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 اللّغةُ العربيّةُ: رحلةُ العودِة

: الثامُن الصفُّ
نشاُط )9(: رحالٌت ومغامراٌت

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:
• تعليماٌت•صوتيّةٌ•ومرئيّةٌ•ترشُدني•في•أثناِء•تنفيِذ•األنشطِة.	
• أمثلةٌ•على•األنشطِة•المنجزِة•والمهّماِت•اإلضافيِّة•جميِعها.	
• •باللّغِة•العربيِّة،•والتّعليماِت•باللّغِة•اإلنجليزيِّة.••••••	 •للنّصِّ تسجيٌل•صوتيٌّ

اسُم الطالِبالتاريُخ:العلوُمالرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• •ما•يواجُهني•مْن•	 •قراءًة•جهريًة•صحيح��ًة•وُمعبِّرًة،•ُمراِعًيا•عالماِت•الترقيِم،•ُمس��تعيًنا•بما•أقرأُ•في•ح��لِّ أق��رأَ•الن��صَّ
ًفا•في•تحدُّثي•مصطلحاٍت•ذاَت•عالقٍة•بموضوِع•التحدِث. مشكالٍت،•ُموظِّ

• 	. أكتَب•قصًة•قصيرًة•بناًء•على•قراءتي•النصَّ
• •القائِم•ومساحِة•سطِحِه.•	 •مسائَل•على•حجِم•المنشوِر•الثالثيِّ أحلَّ
• ًحا•بعَض•التراكيِب•الجيولوجيِة•التي•تحدُث•في•صخوِر•القشرِة•األرضيِة.	 أُحدَد•طبقاِت•األرِض•الرئيسَة•وتقسيماِتها،•ُموضِّ

أحتاُج إلى: أقالٍم،•وأوراٍق•جانبيٍة،•ومعجوٍن•ملوٍن،•وبيضٍة•مسلوقٍة،•وبصٍل،•وقطٍع•مَن•اإلسفنِج•الملوِن،•والصٍق،•ومشرٍط.

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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•في•إجابتي: 1.أتأمُل•الرسالةَ•اآلتيةَ،•ثمَّ•أجيُب•عِن•األسئلِة•التي•تليها،•وأناقُش•مجموعةً•مْن•زمالئي•في•الصفِّ
•معاني•المعزِة•لَك•مْن•رحلتي•األولى،•وقْد•حطَّْت•بي•الرحاُل• »صديقي•العزيَز•بهاُء،•أخطُّ•لَك•كلماتي•المفعمةَ•بكلِّ
في•بالٍد•جميلٍة•جًدّا،•إنها•)آيسلندا(•بالُد•العجائِب•والمغامراِت.•سأخبُرَك•عْن•رحلتي•بْل•مغامرتي•داخَل•بركاٍن•
خامٍد،•فوهتُهُ•مفتوحةٌ،•وهذا•ما•جعَل•نزوَل•الزواِر•إلى•داخِل•البركاِن•سهاًل،•حيُث•نزلَْت•بنا•الرافعةُ•إلى•أسفِل•
البركاِن،•فشَمْمنا•صدأَ•الحديِد،•وشاهْدنا•بعَض•الصخوِر..........،•وكْم•هَي•الطبيعةُ•عجيبةٌ•وساحرةٌ•حتى•في•هذا•
البركاِن•الذي•كاَن•في•يوٍم•ما•ِحمًما•ناريةً•ملتهبةً،•فأصبَح•منظًرا•خالبًا•جمياًل،•وفي•طريِق•العودِة……...«•.

ًحا•الهدَف•مْن•مغامرتِِه•داخَل•فوهِة•البركاِن. •أحدُث•زمالئي•عِن•المغامرِة•التي•قاَم•بها•كاتُب•الرسالِة،•ُموضِّ
•أفكُر•في•المخاطِر•التي•يمكُن•أْن•يواجهَها؟

•أكمُل•كتابةَ•تفاصيِل•الرحلِة•في•الرسالِة•بجملٍة•أْو•جملتيِن•بعَد•العبارتيِن•اآلتيتيِن:•»وشاهْدنا•بعَض•الصخوِر…….«،•»وفي•طريِق•العودِة……...•«.•
يمكنُني•أْن•أستعيَن•بدرِس•باطِن•األرِض•في•مبحِث•العلوِم.••

