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 اللغةُ العربيةُ: السواُر العجيُب

أوًل: أتأمُل الصوَر ثمَّ أقرأُ العبارةَ اآلتيةَ، ثمَّ أناقُش زمالئي في المطلوِب مما يليها:
- )لبَس اإلنساُن شكاًل مْن أشكاِل الحليِّ عبَر تاريِخِه الطويِل، اتخَذها مْن موادَّ عدٍة بدًءا مَن الحجارِة والعظاِم وصوًل إلى الذهِب والفضِة(.
بنمِط حياتِِه ومعتقداتِِه؟ هْل تختلُف مظاهُرهُ  بالتزيُِّن والتحلي؟ ما دافُع هذا السلوِك؟ هِل ارتبطَ  القدِم  - لماذا اهتمَّ اإلنساُن منُذ 

باختالِف الثقافاِت واألزماِن؟
- أفكُر في إجاباِت األسئلِة السابقِة، ثمَّ أسأُل وأبحُث عِن المعلوماِت، ُمستعينًا  بالموادِّ الموجودِة على صفحِة البادلت إْن كْنُت 
. أتحدُث ُمناقًِشا أصدقائي أْو أفراَد أسرتي في ما توصْلُت إليِه مْن إجاباٍت وأفكاٍر مراعيًا المعاييَر اآلتيةَ:  ُمتِصاًل باإلنترنتِّ

. سالمةَ اللغِة، وترابطَ األفكاِر وتنظيَمها، لغةَ الجسِد والتواصِل البصريِّ
ثانيًا: أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً جهريةً معبرةً على مسمِع أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد اصدقائي، ُملتِزًما سالمةَ اللغِة، وعالماِت الترقيِم، 

والتنغيَم الصوتيَّ المناسَب، ونقّوَم القراءةَ وفَق المعاييِر، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني:
ا، كلُّ شيٍء فيها حنوٌن، تنقُصها أشياُء كثيرةٌ حتى تكوَن امرأةً غنيةً، ولكْن، ل ينقُصها شيٌء حتى تكوَن  )كانَْت أمي طيبةً جّدً
ا. كانَْت تملُك ثالثةَ أشياَء: قلبًا جيًدا، ودعواٍت صادقةً، وسواًرا مْن ذهٍب. ولما حانَْت لحظةُ الوداِع، نزَعْت سواَرها الذهبيَّ  أّمً

وأودعْتهُ جيبي، ومزجْتهُ بشيٍء مْن قلبِها؛ ذلَك كاَن أغلى مَن الذهِب.
وكلما رّضتني المواقُف، وأمرتني الفاقةُ أْن أبيَع ذلَك السواَر، قالَْت لي الحكمةُ والحنيُن أيًضا: احتفْظ بِه ليكوَن دفئًا تشعُر 
بِه، وأمانًا تتلمُسهُ، إنَّ وجوَد هذا السواِر هَو وجوُد أشياَء تشبهُ حضَن أمي، وقلَب أمي ودعواِت أمي. لْم يَُعِد السواُر في نفسي 
قطعةً ستتحوُل إلى ماٍل إْن بعتُها، بْل صاَر أُْنًسا وثباتًا ودفئًا وحبًّا وأشياَء أخرى(.     منقوٌل بتصرٍف مْن كتاِب )سواُر أمي( لعلي جابر الفيفي.

- أبحُث في النصِّ عْن مرادفاِت الكلماِت اآلتيِة: قُرب وقته - ضربتني بشدة - الفقر الشديد - أُْلفَة.
 - أكتُب إجاباتي على ورقٍة، ثمَّ أعرُضها على أحِد زمالئي ونقارُن إجاباتِنا.

أمسُح الّرمَز سريَع الستجابِة )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.	 

