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 اللغةُ العربيةُ: مشروُع ليلى 
- أتأمُل الصوَر المجاورةَ، ثمَّ أعبُِّر شفويًّا بجمٍل قصيرٍة على 
إلى  حاجتِنا  عْن  واضٍح ومسموٍع  أسرتي بصوٍت  أفراِد  أحِد  مسمِع 

الطاقِة المتجددِة. 

وُمعبِّرةً،  صحيحةً  جهريةً  قراءةً  ليلى(  )مشروُع  قصةَ  أقرأُ   -   1
ُمراِعيًا عالماِت الترقيِم، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها: 

   "شعَرْت ليلى بفخٍر كبيٍر حيَن حضَرْت حفَل تكريِم جدِّها وليٍد؛ الذي اخترَع 
سيارةً مميزةً، فاستحقَّ بجدارٍة التكريَم والجائزةَ. 

   وفي طريِق العودِة إلى البيِت، ركبَْت ليلى مَع جدِّها في السيارِة الفريدِة، وسألْتهُ: 
ما ميزةُ هِذِه السيارِة التي اخترْعتَها يا جّدي؛ فقْد أُعِجَب بها الحضوُر جميُعهْم؟ 
الوقوِد؛ ألنها  نفاِد  الماَل، وتقلُّل مْن مشكلِة  توفُر  السيارةُ  ، وقاَل: هِذِه  الجدُّ تبّسَم 
تسيُر بالماِء بدَل الوقوِد، وصناعةُ سياراٍت مثلِها فكرةٌ مميزةٌ. قالَْت ليلى: لماذا 
: بسبِب نشاِط اإلنساِن في استهالِك  يا جّدي؟ قاَل الجدُّ يشكُل نفاُد الوقوِد مشكلةً 

موارِد البيئِة الطبيعيِة. 
   حزنَْت ليلى لما تتعرُض لَهُ أرُضنا الجميلةُ، وخطَرْت لها فكرةٌ قرَرْت تنفيَذها، ثمَّ أخبَرْت أصدقاَءها عنها، لكنَّهْم لْم 
ها الذي استمَع لكالِمها، وقاَل: علينا أاّل نفقَد األمَل، لماذا ال تستعمليَن وسائَل التواصِل  يتشجعوا للفكرِة، فلجأَْت إلى جدِّ
لنا(، تشرحيَن عبَرها أسباَب مشكلِة نفاِد الوقوِد، والحلوَل  البيئِة حمايةٌ  للبدِء بحملِة توعيٍة شعاُرها )حمايةُ  ؛  االجتماعيِّ
لهِذِه المشكلِة. أُعِجبَْت ليلى بهذا االقتراِح، وفرَحْت حيَن شاهَدِت األصدقاَء واألقارَب متحمسيَن للموضوِع، فمنهْم َمْن وجَد 
الحلَّ في استخداِم طواحيِن الهواِء؛ ليستثمروا طاقتَها في تشغيِل الكهرباِء، ومنهْم َمِن اعتمَد على استخداِم األجهزِة الموفرِة 
ٍر ولباقٍة، وبعُضهْم قلََّل مْن ركوبِِه السياراِت، وصاَر يمشي على قدميِه، أْو يقوُد الدراجةَ  للطاقِة، واستخداِم الكهرباِء بتحضُّ
، تفاجأَْت  الهوائيةَ، والحظَْت ليلى أيًضا أنَّ بعَضهُم استخدَم الطاقةَ الشمسيةَ بدياًل للكهرباِء. وبعَد أسبوٍع مَن العمِل الجادِّ
ليلى بأنَّ مديرةَ مدرستِها كرَمْتها؛ تقديًرا لها على جهوِدها النبيلِة".   قّصةُ "مشروُع ليلى"، أُبَّي العلوش، بتصّرف                                     

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ وفيديوهاٌت إرشاديّةٌ لمساعدتي في أثناِء تنفيِذ النشاِط.    	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة  جميِعها. 	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِة.        	 

