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المقدمة

الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّسالم على أنبيائه ورسله أجمعين، وبعد. 
سعت  شمولي،  نحو  على  للحياة  المتعلم  إعداد  على  والتّعليم  التّربية  وزارة  حرص  من  فانطالقًا 
إلى تبني المنحى التكاملي في بناء هذه المادة التعليمية؛ إيمانًا منها بجدوى هذا المنحى في تنمية البنية 
المعرفية لدى الطلبة وصقل مهاراتهم وشخصياتهم؛ ليكونوا أفراًدا فاعلين، ومنتجين وعلى قدر وافر 

من المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم والمجتمع اإلنساني.
 وبرنامج جسور التعلم ثمرة شراكة حقيقية بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسيف(، وقد انتهج المنحى التكاملي في إعداد أنشطة مشاريع الصف العاشر للمباحث األساسية: 
لبناء الجسور  المدمج  التعلم  فيها  العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم(، وروعي  )اللغة 

التي تربط المنزل بالمدرسة، وتوظف التكنولوجيا في الكتب المدرسية. 
الدراسي، مشروعان في كل فصل، وترتبطُ  العام  تنفذ على مدار  مشاريَع  أربعةَ  الكتيب  يتضمن 
ومشاركة  المعلِّم  بإشراف  المتعلّموَن  وينفُّذها  األربعة،  للمباحث  التّعلِّم  نتاجات  أهّم  من  بعدد  جميُعها 
ُل أن يُسهَم في تحقيِق الغايِة المرجّوِة منهُ،  الّزمالء، ونحُن إذ نقّدُم الطّبعةَ األولى من هذا الُكتيّب فإنّا نُؤمِّ

وتنميِة اتّجاهاٍت إيجابيٍّة نحو التّعلِّم واْمتالِك مهاراته.

أعّزائي طلبة الصف العاشر
وستختارون  مستقبلكم  الدراسي  العام  نهاية  ستحددون  ألنكم  إليكم؛  بالنسبة  مهم  العاشر  الصف  إن 

المسار الذي تودون االلتحاق به في ما بعد، ومهنة المستقبل لدى عديد منكم.
قد يكون لديكم العديد من األفكار، وقد تكونون غير متأكدين أو قلقين بشأن اتخاذ الخيار أو القرار 

المناسب لتحديد مساركم التّعليمي، ولديكم كثير من األسئلة في أذهانكم، فقد يتساءل أحدكم:
ما الموضوعات التي أرغب في دراستها، التي تناسب ميولي في الصف الحادي عشر والسنوات . 1

التالية؟
ما التّخصص الذي أبرع فيه؟. 2
ُد ما يُناسُب قُدراتي وميولي، وأتّخُذ قراًرا يُوافُق ذلك؟. 3 كيَف أُحدِّ
ماذا سأْفَعُل بعَد االنتهاِء من مْرَحلَِة الّدراسة في المدرسِة؟ هل سألتِحُق بالجامعة . 4

أو الُكليّة؟ أْم سألتحُق  بمراكز التّدريب الِمْهنيِّة؟
أّي التخصصات له مستقبٌل وظيفي أفضل؟. 5

ال تقلقوا، هذه التّساؤالت كلها طبيعية تماًما لطلبة الصف العاشر، وستساعدكم 
مشاريع جسور التعلم الجديدة التي طُّورت خّصيًصا للصف العاشر على التفكير 
في بعض المجاالت الرئيسة التي تحتاج إلى التفكير فيها لمستقبلكم، وقد ُصّممت 

المشاريع لتمكينكم مّما يأتي:
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معرفة المزيد عن نقاط القوة واالهتمامات الخاصة بكم واختيار الطريقة التي 	 
تودون أن تتعلموا بها.

توظيف معرفتكم بالمواد الدراسية األساسية لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية.	 
التفكير في الموضوعات التي تستمتعون بدراستها، فبعض المهمات إجباري 	 

وبعضها اختياري.
تطوير مهاراتكم بحسب متطلّبات سوق العمل وفرصه.	 
تطوير مهاراتك الحياتية التي تساعدكم على الحصول على وظيفة، مثل: حّل	 

المشكالت، والتخطيط، واتخاذ القرارات، واالتصال والتواصل، والعمل التعاوني، واستخدام الوسائل 
الرقمية المختلفة.