•اآلتَي•قراءةً•جهريةً•صحيحةً•وُمعبِّرةً،•ُمراِعيًا•عالماِت•الترقيِم،•ثمَّ•أنفُذ•المطلوَب•مني•يليِه:  2.•أقرأُ•النصَّ
»بلْغنا•المحطةَ•قبَل•موعِد•القطاِر•بعشِر•دقائَق،•وكانَِت•المحطةُ•تستعدُّ•الستقباِل•قطاريِن،•أحُدهما•مَن•الغرِب،•واآلخُر•مَن•الشرِق،•وعنَدما•جاَء•دوري،•
طلْبُت•تذكرتيِن،•فناولَني•البائُع•التذكرتيِن•وحدَد•الثمَن،•مدْدُت•يدي•إلى•جيبي•ولْم•أقْع•فيها•على•حافظِة•نقودي،•ووقْفُت•كالمصعوِق•وأنا•ال•أدري•ماذا•
•مْن•بيروَت•إلى• أفعُل.•ولكْم•ُسّرَي•عني•عنَدما•عاَد•رفيقي•وفي•يِدِه•التذكرتاِن•وقاَل•ملهوفًا:•هيّا•بنا.•انفرَجِت•الحاُل•عنَدما•وصْلنا•بيروَت،•فالطريُق•يمرُّ
•صخوَر•الشخروِب•وأشجاَرهُ• •تلَك•البقعةُ•الحبيبةُ•إلى•قلبي،•غمرتني•غبطةٌ•ال•توصُف،•وشعْرُت•كأنَّ بسكنتا•مسقِط•رأسي•بالشخروِب،•وعنَدما•أطلَّْت•عليَّ
•مثَل•ما•بي•إليها،•ولْم•أجْد•مَن•األهِل•هناَك•غيَر•الوالِد•وحَدهُ،•وكاَن•يسقي•بعَض•مزروعاٍت• وشحاريَرهُ•وحساسينَهُ•تنادي•باسمي،•وبها•مَن•الشوِق•إليَّ
؛•ألنَّهُ•لْم•يعرْفني•إال•بعَد•أْن•أصبْحُت•على•بضعِ•خطواٍت•منهُ،•فألقى•المجرفةَ•التي•في•يِدِه•أرًضا،• •وال•بشَّ صيفيٍة،•وكاَن•قْد•رآني•قادًما•مْن•بعيٍد،•فما•هشَّ
ني•بذراعيِه•القويتيِن.•أما•والدتي،•فما•إْن•سمَعْت•صوتي،•حتى•هبَّْت•واندفَعْت•نحوي،•وال•تجُد•ما•تقولُهُ•أكثَر•مْن•»نشكُرَك•يا•ربي• •وضمَّ وأقبَل•عليَّ
ونحمُدَك«.•مْن•ذكرياِت•ذلَك•الصيِف•ال•تزاُل•ماثلةً•في•ذهني•وأنا•جالٌس•عصَر•ذلَك•اليوِم•تحَت•أطناِف•الصخوِر•الشاهقِة•في•الشخروِب؛•حيُث•أعشاُش•
السنونو•والخطاِّف،•وحيُث•قناةُ•نبعِ•صنّيَن•ومياهُهُ•البلوريةُ•الباردةُ.•وعلى•مسافاٍت•مني•حقوٌل•فيها•الحصادوَن،•وفيها•أغناٌم•وأبقاٌر•ترعى•مطمئنةً،•ومْن•
خلِف•الجميعِ•قِد•انتصبَْت•قامةُ•تالِل•صنّيَن،•وراَحْت•أشعةُ•الشمِس•تتزحلُق•على•نواتئِها•فتتوهُج•بألواٍن•كلُّها•سحٌر،•ويمشي•فكري•الهوينى•مَع•الظالِل•
•ذلَك؟• •تسألُني•مْن•أيَن•كلُّ •شيٍء،•ففي•داخلي•أصواٌت•ال•تنفكُّ واألنواِر•ومَع•قطراِت•الماِء•في•القناِة،•وفي•الفضاِء•وما•هَي•إال•دقائُق•حتى•يغيَب•عني•كلُّ
• •ذلَك•حكمةٌ•مَن•هللاِ.•أحسُّ •شيٍء،•فوراَء•كلِّ وإلى•أيَن؟•ولماذا•هذا•التنويُع•الهائُل•في•األشياِء•حتى•ال•تجَد•عشبتيِن•أْو•زهرتيِن•أْو•إنسانيِن•متشابهيِن•في•كلِّ
•أبوابًا•كثيرةً•مغلقةً•في•داخلي•أخَذْت•تتفتُح،•وإذا•بي•أعوُد•حيُث•كْنُت،•على•أطناِف•الصخوِر•مْن•فوقي،•أعوُد•وكأنني•عائٌد•مْن•رحلٍة•استغرقَْت•أبدياٍت،• كأنَّ