: الرابُع الصفُّ
نشاُط )11(: كيَف نحمي كوكَبنا؟

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُم   الّرياضّياُت          الّلغُة اإلنجليزّيُة               الّلغُة العربّيُة 

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
أقرأَ النصَّ قراءةً جهريةً صحيحةً وُمعبِّرةً، ُمستعينًا بما أقرأُ في حلِّ ما يواجهُني مْن مشكالٍت، ُمحاِوًرا 	 

أفراَد مجموعتي في موضوِع المحافظِة على موارِد البيئِة الطبيعيِة. 
ا بالمحافظِة على البيئِة. 	  أصمَم ُملَصقًا خاّصً
ًرا إياها. 	  أُمثَّل بياناٍت بالنقاِط واألعمدِة األفقيِة، ُمفسِّ
أوّضَح أثَر نشاِط اإلنساِن في الموارِد الطبيعيِة الحيويِة، وبعَض إسهاماِت العلماِء العرِب والمسلميَن في 	 

المحافظِة على البيئِة.
أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 - أضُع خطًّا تحَت الكلماِت الغامضِة في القّصِة، ثمَّ أناقُش فيها أحَد أفراِد أسرتي؛ لمعرفِة معانيها.
. - أكتُب ضدَّ كلِّ كلمٍة مَن الكلماِت الملونِة في النصِّ

. - أذكُر الفكرةَ الرئيسةَ في النصِّ
- أبيُّن المقصوَد بموارِد البيئِة الطبيعيِة.

- أحّدُد المشكلةَ التي طرَحها جدُّ ليلى في القّصِة. 
      - أذكُر أسباَب المشكلِة.

      - أعّدُد الحلوَل المقترحةَ الواردةَ في القّصِة لحلِّ المشكلِة. 
      - أقترُح حلواًل أخرى للمشكلِة غيَر ما ورَد في القّصِة.

 - أكتُب ثالَث جمٍل على نمِط الجملِة اآلتيِة:
          كّرَمْت مديرةُ المدرسِة ليلى؛ تقديًرا لها على جهوِدها.

البيئِة حمايةٌ   - أساعُد ليلى على القياِم بحملِة التوعيِة تحَت شعاِر )حمايةُ 
النهِي )ال( في  لنا(؛ عبَر كتابِة أربِع جمٍل عِن المشكلِة، ُمستخِدًما أداةَ 

نموذِج التغريدِة المجاوِر. 

2  - أحاوُر أحَد أفراِد أسرتي، أْو مجموعةً مْن زمالئي في موضوِع المحافظِة على موارِد البيئِة الطبيعيِة؛ ُمبِديًا رأيي، وُمستفيًدا 
مَن المعلوماِت التي تعلْمتُها مَن القّصِة التي قرْأتُها.

Save Zarqa River :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
 Find the meaning of the words below.
       banks- irrigating- wellbeing- chemical spills.
 Read the article below, and answer the questions that follow it.

Farmers on the banks of the Zarqa River are
irrigating their crops with polluted water. This is
threatening the wellbeing of thousands of citizens.
In fact, because of this polluted water, all forms of
wildlife have disappeared, including fish and frogs.
Pollution in the river is the result of massive
chemical spills from factories. Disease is spreading
among citizens who live on the banks of the river
because they eat food grown in nearby farms. The
ministry started punishing factories that are found
polluting the river with chemical spills.

  What is the main idea of each text?
  How do water pollution affect people in Zarqa?
  Work with your colleagues, and discuss the possible solutions to save Zarqa River. 
 Prepare a poster, )you may use pictures or drawing( that reflects how people may help in saving environment.
.
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 الرياضياُت: ليلى والتوفيُر
اليوميِة  السياراِت  وقوِد  كميِة  لتوفيِر  اإللكترونيِة؛  التواصِل  مواقِع  عبَر  مدرستِها  في  الطلبِة  مَن  مجموعٍة  أموِر  أولياِء  مَع  مبادرةً  ليلى  نفَذْت 
نِت البياناِت اآلتيةَ عْن كميِة الوقوِد المستهلكِة يوميًّا لكلٍّ منهْم باللتراِت:  المستهلكِة، حيُث شاركْتهُْم في نشراٍت توعويٍة حوَل ذلَك مدةَ أسبوٍع، ثمَّ دوَّ

