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Travel Brochure :ُاللغة اإلنجليزيّة 
Read through this travel brochure about Umm Qais. Find out some of the brochure features, you can underline, or number 
them, if that would help you.

The Museum
The museum 
displays marble 
statues, mosaics, 
coins and basaltic 
doors.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
مثاٌل على مطويٍة أعدَّها أحُد الطلبِة.                              	 
 	. روابطُ لصوٍر ومقاطِع فيديو عْن المعالِم السياحيِة المعروفِة في األردنِّ
 	. خريطةُ الحقِب الجيولوجيِة في األردنِّ
 	. ُسلُم الزمِن الجيولوجيِّ

: السابُع الّصفُّ
نشاُط )2(: رحلُة العمِر

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالرياضياُتالّلغُة العربيُةاللغُة اإلنجليزيُة 

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أقرأَ مطويةً عْن موقٍع سياحيٍّ في األردنِّ باللغِة اإلنجليزيِة؛ للحصوِل على معلوماٍت. 	 
؛ لتشجيِع الناِس على زيارِة الموقِع، 	  ا باللغِة العربيِة في مطويٍة عْن موقٍع سياحيٍّ في األردنِّ أُكتَب نّصً

موظفًا األنماطَ والتراكيَب اللغويةَ المناسبةَ.
أكتَب األعداَد النسبيةَ بالصورِة العشريِة؛ موظفًا األعداَد العشريةَ في تحديِد تكاليِف رحلٍة سياحيٍة. 	 
أُدرَج معلوماٍت عِن الصخوِر الموجودِة في المنطقِة التي أختاُرها، وأذكَر الحقَب الزمنيةَ التي  تنتمي 	 

إليها.

أحتاُج إلى: قلٍم، وأوراٍق بيضاَء جانبيٍة، وصوٍر.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي

























جسور التعلم

Must see sites

Location
Umm Qais is located 28 km north of Irbid 
and 110 km north of Amman.  

Visit Umm Qais where you will be able to 
see interesting Roman ruins and enjoy stunning 
views of Palestine and Syria.

History
Umm Qais was once an ancient city called 
Gadara. It was ruled by a lot of different 
people before being conquered by the Romans. 

Theatre
No Roman site would be complete without a theatre. 
but the one in Umm Qais is special as it is built 
completely from basalt, which offers a strange 
and original image of ancient Roman Theaters. 
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 اللّغةُ العربيّةُ: موقٌع سياحيٌّ في األردنِّ
؛ لتشجيِع الناِس على زيارتِِه. ا في مطويٍّة يحتوي معلوماٍت ُمفيدةً وُمقنعةً وجاذبةً عْن موقٍع سياحيٍّ في األردنِّ أُكتُب نّصً

أستعيُن بالقائمِة المرجعيِة اآلتيِة التي تتضمُن مكوناِت إعداِد هذِه المطوية ومعاييَرها:
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Weather: Take a look at the average monthly 
temperature and weather: our hottest, sunniest 
month is August, and our coldest, snowiest 
month is in February. All are pleasant! When 
would you like to visit?

Rock  History
You can find many kinds of rocks in Umm Qais like:
Black Basalt: the theatre, some columns and 
doors are made out of a volcanic rock called 
black basalt. 
Marble: white marble statues and carved 
blocks in the Umm Qais ruins were transported 
from Italy.
Limestone: limestone is very common in the 
location;the water tunnels were dug in this rocks.

Water tunnel

Marble statue

التنسيُق، والصياغةُ اللغويةُ المعلوماُت

تنسيٌق جاذٌب وُمتناِغٌم.	 
معلوماٌت ُمنظمةٌ جيًدا.	 
ُجمٌل تامةٌ صحيحةٌ.	 
ترقيٌم وإمالٌء صحيحاِن.	 
اللغويِة 	  التراكيِب  مَن  يلزُم  ما  توظيُف 

توظيفًا صحيًحا.

نبذةٌ مختَصرةٌ عِن الموقِع تُشجُع الناَس على زيارتِِه.	 
معلوماٌت عِن الموقِع، وكيَف يرتبطُ بالمدِن والبلداِت الكبرى المجاورِة. 	 
معلوماٌت عْن أهمِّ ثالثِة »أماكَن تفّضُل زيارتَها« ضمَن الموقِع.  	 
 	. لمحةٌ سريعةٌ عْن تاريِخ الموقِع السياحيِّ
معلوماٌت عْن طبيعِة الصخوِر الموجودِة في المنطقِة: أسماُؤها )إْن كْنَت تعرفُها(، 	 

ووصفُها، وعمُرها. 

