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 العلوُم: ألعاٌب ميكانيكيَّةٌ

: الخامُس الصفُّ
نشاُط )10(: الحركُة حياٌة وَبَرَكٌة

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

• •تعليماٌت•صوتيّةٌ•وفيديوهاٌت•إرشاديّةٌ•لمساعدتي•في•أثناِء•النّشاِط.•••	
• أمثلةٌ•على•األنشطِة•الُمنَجزِة••للمهّماِت•اإلضافيِّة•جميِعها.	
• معلوماٌت•وروابطُ•إضافيّةٌ•تزّوُدني•بأفكاٍر•تدعُم•عمليةَ•التّعلِّم.	

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• َح•أشكاَل•الّطاقِة•الميكانيكية،•مميًِّزا•بيَنها.•أستنتَج•العوامَل•الَّتي•تعتمُد•عليها•الّطاقُة•الحركيَُّة•وطاقُة•	 أوضِّ
َد•بعَض•التحّوالِت•بيَن•أشكاِل•الّطاقِة•المختلفِة•في•الحياِة•العمليَِّة. الوضِع.•أحدِّ

• •المقروِء•وُمْستخِرًجا•	 ًدا•األفكاَر•الّرئيسَة•في•النَّصِّ •قراءًة•فاهمًة؛•ُمراِعًيا•عالماِت•التَّرقيِم،•ُمَحدِّ أقرأ•النَّصَّ
منُه•أمثلًة•على•تراكيَب•وأساليَب•لغويٍّة،•ُمنتِفًعا•ّمما•جاَء•فيِه•إلبداِء•رأيي•شفويًّا•في•مشاهَد•وأحداٍث•تُعرُض•

•مرتبطٍة•بحياتي•اليوميِّة.• عليَّ
• وِر.أكتَب•بطاقًة•بريديًَّة•عْن•مناسبٍة•ما.	 أتحّدَث•باللُّغِة•اإلنجليزيَِّة•عْن•أحداٍث•عبَر•الصُّ
• مربَّعاٍت.••	 شبكِة• على• ما• شكٍل• بسحِب• عمليًّا• •) أْو•عموديٍّ • )أفقيٍّ واحِد• باتِّجاٍه• اإلزاحِة• مفهوَم• أستكشَف• •

•تساوي•قياساِت•المناظرِة•لها•في•الّصورة•النّاتجِة• كِل•األصليِّ وايا•في•الشَّ •قياساِت•األضالِع•والزَّ أستنتَج•أنَّ
بيَن• العالقَة• 90•درجًة•)االنعكاس(.•أستكشَف• بمقداِر• الدَّوراِن• َف•مفهوَم• أتعرَّ باتِّجاٍه•واحٍد.• مَن•اإلزاحِة•
كِل•بعَد•االنعكاِس•وقياساِت•زواياُه. •وقياساِت•زواياُه•مْن•جهٍة،•وبيَن•أضالِع•الشَّ كِل•األصليِّ أضالِع•الشَّ

،•والصٍق،•وكراٍت•زجاجيٍَّة،•ومطّاط،•وقاعدٍة•خشبيٍَّة،•ومساميَر،•ومشبٍك. ِن،•ومقصٍّ أحتاُج إلى: أوراٍق،•وقلٍم،•وورٍق•ملوَّ

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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أوالاً : أُميُِّز•أشكاَل•الطّاقة•الميكانيكية•مْن•حولي.
•أصنُِّف•مَع•زميلي،•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي•أشكاَل• أس��تذكُر•المقصوَد•بالطاقِة•الميكانيكيِة•كما•تعلْمُت•في•درِس•العلوِم•وأحدُد•أش��كالَها،•ثمَّ
الطّاقِة•الَّتي•تمتلُكها•األجس��اُم•مْن•حولي:•كرةٌ•متدحرجةٌ•على•س��طِح•األرِض،•قطَّةٌ•تمش��ي،•حجٌر•يسقطُ•مْن•أعلى•تلٍَّة.•ونذكُر•أكبَر•عدٍد•

مَن•األشياِء•الَّتي•حولَنا،•وتمتلُك•طاقةً•حركيَّةً،•أْو•طاقةَ•وضٍع،•أِو•االثنتَْيِن•مًعا،•ونصنفُها•في•جدوٍل.
ثانياًا: أصنُع•قاذفةَ•طائرٍة

