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 اللّغةُ العربيّةُ: مشاركةٌ عربيةٌ أردنيةٌ
١ - أقرأُ بطاقةَ الدعوِة اإللكترونيةَ التي وصلَْت خالًدا عالَِم المناِخ والطقِس مَن المملكِة األردنيِة الهاشميِة، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها: 

الزميالُت والزمالُء الكراُم،
   إنَّهُ مْن دواعي سروِرنا أْن ندعوكْم إلى الحضوِر والمشاركِة في جلساِت مؤتمِر مدريَد للمناِخ في األوِل مْن كانوَن األوِل للعاِم ٢٠١٩م، 
ويشرفُنا أْن ينعقَد هذا المؤتمُر ألوِل مرٍة في مدينِة مدريَد؛ لتوافِر المعاييِر المعتمدِة لالختياِر مْن تراٍث عمرانيٍّ ورصيٍد ثقافيٍّ وعلميٍّ 
ا مْن تواصِل الجهوِد  ، وعالقتِها المميزِة بالدوِل العربيِة. إنَّ هذا المؤتمَر يُعدُّ امتداًدا لمؤتمراٍت سابقٍة؛ حيُث تمثُل نوًعا مهّمً ودوٍر اقتصاديٍّ
المشتركِة للباحثيَن العرِب في أوروبا، وسعيًا نحَو تجسيِد العمِل العربيِّ األوروبيِّ المشترِك، وإنجاِز أكبِر قدٍر ممكٍن مَن التواصِل العلميِّ 
حوَل ظاهرِة تغيِر المناِخ والتكيِف مَع آثارِه في الدوِل الناميِة، باإلضافِة إلى الربِط بيَن منجزاِت الحياِة الغربيِة العصريِة وتنميِة المجتمِع 
. تدوُر جلساُت المؤتمِر حوَل مناقشِة ما يتسبُب بِِه التغيُر المناخيُّ مِن انخفاِض هطوِل األمطاِر، وارتفاِع درجِة حرارِة الطقِس.  العربيِّ
وهــذا ينطبُق بصــورٍة خاصٍة علــى البيئاِت الهامشيِة في الدوِل الناميِة، التـي تعانـي كثيًرا مــَن المعوقــاِت الزراعيــِة، وتراُجَع إنتاِج 
المحاصيِل، والتنبَؤ بطبيعِة التأثيراِت المحتملِة فــي هــِذِه المناطِق لوضِع التدابيِر الالزمِة للتخفيِف منهــا، والتكيَف مَعها، وكيفيةَ جعــِل 

الميــاِه والنظــِم الزراعيــِة أكثــَر استدامةً وقــدرةً علــى التكيــِف مــَع المنــاِخ.
إلى  نتوُق  وأخيًرا،  أسبوٌع.  أقصاهُ  موعٍد  في  بخطابِكْم  الخاصِّ  الموضوِع  عنواِن  وتحديَد  المشاركِة،  في  برغبتِكْم  إعالَمنا  منكْم  نرجو 

حضوِركْم وإلى لقاٍء يجمُعنا مَعكْم. دمتْم بخيٍر، والسالُم عليكْم ورحمةُ هللاِ وبركاتُهُ.                                                               
  وتفضلوا بقبوِل االحتراِم والتقديِر.

 أساعُد خالًدا على كتابِة رسالٍة إلى الداعيَن للمؤتمِر تتضمُن األموَر اآلتيةَ: 
- التزاُم عناصِر الرسالِة: االفتتاِح، العرِض، الخاتمِة.

-  توجيهُ الشكِر إلى الداعيَن على بطاقِة الدعوِة المرسلِة، وإخباُرهْم بالرغبِة في الحضوِر والمشاركِة.
- تحديُد موضوِع الخطاِب، مثِل: تأثيِر تغيِر المناِخ في البلداِن الناميِة، كيفيِة التكيِف مَع هذا التغييِر، التجارِب التي تنفُذ للتكيِف مَع هذا التغييِر وغيِرها.

- إبالُغهْم موعَد الوصوِل إلى مدريَد ومكاَن اإلقامِة.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط. 	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.                                                                                        	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 
معلوماٌت عِن الُمناِخ والبيئِة والتعاوِن بيَن القاراِت للمحافظِة على حياتِنا على كوكِب األرِض.	 

