                                                                                   قصةُ "قطرةُ ماٍء"، شادية طاهري، بتصرف                

 - أضُع خطًّا تحَت الكلماِت الغامضِة، ثمَّ أتعاوُن مَع زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي لمعرفِة معانيها.
- أكتُب المغزى مَن القصِة في جملٍة واحدٍة مْن إنشائي: ........................................................................

 - أقرأُ القصةَ قراءةً جهريةً صحيحةً ُمعبِّرةً، ُمستخِدًما ما في الجدوِل لتحديِد المعلوماِت المعروفِة، 
   والمعلوماِت الجديدِة ومعلوماٍت لْم أفهْمها، والكلماِت الغامضِة؛ لكْي أفهَم النصَّ فهًما صحيًحا:  

  
 - أعبُِّر شفويًّا بالتعاوِن مَع أحِد أفراِد أسرتي ُمجيبًا األسئلةَ اآلتيةَ:

 -  أضُع عنوانًا آخَر مناسبًا للقصِة:                                   - أحدُد شخصياِت القصِة: 
 - أبيُِّن سبَب اختالِف مشاعِر قطرِة الماِء في القصِة:               - أستنتُج واجَب اآلباِء تجاهَ األبناِء:                                 

 - أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع أحِد أفراد أسرتي أْو أحِد زمالئي، وأتبادُل مَعهُم اآلراَء: 
- أبيُِّن ضدَّ كلٍّ مَن الكلماِت اآلتيِة: الكبيرة، بعيد، مرتفع، النهاية.    

- أبيُِّن مفرَد كلٍّ مَن الكلماِت اآلتيِة: أوراق، األوحال، دقائق، أشجار. 
- أميُز السبَب مَن النتيجِة في العباراِت اآلتيِة مَع التعليِل: أ( خافَْت قطرةُ الماِء مْن سقوِطها  ب( تتحوُل قطرةُ الماِء إلى بخاِر ماٍء 

  ج( وجَدْت قطرةُ الماِء طفاًل يقشُر ثمرةَ البرتقاِل. 
- أتوقُع نتيجةَ ما يأتي، ثمَّ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في النتيجِة: 

ها السحابِة، ولْم تنزْل إلى األرِض.  - لِو رفَضْت قطرةُ الماِء ترَك أمِّ
- لْو ُحِرَمْت جذوُر شجرِة البرتقاِل مِن امتصاِص قطرِة الماِء.

 2 - أرسُم لوحةً ُمعبِّرةً تدلُّ على رحلِة قطرِة الماِء. 
- أكتُب مالحظاتي عْن فوائِد الموارِد الحيويِة في حياِة اإلنساِن 
كما ورَدْت في القصِة في جمٍل قصيرٍة.                                                                       
- أعبُِّر عْن رأيي شفويًّا ُموظِّفًا في تحدثي أدواِت االستفهاِم، 

والتعجِب، والنداِء، ثمَّ أتبادُل اآلراَء مَع أحِد أفراِد أسرتي.

A trip to a wind farm :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
 Look at the picture. Do you know what is it? Have you ever seen it before?  Discuss 

your answer with your friends?
 Read the following email about a trip to a wind farm and complete it with words from below.
                     [electricity- vegetables-wind- turbines-largest-sheep]

Dear Sami
I hope all is well with you. I am sending this email to tell you about my weekend. Last Friday, we went to 
visit our aunt in Tafila. We had fun there.
My aunt has a big farm. There are lots of fruits an………. . Also, she has animals like goat,………, and chickens.
In our way to the farm, we saw a ………… farm. I am sure you are surprised. But my father told us it is 
the first …………… farm in Jordan. It has got 38 …………….that produce……………. This wind power is 
a natural resource that is clean and renewable. I like the project and I will search the internet to learn more 
about natural resources. Next time, we will invite you to join us and see the farm.
Best wishes,
Ahmad3

كلمةٌ غامضةٌمعلومةٌ لْم أفهْمهامعلومةٌ جديدةٌمعلومةٌ معروفةٌ
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  Answer the following questions with your friend, then share your answer with your class or family.
         What are natural resources?
         Go to your science activity to list three examples of natural resources.
         How can we use them to produce power?

