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SP EC I A L ED I TI ON

إكتشف عجائب كندا السبع

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

كندا بلد شاسع ذات مناظر خالبة والعديد من املناظر الطبيعية الخالبة واملعامل العاملية الشهرية .يسافر
السياح من جميع أنحاء العامل ملشاهدة جامل كندا .ما يقرب من  90%من كندا غري مأهولة بالسكان ،مام
يرتك العديد من املناطق الطبيعية البكر .السهول العظيمة ،والوديان ،ومناطق الجذب السياحية مصدر
فخر وطني .أقيم يف عام  2007مسابقة عجائب كندا السبع برعاية قناة يس يب يس التلفزيونية وراديو يس
يب يس .الذين سعوا إلعالن عجائب كندا السبع من خالل تلقي ترشيحات من املشاهدين .ستعرض هذه
النرشة العجائب السبع ،عىل النحو الذي حدده الكنديون ،وستوفر لك األنشطة التي تربز هذه العجائب
وتشجع الشعور بالفخر يف بلدنا املجيد ،كندا.

عجائب كندا السبع

العمالق النائم – Thunder Bay, Ontario
شالالت نياغرا – Niagara Falls, Ontario
خليج فوندي – New Brunswick and Nova Scotia
محمية منتزه نهاين الوطنية – North west Territories
األضواء الشاملية – Northern Canada
جبال الروكيز Alberta and British Columbia -
درب كابوت – Cape Breton, Nova Scotia

هل تعلم؟

يلوح العمالق النائم يف أفق مدينة ثندر باي .هو عبارة عن جزيرة من بقايا بركان قديم ،ويبدو كأنه
عمالق نائم عىل ظهره .هذه الصخرة عىل إرتفاع  250م ومتتد لعدة كيلومرتات.
شالالت نياغرا هي يف الواقع ثالث شالالت منفصلة تقع بني شالالت نياغرا يف كندا وشالالت نياغرا يف
نيويورك .عندما تنظر إليهم من اليسار إىل اليمني فهم الشالالت األمريكية ،شالالت طرحة الزفاف،
وشالالت حدوة الحصان الكندية الكربى .تنشأ هذه الشالالت حول مركز نهر نياغرا الذي يتدفق 58
كيلومرت من بحرية إيري ويصب يف بحرية اونتاريو.
الفرق بني املد والجزر املرتفع واملنخفض يف خليج فوندي ميكن أن يصل إىل  16.3مرتا ً إعتامدا ً عىل الوقت
من السنة .هذا أطول من م ٍنب من ثالثة طوابق.
محمية ناهاين تضم وتحمي أجزاء من جبال ماكنزي ،مبا يف ذلك نهر نها ديهي ،املعروف أيضاً بإسم نهر
نهاين الجنويب ،وهو أحد أكرث األنهار الربية إثارة يف أمريكا الشاملية .تحتوي حديقة نهاين عىل وديان عميقة
وشالالت ضخمة ،باإلضافة إىل كهوف فريدة من الحجر الجريي.
يظهر شفق القطبي الشاميل عىل إرتفاع  200إىل  300كيلومرت فوق سطح البحر ،وهو ساطع بدرجة كبرية
ميكن رؤيته من الفضاء.
تقع حديقة بانف الوطنية يف قلب الروكيز الكندية .أصبحت هذه الحديقة أول حديقة وطنية يف البالد،
والثالثة يف العامل ،عندما خصصت الحكومة قطعة أرض مساحتها  25.9كيلومرت مربع يف عام .1885
مسار كابوت هو طريق رسيع وخالب يبلغ طوله  298كيلومرت ويكمل حلقة حول الطرف الشاميل
ملرتفعات جزيرة كيب بريتون التي تبهر املسافرين مبناظر خالبة للوادي والساحل عىل طول الطريق.

أنشطة لألرسة عن عجائب السبع الكندية
مشهد األضواء الشاملية
املواد:

ورق مقوى أسود
طباشري أبيض أو ملون
واحدة أو إثنتان من املحارم

التعليامت:

إضغط هنا ملشاهدة فيديو خالب لألضواء الشاملية.
بعد مشاهدة هذا الفيديو ،ناقش األلوان العديدة لألضواء الشاملية.
قم بإنشاء لوحتك الخاصة لألضواء الشاملية .إخرت األلوان التي رمبا قد تكون الحظتها ( أبيض ،أزرق،
بنفسجي وما إىل ذلك).
أرسم خطاً متعرجاً عىل الورقة ،ثم خذ منديالً وإمسح الخط.
أضف املزيد من خطوط الطباشري امللونة إىل الصورة وإستمر يف املسح .كن مبدعاً!
مبجرد اإلنتهاء ،لقد صنعت لوحة لألضواء الشاملية.

أختبار الطاقة الكهرومائية لشالالت نياغرا
املواد:

قالب الفطرية
أوتاد خشبية
دلو أو وعاء
زجاجة ماء مملوءة
مقص
أقالم تلوين

التعليامت:

محطات الطاقة يف شالالت نياغرا لديها القدرة عىل إنتاج ما يقرب من  4.9مليون كيلووات .وهذا يكفي
لتشغيل  3.8مليون منزل .خالل هذه التجربة ،ستقوم بتوليد الطاقة الكهرومائية ،وهي واحدة من أكرب
مصادر الطاقة املتجددة ،والتي يتم توليدها يف شالالت نياغرا.
إبدأ بقطع دائرة يف أسفل قالب الفطرية.
إستخدم قلم التلوين لتقسيم الدائرة إىل مثلثات ،كام لو كنت تقطع قطعاً من الفطرية .تأكد من وجود
مسافة صغرية بني مركز الدائرة وطرف املثلث.
قص عىل طول خطوط املثلث ،تاركاً الجزء العلوي من املثلث متصالً بقالب الفطرية.
قم ب ِنث القطع املثلثة ألعىل لتشكيل مروحة ،لقد صنعت عجلة ماء.
ضع الوتد يف الفتحة املركزية يف عجلة املياه ،التي قمت بإنشائها مسبقاً.
ضع وتد عرب الدلو أو الوعاء .صب املاء من الزجاجة عىل العجلة وشاهدها تدور!
عندما يسقط املاء وتدور العجلة ،يتم توليد الطاقة الكهرومائية .هذا متاماً مثل القوة التي يتم توليدها
يف شالالت نياغرا!
إضغط هنا ملشاهدة مقطع فيديو تثقيفي حول الطاقة الكهرومائية لشالالت نياغرا.

لعبة الجربدي لعجائب كندا السبع
املواد:

لوحة بريستول
أقالم تلوين
أوراق املالحظات
رشيط الصق

التعليامت:

إصنع لعبة الجربدي الخاصة بك .يف الجزء العلوي من لوحة الربيستول ،أكتب كل عجيبة كفئة.
تحت كل فئة ،ضع خمس ورقات الصقة رأسياً ،واحدة تلو اآلخرى.
إبحث عن كل عجيبة ،وأكتب خمسة أسئلة حول العجائب عىل كل ورقة الصقة.
قم بتغطية السؤال بوضع ورقة الصقة أخرى عىل السؤال املكتوب .أكتب قيمة النقطة لكل سؤال والتي
ترتاوح من  500 – 100عىل الورقة الالصقة.
إلعب لعبة الجربدي ،قسم أصدقائك وعائلتك إىل فرق .إستمتع باإلجابة عىل السؤال وجمع النقاط
والتعرف عىل عجائب كندا الجميلة!

إضغط هنا للعب لعبة الجربدي حول كندا
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن عجائب كندا السبع

إضغط هنا للمزيد من املعلومات عن األضواء الشاملية.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