 15،20 ،15 ،25 ،25 ،20 ،30 ،15 ،15 ،30 ،25 ،15 ،15 ،15 ،20 ،15 ،20 ،15    
ًحا خطواِت العمِل.   1( أُمثُل البياناِت السابقةَ بالنقاِط على خطِّ األعداِد المجاوِر، ُموضِّ

 2( أعتمُد على التمثيِل بالنقاِط، وأكمُل العباراِت اآلتيةَ كاتبًا العدَد المناسَب،
ًرا إجابتي، ثمَّ أناقُش فيها زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي:              وُمفسِّ

● عدُد أولياِء األموِر المشاركيَن في هِذِه المبادرِة )     (.  
● عدُد أولياِء األموِر الذيَن استهلكوا )25( لتًرا مَن الوقوِد يوميًّا )     (.  

● كميةُ الوقوِد اليوميةُ التي استهلَكها اثناِن فقْط مْن أولياِء األموِر )   ( لتًرا.  
● عدُد أولياِء األموِر الذيَن استهلكوا كميةَ وقوٍد أقلَّ مْن 20 لتًرا يوميًّا )     (.  

ًحا خطواِت العمِل:   3( أُمثُّل البياناِت السابقةَ باألعمدِة األفقيِة في الشكِل اآلتي، ُموضِّ
ثمَّ  اآلتييِن،  السؤاليِن  وأجيُب  األفقيِة،  باألعمدِة  التمثيِل  على  أعتمُد   )4  

ًرا إجابتي: أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي فيها، ُمفسِّ
● ما عدُد أولياِء األموِر الذيَن استهلكوا ما يزيُد على 20 لتًرا مَن   

الوقوِد يوميًّا؟
أولياِء أموٍر جدٍد، كاَن استهالُكهُم  المبادرِة ستةُ  ● اشترَك في هِذِه   

اليوميُّ للوقوِد كما يأتي: 15، 20، 15، 25، 15، 25
            أعيُد التمثيَل باألعمدِة األفقيِة، وأجُد كْم يزيُد عدُد أولياِء األموِر الذيَن 

استهلكوا 15 لتًرا يوميًّا على الذيَن استهلكوا 25 لتًرا يوميًّا.
  5( أحكُم على مدى نجاِح مبادرِة ليلى، ُمعتِمًدا على تمثيِل البياناِت وأعداِد 
أْو  ًرا سبَب حكمي، ثمَّ أعرُضهُ على زمالئي  أولياِء األموِر، وُمفسِّ

أفراِد أسرتي.

 العلوُم: وزارةُ الطاقِة
قرَر والداي شراَء سيارٍة جديدٍة، وبدْأنا نتشاوُر في نوِع السيارِة 
ولونِها، لكنَّ أمي سألْتنا متعجبةً: ماذا عْن توفيِر السيارِة للطاقِة 

وعدِم إنتاِجها عوادَم تُلّوُث الهواَء؟
هذا  سيبقى  هْل  السياراِت؟  في  الوقوِد  مصدُر  ما  أفكُر: 
المصدُر موجوًدا إلى األبِد؟ أتنبأُ بمصادِر طاقٍة بديلٍة تُستخَدُم 

في سياراِت المستقبِل.
المجتمِع على  ليلى على تشجيِع  أعجبني إصراُر  أتواصُل: 
البحِث عْن مصادَر بديلٍة للطاقِة. بالتعاوِن مَع زمالئي أْو أحِد 
أفراِد أسرتي، وبالرجوِع إلى موقِع وزارِة الطاقِة األردنيِة أْو 

بتنظيِم زيارٍة إليها، أمألُ الجدوَل المجاوَر.
أبحُث: في مصادِر المعرفِة عْن مصادَر أخرى بديلٍة للطاقِة 
مثِل: استخداِم النباتاِت وقوًدا حيويًّا، أِو استخداِم مصادَر بديلٍة 

أخرى.