إعداد ملف شخصي على اإلنترنت في البادلت، فيمكنكم إظهار ما تتعلمه، والحصول على التغذية 	 
الراجعة من أقرانكم والمعلمين، ويمكنكم استخدام األدلة على إنجازاتكم لكتابة السيرة الذاتية.

قد يكون لديك استفسارات عن جسور التعلم، لذلك سنحاول إجابة األسئلة أدناه: 	 
أنا أفكر في مستقبلي. ما أنواع المهارات التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي؟ وكيف يمكن 

أن يعززها المشروع في جسور التعلم؟
والتّعاون،  التّكنولوجيا،  استخدام  في  مهاراٍت  إلى  المستقبِل،  في  الحاجةُ،  ستكوُن 
والتّواصِل اللّفظّي والكتابّي الفاعل، واإلبداِع وحلِّ المشكالت، والتّفكير النّقدّي؛ لذا 

توفُّرمشاريُع جسور التّعلّم فرصةً لَك لتطبيِق ما تتعلّمهُ من نتاجات هذه المناهج.
إّن هذه المهارات المهّمة سوف تساعدَك على التّعلّم، والعمل، والتّفكير باستقالليّة، 
الّسابق ومهاراته في الحياِة الواقعيّة، بما ينسجُم ويتوافُق مع سوق  التّعلّم  وتوظيِف 

العمِل ومتطلّباته.

كيف تساعدني المشاريع على التفكير في دوري في مجتمعي في المستقبل؟
النمطية وتوفر  المعايير  تحدي  التعلم  تحفز مشاريع جسور 
فرًصا للتفكير في قضايا إنسانية، مثل: حقوق اإلنسان، والنوع 

االجتماعي، والتنوع والبيئة.
من أبرز المهارات التي سأكتسبها في تنفيذ المشاريع: صنع 
القرار، والتفكير بالمستقبل، والتفاعل مع القضايا العالمية، مثل: 
تغيير المناخ، والمواطنة العالمية، وهذا سيُشّجُعني أن أكون فاعاًل 
في حل المشكالت، والتواصل والتعاون والتفكير المنفرد، فضاًل 
األفكار  توليد  في  ومهارات  تكنولوجية،  مهارات  اكتسابي  عن 

وابتكارها فيؤهلني إلى التنافس في الوظائف.
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ما مشروع جسور التعلم؟

يوّجه  تكامليًّا  نهًجا  التعلم  جسور  برنامج  يتبنى 
فكرة  أساس  على  الطلبة  لتعلم  الدراسية  المناهج 
هذا  وصف  ويمكن  محورّي.  موضوع  أو  مشتركة 
النهج بأنه التعلم القائم على المشاريع. تغطي مشاريع 
الصف العاشر المجاالت األساسية للمباحث الدراسية 
والرياضيات  اإلنجليزية  واللغة  العربية  اللغة  اآلتية: 
والعلوم. وهذا يعني أنه بداًل من دراسة موضوع دراسةً 
منفردةً، فإن مشاريع جسور التعلم تساعدك على رؤية 
الروابط بين المجاالت والموضوعات المختلفة. وذلك 

بتنفيذ مشروعين في في كلِّ فصل دراسّي.

إّن مشاريع جسور التعلم ال تعّد إضافة إلى المنهاج، إنّما هي وسيلة لعرض المناهج الدراسية عرًضا 
تكامليًّا، فالمشاريع مصّممة لتحقق النتاجات التعليمية للمباحث المذكورة.

كيف أتعلم؟

في  الطلبة  حضور  تنظيم  كيفية  على  ذلك  سيعتمد 
إذا كان  المثال،  المعلمون. على سبيل  مدرستك وما يقرره 
جديدة  مفاهيم  معلمك  لك  فسيقدم  بالتناوب،  الطلبة  حضور 
في المدرسة، ثم يطلب إليك تنفيذ قسم من مشروع جسور 
التعلم في المنزل، حيث تنقسم مشاريع جسور التعلم أقساًما 
عدة؛ يحتوي كل قسم مهّمات أساسية واختيارية، فعلى سبيل 
الدرس،  وقت  األساسية  المهّمات  معلمك  يُقّدم  قد  المثال، 
تفاعلك  عبر  التعلم  في  ستستمر  المنزل،  في  تتعلم  وعندما 
األنشطة  بعض  البادلت  ويوفر  االختيارية،  المهّمات  مع 

االختياريّة اإلضافية، وليست موجودة في كتيّب الطالب. 
كل مدرسة تتخذ قرارها الخاص عن أفضل طريقة لتنظيم تعلم الطلبة وفَق مشاريع جسور التعلم.

