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 اللغةُ العربيةُ: الفنُّ يقربُنا
القيوِد دوَن  التفكيَر في وسائَل مبدعٍة لتجاوِز هِذِه  القيوُد التي فرَضْتها جائحةُ كوفيد 19 على أنماِط حياتِنا؟ هْل أستطيُع   أفكُر: ما 

؟ أناقُش أحَد زمالئي أْو أفراَد أسرتي في أفكاري وإجابتي. اإلخالِل بشروِط العزِل والتباعِد الجسديِّ
أقرأُ النصَّ اآلتي قراءةً صامتةً، ثمَّ أجيُب األسئلةَ التي تليِه:

ال يوجُد بيَن أنواِع النشاِط اإلنسانيِّ نشاطٌ خالٌد خلوَد الفنوِن التشكيليِة. ولْم يبَق مَن الماضي شيٌء يساويها قْدًرا؛ فما نزاُل منُذ آالِف 
السنيَن نستقي مَن األعماِل الفنيِة الخالدِة معلوماتِنا عْن عاداِت البشِر ومعتقداتِهم، ولْم نستعْن بالسجالِت المكتوبِة إال منُذ وقٍت حديٍث 
نسبيًّا في تاريخ العالَِم. يَُعدُّ الفنُّ ميدانًا للتعبيِر عِن االنفعاالِت واألحاسيِس والطاقاِت الكامنِة، ويقوُم مقاَم الوسيِط اإلعالميِّ في الوصِل 
بيَن أفراِد المجتمِع الواحِد وبقيِة المجتمعاِت األخرى. أدرَك اإلنساُن أهميةَ الفنوِن، لذلَك حرَص على إقامِة معارِض الفنوِن المختلفِة؛ 

ليعرَض فيها الفنانوَن روائَعهُم الفنيةَ، ويطلَع عليها الناُس.
، لذلَك كاَن ال بدَّ مْن إيجاِد أنماٍط جديدٍة  مَع جائحِة كوفيد 19، فُِرَض علينا اإلغالُق والتباعُد الجسديُّ
بالتقنيِة  تقاُم  التي  االفتراضيِة  المعارِض  فنشأَْت ظاهرةُ  قبُل،  مْن  تكْن موجودةً  لْم  المعارِض  مَن 
ثالثيِة األبعاِد؛ لتتيَح للزائريَن فرصةَ التجوِل فيها، واالطالِع على األعماِل الفنيِة عبَر تقنيِة الواقِع 
، في محاكاٍة لتجربِة زيارِة المعارِض الفنيِة على أرِض الواقِع. مَن األمثلِة الرائدِة على  االفتراضيِّ
اليرموِك الجميلِة في جامعِة  الفنوِن  كليةُ  الذي نظمْتهُ  الفنيُّ االفتراضيُّ  المعرُض  المعارِض  هِذِه 

بعنواِن "الفنُّ في مواجهِة كورونا". محاولةً نشَر الفنِّ والثقافِة، ومنَح الفرصِة للتأمِل والتعايِش مَع الظروِف الراهنِة، واستغالِل مدِة 
الحظِر في تنميِة المهاراِت الفنيِة، والتشجيِع على اإلبداِع.

المقدمةُ مْن كتاِب: "الفنُّ والمجتمُع" - هيربرت ريد، بتصرٍف
خبُر المعرِض اإللكترونيِّ منقوٌل بتصرٍف عْن موقِع جامعِة اليرموِك

 أوًل: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ في دفتري، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع زمالئي:
- أفسُر معانَي المفرداِت اآلتيِة مَن السياِق، أْو باستخداِم المعجِم: نستقي - كامنة - جائحة - محاكاة - افتراضي.

