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 العلوُم: تجارُب على الماِء

أوًل : أنفُخ في كيٍس بالستيكيٍّ شفّاٍف ونظيٍف حتّى يمتلَئ بهواِء الّزفيِر، ثمَّ أُغلُق الكيَس بحيُث يكوُن مشدوًدا وُمغلقًا بإحكاٍم، ثمَّ أضُع 
َل  الكيَس في مجّمِد الثاّّلجِة دقائَق معدوداٍت، وأُراقُب وأُدّوُن مالحظاتي، ثمَّ أُعيُد الكيَس إلى الثالجِة مّدةً أطوَل، وأاُلحظُ تَشكُّ
ًرا وجوَد الثّلِج في الكيِس، وحالتَهُ الفيزيائيّةَ في كلِّ مرحلٍة،  بلّوراِت الجليِد في الكيِس، أرسُم أْو أُصّوُر الكيَس في كلِّ مرحلٍة ُمفسِّ

ثمَّ أشرُح ذلَك ألحِد زمالئي، أْو أفراِد أسرتي، وأرسُل نتائَج تجربتي لمعلِّمي.

ثانيًا: أختاُر حبوَب العدِس، أِو الحّمِص، أْو أيَّ حبوٍب أخرى في المنزِل؛ ألُمثَّل جزيئاِت الماِء في الحالِة الّصلبِة، والّسائلِة، والغازيِّة.
- أرسُم بالونًا، وكأَس ماٍء، وُمكّعَب ثلٍج على ورقٍة بيضاٍء، وألصُق عليها توزيَع ُجَزْيئاِت الماِء في كلِّ حالٍة، وأُفّسُر مَع أحِد 

زمالئي، أْو أفراِد أسرتي لماذا يختلُف توزيُع الُجَزْيئاِت في كلِّ حالٍة.

 ثالثًا: كيُف أتحقُّق مْن نقاِء الماِء؟
، مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي الكباِر، باستخدام التّقطيِر. أحتاُج إلى: )إبريِق شاٍي،  - أُصّمُم تجربةً، وأُنفُّذها للحصوِل على ماٍء نقيٍّ
ومصدِر حرارٍة، وسطٍح بارٍد يوضُع حوَل عنِق اإلبريِق مثل ملعقة صغيرة، للحصوِل على الماِء المتكاثِف، وكميٍّة مَن الماِء 

إلجراِء التّجارِب علْيها(.

- أستخدُم ماَء الصنبوِر )الحنفيِّة(، وماَء شرٍب مَن العبواِت الجاهزِة، أْو مَن الفلتِر في المنزِل إْن ُوجَد، وأُدّوُن توقّعاتي حوَل 
نقاوِة الماِء في الحاالِت اآلتيِة: الماُء الُمقَطُّر، المياهُ المعبّأةُ، مياهُ الحنفيِّة.

، وأعرُض نتائَجها عليهما  - أقترُح طريقتَْيِن للتّحقِّق من نقاوِة الماِء، أناقُش أحَد زمالئي ومعلمي فيهما، وأطبُق واحدةً على األقلِّ
.) )يمكنُني استخداُم طريقة التبخيِر أِو التوصيِل الكهربائيِّ

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 اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: الّسابُع الّصفُّ
نشاُط )10(: أشكاُل الماِء في الّطبيعِة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أستقصَي عمليًّا حاالِت الماِء الثالَث، وتحّوالتِها.	 
َح بالّرسِم توزيَع ُجزْيئاِت الماّدِة في حاالتِها الفيزيائيِّة الثالِث. - أُوضِّ

. - أميَّز عمليًّا بيَن الماِء النّقيِّ وغيِر النّقيِّ
والتراكيَب 	  المفرداِت  ًحا  ومصحِّ المنقوطة،  الفاصلة  موظِّفًا  المعنى،  توسيع  ضوء  في  فقرة  أوسع 

واألساليب اللغويّة.

، وأحدَد األفكاَر الرئيسةَ والداعمةَ.	  أميَز بيَن األفكاِر الرئيسِة واألفكاِر الداعمِة بناًء على قراءِة النصِّ