كيف سيتابع المعلم إنجازاتي؟

ل معظم ما تنجزه على بادلت اإلنترنت. البادلت هو المكان الذي ستكون قادًرا على االحتفاظ  ستحمِّ
متابعة  المعلمون  يستطيع  واألقران.  المعلمين  مع  الخبرات  تتبادل  ثم  أنهيتها،  التي  األعمال  بكّل  فيِه 
إنجازاتك وتقديم التغذية الراجعة. ستكون قادًرا على التعاون مع زمالئك وإعطاء التغذية الراجعة لغيرك 

من األقران على إنجازاتهم.
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من أين أحصل على مواد جسور التعلم؟
ستكون مشاريع جسور التعلم متاحة على اإلنترنت على موقع وزارة التربية والتعليم وعلى موقع 
لتطوير  تعاونيًّا  عماًل  زمالئك  مع  عملك  كيفية  عن  عديدة  خيارات  المشروع  في  ستُمنَح  اليونيسيف. 

مهارات التواصل والتعاون مع اآلخرين.

كيف تتناسب هذه المشاريع ومنهاج الصفِّ العاشر؟
العربيّة، والّرياضيات،  اآلتيِة، وهي: اللغة  بالمباحِث  تعلٍُّم مرتبطةً  نَتاجاِت  المشاريع  تتضمُن هذه 

والعلوم: )الفيزياء، وعلوم األرض، والكيمياء، والعلوم الحياتيّة( واللغة اإلنجليزيّة.

كيف تساعد هذه المشاريع على تنمية شخصيتي ومهاراتي الحياتية؟
يساعُدني تنفيُذ هذه المشاريِع على تطويِر مهاراتي اآلتية:

التواصُل، مثُل اإلقناِع والتسويِق.	 
، وحلِّ المشكالِت.	  مهاراُت التفكيِر، مثُل: التفكيِر الناقِد، والتفكيِر اإلبداعيِّ
المهاراُت التكنولوجيةُ.	 
المرونةُ والتكيُُّف.	 
 	. مهاراٌت حياتيةٌ أخرى، مثُل: ُصْنِع القراِر، وإدارِة الوقِت، والعمِل التعاونيِّ

حظًّا سعيًدا مع مشاريع جسور التعلم، ونحن نتطلع إلى رؤية أفكار المشاريع اإلبداعية الخاصة بكم 
عند تحميلها على البادلت. 
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إرشادات األسرة
نحو شراكة حقيقّية في عملية التعلُّم

دأبت وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف للطفولة على التعاون الوثيق مع 
أولياء األمور من أجل مستقبل أفضل ألطفالنا، خصوًصا في الظروف الطارئة بما 
فيها االضطراب الذي نجم عن جائحة كورونا؛ إذ أصبح ألولياء األمور دوٌر أساٌس 
المعلم األول في حياة الطفل، وهمزة الوصل  التعلمية بوصفهم  التعليمية  العملية  في 
بين المعلم والطالب، فقد أصبح التعليم المدمج في عصرنا هذا أمًرا ضروريًّا وليس 
خياًرا أو ترفًا، ما يُحتِّم على المعلّمين وأولياء األمور زيادة  فرص تعلّم األطفال خارج 
أسوار المدرسة وخارج نطاق الشاشات، بما يسهم في دعم ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على 

اإلنجاز واإلبداع.

كيف تسهم مشاريع جسور التعلم في دعم عملية التعلم؟

تحقق نتاجات التعلم األساسية في الكتب المدرسية للمباحث المعنية. 	 

تطبِّق المفاهيم والمهارات في حياة الطفل.	 

تشّجع على التعلُّم باالكتشاف والبحث والتأمل. 	 

تربط التعلّم بالحياة، وتؤّكد صلة المبادئ العلميّة والرياضيّة المتضّمنة بالمناهج 	 
والكتب المدرسيّة.

استخداًما 	  ومهاراتها  واإلنجليزية  العربية  اللغة  مهارات  استخدام  إلى  تحفِّز 
ُميسًَّرا وواضًحا.

ومتاحة 	  بسيطة  مواد  باستخدام  التطبيقي  العملي  الجانب  على  األنشطة  تقوم 
للجميع، وال تشّكل عبئًا ماليًّا على األسرة أو المدرسة.