- ماذا قصَد الكاتُب بـ )السجالِت المكتوبِة(؟
- كيَف يقوُم الفنُّ مقاَم الوسيِط اإلعالميِّ في الوصِل بيَن المجتمعاِت؟

أمسُح الّرمَز سريَع الستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تنفيِذ األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: السابُع الّصفُّ
نشاُط )6(: معرُض الفنوِن

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالعلوُمالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً فهًما واستيعابًا، ُموظِّفًا في كتابتي ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة، 	 
نًا جماًل  تمثُل األفعاَل الخمسةَ. وُمكوِّ

أكتَب فقرة باللغِة اإلنجليزيِّة عن العمل الفني باستخدام الصفات الطويلة والصفات القصيرة )المقارنة(.	 
- أوظَف قانوَن أوم في تطبيقاٍت حياتيٍة.	 

- أستقصَي أثَر التوصيليِن على التوالي والتوازي للمقاوماِت في التياِر في الدارِة الكهربائيِة.
أستنتَج العالقاِت بيَن األضالِع والزوايا المتناظرِة في شكليِن متطابقيِن.	 
أوظَّف التطابَق في رسِم لوحٍة فنيٍة.	 

أحتاُج إلى: قلٍم ودفتٍر، وآلٍة حاسبٍة، وأوراٍق، وألواٍن، ومسطرٍة، ومنقلٍة، وفرجاٍر.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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- ما مزايا وجوِد المعارِض االفتراضيِة وما سلبياتُها؟ هْل تعتقُد أنَّ هِذِه الفكرةَ ستستمرُّ بعَد انتهاِء الجائحِة؟ لماذا؟
 - أتأمُل المقولةَ اآلتيةَ، ُمبيِّنًا الرابطَ بينَها وبيَن النصِّ الذي قرأتُهُ؟ أكتُب إجابتي في دفتري وأناقُش فيها زمالئي أْو أفراَد أسرتي.

)الكائناُت األقدُر على البقاِء، ليسِت األقوى، وال األذكى، بِل األكثَر تكيّفًا مَع التغيراِت(.

 ثانيًا: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ في دفتري، ثمَّ أعرُض إجاباتي على أحِد زمالئي ونتبادُل تقويَم اإلجاباِت.
- أكتُب فعَل األمِر مَن األفعاِل اآلتيِة: يَقوُم - حرَص - يعرُض - نشأَ.

ُل الجملتيِن الفعليتيِن اآلتيتيِن إلى جملتيِن اسميتيِن: - أحوِّ
يعتمُد الناُس على الفنوِن للتعبيِر عْن أنفِسهْم

يقدُم الفناناِن أعمااًل مميزةً.
- أضُع األفعاَل اآلتيةَ في جمٍل مفيدٍة مْن إنشائي، بعَد إسناِدها إلى الضميِر الوارِد في الجدوِل اآلتي:

أفراِد  أْو  التشكيلييَن األردنييَن، وأعرُض صورةً ألحِد أعمالِِه على زمالئي  الفنانيَن  أذكُر اسَم أحِد  ؟  التشكيليُّ الفنُّ  أبحُث: ما  ثالثًا:   
فُهُْم هذا الفنَّ الجميَل. أسرتي، وأَُعرِّ

 English: Two Jordanian Artists

Muhanna Al-Dura and Mahmoud Taha are 
two famous Jordanian artists that were pioneers 
in the field of art. Being a pioneer means “a 
person who is the first to study and develop 
a particular area of knowledge, culture, etc.” 
Oxford Learners Dictionary

Read the information above about them, 
then look at their artwork. Decide which art 
sample you like best then use the comparatives 
to write a paragraph about them.

You may use the following word box to help 
you write your paragraph.

colorful                more                beautiful                creative                shiny                dark

both                     dull                  boring                    bright                   big                    small

Grammar Reminder: We use comparative adjectives )short & long adjectives( when talking about two 
things )not three or more things(.