 	 . َل الكسَر العشريَّ الّدوريَّ إلى كسٍر عاديٍّ أحوِّ

، وقلٍم وورقٍة، وملٍح، وملعقٍة صغيرٍة، وإبريِق شاٍي، وقطعِة قماٍش، ومصدِر حرارٍة، ومصباٍح، وأسالٍك نحاسيٍة،  أحتاُج إلى: كيٍس بالستيكيٍّ
، ومجالٍت وجرائَد قديمٍة، وحفنٍة من أحِد أنواِع الحبوِب مثل العدِس أو الحمِص. وكأٍس، وبطاريٍة، وورٍق، وغراٍء، ومقصٍّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 اللّغةُ العربيّةُ: 
الماُء أحُد أكثِر المرّكباِت وفرةً في الطّبيعِة، ومْن خصائِصِه أنّهُ سائٌل في درجِة حرارِة الغرفِة، ال طعَم لَهُ وال رائحةَ، وهَو مذيٌب 
نٍة في باطِن  لعدٍد مَن الموادِّ * لِذلَك تعّدَدِت استعماالتُهُ في البيوِت وفي الّصناعاِت. تَتَعّدُد أشكاُل الماِء في الطّبيعِة بيَن مياٍه جوفيٍّة ُمَخزَّ

األرِض، أْو مياٍه سطحيٍّة تجري على سطِح األرِض.

  أّوًل : أَقرأُ الفقرةَ الّسابقةَ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أَضُع عنوانًا مناسبًا الفقرةَ.
   ثانيًا: أَضُع عالمةَ التّرقيِم المناسبةَ مكاَن النّجمِة *.

اًل الحديَث عْن أشكاِل الماِء على سطِح األرِض، ُمْستعينًا بالّصورِة الُمرفَقَِة، ثمَّ أعرُض ما كتْبُت على    ثالثًا: أُوّسُع الفقرةَ الّسابقةَ، ُمفصِّ
زميلي، ونقارُن ما كتَْبنا، ونقّوُمهُ، ونحّسنهُ.

  رابًعا: أربطُ  كلَّ زوٍج مَن األفكاِر اآلتيِة بعبارٍة واحدٍة موظّفًا الفاصلةَ المنقوطةَ.
- تَتَساقطُ األمطاُر مَن الغيوِم على األرِض.

- تتَجّدُد المياهُ الجوفيّةُ مْن قطراِت المطِر الّتي تتسرُب إلى داخِل األرِض.
.......................................................................................................................................................

- تتفاَوُت مياهُ المحيطاِت في درجِة ملوحتِها.
- تؤدي المضائُق دوًرا في منِع اختالِط مياِه المحيطاِت، وعدِم تساوي ُملوحتِها.

.......................................................................................................................................................
- تُشّكُل األنهاُر مصادَر مهّمةً للمياِه والطّاقِة، وهَي َمَمّراٌت للنّقِل، ومناطُق للّصيِد.

- استقرَّ البشُر على امتداِد آالِف الّسنيَن على ضفاِف األنهاِر.
.......................................................................................................................................................

 خامًسا: أُصّوُب األخطاَء المكتوبةَ في النّصِّ اآلتي، بالتّعاوِن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي، ونقّدُم التّبريَر المناسَب لكلِّ تصويٍب 
نُجريِه:

ترجوا سلطُت المياِة مَن المواطنوَن الكراِم ترشيَد استهالِكهم مَن المياِه؛ نظرن لشحِّ مصادِرنا الماءيِّة.

Icebergs :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

A. Read the text, then, complete the graphic organizer and paragraph frame that follow.

An iceberg is a large piece of freshwater ice that is formed from fresh water. They are found floating freely in 
open )salt( water; cold oceans, seas, or lakes. Icebergs come in many shapes and sizes. Usually, only a small part of 
the iceberg is visible above the water. From above, it may look like an ice mountain. However, most of the iceberg 
is hidden underwater.

Icebergs form when large chunks break off of glaciers or ice shelves in very cold regions, like Antarctica. 
The icebergs travel with ocean currents. When icebergs float into warmer water, they begin to melt and break apart. 
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After the Titanic sank in 1912, people realized that icebergs were very dangerous to ships. A group of countries 
got together and formed an organization to monitor the iceberg danger and provide relevant iceberg warning, by 
using radar and airplanes to find icebergs and lets ships know where they are so that they
can avoid them. However, it only tracks icebergs larger than 500 square meters )5,400 sq. ft.( but icebergs can also 
serve as tools for scientists, who study them to learn more about climate and ocean processes.

B.  This text is mostly about _________________________________________. Some details that support the 
main idea are __________________________________________________________________________
_____________________ and _________________________________________. 

C.  I will look up the meaning of words in bold from the dictionary.
D.  I will answer the comprehension questions about the text:

1. What is an iceberg?                                        3.  Why are icebergs dangerous?
2. Where are icebergs formed?                          4.  Why are icebergs important?

 الرياضياُت: تنقيةُ المياِه المنزليِّة
ا ِشْبِه ٍح مْن غشاٍء رقيٍق جّدً يتكّوُن جهاُز التّنقيِة )الفلتُر( المستخدُم لتنقيِة المياِه في المنزِل مْن مجموعِة ُمَرشِّحاٍت، ويتركَُّب كلُّ ُمَرشِّ
ُض لعمليِّة ترشيٍح وفَق حجِم مساماِت الغشاِء في كلِّ مرحلٍة؛ حيُث تمرُّ عمليّةُ التّنقيِة بمراحَل، ُمنَفٍَّذ تَُمرُّ عبَرهُ جزيئاُت الماِء، وتتعرَّ

.0.005mm تبدأُ المرحلةُ األولى بْحَجِز األتربِة والموادِّ غيِر الّذائبِة الّتي يزيُد قطُر ُحبَْيباتِها على حوالَْي

أكتُب الكسَر العشريَّ الّدوريَّ على صورِة كسٍر. وأشرُح لزمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي كيَف كتْبُت ذلَك.. 1

أكتُب طولَي قُْطَرْيِن بوحدِة )mm( لُحبَْيباِت موادَّ غيِر ذائبٍة تُحَجُز في هِذِه المرحلِة على صورِة كسوٍر عشريٍة دوريٍة، ثمَّ أُحّولُها . 2
إلى صورِة كسٍر ــــــ.

أكتُب طولَي قُطَرْيِن بوحدِة )mm( لُحبَْيباِت موادَّ غيِر ذائبٍة تنفُذ مْن غشاِء المرحلِة األولى، على صوِر كسوٍر عشريٍة دوريٍة، ثمَّ . 3
لُها إلى صورِة كسٍر ــــــ. أحوِّ

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
العلوُم:

ُرها، وأعرُضها على  - أُحّضُر ثالثةَ محاليَل مْن موادَّ متوافرٍة في المنزِل؛ بحيُث يكوُن الُمذيُب هَو الماَء، أُسّمي المحاليَل ومكّوناتِها، وأُصوِّ
ناِت كلٍّ مْنها، ثمَّ نعرُض ما توّصْلنا إلْيِه على معلِِّمنا. زمالئي، ونتبادُل المعلوماِت حوَل ُمكوِّ

A picture story :ُاللغةُ اإلنجليزية
Cut a picture story from a newspaper or a magazine and paste it in your notebook, then write the main idea and 

3 details, with the help of a family member.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
3
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
العلوُم: يُعّزُز هذا النّشاطُ لدى طفلي مهارةَ المالحظِة والقياِس، ويمنُحهُ فرصةَ التّعبيِر عّما الحظَهُ واستْنتََجهُ مْن معرفٍة، ولتوثيقِِه بالّرسِم 
 ، أِو التّصويِر، ولتصميِم النّماذِج المناسبِة، ثّم تفسيِرها، ومشاركتِها مَع أقرانِِه، بما ينّمي مهاراتِِه اإلبداعيّةَ، ويُشّجُعهُ على العمِل الجماعيِّ

والتّفكيِر النّاقِد. كما يُطّوُر مهاراتِِه  في البحِث واالستقصاِء عبَر تصميِم التّجارِب، وتنفيِذها.

اللّغةُ العربيّةُ: يُعّزُز هذا النّشاطُ مهاراِت طفلي الكتابيّةَ عْن طريِق توسيِع فقرٍة بإضافِة معلوماٍت وتفاصيَل جديدٍة إلْيها، كما يُضيُف إلى 
مهاراتِِه مهارةَ توظيِف عالمِة ترقيٍم جديدٍة هَي الفاصلةُ المنقوطةُ، والّتي تفصُل بيَن الّسبِب والنّتيجِة، ويدّربُهُ على استخداِمها في أكثَر مْن 
موقٍع لضماِن إتقانِِه توظيفَها، كما يُعّزُز مهارتَهُ في الّربِط اللّغويِّ بيَن السبِب والنّتيجِة. ويمنُحهُ فرصةَ الّتطبيِق العمليِّ لما تعلَّمهُ مْن تراكيَب 
وأساليَب لغويٍّة، وقضايا إمالئيٍّة، في تصويِب عدٍد مَن األخطاِء في نصٍّ قصيٍر؛ ما يزيُد تمّكنَهُ مْنها، ويُحّسُن توظيفَهُ إياها، ال سيّما بعَد 

تبريِرِه كلَّ تصويٍب يُجريِه.
التحليِل لدى طفلي عبَر قراءتِِه النصَّ وتمييَز الفكرِة الرئيسِة مَن الداعمِة، وتوظيَف الخرائِط  اإلنجليزيّةُ: يُعّزُز هذا النشاطُ مهارةَ  اللّغةُ 
اللغويّةُ  النشاطُ على اكتساِب مفرداٍت جديدٍة تثري حصيلتهُ  . يساعُدهُ  الذهنيِة وإلظهاِر العالقاِت بيَن األفكاِر الرئيسِة والفرعيِة في النصِّ

. وتنمي مهارةَ استخداِم القاموِس لديِه؛ للوصوِل إلى المعنى المالئِم النصَّ
الّرياضيّاُت: يُعّزُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في تحويِل الكسوِر العشريِّة الّدوريِّة إلى كسوٍر عاديٍّة.

