
1

 العلوُم: في رفقِة العلماِء

حضَر الطّلبةُ حفَل تكريِم الفائزيَن في مسابقِة )علماُء يافعوَن(، وحصَل كلٌّ مْنهْم على شهادِة التّميِّز، ووساِم العالِِم اليافع، وحقيبِة العالِِم 
المكّونِة مْن بعِض األدواِت البسيطِة الّتي يستخدُمها العلماُء في رحالتِهُم االستكشافيِّة، واألجمُل مْن ذلَك هَو الجائزةُ الكبرى، وهَي 

مرافقةُ مجموعٍة مْن علماِء التّصنيِف في العلوِم الحياتيِة في رحالٍت ميدانيٍّة استكشافيٍّة.

صاَحْت سوسُن وصديقاتُها: فْزنا، فْزنا بالّرحلِة الّرائعِة، علينا أْن نجهَّز أنفَسنا برفقِة معلّمتِنا للمشاركِة في هذِه الّرحلِة، وصحبِة العلماِء.

اجتمَع الفريُق وفَِرٌق أخرى مَن الطّلبِة ومعلّميهم عنَد نقطِة التّجّمِع؛ انطالقًا إلى محطّتِهُم األولى في محميِّة غاباِت عجلوَن، رافقَهْم في 
الّرحلِة مجموعةٌ مَن العلماِء، وهُم الخبراُء: سامي وأحمُد وأنيسةُ.

ا، بعُضها متشابهٌ، وبعُضها مختلٌف؛ إْذ قّدَر العلماُء أنَّ  قاَل الدكتوُر أحمُد: يا صغاري، كما ترْوَن، فإنَّ الكائناِت الحيّةَ عدُدها كبيٌر جّدً
هناَك أكثَر مْن 8.7 مالييِن نوٍع مَن الكائناِت الحيِة الموجودِة على األرِض؛ لذا َرأَْوا أنهُ مَن الضروريِّ تصنيُف الكائناِت الحيِة إلى 
أنواٍع، وأجناٍس، وعائالٍت لتسهيِل دراستِها، سنتعلُّم اليوَم مستوياِت تصنيِف الكائناِت الحيِّة، وسنطبُق ذلَك على بعِض الكائناِت الّتي 

تجدونَها في هِذِه المحميِّة.

ستشاهدوَن في أثناِء تجوالِكْم أنواًعا كثيرةً مَن الكائناِت الحيِّة، لديُكْم بطاقاٌت تعريفيّةٌ لبعِض هِذِه الحيواناِت، تتضّمُن تصنيفَها وفَق 
نموذِج مستوياِت التّصنيِف في الكائناِت الحيِّة؛ حيُث تجدوَن نوَع كلٍّ منها وجنَسها. )النوُع: مجموعةٌ مَن المخلوقاِت الحيِة المتشابهِة في 
الشكِل والتركيِب قادرةٌ على التزاوِج، وتنتُج أفراًدا تستطيُع التزاوَج واإلنجاَب. الجنُس: مجموعةٌ مَن األنواِع األكثِر ترابطًا وتشابهًا، 

وتشترُك في أصٍل واحٍد(.

  أدرُس بطاقاِت مستوياِت التصنيِف للحيواناِت الموجودِة في محميِة غاباِت عجلوَن، وأجُد وجهَ الشبِه بينَها في سلِّم مستوياِت التصنيِف.
- أناقُش أحَد زمالئي في حيواناٍت مْن بيئتي المحيطِة تتشابهُ في بعِض مستوياِت التصنيِف.

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

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

: الّسابُع الّصفُّ
نشاُط )7(: علماُء يافعوَن

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُةالّرياضّياُتالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أصنَّف حيواناٍت مْن بيئتي المحيطِة، ضمَن مجموعاِت الحيواناِت الّرئيسِة، ُمحّدًدا مستوياِت التّصنيِف 	 
لبعِض الحيواناِت في محميّة ِغاباِت عجلوَن.

أضرَب المقاديَر الجبريّةَ.	 
أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، مستخلًصا ما يحويِه النصُّ من أفكاٍر رئيسٍة وفرعيٍّة، 	 

مناقًشا مضاميَن المقروِء، ومبديًا رأيي في المقروِء مقرونًا بالتعليِل.
ا وصفيًّا حوَل الحياِة البحريِة في العقبِة قراءةً فاهمةً ومتعمقةً، وأوظَف بعَض أفعالِِه المضارعِة 	  أقرأَ نّصً

في كتابِة حقائَق ذاِت عالقٍة بالحياِة البحريِة.

