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 اللغةُ العربيةُ: خليُج العقبِة وخطُر التلوِث
أقرأُ المقاَل اآلتي عْن مشكلِة تلوِث المياِه في خليِج العقبِة، الذي يقُع على ساحِل البحِر األحمِر، وكيفيِة مساعدِة الغواصيَن على الحدِّ مِن 

انتشاِر هذِه الظاهرِة:

عاِب  ُل مستعمراٍت تعدُّ مصدَر غذاٍء لحوالَي 500 مليوِن إنساٍن. هْل يؤثُر اختفاُء الشِّ  يبني حيواُن المرجاِن الّشعاَب المرجانيةَ، ويشكِّ
المرجانيِة مْن خليِج العقبِة في استثماراِت المدينِة السياحيِة والصناعيِة؟

الكلماِت الواردةَ في نصِّ المقاِل، وأحاكي . 1 أفكُر في اإلجابِة مستعينًا باألدلِة مْن مصادَر خارجيٍة، أبحُث عْن كلماٍت ومفرداٍت تشبهُ 
الجمَل الواردةَ فيِه.

: الثامُن الصفُّ
نشاُط )2(: ال تكسِر السلسلَة

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

تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيةٌ تزوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التعلِم.	 
اكتشاُف مزيٍد مَن الّشعاِب المرجانيِة المنتشرِة في العقبِة.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالعلوُمالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:
أكتَب رسالةَ تهنئٍة إلى غواٍص، أبارُك لهُ فيها جهوَدهُ المبذولةَ للحدِّ مِن انتشاِر ظاهرِة التلوِث في مياِه 	 

العقبِة بعَد قراءتي مقاًل عِن الموضوِع. 
هرِم 	  في  الطاقِة  مستوياِت  حساِب  كيفيةَ  موضًحا  المختلفِة،  الغذائيِة  السالسِل  في  التلوِث  أثَر  أصَف 

الطاقِة.
أقرأَ الكلماِت، ثمَّ أوظّفَها في جمٍل متناقضِة المعنى كتابةً ومشافهةً.	 
أكتَب األعداَد بالصورِة األُّسيِة، ثمَّ أحلَّ مسائَل مستعماًل قوانيَن األُسِس. 	 

أحتاُج إلى:  قلِم رصاٍص، وورقٍة، وحبِة عدٍس، أْو حجٍر صغيٍر، ودفتٍر.

 :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عند رؤيِة الرمِز اآلتي
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جسور التعلم

عبُد هللاِ مدرُب غوٍص في العقبِة، أخبَرنا أنَّ مياهَ خليِج العقبِة تتلوُث بسبِب إلقاِء المخلفاِت والقمامِة فيها، مثِل: القواريِر، وعبواِت 
المياِه الفارغِة، واألكياِس البالستيكيِة. 

يعمُل عبُد هللاِ مَع غواصيَن آخريَن لتنظيِف الشعاِب الَمرجانيِة مَن المخلفاِت التي تصُل مَن الشاطِئ وتنتشُر في البحِر.

يقوُل عبُد هللاِ: يوجُد كثيٌر مَن الشعاِب الَمرجانيِة، وأنواٌع مختلفةٌ مَن األسماِك تعيُش في خليِج العقبِة، يجُب حمايتُها والمحافظةُ 
عليها. 

أكَد أفراُد مجموعاِت حمايِة البيئِة أنَّ المشكلةَ الرئيسةَ هَي القمامةُ البالستيكيةُ، التي تقتُل الحياةَ البريةَ والبحريةَ، بعَد أْن وجدوا 
أخطبوطًا عالقًا في قارورٍة بالستيكيٍة.

وتشيُر الدلئُل إلى أنَّ المجتمعاِت الحيويةَ في خليِج العقبِة ستصبُح أكثَر أهميةً إذا حافظنا عليها بسبِب اختفاِء الشعاِب الَمرجانيِة 
في أجزاٍء أخرى مَن العالِم؛ لذلَك علينا التصرُف اآلَن مثَل عبِد هللاِ، والتفكيُر في طرائَق تمنُع انتشاَر ظاهرِة التلوِث ووصوَل القمامِة 

إلى البحِر.
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2. أكتُب رسالةً إلى الغواِص عبِد هللاِ تتضمُن ما يأتي: 
- تهنئةُ عبِد هللاِ وزمالئِه الغواصيَن بالعمِل الذي يؤّدونهُ.