ني•أوسَع•وأكبَر•مما•كْنُت•بكثيٍر«. •شاهٍق،•ولكنَّني•في•الوقِت•عينه،•أحسُّ ني•كالهابِط•إلى•األرِض•مْن•علوٍّ وأحسُّ
ميخائيل•نعيمة،•سبعوَن،•حكايةُ•عمٍر
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 A Journey to the center of Earth :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Have you ever thought of the earth and its layers? If you go to the center of earth, what would you see there? Share your 

thoughts with your friend.
Before you read, check the meaning of the following words and share them with your partner.
        accompany -   peak - light up – explode - erupt
Read•the•following•story••by•Jules•Verne,•who•is•the•father•of•science•fiction,•and•answer•the•following•questions.•

Professor Liderbrock was a respected scientist. He was a great mind in his town. He had a nephew. His name was Axel. 
He helped Professor Liderbrock in his experiments. One day, the professor bought an old book to read. When he opened 
it, something fell out. It was a secret message written on old paper! Liderbrock and Axel had to put together all the parts 
of•the•puzzle•to•figure•out•what•it•said.•The•professor•read•the•code•to•discover•that•it•was•a•map•to•the•center•of•the•earth.
They•decided•to•start• their•journey•to•Iceland.•They•took•the•train•till• they•arrived•there.•Once•they•arrived,•Hans,•a•
famous•explorer,•accompanied•them•in•their•journey.•They•walked•till•they•reached•a•peak•of•huge•volcano,•which•lead•
to•the•center•of•earth.•They•got•down•with•deep•concern.•After•hours,•they•found•a•place•to•rest.•The•professor•checked•
the tools they have like thermometer, compass and pressure gauge. He also collected samples of rocks and minerals he 
found there to study them. After a few days of walking, Axel  lost his company. So, he walked till he reached a forest 
with huge mushrooms. At the end of the forest, he found Hans and Liderbrock looking for him. All of them were amazed 
when•they•saw•a•beach•light•up•with•something•like•the•sun.•They•sailed•on•a•boat•they•found•on•the•beach.•During•their•
sailing, they saw many extinct sea creatures of old ages.
When•they•reached•an•island,•they•started•a•fire,•but•unfortunately,•huge•numbers•of•Mammoths•ran•after•them.•They•hid•
in•a•cave,•but•stones•fell•to•lock•it.•They•decided•to•explode•the•entrance.•Once•they•did•it,•a•huge•volcano•erupted•and•
pushed•them•above.•They•woke•up•finding•themselves•in•Italy.

Suggest a title to the story?
Why did the professor take the compass, thermometer and pressure gauge with him?
This•story•is•classified•as•science•fiction.•It•is•a•type•of•literature•that•mixes•between•fiction•and•science.•Think•with•your•

partner•about•the•features•that•made•this•text•as•science•fiction.
Now it is your turn, imagine you fell from a plane into an island that leads the center of the earth.
Write•your•own•journey.•Try•to•be•creative!
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•أبحُث•عْن•معاني•المفرداِت•اآلتيِة•في•المعجِم:
•••••••ُسّري•عني،•غبطة،•هّش،•بّش،•أطناف،•نواتئها،•الهوينى.

