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 اللغةُ العربيةُ: رحلةٌ إلى تركيا
 أوًل: أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً صحيحةً ُمعبِّرةً، ُمراِعيًا عالماِت الترقيِم، والتلويَن في أدائي وفَق المعنى، ثمَّ أتبادُل القراءةَ والتقييَم مَع 

أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.
كانِت الرحلةُ عذبةً رائعةً؛ فقْد أوغْلنا أكثَر فأكثَر في جباِل تركيا وأشجاِرها وعيونِها وروابيها الخضراِء. البدايةُ كانْت في حدائِق 
)أمركان( عنَد ضواحي إسطنبوَل. كاَن الصباُح ُمشِرقًا جمياًل. فوجْئُت وأنا أدخُل المكاَن أنهُ يضمُّ جناحيِه على حشوٍد مَن األشجاِر 
الفطوَر  تناوْلنا  بلدي.  في  مثلَها  أَر  لْم  أراها ألوِل مرٍة،  متفردةٌ  أشجاٌر  األخرياِت.  تختلُف عِن  منها  كلَّ واحدٍة  وأنَّ  العاليِة،  البريِة 
هناَك والتقْطنا صوًرا تذكاريةً. ثمَّ ما لبْثنا أْن عبْرنا جسَر البسفوَر الطويَل صوَب الضفِة األخرى. بعَد نصِف ساعٍة، كنا ندخُل إلى 
أحِد المراكِب؛ ليجتاز بنا جانبًا مْن )مرمرةَ( ُمختِصًرا الطريَق البريَّ الطويَل. حافاُت البحِر الشرقيةُ تلوُح للمسافريَن بقراها األنيقِة 

وخضرتِها الوادعِة.
صبيحةَ اليوِم التالي، ركْبنا )التلفريَك( الذي صعَد بنا على السلِك الرفيِع صوَب األعالي، تئزُّ المركبةُ بثقلِها ميممةً صوَب القمِة التاليِة. 
أحدُق إلى األسفِل، الوادي أصبَح أكثَر نأيًا، مهرجاٌن لونيٌّ لعالٍم يقترُب مَن الخريِف، تتداخُل أوراقُهُ الكثيفةُ، درجاٌت لونيةٌ تبدأُ مَن 
األبيِض وتنتهي إلى األخضِر العميِق، مجتازةً األصفَر والبرتقاليَّ والناريَّ واألحمَر والبنيَّ بتداخٍل ُمدِهٍش تغيُب فيِه الفواصُل والحدوُد.
عماد الدين خليل – مْن أدِب الرحالِت – بتصرف

 ثانيًا: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على دفتري، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع زمالئي أْو أفراِد أسرتي:
، وأبحُث عْن معناها في المعجِم. - أبحُث عْن ثالِث كلماٍت أشكلَْت عليَّ

- أتأمُل الوصَف الذي ذكَرهُ الكاتُب للمنظِر الطبيعيِّ في الوادي أسفَل )التلفريِك(، ثمَّ أرسُم لوحةً تمثُل هذا المنظَر. وأصفُها بكلماتي.
- أبيُّن جمالياِت الوصِف في عبارِة: )حافاُت البحِر الشرقيةُ تلوُح للمسافريَن بقراها األنيقِة وخضرتِها الوادعِة(.

- برأيي، لماذا يكتُب الرحالةُ مذكراتِِه؟
- أبحُث في النصِّ عْن فعليِن صحيحيِن وفعليِن معتليِن وأسجلُهما في دفتري.

  ثالثًا: أبحُث عْن معالِم بلٍد أرغُب في زيارتِِه، ثمَّ أكتُب يومياِت رحلٍة ُمتخيَّلٍة إلى تلَك البلِد. أحاكي أسلوَب الكاتِب في النصِّ الذي 
قرأتُهُ، أراعي في كتابتي السالمةَ اللغويةَ والنحويةَ، وعالماِت الترقيِم وتسلسَل األفكاِر. أتبادُل مَع زميلي اليومياِت التي كتبناها، 

ونتبادُل التقويَم وفَق المعاييِر.