- الحديُث عْن أهميِة ميناِء العقبِة.
- وصُف خطورِة مشكلِة التلوِث واختفاِء الّشعاِب المرجانيِة في خليِج العقبِة، وآثاِرها في الستثماراِت السياحيِة والصناعيِة.

- طرائُق الحدِّ مْن هذِه المشكلِة .

 العلوُم: ألعُب لعبةاً دوَن أْن أكسَر السلسلةَ.
  أتواصُل: يمثُل الشكُل أدناهُ سلسلةً غذائيةً مْن خليِج العقبِة، وهرَم أعداٍد يمثلُها، ألعُب مَع أصدقائي لعبةً علميةً عن هرِم األعداِد البيئيِّ 

متتبًعا قواعَد اللعبِة اآلتيةَ: 

قواعُد اللعبةُ 
1. أرسُم شكاًل يمثُل هرًما في المربع الفارِغ، وأقسُمهُ أربعةَ مستوياٍت.

2. أرمي حبةَ عدٍس على الجدوِل أدناهُ. 
3. أكتُب عدَد الكائناِت الحيِة على الهرِم البيئيِّ الخاصِّ بي، فمثاًل: "500 طحلٍب"،

 أكتبُها: )500( في مستوى "المنتِجاِت".
4. إذا وقعْت حبةُ العدِس في إحدى خاناِت التلوِث، فسأمسُح األعداَد الموجودةَ

 في ذلَك المستوى. أما إذا وقعْت حبةُ العدِس في خانِة حريِة الختياِر،
 فسأختاُر أيَّ مربٍع أريُدهُ. 

5. ل يمكنُني الحصوُل على أعداٍد في المستوى الغذائيِّ إل إذا كاَن
 المستوى األدنى منهُ يحتوي أعداًدا )وإل، فلْن يكوَن، وستُكسُر السلسلةُ(.

6. إذا أزلُت األعداَد مْن مستًوى واحٍد، فيتعيُن عليَّ إزالةُ األعداِد مَن
 المستوياِت العليا. سيكوُن الفائُز هَو أوَل َمْن يحقُق هذِه األعداَد: 1000، و80، و6، و1.

يًا إضافيًّا، ونحصَل على األعداِد التي نحتاُج إليها لنحوَز سمكتْي قرٍش. حظًّا موفقًا. 7. يمكنُنا أْن نلعَب مرةً أخرى تحدِّ

Writing Contrasting Sentences :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
1. Read the words below out loud twice being careful with pronunciation. Think about what is good about 

the Red Sea and what is bad. 
2. Then, write and read aloud some contrasting sentences using the words from the box and any others you 

know.

 “The Red Sea has a problem with plastic pollution.” 

 “The Red Sea has beautiful coral reefs and many animals such as sharks and other types of fish..”         

 الرياضيّاُت: التحدي
انطلَق التحّدي المتعلُق بتنظيِف الشاطِئ على وسائِل التواصِل الجتماعيِّ في العقبِة بفضِل طالبْيِن متميزْيِن؛ حيُث صّورا نفسيهما 
وهما ينظفاِن الشاطَئ، فجمَع كلٌّ منهما 5 عبواِت ماٍء و10 أكياٍس بالستيكيٍة، ولنشِر الرسالِة، عمَل كلٌّ منهما وسًما )تاغ( لثنيِن مْن 
أصدقائِهما وتحدياهما بعمِل الشيِء ذاتِِه. بعَد إنجاِز المهمِة، احتاَج كلُّ واحٍد مْن هؤلِء األصدقاِء إلى ترشيِح صديقْيِن آخرْيِن إلكماِل 

التحدي، واستمرِت الحملةُ إلى أْن أصبَح الشاطُئ كلُّهُ نظيفًا.
1. كْم عدُد عبواِت المياِه واألكياِس البالستيكيِة التي ُجِمَعْت بعَد 7 دوراٍت مَن التحدي؟ أستعمُل الصيغةَ األسيةَ لتمثيِل المعادلِة والنتيجِة 

النهائيِة.
2. أقارُن نتيجتي بنتيجِة زميلي، وأفكُر في طرائَق بديلٍة للحصوِل على اإلجابِة الصحيحِة.