: الثامُن  الّصفُّ
النشاُط )5(: نتشارُك الكوكَب

اسُم الّطالِبالّتاريُخ: العلوُمالرياضياُتاللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

اللغة العربية: أتحدَث في قضيِة تغيِر المناِخ والتكيِف مَع آثاِرِه، ُمتَوخيًا سالمةَ اللغِة، مراعيًا التنغيَم 	 
المناسَب وحركاِت الجسِد وفَق المعنى، مميًزا الحقيقةَ مَن الرأِي. 

اللغةُ اإلنجليزيةُ: أجمَع المعلوماِت مْن مصادَر عدٍة موظفًا هذِه المعلوماِت في سياٍق معيٍن.	 
 	. الرياضياُت: أحلَّ مسائَل لفظيةً على ضرِب حدٍّ جبريٍّ في مقداٍر جبريٍّ
العلوم: أوضَح المقصوَد بالحركِة والنقطِة المرجعيِة، ممثاًل العالقةَ بيَن المسافِة التي يقطُعها الجسُم 	 

في أثناِء حركتِِه وبيَن الزمِن بيانيًّا.

 . أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق مسطّرٍة، وورقِة رسٍم بيانيٍّ

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

























جسور التعلم
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 الزميالُت والزمالُء الكراُم،
للعاِم  األوِل  كانوَن  مْن  األوِل  في  للمناِخ  مدريَد  مؤتمِر  في جلساِت  والمشاركِة  الحضوِر  إلى  ندعَوكْم  أْن  دواعي سروِرنا  مْن  إنَّهُ    
٢٠١٩م، ويشرفُنا أْن ينعقَد هذا المؤتمُر ألوِل مرٍة في مدينِة مدريَد؛ لتوافِر المعاييِر المعتمدِة لالختياِر مْن تراٍث عمرانيٍّ ورصيٍد ثقافيٍّ 
ا مْن  ، وعالقتِها المميزِة بالدوِل العربيِة. إنَّ هذا المؤتمَر يُعدُّ امتداًدا لمؤتمراٍت سابقٍة؛ حيُث تمثُل نوًعا مهّمً وعلميٍّ ودوٍر اقتصاديٍّ
تواصِل الجهوِد المشتركِة للباحثيَن العرِب في أوروبا، وسعيًا إلى تجسيِد العمِل العربيِّ األوروبيِّ المشترِك، وإنجاِز أكبِر قدٍر ممكٍن مَن 
التواصِل العلميِّ عْن ظاهرِة تغيِر المناِخ والتكيِف مَع آثارِه في الدوِل الناميِة، باإلضافِة إلى الربِط بيَن منجزاِت الحياِة الغربيِة العصريِة 
. تدوُر جلساُت المؤتمِر حوَل مناقشِة ما يتسبُب بِِه التغيُر المناخيُّ مِن انخفاِض هطوِل األمطاِر، وارتفاِع درجِة  وتنميِة المجتمِع العربيِّ
حرارِة الطقِس- وهــذا ينطبُق بصــورٍة خاصٍة علــى البيئاِت الهامشيِة في الدوِل الناميِة، التـي تعانـي كثيًرا مــَن المعوقــاِت الزراعيــِة، 
وتراُجَع إنتاِج المحاصيِل- والتنبِؤ بطبيعِة التأثيراِت المحتملِة فــي هــِذِه المناطِق لوضِع التدابيِر الالزمِة للتخفيِف منهــا، والتكيِف مَعها، 

وكيفيِة جعــِل الميــاِه والنظــِم الزراعيــِة أكثــَر استدامةً وقــدرةً علــى التكيِف مــَع المنــاِخ.
نرجو منكْم إعالَمنا برغبتِكْم في المشاركِة، وتحديَد عنواِن الموضوِع الخاصِّ بخطابِكْم في موعٍد أقصاهُ أسبوٌع.

وأخيًرا، نتوُق إلى حضوِركْم وإلى لقاٍء يجمُعنا مَعكْم. دمتْم بخيٍر، والسالُم عليكْم ورحمةُ هللاِ وبركاتُهُ.                                                               
  وتفضلوا بقبوِل االحتراِم والتقديِر.
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  أقرأُ رسالتي على مسمِع أحِد أفراِد أسرتي؛ ليقيّموا كتابتي وقراءتي الرسالةَ عْن طريِق تحديِد األخطاِء اللغويِة ألصوبَها.
٢ -  أبدأُ اآلَن بإعداِد الخطاِب الذي سيلقيِه العالُِم خالٌد في المؤتمِر، وأتخيُل نفسي خالًدا وألقي الخطاَب مضمنًا إياهُ ما يأتي: 

- أعرُف بنفسي، ومجاِل تخصصي، ثمَّ أذكُر اسَم القضيِة موضوِع الحديِث.
- أعّرُف القضيةَ موضوَع الحديِث، ويمكُن االستعانةُ بمبحِث العلوِم، أْو سؤاُل أحِد أفراِد أسرتي.
- أصُف أسباَب المشكلِة وتأثيَرها في الدوِل الناميِة، مَع ذكِر بعِض األدلِة الحقيقيِة عِن المشكلِة.