أستخدُم•الورَق•في•صناعِة•طائرٍة•ورقيٍَّة•بسيطٍة،•وأثبُِّت•مشبًكا•على•رأِسها•مَن•األماِم،•
•أترُكها•لتندفَع•إلى•األماِم،• ها•إلى•الخلِف،•ثمَّ كما•في•الشَّكِل•)1(،•وأستخدُم•المطّاطَ•في•شدِّ
كِت•الطّائرةَ•إلى•األماِم،•ونوَعها،• وأشرُح•لزمالئي•وأفراِد•أسرتي•مصدَر•الطّاقِة•الَّتي•حرَّ

لَْت•إليِه•هذِه•الطّاقةُ. والّشكَل•الّذي•تحوَّ
بُها• •أجرِّ ُر•إجابتي،•ثمَّ •أقترُح•طريقةً•لزيادِة•المسافِة•الَّتي•تقطُعها•الطّائرةُ•إلى•األماِم،•وأفسِّ

أنا•وزميلي.
ثالثاًا : أصنُع•أفعوانيًّا

نةَ،•وأسطُِّرها،• أحضُر•أنا•وأحُد•أفراِد•أسرتي•أفعوانيًّا•ورقيًّا•كما•في•الشَّكِل•)2(،•أجهُِّز•أوراقًا•ملوَّ
ها•كما•في•الشَّكِل•)3(؛•لتصبَح•قابلةً•للثّنِي،•أضُع•كراٍت•زجاجيَّةً•في•األعلى،•وأالحظُ•حركتَها• وأقصُّ

. في•أثناِء•النُّزوِل•على•األفعوانيِّ
•، ،•وفي•أثناِء•النُّزوِل،•وفي•أسفِل•األفعوانيِّ جاجيَِّة•في•أعلى•األفعوانيِّ ُح•شكَل•الطّاقِة•للكرِة•الزُّ أوضِّ

ُح•أيَن•يمكُن•أْن•أجَد•هذِه•اللُّعبةَ. وأوضِّ

)1(

)2(
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ياِح  اللّغةُ العربيةُ: َمزاِرُع الرِّ

English: Physics in Motion     

My friend and I decided to work on a science project about examples of mechanical energy. First, we collected 
some pictures to use in the project.

ِل•بمعناها•في•العموِد•الثّاني: •مَن•المفرداِت•والتّراكيِب•في•العموِد•األوَّ •أصُل•بيَن•كلٍّ •قراءةً•صامتةً•فاهمةً،•ثمَّ : أقرأُ•النَّصَّ الاً أوَّ

أِو• »حوفا«• باتّجاِه• إربَد• نحَو• صاعديِن• أْو• معاَن،• إلى• أْو• جنوبًا• الطّفيلِة• إلى• ُمتّجهيَن•
•مَن•المزارِع،•ال•تقوُم•على•زراعِة•األشجاِر،• »اإلبراهيميِّة«•شمااًل،•سنفخُر•برؤيِة•نوٍع•خاصٍّ
الطّاقِة• نَْجني•مْنها•نوًعا•نظيفًا•مَن• الّتي• الّرياِح،• إنَّما•هَي•مزارُع• الموسميَِّة،• المحاصيِل• وال•

دِة. الكهربائيَِّة•المتولِّدِة•مْن•طاقِة•الّرياِح•الحركيَِّة•المتجدِّ
فِن•الشِّراعيِّة،•وطَْحِن•الحبوِب،• عرَف•اإلنساُن•طاقةَ•الّرياِح•منُذ•القَِدِم،•واستثمَرها•في•َدْفِع•السُّ
ياِح•بشكٍل•أكبَر؛•وذلَك•لتوليِد•الطّاقِة• ا•بطاقِة•الرِّ وفي•تشغيِل•ِمَضّخاِت•المياِه.•وأصبَح•العالُم•ُمهتّمً

ٍة• ُل•مرَّ ؛•لمضاّرِه•البيئيِّة،•وَخْوفاًا•من•نُضوبِِه•أيًضا،•فكانَْت•أوَّ الكهربائيَِّة•باستخداِم•هذِه•الطّاقِة•الطَّبيعيَِّة،•بدَل•استخداِم•الوقوِد•األحفوريِّ
•التَّكلفةَ•العاليةَ•لهذا•االختراِع•حالَْت•دوَن•نجاِحِه،•وبجهوِد• ياِح•إلى•طاقٍة•كهربائيٍَّة•في•اسكتلندا•عاَم•1887م،•لكنَّ ُل•فيها•طاقةُ•الرِّ تَُحوَّ
ياِح• ِة•تمكَّنوا•مْن•توليِد•الكهرباِء؛•باستخداِم•َعنَفاِت•)توربيناِت(•الهواِء؛•إْذ•توَضُع•في•المناطِق•الَّتي•تكوُن•فيها•سرعةُ•الرِّ العلماِء•المستمرَّ
عاليةً،•وتوصُل•الَعنَفَةُ•بمولِِّد•الكهرباِء،•وعنَدما•تحّرُك•الّرياُح•مراوَح•الَعنَفِة،•تُحّرُك•المولَّد•المتّصَل•بها،•فتتولَُّد•الطّاقةُ•الكهربائيَّةُ.