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 )8(: مذكراُت رحالٍة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّرياضّياُتالعلوُمالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
أقرأَ النصَّ قراءةً جهريةً سليمةً، ُمستخِرًجا بعَض األساليِب اللغويِة الُمتعلَّمِة، وُمْنتَفًِعا مَن النّصِّ في 	 

كتابِة فقرٍة عْن موضوعاٍت حياتيٍّة.
- أستكشَف تكيفاٍت في الحيواناِت والنباتاِت تساعُدها على البقاِء.	 

- أربطَ بيَن عدِم قدرِة النوِع على التكيِف مَع ظروِف البيئِة المتغيرِة، وانقراِضِه.
- أبيَّن دوَر األحافيِر في تعّرِف خصائِص كائناٍت حيٍة عاشْت مْن مالييِن السنيَن.

أحلَّ مسألةً عْن مساحِة الدائرِة ومحيِطها.	 
أقرأَ حواًرا باللغِة اإلنجليزيِة عْن رحلٍة.	 

أحتاُج إلى: قلٍم وورقٍة، وكرتوٍن، والصٍق، وألواٍن.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 العلوُم: رحلةٌ إلى غاباِت األمازوِن
متراميةُ  األدغاُل  تلَك  العالِم،  في  األماكِن طبيعيةً  أكثِر  الجنوبيِة،  أمريكا  في  البرازيِل  في  األمازوِن  غاباِت  إلى  المرةُ  هِذِه  رحلتي 
رائعةٌ،  أصواُت طيوٍر  نعرفُها.  والتي ال  نعرفُها  التي  الكائناِت  مَن  كثيًرا  فيها  رأيُت  أطرافِها.  بيَن  يتراقُص  نهٍر  األطراِف، وسطَ 
حيواناٌت زاحفةٌ على األشجاِر وعلى أرِض الغابِة، ثعابيُن ضخمةٌ، حيواناٌت مفترسةٌ، وحيواناٌت عجيبةٌ، أبهرني جمالُها، سأحرُص 
على التقاِط صوٍر لها وجمِع ما يكفي مْن معلوماٍت لتنظيِم معرٍض بيئيٍّ بعَد عودتي بالتعاوِن مَع الجمعيِة البيئيِة لحمايِة الطبيعِة احتفااًل 
باليوِم العالميِّ للحياِة البريِة الموافِق الثالَث مْن آذاَر مْن كلِّ عاٍم، يعرُض بطاقاٍت تعريفيةً لبعِض الحيواناِت والنباتاِت البريِة تتحدُث 

عنها وعْن طرائِق تكيفِها مَع البيئِة بما يساعُدها على البقاِء.
.  - أستذكُر مَع زمالئي أِو أحِد أفراِد أسرتي مفهوَم التكيِف وأنواِعِه وأهميتَهُ للكائن الحيِّ

نًا إياها: صورةَ الحيواِن أِو النباِت،    أساعُد عماًدا على تصميِم البطاقِة التعريفيِة الخاصِة بكلِّ حيواٍن أْو نباٍت مرفٍق باألسفِل، ُمضمِّ
واسَمهُ، والبيئةَ التي يعيُش فيها، وطريقةَ تكيفِِه مَع بيئتِِه، ونوَع التكيِف، وأهميةَ الطريقِة التي يتكيُف بها لَهُ )مثِل: الحمايِة مَن األعداِء، 

وحمايِة نفِسِه مَن البرِد القارِص أِو الحرِّ الشديِد(.

تصميِم  في  أحتاُجها  التي  المعلوماِت  عِن  البحِث  في   )QR Code( االستجابِة  سريِع  والرمِز  المتاحِة  المعرفِة  بمصادِر  أستعيُن   -
البطاقاِت التعريفيِة.