- أتحدُث عِن األردنِّ ودوِرِه في التكيِف مَع مشكلِة المناِخ والحلوِل التي ينفُذها.
- أقترُح عدًدا مَن الحلوِل للحدِّ مْن آثاِر مشكلِة تغيِر المناِخ.
- في نهايِة الخطاِب، أترُك متسًعا إلجابة أسئلِة المدعويَن.

، ثمَّ أُقيُّم أدائي مْن خالِل عدٍد مَن المعاييِر الخاصِة، مثِل: نبرِة الصوِت،  ألقي خطابي أماَم أحِد أفراِد أسرتي أْو مجموعٍة مْن زمالئي في الصفِّ
، وأناقُش زمالئي أْو أحَد أفراِد  ووضوِح األلفاِظ، وحركاِت الجسِد، وتسلسِل األفكاِر، واألدلِة المبنيِة على الحقائِق بعيًدا عِن الرأِي الشخصيِّ

أسرتي في قضيِة تغيِر المناِخ وطرائِق التكيِف مَع آثاِرِه.

  Sharing the planet :ُاللغةُ اإلنجليزية 
   1- Read the article with a friend or a family member and discuss if what is happening today with animals is good or bad.

 2( Writing: Gathering information and opinions

Imagine that you are a news reporter and you have been asked to write a paragraph about how human activity affects animals. 
Before you begin writing, you will need to find out more about this issue. 

      How to collect information
 ● Ask people from your community if they have seen a change in animal behavior (farmers, elders, relatives, etc).
 ● Read more from a book, an article or from the Internet. 2

Many animals are shifting from day to night to avoid people

   Some animals move around most at night. They sleep in the day. Then, they are active after dark. There is a name for these 
animals. They are called nocturnal. Many owls are nocturnal. So are bats, cats, and raccoons. Not all animals are nocturnal, of 
course. Some move around during the day. But a new study says many more of these daytime animals are changing. Now, they are 
hiding out during the day. They are moving around more at night. What is causing the change? People are, the study says. 

Staying Away from People
   A group of scientists did a study. They learned something new. All human activity affects how animals behave. Even activities like 
hiking and camping can make animals afraid. These activities do not seem so bad. It does not seem like they would harm animals. 
But they are having an effect. They are causing animals to be less active during the day. These animals are choosing to move around 
at night, instead. That is when most people are asleep. “Animals might be playing it safe around people,” said Kaitlyn Gaynor. She is 
a scientist. She works for the University of California.  Ms. Gaynor led the study. “We may think that we leave no trace when we’re 
just hiking in the woods,” she said. But the study found this is not true. Everything people do affects animals. That includes just 
being in the woods. 

Good or Bad?
    Is this good or bad animals? It may be both. Ms. Gaynor said this change will be 
difficult for some animals. They are not used to moving around at night. Their lives 
may be harder now. For other animals, the change might help, though. It may cut 
down their chance of running into people. This is safer for animals. It is safer for 
people, too. So, maybe this is a safer way to share the planet. “Humans can do their 
thing during the day,” Ms. Gaynor said. “Wildlife can do their thing at night.”
 