كيف يسهم أولياء األمور في دعم تعلم أطفالهم؟
ال شّك في أّن الدعم التعليمي من الوالدين يبدأ من إتاحة الفرصة ألطفالهم باالعتماد 

على أنفسهم قدر اإلمكان، بما يتناسب مع المرحلة العمرية، مع مراعاة ما يأتي:

تشجيعهم على تنفيذ أنشطة جسور التعلم المتوافرة لديهم.	 

تقديم اإلرشاد والّدعم لهم ومساعدتهم على فهم نتاجات التعلم الجديدة.	 

8



مساعدتهم على تطوير المهارات وتعميق فهمهم المفاهيم التي يتم تعلّمها مع المعلم، 	 
وإنشاء روابط بين عملهم في الصف مع أقرانهم وبين معلميهم وخبراتهم في العالم 

الحقيقي، فيوفر تغذية راجعة مفيدة ومعمقة.

عن 	  )البادلت(  بالمشروع  الخاصة  اإللكترونية  المنصة  استخدام  على  تشجيعهم 
طريق مسح الرمز سريع االستجابة الخاص بكل مشروع.

مساعدتهم على استخدام مصادر المعرفة اإلضافية،  وتحميل إنجازاتهم من صور 	 
أو ملفات على التطبيق ما أمكن. 

األنشطة على 	  تنفيذه  والمعينة على   - اإلمكان  قْدر   - لهم  الالزمِة  األدواِت  توفير 
الوجه األكمل.

إرشادات لألسرة
اكتساب   من  طفلكم  ليتمّكن  المعلم؛  وبين  بينكم  جسًرا  ابنوا  الكرام،  األهالي 
المهارات الدراسيّة والحياتية، واحرصوا على َجْعل تجربته في التعلّم تجربةً ممتعة 
شائقة يتهافت على الحصول عليها بتفاعلكم، وبناء حلقات من التواصل والتفاعل بينه 

وبين المحتوى التعليمي الذي بين يديه.

9
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الصفُّ العاشُر: المشروُع األوُل/ رحـالٌت ومحطاٌت

مدُة تنفيِذ األنشطِة 
األساسيِة

أسبوعاِن

أنجُز ثالثَة أنشطٍة، ويمكُنني إنجاُز أكثَر مْن ذلَك.األنشطُة االختياريُة

ُن عليَّ  ما الذي يتعيَّ
فعُلُه؟

يمكنُني، في بعِض األنشطِة، تقديُم أفكاري وما تعلّمتُهُ باختياِر:
تأليِف قصيدٍة أْو أنشودٍة.	 
 	. إنشاِء تسجيٍل صوتيٍّ
تصويِر فيديو.	 
تصميِم لعبٍة لوحيٍة، مثِل لعبِة )السلُم والثعباُن( لطفٍل أصغَر سنًّا.	 

ما الذي ستحتويِه 
محفظتي اإللكترونيُة؟

ستحتوي محفظتي اإللكترونيةُ ما يأتي:
خريطةً لرحلتي مَن المدرسِة إلى أيِّ مكاٍن سياحيٍّ أختاُرهُ.	 
 	. بطاقةَ دعوٍة تتضمُن زيارةَ أحِد األماكِن السياحيِة في األردنِّ
نصوًصا أدبيةً منّوعةً مْن كتاباتي، ومقاطَع فيديو مؤثرةً للتّعاطِف مَع الحيواِن.	 
معادالٍت رياضيةً.	 
مخططًا لمصادِر الموادِّ المستخدمِة في تصنيِع األشياِء المستخدمِة في حياتِنا.	 
مخططًا توضيحيًّا أْو قصةً لتوضيِح رحلِة صخرٍة حتى تصبَح شيئًا يُستخَدُم.	 
رسوماٍت لكائناٍت حيٍة في بيئتي.	 
مقابلةً مَع شخٍص أكبَر سنًّا؛ تتضمُن أسئلةً عْن تطوِر المهِن تبًعا للتغيراِت التكنولوجيِة.	 
الخضراِء 	  البكتيريا  أثِر  عْن  الوعِي  لزيادِة  تسجياًل صوتيًا  أو  فيديو،  مقطَع  أو  خطابًا 

. المزرقَِّة في الغالِف الجويِّ
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تَْوِطئَةٌ:
يمرُّ اإلنساُن برحالٍت ومحطاٍت عديدٍة في أثناِء حياتِِه، مثِل: مرحلِة الطفولِة، والدراسِة، والعمِل، وغيِرها. 