There are two ways to make or to "form" a comparative adjective:
	 short adjectives: add "-er"
	 long adjectives: use "more"Mixing The Old Recipe

 العلوُم: قانوُن أوم في حياتِنا
إضاءِة  تنظيُم  أروى  إلى  طُلَِب  للفنوِن،  معرًضا  جامعتُها  تقيُم  الجامعِة،  في  كهربائيٍة  هندسٍة  طالبةُ  أروى 
المعرِض؛ فهَي خافتةٌ في مواضَع وقويةٌ في مواضَع أخرى. أوظُف ما درستُهُ في مبحِث العلوِم حوَل قانوِن 

أوم وتوصيِل المقاوماِت؛ لكْي أساعَد أروى في أثناِء تخطيِطها لإلضاءِة عبَر العمِل على النشاطيِن اآلتييِن:

ًدا ما يمثلُهُ كلُّ لوٍن.  1.  أستذكُر مَع زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي قانوَن أوم، وأعبُِّر بكلماتي الخاصِة عِن الشكِل، ُمحدِّ
2

الجملةُالضميُر المتصُلالفعُل

ياُء المخاطبِةيصمُم
ألُف االثنتيِنيستعلُم
واُو الجماعِةيقاوُم

Sample of ArtInformationPicture
Muhanna Al-Dura

Born: 1938

Mahmoud Taha

Born: 1942
Potter and Ceramicist
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 2.  تتوافُر لدى أروى مجموعةٌ مَن المقاوماِت: )2، 4، 6، 8، 10( أوم، أراَدِت التخطيطَ لبناِء 3 داراٍت كهربائيٍة إلضاءِة 3 مواضَع 
في المعرِض: )أ، ب، ج(، إضاءتُها )قويةٌ، خافتةٌ، متوسطةٌ( على التوالي، أدرُس الجدوَل اآلتَي، ثمَّ أساعُد أروى على اختياِر 

ًرا إجابتي كلَّ مرٍة، ُمستعينًا بقانوِن أوم. )يمكنُني اقتراُح أكثَر مْن طريقٍة كلَّ مرٍة(. المقاوماِت المناسبِة وطريقِة توصيلِها ُمبرِّ

أفترُض - في أثناِء إجابتي - وجوَد مصدٍر للتياِر الكهربائيِّ فرُق جهِدِه يساوي 12 فولت.

ملحوظةٌ: المقاومةُ المكافئةُ هَي المقاومةُ التي يمكُن أْن نعوَضها مكاَن مجموعٍة مَن المقاوماِت، سواٌء موصولةٌ على التوالي أْو 
على التوازي.

 أعرُض إجاباتي على زمالئي، نتناقُش في اقتراحاتِنا وتفسيراتِنا ونقيُّمها بالتعاوِن مَع معلِمنا.
  أناقُش زمالئي في العبارِة اآلتيِة: عنَد توصيِل المقاوماِت على التوالي، تكوُن المقاومةُ المكافئةُ أكبَر مْن أكبِر مقاومٍة، وعنَد توصيلِها 

على التوازي، تكوُن المقاومةُ المكافئةُ أصغَر مْن أصغِر مقاومٍة.

  أحدُد المشكالِت التي قْد تواجهُ أروى عنَد توصيِل المقاوماِت على التوالي أْو على التوازي، ُمقتِرًحا حلواًل لها. )أستعيُن بالرسِم عنَد 
اقتراحي الحلوَل(.

 الرياضياُت: معرُض الزخارِف والتصاميِم الهندسيِة
مَن المعارِض الفنيِة المميزِة التي يهتمُّ بزيارتِها الكثيُر، معارُض الزخارِف والتصاميِم الهندسيِة. 

نةً مْن أشكاٍل متطابقٍة مْن قبُل؟ كيَف باعتقاِدَك تكّونَْت؟  هْل شاهْدَت زخرفةً فنيةً هندسيةً مكوَّ

يمكُن تكويُن هِذِه الزخارِف عبَر تدويِر األشكال وعكِسها وسحبِها؛ للحصوِل على أنماٍط جديدٍة.

