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 اللغةُ العربيةُ: أيَّتُها األرُض
ما أجَملَِك أيَّتُها األرُض وما أبهاِك! ما أعذَب أغانَي فجِرِك! وما أْهَوَل تهاليَل مسائِِك! 
لقد ِسْرُت في سهولِِك، وَصِعْدُت على جبالِِك، وهَبَْطُت إلى أَْوِديَتِِك، وتََسلَّْقُت صخوَرِك، 
الوادي،  في  الجبِل، وهدوَءِك  وأنَفَتَِك على  ْهِل،  السَّ في  حلَمِك  فعرْفُت  ودخْلُت كهوفَِك، 
تِها، الُمتَعالِيةُ بتَواُضِعها، ْخِر، وتََكتَُّمِك في الكهِف، فأنِت أنِت الُمْنبَِسطَةُ بقوَّ وَعْزَمِك في الصَّ
ها، اللَّيِّنةُ بصالبَتِها، الواِضحةُ بأسراِرها ومكنوناتِها. لقْد أيقَظَني ربيُعِك الُمْنَخفَِضةُ بُِعلُوِّ

وسيََّرني إلى غاباتِِك حيُث تتصاعُد أنفاُسِك بخوًرا، وأَْجلََسني صيفُِك في حقولِِك حيُث يَتََجْوهَُر إجهاُدِك أَْثماًرا، وأَْوقَفَني خريفُِك في 
بَِصْيفِها، الفيَّاَضةُ  حقولِِك، حيُث يَسيُل زهُرِك َشْهًدا، وقاَدني شتاُؤك، حيُث يتناثَُر طُْهُرِك ثَْلًجا، فأنِت أنِت الَعِطَرةُ بربيِعها، الَجوادةُ 

بَِخريفِها، النّقِيَّةُ بِشتائِها.
)جبران خليل جبران، البدائُع والطّرائُف بتصّرٍف(

 أوًل: أقرأُ النصَّ قراءةً صحيحةً ُمعبِّرةً، ُمراعيًا عالماِت الترقيِم، والتلويَن في أدائي وفَق المعنى، ثمَّ أتبادُل القراءةَ والتقييَم مَع أحِد 
زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

 ثانيًا: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على دفتري، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع  زمالئي أْو أفراِد أسرتي.
- أبحُث عْن معاني الكلماِت اآلتيِة في المعجِم: ِحلم – أنفة – مكنون – شهد – فياضة.

؟ - ما الفكرةُ العامةُ للنصِّ
ُح هِذِه الفكرةَ ُممثِّاًل ببعِض هِذِه الّصفاِت. - وصَف الكاتُب األرَض بصفاٍت متناقضٍة بحسِب اختالِف معالِمها الطبيعيِّة، أوضِّ

- أستخرُج مَن النصِّ ما يأتي: مفرداٍت تدلُّ على الصوِت – مفرداٍت تدلُّ على الحركِة – مفرداٍت تدلُّ على الرائحِة.
- برأيي، ماذا قصَد الكاتُب )بأغاني الفجِر وتهاليِل المساِء(؟

- أضفى الكاتُب على األرِض صفاِت اإلنساِن في بعِض عباراتِِه، أبحُث عْن إحدى هِذِه العباراِت، وأشرُحها ذاكًرا جماَل التعبيِر فيها.
. ُر في عنواٍن آخَر مناسٍب للنصِّ - أفكِّ

؟ لماذا؟ - ما أكثُر صورٍة تشبيهيٍّة أعجبتني في النصِّ

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 )7(: أرُضنا الرائعُة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالعلوُمالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

ثًا في قضيٍَّة معيَّنٍة.	  أقرأَ النّصَّ قراءةً صحيحةً ُمعبِّرةً ُمقتِرًحا عنواناٍت جديدةً لِما أقرأُ، ُمتََحدِّ
أستكشَف أنماطَ سلوٍك تساعُد الحيواناِت على كلٍّ مَن: الحصوِل على الغذاِء، والدفاِع عِن النفِس، 	 

والتخفي، والتكاثِر، ورعايِة الصغاِر، والتالؤِم مَع تغيِّر الفصوِل.
أستخدَم الفعَل المضارَع المستمرَّ في وصِف رحلٍة متميزٍة.	 
أوظَّف التشابهَ في تصميِم شعاٍر وتكبيِرِه وتصغيِرِه. 	 