 الرياضياُت: البحُث عْن سمكِة المهرِج )نيمو(
وضعْت سمكةُ المهرِج )نيمو( 1000 بيضٍة على الشعاِب المرجانيِة العميقِة في البحِر األحمِر:

1. أكتُب عدَد البيوِض التي ُوضعْت، مستعماًل الصيغةَ األسيةَ.
2. إذا استمّرِت السمكةُ في وضِع 1000 بيضٍة في كلِّ دورٍة، فما عدُد البيوِض الكليُّ بعَد خمِس دوراِت إنتاٍج؟

3. في أيِّ دورٍة يكوُن عدُد البيوِض ملياَر )ألَف مليوِن( بيضٍة؟

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

أنشطةٌ إضافيةٌ:
نَهُ معلوماٍت عِن السالسِل الغذائيِة، وكيَف تتضّرُر بسبِب   أصمُم ملصقًا باللغِة العربيِة لشرِح مشكلِة التلوِث في البحِر األحمِر، مضمِّ

َم الملصُق أفكاًرا عْن كيفيِة مساعدِة األشخاِص على حلِّ المشكلِة. النفاياِت البالستيكيِّة في البيئِة. يجُب أْن يُقدِّ 23

good      tourists      plastic      pollution      clean       Red Sea       problem       litter       animals        coral reef      
polluted fish      sharks     animals     thousands        species      help      plants     visit holiday     wonderful     
beautiful     important ecosystem     look      after dying     damage

 العلوُم: الجميُع يحتاُج إلى الطاقِة
النظاِم  في  الحيِة  الكائناِت  بيَن  الغذائيةَ  العالقاِت  توضُح  الغذائيةُ  السلسلةُ 

، وتُظهُر - أيًضا - اتجاهَ انتقاِل الطاقِة. البيئيِّ
 ويمكُن تمثيُل الطاقِة في هرٍم بيئيٍّ يسمى هرَم الطاقِة؛ حيُث ينتقُل 10 ٪ 
فقْط مَن الطاقِة مْن مستًوى غذائيٍّ إلى المستوى الغذائيِّ الذي يليِه.  يمكنُني 
استعماُل هرِم الطاقِة إلظهاِر ذلَك. أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في ما يظهُرهُ 

المخططُ. 
  أنسُخ هرَم الطاقِة في دفتري، ثمَّ أكتُب كميةَ الطاقِة المنتقلة مْن مستًوى إلى 

آخَر، أبدأُ بالمنتِجاِت بـ 1000 كيلو جول.

  أفّسُر: إذا انتقَل  10 ٪ من الطاقِة مْن مستًوى غذائيٍّ إلى المستوى الغذائيِّ 
التالي، فماذا يحدُث للطاقِة المتبقيِة؟ 

 أخبُر أحَد أفراِد أسرتي بذلَك، وأكتُب بضَع جمٍل في دفتري.
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سمكةُ قرٍشسمكةٌ صغيرةٌبراغيُث الماِءالطحالُب

مستهلِكاٌت ثالثةٌ ٪0.1

٪1

٪10

100 ٪ طاقةٌ مَن الشمِس
منتِجاٌت

مستهلِكاٌت ثانيةٌ

مستهلِكاٌت أولى

   40 برغوَث   500 طحلٍب
3 أسماٍكقرٌش واحٌدماٍء

يقتُل التلوُث 
حريةُ الختياِرالطحالَب جميَعها

يقتُل التلوُث 
براغيَث الماِء 

جميَعها

يقتُل التلوُث 
أسماَك القرِش

   40 برغوَث 500 طحلٍب
يقتُل التلوُث 500 طحلٍبماٍء

األسماَك جميَعها

، نقَص عدُد الكائناِت الحيَِّة.   أفّسُر: ُكلما ارتفعنا في الهرِم البيئيِّ
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1000

المستوياُت الغذائيةُ

المستهلِكاُت الثالثةُ

المستهلِكاُت الثانيةُ

المستهلِكاُت األولى

المنتِجاُت

األعداُد

1

6

80

1000
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي كتابةَ الرسائِل للتهنئِة والثناِء، ويعزُز هذا النشاطُ مستوى تعبيِرِه.