،•مكاُن: •أضُع•دائرةً•حوَل•رمِز•اإلجابِة•الصحيحِة:•المقصوُد•بعبارِة•"مسقِط•رأسي"•الواردِة•في•النصِّ
•••••••أ.•اإلقامِة•••••••••ب.•السفِر••••••••ج�.•الميالِد••••••د.•النوِم

-•يقوُل•الكاتُب:•"أعوُد•وكأنَّني•عائٌد•مْن•رحلٍة•استغرقَْت•أبدياٍت"،•أستنتُج•سبَب•سفِر•الكاتِب•إلى•بالِد•الغربِة؟
"،•و"وقْفُت•كالمصعوِق"؟ •وال•بشَّ •مْن:•"فما•هشَّ -•ما•داللةُ•استخداِم•الكاتِب•كاًلّ

ني•أوسَع•وأكبَر•مما•كْنُت•بكثيٍر"؟ •شاهٍق،•ولكنَّني•في•الوقِت•عينِِه،•أحسُّ ني•كالهابِط•إلى•األرِض•مْن•علوٍّ -•ماذا•قصَد•الكاتُب•بقولِِه:•"وأحسُّ
•صخوَر•الشخروِب•تنادي•باسمي،•أعوُد•وكأنَّني•عائٌد•مْن•رحلٍة• •تسألُني،•ال•تزاُل•ماثلةً•في•ذهني،•كأنَّ -•أبيُن•نوَع•الخبِر•في•الجمِل•اآلتيِة:•ال•تنفكُّ

استغرقَْت•أبدياٍت.
ا: •إعرابًا•تاًمّ -•أعرُب•الكلماِت•الملونةَ•في•النصِّ

•تلَك•البقعةُ•الحبيبةُ•إلى•قلبي،•غمرْتني•غبطةٌ•ال•توصُف". -•أوضُح•الصورةَ•الفنيةَ،•ُمبيِّنًا•أثَرها•في•المعنى•في•عبارِة:•"عنَدما•أطلَّْت•عليَّ
•أقترُح•ثالثةَ•حلوٍل•لمشكلٍة•ُمفتَرضٍة•وهَي•فقداني•نقودي•وأنا•في•بالِد•الغربِة. -•أستقصي•سبَب•فقداِن•حافظِة•النقوِد،•ثمَّ

ًحا• -•أصُف•بكلماتي•شفويًّا•من•)3-4(•دقائَق•العالقةَ•التي•تجمُع•ميخائيَل•نعيمةَ•بمنطقِة•الشخروِب•وتضاريِسها•)مظاهِر•البيئِة•الجغرافيِة(،•ُموضِّ
التغيراِت•التي•حدثَْت•فيها•بفعِل•العوامِل•الطبيعيِة.

•نتناقُش•في•موضوِع•تضاريِس•سطِح•األرِض،•وعالقتِها•باإلنساِن. •نتبادُل•تقييَم•األداِء•في•مهارِة•التحدِث،•ثمَّ •أستمُع•لزمالئي،•ثمَّ

 الرياضيّاُت: رحلةٌ إلى باطِن األرِض
ا•بطبقاتِها•المتتاليِة؛•لذلَك•خطْطُت•لهِذِه•المغامرِة،•وبحْثُت•في•المواقِع•اإللكترونيِة•عْن•هِذِه• أتخيُل•نفسي•في•أثناِء•الرحلِة•إلى•أعماِق•األرِض،•ماًرّ
•قائٍم،•قاعدتُهُ•على•شكِل•مثلٍث•قائِم•الزاويِة،•طوال•ضلَعي• •منها،•فصمْمُت•نموذًجا•لطبقاِت•األرِض•على•شكِل•منشوٍر•ثالثيٍّ الطبقاِت،•وعمِق•كلٍّ
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الزاويِة•القائمِة•6•سم،•8•سم،•كما•في•الشكِل•المجاوِر:
1(•أحسُب•مساحةَ•القاعدِة•مثلثِة•الشكِل.

 2(•أحسُب•محيطَ•القاعدِة•مثلثِة•الشكِل•)يُمكُن•تطبيُق•مبرهنِة•فيثاغورس(.
 3(•أكتُب•أنا•وزميلي•الجدوَل•اآلتَي•على•ورقٍة•جانبيٍة،•وأمألُ•العموديِن•الثانَي•والثالَث،•ويمألُ•زميلي•األعمدةَ•الرابَع•
: والخامَس•والسادَس،•اعتماًدا•على•األبعاِد•المبينِة•في•النموذِج،•مَع•توضيِح•القوانيِن•المستخدمِة•وخطواِت•الحلِّ

 العلوُم:  )باطُن األرِض( مَن الخياِل إلى الحقيقِة العلميِة
ال•يتوقُف•العلماُء•عِن•التفكيِر•في•ماهيِة•باطِن•األرِض•ومحتوياتِِه،•ويستخدُم•العلماُء•الوسائَل•واألساليَب•العلميةَ•جميَعها•لدراسِة•بنيِة•األرِض•الداخليِة.