النّْفِط• •مَن• بسبِب•عدِم•وجوِد•احتياطيٍّ المستدامِة؛•وتزداُد•أهميَّتُهُ• التَّنميِة• الّرياِح•مشروًعا•رياديًّا•في•طريِق• •مشروُع•مزارِع• يُعدُّ
،•ولتقليِل•االعتماِد•على•استيراِد•الوقوِد•لتوليِد•الطّاقِة•الكهربائيَِّة،•إضافةً•إلى•االعتماِد•على•الطّاقِة•النَّظيفِة•المتجّددِة؛• والغاِز•في•األردنِّ

ما•يؤّدي•إلى•خْفِض•انبعاثاِت•الغازاِت•الدَّفيئِة،•فينعكُس•إيجابًا•على•البيئِة•واإلنسانيَِّة.

للكرِة• الحركيَّةُ• الطّاقةُ• علْيها• تعتمُد• الَّتي• بالعوامِل• أتنبَّأُ•
جاجيَِّة•في•أثناِء•النُّزوِل. الزُّ

أْن• يمكُن• أخرى• ميكانيكيةً• ألعابًا• زمالئي• وأحَد• أصمُم•
أسرتي• على• وأعرُضها• فيها• الطاقِة• تحوالِت• أالحظَ•
بمفهوِم• ُمستعينًا• عملِها• مبدأَ• وأشرُح• وزمالئي،• ومعلمي•

الطّاقِة•الميكانيكيَِّة،•وطاقِة•الوضِع،•وطاقِة•الحركِة.
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المعنىالمفردةُ
قياديًّانُضوِب

ِة•الّدائمِةحالَْت•دوَن المستمرَّ
•األرِضرياديًّا المتسبِّبِة•في•احتباِس•الحرارِة•في•جوِّ
نفاِدالتّنميِة

التّطّوِرالمستدامِة
أعاقَْت•ومنََعْتالّدفيئِة

•فكرٍة•مّما•يأتي:•• ُد•الفقرةَ•الّتي•تحمُل•كلَّ ثانياًا:•أحدِّ
في• ياِح• الرِّ مزارِع• أماكُن• •، األردنِّ في• ياِح• الرِّ مزارِع• مشروِع• أهميَّةُ•

،•استثماُر•اإلنساِن•طاقةَ•الّرياِح•عبَر•التّاريِخ. األردنِّ
•مّما•يأتي: ثالثاًا:•أبدي•رأيي•في•كلٍّ

. ياِح•في•مناطَق•مختلفٍة•مَن•األردنِّ أ••-إقامةُ•مشروِع•َمزارِع•الرِّ
ب-•استيراُد•الوقوِد•لتوليِد•الطّاقِة•الكهربائيِّة.••

ج�-•مراعاةُ•الحفاِظ•على•البيئِة•في•المشاريِع•المختلفِة.

. •الّسابِق:•أ-•ظرَف•مكاٍن.•••••••ب-•مضافًا•إليِه.•••••••ج-•مصدًرا•لفعٍل•ثالثيٍّ رابِعاًا:•أستخرُج•مَن•الفقرِة•األولى•في•النَّصِّ
:•َدفِع،•طَْحِن،•َخْوفًا،•نُضوِب،•نَجاِحه. •مصدٍر•من•المصادِر•المكتوبِة•بالخطِّ•الغامِق•في•النَّصِّ ا:•أذكُر•فعَل•كلِّ خامساً

•قراءةً•جهريّةً•ُمعبِّرةً•ُمراِعيًا•المعاييَر•اآلتيةَ:•وضوَح•الّصوِت،•سالمةَ•مخارِج•الحروِف،•والتّنغيَم•المناسَب•وفَق•عالماِت• ا:•أقرأُ•النَّصَّ سادساً
التَّرقيِم،•ومراعاةَ•َمواطِن•الوقِف•والوصِل،•وتوظيَف•لغِة•الجسِد•واإليماءاِت.•وأتبادُل•مع•أحِد•أفراِد•أسرتي•التّقويَم•والتّغذيةَ•الّراجعةَ•

وفَق•المعاييِر•المحدَّدِة.