*By Emiliano Rodriguez Mega. Associated Press, Adapted by Newsela staff. Published 06/21/2018
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 الّرياضيّاُت: حواُر األعداِد
تحدَث علماُء المناِخ والطقِس األربعةُ: خالٌد، وماري، ومايكل، وعائشةُ، والمشاركوَن في مؤتمِر مدريَد للمناِخ الذي ضمَّ علماَء مْن 

مختلِف دوِل العالَِم، عِن البعِد بيَن المطاِر ومكاِن إقامِة كلٍّ منهْم، وكاَن الحواُر اآلتي:
خالٌد: قدْمُت مَن المطاِر إلى مكاِن إقامتي على مرحلتيِن: في المرحلِة األولى كاَن معدُل سرعتي (٦٠) كم/ ساعة، وفي المرحلِة الثانيِة          

(٧ م ع) كم/ ساعة، واستغرقَْت كلُّ مرحلٍة زمنًا مقداُرهُ (١,٥ ع) ساعة.
عائشةُ: تكونْت رحلتي  مْن ثالِث مراحَل: في المرحلِة األولى كاَن معدُل سرعتي (٧ ل٢) كم/ ساعة، وأخطأُْت الطريَق في المرحلِة الثانيِة؛ 
حيُث سْرُت في االتجاِه المعاكِس بسرعِة معدلُها (٦٠ س ل) كم/ ساعة، ثمَّ عْدُت في المرحلِة الثالثِة إلى االتجاِه الصحيِح وسْرُت  

بسرعٍة معدلُها (٦٤ ل س٣) كم/ ساعة، واستغرقَْت كلُّ مرحلٍة زمنًا مقداُرهُ (٨) ساعاٍت.
ماري: حسٌن، دعوني أكتْب لكما المقداَر الجبريَّ الذي يمثُل المسافةَ التي قطَعها كلٌّ منكما في كلِّ مرحلٍة، ثمَّ المسافةَ اإلجماليةَ التي قطَعها كلٌّ 

منكما مَن المطاِر إلى مكاِن إقامتِِه.
بالتعابيِر  كتبَْتها ماري  التي  التي قطْعتُماها،  المسافاِت  لكْي أحسَب  التي ذكرتموها،  المتغيراِت  كلٍّ مَن  قيمةُ  أخبراني، ما  مايكل: واآلَن، 

الجبريِة، بالكيلومتراِت.
عائشةُ: كانَْت قيمةُ ل تساوي (٣)، س تساوي نصفًا.

خالٌد: لقْد كانَْت قيمةُ م تساوي (٢)، واستغرقَْت كلُّ مرحلٍة (٦) ساعاٍت.
١) أساعُد ماري على تنفيذ مهمتِها، وأكتُب المقداَر الجبريَّ الذي يمثُل المسافةَ التي قطَعها خالٌد وعائشةُ في كلِّ مرحلٍة، والمسافتيِن 

اإلجماليتيِن مَن المطاِر إلى مكاِن اإلقامِة بصورتيِن مختلفتيِن لكلِّ مقداٍر.
     ٢) قاَل مايكل: "تبيُن حساباتي أنَّ خالًدا قطَع مسافةً تزيُد على المسافِة التي قطَعْتها عائشةُ بمقداِر (١٢) كم".

للمسافِة التي قطَعها خالٌد وعائشةُ مَن المطاِر إلى مكاِن  العدديةَ   باالستفادِة مَن التعابيِر الجبريِة في الفرِع (١) أعالهُ، أحسُب القيمةَ 
اإلقامِة. أبادُل إجابتي أحَد زمالئي في الصفِّ ونتبادُل تقويَم اإلجاباِت ثمَّ نتناقُش في إجاباتِنا.

  أناقُش أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ في مدى صحِة مقولِة مايكَل، مدعًما سبَب حكمي بالحساباِت العدديِة.

 العلوُم: أحدُد موقعي 
حضَر مؤتمَر مدريَد علماُء مَن شتى بقاِع األرِض، ومنهم العالُِم خالٌد مَن  المملكِة األردنيِة 
الهاشميِة، والعالمةُ ماري مْن بريطانيا، والعالمةُ عائشةُ مْن تركيا، والعالُم مايكل مْن ألمانيا.

   أفكُر: أتامُل خريطةَ العالَِم، ثمَّ أحدُد عليها ما يأتي مستعينًا بمفتاِح الخريطِة: 
        - موقُع مدريَد بالنسبِة إلى بريطانيا. - مكاُن سكُن عائشةَ بالنسبِة إلى مدريَد. - موقُع األردنِّ بالنسبِة إلى تركيا. 

 أتواصُل: لتحديِد موقِع أيِّ شخٍص أْو أيِّ مكاٍن، ال بدَّ مْن تحديِد نقطٍة مرجعيٍة.
        أشارُك أحَد أفراِد أسرتي تحديَد موقِع أيِّ شخٍص أْو أيِّ مكاٍن على الخريطِة وأغيُر النقطةَ المرجعيةَ كلَّ مرٍة.

 أتواصُل: أنظُر إلى الرسمةَ المجاورِة، ثمَّ أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ:
       ١. أيُّ األجساِم الظاهرِة يتحرُك حركةً مستقيمةً، ويختلُف موقُعهُ؟

       ٢. أيُّ هِذِه األجساِم يتحرُك في مساٍر دائريٍّ ويبقى في مكانِِه؟
       ٣. أيُّ هِذِه األجساِم يدوُر حوَل نفِسِه؟
       ٤. أصُف تحرَك البندول في الساعِة؟

أفكُر: في ضوِء إجابتي األسئلةَ السابقةَ، أحدُد نوَع الحركِة لكلِّ جسٍم مَن الخياراِت اآلتيِة:(حركةٌ انتقاليةٌ، حركةٌ دائريةٌ، حركةٌ  
     دورانيةٌ، حركةٌ اهتزازيةٌ)، ثمَّ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي ذاكًرا أمثلةً أخرى على أنواِع الحركِة؟  
أتواصُل:  إذا كانِت المسافةُ بيَن أنقرةَ ومدريَد (٤٠٠٠ كم )  وكانِت الطائرةُ  تقطُع مسافاٍت محددةً 

بوحدِة (كم) خالَل الزمِن بوحدِة ( ساعٍة ) كما في الجدوِل المجاوِر . 
أمثُل بيانيًّا المسافةَ التي تقطُعها الطائرةُ مَع الزمِن (الزمُن على محوِر الصاداِت، والمسافةُ المقطوعةُ 
البيانيِّ الذي رسمتُهُ. ثمَّ أحسُب الزمَن  أناقُش أحَد أفراِد أسرتي بالرسِم  على محوِر السيناِت)، ثمَّ 

الالزَم لوصوِل الطائرِة مْن أنقرةَ الى مدريَد عندما تنطلُق الساعةَ الواحدةَ ظهًرا .

أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:

المسافة المقطوعة )كم( الزمن )ساعة(
٠ ٠

٥٠٠ ١
١٠٠٠ ٢
١٥٠٠ ٣
٢٠٠٠ ٤
٢٥٠٠ ٥
٣٠٠٠ ٦
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مدريدعائشة
خالٌد

ماري
مايكل
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي طريقةَ الردِّ على بطاقِة دعوٍة بكتابِة رسالٍة رسميٍة، ويتعلُم طريقةَ إعداِد خطاٍب يلقيِه خالَل مدٍة زمنيٍة معينٍة في المؤتمراِت 

العالميِة، متحدثًا عْن قضيٍة ما مدعًما خطابَهُ باألدلِة الحقيقيِة بعيًدا عِن الرأِي. يتدرُب طفلي على مهارِة المحادثِة أماَم جمهوٍر مَن الناِس.  
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يعبُّر عْن رأيِِه بعَد قراءِة نصٍّ ما. يتعلُم كيَف يجمُع المعلوماِت مْن مصادَر مختلفٍة إلكترونيٍة أْو ورقيٍة 

أْو مَن الخبراِء والمعنييَن، ويوظفُها في قالٍَب معيٍن، ملخًصا ما جاَء في هِذِه المصادِر ومعبًرا عْن رأيِِه بما جاَء فيها.
الرياضياُت: يتعلُم طفلي كيفيةَ التعبيِر عِن العباراِت اللفظيِة باستخداِم التعابيِر الجبريِة، ويتدرُب على كتابِة العالقِة الرياضيِة التي تربطُ بيَن 
المقاديِر الجبريِة بناًء على المسألِة اللفظيِة، ويوظُف المعرفةَ الرياضيةَ في الحياِة اليوميِة بربِط المسافِة والسرعِة والزمِن بعالقاٍت رياضيٍة، 

ويوظُف معرفتَهُ الرياضيةَ في الحكِم على مدى صحِة مقولٍة ما. 
العلوُم: يتعلُم طفلي مفهوَم الموقِع والنقطِة المرجعيِة ويتدرُب على تحديِد مواقِع األجساِم مْن خالِل االتجاِه واألبعاِد. ويتعرُف طفلي أنواَع 
الحركِة ويذكُر أمثلةً حياتيةً عليها. يكتسُب طفلي مهارةَ رسِم العالقاِت البيانيِة بيَن المسافِة المقطوعِة والزمِن، ويتعلُم المقارنةَ بيَن الزمِن 

الالزِم لوصوِل األجساِم وبيَن المسافِة المقطوعِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

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

  اللّغةُ العربيّةُ: مشاركةٌ عربيةٌ أردنيةٌ
الطّريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة بطاقِة الدعوِة وأناقُشهُ في قضيِة تغيِر المناِخ وتأثيِرِه في الدوِل الناميِة، وأذّكُرهُ ببعِض التغييراِت 
المناخيِة التي حدثَْت في األردنِّ في اآلونِة األخيرِة. أستمُع لهُ وهَو يقرأُ الردَّ الذي أرسلَهُ إلى المعنييَن في المؤتمِر وأدعُمهُ في تقييِم أدائِِه 
بتحديِد األخطاِء اللغويِة التي وقَع فيها. أناقُش طفلي في النقاط التي سيتحدُث عنها خالَل إعداِدِه الخطاَب، وأدربُهُ على التنغيِم الصوتيِّ 
والحركاِت الجسديِة المناسبِة للموضوِع، أستمُع لهُ في أثناِء إلقائِِه الخطاَب، وأدعُمهُ في تقييِم أدائِِه والتركيِز على المعاييِر اآلتيِة: نبرةُ 
الصوِت، وضوُح األلفاِظ، حركاُت الجسِد، تسلسُل األفكاِر، األدلةُ المبنيةُ على الحقائِق بعيًدا عِن الرأِي. أبحُث مَع طفلي عْن مشكلِة 

تغيِر المناِخ بالعودِة إلى المصادِر المتنوعِة.

 Sharing the planet :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
. أناقُش طفلي في النصِّ وأستمُع لرأيِِه. أساعُد طفلي على جمِع  الطّريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة المقالِة وفهِم المقصوِد مَن النصِّ
المعلوماِت  المصادِر لجمِع  البحِث في  آليةَ  لهُ  الحيواناِت، وأوضُح  النشاِط اإلنسانيِّ في  أثِر  المطلوبِة عْن  الفقرِة  لكتابِة  المعلوماِت؛ 

والطرائِق اآلمنِة لتصفِح اإلنترنت. أركُز على تنميِة مهاراِت الكتابِة لدى طفلي باستخداِمِه التراكيَب اللغويةَ السليمةَ.

  الرياضياُت: حواُر األعداِد
الطّريقةُ: : أساعُد طفلي بتدريبِِه على التعبيِر عِن الكلماِت بالرموِز والعباراِت اللفظيِة والتعابيِر الجبريِة والعملياِت الحسابيِة. أذّكُرهُ 
بالعالقِة الرياضيِة التي تربطُ بيَن السرعِة والمسافِة والزمِن. أذّكُر طفلي بكيفيِة ضرِب حدٍّ جبريٍّ في مقداٍر جبريٍّ يتضمُن عمليةَ الجمِع 
باستخداِم خصيصِة توزيِع الضرِب على الجمِع. أُقيُّم ترجمةَ طفلي العباراِت اللفظيةَ إلى تعابيَر جبريٍة، وإجراَءهُ العملياِت الحسابيةَ على 

التعابيِر الجبريِة، وتعاملَهُ مَع األسِس بطريقٍة صحيحٍة. أقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ المباشرةَ خالَل تقدِمِه في تنفيِذ النشاِط.      

  العلوُم: أحدد موقعي  
الطريقةُ: أساعُد طفلي على تحديِد مواقِع األشخاِص أِو الدوِل بالنسبِة إلى نقطٍة مرجعيٍة وأذّكُرهُ بمفتاِح الخريطِة والجهاِت الجغرافيِة 
(الشماِل والجنوِب والشرِق والغرِب) وأدربُهُ على تغييِر النقطِة المرجعيِة؛ لتحديِد مواقِع أشخاٍص أْو أماكَن على الخريطِة. أستمُع 
لطفلي وهَو يذكُر أنواَع الحركِة ويذكُر أمثلةً حياتيةً عليها. أراقُب طفلي وهَو يرسُم العالقةَ البيانيةَ لحركِة  الطائرِة عنَدما تقلُع مَن أنقرةَ 
إلى مدريَد وأشجُعهُ على رسِمها بدقٍة. أساعُد طفلي على التفكيِر في زمِن وصوِل الطائراِت اعتماًدا على المسافِة بيَن المدينِة ومدريَد 

وأستمُع لهُ وهَو يرتُب زمَن وصوَل الطائراِت إلى مدريَد تصاعديًّا.  
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