أوضُح رأيي في ما يأتي: رحلتي التعليميةُ حتى اآلَن، وأهمُّ المحطاِت التي أثَرْت في حياتي، والخبراُت والمهاراُت 
التي اكتسبتُها خالَل هِذِه الرحلِة، ثمَّ أناقُش أسرتي وزمالئي في رأيي.

سأحصُل على تذكرِة رحلٍة رائعٍة عبَر األردنِّ في هذا المشروِع، وتشمل هذه التذكرة خمُس محطاٍت، وكلُّ نشاٍط 
هَو محطةٌ في رحلتي، وستكوُن لديَّ مهماٌت عديدةٌ، سأكتشُف مهاراتي، عْن طريِق تنفيذي المهماِت المطلوبةَ في كلِّ 

محطٍة، ُمستمتًِعا بالمحطاِت كلِّها.

هذا المشروُع يتطلُب مني استخداَم منصٍة تعليميٍة مثِل البادلت؛ لعرِض المهماِت التي نفْذتُها في كلِّ محطٍة، وستتيُح 
ِف منتجاتِهْم. هناَك مهماٌت جماعيةٌ وأخرى فرديةٌ. لي هِذِه المنصةُ الفرصةَ لعرِض منتجاتي على اآلخريَن، وتعرُّ

سيساعُدني معلمي على استخداِم منصِة "البادلت"، ويجيُب أيَّ استفساٍر خاصٍّ بها. 

سأستمتُع بهذِه الرحلِة إْن شاَء هللاُ.



النتاجاُت التعلميُة المرتبطُة بالمباحِث الدراسيِة:

أطبُّق مفهوَم المتجهاِت وقوانينَها في مسائَل حياتيٍة.	 الفيزياُء

ُعلوُم األْرِض 
والبيئَِة

 	. أوضُح بعَض استخداماِت الصخوِر والخاماِت الموجودِة في األردنِّ

أوضُح أهميةَ التكيِف في بقاِء الكائناِت الحيِة.	 العلوُم الحياتيةُ

الرياضياُت
أحلُّ أنظمةَ معادالٍت )خطيٍة وتربيعيٍة أو تربيعيتيِن مًعا( بطرائق 	 

مختلفة.

اللغةُ العربيةُ

أقرأُ النصَّ قراءةً تعبيريةً، ُموظِّفًا لغةَ الجسِد مَع المعنى.	 
أستخدُم عالماِت الترقيِم استخداًما صحيًحا.	 
أتقبُّل اختالَف الرأِي ووجهاِت النظِر.	 
أصُف مشهًدا معينًا بطالقٍة.	 
أكتُب موضوًعا كتابةً صحيحةً.	 
أُجري مقابلة وحواًرا بلغٍة صحيحٍة وفقًا لمعاييِر إجراِء المقابلِة.	 

اللغةُ اإلنجليزيةُ

	 I will join a debate and use phrases that show agreement 
and disagrement. 

	 I will read and write in order to explain different topics 
and give an opinion.
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محطُة االنطالِقالمحطُة األولى

1.1

مْن  الطلبِة  لتمكيِن  المدرسِة  خطة  ضمَن 
الحادي  القرِن  ومهاراِت  الحياِة  مهاراِت 
مشروِعهُم  في  الطلبةُ  يعمُل  والعشريَن، 
األوِل في العاِم الدراسيِّ بعنواِن )رحالٌت 

ومحطاٌت(.

سياحيٍّ  موقٍع  إلى  لرحلٍة  التخطيطَ  ُكلِّْفُت 
في محافظتي؛ لذا سأرسُم خريطةً توضُح 
إلى  المدرسِة  موقِع  مْن  انطالقي  نقطةَ 
الموقِع السياحيِّ الذي سأْطلُِع عليِه زمالئي، 
 . الجغرافيَّ واالتجاهَ  المتجهاِت  ُمستخِدًما 
أسرتي  أفراِد  أحِد  إلى  أطلَب  أْن  يمكنُني 
جوجل؛  خرائِط  استخداِم  على  مساعدتي 
بخريطِة  خريطتي  أقارُن  للدقِة.  توخيًا 
في  مهارتي  وأقيُّم  الدقةَ،  ُمتوخيًا  جوجل، 
بيَن  اإلزاحة  أقارُن  ثمَّ  الخرائِط،  رسِم 
خريطتي وخريطِة جوجل وأشارُك عملي 

مَع معلمي وأصدقائي على البادلت.

1.2
ًدا اإلزاحةَ  أرسُم أكثَر مْن خريطٍة للطريِق مْن مدرستي إلى الموقِع السياحيِّ الذي اخترتُهُ، ُمحدِّ
ُل ما  الناتجةَ مَن االنتقاِل مْن موقِع مدرستي إلى هذا الموقِع، وُمنظًِّما بياناتي في جدوٍل، ثمَّ أحمِّ

توصْلُت إليِه على البادلت.

1.3



Write a letter to a friend from England who is coming to visit a place of your 
choice. He\ she doesn’t know its address, so you will need to include a map to 
show where you live. You need to give him\her information about the location 
that you chose. Upload your letter on the Padlet and ask your friends for 
feedback on what you’ve done well and what you could do even better.

النشاُط االختياريُّ

1.4

أُشّكُل مَع زمالئي أْو أفراِد أسرتي مجموعتيِن متساويتيِن وألعُب لعبةَ شدِّ الحبِل، ثمَّ أنقُل شخًصا 
نًا مالحظاتي كلَّ مرٍة. أشيُر إلى متجِه القوِة  واحًدا مَن المجموعِة األولى إلى المجموعِة الثانيِة ُمدوِّ
التي  المتجهاِت  يمكنُني عْبَرها تطبيُق  ألعاٍب أخرى  أفكُر في  النتائِج.  لتفسيِر  بأسهٍم في دفتري 

ُل عملي على البادلت. تعلْمتُها. أرسُم رسوماٍت توضيحيةً وأناقُش زمالئي ومعلمي فيها، ثمَّ أحمِّ
)يمكنُني مشاهدةُ الفيديو على البادلت لمزيٍد مَن المعلوماِت عِن المتجهاِت(.
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جبٍل  مْن صخوِر  قُدَّْت  جرَش  أنَّ حجارةَ  اآلثاِر  علماُء  يؤكُد 
أْو مْن سواها، وأنَّ  تُجلَْب مْن روما  لْم  أنَّها  أْي  قريٍب منها، 
البنائيَن كانوا مْن أبنائِها، إلى هؤالِء وأحفاِدهْم أهدى الشاعُر  

حيدر محمود القصيدةَ اآلتيةَ:

)حيدر محمود، في البدء كان النّهر(

2.1



ُل إلقائي . 1 ألقي القصيدةَ السابقةَ بصوتي إلقاًء ُمعبًِّرا، ُمراِعيًا عالماِت الوقِف والترقيِم، ثمَّ أُحمِّ
على البادلت.

2 . ، ًدا موقَعها اإلعرابيَّ وسبَب ضبِطها النحويِّ أتتبُع كلمةَ )جرش( الواردةَ في القصيدِة، ُمحدِّ
ًحا داللةَ تكراِرها. ُموضِّ

2.2

أوضُح الصورةَ الفنيةَ في العبارتيِن اآلتيتيِن، ُمبيِّنًا أثَرها في المعنى:
ثمَّ  خيِرهْم"،  مْن  شبَعْت  التي  وهَي  أرِضهْم  على  "جاعوا  اندهَشْت"،  قِد  الدنيا  أجداِدنا  "بمجِد 

أستخرُج مَن القصيدِة المفرداِت التي دلَّْت على التفاصيِل الحسيِة والسمعيِة والبصريِة.
أناقُش زمالئي وأفراَد أسرتي في إجاباتي.

اقدوَن هُنا - تْحَت الثَّرى - فَرشوا الرَّ

أَْهدابَهُْم، فاْخلَعي نَْعلَْيِك يا "َجَرُش"

واْمشي الهُوْينى،

فما تَْدريَن: أَيَّ يٍد

إذا َمَرْرِت عليها سْوَف تَْرتَِعُش!

وأيَّ قلٍب، وراَء الباِب،

لو نَقََرْت عليِه كفّاِك…

ِمْن كفَّْيِك يَْنتَِعُش !

نيا قد اْنَدهََشْت بمْجِد أجداِدنا الدُّ

وما تزاُل بهذا الَمْجِد.. تَْنَدِهُش

"أبناُء روما" بَنَوا "روما"،

وفي َجَرٍش

ْحِر أبناؤنا كلَّ هذا السِّ

قد نَقَشوا!