لَْت مْن أشكاٍل هندسيٍة متطابقٍة عدٍة: أنظُر إلى الزخرفِة الفنيِة المجاورِة التي ُشكِّ

  أفّكُر: كْم مجموعةً مَن األشكاِل المتطابقِة الملونِة موجودةً في هِذِه الزخرفِة؟ كْم شكاًل متطابقًا 
في كلِّ مجموعٍة؟ كيَف أعرُف أنَّ هِذِه األشكاَل متطابقةٌ؟

  أختاُر زوجيِن مَن األشكاِل المتطابقِة، أسّميهما، وأكتُب جمَل التطابِق لكلِّ زوٍج.
  أرسُم لوحةً فنيةً هندسيةً، ُمستخِدًما المثلّثاِت اآلتيةَ، وُموظِّفًا التطابَق في رسِمها:

- أستخدُم األدواِت الهندسيةَ المناسبةَ لرسِم المثلِث )أِو المثلثاِت( التي أريُد رسَمها في لوحتي. )يمكنُني اختياُر مثلٍث أْو أكثَر(.
ُد األضالَع المتناظرةَ والزوايا المتناظرةَ فيِه مَع المثلِث في األعلى. - أسمي المثلَث )أِو المثلثاِت( الذي رسمتُهُ، وأحدِّ

- أكرُر رسَم المثلثاِت المتطابقِة لتكويِن نمٍط مناسٍب، ُموظِّفًا ما تعلمتُهُ عِن التطابِق، واالنعكاِس، والدوراِن، واالنسحاِب.
 أشارُك لوحتي مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي ُمبيِّنًا لَهُ كيَف وظّْفُت التطابَق في رسِمها.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

المقاوماُت
)باألوم(

طريقةُ توصيِل 
المقاوماِت

المقاوماُت المقاومةُ المكافئةُ
)باألوم(

طريقةُ توصيِل 
المقاوماِت

المقاومةُ المكافئةُ

30 أومعلى التوالي2، 4، 6، 8، 0.8810 أومعلى التوازي2، 4، 6، 8، 10

24 أومعلى التوالي6، 8، 2.610 أومعلى التوازي6، 8، 10

12 أومعلى التوالي2، 4، 1.16 أومعلى التوازي2، 4، 6

4 cm

4 cm

4 cm

5 cm
3 cm

2 cm
135°

70°

3 cm
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

ا عْن أهميِة الفنوِن، والمعارِض االفتراضيِة، ثمُّ يجيُب أسئلةً تقيُس فهَمهُ مفرداِت النصِّ وتراكيبَهُ وأفكاَرهُ، مَع  اللّغةُ العربيّةُ: يقرأُ طفلي نّصً
االهتماِم برأيِِه الخاصِّ وتعبيِرِه عنهُ أماَم زمالئِِه أْو أفراِد أسرتِِه. يجيُب طفلي أسئلةً تدربُهُ على توظيِف األفعاِل الخمسِة في جمٍل، وكتابِة 

همزتَي الوصِل والقطِع في األفعاِل.

اإلنجليزيّةُ: يتدرُب طفلي على مفهوِم القواعِد عبَر الكتابِة. هذا النشاطُ هَو توسيٌع لنشاِط األسبوِع الماضي حوَل الصفاِت المقارنِة  اللّغةُ 
)الصفاِت القصيرِة والطويلِة(. كما سيتعرُف طفلي إلى فنانيِن أردنييِن ويكتُب عْن أعمالِهما الفنيِة.

