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  العلوُم: حركةٌ ورياضةٌ
بالكرِة، وحتّى  اللّعِب  إلى  الّركِض،  الّرياضيِّة مَن  يستمتُع خالٌد وإخوتُهُ جميًعا باأللعاِب 
بأنَّها  ذلَك  على  وتزيُد  بالّرياضِة،  اهتماِمهْم  في  وفاُء  أختُهُم  تشارُكهم  الّدّراجاِت،  سباِق 
تُحاوُل أْن تفهَم ما وراَء الحركِة مْن علوٍم وقوانيَن رياضيٍّة، وهَي تُنظُّم مسابقاٍت رياضيّةً 

علميّةً في المنزِل. دعونا نلعْب مَع هِذِه العائلِة المتميّزِة.

- أختاُر مكانًا واسًعا في المنزِل، أْو في محيِطِه اآلمِن؛ أللعَب مَع واحٍد مْن أفراِد أسرتي 
، أُحّدُد موقًعا يقُف عليِه كلُّ مشارٍك كما في الّشكِل المجاوِر، )أُمثُّل أنا دوَر  على األقلِّ

خالٍد، ويُمثُّل أحُد أفراِد أسرتي دوَر حساٍم(.

- أُحّدُد موقَع خالٍد باعتباِر حساٍم نقطةً مرجعيّةً بالنّسبِة إلى خالٍد.

- أقيُس المسافةَ الّتي قطَعها خالٌد عبَر الخطِّ األخضِر؛ ليصَل إلى حساٍم باستخداِم متِر قياٍس إْن ُوجَد، أْو عبَر عدِّ خطواتي وضربِها في 
طوِل خطوتي الّتي يمكُن قياُسها بالمسطرِة.

- أقيُس اإلزاحةَ بيَن خالٍد والنّقطِة الّتي أصُل إليها عنَد حساٍم، وأُوّضُح ألفراِد أسرتي الفرَق بيَن اإلزاحِة والمسافِة.

- ألعُب لعبةَ سباِق الّركِض مَع أفراِد أسرتي ما أمكَن، أُحّدُد نقطتِي البدايِة والنّهايِة، وأقيُس المسافةَ بينَهما، أستعيُن بَِحَكٍم من أحِد أفراِد 
أسرتي الِكباِر.

- نستخدُم مؤقَِّت الهاتِف لتحديِد زمِن الّسباِق )يمكنُني تحديُد 30 ثانيةً(، نُشّغُل المؤقَِّت، وندُع المتسابَق يركُض حتّى انتهاِء المّدِة، ثمَّ 
نقيُس المسافةَ المقطوعةَ في 30 ثانيةً، ونحسُب الّسرعةَ، ثمَّ نتبادُل األدواَر، ونحسُب سرعةَ المتسابِق الثّاني، وهكذا، ثمَّ أدّوُن النّتائَج، 

وأشرُح كيَف توّصْلنا إلى الّسرعِة أماَم الَحَكِم، ونعرُض نتائَجنا على معلِِّمنا.

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

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

: الّسابُع الّصفُّ
نشاُط )11(: البركُة في الحركِة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُةالّرياضّياُتالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أُميَّز بيَن المسافِة واإلزاحِة الّتي يقطُعها الجسُم.	 
أصَف حركةَ الجسِم )مْن حيُث الّسرعةُ( مستخدًما الّرسوماِت البيانيّةَ.	 
 	. أجَد قاعدةَ االقتراِن الخطّيِّ
أُمثَّل قاعدةَ االقتراِن الخطّيِّ بيانيًّا.	 
أقرأَ النّصَّ قراءةً جهريّةً صحيحةً ومعبّرةً، مراعيًا عالماِت التّرقيِم، وموظّفًا ما تعلّمتُهُ مْن معارَف، 	 