15         20          25         30
كميةُ الوقوِد المستهلكِة يوميًّا بالليترات
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي قراءةَ القصِة قراءةً جهريةً مَع الفهِم واالستيعاِب، ويتعلُم التعبيَر عْن رأيِِه شفويًّا ُمستعينًا بمجموعٍة مَن الصوِر، 
، ويتعلُم المشاركةَ في حواٍر ُمبِديًا رأيَهُ.  ويتعلُم أيًضا حلَّ المشكالِت، وكتابةَ جمٍل قصيرٍة على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيَف يصمُم ُملَصقًا يقدُم فيه حلواًل لمشكلٍة بيئيٍة في بلِدِه. كما يتعرُف مجموعةً مَن المفرداِت 
المهمِة المتعلقِة بالبيئِة. 

إلى  البياناِت  بالنقاِط وباألعمدِة في تحويِل  التمثيَل  األفقيِة، ويفسُرها، ويوظُف  بالنقاِط وباألعمدِة  البياناِت  تمثيَل  يتعلُم طفلي  الرياضياُت: 
ًرا قراَرهُ. معلوماٍت، ويصدُر القراَر بناًء على ذلَك، ُمفسِّ

العلوُم: يتعلُم طفلي أهميةَ الحصوِل على الطاقِة مْن مصادَر متعددٍة، والمحافظةَ على البيئِة مَن اآلثاِر السلبيِة نتيجةَ احتراِق الوقوِد األحفوريِّ 
في الوقِت نفِسِه. يكتسُب طفلي مهارةَ العمِل التعاونيِّ وحلِّ المشكالِت.  

َ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 الّصوتيِّة 
.)QR Code( بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة

 اللغةُ العربيةُ: مشروُع ليلى 
الطّريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يعبُِّر عْن حاجاتِنا إلى الطاقِة المتجددِة وأتبادُل مَعهُ اآلراَء، وأستمُع لَهُ في قراءِة القصِة قراءةً جهريةً، 
وأتبادُل مَعهُ األدواَر في القراءِة والتقييِم. أدعُم طفلي في إجاباتِِه األسئلةَ، وأساعُدهُ على حلِّها إِن احتاَج إلى مساعدِة. أناقُش طفلي في 
، مَع ضرورِة التزاِم اإلرشاداِت الخاصِة باختياِر الكلماِت في  أهميِة نشِر التوعيِة والتعبيِر عِن الرأِي في مواقِع التواصِل االجتماعيِّ

التعبيِر واحتراِم اآلراِء. 

Save Zarqa River :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطّريقةُ: أطلُب إلى طفلي أْن يحدَد موقَع الزرقاِء على الخريطِة. أسأُل طفلي: ماذا يوجُد في مدينِة الزرقاِء؟ أناقُش طفلي في أثِر التلوِث 
، وأتأكُد مْن فهِمِه وقدرتِِه على إجابِة األسئلِة المطروحِة. المائيِّ في بيئِة المنطقِة. أطلُب إلى طفلي أْن يقرأَ النصَّ

  الرياضياُت: ليلى والتوفيُر

الطّريقةُ: أشجُع طفلي على توظيِف التمثيِل بالنقاِط واألعمدِة األفقيِة في استخالِص المعلوماِت مَن البياناِت بطريقٍة سهلٍة. أستمُع لتفسيِر 
طفلي إجاباتِِه، ولحكِمِه على مدى نجاِح مبادرِة ليلى. 

  العلوُم: وزارةُ الطاقِة

الطّريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يتنبأُ بمصادِر طاقٍة بديلٍة للوقوِد األحفوري، وأناقُشهُ في هِذِه المصادِر ومدى مالءمتِها، وأشجُع طفلي على 
. البحِث عْن مصادَر متنوعٍة وجديدٍة للطاقِة مثِل الوقوِد الحيويِّ


