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  العلوُم: نلعُب مَع البالوناِت
َك  سميٌر طالٌب في الّصفِّ الّسابِع، يُحبُّ البحَث والتّجريَب، ويحاوُل دائًِما ربطَ ما يتعلَُّمهُ بالحياِة، جاَءهُ صديقُهُ ذاَت مّرٍة، وتحّداهُ أْن يُحرِّ
ِر ما تعلَّمهُ في مبحِث العلوِم عْن قوانيِن نيوتَن في الحركِة، ثمَّ سأَل نفَسهُ: كيَف  لعبةَ سيارٍة صغيرةً دوَن أْن يلمَسها، بدأَ سميٌر بتذكُّ

يُمكنُني تحريُكها دوَن لمِسها؟ هنا خطَرْت لَهُ فكرةٌ، فأحضَر بالونًا، وبدأَ بتنفيِذها.

  - أستذكُر مَع أحِد أفراِد أسرتي قوانيَن نيوتَن في الحركِة، وبعَض تطبيقاتِها الحياتيٍّة.
الّتي   - أصنُع باالستعانِة بأحِد أفراِد أسرتي عربةً بسيطةً، وأستخدُم البالوَن في تحريِكها، وأقيُس المسافةَ 
قطَعْتها العربةُ، أصنُع عربةً ثانيةً بالّشكِل نفِسِه، وأنفُخ بالونَها بكميٍّة أكبَر، ثمَّ أُجري سباقًا بيَن العربتْيِن 

بعَد أْن أُحّدَد خطَّ البدايِة، ونتعاوُن على إطالِق العربتْيِن في آٍن واحٍد.

ُد العربةَ الّتي قطَعْت مسافةً أكبَر، وأُفّسُر إجابتي. - أُحدِّ

الّسباِق،  ميداِن  إنشاِء  أسرتي على  أفراِد  أحِد  مَع  أتعاوُن  البالوناِت(:  نشاطًا )سباُق  أُجري   -
باستخداِم سكٍك لخطِّ سيِر البالوِن، مستخدًما خيطًا متينًا، أدخلُهُ في قشِة عصيٍر ملتصقٍة على 
جداِر البالوِن، ينفُخ كلُّ واحٍد منّا بالونَهُ، ونستعيُن بأحِد أفراِد أسرتِنا للتّحكيِم وبدِء السباِق، 
ُد المسافةَ الّتي قطَعها كلُّ بالوٍن، ونُفّسُر مشاهداتِنا وفَق قوانيِن نيوتَن في الحركِة )لماذا  نُحدِّ
اندفَع البالوُن عكَس اتجاِه حركِة الهواِء؟ هِل اختالُف كميِة الهواِء في البالوِن يؤثُر في سرعِة 

اندفاِع البالوِن والمسافِة التي يقطُعها؟(

في حّصِة العلوِم وّزَع معلُِّم العلوِم األدواِت اآلتيةَ على سميٍر وزمالئِِه: )مغناطيسْيِن 
المغناطيسْيِن  وضَع  ثمَّ  صغيرٍة(،  حديديٍّة  ُكراٍت  مجموعةَ  نفُسها،  الجذِب  ةُ  قوَّ لَهُما 
ماذا  سأَل:  ثمَّ  المجاوِر،  الّشكِل  في  كما  الحديديّةُ  الكراُت  وبينَهما  بعِضِهما،  مقابَل 

تتوقّعوَن أْن يحدَث للكراِت الحديديِّة؟ لماذا؟

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 )12(: القوى والحركُة وعلماُؤها

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّرياضّياُتالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أوظَّف قوانيَن نيوتَن في الحركِة لتفسيِر حركِة بعِض األجساِم، موضًحا أثَر القوى الُمتّزنِة والقوى 	 
غيِر المتّزنِة فيها.

ًما كتابتي في ضوِء 	  ، مستعينًا بمجموعِة أفكاٍر متاحٍة لي، ُمقَوِّ أكتَب مقالةً ُمعبًّرا عْن موضوٍع حياتيٍّ
مالحظاِت اآلخريَن، ومستخرًجا بعَض التّراكيِب واألساليِب اللّغويِّة المتعلَّمِة.

 	. أرسَم انسحابًا في المستوى اإلحداثيِّ
 	. أرسَم دورانًا في المستوى اإلحداثيِّ
أصّمَم مطويّةً باللّغِة اإلنجليزيِّة عْن عالٍم مشهوٍر، مستخدًما الفعَل الماضَي البسيطَ.	 