َ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: تجارُب على الماِء

الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي خصائَص الماِء، وأشكالَهُ، وكيَف يتحّوُل مْن شكٍل إلى آخَر، أساعُدهُ على فهِم تعليماِت النّشاِط، وأوّجهُهُ 
في أثناِء توثيِق مالحظاتِِه واستنتاجاتِِه بالّرسِم، أِو بالتّصويِر، أْو تصميِم النّماذِج المناسبِة، أساعُد طفلي على تصميِم تجربٍة للحصوِل 
، واقتراِح طريقَتَْيِن للتّحقِّق مْن نقاوِة الماِء عبَر توجيِه تلميحاٍت تساعُدهُ على ذلَك، وأشّجُعهُ على تبادِل المالحظاِت،  على الماِء النّقيِّ

واالستنتاجاِت مَع زمالئِِه، ومناقشتِها.
  اللّغةُ العربيّةُ: 

الطّريقةُ: أوّجهُهُ إلى قراءِة النّصِّ وفهِمِه، وأُذّكُرهُ بأنَّ صياغةَ العنواِن ترتبطُ بفكرِة النّصِّ الّرئيسِة، وِسماِت العنواِن الجيِّد: )قصيٌر، 
ودالٌّ على الفكرِة العاّمِة أِو الّرئيسِة، وجاذٌب(، وأُوّجهُهُ إلى استكشاِف الّرابِط أِو العالقِة بيَن الجملتْيِن ما قبَل النّجمِة وما بعَدها؛ ليختاَر 
، وأوّجههُ إلى االستناِد إلى معارفِِه وإلى الّصورِة في  الّتي سيضُعها مكاَن النّجمِة، أقرأُ ما أضافَهُ إلى النّصِّ التّرقيِم المناسبةَ  عالمةَ 
توسيِع المعنى، وإلى التزاِم معاييِر الكتابِة في ما أضافَهُ. أوّجههُ إلى الّربِط بيَن أزواِج الجمِل بكلماٍت مناسبٍة، وإلى توظيِف عالمِة 
التّرقيِم المناسبِة بينَهما، وقْد أُنمذُج أماَمهُ بمثاٍل إْن لزَم األمُر، وأتابُعهُ في تصويِب األخطاِء، وأدعُمهُ بالتّلميحاِت إْن تعثَّر في تصويِب 

بعِض األخطاِء أْو في تقديِم التّبريِر المناسِب.
Icebergs :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

 ، الطّريقةُ: أساعُد طفلي على فهِم تعليماِت النّشاِط ، وأُوّجهُهُ إلى النّظِر إلى صورِة الجباِل الجليديِّة؛ لتساعَدهُ على فهِم موضوِع النّصِّ
ثمَّ قراءِة النّصِّ وفهِمِه، أساعُدهُ على إكماِل المخطِط بتحديِد األفكاِر الرئيسِة مَن الداعمِة وإطاِر النصِّ التالييِن. أتابُعهُ في أثناِء استخراِج 
، وأقّدُم لَهُ المساعدةَ إن لزَم األمُر. أساعُدهُ على تنفيِذ النشاِط اإلضافيِّ وتوضيِح  معاني المفرداِت الجديدِة وفي أثناِء حلِّ أسئلِة النّصِّ

المطلوِب منهُ إْن أراد.
  الرياضياُت: تنقيةُ المياِه المنزليِّة

ـــــ. وأطلُب إلْيِه التّحقَّق مْن صّحِة حلِِّه. أُساعُدهُ  الطّريقةُ: أستمُع لشرِحِه خطواِت تحويِل الكسِر العشريِّ الّدوريِّ إلى كسٍر على صورِةـ 
إْن واجهَْتهُ صعوبةٌ في الحلِّ إْن أمكَن، أْو أوّجهُهُ إلى المصادِر المختلفِة، مثِل الكتاِب المدرسيِّ أْو منّصِة "درسك" أْو سؤاِل معلِّمِه.
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