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 اللّغةُ العربيةُ: جوجُل األرِض

: الخامُس الصفُّ

نشاُط )11(: رّحالٌة في العالِم اإلفتراضيِّ

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

• •تعليماٌت•صوتيّةٌ•وفيديوهاٌت•إرشاديّةٌ•لمساعدتي•في•أثناِء•تنفيِذ•النّشاِط.•••	
• أمثلةٌ•على•األنشطِة•الُمنَجزِة••والمهّماِت•اإلضافيِّة•جميِعها.	
• معلوماٌت•وروابطُ•إضافيّةٌ•تزّوُدني•بأفكاٍر•تدعُم•عمليةَ•التّعلِّم.	

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالعلوُمالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• رَة،•مَع•االنتفاِع•بالمكتبِة•والمصادِر•اإللكترونيَِّة؛•	 •قراءًة•صامتًة•فاهمًة،•ُمستخِدًما•المراجَع•المتيسِّ أقرأَ•النَّصَّ
للتَّحقُِّق•مَن•المقروِء،•ُمْنَتِفًعا•في•تحّدثي•)2-3(•دقائق•بما•ورَد•في•المقروِء•مْن•مفرداٍت•ومفاهيَم•وأفكاٍر،•

ُن•حاالٍت•استثنائيًّة•للهمزِة•المتوّسطِة. ُمَميًِّزا•الفعَل•مَن•المصدِر،•مَع•كتابِة•كلماٍت•تتضمَّ
• َح•بعَض•	 ًدا•أسماَءها،•مناقًشا•زمالئي•في•العالقِة•المتبادلِة•بيَن•هذه•الُغلُِف.•أوضِّ أرسَم•ُغلَُف•األرِض•محدِّ

فائِح•التَّكتونيَِّة. •في•سطِح•األرِض•وقشرِتها•عبَر•نظريَِّة•الصَّ أشكاِل•التَّغيُِّر•المستمرِّ
• ا•باللُّغِة•اإلنجليزيَِّة•ألكمَل•الكلماِت•النّاقصَة.•أجيَب•األسئلَة•االستيعابيََّة.	 أقرأَ•نّصً
• •مَن:•الطّوِل•َوالُكْتلَِة•والسَّعِة.	 َل•بَْيَن•الوْحداِت•المركبِة•لكلٍّ أحوِّ
• ًفا•التحويَل•بيَن•وحداِت•الزمِن.	 ْهِر•ُموظِّ َمِنيََّة•لَِعَمٍل•ما•ِبالَيْوِم•والشَّ َة•الزَّ أحسَب•اْلُمدَّ

. ،•ودبّوٍس•دائريٍّ أحتاُج إلى: أوراٍق،•وقلٍم،•وألواٍن،•وكرتوٍن،•ومقصٍّ

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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لَنا•التّكنولوجيا•توظيَف•طيٍف•واسٍع•مَن•التّطبيقاِت•النّافعِة•الماتعِة،•مثِل•)جوجِل•األرِض(،• أتاَحْت•
،•عْن• وهَو•أداةٌ•تعريفيَّةٌ•جغرافيَّةٌ،•تمثُِّل•األرَض•على•شكِل•كرٍة•أرضيٍَّة•ثالثيَِّة•األبعاِد•على•اإلنترنتِّ
مَن• المواقِع•وغيِرها• والبحِث•عِن• الجويَِّة،• وِر• والصُّ •، ناعيِّ الصِّ القمِر• إلى•صوِر• الوصوِل• طريِق•

. البياناِت•على•اإلنترنتِّ

،•أما•اإلصداراُت•األكثُر•حداثةً•مْن• يتوافُر•جوجِل•األرِض•)Google Earth(•مّجانًا•على•اإلنترنتِّ
هذا•التّطبيِق،•فيمكُن•شراؤها.•ويوجُد•في•البرنامِج•مجموعةٌ•مَن•األزراِر•واأليقوناِت•الَّتي•تُستخَدُم•في•

التَّنقُِّل•في•الخريطِة،•والتَّكبيِر•والتَّصغيِر،•واإلمالِة،•والتَّدويِر.