العلوُم: يتيُح هذا النشاطُ لدى طفلي فرصةَ التواصِل مَع زمالئِِه أْو أفراِد أسرتِِه؛ الستذكاِر المفاهيِم العلميِة ومناقشِة إجاباتِِه وتقييِمها. ينمي 
هذا النشاطُ لدى طفلي القدرةَ على ربِط المعرفِة بالحياِة عبَر ربِط قانوِن أوم بقضايا حياتيٍة، ويطوُر لديِه مهارةَ التفسيِر العلميِّ والتفكيِر الناقِد 
، عبَر اقتراِح طرائَق مختلفٍة لبناِء الداراِت الكهربائيِة؛ إلضاءِة المعرِض، وتبريِر اإلجابِة بإجراِء العملياِت الحسابيِة المناسبِة  واإلبداعيِّ

على قانوِن أوم.

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تطبيِق ما تعلَمهُ حوَل التطابِق عبَر الفنِّ والزخارِف والتصاميِم الهندسيِة، وإدراِك أهميِة دراستِِه 
هذا الموضوَع وربِطِه مَع مفاهيَم سابقٍة تعلَمها، مثِل: االنسحاِب، والدوراِن، واالنعكاِس.

َ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 بواسطِة الّرمِز سريِع االستجابِة

  اللّغةُ العربيّةُ: الفنُّ يقربُنا

، وأناقُشهُ في فكرتِِه مَعهُ وأتأكُد مْن فهِمِه لَهُ. وأحثُّهُ على حلِّ المهّماِت، وأتابُع حلَّهُ، وأناقُشهُ في  الطّريقةُ: أوجهُ طفلي إلى قراءِة النصِّ
القضايا التي تُطَرُح، وأعزُز طفلي عنَد اإلجابِة.

Two Jordanian Artists :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أدعُم طفلي أواًل وأتحدُث مَعهُ عِن الفنِّ والفنانيَن األردنييِن. قْد أساعُدهُ على البحِث عْن موضوِع الفنانيِن األردنييِن باللغتيِن: 
المقارنِة  للصفاِت  النحويَّ  المفهوَم  طفلي  مَع  أراجُع  الموضوِع.  هذا  حوَل  تعلمناهُ  ما  ومناقشِة   Google على  واإلنجليزيِة  العربيِة 

. )الصفاِت القصيرِة والطويلِة(، ثمَّ أساعُدهُ على المقارنِة بيَن قطعتيِن مَن العمِل الفنيِّ

يمكنَُك استخداُم هذا الموضِع لمراجعِة مفهوِم القواعِد مَع طفلَِك:
https://www.englishclub.com/grammar/adjectives-comparative.htm

  العلوُم: قانوُن أوم في حياتِنا

الطّريقةُ: أوجهُ طفلي إلى قراءِة الشكِل المرفِق جيًدا، وتحديِد عناصِرِه، ثمَّ التعبيِر عنهُ بكلماتِِه الخاصِة. أستذكُر مَعهُ الفرَق بيَن توصيِل 
المقاوماِت على التوالي وتوصيلِها على التوازي، وأوجههُ إلى قراءِة نصِّ السؤاِل الخاصِّ ببناِء الداراِت الكهربائيِة وتحديِد معطياتِِه 

والمطلوِب منهُ، ثمَّ إجابتُهُ في المكاِن المخصِص. أشجُع طفلي على التواصِل مَع زمالئِِه ومعلِمِه؛ لمناقشتِِه في إجاباتِِه وتقييِمها.

  الرياضياُت: معرُض الزخارِف والتصاميِم الهندسيِة

الطّريقةُ: أناقُشهُ في األسئلِة الواردِة في النشاِط، وأستمُع إلجاباتِِه السؤاليِن: كيَف تعرُف أنَّ هِذِه األشكاَل متطابقةٌ؟ أطلُب إليِه توضيَح 
مفهوِم األشكاِل المتطابقِة، وما العالقةُ بيَن أضالِعها وزواياها المتناظرِة؟ أشارُكهُ في بعِض األفكاِر لتكويِن نمٍط مَن األشكاِل المتطابقِة؛ 

لينتَج منهُ زخرفةً وتصاميَم هندسيةً إْن أمكَن.
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