- أتبادُل أنا وزمالئي بطاقاتِنا التعريفيةَ ونتناقش فيها متحققيَن مَن المعلوماِت التي ضمنَها كلٌّ منا ثمَّ نختاُر أدقَّها وأجملَها لتصميِم 
البطاقِة التعريفيِة بصورتِها النهائيِة.

ًحا سبَب االختالِف. - يتكيُف نباُت اإليلوديا مَع بيئتِِه المائيِة بصورٍة مختلفٍة عْن نباِت زنبِق الماِء، أقارُن بينَهما ُموضِّ
  أراَد عماٌد تحضيَر عرٍض تقديميٍّ خاصٍّ بالمعرِض يتحدُث فيِه عْن أهميِة الحفاِظ على الحياِة البريِة وحمايِة ما فيها مْن كائناٍت حيٍة 

مَن االنقراِض، أساعُدهُ على تحضيِر العرِض التقديميِّ ُمبيِّنًا فيه:
مفهوَم االنقراِض.. 1
أثَر التغيراِت في األنظمِة البيئيِة )الطبيعيِة أْو مْن فعِل اإلنساِن( على بقاِء الكائناِت الحيِة.. 2
أمثلةً على كائناٍت حيٍة انقرَضْت أْو مهددٍة باالنقراِض.. 3
ِف خصائِص كائناٍت حيٍة عاَشْت قبَل مالييِن السنيَن ثمَّ انقرَضْت، مَع إعطاِء بعِض األمثلِة.. 4 دوَر األحافيِر في تعرِّ
دوَرنا في حمايِة الكائناِت الحيِة المهددِة باالنقراِض.. 5

، ثمَّ أعرُضهُ على معلمي لتقييِمِه.  - أناقُش أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في العرِض التقديميِّ

 الرياضياُت: رحلةٌ إلى بيرو
بعَد رحلتي إلى غاباِت األمازوِن في البرازيِل، توجْهُت إلى البيرو. في البيرو ذهبُت إلى واحدٍة مْن أطالِل 
حضارِة إمبراطوريِة اإلنكا المذهلِة وهَي مدرجاُت موراي الدائريةُ الرائعةُ. يقاُل إنَّ هِذِه المدرجاِت كانَْت 
تُستخَدُم ألغراٍض زراعيٍة. يبلُغ عمُق هِذِه المدرجاِت أكثَر مْن 150 متًرا. مْن غرائِب هِذِه المدرجاِت هَي 
درجاُت الحرارِة، فدرجةُ الحرارِة في أعلى المدرجاِت أعلى منها في نقطِة العمِق بـ 15 درجة سلسيوس، 

ولهذا يُعتقَُد أنَّ اإلنكا قِد استخدَمْتها لتحديِد المناطِق األفضِل لزراعِة المحاصيِل المختلفِة.
تسّمى هِذِه الدوائُر، دوائَر متحّدةَ المركِز، أْي أنَّها جميًعا تشترُك في المركِز نفِسِه. ونستطيُع أْن نرى 	 

تطبيقاٍت عديدةً للدوائِر متحدِة المركِز مْن حولِنا.
الدائرِة ومحيطَها، وفي هذا النشاِط سأوظُّف ما تعلّمتُهُ لحلِّ هِذِه 	  تعلّْمُت في مادِة الرياضياِت مساحةَ 

المسألِة عِن الدوائِر متحدِة المركِز.
2
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  في الشكِل المجاوِر ثالثةُ دوائَر متحدِة المركِز، نصُف قطِر الدائرِة األصغِر 2cm ونصُف قطِر الدائرِة 
متساويتيِن.  مساحتيِن  المظللِة  المنطقِة  مساحةَ  تقسُم  متقطٍع  بشكٍل  المرسومةُ  الدائرةُ   .14cm األكبِر 