: السابُع الّصفُّ
نشاُط )5(: ِحْلَيًة َتْلَبسوَنها

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

بعَض 	  فًا  متعرِّ المعنى،  وفَق  الجسِد  وحركاِت  المناسَب،  التنغيَم  مراعيًا  معبرةً،  قراءةً  النصَّ  أقرأَ 
ثًا ومناقًشا في قضيٍة معينٍة بلغٍة سليمٍة. عناصِر الجماِل فيِه، متحدِّ

أميَز بيَن صفاِت المقارنِة )القصيرِة والطويلِة(.	 
- أحلَّ مسائَل حياتيةً تتضمُن تطبيقاٍت على الربِح والخسارِة.	 

- أوظَّف التقسيَم التناسبيَّ لحلِّ مسائَل حياتيٍة.
- أستقصَي طرائَق شحِن األجساِم كهربائيًّا.	 

- أوضَح تفاعَل األجساِم المشحونِة مَع بعِضها بالتجاذِب والتنافِر. أستقصي أثر الكهرباء السكونية 
في قضايا حياتية )تلوث البيئة( وبعض التطبيقات عليها.

أحتاُج إلى: دفتٍر، وقلٍم.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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- ما دللةُ العباراِت اآلتيِة: لحظة الوداع - رضتني المواقف - وأشياء أخرى.
 - أكتُب إجاباتي على ورقٍة ثمَّ أناقش فيها أحَد أصدقائي أْو أفراَد أسرتي ُمعلِّاًل إجابتي.

. أناقُش  - هْل ُوفَِّق الكاتُب في اختياِر العنواِن )السواُر العجيُب(؟ هْل تعتقُد أنَّ السواَر عجيٌب حقيقةً؟ أفكُر في عنواٍن آخَر مناسٍب النصَّ
أحَد أصدقائي في إجاباتي ونتبادُل اآلراَء.

- أقرأُ العبارةَ اآلتيةَ، ثمَّ أجيُب األسئلةَ التي تليها:
)قالَْت لي الحكمةُ والحنيُن(

- بَم شبَّهَ الكاتُب الحكمةَ والحنيَن؟ ما الكائُن الذي يتكلُم؟ لماذا اختاَر الكاتُب هذا التصويَر برأيَِك؟
- أشرُح العبارةَ األخيرةَ بكلماتي وأكتبُها في دفتري: )لَْم يَُعِد السواُر في نفسي قطعةً ستتحوُل إلى ماٍل إْن بْعتُها، بْل صاَر أُْنًسا وثباتًا 

ودفئًا وحبًا وأشياَء أخرى(.
- أعرُض إجابتي على معلمي وأقرأُها أمام زمالئي.

 English Language: To compare or not to compare? That is the question.

Gold in Ancient Nubia
By Ancient History Encyclopedia, adapted by Newsela staff.
Ancient Nubia was a powerful empire in Africa. An empire is a group of kingdoms that work together. The 
Nubians lasted for thousands of years. They developed their own culture and style of arts. Their jewellery-
makers especially showed great skill.
James Blake Wiener spoke to Denise Doxey. Wiener works for Ancient History Encyclopedia. Doxey is an art 
expert at a museum in Boston, U.S.A. The two of them talked about Nubian jewellery.
James Blake Wiener: What is it about Nubian jewellery that stands out?
Denise Doxey: Its jewellery shows how worldly Nubia was. Many cultures mixed 
there. Ideas came from central Africa. Egypt was Nubia's neighbour. Traders came from 
Greece, Rome and Asia. New ways of doing things were always moving back and forth.
Nubian artists were ahead of their time. They were trying out new ideas. Some 
experimented with enamel. Enamel is a coating for jewellery and other wares.
Nubian jewellery-makers also liked trying new materials. Some stones came from distant 
lands. One queen's grave was filled with unusual gems and fossils.
Shiny beads and stones
James Blake Wiener: Nubian artisans seemed ahead of their time. How did that happen?
Denise Doxey: They experimented. They tried new styles. Blue-glazed quartz beads are 
one example. These were made from quartz crystals.
Quartz is a type of clear stone. They were shaped into balls. A hole was 
poked through them. They were given a shiny glaze. Finally, they were 
heated. They are very beautiful. But they were not easy to make.
Nubian glassmakers were also very skilled. They made beads that looked like 
eyes. They were formed by putting drops of glass onto a heated glass bead.
Questions
1. Using context clues, what do you think the word “worldly” means?
2. Using context clues, what do you think the phrase “ahead of their 