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، ومسطرٍة، وألواٍن.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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الحيواناِت  عِن  البحِث  إلى  الطّلبةَ  الحيواِن  علِم  في  الباحُث  سامي  الدكتوُر  وّجهَ 
وتصنيفِها، بمراقبتِها ورسِمها، أْو تصويِرها، ثمَّ وضِعها في موقِعها الّصحيِح في 

الخريطِة التّصنيفيِّة اآلتيِة:
، وأضُعها  أبحُث عْن حيواناٍت موجودٍة في محيِط منزلي، أْو في مختلِف أنحاِء األردنِّ

ضمَن موقِعها الّصحيِح في الخريطِة التّصنيفيِّة مبّرًرا إجابتي.

 الّرياضيّاُت: أكواٌخ في الطّبيعِة
في أثناِء المسيِر في محميِّة عجلوَن، شاهَد العلماُء الّصغاُر أكواَخ المحميِّة الخشبيّةَ 
الجميلةَ، وجمعوا معلوماٍت عِن التّصميِم الهندسيِّ لهِذِه األكواِخ لماّدِة الّرياضيّاِت. 
التّصميِم: شبابيَك مربّعةً، شبابيَك مستطيلةً،  في  الهندسيِّة  األشكاِل  بعَض  وجدوا 

واجهاٍت على شكِل شبِه منحرٍف، سقفًا على شكِل متوازي أضالٍع.

 أجُد مساحاِت هذِه األشكاِل مَع زميلي، أو أحِد أفراِد أسرتي، بأْن يعّوَض كلٌّ منّا 
مكاَن األبعاِد: )a,b,c,d,e,f,g,h( باالختياِر مَن المقاديِر الجبريِّة اآلتيِة، ثمَّ نجُد 

المساحاِت:

  يناقُش كلٌّ منّا اآلخَر في حلِِّه وكيَف أوجَد المساحةَ، مستخدًما المقاديَر الجبريّةَ 
الّتي اختاَرها.

أحرُص على أاّل أُكّرَر اختياَر المقداِر الجبريِّ نفِسِه في أيِّ شكٍل مَن األشكاِل.

 اللّغةُ العربيّةُ: ستتعلّموَن الفْرَق
في اليوِم التّالي، نظَّم فريُق الجائزِة زيارةً إلى مسرِح األفالِم ثالثيِّة األبعاِد بصحبِة 

الطّلبِة ومجموعِة الخبراِء، حيُث عرَض فيلًما مثيًرا عِن الحيواناِت.
 شاهَد األطفاُل في الفيلِم تمساًحا، وداَر بينَهم نقاٌش حوَل تصنيفِِه، فانقسَم األطفاُل 
فريقَْيِن: فريقًا يصنّفُهُ مَع الّزواحِف، وآخَر يصنّفُهُ مَع البرمائيّاِت، عنَدها تدّخَل أحُد 
العلماِء قائاًل: سأحّدثُكم عْن بعِض الفروقاِت العلميِّة بيَن الّزواحِف والبرمائيّاِت، 
وعنَدها ستحكموَن بأنفِسكم أيَن نصنُّف التّمساَح. في الحقيقِة تشترُك الفصيلتاِن في 
كونِهما مَن الفقاريّاِت، ويبدو أنَّ الّشكَل الخارجيَّ العامَّ لكلٍّ مْنهُما هو ما يسبُّب هذا 
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الخلطَ بيَن الّصنفَْيِن، وِمْن هذِه الفروقاِت أنَّ الّزواحَف تستطيُع العيَش في أيِّ مكاٍن على األرِض، لكنَّ البرمائيّاِت ال تستطيُع أْن تعيَش 
بعيدةً تماًما عِن الماِء، ولو تفّحْصنا جلَد أيِّ زاحٍف، لوجْدناهُ على شكِل قشرٍة، أّما جلُد البرمائيّاِت، فرطٌب لزٌج، ويجُب أْن تُحافظَ على 
رطوبتِِه؛ لتبقى على قيِد الحياِة. تدفُن الّزواحُف بُيوَضها ذاَت القشرِة الّصلبِة الملساِء في الّرماِل، على حيِن تضُع البرمائيّاُت بيوَضها 
النّاعمةَ الملساَء في أماكَن مخفيٍّة في المياِه، وهَي بيوٌض ال تغلّفُها قشرةٌ صلبةٌ، وعنَدما يفقُس البيُض يخرُج صغاُر الّزواحِف مشابهيَن 
آباَءهم، في صورٍة ُمصّغرٍة، أّما صغاُر البرمائيّاِت، فلها ذيوٌل وخياشيُم، مثُل صغيِر الّضفدِع أبي ُذنَْيبَةَ، الّذي ال يشبُهُ أبوْيِه البالَغْيِن. 
تتنفُّس الّزواحُف عْن طريِق الّرئِة، بينَما يتنفُّس صغاُر البرمائيّاِت عْن طريِق الخياشيِم، ثمَّ تتطوُر تلَك الخياشيُم، وتتحّوُل إلى رئتَْيِن عنَد 
البلوِغ، ويتغّذى كثيٌر مَن الّزواحف على الحيواناِت األخرى، بينَما تتغّذى البرمائيّاُت على األسماِك الّصغيرِة أِو الحشراِت واليرقاِت.

 أواًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أصّمُم بالتّعاوِن مَع مجموعتي، أْو أفراِد أسرتي جدواًل مْن قائمتَْيِن متقابلتَْيِن، ونرصُد 
فيهما الفروقاِت بيَن الّزواحِف والبرمائيّاِت، وأضُع عنوانًا للجدوِل يمثُّل فكرةَ النّصِّ الّرئيسةَ.

مَع  بالتّعاوِن  وذلَك  علْيها،  اعتمْدُت  الّتي  األدلّةَ  مبينًا  التّمساِح،  تصنيَف  أستنتُج  فروقاٍت،  مْن  تعلّمناهُ  ما  على  باالعتماِد  ثانيًا:   
مجموعتي، أْو أفراِد أسرتي.

: 1- تسميةُ البرمائيّاِت هذا االسَم. 2- تسميةُ   ثالثًا: أُفّسُر مَع مجموعتي أْو أفراِد أسرتي ما يأتي، مستنًدا إلى ما جاَء في النّصِّ
صغيِر الّضفدِع أبا ُذنَْيبةَ. 3- البرمائيّاُت ال تستطيُع أْن تعيَش بعيدةً تماًما عِن الماِء.

 رابًعا: أفّكُر في القضيِّة اآلتيِة: أيُّ صنٍف مَن الّصنفَْيِن: البرمائيّاِت والّزواحِف أقرُب إلى الثّدييّاِت، وأيُّهما أقرُب إلى األسماِك؟ 
ًما باألدلِّة، وأستمُع لوجهاِت نظِر زمالئي أْو أفراِد أسرتي وأدلّتِهم. أعرُض رأيي على زمالئي أْو أفراِد أسرتي مدعَّ

 خامًسا: أحلُّ مَع زمالئي أْو أفراِد أسرتي األحجيةَ الّشعبيّةَ اآلتيةَ: حجر حجرجر، حجارة ال! تبيض تفقس، دجاجة ال! رقبتها 
طويلة، زرافة ال! تمشي تزحف، حيّة ال! ما هَي؟

 Marine life in Aqaba :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

1. I will read the above text again, and underline 3 verbs in simple present tense.
2. I will write 3 meaningful sentences, using the verbs that I underlined.
3. I will find and circle 4 words related to marine life from the text.
4. I will tell a friend or a family member about things to enjoy and do  in Aqaba. 

األنشطةُ اإلضافيّةُ:

العلوُم:
أُصنُّف الحيواناِت اآلتيةَ إلى زواحَف أْو برمائيّاٍت، مستعينًا بمعلّمي وزمالئي، أْو أفراِد أسرتي في البحِث عبَر اإلنترنت عّما ال أعرفُهُ مْنها: 

األفاعي، والّسحالي، وسلمندُر الماِء، والّسالحُف، والعالجيُم.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
3

The young scientists continued their trip in Aqaba. This time they want to 
discover underwater marine life. On their way, they read the following brochure:

“Aqaba receives a good share of tourists and holds a reputation for rich 
marine life in its warm Red Sea waters. Tourists visit Aqaba to enjoy diving 
and looking at the amazing coral reefs and colourful fish life of the Red Sea.

The glass-bottomed boats help tourists to see marine life. They never miss 
visiting Aqaba Marine Park, in which they can see more than 450 species of fish 
and more than 127 types of coral formation. They can also watch invertebrates 
on show”.
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

، كما  العلوُم: يُشّجُع هذا النّشاطُ طفلي على الّسيِر على ُخطا العلماِء في البحِث واالستكشاِف، وينّمي لديِه مهارةَ التّفكيِر النّاقِد، والتّقويِم الّذاتيِّ
يُكسبُهُ مهارةَ تصنيِف الكائناِت الحيِّة وفَق نموذِج مستوياِت التّصنيِف.

. الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على توظيِف ضرِب المقاديِر الجبريِة في سياٍق حياتيٍّ

اللّغةُ العربيّةُ: ينّمي هذا النشاطُ معارَف طفلي، ويثري لغتَهُ بالمفرداِت والمصطلحاِت العلميِّة ذاِت العالقِة، كما يحفُّز تفكيَرهُ النّاقَد المبنيَّ 
على المقارناِت، وعلى ربِط األسباِب بالنّتائِج، وتدعيِم آرائِِه باألدلِّة العلميِّة. ويدعُم مهاراتِِه في القراءِة االستيعابيِّة، واإللماِم الجيِّد بأفكاِرِه 

ومضامينِِه، كما يُنّمي روَح العمِل الجماعيِّ لديِه.

المضارِع  اللغويِة في سياٍق مالئٍم )الفعِل  التراكيِب  التحليِل، وتوظيِف  النّشاطُ طفلي على توظيِف مهاراِت  يُساعُد هذا  اإلنجليزيّةُ:  اللّغةُ 
البسيِط(، كما يُثري حصيلتَهُ اللّغويّةَ بمفرداٍت جديدٍة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 
بواسطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.

  العلوُم: في رفقِة العلماِء

تصنيَف  يدرُس  الّذي  العالِِم  دوَر  وتقّمَصهُ  القّصةَ،  قراءتَهُ  وأتابُع  ومستوياتِِه،  التّصنيِف  مفهوِم  استذكاِر  إلى  طفلي  أوّجهُ  الطّريقةُ: 
الكائناِت الحيِّة في المستوياِت المختلفِة. 

أستمُع لَهُ، وأتابُع ما أنجَزهُ في تصنيِف الحيواناِت ضمَن الخريطِة المفاهيميِة، وأحاوُل مساعدتَهُ على الّرجوِع إلى المصادِر المساعدِة 
.QR Code في التّصنيِف الموجودِة على الّرمِز سريِع االستجابِة

  الّرياضيّاُت: أكواٌخ في الطّبيعِة

الطّريقةُ: أُنفُّذ مَعهُ النّشاطَ إْن أمكَن، وأساعُدهُ على تذّكِر قوانيِن مساحِة كلِّ شكٍل مَن األشكاِل الهندسيِة الواردِة في المسألِة، أِو البحِث 
أِو اإلنترنت. أشّجُع طفلي على توضيِح خطواِت حلِِّه، باإلضافة إلى خصائِص  الكتاِب المدرسيِّ  عْنها في المصادِر المختلفِة، مثِل 

العمليّاِت الّتي سيحتاُجها في عمليِّة الّضرِب، مثِل خاصيِّة التّوزيِع، وقواعِد األسِس عنَد ضرِب المتغيّراِت نفِسها.

  اللّغةُ العربيّةُ: ستتعلّموَن الفَْرَق

الطّريقةُ: أتعاوُن مَعهُ في تصميِم الجدوِل، وفي إدراِج الفروقاِت فيِه ضمَن قائمتَْيِن، أستوضُح مْنهُ عْن تصنيفِِه التّمساَح، وعْن أدلّتِه في 
هذا التّصنيِف، وأستمُع لتفسيراتِِه وآرائِِه في المهّمتيِن: الثّالثِة والّرابعِة، وأُوّجهُهُ إْن لزَم األمُر.
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النّصَّ مًعا؛  ِث عما يشاهُدهُ في الّصوِر أّواًل، وأذّكُرهُ برحلتِِه إلى العقبِة )في حاِل زيارتِها(. ثّم نقرأُ  الطّريقةُ: أُوّجهُ طفلي إلى التَّحدُّ
استيعابًا وتطبيقًا، وأطلُب إليه استخراَج األفعاِل المضارعِة، وتكويَن جمٍل باستخداِم األفعاِل عْن حقائَق حوَل الحياِة المائيِة في العقبِة. 

وأوجههُ إلى استخراِج الكلماِت المتعلّقِة بالحياِة البحريِّة.
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