أحسُب نصَف قطِر هِذِه الدائرِة المتقطعِة، ثمَّ أحسُب مساحتَها ومحيطَها.
  للتفكيِر في المسألِة. يمكنُني تمييُز المساحتيِن في المنطقِة المظللِة كاملةً اللتيِن تقسُمهما الدائرةُ المتقطعةُ 

بمنطقٍة مظللٍة باللوِن الغامِق، ومنطقٍة مظللٍة باللوِن الفاتِح. كما في الشكِل. 
أفكُر كيَف يمكنُني االستفادةُ مْن مساحِة المنطقِة المظللِة كاملةً، ومساحِة المنطقِة المظللِة باللوِن الغامِق، 

ومساحِة المنطقِة المظللِة باللوِن الفاتِح، ألتمكَن مْن إيجاِد نصِف القطِر.
كيَف يمكنُني إيجاُد كلٍّ مْن هِذِه المساحاِت؟ وما العالقاُت التي تربطُ بينَها؟ وأيٌّ منها ستساعُدني على 

إيجاِد نصِف القطِر؟
بعَد إيجاِد نصِف القطِر، أجُد محيطَ الدائرِة وأجُد مساحتَها.

 أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في أفكاري وطريقِة حلّي، وأفكُر إْن كانَْت هناَك طرائُق أخرى لحلِّ هِذِه المسألِة.

 English Language: An Imaginary Trip

Think: What did a traveller need to take in the past while travelling?
Jana was reading an exciting story when her friend Salma called her. Read the 
dialogue between Jana and Salma to answer the questions.
Salma: What are you doing Jana?
Jana: I am reading an interesting story about travelling and travellers?
Salma: What is it called? Who is the author? And what is it about?
Jana: Around the World in 80 Days. The author is Jules Verne. It is about a fictional 
English man who was trying to win a bet to travel around the world in 80 days.
Salma: It seems like a nice story. I will search the Internet and read it. Jana, 
I remembered that our English teacher told us to prepare a dialogue about a 
journey. I have an idea!
Jana: What is it?
Salma: We will prepare an imaginary journey for Ibn Battuta. You will be Ibn Battuta and I will be the interviewer. 
We will prepare a dialogue of questions and answers.
Jana: I loved the idea. 
1. The word “story” was described by 3 different words. What are they?

)a(  ............................................
)b(  ............................................
)c(  ............................................

2. I will prepare a dialogue with my friend by using the simple present and present continuous. My friend and I 
will prepare 5 questions and 5 answers.

3. If you want to travel to a place, where would that place be? Why?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

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 وتطبيِق المهاراِت اللغويِة الُمتعلَّمِة.

العلوُم: ينمي هذا النشاطُ لدى طفلي اتجاهاٍت وقيًما إيجابيةً نحَو استشعاِر عظمِة خلِق هللاِ سبحانَهُ وتعالى بما يدفُعهُ إلى إدراِك أهميِة المحافظِة 
على الحياِة البريِة وحمايتِها، كما يطوُر لديِه مهاراِت البحِث والتقييِم إضافةً إلى التفكيِر الناقِد واإلبداعيِّ عبَر توجيِه الطلبِة إلى االستعانِة 
بمصادِر المعرفِة المتاحِة في بحثِِه عِن المعلوماِت وتقييِمها ثمَّ تصميِم البطاقِة التعريفيِة الخاصِة بكلِّ حيواٍن أْو نباٍت، وختاًما إعداُد عرٍض 
تقديميٍّ يتحدُث عِن االنقراِض وعالقتِِه بالتغيراِت في األنظمِة البيئيِة ودوِرنا في حمايِة الكائناِت الحيِة المهددِة  باالنقراِض بما يزيُد مْن 

. وعيِهُم البيئيِّ

الّرياضيّاُت: يعزُز هذا النشاطُ لدى طفلي التفكيَر الرياضيَّ والقدرةَ على حلِّ المشكالِت، عبَر تطبيِق ما تعلَمهُ حوَل مساحِة الدائرِة ومحيِطها 
في حلِّ مسألٍة وإيجاِد روابطَ وعالقاٍت بيَن المعطياِت المختلفِة.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تنميِة مهارِة الحواِر. كما يساعُدهُ على االبتكاِر عبَر إعداِدِه حواًرا عْن رحلٍة ورحالٍة ُمستنًِدا 
إلى معرفتِِه عْن بعِض الرحالِة في التاريِخ.