ثي مْن 2-3 دقائَق. ومفرداٍت، وقواعَد، وتطبيقاٍت لغويٍّة في تحدُّ
أقرأَ مصدًرا مَن اإلنترنت باللّغِة اإلنجليزيِّة قراءةً جهرية متمّعنةً، باحثًا عن معلوماٍت جديدٍة وأُشارُك  	 

فًا معانَي الكلماِت الجديدِة في ما قرأتُهُ. بها اآلخريَن، ومتعرِّ

، وألواٍن. أحتاُج إلى: لوٍح كرتونيٍّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ْلُت إليِه على زمالئي ومعلّمي،  - أصُف حركةَ عّداٍء، ثمَّ أرسُم تَغيَُّر المسافِة مَع الّزمِن حسَب وصفي حركةَ العّداِء، أعرُض ما توصَّ
ْلنا إليِه. ونتبادُل الوصَف والّرسوماِت مفّسريَن ما توصَّ

رحلةٌ في الّسيّارِة
- سّجلَْت وفاُء سرعةَ الّسيّارِة عنَدما رافقَْت والَدها في جولٍة في الّسيّارِة، ونظَّمْتها في جدوٍل، 

ثمَّ مثَّلَْتها بيانيًّا كما في الّشكِل الُمجاوِر.

- أصُف حركةَ الّسيّارِة في رحلتِها خالَل 50 دقيقةً، مثاًل: المرحلةُ األولى )موّضحةٌ بالخطِّ األزرِق( 
مْن لحظِة انطالِق الّسيّارِة، حتّى الدقيقِة الخامسِة، كانَْت تسيُر بسرعٍة متزايدٍة، وأُكمُل.

 الّرياضيّاُت: ما التعبيُر المناسُب؟
يُعدُّ التّمثيُل البيانيُّ أحَد طرائِق التّعبيِر عِن العالقِة بيَن المتغيِّراِت، فمثاًل، يُستخدُم ليصَف الحركةَ كما تعلّْمَت في ماّدِة العلوِم، وتعلَّْمَت 

أيًضا طرائَق أخرى للتّعبيِر عِن العالقاِت، مثَل: قاعدِة االقتراِن، والجداوِل، وآلِة االقتراِن.
يبيُن الشكالِن اآلتياِن التّمثيَل البيانيَّ لعالقِة المسافِة بالزمِن لحركِة سارةَ وهدى مْن منازلِهم:

أُعبُّر عن كلِّ تمثيٍل بيانيٍّ عبَر جدوِل )ُمدخالٍت وُمخرجاٍت(، ثمَّ أجُد قاعدةَ االقتراِن الّتي تُمثُّل كاّلً مْنها، وأكتبُها على صورِة معادلٍة.. 1
ُر . 2 يفسِّ الّذي  المناسَب  التعبيَر  يأتي  مّما  وأطابُق  مْنها،  كلٍّ  في  والّزمِن  المسافِة  بيَن  والعالقةَ  الّسابقَْيِن،  والجدولَْيِن  الّشكلْيِن  أتأّمُل 

)يصُف( كلَّ شكٍل:

إذا وصفَِت المعادلةُ )y = 3x-10( حركةَ ميسوَن مْن منزلِها بيَن )10( إلى )50( ثانيةً، حيُث )x( تُمثُِّل الّزَمَن بالثّواني، و)y( تُمثُّل . 3
بُعَد ميسوَن عِن المنزِل. أُمثُّل المعادلةَ بيانيًّا، ثمَّ أكتُب تعبيًرا مناسبًا يصُف حركةَ ميسوَن. 

    أُشارُك زميلي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في حلّي، وأُبّرُر لهُْم طرائَق الحلِّ الّتي اتّبْعتُها.