The Road

The Road in Umm 
Qais is 1 km along. 
If you look carefully 
you can see original 
cart marks. 

Basalt columns
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: قبَل البدء بإعداِد مطويتي الخاصِة باللغِة العربيِة ألحِد المواقِع السياحيِة في األردنِّ
أ  ( أقرأُ مطويةَ السياحِة والسفِر الوارَد في الصفحِة السابقة باللغِة اإلنجليزيِة، ثم أقارُن بيَن ما جاَء في القائمِة أعالهُ، وبيَن ما ورَد في المطويِة.
ب( أتأكُد مْن جمِع المعلوماِت جميِعها التي قْد أحتاُج إليها، وإْن واجهُت صعوبةً في جمِع بعِض المعلوماِت األساسيِة، فسأستشيُر أحَد أفراِد 
أسرتي، أْو أحَد زمالئي، ويُمكنني العودةُ إلى كتاٍب، أِو الرجوُع إلى الرمِز سريِع االستجابِة، إْن كنُت متصاًل باإلنترنت؛ للحصوِل على 

مزيٍد مْن مصادِر المعلوماِت.
ج( أرجُع إلى األنشطِة اإلضافيِة، عنَد رغبتي في إضافِة معلوماٍت، أْو 

     تراكيَب لغويٍة، أْو صوٍر تجعُل مطِويتي ُمعبرةً وجاذبةً.

عنَد الكتابِة: 
يُمكنني الرجوُع إلى الرمِز سريِع االستجابِة، وأستعيُن بِه للتأكِد مْن

إدراِج العناصِر جميِعها الالزمِة في المطويِة.

 الّرياضيّاُت: تكاليُف الرحلِة الّسياحيَِّة 
الفندِق،  باللغِة العربيِة، بحيُث يتضمُن: تكلفةَ  أراجُع تكاليَف الرحلِة في المطويِة باللغِة اإلنجليزيِة، وأحدُد تكاليَف الموقِع الذي اخترتُهُ 

والطعاَم والشراَب، والمواصالِت، ورسوَم الدخوِل إلى الموقِع، وغيَرها.
ورَدْت في إحدى المطوياِت السياحيِة المعلوماُت اآلتيةُ:

أكتُب األعداَد النسبيةَ الواردةَ في المطوية بالصورِة العشريِة، وأبيُن أيُّها يمثُل كسًرا عشريًّا دوريًّا، وأيُّها منتٍه. 

برأيي، أيُّ المواقِف الحياتيِة يناسبُها استعماُل الكسوِر العشريِة أكثَر، وأيُّها يناسبُها استعماُل الكسوِر العاديِة واألعداِد الكسريِة أكثَر؟ 
هْل التعامُل مَع الكسوِر العشريِة الدوريِة في المواقِف الحياتيِة سهٌل؟ أبرُر إجابتي.

 العلوُم: الصخوُر وتاريُخها 
أبحُث في جيولوجيِة المنطقِة التي اخترتُها، وأُدرج معلوماٍت عِن الحقبِة التي تنتمي إليها صخوُر المنطقِة وعمِرها، مستعينًا بسلِم الزمِن 
ِع الِحقَِب الجيولوجيِة في المنطقِة. يُمكننُي مسُح الرمِز سريِع االستجابِة، أِو استشارةُ معلمي أْو زمالئي، أْو  ، وخريطِة تََوزُّ الجيولوجيِّ
المعلوماِت بصورٍة  الموثوقِة. أضُع  المصادِر  المعدنيِة، وغيِرها مَن  الطاقِة والثروِة  السياحِة، ووزارِة  الرسميِة لوزارِة  المواقِع  زيارةُ 

مختصرٍة جاذبٍة في المطويِة.
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 	. ملُء جانٍب واحٍد مَن الورقِة على األقلِّ
 	. صوٌر تُناسُب محتوى النصِّ
توازٌن جيٌد بيَن النصوِص والرسوماِت.	 
معلوماٌت موثقةٌ وصحيحةٌ.	 
عباراٌت إيجابيةٌ تجذُب القارَئ لزيارِة الموقِع.	 

الوقُت األمثُل مَن العاِم لزيارِة الموقِع، ذاكًرا السبَب.	 
والطعاِم، 	  المسكِن،  على:  الواحِد  اليوِم  في  الزائُر  ينفقُها  قْد  التي  التكاليُف   

والشراِب، والمواصالِت، وأيِة نفقاٍت أخرى قْد تكوُن مهمةً.
ثالُث صوٍر على األقلِّ )صورةٌ منهنَّ تمثُل خريطةَ الموقِع(، تتضّمُن كلٌّ منها 	 

جملةً قصيرةً تَِصفُها. 