وِر،• ُن•المستخدَم•مْن•عرِض•الصُّ ،•الَّذي•يُمكِّ •المّجانيِّ •المنزليِّ ُص•لالستخداِم•الشَّخصيِّ لجوجل•األرِض•عدٌد•مَن•اإلصداراِت،•مْنها•اإلصداُر•المخصَّ
ُن•المستخدميَن•مْن•صنِع• •الّذي•يُمكِّ وعرِض•بياناٍت،•وإنشاِء•بياناٍت•جديدٍة،•واستيراِد•بياناِت•تحديِد•المواقِع•)GPS(،•وإصداُر•االستخداِم•التِّجاريِّ

وِر•بدقٍَّة•عاليٍة،•وحفِظها. األفالِم،•وقياِس•مساحاِت•الدَّوائِر•والمضلَّعاِت،•وطباعِة•الصُّ

•أضُع•كلمةَ•)نعْم(•إزاَء•العبارِة•الّصحيحِة،•وكلمةَ•)ال(•إزاَء•العبارِة•غيِر•الصحيحِة•مّما•يأتي:•• •قراءةً•صامتةً•فاهمةً،•ثمَّ :•أقرأُ•النّصَّ الاً أوَّ
أ-•يعرُض•جوجل•األرِض•صوًرا•ثالثيّةَ•األبعاِد•لتضاريِس•األرِض.•)•••(••

)•••(•. ب-•نستطيُع•التَّمتَُّع•بخدماِت•جوجل•األرِض•مْن•غيِر•اتِّصاٍل•باإلنترنتِّ

جـ-•يوفُّر•االتِّصاُل•بجوجل•األرِض•إمكانيّةَ•الحصوِل•على•بياناٍت•شخصيٍّة.•)•••(

د•-•اإلصداراُت•الحديثةُ•مْن•جوجل•األرِض•متاحةٌ•مّجانًا.•)•••(•••

بحيَّة.•)•••( •يدخُل•في•عدٍد•مَن•المشروعات•الرِّ هـ•-•إصداُر•جوجل•األرِض•التِّجاريُّ
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•حالٍة•مْن•حاالِت•الهمزِة•اآلتيِة: ثالثاًا:•أمثُِّل•بكلمٍة•على•كلِّ
فةُ•بكسرٍة:•…….•• فةُ•بحرِف•علٍّة:•.….••ج-•ُسبقَت•الهمزةُ•المتطرِّ أ-•الهمزةُ•المتوسِّطةُ•ساكنةٌ•وما•قبلَها•مفتوٌح:•..…••ب-•ُسبقَِت•الهمزةُ•المتطرِّ

د-•الهمزةُ•المتوسِّطةُ•مكسورةٌ•وما•قبلَها•مضموٌم:•….•••••••هـ-•الهمزةُ•المتوّسطةُ•مضمومةٌ•وما•قبلَها•ساكٌن:......•.
ُب•األخطاَء•في•كتابِة•الهمزِة•التي•بخطٍّ•غامٍق•في•الجمِل•اآلتيِة: رابعاًا:•أصوِّ

•براأةَ•األطفاِل. ديأةَ•مَن•الورِق.••••ب-•يتحلّى•األردنيّوَن•بالمروأِة.•••••ج-•أحبُّ أ-ال•أشتري•األصناَف•الرَّ
•، •القرائيِّ ا:•أتحدَُّث•إلى•زمالئي،•أْو•أفراِد•أسرتي•مْن•دقيقَتَْيِن•إلى•ثالِث•دقائَق•حوَل•جوجل•األرض•واستخداماتِِه،•ُمنتفًِعا•بما•جاَء•في•النَّصِّ خامساً
،•وبالّرجوِع•إلى• وفي•نشاِط•مبحِث•العلوِم•مْن•مفرداٍت•ومصطلحاٍت•ومعلوماٍت•وصوٍر،•وبما•أجمُعهُ•مْن•معلوماٍت•مَن•المكتبِة،•ومَن•اإلنترنتِّ

الّروابِط•على•البادلت؛•ُملتِزًما•معاييَر•التَّحّدِث.