سأتخيُل•نفسي•رائًدا•في•دراسِة•باطِن•األرِض،•سأجهُز•العدةَ•واألدواِت•والمالبَس•المناسبةَ•لرحلٍة•إلى•باطِن•األرِض.
أفكُر: ما•العدةُ•واألدواُت•والمالبُس•التي•تلزُمني•الكتشاِف•باطِن•األرِض؟•لماذا؟

 أفكُر:•هْل•يستطيُع•العلماُء•الحفَر•إلى•أعماٍق•كبيرٍة•في•باطِن•األرِض؟
 أتواصُل:•قّسَم•العلماُء•الكرةَ•األرضيةَ•مجموعةً•مَن•الطبقاِت،•أشارُك•زميلي•أْو•أسرتي•في•لعبِة•الكلماِت•المتقاطعِة•وأنقُل•الكلمةَ•التي•وجَدها•إلى•

الشكِل•المجاوِر•لطبقاِت•األرِض.
1.•تتكوُن•األرُض•مْن...............•طبقاٍت•)نطٍق(.

2.•يبلُغ•متوسطُ•ُسْمِك•القشرِة•تحَت•........••نحَو•35•كم.
3.•يبلُغ•متوسطُ•ُسْمِك•القشرِة•تحَت•........••نحَو•7•كم.
4.•تتكوُن•القشرةُ•القاريةُ•مْن•صخوٍر•..................
5.•تتكوُن•القشرةُ•.............•مْن•صخوِر•البازلِت.

. 6.•ينقسُم•الستاُر•إلى:•..............................،••وستاٍر•سفليٍّ
•مْن•صخوٍر•متجانسٍة•تحتوي•عناصَر•كثيفةً•مثَل•.........،•و.......... 7.•يتكوُن•الستاُر•السفليُّ

•مَن•الحديِد•ويكوُن•في•حالِة•.......... •الخارجيُّ 8.•يتكوُن•اللبُّ
•طبقةُ•.........•مركَز•الكرِة•األرضيِة•وتوجُد•في•الحالِة•........... 9.•تعدُّ

•الغالَف................. •مَن•الستاِر•العلويِّ 10.•يسمى•الغالُف•الذي•يشمُل•القشرةَ•األرضيةَ،•والجزَء•العلويَّ
11.•يسمى•الغالف•الذي••يقع•أسفل•الغالف•الصخري،•ويمتد•حتى•نهاية•الستار•العلوي،•الغالف........•
•طبقٍة•مْن•طبقاتِها،• أتواصُل: سأرجُع•مْن•رحلتي•داخَل•باطِن•األرِض•وأشارُك•أسرتي•مغامراتي•في•كلِّ
• ولتوضيِح•هِذِه•الطبقاِت،•يمكنُني•بناُء•نموذٍج•لطبقاِت•األرِض•باستخداِم•المعجوِن•مَع•مراعاِة•سمِك•كلٍّ

ها•مَن•المنتصِف. •أقسمُّ مْنها،•أْو•يمكنُني•توضيُح•الطبقاِت•باستخداِم•حبِة•بصٍل•أْو•بيضٍة•مسلوقٍة،•ثمَّ
أُعجبَْت•أسرتي•برحلتي•الخياليِة•داخَل•باطِن•األرِض•وقرْرنا•الذهاَب•في•رحلٍة•علميٍة•حقيقيٍة•لدراسِة•

. التراكيِب•الجيولوجيِة•في•الصخوِر•الموجودِة•في•بلدي•الحبيِب•األردنِّ
أفكُر: ما•الفرُق•بيَن•الطيِة•والصدِع؟

•أصمُم•نشاطًا•لتوضيِح• ثمَّ •بعَد•مسح•الرمِز•سريِع•االستجابِة•لدرِس•الصدوِع•والطياِت،• التوضيحيِّ الفيديو• أتواصُل:•أشارُك•أسرتي•في•متابعِة•
الصدوِع•والطياِت.