)3(
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 الرياضيّاُت: طائرةٌ ورقيَّة في فضاِء المستوى اإلحداثيِّ

Secondly,•we•discussed•together•the•major•parts•of•the•project,•such•as:•defining•mechanical•energy,•its
applications in daily life and converting mechanical energy.
What is mechanical energy?
It is a form of energy. It is all the energy that an object has because of its motion and its position. All
living things and all machines use mechanical energy to do work.
Then, we prepared a few sentences to describe each picture. For example, picture 3: When the hammer
is at rest, it does not contain any kinetic energy. Once we swing the hammer up to some distance from
the nail before hitting it, the combination of kinetic energy and potential energy in the hammer will cause
the driving of the nail into the wall.
Finally, we divided the roles between us to talk about the pictures.
 
1. I will describe the pictures by explaining what happens to each object.
2. I will write a postcard to a friend or family member about my science project.
    Follow these instructions:
-Stick•or•draw•a•picture•about•an•object•that•is•storing•potential•mechanical•energy.
-Write•2-3•sentences•about•my•science•project.
-Use•the•simple•present•tense•for•description.

ياح•اليوَم• ••تابَع•عاصٌم•النَّشرةَ•الجويَّةَ؛•حيُث•تتراوُح•سرعةُ•الرِّ
للمحترفيَن• فقْط• مناسبةٌ• بيَن•)m/s•11-8(،•وهذِه•ظروٌف•
•عاصًما• ذوي•الخبرِة•في•اللَّعِب•بالطّائراِت•الورقيَِّة،•علًما•أنَّ
للمبتدئيَن• ياِح• للرِّ المثلى• اللّعبِة،•والظُّروُف• مبتدٌئ•في•هذِه•
باالستمتاِع•في• يكتفَي• أْن• ر• قرَّ لذلَك• تساوي•)m/s•8-3(؛•
َن•حركتَها•تحَت• ،•ويدوِّ رسِم•طائرٍة•على•المستوى•اإلحداثيِّ
تأثيِر•اإلزاحِة•واالنعكاِس.•مستعينًا•بالّرسِم•المجاور•أجيُب•

عِن•األسئلِة•اآلتيِة:
ُد•رؤوَسها•قبَل•إزاحٍة•)انسحاٍب(•مقداُرها•6•وحداٍت•إلى•اليساِر•وبعَدها.هْل• سِم•)1(،•وأرسُم••صورةَ•طائرِة•عاصٍم،•وأحدِّ •أستعيُن•بالرَّ
وايا•نفُسها؟•أناقُش•زمالئي،•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في• للطّائرِة•وصورتِها•تحَت•تأثيِر•اإلزاحِة•)االنسحاِب(•أطواُل•األضالِع•وقياساُت•الزَّ

إجابتي.
•،D)9,12(•بعَد•اإلزاحِة•أصبَحْت•D)12,12(•إحداثيّاِت•النُّقطِة• •أجرى•عاصٌم•إزاحةً•)انسحابًا(•للطّائرِة•ثالَث•وحداٍت•لألسفِل،•وقاَل•إنَّ

ُر•إجابتي. فهْل•كانَْت•إجابةُ•عاصٍم•صحيحةً؟•أبرِّ
•)األحمِر(،•وأكتُب•إحداثيّاِت•رؤوِس•الّصورِة.•هْل• سِم•)2(؛•وأرسُم•صورةَ•طائرِة•عاصٍم•باالنعكاِس•حوَل•المحوِر•األفقيِّ أستعيُن•بالرَّ

وايا•نفُسها؟•أناقُش•زمالئي،•أو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•إجابتي. للطّائرِة•وصورتِها•تحَت•تأثيِر•االنعكاِس•أطواُل•األضالِع•وقياساُت•الزَّ
• سِم•)3(،•وأرسُم•طائرةً•ورقيَّةً•سداسيَّةَ•الشَّكِل،•أحُد•رؤوِسها•يقُع•على•النُّقطِة•A،•وأكتُب•إحداثيّاِت•رؤوِسها،•ثمَّ مسألةٌ•مفتوحةٌ:•أستعيُن•بالرَّ
ورِة.•أناقُش•زمالئي،•أو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•إجابتي.•• •)األحمِر(،•وأكتُب•إحداثيّاِت•رؤوس•الصُّ أجري•لها•انعكاًسا•حوَل•المحوِر•العموديِّ