ا( (، أِو الفعُل )إْن كانَِت الكلمةُ مصدراً المصدُر )إْن كانَِت الكلمةُ فعالاً داللتُها تصنيفُها )فعٌل/ مصدٌر( الكلمةُ
الُوصول

نطبَع

َعْرض

ُصْنع

روا•بقيادِة•معلِِّمهُم• يّاِن•لديِهْم•هوايَةُ•التَّجواِل•واالستكشاِف•في•األرِض،•قرَّ ••••فريُق•الكّشافِة•في•مدرسِة•وادي•الرَّ
فوا• ليتعرَّ )Google Earth(؛• األرِض• برنامِج•جوجل• •عبَر• االفتراضيِّ العالِم• في• أْن•يخوضوا•رحلةً• الملِهِم•

. •والمائيِّ خريِّ األرَض•أكثَر؛•وتضاريِسها•العجيبِة•في•الغالفَْيِن•الصَّ
••••قّرَر•الفريُق•ُصنَع•نموذٍج•بسيٍط•يحاكي•األرَض•مَن•الخارِج•والّداخِل،•فبحثوا•عْن•مراجَع•ليكملوا•النَّموذَج•

مَن•الّداخِل.

أوال:•نموذُج•طبقاِت•األرِض
ُمستعينًا• ِن،• الملوَّ الكرتوِن• أِو• واأللواِن،• والورِق• بالقلِم• لألرِض• نموذًجا• أسرتي• أفراِد• أحِد• مَع• ُم• أصمِّ •-

بالّصورِة•مْن•جوجل•األرِض.
-•أستعيُن•بنموذِج•طبقاِت•األرِض•الّداخليَِّة•في•كتاِب•العلوِم،•وأصنُع•طبقاِت•األرِض•بالكرتوِن•عن•طريِق•
•كما•في• •طبقٍة•أصغَر•مَن•الطَّبقِة•الَّتي•فوقَها،•وأثبتُها•فوَق•بعِضها•بدبوٍس•دائريٍّ •دوائَر؛•حيُث•تكوُن•كلُّ قصِّ

الشَّكل•ِالمجاوِر.•أرسُم•القاّراِت•والماَء•بالقلِم•واأللواِن.
•بها•كما•يأتي:•اسُمها،•وحالتُها• •طبقٍة•مْن•طبقاِت•األرِض•على•الكرتوِن•الخاصِّ ُن•معلوماٍت•حوَل•كلِّ -•أدوِّ

ناتِها. •ومكوِّ •والخارجيِّ •الّداخليِّ ًحا•الفرَق•بيَن•اللُّبِّ )صلبةٌ،•سائلةٌ(،•ُموضِّ
ُر•النَّموذَج،•وأرسلُهُ•إلى•زمالئي•ومعلِّمي. -•أعرُض•نموذجي،•وأشرُحه•أماَم•أفراِد•أسرتي،•وأصوِّ

ثانياًا:•جولةٌ•افتراضيَّةٌ•حوَل•األرِض••
َف•األرَض•وغالفَها• -•أتصفَُّح•جوجَل•األرِض•بمساعدِة•أحِد•أفراِد•أسرتي•الكباِر؛•ألتعرَّ
أِو• المائيَِّة• المواقِع• مَن• ثالثةً• وأصُف• الجهاِت،• • كلِّ مْن• • الخارجيَّ • خريَّ والصَّ • المائيَّ
وِر،•والّرابِط•على•البادلت،• اليابسِة•على•نموذِج•الكرِة•األرضيَِّة،•يمكنُني•االستعانةُ•بالصُّ

