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 اللّغةُ العربيّةُ: رحلةٌ كشفيّةٌ
. هذِه أّوُل رحلٍة  "أنا أحمُد، طالٌب في الّصفِّ الّسابِع، سنقوُم برحلٍة علميٍّة كشفيٍّة مَع معلِّمنا قائِد الكّشافِة إلى مدينِة العقبِة ووادي رمٍّ
بيَن سيذهباِن مَعنا، إضافةً إلى أنَّ  كشفيٍّة أقوُم بها، شّجَعني والداَي وأصدقائي َعلْيها، وما شّجَعني أكثَر، أنَّ اثنْيِن مْن أصدقائي المقرَّ
معلَّمنا قائَد الكّشافِة قْد أخبَرنا بأنَّ توقيَت هذِه الّرحلِة الكشفيِّة مناسٌب جّدًا؛ ألنّهُ يتزامُن مَع حدوِث ظواهَر فلكيٍة رائعٍة سنشاهُدها 

ا، ولدْينا فضوٌل شديٌد للمعرفِة الممزوجِة بالمتعِة. في أثناِء هِذِه الّرحلِة؛ ما سيمنُحنا فرصةً ثريّةً للتّعلِّم. نحُن متحّمسوَن جّدً
كانَِت الطّريُق إلى العقبِة طويلةً نسبيًّا، شعْرنا بشيٍء مَن اإلعياِء، ونْمنا في أوقاٍت متقطّعٍة، لكنَّ كلَّ شيٍء تبّدَل حيَن وصْلنا مساًء إلى 
الّشاطِئ الّساحِر، وجلْسنا قبالةَ البحِر مَع معلِّمنا، وشاهْدنا أمواَجهُ وهَي تتقّدُم حينًا، فتغطّي مساحةً واسعةً مَن الّشاطِئ، وتنحسُر 

حينًا آخَر، تاركةً خلفَها األصداَف وبعَض الكائناِت البحريِّة الّتي بَدْت كالجواهِر تحَت ضوِء قمِرنا الكبيِر".
 أّوًل : بالتّعاوِن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي أقرأُ النّصَّ الّسابَق بعنايٍة، ثمَّ أكتُب موضوًعا ال يزيُد على صفحٍة واحدٍة، أصُف فيِه 
اللّغِة، وتسلسَل األفكاِر، واستخداَم عالماِت  مظاهَر الطّبيعِة الخاّلبِة في أثناِء جلوسي على الشاطِئ في ليلٍة مقمرٍة، مراعيًا سالمةَ 

التّرقيِم الّتي تعلّمتُها، وملتزًما تضّمَن الحواِر الّذي أكتبُهُ توظيَف كلٍّ مّما يأتي مّرتيِن على األقلِّ توظيفًا صحيًحا:
- عالمِة التّعّجِب. )أستعيُن بكتابي المدرسيِّ إْن واجهْتني صعوبةٌ في تركيِب جملٍة دالٍّة على التّعّجِب(.

.) ( جاَءْت همزتُها مكسورةً. )أستعيُن بكتابي المدرسيِّ إْن واجهْتني صعوبةٌ في تذكِر المواضِع الّتي تُكسُر فيها همزةُ إنَّ - )إنَّ
ا( مَن الّسياِق الّذي ورَد فيِه في كلِّ   ثانـيًا: بالتّعاوِن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي أميُّز نوَع الّضميِر المتّصِل )رفًعا، ونصبًا، وجّرً

مجموعٍة مَن الجمِل اآلتيِة:
)كلُّ شيٍء تبّدَل حيَن وصْلنا مساًء - قائَد الكّشافِة أخبَرنا بأنَّ توقيَت هذِه الّرحلِة مناسٌب - سنقوُم برحلٍة علميٍّة كشفيٍّة مَع معلِّمنا(.. 1
)شّجَعني والداَي وأصدقائي َعلْيها - وما شّجَعني أكثَر، أنَّ اثنْيِن مْن أصدقائي سيذهباِن مَعنا(.. 2

 ثالـثًا: أستنتُج مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي قاعدةً تُساعُدني على معرفِة متى يكوُن ضميُر المتكلّميَن المتّصُل )نا( ضميَر رفٍع، ومتى يكوُن 
. أستعيُن بالّداللِة مَن الّسياِق، وبوضِع االسِم الظّاهِر الّذي ناَب عْنهُ الّضميُر مكاَن الّضميِر نفِسِه، وبنوِع  ضميَر نصٍب، ومتى يكوُن ضميَر جرٍّ

الكلمِة الّتي اتّصَل بها الّضميُر )نا(، وبحركِة الحرِف األخيِر في الكلمِة الّتي اتّصَل بها الّضميُر )نا(، وأُْطلُِع معلّمي علْيها.