أحتاُج إلى: بالوناٍت، وأربِع ماصاِت عصيٍر، وقطٍع كرتونيٍة، وأغطيِة عبواِت المشروباِت الغازيِّة لصنع عجالٍت، وأعواٍد، والصٍق، وخيوٍط متينٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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لِة القوى، والقوى  - أساعُد سميًرا وزمالَءهُ على توقِّع ما سيحُدُث وتفسيِر ذلَك، باالعتماِد على ما درسوهُ في كتاِب العلوِم حوَل ُمَحصِّ
المتزنِة وقوانيِن نيوتَن في الحركِة.

- أجرُب أْن أجرَي التجربةَ نفَسها أْو تجربةً مشابهةً قائمةً على محصلِة القوى، وأغيَر 
في وضِع المغانِط؛ بحيُث تتغيُر محصلةُ القوى، وأصُف ما يحدُث.

أعرُض نتائَج تجربتي المصورِة على معلمي وزمالئي، وأفسُر مشاهداتي.

 اللّغةُ العربيّةُ: عبقريّةٌ غيََّرْت هندسةَ العالَِم

استيقظَْت ماجدةُ بحماسٍة شديدٍة؛ فاليوَم الّرحلةُ الُمنتظََرةُ، استعدَّْت بسرعٍة، 
ُمتَِّجهَةً  الطّالباِت  حاملةً  الحافلةُ  انطلقَِت  المدرسِة،  نحَو  منزلَها  وغادَرْت 
قالَِت  اختراٍع واختراٌع(.  )ألُف  َمْعِرُض  يقاُم  (، حيُث  األردنِّ )ُمتحِف  إلى 
الحضارِة  في  الُمسلميَن  العلماِء  إسهاماِت  يُبِرُز  الَمْعِرُض  هذا  المعلِّمةُ: 
بأسلوٍب  األجاّلِء،  علمائِنا  إلى  َف  التّعرُّ لَُكنَّ  وَسيُتيُح  اإلسالميِّة،  العربيِّة 

تفاعليٍّ شائٍق.

( على  ، ويُْنِصْتَن لِلّشروحاِت والعروِض. قرأَْت ماجدةُ اسَم العالِِم )الَجَزريِّ لَِت الفتياُت في المعِرِض يتأّمْلَن بانبهاٍر ما يُعرُض عليهنَّ تجوَّ
، يَُعدُّ مْن أعظِم المهندسيَن، والميكانيكيّيَن،  إحدى اللّوحاِت، فسألَِت الُمرشَد عْن صاحِب هذا االسِم، فأجابَها: الجَزريُّ عالٌِم ُمسلٌِم عربيٌّ

والُمخترعيَن في التّاريِخ، لَهُ اختراعاٌت عديدةٌ، ما تزاُل أساًسا نعتمُد علْيِه في اختراعاتِنا اليوَم.

وهَو مْن أوائِل َمْن فكَّروا واجتهدوا حتّى نَجحوا في صنِع آالٍت ذاتيِّة الحركِة، تعمُل مْن غيِر قّوِة دفٍع بشريٍّة، وقِد احتوى كتابُهُ "الجامُع 
استخدَم  وقِد  مْنها،  واحدٍة  كلِّ  لكيفيِّة صنِع  وتوضيحاٍت  ميكانيكيٍَّة،  آلٍة  لِمئِة  ُمّخطَّطاٍت  الحيِل"  في صناعِة  النّافِع  والعمِل  العلِم  بيَن 

الَجَزريُّ طاقةَ الماِء الُمتََدفِِّق وسيلةً لتشغيِل آالتِِه واختراعاتِِه.

ُد فكرتَهُ الّرئيسةَ.  أواًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أُحدِّ
 ثانيًا: ما الّذي كاَن يدوُر في َخلَِد ماجدةَ عنَد مغادرتِها الَمعِرَض؟

:  ثالثًا: أجيُب أسئلةَ مفاتيِح التّفكيِر اآلتيِة بالعودِة إلى النّصِّ
1 . :مفتاُح القواسِم الُمشتََركِة

أجُد ثالثةَ أسماٍء معرفٍة تختلُف في النّوِع.
2 . :مفتاُح الّسؤاِل

أكتُب ثالثةَ أسئلٍة حوَل النّصِّ تبدأُ إجاباتُها بـ: )ال، بلى، نعْم( على التّرتيِب.
3 . :َدِة مفتاُح االستخداماِت الُمتّعدِّ

أُوظُِّف اسَم اإلشارِة )هؤالِء( في ثالِث جمٍل مفيدٍة؛ بحيُث يكوُن في األولى مبنيًّا في محلِّ رفِع مبتدأٍ، وفي الثّانيِة مبنيًّا في 
محلِّ رفِع فاعٍل، وفي الثّالثِة مبنيًّا في محلِّ نصِب مفعوٍل بِِه.