أِو•بالشَّكِل•المجاوِر.
النَّموذِج؛• على• زاَرها• الَّتي• المناطِق• عِن• منّا• • كلٌّ ويتحدَُّث• زمالئي،• مَع• أتواصُل• •-

•محيٍط،•ما•أبرُز•معالِمها. ٍة•تقُع•أو•في•أيِّ •قارَّ ًحا•ما•تعلَّمُت•حولَها:•موقُِعها،•طبيعتُها•)يابسةٌ،•بحٌر(،•اسُم•المنطقِة،•في•أيِّ ُموضِّ
فائُح ثالثاًا:•األرُض•والصَّ

وِر•المرفقِة•في•مناطِق•المحيطاِت،•وفي• ُن•في•تضاريِس•األرِض•بتكبيِر•صورِة•األرِض•على•تطبيِق•جوجل•األرض،•أْو•عْن•طريِق•الصُّ -•أتمعَّ
ُد•أماكَن•الجباِل•والودياِن•العميقِة،•واألماكَن•الَّتي•تحتوي•تصدُّعاٍت•في•المحيِط. اليابسِة،•وأحدِّ

ُح•ماذا•يمكُن•أْن•يحدَث• حوِن•البالستيكيَِّة،•وأضُعها•في•حوِض•ماٍء•وأصُف•حركتَها،•وأوضِّ ُر•مَع•أحِد•أفراِد•أسرتي•قطًعا•مَن•الخشِب•أِو•الصُّ -•أحضِّ
فائِح•األرضيَِّة،•ودوَرها• لِو•اندفَعْت•بعُض•القطِع•باتِّجاِه•بعِضها،•وماذا•يحدُث•لِو•ابتعَدْت•عْن•بعِضها.•أشرُح•الّرابطَ•بيَن•هِذِه•التَّجربِة،•ونظريَِّة•الصَّ

في•تشكيِل•سطِح•األرِض،•وأعطي•أمثلةً•ممكنةً•مَن•التَّضاريِس•الَّتي•شاهدتُها•على•الكرِة•األرضيَِّة•في•تطبيِق•جوجِل•األرِض.

•منهما: ثانياًا: أميُِّز•الفعَل•مَن•المصدِر•في•ما•يأتي•ُمبيِّنًا•داللةَ•كلٍّ

القشرة•األرضية

الستار•العلوي

الستار•السفلي

اللب•الداخلي

اللب•الخارجي

طبقاِت•األرِض
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ُق عبَر تطبيقاِت العالَِم االفتراضيِّ  الرياضيّاُت: التَّسوُّ

3

1.•Complete•the•missing•words•by•choosing•from•the•list:•)globe,•leaflets,•explore,•rotate,•engine(
The Boy Scouts decided to _____ the features of Google Earth to help their classmates do the science activity 
successfully.
They•prepared•______that•define•Google•Earth•and•a•few•frequently•asked•questions.•)FAQ(
Google•Earth•is•a•search•_______•that•helps•people•to•zoom,•______•and•tilt•the•view•of•the•Earth.•Earth•is•
viewed as a three-dimensional _______ on Google Earth application. It also helps people to create new data 
such as volcanoes.

2.•The•following•frequently•asked•questions•were•prepared•by•the•Boy•Scouts,•work•with•a•friend•or•a•family•
member•to•find•their•answers:
)a(•Can•I•use•Google•Earth•on•my•mobile?
_______________________________________________________________________________
)b(••How•does•the•web•version•of•Google•Earth•differ•from•the•mobile•version?
_______________________________________________________________________________
)c(•What•are•Google•Earth’s•creation•tools?
_______________________________________________________________________________
)d(•Can•Google•Earth•go•back•in•time•to•show•how•the•globe•looked•like•in•the•past?
_______________________________________________________________________________

3. Challenge:•FAQ•is•an•acronym.•An•acronym•is•a•word•formed•from•the•first•letters•of•the•other•words.•Other•
Examples•are:•WHO:•World•Health•Organisation,•UN:•United•Nations.•Can•you•give•2•other•examples?

ِق• •مْن•إبراهيَم•وعادٍل•تجربةَ•التَّسوُّ َر•كلٌّ ِق•عبَر•المتاجِر•اإللكترونيَِّة؛•لذلَك•قرَّ ••••نظًرا•الستمراِر•تأثيِر•جائحِة•كورونا•في•العالِم،•زاَد•الطَّلُب•على•التَّسوُّ
••. •كتبًا•عدَّةً•مْن•متجٍر•لبيِع•الكتِب•عبَر•العالَِم•االفتراضيِّ •منهُما•شحنةً•تضمُّ افتراضيًّا،•عْن•طريِق•شراِء•كلٍّ

إبراهيَم• شحنِة• كتلةُ• بلَغْت• إذا• أكبَر،• لديِه• الشَّحِن• تكلفةُ• ديقَْيِن•ستكوُن• الصَّ مَن• أيًّا• أبيُِّن• •●
.4.504•kg•4.17،•وكتلةُ•شحنِة•عادٍل•kg

●•إذا•بَلََغْت•ُحمولَةُ•شاِحنَِة•نَْقِل•الطُّروِد•التّابعِة•لشركِة•توزيِع•الّشحناِت•ton 1.42،•فأحسُب•
وزَن•حمولِة•الّشاحنِة•بالكيلوغراِم.

●•إذا•ُسلَِّمِت•الشحنةُ•مَن•المتجِر•إلى•شركِة•التوزيِع•يوَم•الثالثاِء•الساعةَ•pm•3:30،•وتسلََّم•
عمليَّةُ• استغرقَْتها• الَّتي• ةَ• المدَّ فأكتُب• •،5:45• pm الّساعةَ الخميِس• يوَم• شحنتَهُ• عادٌل•

التَّوزيِع•بالّساعاِت•والدَّقائِق.
•،50 cm••1.50،•وعرُضهُ•يساوي m•المكتبِة•يساوي• •كتبًا•قيِّمةً،•إذا•كاَن•طوُل•رفِّ •مكتبٍة•مستطيُل•الشَّكِل•في•منزلِِه•الذي•يضمُّ ●•لدى•عادٍل•رفُّ

•المكتبِة•بالمتِر•المربَِّع. فأحسُب•مساحةَ•رفِّ
•ساعةً•وربَع•الساعِة،•فأحسُب•وقَت• ●•اختاَر•إبراهيُم•قراءةَ•أحِد•الكتِب•بعنواِن•»رحلةُ•ابِن•بطّوطةَ«.•إذا•بدأَ•بالقراءِة•الّساعةَ•pm•4:30•واستمرَّ

انتهاِء•إبراهيَم•مَن•القراءِة.
ِك• •ابَن•بطّوطةَ•مْن•أشهِر•الّرّحالِة؛•حيُث•إنَّهُ•قطَع•أكثَر•مْن mile 75000•أبحُث•عبَر•محرِّ ●•علَم••إبراهيُم•بعَد•أْن•قرأَ••كتاَب•»رحلةُ•ابِن•بطّوطةَ«•أنَّ
•أكتُب•المسافةَ•الَّتي•قطَعها•ابُن•بطّوطةَ•بالكيلومتر،•ُمستعينًا•بزمالئي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي. البحِث•جوجل•عِن•العالقِة•بيَن•الميِل•والكيلومتر،•ثمَّ

●•يحرُص•عادٌل•على•شرِب•الماِء•في•أثناِء•القراءِة•يوميًّا.•إذا•شرَب•اليوَم•L 1.40؛•أحسُب•كميَّةَ•الماِء•الَّتي•شربَها•عادٌل•اليوَم•في•أثناِء•القراءِة••
بالملّيلتر.

منيَّةَ•الَّتي•استغرْقتُها• ةَ•الزَّ •أكتُب•زمَن•النِّهايِة•لحظةَ•انتهائي•مْن•إنجاِزِه،•وأحسُب•المدَّ ُد•زمَن•البدايِة،•ثمَّ ● مسألةٌ•مفتوحةٌ:•أختاُر•نشاطًا•أنفُذهُ،•وأحدِّ
في•إنجاِز•النَّشاِط.
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أريُد إخباَر معلِّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

•بمفرداٍت•جديدٍة،•ويُنمي•مهارتَهُ•في•القراءِة• ُز•هذا•النّشاطُ•معرفةَ•طفلي•بتطبيِق•جوجل•األرِض،•ويُثري•معجَمهُ•اللّغويَّ اللّغةُ العربيّةُ:•يُعزِّ
فِة،•وبياِن• ُز•مهاراتِِه•في•كتابِة•الهمزِة•المتوسِّطِة•والمتطرِّ •منهُما،•ويُعزِّ االستيعابيِّة•الفاهمِة،•ويعّمُق•فهَمهُ•المصدَر•وتمييَزهُ•مَن•الفعِل•بداللِة•كلٍّ
الحاالِت•االستثنائيِّة•في•كتابِة•الهمزِة•المتوسِّطِة.•إضافةً•إلى•تحسيِن•مهاَرتِِه•في•البحِث•عِن•المعلوماِت،•ومهارتِِه•في•التّحّدِث؛•ُموظِّفًا•ما•تعلَّمهُ•

في•نشاطَي•اللّغِة•العربيِّة•والعلوِم،•ضمَن•معاييِر•التّحّدِث•المتَّفِق•علْيها•سابقًا.

العلوُم:•يُنّمي•هذا•النَّشاطُ•معرفةَ•طفلي•بُغلُِف•األرِض•الخارجيَِّة،•وطبقاتِها•الّداخليَِّة،•كما•يُنّمي•مهاراتِِه•في•التَّجريِب،•وإعداِد•النّماذِج،•وينّمي•
قميَّةَ•وتطبيقاتِها،•مثَل•برنامِج•جوجِل•األرِض. معرفتَهُ•وتوظيفَهُ•أدواِت•التَّكنولوجيا•الرَّ

ُز•هذا•النَّشاطُ•مهارةَ•االستكشاِف•والبحِث•لدى•طفلي.•ويساعُدهُ•على•اكتساِب•مفرداٍت•جديدٍة•تُعينُهُ•عنَد•استعماِل•تطبيقاٍت• اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يُعزِّ
إلكترونيٍَّة.

ُز•هذا•النَّشاطُ•مهارةَ•طفلي•في•التَّحويِل•بيَن•وحداِت•القياِس•المختلفِة،•وتحديِد•وحدِة•القياِس•المناسبِة. الّرياضيّاُت:•يُعزِّ

َ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•

)QR•Code(•:بوساطِة•الّرمِز•سريِع•االستجابِة
  اللّغةُ العربيّةُ:•جوجُل•األرِض

•في•الحكِم• •القرائيِّ •قراءةً•فاهمةً،•وأناقُشهُ•في•صّحِة•العباراِت،•وأرشُدهُ•إلى•االستناِد•إلى•النَّصِّ هُ•طفلي•إلى•قراءِة•النَّصِّ الطَّريقةُ:•أوجِّ
ُم•التّوجيهاِت• ةَ•الثّانيةَ،•وأقدِّ ،•وأتابُع•حلَّهُ•المهمَّ •مَن•الكتاِب•المدرسيِّ هُهُ•إلى•استذكاِر•موضوِع•مصدِر•الفعِل•الثاّلثيِّ على•العباراِت،•وأوجِّ
فِة،•والحاالِت•االستثنائيّةَ•في•رسِم•الهمزِة•المتوسِّطِة،•مَع•التّمثيِل• لَهُ•إْن•لزَم•األمُر،•وأستذكُر•مَعهُ•قواعَد•كتابِة•الهمزِة•المتوسِّطِة•والمتطرِّ
ُر•لَهُ•الوصوَل•إلى•مصادِر•المعرفِة• ُم•لهُ•التّوجيهاِت•والتّغذيةَ•الّراجعةَ.•أيسِّ تَْيِن•الثّالثةَ•والّرابعةَ،•وأقدِّ •أتابُع•حلَّهُ•المهمَّ •حالٍة،•ثمَّ على•كلِّ
ُم•لَهُ•التَّغذيةَ• ثِِه،•وأقدِّ هُهُ•إلى•تجميِع•األفكاِر•وتنظيِمها•قبَل•البدِء•بالتّحّدِث،•وأستذكُر•مَعهُ•معاييَر•التّحّدِث،•وأستمُع•لتحدُّ المختلفِة،•وأوجِّ