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

تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّة تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم. 	 

: الّسابُع الّصفُّ
نشاُط )6(: رحلٌة كشفّيٌة وظواهُر فلكّيٌة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالعلوُمالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُة

ُأقّيُم أدائي: أتعّلُم أْن:
أكتَب جماًل تتضّمُن مواضَع كسِر همزِة )إّن( كتابةً سليمةً، موظّفًا الّضمائَر المتّصلةَ: )الّرفَع، والنّصَب، 	 

(، وعالمةَ التّعّجِب. والجرَّ
أكتَب باللّغِة اإلنجليزيِّة فقرةً عْن ظاهرِة "الليِل والنهاِر" بما ال يزيُد على 80 كلمةً، موظفًا فيها صيغةَ 	 

 .)always, sometimes, never( :الفعِل المضارِع البسيِط وظروَف التّكراِر
 	 : الّشمسيِّ النّظاِم  في  والقمِر  األرِض  مَن  كلٍّ  بحركِة  المتعلّقِة  الفلكيِّة  الظّواهِر  بعَض  أصَف عمليًّا 

)الكسوِف والخسوِف(.
أجمَع الحدوَد الجبريّةَ وأطرَحها.	 

أحتاُج إلى: كرتيِن كبيرٍة وأخرى صغيرٍة، ومصباٍح، وكرتوٍن، وأوراٍق، وقلٍم.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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  رابًعا: أضُع ضميَر المتكلّميَن )نا( في ثالِث جمٍل تاّمٍة مْن إنشائي؛ بحيُث يكوُن في األولى في محلِّ رفٍع، وفي الثانيِة في محلِّ نصٍب، 
، ثمَّ أتبادلُها مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي للتّقويِم. وفي الثالثِة في محلِّ جرٍّ

Day and night :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
While my friends and I were sitting on the beach in Aqaba, looking at the bright full moon, we remembered 
that our English teacher asked us to write a paragraph about the “Day and night phenomena”.
I told my friends that: “This trip is a good chance for us to describe “Day and night phenomena”. My 
friends agreed.
1. I will write a paragraph )about 80 words( explaining how 

the Earth rotates around the Sun.
2. I will use present simple tense and adverbs of frequency, 

)always, often, never( to write my paragraph.
I will use the following questions to help me:

- How often does the Earth rotate on its axis?
- When does daytime happen?
- When does nighttime happen?

 العلوُم: ظواهُر فلكيّةٌ: )خسوُف القمِر، وكسوُف الّشمِس(
، حيُث الكثباُن الّرمليّةُ، سْرنا حفاةً على الّرمِل بيَن  مَن العقبِة إلى وادي رمٍّ أقلّْتنا الحافلةُ 
، تجّوْلنا في المنطقِة، وتعّرْفنا التّشكيالِت  الجباِل الورديِة، إلى أْن وصْلنا مقرَّ المخيِّم الكشفيِّ
الّصخريّةَ، ثمَّ أخْذنا قسطًا مَن الّراحِة في بيوِت الّشعِر المجهّزِة، وكاَن لقاُؤنا مَع قائِدنا لياًل، 

ا. إْذ بَدِت الّسماُء صافيةً جّدً
تحّدَث القائُد للكّشافِة قائاًل: لدْينا مفاجأةٌ في الّسماِء هِذِه اللّيلةَ، َمْن يعرُف ما هَي؟ صمَت 
الجميُع، ثمَّ أجاَب أحمُد: نعْم، أنا أعرُف، يوجُد خسوٌف للقمِر هِذِه اللّيلةَ. قاَل القائُد: أحسْنَت 
يا أحمُد. إًذا سنرصُد خسوَف القمِر مْن هذا الوادي الجميِل، حيُث سيبدأُ الخسوُف الّساعةَ 
التّاسعةَ وستَّ عشرةَ دقيقةً، وحتّى نفهَم هِذِه الظّاهرةَ، أريُد مْنكم أْن تنقسموا مجموعاٍت؛ 
لتنفّذوا تحّدَي ظاهرِة خسوِف القمِر، بتمثيِل هِذِه الظّاهرِة بأدواٍت بسيطٍة، استعدَّ األطفاُل 

. لهذا التّحّدي، وقّدموا عروَضهم أماَم القائِد الكشفيِّ
أحاكي ظاهرةَ خسوِف القمِر بأدواٍت بسيطٍة: )كرتيِن: كبيرٍة وأخرى صغيرٍة، ومصباٍح(.	 