سريِع  بالّرمِز  أْو  المدرسِة،  أِو  البيِت  بمكتبِة  أْو  المعلوماتيِّة،  بالّشبكِة  باالستعانِة  رابًعا:   
ِم الحضاريِّ والعلميِّ في الحضارِة اإلسالميَِّة، وعْن مظاهِر  االستجابِة، أبحُث عْن عوامِل التَّقدُّ
ِم، ثمَّ أكتُب مقالةً عِن الحضارِة العربيَِّة اإلسالميَِّة، مبيِّنًا كيَف أكوُن عاماًل فاعاًل في  هذا التَّقدُّ
عالماِت  وتوظيُف  اللّغويّةُ،  الّسالمةُ  اآلتيةَ:  المعاييَر  كتابتي  في  مراعيًا  ووطني،  مجتمعي 
أحِد  أْو  أعرُض عملي على زميلي  والّشواهِد.  باألدلِّة  األفكاِر، واالستعانةُ  التّرقيِم، وتسلسُل 
ُل مقالتي بعَد االستماِع  وفَق المعاييِر المعطاِة، وأعدِّ أفراِد أسرتي، ثمَّ نتبادُل تقويَم ما كتبناهُ 

لمالحظاِت زميلي وأفراِد أسرتي.
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؟  الّرياضيّاُت: كيَف وصلَْت إلى الموقِع النِّهائيِّ

ُك  الّصغيُر كريٌم، وهَو يُحرِّ أخوهُ  في أثناِء جلوِس سميٍر مَع عائلتِِه، الحظَ ما يفعلُهُ 
سيّارتَهُ على األرِض، يعِرُف سميٌر أنَّ سبَب هِذِه الحركِة هَو ما تعلَّمهُ عِن القوى في 
ماّدِة العلوِم، لكنّهُ الحظَ في الوقِت ذاتِِه أنَّ تغيَُّر موقِع الّسيّارِة بناًء على حركتِها، تُمثُِّل 

انسحابًا ودورانًا، وهَو ما تعلََّمهُ في ماّدِة الّرياضيّاِت.
توقَّف كريٌم عِن اللَّعِب بسيّارتِِه بعَد أْن وقفَْت في موقٍع ُمعيٍّن في الغرفِة، وقرَر أْن 
. فاستنتَج  يُمثَّل تحركاِت السيارِة إلى أْن وصلَْت لموقِعها النِّهائيِّ في المستوى اإلحداثيِّ

التمثيَل المجاوَر الذي يبيُن الموقَعيِن: األوَل والنهائيَّ للسيارِة.
 أصُف التّحويالِت الهندسيّةَ المناسبةَ بالتّرتيِب؛ ألِصَل إلى الموقِع النهائيِّ للسيّارِة بعَد 

ُحها لزميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي. ، وأُوضِّ وقوفِها، وأرسُمها على المستوى اإلحداثيِّ
. أجري تحوياًل هندسيًّا للّسيّارِة في موقِِعها األّوِل، ثمَّ أُجري تحوياًل هندسيًّا آخَر على صورتِها، وهكذا، إلى أْن أصَل إلى موقِعها النِّهائيِّ

الً: هْل ما حدَث للّسيّارِة انسحاٌب فقْط؟ أْم دوراٌن فقْط؟ أْم كالهُما؟ كيَف عرْفُت؟ أفّكُر أوَّ
 أستعيُن بزميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي لصنِع أداٍة تُساعُدني على إجراِء الّدوراِن بمقداِر 90°:

أحتاُج إلى: ورقٍة شفّافٍة )أستطيُع استخداَم أكياِس النّايلوِن الّشفّافِة(، ومشبٍك )ُمثَبِّت ورٍق(، وقلِم تظليٍل.
.y و  x ُد محوَري ، ثمَّ أُحدِّ ، وأُثبّتُها في المنتصِف باستخداِم المشبِك. أُحّدُد الّشكَل الّذي لديَّ أضُع الورقةَ الّشفّافةَ فوَق المستوى البيانيِّ

الّشكِل بعَد  بمقداِر °90، أْي إلى أْن يتغيََّر الخطّاِن اللّذاِن حّدْدتُهُما لـ x  و y بمقداِر °90، فتظهُر لي صورةُ  الّشفّافةَ  ُك الورقةَ  أُحرِّ
الّدوراِن. أستعيُن بالّصورِة المجاورِة مثااًل على ذلَك.