3

األنشطةُ اإلضافيّةُ:
العلوُم:•تُستخدُم•الطّاقةُ•الحركيَّةُ•في•توليِد•الطّاقة•الكهربائيَِّة،•ويمكُن•أْن•تكوَن•الطّاقةُ•الحركيَّةُ•ناجمةً•عْن•تحريِك•العنفاِت•)التوربيناِت(•بفعِل•البخاِر•النّاتِج•مْن•تسخيِن•
ياِح•وغيِرها•مَن•الطُّرائِق. دوِد،•أو•حركِة•الرِّ دٍة،•كالماِء•الّساقِط•مَن•األعلى،•مثِل•مياِه•الشَّاّلالِت•أِو•السُّ ،•أْو•مصادَر•متجدِّ الماِء•بفعِل•حرارِة•الوقوِد•األحفوريِّ

ُك•التّوربيناِت؛•لتوليِد•الكهرباِء. ،•أْو•مَن•الشَّاّلِل،•الَّتي•تحرِّ دِّ -•أستعيُن•بأحِد•زمالئي،•وأشرُح•مصدَر•طاقِة•المياِه•الّساقطِة•مْن•أعلى•السَّ
-•أفكُر•مَع•أحِد•زمالئي،•ونشرُح•أماَم•زمالئِنا•كيَف•يمكُن•أْن•نستثمَر•طاقةَ•الوضِع•والطّاقةَ•الحركيَّةَ•الطَّبيعيةَ•في•توليِد•الكهرباِء.

الرسم•1 الرسم•2 الرسم•3
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أريُد إخباَر معلِّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

ُز•هذا•النَّشاطُ•معارَف•طفلي•حوَل•مفهوِم•الطّاقِة•الميكانيكيَِّة•وتطبيقاتِها•في•الحياِة،•ويحفُِّزهُ•إلى•التَّعلُِّم•باستخداِم•األلعاِب•البسيطِة،• العلوُم:•يُعزِّ
•عْن•طريِق•صنِع•هِذِه•األلعاِب•واالستنتاجاِت•المتعلقِة•بعملِها. وينّمي•مهاراِت•التفكير•الناقد•والتَّفكيِر•اإلبداعيِّ

فِِه•مشاريَع•جديدةً•في•وطنِِه• ُع•هذا•النَّشاطُ•معارَف•طفلي،•بما•يتكامُل•مَع•ما•تعلََّمهُ•في•مبحِث•العلوِم،•وبما•يزيُد•مْن•تعرُّ  اللّغةُ العربيّةُ:•يُوسِّ
•المقروِء،•وفي• ُز•مهاراتِِه•في•القراءِة•الفاهمِة،•وفي•تحديِد•األفكاِر•الّرئيسِة•في•النّصِّ •بمفرداٍت•جديدٍة،•ويُعزِّ ،•ويُثري•معجَمهُ•اللُّغويَّ األردنِّ
•مّما•تعلَّمهُ•مْن•أساليَب•وتراكيَب•لغويٍّة،•وفي•تعميِق•فهِمِه•موضوعاِت•ظرفَي•المكاِن•والّزماِن،•واإلضافِة،•ومصادِر• استخراِج•أمثلٍة•مَن•النَّصِّ
ُز•مهارتَهُ•في•القراءِة•الجهريِّة•الّسليمِة•المعبِّرِة،•وفَق•المعاييِر•المحّددِة،•وتقويِمها•بناًء•على•هِذِه•المعاييِر،•في•سياٍق•يسعى• ،•ويعزِّ الفعِل•الثُّالثيِّ

إلى•تجذيِر•اتّجاهاِت•التَّنميِة•الوطنيِّة•المستدامِة•المرافقِة•للعنايِة•بالمصلحِة•البشريِّة،•والحفاِظ•على•البيئِة.••

ِث•لدى•طفلي؛•باستخداِم•جمٍل•بسيطٍة•تصُف•الّصوَر.•ويساعُد•طفلي•على•اإلبداِع•في•إعداِد• ُز•هذا•النَّشاطُ•مهارةَ•التَّحدُّ اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يُعزِّ
بطاقٍة•بريديٍَّة.