         ديناٍر تذكرةُ الدُّخوِل إلى المتحِف.

يمكنَُك قضاُء       وقِت اليوِم على شاطِئ البحِر.

المسافةُ مَن الفندِق إلى موقِف الحافالِت        كيلو متٍر.

يجب أاّل يزيَد وزُن الحقائِب عْن         كيلوغراًما.
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يقرأُ مطوية السياحِة والسفِر باللغِة اإلنجليزيِة. يقارُن بيَن ما ورَد في المطوية والقائمِة المرجعيِة الخاصِة بمعاييِر إعداِدها.

؛ لتشجيِع الناِس على زيارِة الموقِع، موظفًا األنماطَ والتراكيَب    ا باللغِة العربيِة في مطويٍة عْن موقٍع سياحيٍّ في األردنِّ اللغةُ العربيةُ: يُِعدُّ نّصً
اللغويةَ المناسبةَ.

الرياضياُت: يكتُب األعداَد النسبيةَ بالصورِة العشريِة. يوظُف األعداَد العشريةَ في تحديِد تكاليِف رحلٍة سياحيٍة. 

العلوُم: يُدرُج معلوماٍت عِن الصخوِر الموجودِة في المنطقِة التي يختاُرها، ويذكُر الحقَب الزمنيةَ التي تنتمي إليها.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة بالّرمِز سريِع االستجابِة.

Travel Brochure :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أتأكُد مْن فهِمِه ما ورَد في المطوية باللغِة اإلنجليزيِة، وأحفُزهُ إلى تصميِم مطويٍة مماثلٍة باللغِة العربيِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: موقٌع سياحيٌّ في األردنِّ

الطّريقةُ:  أساعُدهُ على فهِم النشاِط وتعليماتِِه المتعلقِة بمعاييِر إعداِد النصِّ في مطويٍة معبرٍة وجاذبٍة، وقراءتِها إذا لزَم األمُر، ويمكنُني 
، أِو الرجوِع إلى كتٍب ونشراٍت عِن الموقِع الذي يختاُرهُ. مساعدتُهُ على الوصوِل إلى المصادِر اإللكترونيِة في حاِل توافِر هاتٍف ذكيٍّ

  الرياضياُت: تكاليُف الرحلِة السياحيِة 

الطّريقةُ: أتأكُد مْن قدرتِِه على كتابِة األعداِد النسبيِة الواردِة في مطويِة التكاليِف بالصورِة العشريِة.     

  العلوُم: الصخوُر وتاريُخها 

الطريقةُ: أتأكُد من قدرتِِه على الحصوِل على المعلوماِت الجيولوجيِة الخاصِة بالموقِع، مثِل الحقبِة التي تنتمي إليها صخوُر المنطقِة 
وعمِرها، التي يحتاُجها في المطويِة، يمكنُني مساعدتُهُ على الوصوِل إلى المعلوماِت عبَر مسِح الرمِز سريِع االستجابِة، أِو البحِث في 

مصادَر أخرى متاحٍة.  
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أنشطةٌ إضافيّةٌ:

إذا أرْدُت أْن أجعَل مطويتي السياحيةَ أكثَر إمتاًعا وجذبًا وفائدةً، فيُمكنُني تنفيُذ ما يأتي:

 1( كتابةُ فقراٍت إضافيٍة تتحدُث عْن موضوعاٍت أخرى، فعلى سبيِل المثاِل، أستطيُع أن أكتَب عما يأتي: )1( أَْشهَُر األطعمِة واألطباِق 
المحليِة. )2( أشهُر الصادراِت والصناعاِت اليدويِة المحليِة. )3( الثقافةُ والفنوُن. )4( طرُق النقِل والمواصالِت. )5( الكلماُت والعباراُت 
شائعةُ االستعماِل. )6( أفضُل المطاعِم مْن وجهِة نظري. )7( االحتفاالُت واألعياُد الوطنيةُ والمهرجاناُت. )8( أفضُل األماكِن التي 

يُمكُن المكوُث فيها مْن وجهِة نظري. )9( األحواُل الجويةُ. )10( الحقائُق الُممتِعةُ والغريبةُ.

 2(  كتابةُ فقرٍة قصيرٍة باللغِة اإلنجليزيِة، مستعينًا بالمثاِل الوارِد أعالهُ، مستعماًل أسلوبًا لغويًّا مناسبًا، ومالئًما الموقَع السياحيَّ الذي أتحدُث عْنهُ.

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:


