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 علوُم األرِض والبيئِة: أصدقاُء حوَل العالَِم
فوِف المرتبطِة حوَل العالَِم )Connecting Classrooms(، وفي اجتماٍع لنادي البتّانيِّ  حمِن في مشروِع الصُّ تشترُك مدرسةُ عبِد الرَّ
، باالشتراِك  بيعيِّ َر الطَّلبةُ في نادي الفلِك عمَل نشاٍط علميٍّ بمناسبِة االعتداِل الرَّ حمِن، ويشرُف عليِه المعلُِّم أحمُد، قرَّ الَّذي يرأُسهُ عبُد الرَّ
مَع أصدقائِهْم في مدارَس مْن بريطانيا، وكينيا، وأستراليا، والمغرِب، وغيِرها، واتَّفَق الطَّلبةُ على عقِد عدٍد مَن الفعاليّاِت، كاَن مْن بينِها 
عمُل حزمٍة مَن األنشطِة العمليَِّة لفهِم كيفيَِّة حدوِث الفصوِل األربعِة، واللَّيِل والنَّهاِر، واختالفِِهما في مناطِق العالَِم، والتَّعريِف بأهمِّ العلماِء 

الَّذيَن درسوا هِذِه الظَّواهَر.
أوًل: الفصوُل األربعةُ

تتميُز زاويةُ ميِل محوِر دوراِن األرِض حوَل الشمِس بأنها ثابتةٌ ومقداُرها )٤.23 ْ(، 
الشمِس، وهذا ما يسبُب تعاقَب زاويِة  أثناِء دوراِن األرِض حوَل  تتغيُر في  وال 
سقوِط أشعِة الشمِس على األرِض، الذي يؤدي بدوِرِه إلى تغيِر الفصوِل األربعِة، 
يوًما و6  تستغرُق 365  التي  الشمِس،  أثناِء رحلتِها حوَل  في  األرُض  تستغرُق 

ساعاٍت تقريبًا.
 ، األرضيِّ واليوِم  الشَّمسيَِّة،  نِة  بالسَّ فلكيًّا  المقصوَد  أحِد زمالئي  مَع  أستذكُر   -  

ُح كْم يستغرُق كلٌّ منها. وأوضِّ
ُم مَع أحِد أفراِد أسرتي أو زمالئي نموذًجا توضيحيًّا باستخداِم كرٍة جاهزٍة مَن البوليستريِن، أْو كرٍة أصنُعها مَن الورِق لتمثَِّل   - أصمِّ
؛ بحيُث يكوُن مائاًل بزاويٍة تساوي 23 تقريبًا، وأرسُم مداًرا بيضويًّا على  األرَض، وأضُع فيها محوًرا باستخداِم قلٍم، أْو عوٍد خشبيٍّ

ُك نموذَج األرِض حوَل الشَّمِس. الورِق، وأضُع مصباًحا كهربائيًّا ليمثَِّل الشَّمَس في المركِز، ثمَّ أحرِّ
ِة  ِضها ألشعَّ ُح كيَف يؤثُِّر ميالُن محوِر األرِض في تعرُّ  - أقارُن ما ظهَر معي في النَّشاط والشَّكِل )1(، وأصُف حركةَ األرِض حوَل الشَّمِس، وأوضِّ

. ، واالنقالِب الشَّتويِّ والصيفيِّ بيعيِّ نِة. أستعيُن بالمصادِر على البادلت والنَّشاِط في توضيِح االعتداِل الخريفيِّ والرَّ الشَّمِس في مختلِف أوقاِت السَّ
نتُها.  - أتخيَُّل لْو كاَن محوُر األرِض الَّذي تدوُر حولَهُ األرُض غيَر مائٍل، ماذا يترتَُّب على ذلَك؟ أناقُش معلِّمي وزمالئي في األفكاِر الَّتي دوَّ

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.	 

: الّتاسُع الّصفُّ
نشاُط )11(: فصوٌل وأّياٌم حوَل العاَلِم

غُة العربّيُةعلوُم األرِض والبيئة غُة اإلنجليزّيُةاللُّ اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتاللُّ

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
أفّسَر تعاقَب اللّيِل والنّهاِر، والفصوِل األربعِة اعتماًدا على حركتَي األرِض والشَّمِس.	 
بالتَّعليِل، ُمْبِديًا مقدرةً 	  ناقدةً، ُمْصِدًرا أحكاًما نقديّةً على النَّصِّ المقروِء، مشفوعةً  النَّصَّ قراءةً  أقرأَ 

على توليِد األفكاِر، ُمقيًِّما قراءتي في ضوِء معاييَر محدَّدٍة، وُمكتِسبًا طائفةً مَن القواعِد والتَّطبيقاِت 
اللُّغويَِّة )االسِم المنقوِص(، تفيدني في تصويِب األخطاِء.

ا باللُّغِة اإلنجليزيَِّة ُمجيبًا األسئلةَ االستيعابيَّةَ.	  - أقرأَ نّصً
   . - أكتَب قّصةَ حياِة عالٍِم عربيٍّ

َل إلى مفهوِم التَّطابِق.	  - أتوصَّ
- أحلَّ مشكالٍت باستخداِم خصائِص التَّطابِق. 
أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم ، أطلَس، أو خريطِة العالِم. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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23 أيلول االعتدال الخريفي

21 آذار االعتدال الربيعي

21 كانون أول  
االنقالب الشتوي

21 حزيران   
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يفيِّ في النِّصِف الشَّماليِّ مَن الكرِة األرضيَِّة بالرغِم مْن أنَّ األرَض في أبعِد نقطٍة عِن الشَّمِس. ُر حدوَث االنقالِب الصَّ  - أفسِّ
 - أوضُح متى تكوُن الشمُس عموديةً على مداِر السرطاِن وعلى خطِّ االستواِء، وما أثُرها في تعاقِب الفصوِل.

 ثانيًا: هْل حوَل العالَِم نهاٌر أْم ليٌل؟ صيٌف أْم شتاٌء؟
 - أستعيُن بأحِد زمالئي، ُمستخدميَن النَّموذَج في تتبِِّع ظاهرِة اللَّيِل والنَّهاِر عبَر دوراِن األرِض 

ةَ الشَّمِس على األرِض، وأثَرها في تعاقِب اللَّيِل والنَّهاِر. حوَل محوِرها، ُمالِحظًا أشعَّ
 - أستعيُن بالشَّكِل )2( والمصادِر على البادلت لتفسير اختالِف طوِل النَّهاِر مْن منطقٍة إلى أخرى 
ا في شمالِها  ا في شمالِها صيفًا، وقصيٌر جّدً على سطِح الكرِة األرضيَِّة؛ حيُث نجُد أنَّ النَّهاَر طويٌل جًدّ
شتاًء. أبيُِّن عدَد ساعاِت النَّهاِر في كلِّ بلٍد على الخريطِة حيُث أصدقائي موجودوَن في الوقِت نفِسِه 

نِة )مثاًل 5 أيّار(. مَن السَّ
 - ألعُب مَع أحِد أفراِد أسرتي لعبةَ "أزُور بلًدا وأتوقَُّع"، فأضُع يدي على إحدى المناطِق في خريطِة العالَِم، وأسأُل: )هْل نهاُرها طويٌل صيفًا؟ 

ًرا ذلَك( أستمُع إلجابِة زميلي، ونتناقُش فيها، ثمَّ نتبادُل األدواَر. يِف فيها؟ هْل هُم اآلَن في الليِل أْم هْل هْم في النهاِر؟ ُمفسِّ ما أْشهُُر الصَّ
وِر والمناقشاِت حوَل النَّشاِط. مالِء، ونتبادُل أهمَّ الصُّ ُر أنشطتي، وأكتُب ما تعلَّمُت منها، وأرسلُها إلى معلِّمي، وإلى أكبِر عدٍد مَن الزُّ  - أصوِّ

 اللّغةُ العربيّةُ:حظَُّك اليوَم
اتّصلَْت بي صديقتي منى، واعتذَرْت عْن  عدِم مرافقتي في زيارٍة إلى المكتبِة، كنّا قْد خطّْطنا لها منُذ أسبوٍع؛ للبحِث عْن موضوِع تعاقِب اللَّيِل والنَّهار، 
ضمَن أنشطِة نادي البتّانيِّ في المدرسِة، وعنَدما سألتُها عِن الّسبِب، أخبرْتني أنَّها قرأَْت في برِجها تحذيًرا مَن الخروِج اليوَم، ودَعْتني إلى تناوِل الغداِء 

عنَدها في البيِت، فاستأذنتُها في الحضوِر باكًرا لمساعدِة والدتِها.
  استقبلَْتني منى مَع والدتِها وأخواتِها بحفاوٍة، ودخْلنا المطبَخ، فسألْتنا والدتُها عْن سبِب تغييِر مخطَِّطنا، فأجابَْت منى: في الواقِع أنا َمِن اعتذْرُت 
قيَن  يا أّمي، استغربَْت والدةُ منى، وسألَْتها عِن الّسبِب، فقالَْت: لقْد قرْأُت في برجي تحذيًرا مَن الخروِج اليوَم. ضحَكْت أمُّ منى، وقالَْت: وهْل تصدِّ
، فقالَْت منى: ولكنَّ األبراَج مذكورةٌ في القرآِن  ها: ألنَّهُ ال يستنُد إلى أيِّ أساٍس علميٍّ هذا الكالَم يا منى؟ أجابَْت منى: ولَِم ال يا أّمي؟ فأجابَْتها أمُّ
َماِء َذاِت اْلبُُروِج« في  الكريِم. فقالَْت أمُّ منى: البروُج حقيقةٌ علميَّةٌ ال يختلُف اثناِن على وجوِدها، وقْد أقسَم بها هللاُ سبحانَهُ وتعالى في قولِه: »َوالسَّ
اآليِة األولى مْن سورِة البروِج، وقْد تكلََّم فيها المفسِّروَن، بوصفِها مْن علِم الفلِك، وبيَّنوا أنَّها منازُل الشَّمِس والقمِر، فمنزُل القمِر في كلِّ برٍج مْن 
، أْو يستتُر يوًما واحًدا إذا كاَن الشَّهُر 29 يوًما، أّما الشَّمُس، فمنزلُها في كلِّ برٍج  هِذِه األبراِج يوماِن وثلٌث، ويستتُر يوميِن إذا اكتمَل الشَّهُر القمريُّ

ثالثوَن يوًما. وقْد نهانا الّرسوُل صلّى هللاُ عليِه وسلََّم عْن ربِط البروِج بالكهانِة والتّنجيِم وقراءِة الطّالِع.
، لكانَْت واحدةً في المواقِع كلِّها، ففتَحْت منى على موقٍع إلكترونيٍّ  تدّخلَْت سماُح أخُت منى فقالَْت: لْو كانَْت قراءةُ الطّالِع تستنُد إلى أساٍس علميٍّ
آخَر، وقرأَْت ما ُكتَِب في برِجها على مساِمِعنا: استمتْع برحلتَِك مَع األصدقاِء، وال تضيِّْع هذا النّهاَر الجميَل، ضِحْكنا، وواَصْلنا مساعدةَ أمِّ منى 

على إعداِد طعاِم الغداِء.  