أحتاُج إلى: قلٍم ودفتٍر، وأوراٍق.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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( هَو مساٌر يربطُ شماَل األردنِّ بجنوبِِه، وهَو أفضُل طريقٍة لرؤيِة المناظِر  ثالثًا: - )درُب األردنِّ
. يبدأُ درُب األردنِّ  الطبيعيِة الخالبِة واستكشاِف الحياِة البريِّة والطبيعِة والثقافيِّة في األردنِّ
األردنِّ  درُب  يمرُّ  األحمِر.  البحِر  على  "العقبِة"  مدينِة  في  وينتهي  قيٍس"  "أمِّ  قريِة  في 
تاريَخ األردنِّ  فيها  يعبُر  فيها رحلةً  السائُر  أردنيةً، يخوُض  وبلدةً  باثنتيِن وخمسيَن قريةً 

ا بمناطَق طبيعيٍة خاّلبٍة ومتنوعٍة. وثقافتَهُ المتنوعةَ ماّرً

، أتحدُث في حدوِد دقيقتيِن إلى ثالِث دقائَق أماَم زمالئي أْو أفراِد أسرتي عْن هِذِه   - أتخيُل أنني ذهْبُت في مغامرِة في درِب األردنِّ
المغامرِة وما اطلْعُت عليِه فيها مْن مظاهَر طبيعيٍة وثقافيٍة، واصفًا المناطَق التي مرْرُت بها بلغٍة جميلٍة تحاكي أسلوَب الكاتِب في 

. ، ُمراعيًا في تحدثي: السالمةَ اللغويةَ، وتسلسَل األفكاِر، ولغةَ الجسِد المناسبةَ، والتواصَل البصريَّ النصِّ

- أرسُم بعَض المعالِم التي سأطّلُع عليها في رحلتي، وأعرُض رسمي على زمالئي أْو أفراِد أسرتي في أثناِء حديثي.

 العلوُم: سلوُك الكائِن الحيِّ
  األرُض كوكُب الحياِة، تعيُش عليه مالييُن الكائناِت الحيِة في أنظمٍة بيئيٍة تعجُّ بكلِّ ما هَو مدهٌش وغريٌب مْن أنماِط سلوٍك يساعُد هِذِه 
الكائناِت الحيةَ على البقاِء، وقْد بدأَ الباحثوَن بدراسِة سلوكاِت الحيواناِت بالفعِل منُذ القرِن التاسَع عشَر، ثمَّ انتشَر هذا األمُر وتطوَرْت 
ظاهرةُ دراسِة سلوِك الحيواِن تطوًرا كبيًرا في العصِر الحديِث، فتلَك الدراسةُ تهدُف إلى التعمِق في فهِم سلوكاِت الحيواناِت، وتعّرِف 
الدوافِع واألسباِب والفوائِد التي تنتُج مْن هِذِه السلوكاِت، وقْد تمكَن الباحثوَن مْن تسجيِل كلِّ هِذِه السلوكاِت ودرسوها وفهموها، بعَد 

مراقبِة الحيواناِت وسلوكاتِهْم مْن كثٍب مدًدا زمنيةً طويلةً.

 أوًل: أستذكُر مَع زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي مفهوَم كلٍّ مَن السلوِك الفطريِّ والسلوِك الُمتعلَِّم، وأهميةَ كلٍّ منهما للكائناِت الحيِة.
ًحا أهميةَ كلٍّ منها:  أستقصي بعَض السلوكاِت الفطريِة والُمتعلَّمِة لكلٍّ مَن الدولفيِن، والنحِل، والصقِر، ثمَّ أكتبُها في الجدوِل اآلتي ُموضِّ

 نتبادُل أنا وزمالئي إجاباتِنا ونتناقُش فيها، ثمَّ نعرُضها على معلِمنا.
الحيواناِت  تربيِة  في  المثيراِت(  مَن  مختلفيِن  نوعيِن  بيَن  الربِط  مَن  الناتِج  )التعلِم  الشرطيِّ  التعلِم  أسلوَب  اإلنساُن  يستخدُم  ثانيًا:   

وترويِضها، أدرُس الشكَل المجاوَر ثمَّ أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ:

- أستكشُف السلوَك الذي يدرُب اإلنساُن الكلَب عليِه، ثمَّ أصفُهُ بكلماتي الخاصِة.

- أستكشُف أساليَب أخرى يستخدُمها اإلنساُن في تربيِة الحيواناِت وترويِضها 
مَع ِذْكر بعِض األمثلِة عليها.

 - أعرُض إجاباتي على زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي، ثمَّ أناقُشهْم فيها.

 English Language: Ecotourism In Jordan

Last week the Science Club announced a camping trip in Azraq Wetland Reserve. 
The trip is a scientific one that helps students to discover what is meant by 
ecotourism. Zaid and his friends were so excited about the adventurous trip. Their 
English teacher asked them to write about this unique experience.
Zaid wrote this paragraph:
A Day in Azraq Wetland Reserve
Thursday, 4th March
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أهميتُهُالسلوُك الُمتعلَُّمأهميتُهُالسلوُك الفطريُّالحيواُن

الدولفيُن

النحُل

الصقُر

عنَدما يُقدَُّم طعاٌم للكلِب، 
يسيُل لعابُهُ.

ُم  يُقَرُع الجرُس كلَّ مرٍة يُقدَّ
فيها الطعاُم.
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I never thought of seeing so many amazing birds in such a place. The birds come from three continents: 
Europe, Asia and Africa. Tourists get the chance to watch those unique birds close at hand. Visitors record 
live videos and take photos for the different species of birds. Such as: Imperial Eagles, White Pelicans and 
Garden Warblers.

1. I will look up the meaning of the words in bold from the dictionary.

2. I will re-write Zaid’s paragraph by using the present continuous.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................
3. I will design a postcard by sticking a photo for one of the birds I saw, and send it to a friend.

 الرياضياُت: حمايةُ كوكِب األرِض
أنشأُت وزمالئي مجموعةً تهدُف إلى نشِر التوعيِة؛ لإلسهاِم في حمايِة األرِض والحفاِظ 

عليها.
أنا مصّمٌم جرافيكي، سأصمُم شعاًرا لهِذِه المجموعِة.

يجُب أْن يكوَن هذا الشعاُر:
نًا فكرةَ المجموعِة أْو رسالتَها. - ُمضمِّ

- قاباًل للتكبيِر أِو التصغيِر.
- ذا مضلّعاٍت أْو أشكاٍل مركبٍة مْن مضلعاٍت عدٍة.

أصّمُم الشّعاَر على ورقٍة.. 1

وما  للتعبيِر عنهُ  األشكاَل  هِذِه  اختْرُت  لماذا  أسرتي  أفراِد  أحِد  أْو  لزميلي  أشرُح 
تعنيِه كلٌّ منها.

أرْدُت رسَم الشّعاِر على لوحٍة إعالنيٍة، أْو الفتٍة كبيرٍة. أحّدُد أبعاَد هِذِه اللوحِة.. 2

اللوحِة  الذي سيكوُن في  أحِد األشكاِل في شعاري  قياساِت  إيجاِد  في  ثمَّ أستخدُمهُ  إجابتي،  أبرُر  المناسِب.  المقياِس  أحدُد عامَل 
اإلعالنيِة الكبرى.

. أحدُد أبعاَد هِذِه البطاقِة.. 3 أرْدُت تصغيَر الشعاِر ليناسَب بطاقةَ عمٍل، أْو صورةً لصفحٍة على اإلنترنتِّ

أحدُد عامَل المقياِس المناسَب. أبرُر إجابتي، ثمَّ أستخدُمهُ في إيجاِد قياساِت أحِد األشكاِل في شعاري الذي سيكوُن في بطاقِة العمِل. 