 Ibn al-Haytham’s Portfolio :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

Name: Al-Hasan Ibn al-Haytham
Date of Birth: July 1, 965 CE
Place of Birth: Basra in Iraq

Facts and Achievements: was an Arabian physicist, mathematician, and astronomer whose most significant 
contribution was his study in vision that is still used in modern times. He was also called : the Father of Optics 
and the First Scientist, for pioneering the modern scientific method. He also made remarkable contributions to 
the understanding of light, optics and vision.
Most important points:
He was one of the first to study LIGHT from an experimental perspective which basically means he did lots 
of experiments to prove his theories. He discovered through experiments that the light travels in straight lines.

1. I will answer comprehension questions about Ibn al- Haytham by using the simple present.
)a( What is Ibn al- Haytham’s full name?
)b( What was Ibn al- Haytham’s greatest achievements?

2. I will circle all the verbs in the past tense.
3. I will use the information to write a brochure about Ibn al- Haytham or any other famous scientist. )His name, 

date and place of birth, add a pictures and captions to describe his interests, )i.e physics, astronomy etc.(

األنشطةُ اإلضافيّةُ:

اللّغةُ العربيّةُ:
، وأشرُح عنوانَهُ، ثمَّ أكتُب فقرةً قصيرةً عْنهُ. أبحُث عْن كتاِب الَجَزريِّ المذكوِر في النّصِّ

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
3

الموقع األّول 
للّسيّارِة

الموقع النهائي 
للّسيّارِة
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ُر هذا النّشاطُ لدى طفلي مهارةَ التّفكيِر النّاقِد وحلِّ المشكالِت، فضاًل عْن مهارتي: القياِس وضبِط المتغيراِت، ويساعُدهُ على ربِط  العلوُم: يُطوِّ
المعرفِة بالحياِة عبَر تصميِم تجارَب، وتقديِم تفسيراٍت علميٍّة لمشاهداٍت واقعيٍّة، مستخدًما قوانيَن نيوتَن في الحركِة، ما يزيُد دافعيَّتَه نحَو التّعلِّم، 

ويُنّمي اتّجاهاٍت إيجابيّةً نحَو العلوِم لديِه، خصوًصا الموضوعاِت الفيزيائيّةَ الّتي يجُد الطّلبةُ صعوبةً فيها.

اللّغةُ العربيّةُ: يُنّمي هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في القراءِة الّصامتِة االستيعابيِّة، وفي استخالِص فكرِة النّصِّ الّرئيسِة، كما يُنّمي مهارتَهُ في استيعاِب 
أفكاِر النّصِّ المقروِء عْن طريِق طرِح عدٍد مْن أسئلِة الفهِم واالستيعاِب، ويتيُح لَهُ مراجعةَ بعِض األساليِب اللّغويِّة الّتي تعلَّمها، كأنواِع المعرفِة، 
وحروِف الجواِب، وطريقِة صياغِة أسئلِة كلٍّ منها، وأسماِء اإلشارِة في عدٍد مْن مواقِِعها اإلعرابيِّة، كما يُعّزُز مهارتَه في الكتابِة، عْن طريِق 
كتابِة مقالٍة عِن الحضارِة العربيِّة اإلسالميِّة، وفَق معاييِر الكتابِة المحّددِة، ما يعّزُز تقديَرهُ هِذِه الحضارةَ واعتزاَزهُ بها، وبالعلماِء الّذيَن أسهموا في 
، وتقويِم األقراِن، ويُدّربُهُ على قبوِل الملحوظاِت المبنيِّة على المعاييِر، واالنتفاِع بها. بنائِها، كما يُنّمي مهاراتِِه في التّقويِم المبنيِّ على األداِء الّذاتيِّ

انسحاٍب،  إجراِء  على  والقدرِة   ، اإلحداثيِّ المستوى  في  لألشكاِل  الهندسيِّة  التّحويالِت  تَصّوِر  على  طفلي  قدرةَ  النّشاطُ  هذا  يُعّزُز  الّرياضيّاُت: 
ودوراٍن، والجمِع بينَهما. كما يُنّمي لدْيِه المثابرةَ في فهِم المشكالِت، ووضِع الُخطِط، واستخداِم األدواِت إستراتيجيًّا لحلِّها.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على استخداِم اللغِة اإلنجليزيِة بطالقٍة، واستخداِم مهاراِت القراءِة التحليليِة في البحِث عْن معلوماٍت 
ُر مهارةَ الكتابِة لديِه، عبَر عمِل مطويٍّة عِن الشخصيِة. تتعلُق بشخصيَِّة النّصِّ ويكسبُهُ مفرداٍت جديدةً، ويُطوِّ