 4(•أتبادُل•وزميلي•األدواَر،•ونقارُن•اإلجاباِت•وأُناقُشهُ•فيها.
،•رأْيُت•خيمةً•كما•في•الشكِل•المجاوِر،•فسأْلُت•صاحبَها•عْن•حجِم• ●•في•أثناِء•رحلتي•في•وادي•رمٍّ

•حجَمها•)30(•متًرا•مكعبًا. الخيمِة•مَن•الداخِل،•فأخبَرني•أنَّ
•مْن•طوِل•قاعدِة•الواجهِة•األماميِة•للخيمِة•)ق(،•وارتفاِعها•)ع(•  5(•أقترُح•ثالثةَ•أزواٍج•مَن•األطواِل•لكلٍّ

ًرا•سبَب•اختياري،•وأُحدُد•االختياَر•األنسَب. باألمتاِر،•ُمبرِّ

المساحةُ•الكليةُ•للمنشوِر المساحةُ•الجانبيةُ•للمنشوِر محيطُ•القاعدِة حجُم•المنشوِر مساحةُ•القاعدِة النطاُق
األوُل
الثاني
الثالُث
الرابُع

الخامُس
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:
•المشكالِت،•ويتعلُم• اللغةُ العربيةُ:•يتعلُم•طفلي•كيفيةَ•اختياِر•العباراِت•والمفرداِت•المناسبِة•في•كتابِة•الرسالِة،•ويتعلُم•اإلجابةَ•عْن•أسئلِة•التفكيِر•الناقِد،•وحلِّ

طفلي•التعبيَر•عْن•رأيِِه•شفويًّا•وكتابةً،•ويراجُع•بعَض•القواعِد•الُمتعلَّمِة.
.•حيُث•يتعرُف•عبَر•مناقشِة•زمالئِِه•خصائَص•هذا• اللغةُ اإلنجليزيةُ:•يتعلُم•طفلي•في•هذا•النشاِط•نوًعا•مْن•أنواِع•النصوِص•األدبيِة•وهَو•الخياُل•العلميُّ

•لكتابِة•قصتِِه•الخاصِة•وسيشارُكها•مَع•زمالئِِه. .•كذلَك•يوظُف•ما•قرأَهُ•في•النصِّ •األدبيِّ النصِّ
•القائِم،•ومساحِة•سطِحِه•الجانبيِة•والكليِة،•ُمعتِمًدا•على•القوانيِن•الرياضيِة•التي• الرياضياُت:•يتعلُم•طفلي•في•هذا•النشاِط•حساَب•حجِم•المنشوِر•الثالثيِّ

تعلَمها،•ويوظُف•ذلَك•في•مسائَل•حياتيٍة.•وكذلَك•يربطُ•المادةَ•العلميةَ•بمبحثَي•العلوِم•والرياضياِت.
•منها،•ويكتسُب•طفلي•مهارةَ•بناِء• العلوُم:•سيدرُك•طفلي•أهميةَ•الحقيقِة•العلميِة•التي•تساعُدهُ•على•توضيِح•طبقاِت•األرِض•والخصائِص•الفيزيائيِة•لكلٍّ
•للصدوِع•وتصويِر• التعاوِن•بيَن•الزمالِء.•يتدرُب•طفلي•على•استخداِم•الهاتِف•النقاِل•لتصويِر•فيديو•توضيحيٍّ نموذٍج•لطبقاِت•األرِض،•ويتعلُم•أهميةَ•

مجموعٍة•مَن•الطياِت•والتعديِل•عليها.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:

أدعُم•طفلي•في•فهِم•تعليماِت•المهّمِة،•أْو•إكماِل•األنشطِة•إذا•لزَم•األمُر،•ويمكنُهُ•الوصوُل•إلى•موارَد•إضافيٍّة،•ومقاطِع•فيديو،•وتعليماٍت•صوتيٍّة•بواسطِة•
الّرمِز•سريِع•االستجابِة:

  اللّغةُ العربيّةُ:•رحلةُ•العودِة
الطريقةُ: أدعُم•طفلي•في•اإلجابِة•عْن•أسئلِة•التفكيِر•الناقِد•باالستماِع•إلجاباتِِه،•وتقديِم•بعِض•االقتراحاِت،•ويمكُن•أْن•أتبادَل•األدواَر•مَع•طفلي•في•
القراءِة•الجهريِة•والتقييِم.•أساعُد•طفلي•على•تأمِل•األسئلِة•واإلجابِة•عنها،•وأدعُمهُ•في•أثناِء•حديثِِه•عِن•العالقِة•بيَن•الكاتِب•ومظاهِر•البيئِة•الجغرافيِة•