time” means?
3. Doxey thinks blue-glazed quartz beads are difficult to make. Why 

does she think this?
4. Pick 2-4 adjectives from the text and give their comparatives.
Comparative Board Game: Play the following board game to practice 
using comparatives.
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 الرياضياُت: رياديُّ األعماِل الصغيُر
ما معنى أْن أكوَن رياديًّا لألعماِل؟

 أبحُث مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي عْن معنى ريادِة األعماِل، ما أهميتُها؟ وكيَف يمكنُني أْن أكوَن رياديًّا صغيًرا؟
  أجّرُب أْن أخططَ لمشروٍع صغيٍر:

إذا كاَن لديَّ 10 دنانيَر، سأبدأَ بها مشروًعا صغيًرا لمنتٍج أصنُعهُ يدويًّا، )قْد يكوُن مَن الحلِي، 
مثِل: األساوِر والقالئِد أِو الميدالياِت أْو مؤشراِت الكتِب المرجعيِة وغيِرها(.

أختاُر ُمنتًَجا مميًزا أرغب في صنِعِه بنفسي وبيِعِه. . 1
أحدُد اسًما لمشروعي. . 2
أضُع وصفًا تفصيليًّا للُمنتَِج وما يميُزهُ. . 3
أحدُد العناصَر التي سأحتاُجها لعمِل الُمنتَِج، وتكلفةَ كلِّ عنصٍر. )أتذكُر أنَّ لديَّ 10 دنانيَر فقْط(. قْد أستعيُن بالجدوِل اآلتي:  . 4

أطوُر مجموعةً مَن التصاميِم لُمنتَجي، ثمَّ أختاُر األفضَل.. 5
 أصنُع عينةً مْن ُمنتَجي )إْن أمكَن(. . 6
ابدأُ باإلعالِن والتسويِق لُمنتَجي، عْن طريِق عرِض العينِة أْو عرِض تصميِمِه ألسرتي وأصدقائي وأقاربي. أحّدُد أعداَد َمْن يفّكروَن . 7

جديًّا في شرائِِه. لديَّ يوٌم واحٌد فقْط. 
أجُد مقداَر الربِح أِو الخسارِة في مشروعي. ثمَّ أفّكُر: هْل يَُعدُّ مشروًعا ناجًحا لْو أرْدُت توسيَعهُ؟ لماذا؟ ما الخطواُت التي ستمكنُني . 8

مْن جعلِِه مشروًعا ناجًحا؟ 
شارَك معي أخي وصديقي برأِس الماِل لنجمَع 10 الدنانيِر، أحدُد المبلَغ الذي شارَك بِه كلٌّ منا، ثمَّ أوّضُح مدى استعادِة كلٍّ منا . 9

رأَس الماِل الذي دفَعهُ، إذا كانَْت هناَك أرباٌح، فأحدُد نصيَب كلٍّ منا.
 أشارُك خطتي وأفكاري مَع أسرتي وزمالئي ومعلمي، وما الذي تعلمتُهُ عْن ريادِة األعماِل.

 العلوُم: الكهرباُء السكونيةُ
الغازاِت  مَن  التخلِص  طريِق  عْن  البيئِة  على  المحافظِة  في  السكونيةُ  الكهرباُء  تسهُم  أوًل: 
مداخِن  في  تُثبَُّت  كهرسكونية  مرشحاٍت  تسمى  بأجهزٍة  المصانُع  تطلقُها  التي  الملوثِة 

المصانِع.