 اللّغةُ العربيّةُ: الّسْعُي الّذي فّجَر زمزَم
فا  فا والمروِة أحُد أعماِل الحجِّ والعمرِة، ويَُسّمى الطّريُق الّذي يربطُ بيَن الّصفا والمروِة الَمْسعى، أْي مكاَن السَّْعِي، والصَّ ْعُي بيَن الصَّ السَّ
، أّما المروةُ، فهَي في أصِل جبِل قَُعْيقِعاَن، ويقُع في طََرِف المسعى  مكاٌن مرتفٌِع ِمن جبِل أبي قُبَيٍس، يقُع في طََرِف المسعى الجنوبيِّ

، ويبتدُئ الحاجُّ أِو المعتمُر سعيَهُ مَن الّصفا وينتهي بالمروِة. الشَّماليِّ

يرجُع بدُء الّسعِي بيَن الّصفا والمروِة إلى زمِن النّبيِّ إبراهيَم عليِه الّسالُم؛ إْذ أمَرهُ هللاُ عزَّ وجلَّ أْن يأخَذ زوجتَهُ هاجَر، وابنَهُ إسماعيَل 
إلى مّكةَ، حيُث كانَْت صحراَء،ال زرٌع وال ماٌء، ثمَّ ترَكهُما وهَمَّ بالّذهاِب، فاْستَْوقَفَْتهُ وسألَْتهُ باستنكاٍر: كيَف تَْتُرُكنا في هِذِه األرِض 
الموِحَشِة؟ فلْم يلتفْت إليها إبراهيُم عليِه الّسالُم، وهُنا فطنَْت إلى أنَّ هذا الفعَل إنّما هَو أمٌر مَن هللاِ سبحانَهُ وتعالى لنبيِِّه إبراهيَم، فرضيَْت 

بقضاِء هللاِ تعالى، وأيقنَْت أنَّهُ لْن يُضيَِّعها هَي وال رضيَعها، ودعا إبراهيُم علْيِه الّسالُم ربَّهُ بكلماٍت لَطيفٍَة؛ جاَءْت في قولِِه تعالى:
{                                                                                                                                                              }

)سورةُ إبراهيَم، اآليةُ: 37(. وبعَد ساعاٍت قليلٍة مْن رحيِل إبراهيَم عليِه الّسالُم، نَفَِد الماُء والطّعاُم الّذي كاَن مَع هاجَر، فأََخَذْت تبحُث عْن زرٍع 
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الشكل )1(: حركة سارة بالثواني وبُْعُدها عن المنزل باألمتار.
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الشكل )2(: حركة هدى بالثواني وبُْعُدها عن المنزل باألمتار.

)s( الزمن

)m
ة )

ساف
الم

تمشي سارةُ على تلٍة مقتربةً مْن منزلِها

)2m/ sec( تمشي سارةُ مبتعدةً عْن منزلِها بسرعِة

تمشي هدى على منحدٍر مبتعدةً عْن منزلِها

تمشي هدى باتجاِه منزلِها

40
50
60

30
20
10
0

0 10 20 30 40 50 60
sec الزمن

تغيُر سرعِة السيارِة بالنسبِة إلى الزمِن

km
/h

عة 
سر

ال



3

َرِت ذلَك سبعةَ  أْو عيِن ماٍء، وتسعى هُنا وهُناَك، ويمينًا وشمااًل، تصعُد إلى جبِل الّصفا، ثمَّ تنزُل حتّى تصَل إلى جبِل الَمروِة، وقد كرَّ
أشواٍط، حتّى تفّجَرْت عيُن ماِء زمزَم، فشربَْت، وأرَضَعْت ولَدها. ولّما جاَء اإلسالُم جعَل ذلَك مْن مناسِك الَحجِّ والعمرِة.

   أواًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، وأضُع خطًّا تحَت الكلماِت الّتي واَجْهُت صعوبةً في لفِظها، أْو في فهِم معانيها.
 ثانيًا: أجلُس مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، ونتناقُش في طريقِة نطِق الكلماِت الّصعبِة، وفي معاني المفرداِت الجديدِة، ُموظِّفَْيِن 

إستراتيجيّةَ تعّرِف المعاني مَن الّسياِق، وُمستعينَْيِن بأحِد المعاجِم اللّغويِّة.