في•منطقِة•الشخروِب.
A Journey to the Center of Earth ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

•عْن•مقطِع•فيديو• الطريقةُ: أسأُل•طفلي•عْن•مفهوِم•باطِن•األرِض•وماذا•يتوقُع•أْن•يرى•لْو•زاَر•باطَن•األرِض.•يمكُن•أْن•أبحَث•مَع•طفلي•على•اإلنترنتِّ
•وأناقُشهُ•في•األفكاِر•الرئيسِة.• لمشاهَد•مْن•باطِن•األرِض.•أشجُع•طفلي•على•قراءِة•الكلماِت•والبحِث•عنها•في•القاموِس.•أطلُب•إلى•طفلي•قراءةَ•النصِّ

أساعُد•طفلي•على•البحِث•عِن•إجابِة•األسئلِة.•أستمُع•للقصِة•التي•كتبَها•طفلي•بعَد•أْن•يكملَها،•وأقدُم•لَهُ•التغذيةَ•الراجعةَ.
  الرياضيّاُت:••رحلةٌ•إلى•باطِن•األرِض

الطريقةُ: أشجُع•طفلي•على•توظيِف•مادِة•العلوِم•في•تحديِد•أسماِء•طبقاِت•األرِض•الواردِة•في•النشاِط،•وأطلُب•إليِه•تحديَد•القوانيِن•الرياضيِة•التي•
•القائِم•ومساحِة•سطِحِه. استخدَمها•خالَل•حلِِّه•النشاطَ.•أطلُب•إلى•طفلي•أْن•يذكَر•مواقَف•حياتيةً•أخرى،•يمكنُهُ•توظيُف•حجِم•المنشوِر•الثالثيِّ

  العلوُم:•)باطُن•األرِض(•مَن•الخياِل•إلى•الحقيقِة•العلميِة

الطريقةُ:•أشجُع•طفلي•على•التفكيِر•في•شكِل•باطِن•األرِض،•وأشجُعهُ•على•تخيِل•نفِسِه•وهَو•يكتشُف•باطنَها،•وأستمُع•لَهُ•وهَو•يسرُد•قصةَ•مغامرتِِه•
داخَل•باطِن•األرِض.•أساعُد•طفلي•وهَو•ينفُذ•نشاطَ•الكلماِت•المتقاطعِة،•أشارُك•طفلي•في•بناِء•نموذٍج•لباطِن•األرِض•بالطريقِة•التي•يراها•مناسبةً،•
الصدوِع• بيَن• الفرِق• توضيِح• على• ،•وأشجُعهُ• األردنِّ في• تحتوي•طياٍت•وصدوًعا• متنوعٍة• تراكيَب•جيولوجيٍة• ذاِت• مناطَق• على•زيارِة• وأشجُعهُ•

والطياِت•بالهاتِف•النقاِل.
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الخطواُت:
1.•ألصُق•مجموعةً•مْن•قطِع•اإلسفنِج•فوق•بعِضها•البعِض.

ًحا•أجزاَء•الطيِة،•وأنشُرها•إلى• •أرسُمها•في•دفتِر•العلوِم•أْو•باستخداِم•برامِج•الرسِم•على•الهاتِف•النقال،•ُموضِّ •طيةً•مقعرةً،•ثمَّ 2.•أعمُل•طيةً•محدبةً،•ثمَّ
. زمالئي•في•الصفِّ

3.•أعمُل•صدًعا•عاديًّا،•وصدًعا•جانبيًّا،•وصدًعا•عكسيًّا،•وأسجُل•فيديو•لتجربتي•أْو•أصوُرها•مجموعةً•مَن•الصوِر•وأشارُكها•مَع•زمالئي•وأوضُح•لهم•
الفرَق•بيَن•أنواِع•الصدوِع.

أفكُر:•ما•العوامُل•التي•تحِدُث•الصدوَع•والطياِت؟•هْل•تحتاُج•إلى•مدٍة•زمنيٍة•قصيرِة•المدى•أْو•مدٍة•زمنيٍة•طويلِة•المدى؟•لماذا؟