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

العلوُم: يتعرُف طفلي الموارَد الطبيعيةَ وكيفيةَ استفادِة اإلنساِن مْنها، ويميُز الموارَد الحيويةَ مْن غيِر الحيويِة. يتدرُب طفلي على التفكيِر 
الناقِد عبَر لعبِة )ما هَي الصورةُ؟(، ويكتسُب طفلي مهارةَ العمِل التعاونيِّ إلنجاِز مهمٍة ما، و يقّدُر طفلي عظمةَ الخالِق سبحانَهُ وتعالى.

الرياضياُت: يتعلُّم طفلي تحويَل وحداِت قياِس كلٍّ مَن الكتلِة والسعِة، وتوضيَح العملياِت الحسابيِة المستخدمِة، وتبريَر االختياِر المناسِب 
للعمليِة الحسابيِة حسَب وجهِة نظِرِه، والحكَم على األموِر عْن طريِق تحويِل وحداِت القياِس.

اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي التعبيَر عْن رأيِه، ويتعلُم توقَع نتائِج بعِض األحداِث، ويتعلُم القراءةَ الجهريةَ وفَق معاييَر ُمحدَّدٍة، وكيَف يصُف 
ما يشاهُدهُ كتابةً أْو شفويًّا. 

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيفيةَ إكماِل رسالٍة إلكترونيٍة، ُمعتِمًدا على فهِمِه السياَق. يتعلُم أيًضا مجموعةً مَن المفرداِت 
الجديدِة. كما يتعرُف مورًدا مَن الموارِد الطبيعيِة التي يستثمُرها األردنُّ في إنتاِج الطاقِة.  

َ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

 العلوُم: موارُد في بيئتي 

، وأساعُدهُ على تمييِز الموارِد  الطّريقةُ: أشجُع طفلي على البحِث عْن أكبِر عدٍد مَن الموارِد التي يراها في حديقِة المدرسِة أْو في الحيِّ
الطبيعيِة الحيويِة مَن الموارِد الطبيعيِة غيِر الحيويِة. أستمُع لطفلي وهَو يفسُر سبَب تسميِة الموارِد الحيويِة هذا االسَم. أشارُك طفلي في 
لعبِة )ما هَي الصورةُ؟(، وأشجُعهُ على التفكيِر ليتعّرَف الصورةَ بأقلِّ عدٍد مَن األسئلِة. أساعُد طفلي على بناِء نموذٍج للموارِد الطبيعيِة، 

وأشارُكهُ في مشاهدِة الفيديو التعليميِّ بعَد مسِح الرمِز سريِع االستجابِة. 

  الرياضياُت: سباُق األصدقاِء

الطّريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يوضُح كيفيةَ تحويِل وحداِت قياِس كلٍّ مَن الكتلِة والسعِة، مَع التركيِز على العمليِة الحسابيِة المستخدمِة 
عنَد التحويِل مْن وحدٍة إلى وحدٍة أصغَر، والعكُس. أشجُع طفلي على إعطاِء اإلجاباِت الممكنِة للموقِف، مَع تبريِر إجابتِِه.

  اللغةُ العربيةُ: رحلةُ قطرِة ماٍء

الطّريقةُ: أستمُع لطفلِي وهَو يصُف الرسمةَ ُمعبًِّرا عما يتوقُعهُ، ثمَّ أستمُع لَهُ في أثناِء قراءتِِه القصةَ قراءةً جهريةً، وأدعُمهُ في تقييِم 
أدائِِه. أساعُد طفلي على إجابِة األسئلِة، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء، وأناقُشهُ في موضوِع الموارِد الحيويِة كما ورَد في القصِة، وأستمُع لَهُ في 

حديثِِه عنها ُمستخِدًما االستفهاَم والنداَء والتعجَب. 

A trip to a wind farm :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطّريقةُ: أسأُل طفلي عِن العنواِن وماذا يتوقُع أْن يكوَن موضوُع النشاِط. أشجُع طفلي على البحِث والتفكيِر في الصورِة وماهيتِها ولماذا 
يُستخَدُم الطوربيُد. أشجُع طفلي على استخداِم القاموِس والبحِث عِن المعاني الجديدِة، وأطلُب إليِه استخداَمها في جمٍل مفيدٍة. أتأكُد مْن 

قدرِة طفلي على إكماِل الرسالِة اإللكترونيِة ُمستخِدًما الكلماِت الموجودةَ.
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