ًل: أقرأُ النَّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أؤّدي النَّصَّ الّسابَق تمثياًل مَع أفراِد أسرتي أْو زمالئي؛ مضيفيَن ما يلزُم مْن عباراٍت الكتماِل الحواِر.  أوَّ
ُر سبَب ضحِك الجميِع عنَدما قرأَْت منى طالَعها مْن موقٍع آخَر.  ثانيًا: أُفسِّ

أّمهاتِنا على   ثالثًا: أبدي رأيي في المواقِف اآلتيِة مَع التَّعليِل: أ- االستناُد إلى قراءِة الطّالِع واألبراِج في قرارتِنا وأعمالِنا.  ب- مساعدةُ 
أعماِل المنزِل. ج- المقارنةُ بيَن ما يُكتَُب في أكثَر مْن موقٍع حوَل الموضوِع نفِسِه. د- إعماُل العقِل في المعلوماِت قبَل قبولِها أْو رفِضها.
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  رابًعا: أضيُف إلى ما قالَْتهُ أمُّ منى في الفقرِة الثّانيِة عبارةً من إنشائي، تتضّمُن فكرةً جديدةً مرتبطةً بالموضوِع.

ُمنتفًِعا بملحوظاتِِه  أفراِد أسرتي؛  أحِد  أْو  أتبادلُهما مَع زميلي،  ثمَّ  تَْيِن،  تامَّ النَّصِّ حقيقتَْيِن، وأصوُغهما بجملتْيِن   خامًسا: أستنتُج مَن 
وتغذيتِِه الّراجعِة.

 سادًسا: أضُع اسًما منقوًصا مناسبًا في الفراغاِت في الجمِل اآلتيِة:
        أ- كلُّكم ….. وكلُّكم مسؤوٌل عْن رعيَّتِِه.   ب- أستطيُع أْن أقطَف الثمَر ….. منّي.   ج- ال يقضي ….. وهَو غضباُن.

بُها:  سابًعا: الكلماُت المكتوبةُ بخطٍّ غامٍق في الجمِل اآلتيِة ُكتِبَْت خطأً، أصوِّ
        أ- مرَّ يوٌم ثاني على عدِم تسجيِل حاالِت إصاباٍت جديدٍة بكورونا.       ب- ربَّ رميٍة بغيِر رامي.

فاِع عْنهُ.        ج- إْن كنَت ساٍع للخيِر فلَك مثُل أجِر فاعلِِه.                               د- َوكََّل المتهُم ُمحاٍم للدِّ

21 حزيران  

األرض
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 ENGLISH: Calendars
   Stop: Look at the picture. What can you see?
   Think: How is a calendar related to the succession of day and night?
   Reflect: What do we use calendars for?
There are two main calendars used for indicating dates: a lunar calendar and a solar calendar. A lunar 

calendar is a calendar based on the monthly cycles of the Moon’s phases, whereas a solar calendar is based 
on the solar year, the time it takes the Earth to revolve once around the Sun. A solar year is about 365.25 days 
long, while a lunar month is about 29.53 days long.

Origins of the months’ names:
January: Named for the Roman god Janus, protector of gates and doorways.
February: From the Latin word februa, “to cleanse.”
March: Named for the Roman god of war, Mars.
April: From the Latin word aperio, “to open )bud(,” because plants begin to grow 
in this month.
May: From the Latin word maiores, “elders,” who were celebrated during this 
month.
June: From the Latin word juvenis, “young people.”
July: Named to honor Roman dictator Julius Caesar.
August: Named to honor the first Roman emperor Augustus Caesar.

September: From the Latin word septem, meaning “seven,” because it was the seventh month of the 
early Roman calendar.
October: Its name comes from octo, the Latin word for “eight.”
November: From the Latin word novem, “nine”
December: From the Latin word decem, “ten,”
1. I will answer comprehension questions:
)a( What do calendars indicate?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)b( Lunar is related to the ----------------
  Solar is related to the  ---------------------
)c( where does the origin of this month come from?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. I will write a paragraph )100 words( about an Arab astronomer who was interested in the succession of 

day and night. )I will include the following information: his name, date of birth and death, where he lived 
and his achievements).

 الّرياضيّاُت: األرقاُم المتطابقةُ بيَن الحقيقِة والخرافِة  
على  اآلتيةُ  األسئلةُ  طُِرَحِت  حيُث  للنِّقاِش؛  المتطابقةُ«  »األرقاُم  بعنواِن  موضوًعا  الطّلبةُ  اختاَر  العالَِم،  حوَل  المرتبطِة  فوِف  الصُّ مشروِع  في     
المشاركيَن في الحواِر: )هْل تتحدَُّث األرقاُم مَعنا؟ وهْل ترسِل الّساعةُ رسائَل روحانيَّةً إلينا؟ عنَدما ننظُر إلى الّساعِة، لماذا نرى أرقاًما متطابقةً غيَر 
عاديٍَّة على لوحِة النَّتائِج؟ هْل ترى أرقاًما مكررة في حياتَِك اليوميَِّة؟ هْل تستيقظُ مَن النَّوِم، فتجُد المنبِّهَ عنَد الّساعِة 10:10؟ هْل يصادُف أْن تنظَر إلى 

التّاريِخ، فيكوُن 3\3 ، وتكوُن الّساعةُ أيًضا 3:33؟ هْل تحجُز غرفةً في فندٍق، فيكوُن رقُمها ٤، ويصادُف أْن تكوَن في الطّابق الّرابِع؟(.
 وطُلَب إلى الطَّلبِة المشاركيَن التَّعبيُر عْن وجهاِت نظِرِهم إْن كانوا يعتقدوَن بأنَّ »تطابَق األرقاِم« حقيقةٌ أْم أنَّها خرافةٌ.

وايا  َم تلَك األرقاَم على أساِس عدِد الزَّ توّسَع النِّقاُش فانتقَل الطَّلبةُ إلى المناقشِة في العالقِة بيَن كلِّ رقٍم وشكلِِه، فقاَل زيٌد: إنَّ الخوارزميَّ هَو مْن صمَّ
ُن ثالَث زوايا. قُم ثالثةٌ يتضمَّ مُن زاويتْيِن، والرَّ مُن زاويةً واحدةً، والّرقُم اثناِن يتضَّ قُم واحٌد يتضَّ نُها كلُّ رقٍم. فالرَّ ِة أِو القائمِة الّتي يتضمَّ الحادَّ

ُل الشَّكَل )1(، ثمَّ أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ: ًل: أتأمَّ  أوَّ
ُح ما عناهُ زيٌد في حديثِِه، وأناقُش زمالئي أْو أحَد أفراِد األسرِة فيِه.	  في الّشكِل )1(، أوضِّ
ُر عبارةَ بتوَل في ضوِء فهمي 	  قَمْيِن 6 و9 غيُر متطابقَْيِن«، أفسِّ قالَْت بتوُل: »إنَّ تصميَمِي الرَّ

تعريَف تطابِق األشكاِل الهندسيَِّة.
سؤاٌل مفتوٌح: أختاُر مَن الشَّكِل )1( رقّمْيِن؛ ُمبيِّنًا إْن كانا متطابقَْيِن هندسيًّا، أْو غيَر متطابقَْيِن، 	 

ُر إجابتي ُمستخِدًما خصائَص تطابِق األشكاِل الهندسيَِّة. الشكل )1(وأبرِّ
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ُل الشَّكَل، ثمَّ أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ: ثانيًا: عرَضْت سلوى الشَّكَل )2( على الطَّلبِة المشاركيَن في المشروِع. أتأمَّ
قالَْت سلوى: »إنَّ التَّصميَمْيِن )أ( و)ب( غيُر متطابقَْيِن هندسيًّا«. أفسِّر 	 

ما قالَْته سلوى في ضوِء فهمي تعريَف تطابِق األشكاِل الهندسيَِّة.
حمِن على تحديِد مطابقِة التَّصميِم )أ( التَّصميَم )جـ( أْم 	  أساعُد عبَد الرَّ

