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 اللّغةُ العربيّةُ: رحلةٌ علميّةٌ

وأنَت على سطِح  الرحلِة  قيادةَ  تتولّى  بحيُث  األرضيِة،  القشرِة  في  نقطٍة  أعمِق  إلى  قبطاَن رحلٍة علميٍة  لتكوَن  االختياُر  عليَك  وقَع 
األرِض، فتتواصُل مَع فريقَِك المكّوِن مْن ستِّة علماَء في رحلتِهْم؛ الستكشاِف القشرِة األرضيِة باستخداِم آلٍة تدعى الّسفينةَ الخارقةَ، 
دةً بتقنياٍت حديثٍة. بعَد ذلَك طُلَب إليَك أْن تتحّدَث في نشرِة األخباِر بدقيقتيِن إلى ثالِث دقائَق عْن هذِه الرحلِة، ُمضّمنًا حديثََك مفرداٍت  مزوَّ

ومصطلحاٍت علميّةً.

  أخطّطُ لما سأقولُهُ في األخباِر مستعينًا باألفكاِر اآلتيِة:
ــ  هدُف الرحلِة معرفةُ مزيٍد مَن المعلوماِت عِن التّتابعاِت الصخريِة في القشرِة األرضيِة.

ناتِها وأعماِرها. ــ   َجْمُع الفريِق عيّناٍت مْن مختلِف التّتابعاِت الصخريِة؛ لدراسِة مكوِّ

ا  َل درجاٍت مرتفعٍة جّدً ا؛ لتستطيَع اختراَق التّتابعاِت الصخريِة وتحمُّ ــ  تزويُد الّسفينِة الخارقِة الّتي ستنقُل الفريَق بتقنياٍت حديثٍة جّدً
مَن الّضغِط والحرارِة.

ــ  مروُر الفريِق بتتابعاٍت صخريٍة مختلفٍة داخَل القشرِة األرضيِة.

  أتدّرُب على مشاركتي في نشرِة األخباِر أماَم أحِد أفراِد أسرتي أْو زمالئي.

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

تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ تُرشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
مراجعةُ قواعِد اللغِة العربيِة الالزمِة.	 
إرشاداٌت عامةٌ عْن بعِض عالماِت الترقيِم والحروِف الكبيرِة في الكتابِة اإلنجليزيِة ومواضِع استعمالِها.	 
فيديو عِن التتابعاِت الصخريِة.	 
معلوماٌت عْن أنواِع الصخوِر.	 

: الّسابُع الّصفُّ
نشاُط )1(: القبطاُن في أزمٍة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

بًا األخطاَء اللّغويّةَ في مقاٍل قرأتُهُ عنها.	  أتحّدَث عْن رحلٍة علميٍة داخَل القشرِة األرضيِة، مصوِّ
أوظَّف عالماِت التّرقيِم، مرتِّبًا الكلماِت في الجمِل؛ لفهِم نصٍّ قرائيٍّ باللّغِة اإلنجليزيِّة.	 
أمثَّل األعداَد النّسبيةَ على خطِّ األعداِد.	 
أتعرَف التتابعاِت الصخريةَ في مقطٍع رأسيٍّ بدًءا مْن سطِح األرِض إلى أعماِق القشرِة األرضيِة، 	 

راسًما عموًدا جيولوجيًّا يوّضُح التّتابعاِت الّصخريةَ المختلفةَ مَن األقدِم إلى األحدِث.

أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص وورقٍة جانبية.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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Mission Trouble :ُاللغةُ اإلنجليزية 

Hours after the start of the mission, you hear an alarm. You find out that there has been an accident, and 
you have lost contact with your team. Later, you received a message from one of the scientist in the team.

  Read the message, and then (1) reorder the words in each underlined sentence, so that they make sense.
Then, (2) add the missing punctuation marks and capital letters, so that the message also makes sense.