 أتأمُل الشكَل السابَق وأستقصي مبدأَ عمِل المرشحاِت الكهرسكونية عبَر إجابِة األسئلِة اآلتيِة:
ما شحنةُ األلواِح الفلزيِة الموجودِة داخَل المرشحاِت الكهرسكونية؟. 1
بَم ستُشحُن الُجَسْيماُت الملوثةُ العالقةُ في الهواِء؟ أيَن يتمُّ ذلَك؟. 2
ًحا كيفيةَ عمِل المرشِح، ُموظِّفًا ما تعلمتُهُ عِن الكهرباِء السكونيِة . 3 أتتبُع الهواَء مْن دخولِِه المرشَح الكهروسكونيَّ إلى خروِجِه، ُموضِّ

في مبحِث العلوِم.
أكتُب تقريًرا أوضُح فيِه أجزاَء الجهاِز، وأهميتَهُ، ومبدأَ عملِِه، ُمرفِقًا بِه الصوَر التوضيحيةَ المناسبةَ، ثمَّ أعرُضهُ على زمالئي أْو . 4

أحِد. أفراِد أسرتي للمناقشِة فيِه وتقييِمِه.
بأدواٍت وأجهزٍة بسيطٍة، ُمتبًِعا سلوكاٍت . 5 توعيةً عْن أخطاِر تلوِث الهواِء وأهميِة مكافحتِِه والتقليِل منهُ  أخططُ مَع زمالئي حملةً 

صديقةً للبيئِة.

ثانيًا: يلجأُ كثيٌر مَن النساِء إلى الحلِي المطليِة بالذهِب أِو الفضِة، فهَي ذاُت مظهٍر جاذٍب شبيٍه بالحلِي الذهبيِة والفضيِة، إل أنها أرخُص 
ثمنًا. أستكشُف دوَر تجاذِب الشحناِت الكهربائيِة أْو تنافِرها في طلِي الحلِي، ثمَّ أعرُضهُ على أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

3

التكلفةُ الكليةُالعدُد/ الكميةُسعُر العنصِر/ تكلفةُ الوحدِة الواحدِةاسُم العنصِر/ نوُع الوحدِة
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيّةُ: يتيُح هذا النشاطُ لطفلي فرصةَ التفكيِر والبحِث في نشأِة الزينِة والحلِي وسبِب اهتماِم اإلنساِن بها، ثمَّ أبدأُ بالحديِث والنقاِش عِن 
ا قراءةً جهريةً صحيحةً معبرةً ويقيُّم أداَءهُ وفَق المعاييِر، ويفّسُر المفرداِت وفَق سياقِها، ويتعرُف دللِت العباراِت  الموضوِع. يقرأُ طفلي نّصً

اعتماًدا على فهِمِه السياَق، ويتبيُّن مالمَح الجماِل في التصويِر ويشرُحهُ، ويحلُل العباراِت وينقُدها بكلماتِِه الخاصِة.
اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: سيساعُد هذا النشاط طفلي على ممارسِة القراءِة باللغِة اإلنجليزيِة وتزويِدِه بمفرداِت اللغِة اإلنجليزيِة. يتعرُف طفلي النطَق 

الصحيَح. يركُز هذا النشاطُ أيًضا على كتابِة المقارناِت عبَر قراءِة النصِّ أْو ممارسِة لعبِة اللوِح.
الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تطبيِق ما تعلَمهُ مَن المعارِف والمهاراِت الماليِة في موقٍف حياتيٍّ عبَر التخطيِط لمشروٍع خاصٍّ 

بِه، كما ينّمي لديِه مهاراِت التقييِم والتخطيِط والمفاضلِة بيَن األشياِء واتخاِذ القراِر.
البيئِة(،  )تلوِث  السكونيِة في قضايا حياتيٍة  الكهرباِء  العلوِم عِن  في مبحِث  تعلَمهُ  توظيِف ما  لدى طفلي فرصةَ  النشاطُ  يتيُح هذا  العلوُم: 
واستقصاِء بعِض التطبيقاِت عليها، واستكشاِف مبدأِ عملِها عبَر إجابِة بعِض األسئلِة المتعلقِة بها، والستعانِة بالشكِل التوضيحيِّ المرفِق  
يًا لديِه التفكيَر العلميَّ الناقَد واإلبداعيَّ عنَد كتابِة أفكاِرِه، ثمَّ عرِضها والمناقشِة فيها وتقييِمها. كما ينمي لديِه اتجاهاٍت إيجابيةً نحَو بيئتِِه  ُمنمِّ

لحمايتها مَن التلوِث.