أُمثُّل كوكَب األرِض بالكرِة الكبيرِة، والقمَر بالكرِة الّصغيرِة، والّشمَس بالمصباِح.
أشترُك أنا واثناِن مْن أفراِد أسرتي في تمثيِل ظاهرِة خسوِف القمِر، بالّدوراِن حوَل الّشخِص الّذي يمسُك المصباَح )الّشمَس(، ونمثُّل 	 

ظاهرةَ خسوِف القمِر، أالحظُ كيَف يقُع ظلُّ األرِض على القمِر عنَدما تتوّسطُ األرُض  بيَن الّشمِس والقمِر في أثناِء الّدوراِن، بحيُث 
، أِو الفيديو على الّرمِز سريِع االستجابِة  QR Code؛ للتّأّكِد مْن تمثيِل  تكوُن جميُعها على استقامٍة واحدٍة، أستعيُن بالكتاِب المدرسيِّ

الظّاهرِة تمثياًل صحيًحا.

Quality Criteria
- Write a paragraph in about )80( words.1
- Check the subject-verb agreement.2
- Use adverbs of frequency )always, sometimes and never(.3
- Use punctuation marks ). /? /, (.4
- Use capital letters.5
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أشرُح ألفراِد أسرتي ظاهرةَ الخسوِف، ومتى تحدُث، وكيَف تحجُب أشعة الشمِس مَن الوصوِل إلى سطِح القمِر، بالّرسِم، وأعرُضهُ 	 
على أفراِد أسرتي، وزمالئي، ومعلّمي. 

أُمثُّل ظاهرةَ كسوِف الّشمِس باألدواِت نفِسها، لكْن، بتغييِر موضِع القمِر واألرِض؛ فيصبُح القمُر بيَن األرِض والّشمِس، ويقُع ظلُّ 	 
القمِر على األرِض حاجبًا ضوَء الّشمِس عنها، أصّوُر النّشاطَ إْن أمكَن، وأشرُح الظّاهرةَ ألحِد زمالئي ونقيُّم نتائَج النّشاِط، ونوضُح 

الظّاهرةَ بالّرسِم، أْو بالفيديو على الّرمِز سريِع االستجابِة إْن أمكَن.

 الّرياضيّاُت: ألعاٌب كشفيّةٌ
القائُد بلعبِة المالحظِة والّذاكرِة؛ حيُث وضَع مجموعةً مَن الّصوِر واألشياِء أماَم  قاَل القائُد للكّشافِة: حاَن وقُت األلعاِب الكشفيِّة. بدأَ 
الكّشافِة، ثمَّ غطّاها بقطعٍة مَن القماِش، رفَع القائُد الغطاَء مّدةَ دقيقٍة، ثمَّ غطّى األشياَء مّرةً أخرى، وطلَب إلى كلِّ كّشاٍف كتابةَ أسماِء 
إْن كاَن  األشياِء الّتي يتذّكُرها، وإيجاَد مجموِع أعداِد األشياِء المتشابهِة، يأخُذ الكّشاُف نقطةً لكلِّ شيٍء يكتُب اسَمهُ صحيًحا، ونقطةً 

مجموُع األشياِء المتشابهِة صحيًحا، الكّشاُف الّذي يحصُل على أكبِر عدٍد مَن النّقاِط هَو الكّشاُف الفائُز.
ألعُب هِذِه اللّعبةَ مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، لكْن، بالحدوِد الجبريِة. أنظُر 
إلى الحدوِد الجبريِّة المجاورِة مّدةَ دقيقٍة، وأكتُب الحدوَد الّتي أتذّكُرها، وأجمُع 

الحدوَد المتشابهةَ مْنها. أتأّكُد أنا وزميلي مْن صّحِة حلِّ كلٍّ منّا.
قّسَم القائُد الكّشافةَ فريقَْيِن لتنفيِذ لعبِة الُعقَِد والّربطاِت الكشفيِّة؛ حيُث زّوَد كلَّ

فريٍق بمجموعٍة مَن الحباِل، ينادي القائُد باسِم العقدِة، يحاوُل كلُّ فريٍق ربطَ العقدِة، الفريُق الفائُز هَو الفريُق الّذي يعقُد أكبَر عدٍد ممكٍن 
مَن الُعقَِد عقًدا صحيًحا.

ألعُب مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي ربطَ الحباِل لتشكيِل سلسلٍة، لكْن، بالحدوِد الجبريِّة.
الخطواُت:

أقصُّ الّشرائطَ المجاورة. )بعَد نقلِها على ورقٍة( كلُّ شريِط يحتوي مقداًرا . 1
جبريًّا مطلوبًا تبسيطُهُ بجمِع الحدوِد المتشابهِة وطرِحها، ويحتوي إجابةً 
كالّسلسلِة  ورقيٍّة  تشكيُل سلسلٍة  مهّمتي   .) الجبريِّ للمقداِر  )أبسطُ صورٍة 
الظّاهرِة في الّصورِة عْن طريِق ربِط المقداِر الجبرّي في شريٍط، بأبسِط 

صورٍة لَهُ في شريٍط آخَر.
أبدأُ مَن الّشريِط الّذي تظهُر عليِه كلمةُ )البدايِة(، أربطُ المقداَر الجبريَّ فيِه . 2

بأبسِط صورٍة لَهُ بشريٍط آخَر؛ ألشّكَل الحلقةَ الثّانيةَ مَن الّسلسلِة، ثمَّ أربطُ 
المقداَر الجبريَّ الّذي في هذا الّشريِط بأبسِط صورٍة لَهُ في شريٍط آخَر؛ 

ألشّكَل الحلقةَ الثّالثةَ، وهكذا، إلى أْن أصَل إلى شريِط النّهايِة.
ألصُق هذِه الّشرائطَ ألشّكَل مْنها سلسلةً، وأقارُن سلسلتي بسلسلِة زميٍل. الفائُز هَو َمْن ربطَ الّشرائطَ ربطًا صحيًحا.

الّرحلِة: َوَصلَْت ِرحلةُ أصدقائِنا إلى نهايتِها. استقلّوا الحافلةَ عائديَن إلى عّماَن، جلَس كلٌّ  نهايةُ 
مْنهْم بهدوٍء بعَد هِذِه الّرحلِة الّشائقِة الماتعِة، مْنهْم َمْن تخيَل صوَت األمواِج وهَي تتقّدُم وتتأّخُر في 
ظاهرتَِي المدِّ والجزِر، ومْنهُْم َمْن أسنَد رأَسهُ إلى نافذِة الحافلِة متأّماًل القمَر البديَع المنيَر، ومْنهُْم َمْن 

غلبَهُ النّعاُس، فغفا وهَو يفّكُر في تعاقِب اللّيِل والنّهاِر.
سارِت الحافلةُ في الطّريِق الّصحراويِّ بهدوٍء، وجلَس قائُد الفريِق يتلو بصوتِِه الجميِل قولَهُ تعالى: { ل الشَّْمُس يَنبَِغي لََها أَْن تُْدِرَك 

اْلقََمَر َوَل اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر ۚ َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن }.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
3

كسوُف الّشمِسخسوُف القمِر
كسوٌف تامٌّ

ظلٌّ تامٌّ
)خسوف تام(

كسوٌف جزئيٌّ
) ظلٌّ جزئيٌّ )خسوٌف جزئيٌّ
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

وأنماٍط،  تراكيَب  مْن  تعلَّمهُ  ما  وموظّفًا  وخبراتِِه،  معارفَهُ  مستثمًرا  الكتابيِّ  التّعبيِر  في  طفلي  مهاراِت  النّشاطُ  هذا  يُعّزُز  العربيةُ:  اللغةُ 
وعالماِت ترقيٍم، وقواعَد لغويٍّة، كما يعّمُق فهَمهُ الّضمائَر المتّصلةَ، ووظيفتَها، وأنواَعها، وعالقتَها باألسماِء الظّاهرِة الّتي تنوُب الّضمائُر 
عْنها، ويمنُحهُ فرصةَ توظيفِها في جمٍل تاّمٍة صحيحٍة مْن إنشائِِه، ما يثبُّت فهَمهُ وظيفتَها، كما يتيُح هذا النّشاطُ فرصةَ استنباِط طفلي قاعدةً 

ا(. تساعُدهُ على تمييِز نوِع ضميِر المتكلّميَن المتّصِل )نا(: )رفًعا، ونصبًا، وجّرً

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يُعّزُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي على استخداَم الفعِل المضارِع البسيِط وظروِف التّكراِر في سياٍق مناسٍب، ويساعُده كذلَك 
على كتابِة فقرٍة مراعيًا معاييَر كتابِة فقرٍة عْن ظاهرِة الليِل والنهاِر.

العلوُم: يُنّمي هذا النّشاطُ لدى طفلي القدرةَ على وصِف بعِض الظّواهِر الفلكيِّة وتفسيِرها، ومحاكاتِها بأدواٍت بسيطٍة، ويُنّمي كذلَك لديِه 
، وتوزيِع األدواِر عْن طريِق تمثيِل هِذِه الظّواهِر مَع أفراِد أسرتِِه أْو زمالئِِه. ومهاراِت التّفكيِر الناّقِد عْن طريِق تقويِم  مهارةَ العمِل الجماعيِّ

األقراِن.

الّرياضيّاُت: يُعّزز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في تمييِز الحدوِد الجبريِّة المتشابهِة، وجمِعها، وطرِحها، واستخداِم خواصِّ العمليّاِت كالخاّصيِّة 
التّجميعيِّة والتّبديليِّة، والتّوزيِع لجمِع الحدوِد الجبريِّة، وطرِحها، وكتابِة المقاديِر الجبريِّة بأبسِط صورٍة. باإلضافِة إلى تعزيِز مهاراٍت أخرى 

كالمالحظِة والتّذّكِر.

َ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 بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: رحلةٌ كشفيّةٌ
النّصائَح والتّوجيهاِت الاّلزمةَ حوَل شكِل الموضوِع ومضمونِِه، ومرّكًزا على معاييِر  ًما لَهُ  الّذي كتبَهُ مقدٍّ الطّريقةُ: أقرأُ موضوَعهُ 
الكتابِة وما هَو مطلوٌب، وأساعُدهُ على تحديِد نوِع الّضمائِر المحّددِة في المهّمِة الثّانيِة استناًدا إلى داللتِها في الّسياِق، كما أقّدُم لَهُ مزيًدا 
ا. أقرأُ جملَهُ الّتي  مَن األمثلِة مَن النّصِّ وخارِجِه؛ ليتمّكَن مِن استنتاِج قاعدِة التَّمييِز بيَن أنواِع ضميِر المتكلِّم )نا(، رفًعا ونصبًا وجّرً
إلى  لتعديلِها، بإمكاني أْن أُوّجهَهُ  فيها، وأقّدُم التّوجيهاِت الاّلزمةَ  كّونَها مْن إنشائِِه، موظّفًا الّضميريِن المتّصلَْيِن المحدَّدْيِن، وأناقُشهُ 

؛ لمحاكاتِها، إْن تعثَّر في تركيِب جمٍل مْن إنشائِِه. االستعانِة بُجمٍل مَن النّصِّ

Day and night :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
الطّريقةُ: أوّجه طفلي إلى كتابِة قائمٍة بالكلماِت التي يحتاُجها لكتابِة هذا الموضوِع، ثمَّ البحِث عِن المعلوماِت وكتابِة خطوٍط عريضٍة 
للموضوِع، ثمَّ أوجههُ إلى تحديِد أدواِت الربِط المناسبِة لربِط هِذِه األفكاِر. مراجعةُ الفقرِة بعَد كتابتِها أوَل مرٍة، وتصويُب األخطاِء، ثمَّ 

إعادةُ كتابِة الفقرِة. أقرأُ مَعهُ الفقرةَ الّتي كتبَها، أقدُم لَهُ مالحظاٍت على فقرتِِه؛ ليصّوبَها وأساعُدهُ عنَد اللزوِم.

  العلوُم: ظواهُر فلكيّةٌ )خسوُف القمِر، وكسوُف الّشمِس(

الطّريقةُ: أطرُح األسئلةَ على طفلي؛ لتذكيِرِه بما تعلَّمهُ في حّصِة العلوِم حوَل ظاهرتَِي الخسوِف والكسوِف، وأطواِر القمِر، أساعُد 
، أْو ببعِض المصادِر  طفلي على توفيِر أدواِت النشاِط، واستخداِمها في محاكاِة هِذِه الظّواهِر، وأوّجهُهُ إلى االستعانِة بالكتاِب المدرسيِّ

الخارجيِّة مثِل )QR Code( لتعّرِف هِذِه الظّواهِر، وفهِمها، ثمَّ وصفِها وشرِحها بطريقتِِه الخاّصِة.

  الّرياضيّاُت: ألعاٌب كشفيّةٌ
الطّريقةُ: أتأّكُد مْن قدرتِِه على تمييِز الحدوِد الجبريِّة المتشابهِة )الحدوُد الجبريّةُ المتشابهةُ هَي الحدوُد الّتي تحتوي على المتغيّراِت 
المتشابهِة،  الجبريِّة  الحدوِد  قدرتِِه على جمِع  مْن  أتأّكُد  وكذلَك  متشابهةٌ(،  هَي حدوٌد   -5x ،34x ،x مثاًل  نفِسها،  وباألسِس  نفِسها، 

وطرِحها، عن طريِق جمِع معامالتِها، أو طرِحها فقْط، وإبقاِء المتغيّراِت. 
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