، ونتدّرُب على   ثالثًا: أتّفُق مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي على مجموعٍة مَن المعاييِر الّتي سنلتزُمها في القراءِة الجهريِّة للنّصِّ
ُم قراءتَنا وفَق المعاييِر المتّفِق علْيها. القراءِة الّصحيحِة، ثمَّ نقرأُ، ونقوِّ

 رابًعا: أتّفُق مَع زمالئي، أْو أفراِد أسرتي على معاييِر التّحّدِث، ونرسُم لوحةً تمثُّل المسعى بيَن الّصفا والمروِة، ثمَّ أسرُد أماَم 
زمالئي قّصةَ النّبيِّ إبراهيَم وزوجتِِه هاجَر، مستعينًا باللّوحِة، ومبيّنًا ارتباطَ هِذِه القّصِة بالّسعِي في الحجِّ والعمرِة، وملتزًما معاييَر 

التّحّدِث.

Guinness World Records :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
What is Guinness World Records?
It is a reference book published annually, listing world records, for both human achievements and the extremes 
of the natural world.
Here are some achievements and facts about humans and animals, regarding speed, time and distance.

1. I will read the Guinness World Records, and find the meaning of any unfamiliar words.
2. I will read the world records again and find the records related to: speed, time and distance.
3. I will choose 2-4 Guinness World Records, list them, and write a short description about: the record 

holder, how the record was achieved, when it was achieved, how often the record is attempted, and 
how hard the record was to set.

4. I will share the information with a family member or a friend.

األنشطةُ اإلضافيّةُ:

الّرياضيّاُت:
اكتِب التعبيَر المناسَب الّذي يَِصُف حركةَ محّمٍد عبَر الّربِط بيَن الّزمِن بالّدقائِق، والمسافِة مَن المنزِل باألمتاِر، مستخدًما جدوَل الُمدخالِت 

: والُمخرجاِت، وقاعدةَ االقتراِن، والتّمثيَل البيانيَّ
عنَد مسافِة 4m بعيًدا عْن منزلِِه، وعنَد الّدقيقِة الخامسِة مِن انطالقِِه، جلَس محّمٌد ينتظُر صديقَهُ أحمَد مّدةَ أَْربَِع دقائَق.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

1. The fastest land animal in 
the world is a cheetah that 
can reach 112 km/h in just 
three seconds – that’s faster 
than a sports car accelerates!

3. The fastest dive by a bird is 
that of a Peregrine falcon, 
which has been estimated 
as reaching about 300 km/h 
when in a diving stoop. No 
animal is capable of reaching a faster speed than 
the falcon in full flight.

2. Formula Rossa at Ferrari 
World in Abu Dhabi, UAE, can 
accelerate up to 240 km/h and 
52 m upwards in 4.9 seconds. 
It was opened to the public on 4 November 2010.

4. The greatest distance juggling on a 
pogo stick is )6.44 kilometers( and 
was achieved by Ashrita Furman 
on Easter Island, Chile, on 28 
January 2010.
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
العلوُم: يزيُد هذا النّشاطُ مْن دافعيِّة طفلي نحَو التّعلّم عبَر ربِط المعرفِة بأنشطٍة رياضيٍّة حركيِّة يمارُسها، ويتنافُس فيها مَع زمالئِِه، أْو أفراِد أسرتِِه بما 

يُطّوُر مهاراِت: القياِس، والمقارنِة، والتّفسيِر، والتّنبِّؤ، ويساعُدهُ على وصِف حركِة األجساِم وسرعتِها في مواطَن مختلفٍة.

الّرياضيّاُت: يُعّزُز هذا النّشاطُ استيعاَب طفلي مفهوَم االقتراِن الخطّيِّ وتمثيلِِه بيانيًّا، ويُعّزُز مهارةَ التّحليِل والتّفكيِر الرياضيِّ لدْيِه، عبَر تفسيِر معاني 
الّرسوِم البيانيِّة، وإعطائِها معنًى مرتبطًا بالمواقِف الحياتيِّة.