العلوُم: يتعلُم طفلي السالسَل الغذائيةَ والهرَم البيئيَّ بنوعيِه: هرِم األعداِد وهرِم الطاقِة، ويعزُز هذا النشاطُ ما تعلَّمهُ. 

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتعلُم طفلي الحديَث عْن أفكاٍر متناقضٍة )جيدٍة وسيئٍة(. يعزُز هذا النشاطُ العمَل المنجَز.

الرياضياُت: يتعلُم طفلي كتابةَ األعداِد بالصورِة األسيِة، مستعماًل قوانيَن األسِس في حلِّ المسائِل.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُه الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطع فيديو، وتعليماِت الصوتيِة 

بواسطِة الرمِز سريِع الستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: خليُج العقبِة وخطُر التلوِث

الطريقةُ: أتحّدُث إلى طفلي عِن المقاِل الذي قرأَه واألفكاِر الرئيسِة فيه، وأقرأُ رسالةَ التهنئِة التي كتبَها؛ ألعرَف هْل تجعُل هذِه الرسالةُ 
القارَئ يشعُر بالسعادِة، وهْل تضمنْت عباراِت الشكِر والثناِء؟ وهْل تحّدَث فيها عْن خطورِة التلوِث في ميناِء العقبِة؟

  العلوُم: ألعُب لعبةاً دوَن أْن أكسَر السلسلةَ.

الطريقةُ: أساعُد طفلي على فهِم قواعِد اللعبِة. يمكُن لشخصيِن أْو أكثَر اللعُب، ويمكنُني مشاركةُ ابني اللعَب ومناقشتُهُ في آثاِر التلوِث 
ا بِه لكتابِة أعداِد الحيواناِت.  . يحتاُج كلُّ لعٍب هرًما خاّصً السلبيِة في الهرِم البيئيِّ

 Writing Contrasting Sentences :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

. أساعُدهُ على تحديِد الكلماِت غيِر المعروفِة. أستعمُل السياَق وفقرةَ المعلوماِت  الطريقةُ: أستمُع إلى طفلي وهَو يقرأُ النصَّ اإلنجليزيَّ
السابقةَ باللغِة العربيِة للمساعدِة، وأقرأُ ملخَصهُ المكتوَب.

  العلوُم: الجميُع يحتاُج إلى الطاقِة

الطريقةُ: أنظُر إلى الشكِل الذي رسَمهُ طفلي في دفترِه، وأستمُع إليِه وهَو يتحدُث عِن انتقاِل الطاقِة في الهرِم البيئيِّ وكيفيِة حساِب هذِه 
الطاقِة، وأناقُشهُ في سبِب نقصاِن مقداِر الطاقِة المنتقلِة مْن مستًوى إلى آخَر؛ ليتوصَل إلى أنَّ جزًءا منها يستهلُكهُ الكائُن الحيُّ في العمليّاِت 

الحيويِّة، وجزًءا آخَر يفقُدهُ الكائُن الحيُّ في البيئِة المحيطِة بِه.

 

  الرياضيّاُت: التحدي والبحُث عْن سمكِة المهرِج )نيمو(

الطريقةُ: أساعُد طفلي على تخيِل التحدي والتعبيِر عنهُ بكتابِة معادلٍة أْو إنشاِء جدوٍل. أرشُد طفلي إلى حلِّ السؤاِل خطوةً خطوةً، ثمَّ 
أرشُدهُ إلى معرفِة قوانيِن األسِس وتوظيفِها.
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