تأثيِر• في•رسِم•صورِة•شكٍل•تحَت• ُز•مهارتَهُ• ،•ويُعزِّ النّقاِط•على•المستوى•اإلحداثيِّ مهارةَ•طفلي•في•تعييِن• النَّشاطُ• ُز•هذا• الّرياضيّاُت:•يعزِّ
اإلزاحِة•أِو•االنعكاِس.

َ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:

  العلوُم: )ألعاٌب ميكانيكيَّةٌ(
•الورِق•لصنِعها،•وتجريِب•قذفِها•باستخداِم•المطّاِط• •بالطّائرِة•وكيفيَِّة•طيِّ الطَّريقةُ:•أساعُد•طفلي•على•تجهيِز•مستلزماِت•النَّشاِط•الخاصِّ
األلعاِب،• مدينِة• في• باأللعاِب• ُرهُ• وأذكِّ •، األفعوانيِّ صنِع• طريقِة• مثِل• البادلت،• على• المصادِر• إلى• جوِع• الرُّ على• وأساعُدهُ• المشدوِد،•
كةُ،•واألجساِم•الَّتي•تمتلُك• ُعهُ•أيًضا•على•تحديِد•بعِض•األجساِم•الَّتي•تمتلُك•طاقةً•حركيَّةً،•وهَي•المتحرِّ .•أشجِّ وبتشابُِهها•مَع•هذا•األفعوانيِّ
طاقةً•مخزونةً،•مثِل•األجساِم•المرتفعِة•عْن•سطِح•األرِض،•أِو•المشدودِة•مثِل•الزنبرِك•والمطّاِط.•أساعُدهُ•أيًضا•على•فهِم•المثاِل•المطروِح•

في•النشاِط•وتصميِم•تجارَب•تثبُت•استنتاجاتِِه•حوَل•العوامِل•المؤثرِة•في•طاقِة•الوضِع•وطاقِة•الحركِة.

   اللّغةُ العربيّةُ: )َمزارُع الّرياِح(
المناسبِة،•واختباِر•صّحِة• بمعانيها• والتّراكيِب• المفرداِت• إيصاِل• فاهمةً،•وإلى• •قراءةً•صامتةً• النَّصِّ قراءِة• إلى• طفلي• أوّجهُ• الطريقةُ:•
ُرهُ•بآليّاِت•استخالِص• ،•وأذكِّ المعاني•بوضِعها•في•الّسياِق•مكاَن•المفرداِت•والتّراكيِب•المحدَّدِة،•أتناقُش•مَعهُ•في•األفكاِر•الّرئيسِة•للنّصِّ
،•وأتابُع•تنفيَذهُ• ماِن•والمكاِن،•واإلضافِة،•ومصادِر•األفعاِل•الثالثيَِّة•مْن•كتابِِه•المدرسيِّ الفكرِة•الّرئيسِة.•أوّجهُهُ•إلى•مراجعِة•ظرفَي•الزَّ
•أماَمهُ،•وأستمُع•لقراءتِِه،•ونتبادُل•التَّقويَم•والتّغذيةَ• تيِن•الّرابعةَ•والخامسةَ.•أستذكُر•مَعهُ•معاييَر•القراءِة•الجهريَِّة،•وأنمذُج•قراءةَ•النَّصَّ المهمَّ

الّراجعةَ•وفَق•المعاييِر•المحدَّدِة.•

)Physics in Motion( :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
لَهُ• ُم• ،•وأقدِّ النَّصِّ قبَل•قراءِة• وَر• الصُّ أْن•يصَف• إليِه• النَّشاِط،•وأطلُب• بموضوِع• ليتنبَّأَ• اًل؛• أوَّ العنواِن• إلى•قراءِة• طفلي• هُ• أوجِّ الطّريقةُ: 

المساعدةَ•إْن•لزَم•األمُر.•

)   الرياضيّاُت: )طائرةٌ ورقيَّةٌ في فضاِء المستوى اإلحداثيِّ
راِت•إجاباتِِه،• ُعهُ،•وأتابُع•حلولَهُ،•وأستمُع•لمبرِّ ِة•رسِمِه،•وأشجِّ ُد•مْن•صحَّ الطّريقةُ:•أوّجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•المطلوِب•في•النَّشاِط،•وأتأكَّ

ِة•رسِمِه. ُد•مْن•صحَّ ،•وأتأكَّ سَم•على•المستوى•اإلحداثيِّ وأناقُشهُ•فيها،•وفي•)المسألِة•المفتوحِة(•أطلُب•إليِه•الرَّ
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