، ويعيُدهُ إلى قّصِة الّسعِي بيَن الصفا والمروِة، ويُنّمي مهاراتِِه في القراءِة الّصامتِة  اللّغةُ العربيّةُ: يربطُ هذا النّشاطُ طفلي بأحِد أركاِن اإلسالِم وهَو الحجُّ
، ويمنُحهُ فرصةَ تبادِل خبراتِِه ومعارفِِه مَع أحِد زمالئِِه أْو أفراِد أسرتِِه؛  االستيعابيِّة، ويتيُح لهُ فرصةَ تحديِد المصاعِب الّتي حالَْت بينَهُ وبيَن فهِمِه النّصَّ
ليتغلَّب كلٌّ مْنهما على الّصعوباِت الّتي واجهْتهُ بالتّعاوِن مَع اآلخِر. يُنّمي قدرةَ الطّالِب على وضِع معاييَر لكلٍّ مَن القراءِة الجهريِّة والتّحّدِث وتقويِم األداِء 
، ويمّكنُهُ مْن إدخاِل عناصَر جديدٍة إلى التّحّدِث، تساعُدهُ على جعلِِه أكثَر  بيَن األقراِن. فضاًل عْن تنميِة مواهبِِه في الّرسِم، ويُحّسُن تذّوقَهُ الجماَل األدبيَّ

سهولةً وتشويقًا.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يزيُد هذا النّشاطُ دافعيّةَ طفلي إلى القراءِة اإلضافيِّة، وينمي مهارتَهُ في معرفِة المعنى مَن السياِق. يمكنُهُ مْن تفعيِل مهاراِت التفكيِر 
أهمِّ  باستيعاِب  إستراتيجيّاٍت قرائيٍة  المطالعِة، وتكويِن  أثناِء  المالحظاِت في  تدويِن  قيمٍة، مثِل: مهارِة  اكتساِب مهاراٍت دراسيٍة  مِن  يمكنُهُ  الناقِد، كما 

المعلوماِت، وتلخيِصها مستعينًا بالمصادِر المختلفِة.

َ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 بوساطِة 

الّرمِز سريِع االستجابِة.

  العلوُم: حركةٌ ورياضةٌ
الطّريقةُ: أشجُع طفلي على مراجعِة مفهوِم كلٍّ مَن النّقطِة المرجعيِّة والموقِع، وكيفيِّة تحديِدِه، وأوّجهُهُ إلى قراءِة الّشكِل األّوِل بتمّعٍن، وأساعُدهُ على 
حساِب المسافِة باستخداِم عدِد الخطواِت إْن لْم يتوافْر متُر القياِس. أسأُل طفلي: ما الفرُق بيَن المسافِة الّتي قطْعتَها واإلزاحِة الّتي حقّْقتَها؟ وأُشّجُعهُ 
، وكيفيّةَ حسابِها، أسألُهُ: كيَف يمكنَُك تحديُد  على مناقشِة زمالئِِه أْو أفراِد أسرتِِه في ذلَك وأستذكُر مَعهُ مفهوَم الّسرعِة باالستعانِة بالكتاِب المدرسيِّ
؛ الحتساِب  الفائِز عنَدما تتسابُق مَع أحِد زمالئَِك أْو أفراِد أسرتَِك؟ كيَف يمكنَُك تحديُد سرعِة المتسابقيَن؟ أساعُدهُ على استخداِم مؤقِت هاتفِِه الخلويِّ
الوقِت وقياِس المسافِة التي قطَعها؟ وأُوّجهُهُ في أثناِء تدوينِِه نتائَج المتسابقيَن جميًعا، وأساعُدهُ على المقارنِة بينَها، وحساِب الّسرعِة للتّعرِف إلى 

الفائِز، ثمَّ عرِض النّتائِج على معلِّمِه. أُوّجهُ طفلي إلى قراءِة الّرسِم البيانيِّ الّذي يُمثُّل تّغيَُّر سرعِة سيّارٍة بالنّسبِة إلى الّزمِن، ووصِف حركتِها.