َ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 

.QR Code بوساطة الّرمِز سريِع الستجابِة

  اللّغةُ العربيّةُ: السواُر العجيُب
. البحُث بالبادلت إْن كاَن ذلَك ُممِكنًا، وأستمع لتحدثه  الطّريقةُ: أناقُش طفلي في الصوِر والعبارِة الُمعطاِة، ُمستخِدًما مَعهُ العصَف الذهنيَّ
وأناقُشهُ في أفكاِرِه. أتبادُل األدواَر مَع طفلي في القراءِة الجهريِة والتقويِم وفَق المعاييِر، وأستمُع لمرادفاِت الكلماِت التي استنتَجها 
مَن السياِق وأناقُشهُ فيها، وأحثُّهُ على إجابِة األسئلِة وأوجههُ إلى التفكيِر فيها، وأستمُع إلجاباتِِه وأناقُشهُ فيها، وأعززه وأقدُم لَهُ التغذيةَ 

الراجعةَ إْن لزَم األمُر.
To compare or not to compare? That is the question :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ:
أقرأُ النصَّ مَع طفلي أْو أستمُع لَهُ وهَو يقرأُ قراءةً جهريةً. أشجُعهُ على تخميِن معاني الكلماِت الجديدِة مَن السياِق وكتابتِها في دفتِر . 1

المفرداِت الشخصيِة.
أناقُش طفلي في النصِّ وأدعُمهُ وهَو يجيُب األسئلةَ.. 2
ممارسةُ القواعِد عبَر القراءِة واللعِب. ُمركزيَن على "المقارنِة" هذا األسبوَع.. 3

  الرياضياُت: رياديُّ األعماِل الصغيُر
الطّريقةُ: أستخدُم العصَف الذهنيَّ مَعهُ في المنتجاِت التي يمكنُهُ صنُعها يدويًّا، وأشجُعهُ على التفكيِر في قيمِة هذا المنتِج، ولماذا يرغُب 
في إنتاِجِه أْو بيِعِه. أساعُدهُ على تحديِد أسعاِر المكوناِت التي يحتاُجها. أساعُدهُ على عرِض تصميِمِه المنتَج أِو العينةَ على عدٍد كبيٍر 
مَن األشخاِص واألقارِب؛ ليتمكَن مْن تحديِد الكميِة التي سيبيُعها. أناقُشهُ في جدوى هذا المشروِع، وأشجُعهُ على التفكيِر في جوانبِِه 

المختلفِة وتقييِمِه واتخاِذ القراِر بشأنِِه. أشجُع لديِه اإليجابيةَ تجاهَ ريادِة األعماِل لليافعيَن.
  العلوُم: الكهرباُء السكونيةُ

الطّريقةُ: أوجهُ طفلي إلى قراءِة النشاط بتمعٍن والستعانِة باألسئلِة والصورِة التوضيحيِة المرفقِة؛ لكتشاِف مبدأِ عمِل مرشِح الهواِء، 
وأستمُع لطفلي في أثناِء عرِضِه أهميةَ هذا الجهاِز وتوضيِح مبدأِ عملِِه، وأناقُشهُ وأطرُح عليِه األسئلةَ التي تساعُدهُ على بياِن وجهِة 
نظِرِه وأعزُز إنجاَزهُ. أشجُع طفلي على تنفيِذ حملِة التوعيِة مَع زمالئِِه، وأوجهُهُ إلى الستعانِة بمصادِر المعرفِة المتاحِة على الرمِز 

سريِع الستجابِة QR Code عنَد الحاجة.
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