الّراجعةَ•الاّلزمةَ•بناًء•على•الّشروِط•والمعاييِر•المحّددِة.
  العلوُم:•كّشافةُ•جوجل

تركيِب• عْن• لشرِحِه• وأستمُع• األرِض،• طبقاِت• نموذَج• إعداِدِه• ومتابعِة• للنَّشاِط،• الاّلزمِة• • الموادِّ تجهيِز• على• طفلي• أساعُد• الطريقةُ:•
األرِض؛•عْن•طريِق•عرِض•نموذِجِه،•أساعُدهُ•أيًضا•على•استخداِم•تطبيِق•جوجِل•األرِض•)Google Earth(،•ومشاهدِة•الكرِة•األرضيَِّة•
•على• ُعهُ•على•استكشافِها•مَن•الجوانِب•كلِّها،•والبحِث•عْن•موقِع•األردنِّ فَها•مَن•الجهاِت•كلِّها،•وأشجِّ بالتَّقريِب•واإلبعاِد•والتدوير؛•ليتعرَّ
• ُعهُ•على•اختياِر•مواقَع•مختلفٍة،•ووصفِها•أماَم•زمالئِِه•ومعلِِّمِه،•وأستمُع•لمقترحاتِِه•لتمثيِل•مقطٍع•مْن•طبقاِت•األرِض•أليِّ النَّموذِج.•أشجِّ
الجباِل•على• ِن• تكوُّ فائِح•األرضيَِّة،•وأستمُع•لشرِحِه•حوَل• الصَّ نشاِط• تنفيَذ• مَعهُ• أتابُع• ٍة•متوافرٍة.• مادَّ • أيِّ أْو• بالمعجوِن،• يختاُرهُ؛• موقٍع•

فائِح. اليابسِة،•وفي•المحيطاِت،•وعالقتِها•بحركِة•الصَّ
Exploring•Google•Earth :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

م•لَهُ• الطَّريقةُ:•أساعُد•طفلي•على•قراءِة•الكلماِت•الموجودِة•بيَن•قوسْيِن•قبَل•البدِء•بقراءِة•النَّشاِط.•أستمُع•لحلِِّه•عنَد•تعبئِة•الفراغاِت،•وأقدِّ
•بالتَّحّدي. •الجزِء•الخاصِّ ُعهُ•على•حلِّ المساعدةَ•إْن•لزَم•األمُر.•أشجِّ

•••••••••• ُق•عبَر•تطبيقاِت•العالَِم•االفتراضيِّ   الرياضيّاُت:•التَّسوُّ
راِت•إجاباتِِه،•ونتناقُش•فيها•مًعا،• ُعهُ،•وأتابُع•حلولَهُ،•وأستمُع•لمبرِّ الطّريقةُ:•أوّجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•المطلوِب•في•النَّشاِط•جيًِّدا،•وأشجِّ
ُد•مْن•دخولِِه•مواقَع•إلكترونيَّةً•آمنةً،•أما•في•)المسألِة• •عِن•العالقِة•بيَن•الميِل•والكيلومتر،•وأتأكَّ وأراقبُهُ•في•أثناِء•البحِث•عبَر•اإلنترنتِّ

ِة•إجابتِِه. ُد•مْن•صحَّ المفتوحِة(،•فأطلُب•إليِه•تنفيَذ•النَّشاِط،•وأراقُب•حلَّهُ،•وأتأكَّ

4