أالحظُ عامَل المقياِس في الحالتيِن، وأفّسُر كيَف اختلَف. أوّضُح ذلَك لزميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي.. 4

أفّكُر في تطبيقاٍت أخرى للتشابِه في الحياِة العمليِة، وأتحدُث عنها مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

English meaningword

Reserve

ecotourism

unique

species
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيّةُ: يمارُس طفلي في هذا النشاِط مهارةَ القراءِة الجهريِة، واستخالَص المعاني واألفكاِر والصوِر والدالالِت اللغويِة مْن نصٍّ 
مقروٍء، ثمَّ يمارُس مهارةَ الكتابِة لمحاكاِة النصِّ الذي قرأَهُ، ويطبُق المهاراِت اللغويةَ الُمتعلَّمةَ.

العلوُم: يطوُر هذا النشاطُ لدى طفلي مهارةَ االستقصاِء والبحِث واالستكشاِف، ويساعُدهُ على تمييِز السلوكاِت الفطريِة مَن الُمتعلَّمِة لدى 
الكائناِت الحيِة، ُمبيِّنًا أهميتَها وذاكًرا بعَض األمثلِة عليها، ويشجُع هذا النشاطُ طفلي على تبادِل إجاباتِِه مَع زمالئِِه أْو أفراِد أسرتِِه والمناقشِة 

فيها للحصوِل على التغذيِة الراجعِة المناسبِة.

. اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على اكتساِب مفرداٍت جديدٍة، كما يساعُدهُ على تطبيِق استخداماِت الفعِل المضارِع المستمرِّ

. الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تطبيِق ما تعلَمهُ عِن التشابِه ومعامِل المقياِس والتكبيِر عبَر توظيِف ذلَك في موقٍف حياتيٍّ

َ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 االستجابِة

  اللّغةُ العربيّةُ: أيَّتُها األرُض

في فكرِة النصِّ ومعاني المفرداِت الجديدِة مَن السياِق  إْن أمكَن، وأستمُع لقراءتِِه وأوجهُهُ، وأناقُشهُ  النصَّ مَع طفلي  الطّريقةُ: أقرأُ 
أْو أساعُدهُ على استخراِج معناها مَن المعجِم. أوجهُهُ إلى حلِّ المهماِت، وأتأكُد مْن فهِمِه المطلوَب مَن السؤاِل، وأناقُشهُ في اإلجاباِت 
وأعزُزهُ. أشارُكهُ في التفكيِر والعصِف الذهنيِّ والتخطيِط للتحدِث، وأستمُع لتحدثِِه، ثمَّ أمدُحهُ على ذلَك وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ إْن 

ُوِجدْت.

  العلوُم: سلوُك الكائِن الحيِّ

الفرَق بيَن السلوِك الفطريِّ والسلوِك  الطّريقةُ: أوجهُ طفلي إلى قراءِة النصِّ المرفِق بالنشاِط قبَل إجابِة األسئلِة، وأستذكُر مَعهُ 
الُمتعلَِّم لدى الكائناِت الحيِة، وأساعُد طفلي على الوصوِل إلى مصادِر المعرفِة المتاحِة وعلى الوصوِل إلى الرمِز سريِع االستجابِة 
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الطّريقةُ: أوجهُ طفلي إلى قراءِة العنواِن أواًل؛ ليستدلَّ على مضموِن النصِّ وموضوِعِه، ثمَّ قراءتِِه قراءةً صامتةً متمعنةً؛ ليحلَّ المهماِت 
المطلوبةَ إليِه. أقدُم لَهُ المساعدةَ إْن لزَم األمُر.

  الرياضياُت: حمايةُ كوكِب األرِض

الطّريقةُ: أستذكُر مَعهُ المفاهيَم التي تعلَمها حوَل التشابِه، أسألُهُ: متى يكوُن الشكالِن متشابهيِن؟ أطلُب إليِه تقديَم أمثلٍة على ذلَك. وأسألُهُ: 
مالذي يعنيِه معامُل المقياِس؟ كيَف يجُدهُ؟ ما أهمُّ تطبيقاتِِه؟ 

أشارُكهُ في التفكيِر في تصميِم الشعاِر الذي يعبُِّر عْن مجموعِة الحفاِظ على كوكِب األرِض. أستمُع إلجاباتِِه وتبريِرِه األسئلةَ المطروحةَ 
في النشاِط، وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ إْن أمكَن.
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