َ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: نلعُب مَع البالوناِت
الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي قوانيَن نيوتَن في الحركِة، وبعَض تطبيقاتِها الحياتيِّة، وأشجُع طفلي على تحريِك لعبِة سيارٍة صغيرٍة باستخداِم 
البالوِن مْن دوِن أْن يلمَسها، أسأُل طفلي: ماذا يلزُمني لتحريِك الّسيّارِة؟ كيَف أستخدُم البالوَن لتحريِكها؟ ما قوانيُن نيوتَن الّتي تُفّسُر حركتَها؟ 
ما العوامُل الّتي ستؤثُِّر في سرعتِها؟ أُوّجهُ طفلي إلى صناعِة عربتْيِن متشابهتْيِن بأدواٍت بسيطٍة، وإلى ربِط كلِّ عربٍة منهُما ببالوٍن؛ إلجراِء 
التّجربِة، وقياِس المسافِة الّتي يقطُعها كلٌّ مْنهُما. أساعُدهُ على إنشاِء مضماِر سباِق البالوناِت، والتّحكيِم لتحديِد الفائِز. أساعُد طفلي على فهِم 
تجربِة المغناطيِس عْن طريِق تنفيِذها أماَمه إْن أمكَن، وأسألُهُ ماذا تتوقُّع أْن يحدَث للكراِت الحديديِّة؟ أيُّ قوانيِن نيوتَن في الحركِة يُفّسُر 
ذلَك؟ هْل توجُد تطبيقاٌت حياتيّةٌ أُخرى تحاكي قوانيَن نيوتَن في الحركِة؟ أستمُع إلجاباِت طفلي وأسئلتِِه، وأقّدُم لَهُ التّغذيةَ الّراجعةَ المناسبةَ.

  اللّغةُ العربيّةُ: عبقريّةٌ غيََّرْت هندسةَ العالَِم
الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ الستيعابِِه، وأناقُشهُ في فكرتِِه الّرئيسِة، وأوّجهُهُ إلى االعتماِد على النّصِّ في إجابتِِه الّسؤالَْيِن الثّاني 
والثّالَث، وإلى مراجعِة األساليِب اللّغويِّة في كتابِِه المدرسيِّ إْن تعثَّر في حلِّها، وأطّلُع على إجاباتِِه، وأقّدُم لَهُ التّوجيهاِت الاّلزمةَ، والتّغذيةَ 
الّراجعةَ المناسبةَ. أساعُدهُ على جمِع المعلوماِت عِن المقالَِة الّتي سيكتبُها، وأيّسُر لَهُ ذلَك، وأذّكُرهُ بمعاييِر الكتابِة، وأتيُح لُهُ فرصةَ تقويِم نفِسِه 

بناًء علْيها، ثمَّ أُقّوُمهُ بناًء عليها، مقّدًما لَهُ التّغذيةَ الّراجعةَ المناسبةَ.

؟   الّرياضيّاُت: كيَف وصلَْت إلى الموقِع النِّهائيِّ
الطّريقةُ: أُوّجهُهُ إلى قراءِة النّشاِط، وأَحثُّهُ على تمثيلِِه بالمحسوساِت؛ للتّأّكِد مْن تمييِزِه مفهوَم االنسحاِب مْن مفهوِم الّدوراِن، مثاًل: استخداُم 
النّشاِط  في  والتّجربِة  التّفكيِر  على  أُشّجُعهُ  الحالتْيِن.  كلتا  للّشكِل في  يحدُث  ماذا  انسحابِِه ودورانِِه، وتوضيُح  ما، وتمثيُل  ُمَجّسٍم  أْو  شكٍل، 

. أساعُدهُ على تصميِم األداِة لعمِل دوراٍن لألشكاِل إْن أمكَن. المطروِح، والمثابرِة والّصبِر على ذلَك؛ إْذ تتعّدُد طرائُق الحلِّ
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الطّريقةُ: قبَل تنفيِذ النشاِط، أستفسُر مْن طفلي عِن المعلوماِت التي يعرفُها عِن الشخصيِة، ثمَّ أوّجههُ إلى قراءِة العناويِن الفرعيِة، وأشجُعهُ 
، واستخداَمها في إجابِة األسئلِة،  على ربِطها بالمحتوى، كما أذكُرهُ بالفعِل الماضي وأشكالِِه، وأطلُب إليِه استخراَج األفعاِل الماضيِة مَن النصِّ
وتنفيَذ المهّماِت، وأتابُع طفلي في أثناِء اختياِر العالِم المشهوِر الذي يرغُب في عمِل المطويِة عْنهُ، وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ التي قْد يحتاُجها.
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