To      Captain

Subject     Mission trouble

help us Captain accident been There has an. the super ship hit something and now it is spinning out of 
control. totally lost very afraid We are and feel. the rock around us is more solid than before ,but our ship 
is under a lot of pressure and we are facing temperatures that are hotter than before our communication 
system is down so we are not able to send  you messages, but we are still receiving your  messages only 
you can tell us how to fix it and save us. we have found four cables that are we have lost the data that  to  
fix the system tell us what to do find us please hurry.

 الرياضياُت: استبداُل الكابالِت المعطّلِة

 .(Dو Cو Bو A) :اآلَن، بعَد أْن حصلُت على المعلوماِت الالزمِة من الرسالِة السابقِة، سأوّجهُ فريقي إلى استبداِل الكابالِت المناسبِة بالكابالِت
ينبغي لي معرفةُ طوِل كلٍّ منها.

  ُمثِّلْت أطواُل الكابالِت على خطِّ األعداِد اآلتي. أحّدُد طوَل كلِّ كابٍل وأكتبهُ بالسنتيمتراِت.

  في سفينتي ثالُث حجراٍت: الُحجرةُ X، والُحجرةُ Y، والُحجرةُ Z، يحتاُج نظاُم التبريِد فيها إلى ضبِط درجاِت الحرارِة. أساعُد فريقي 
على ضبِط درجاِت حرارتِها.

ورَد في ُكتيِّب التشغيِل مدى درجاِت الحرارِة المقبوُل في كلِّ حجرٍة، وكانْت على النحِو اآلتي:

أختاُر درجةَ حرارٍة ممكنةً لكلِّ ُحجرٍة، ثمَّ أرسلُها إلى فريقي لضبِطها في نظاِم التبريِد الخاصِّ بالسفينِة.
أرسُم خطَّ األعداِد وأستعيُن بِه لمساعدتي على ذلَك.

طلَب إليَّ الفريُق إرساَل درجاِت حرارٍة جديدٍة للُحجراِت الثالِث غيَر التي أرسلتُها في المرِة األولى، ما درجاُت الحرارِة الجديدةُ التي 
سأرسلُها عْن كلِّ ُحجرٍة؟

كْم َخياًرا متوقًَّعا لدرجاِت الحرارِة في كلِّ ُحجرٍة يمكُن تحديُدها؟
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درجةُ الحرارِة في كلِّ ُحجرٍة:
-16° C بين :X

18.5° C بين :Y
4.26° C بين :Z

 -14°  C و
   20° C و
7.28° C و
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 اللّغةُ العربيّةُ: االحتفاُل بالنجاِح

مبارٌك، لقْد أحسنَت صنًعا أيها القبطاُن، فقْد نجحَت أنَت وفريقَُك في إصالِح نظاِم الرسائل الصوتيِة، وها هَو فريقَُك يستعيُد االتّصاَل بَك 
ويعوُد أدراَجهُ إلى سطِح األرِض بسالٍم. حقًّا كانِت الرحلةُ رائعةً بالرغِم مْن خطورتِها الكبيرِة؛ حيُث وصَل فريقَُك إلى أعماِق القشرِة 

األرضيِة، وجمَع عيّناٍت مْن مختلِف الصخوِر.

  نشرْت صحيفةٌ مقااًل عْن رحلتِكُم العلميِة ونجاِحها؛ إلخباِر العالَِم عْن إنجاِزكُم الّرائِع. ولكنَّك عنَد قراءتَِك المقاَل، وجدَت عدًدا مَن 
األخطاِء اللّغويِّة في بعِض الجمِل؛ لذلَك أرسلَت رسالةً إلى محّرِر الّصحيفِة لتعديِل هذِه األخطاِء، مَع ذكِر الّصواِب، والتّعليِل وفَق 

الجدوِل اآلتي:

 العلوُم: عيّناٌت صخريّةٌ

لقْد جمَع فريقَي الّرائُع في أثناِء الرحلِة عيّناٍت ألنواٍع مختلفٍة مَن الّصخوِر في رحلتِهْم، وحّددوا أعماَرها، ومْن بينِها الصخوُر اآلتيةُ:

  أرسُم عموًدا جيولوجيًّا يبيُّن ترتيَب الصخوِر بحسِب أعماِرها.
َد أعضاُء الفريِق عمَر صخِر الطّباشيِر.  أتواصُل: أشرُح أماَم أحِد أفراِد أسرتي أْو زمالئي كيَف حدَّ

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

  برأيَك: هْل  تُعدُّ الّرحلةُ إلى باطِن األرِض حقيقيةً أْم خياليةً؟ هْل يمكُن أْن تتحقَّق في المستقبِل؟ لماذا؟ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد 
زمالئي في إجابتي.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
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الّصواُب مَع التعليِلموضُع الخطأِالجملةُ

جمَع الفريُق عيّنتاِن مْن صخوٍر نادرٍة.

بذَل العامليَن في الرحلِة كلَّ جهِدهم.

تمّكَن الفريُق من إرساِل الّرسالِة عبَر 
وساءِل التّواصِل المتاحِة.

َسعا الفريُق إلى تحقيِق هدِف الّرحلِة بنجاٍح.

الغرانيُت
)400 مليوِن عاٍم(

األردواُز
)150 مليوَن عاٍم(

البازلُت
)40 مليوَن عاٍم(

الّرخاُم
)90 مليوَن عاٍم(

صخُر الطباشيِر يحتوي أحفورةً
)75 مليوَن عاٍم(
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيّةُ: يتحّدُث طفلي عن رحلٍة علميٍة الستكشاِف القشرِة األرضيِة، ثّم يصّوُب األخطاَء اللغويّةَ في عدٍد من الجمِل الّتي وردْت في 
مقاٍل عْن هذِه الرحلِة.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يوظُّف طفلي عالماِت التّرقيِم، ويرتُّب الكلماِت في الجمِل؛ لفهِم نصٍّ قرائيٍّ باللّغِة اإلنجليزيِّة.

الّرياضيّاُت: يمثُل طفلي العدَد النّسبيَّ على خطِّ األعداِد.

العلوُم: يتعلُم طفلي رسَم التّتابعاِت الصخريِة في مقطٍع رأسيٍّ بدًءا مْن سطِح األرِض حتى أعماِق القشرِة األرضيِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِة بالرمِز سريِع االستجابِة 

. في الهاتِف الذكيِّ

  اللّغةُ العربيّةُ: رحلةٌ علميةٌ

الطّريقةُ: أستمُع إلى طفلي وهَو يتحّدُث عْن مهّمٍة علميٍّة مستعينًا باألفكاِر الواردِة في النشاِط، وأقّدُم لهُ ملحوظاٍت تساعدهُ على التأّكِد 
مْن سالمِة حديثِه وتضّمنِه مفرداٍت علميّةً.

Mission Trouble :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة النّصِّ باللّغِة اإلنجليزيِّة عْن طريِق التعليماِت الصوتيِّة بالرمِز سريِع االستجابِة، وأقّدُم لهُ ملحوظاٍت 
. تساعُدهُ على ترتيِب الكلماِت وإضافِة عالماِت التّرقيِم المناسبِة، وأستمُع إلى ما يقولُهُ عْن فهمِه النّصَّ

  الرياضياُت: استبداُل الكابالِت المعطلِة

الطّريقةُ: أستمُع إلى طفلي وهَو يتحدُث عِن الخطواِت الّتي اتَّبَعها عنَد تمثيِل األعداِد النسبيِة على خطِّ األعداِد، وأساعُدهُ على تمثيلِها 
إذا لزَم األمُر، أْو أوّجههُ إلى االستعانِة بزمالئِه.

  اللّغةُ العربيّةُ: االحتفاُل بالنجاِح

الطّريقةُ: أستمُع إلى ما توّصَل إليِه طفلي مِن اكتشاِف األخطاِء اللّغويِّة في المقاِل، وتصحيِحها، وتعليِل ذلَك.

  العلوُم: عيناٌت صخريةٌ

، وأمتدُح إنجازاتِِه التي حقّقَها. الطّريقةُ: أتحقُق مْن رسمِه العموَد الجيولوجيَّ
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