  الّرياضيّاُت: ما التعبيُر المناسُب؟
، وأتأّكُد مْن أنّهُ قادٌر على تحديِد المتغيِّراِت في الّشكليِن، وهَي الّزمُن بالثّواني )x( والمسافةُ  الطّريقةُ: أُوّجهُهُ إلى قراءِة الّسؤاِل والتّعليماِت بتأنٍّ
باألمتاِر)y(، قْد أطرُح عليِه بعَض األسئلِة حولَها قبَل أْن يبدأَ بالفرِع األّوِل، مثاًل: كْم متًرا ابتعَدْت سارةُ عْن منزلِها عنَد الثّانيِة 40؟ كْم متًرا ابتعَد 
الُمدخالِت )x(؛ للحصوِل على  الّتي تحدُث على  الّشكلْيِن، واستنتاِج العمليّاِت  الثّانيِة 20؟ أساعُدهُ على تكويِن الجدوِل مَن  عليٌّ عْن منزلِِه عنَد 

، أْو منّصِة "درسك"، أْو معلِّمِه. الُمخرجاِت )y( إْن واجهْتهُ صعوبةٌ، وأوّجهُهُ إلى الّرجوِع إلى المصادِر المختلفِة، مثِل: كتابِِه المدرسيِّ

  اللّغةُ العربيّةُ: الّسْعُي الّذي فّجَر زمزَم
الطّريقةُ: أوّجهُ طفلى إلى القراءِة الّصامتِة، وإلى رصِد ما تواُجههُ مْن صعوباٍت في القراءِة والنّطِق، وأشارُكهُ في تعّرِف معاني المفرداِت الجديدِة، 
وأوفُّر لَهُ أحَد المعاجِم الحديثِة؛ الستخراِج معاني بعِض المفرداِت، وأتّفُق مَعهُ على اعتماِد عدٍد مَن معاييِر القراءِة الجهريِّة، ونتبادُل القراءةَ والتّقويَم 
في ما بينَنا وفَق المعاييِر، وأوفُّر لَهُ ما يحتاُجهُ لرسِم لوحتِه، باالستعانِة بالمصادِر اإللكترونيِّة، وبالّرمِز سريِع االستجابِة )QR Code(، وأُقّدُم لهُ 

التّوجيهاِت حوَل اللّوحِة الّتي يرسُمها، وأوّجهُهُ إلى تنظيِم أفكاِرِه قبَل التّحّدِث، ونتّفُق على معاييِر التّحّدِث، ونتبادُل التّحّدَث والتّقويَم بينَنا.

Guinness World Records :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
الطّريقةُ: أساعُد طفلي وأُشّجُعهُ على قراءِة المعلوماِت بصوٍت مرتفٍع؛ ليعتاَد  لفظَ المفرداِت الجديدِة، وأقّدُم لهُ المساعدةَ إْن لزَم األمُر، وأوّجهه 
إلى محاولِة معرفِة معاني الكلماِت الجديدِة مَن السياِق أْو أيِّ مصدٍر آخَر، وأمنُحهُ فرصةَ قراءِة النصوِص األربعِة مرةً أخرى، وتحديِد الفئِة التي 
، وربِطها بمفهوِم المسافِة، والّزمِن، والسرعِة أتابُعهُ في أثناِء بحثِِه عْن أرقاِم غينس جديدٍة وأعزُزهُ في أثناِء مشاركتِِه معلوماتِِه،  ينتمي إليها كلُّ نصٍّ

وأذكُرهُ بمعاييِر التحدِث وأشجُعهُ على التزاِمها.
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