َ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: رحلةٌ إلى تركيا
في فكرِة النصِّ ومعاني المفرداِت الجديدِة مَن السياِق  إْن أمكَن، وأستمُع لقراءتِِه وأوجههُ، وأناقُشهُ  النصَّ مَع طفلي  الطّريقةُ: أقرأُ 
أْو أساعُدهُ على استخراِج معناها مَن المعجِم. أوجههُ إلى حلِّ المهماِت، وأتأكُد مْن فهِمِه المطلوَب مَن السؤاِل، وأناقُشهُ في اإلجاباِت 
إْن  الراجعةَ  التغذيةَ  لَهُ  أثني عليِه وأقدُم  ثمَّ  للكتابِة، وأطلُع على ما كتَب،  الذهنيِّ والتخطيِط  التفكيِر والعصِف  في  وأعزُزهُ. أشارُكهُ 

ُوجَدْت.

  العلوُم: رحلةٌ إلى غاباِت األمازوِن
، أساعُد طفلي على توفيِر مصادِر المعرفِة التي يحتاُجها في  الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي مفهوَم التكيِف بنوعيِه وأهميتِِه للكائِن الحيِّ
ًدا ضرورةَ تحري الدقِة  بحثِِه إضافةً إلى األدواِت الالزمِة لتصميِم البطاقاِت التعريفيِة، أوجهُ طفلي في أثناِء بحثِِه عِن المعلوماِت ُمؤكِّ

، أناقُشهُ وأشجُعهُ وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ المناسبةَ. في أثناِء اإلجابِة. أستمُع لطفلي في أثناِء عرِضِه التقديميِّ

  الرياضياُت: رحلةٌ إلى بيرو
الطّريقةُ: أوجههُ إلى توظيِف خطواِت حلِّ المسألِة، أطلُب إليِه قراءةَ المسألِة بتمعٍن وتوضيَح ما فهَمهُ منها، عبَر إعادِة صياغتِها بكلماتِِه 
الخاصِة، ثمَّ أسألَهُ كيَف تخططُ لحلِّ هِذِه المسألِة؟ هْل سبَق أْن حللَت مسألةً مشابهةً؟ ما رأيَك في تمييِز المنطقتيِن المظللتيِن بألواٍن 
مختلفٍة، ما العالقاِت التي تربطُ بيَن هِذِه المساحاِت المظللِة؟ ما القانوُن الذي ستستخدُمهُ إليجاِد نصِف القطِر؟ كيَف تتأكُد مْن صحِة 
ومنطقيِة حلَِّك؟ هْل هناك طرائُق أخرى، أستمُع لتوضيحاتِِه باهتماِم، أوجههُ إلى كتابِِه المدرسيِّ أْو إلى معلِمِه إِن احتاَج إلى ذلَك. مَن 

المفيِد كذلَك تشجيُعهُ على البحِث عْن آثاٍر أخرى في حضاراٍت مختلفٍة تظهُر دائريًّا.

An Imaginary Trip :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
لَهُ  وأقدُم  إعداِدِه األسئلةَ  أثناِء  في  أراقبُهُ  بيَن جنى وسلمى.  الحواِر  ثمَّ قراءِة  أواًل،  التفكيِر  الطّريقةُ: أشجُع طفلي على قراءِة سؤاِل 

المساعدةَ إْن لزَم األمُر. أتبادُل األدواَر مَعهُ في أثناِء التدرِب على الحواِر.
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