ريَن إجابتَنا. ال، ُمبرِّ
ُر عبارةَ حامٍد«.	  قاَل حامٌد: »التَّصميُم )جـ( ال يطابُق التَّصميَم )د(. أفسِّ

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
ُد فيِه أوقاَت الشُّروِق، والظَّهيرِة،  علوُم األرِض والبيئِة: أكتُب منشوًرا على أحِد مواقِع التَّواصِل والبادلت، أشرُح فيِه وصفًا ليوٍم في األردنٍّ بلغٍة فلكيٍَّة، أحدِّ
والغروِب، وأصُف الفصَل الَّذي نحُن فيِه اآلَن، وموقَع األرِض بالنِّسبِة إلى الشَّمِس، وأقارُن ما وصْفُت في األردنِّ بأحِد البلداِن الَّتي يوجُد فيها أحُد أقاربي 
ًرا ذلَك بالرجوِع إلى الموقِع على الكرِة األرضيِة. أْو أصدقائي، أْو أيِّ بلٍد على خريطِة العالَِم، ُمشيًرا إلى تطابِق أوقاِت الليِل والنهاِر أِو اختالفِها مَعهْم، ُمفسِّ

اللُّغةُ العربيَّةُ: أكتُب تقريًرا موجًزا عْن إنجازاِت العالَِم البتّانيِّ في علِم الفلِك.
ُل الشَّكَل المجاوَر، ثمَّ أجيُب: ياضيّاُت: أتأمَّ الرِّ

وايا المتطابقةَ. إذا كاَن ش1 يطابُق ش2؛ أعيُِّن األضالَع المتطابقةَ، والزَّ

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ُز هذا النَّشاطُ فهَم طفلي الظَّواهَر الطَّبيعيَّةَ المتعلِّقةَ بتعاقِب اللَّيِل والنَّهاِر والفصوِل األربعِة، وتنّمي مهاراتِِه في ربطِ المعرفِة  علوُم األرِض والبيئِة: يُعزِّ
بالحياِة، وتشّجُعهُ على التّفكيِر النّاقِد واإلبداعيِّ عْن طريِق التَّنبُِّؤ بطوِل اللَّيِل والنَّهاِر في مناطِق العالَِم، وربِط ميالِن محوِر األرِض بدورانِها حوَل الشَّمِس 

في تعاقِب الفصوِل وطوِل النَّهاِر واللَّيِل، ويُنّمي مهاراتِِه في التَّجريِب وابتكاِر الوسائِل والنَّماذِج التَّوضيحيَِّة.
، وينّمي مهاراتِِه في القراءِة النّاقدِة  ُز هذا النَّشاطُ مهاراِت طفلي في القراءِة الّصامتِة االستيعابيَِّة، وفي األداِء القرائيِّ لنصٍّ حواريٍّ  اللّغةُ العربيّةُ: يُعزِّ
، وتوليِد أفكاٍر ذاِت ارتباٍط بالنّصِّ المقروِء، والتَّعبيِر  عْن طريِق تفسيِر بعِض األحداِث، وإبداِء رأيِِه ُمعلِّاًل في أخرى، واستنتاِج الحقائِق مَن النَّصِّ القرائيِّ
االتِّجاهاِت  النّشاطُ  توظيفًا صحيًحا. وينّمي هذا  فيوظفُهُ  المنقوَص  االسَم  فهَمهُ  ُق  الكتابيِّة، ويعمِّ إيجابًا على مهارتِِه  ينعكُس  ما  الخاّصِة؛  بكلماتِِه  عنها 

اإليجابيّةَ نحَو إعماِل العقِل، والبعِد عِن الخرافاِت والّشعوذِة، وعّما نهى عنهُ الّشرُع.
. ويُثري معرفتَهُ بمعلوماٍت جديدٍة حوَل  ُز هذا النَّشاطُ مهارةَ طفلي في التَّفكيِر اإلبداعيِّ بربِط األسئلِة المفتاحيَِّة بموضوِع النَّصِّ اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُعزِّ

هوِر باللُّغِة اإلنجليزيَِّة. التَّقويِم، وأصِل أسماِء الشُّ
ُز مهارتَهُ في تحديِد األشكاِل الهندسيَِّة المتطابقِة؛ تبًعا لخصائِص تطابِق األشكاِل الهندسيَِّة. ُز هذا النَّشاط فهَم طفلي مفهوَم تطابِق األشكاِل الهندسيَِّة، ويُعزِّ ياضيَّاُت: يُعزِّ الرِّ

َ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 بوساطِة 

الّرمِز سريِع االستجابِة.

  علوُم األرِض والبيئِة: أصدقاُء حوَل العالَِم
الطّريقةُ: أساعُد طفلي على توفيِر مستلزماِت النَّشاِط، وأتعاوُن مَعهُ وأفراَد األسرِة على تقّصي ظاهرتَي الفصوِل األربعِة واللَّيِل والنَّهاِر، وأساعُدهُ على 
توفيِر أطلَس أِو خريطٍة للعالَِم، وأستمُع لتوقُّعاتِِه حوَل اللَّيِل والنَّهاِر والفصِل في مناطَق مختلفٍة حوَل العالَِم، خصوًصا البلداَن التي يختاُرها في خريطِة العالَِم. 

  اللّغةُ العربيّةُ: )حظَُّك اليوَم(
هُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ قراءةً فاهمةً، وأتشارُك مَعهُ وبقيّةَ أفراِد األسرِة في بناِء الحواِر وتأديتِِه تمثياًل، وأستمُع لوجهاِت نظِرِه في المواقِف  الطّريقةُ: أوجِّ
ًدا ضرورةَ تعليلِها. أناقُشهُ في الفكرِة الّتي سيضيفُها، وطريقِة صياغتِها، ومكانِها المناسِب، وفي مفهوِم الحقيقِة، ومدى انسجاِم الحقائِق الّتي  المحّددِة، مؤكِّ

استنتَجها مَع هذا المفهوِم، وأوّجهُهُ إلى استذكاِر االسِم المنقوِص مْن كتابِِه قبَل تنفيِذ المهّمتيِن األخيرتَْيِن.
Calendars :ُاللّغة اإلنجليزية  

ٍن، وأساعُدهُ على الوصوِل  اًل، وربِطها بعنواِن النَّشاِط، ثمَّ قراءِة األسئلِة المفتاحيَِّة، وقراءِة النَّصِّ بتمعُّ الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى النّظِر إلى الّصورِة أوَّ
حيح لكلِّ سؤاٍل إْن لزَم األمُر. إلى الجواِب الصَّ

  الّرياضيّاُت: األرقاُم المتطابقةُ بيَن الحقيقِة والخرافِة      
األشكاِل  تطابِق  يذكَر خصائَص  أْن  إليِه  الهندسيَِّة، وأطلُب  األشكاِل  تطابِق  تعريَف  فهِمِه  مْن  ُد  أتاكَّ ثمَّ  جيًِّدا،  النَّشاِط  قراءِة  إلى  طفلي  أوّجهُ  الطّريقةُ: 
الشَّكِل، وأستمُع  مَن  يختاَر تصميَمْيِن  أْن  إليِه  أطلُب  المفتوِح(،  ؤاِل  )السُّ في  مًعا.  فيها  ونتناقش  إجاباتِِه،  راِت  لمبرِّ أتابُع حلولَهُ، وأستمُع  ثمَّ  الهندسيَِّة، 

ُر إجابتي متبادلَْيِن  األدواَر. راِت إجابتِِه، ثمَّ أختاُر تصميَمْيِن مختلفَْيِن، وأبرِّ لمبرِّ
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