… جاعوا على أرِضهم،

وهي التي َشبَِعْت من خْيِرها

وعلى أنهاِرِهم َعِطُشوا

كلُّ الُغزاِة ُغزاةٌ،

ال تُقابِلُهُم بَوْرِدها األَرُض،

إْن عاثوا،

وإْن بَطَشوا

ُكلُّهم، مثُل روما، راحلوَن

وال يبقى سواِك على التّاريِخ

يا جرش.
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2.3

ِمْن روائِع عالماِت الَوْقِف والتّرقيِم

الفاِصلَةُ )،( هَي إحدى عالماِت التّرقيِم الُمِهّمِة والّضروريِّة في إيضاٍح معنى الكالِم الَمكتوِب، 
وَدْفِع اللَّْبِس في فَهِمنا لهُ. 

هم، فَحَكَم عليه القاضي بُِحْكٍم َكتَبَهُ على  ُب أخباَرهم لَِعُدوِّ تَخيّْل أنَّ ُجنوًدا أمسكوا بَرُجٍل منهم يُسرِّ
وَرقٍَة لِيَْقَرأَهُ صاِحُب التّْنفيِذ، وجاَء فيِه: 

)العفو ممنوع الحكم باإلعدام(.

هُ من الّضْبِط  والنّاِظُر في هذا الكالِم المكتوِب ال يكاُد يَْقطَُع فيِه بِرْأٍي تَْطَمئِنُّ إليِه نَْفُسهُ، ألّن ُخلُوَّ
هُ من عالماِت التّرقيِم، فصار غاِمَض المعنى، غيَر ُمبْيٍن عن قْصِد  َصّعبَهُ، ثُمَّ زاَدهُ ُصعوبةً ُخلُوُّ

كاتِبِِه؛ ألنّنا يُْمِكُن أْن نَْفهََمهُ على وجهيِن: 
1. العفو ممنوع، الحكم باإلعدام.
2. العفو، ممنوع الحكم باإلعدام.

ٍن تَِجُد أنَّ األُولى تَعني النّْهَي عن الَعْفِو، واألَْمَر باإلعداِم، والثّانيةَ  عندما تقرأُ كلتا الجملتين بِتََمعُّ
تَعني الَعْفَو عن المحكوِم، وتَْنهَى عن إعداِمِه. وَشتّاَن ما بيَن ُحْكٍم بالموِت، وُحْكٍم بالحياِة! 

انظُْر إلى الُجْملَتَيِن الُمتَماثِلَتَيِن َخطًّا، والُمْختَلِفَتَيِن َضْبطًا: 
ما أْجَمَل الّسماَء )...(. ما أْجَمُل الّسماِء )...(.

ما عالَمةُ التّرقيٍم الُمناِسبَةُ لمعنى ُكلٍّ منهُما؟. وبيّْن اختالَف معنى الُجملَتَيِن. 
سأََل رُجٌل أَباهُ: هل تََعّشْيَت؟ فقاَل األَُب: ) ال َرِحَمَك هللاُ (.

إذا كان األَُب قد دعا البنِه بالّرحَمِة فأَيَن تََضُع الفاِصلَةَ في جوابِِه؟ وإْن بقِيَِت الُجْملَةُ من غيِر 
ْح ذلك. عالمِة تَرقيٍم فهَْل يَختَلُِف المعنى؟ وضِّ

2.4

أتخيُل أنني مهندٌس، وأريُد تصميَم شارِع األعمدِة في جرَش، علًما أنَّ طوَل الشارِع x )متر(، 
ويحتوي العدَد y مَن األعمدِة في جانب واحد مَن الشارع مْن بدايتِِه، والمسافةُ بيَن كلِّ عموٍد وآخَر 

على الجانِب نفِسِه أربعةُ أمتاٍر.
إذا كاَن مربُع األعمدِة في الجانِب الواحِد يساوي ستةَ أمثاِل طوِل الشارِع، مضافًا إليِه 76، أحسُب 

طوَل الشارِع باألمتاِر وعدِد األعمدِة فيِه على الجانبيِن.
ُن نظاًما مْن معادلتيِن، ثمَّ أحلُّهُ(. )إرشاٌد: أكوِّ

بيانيًّا، ثمَّ  أختاُر أحَد زمالئي لنعمَل مًعا، وسيحلُّ أحُدنا نظاَم المعادالِت جبريًّا، واآلخُر سيحلُّهُ 
ُل الحلَّ على البادلت. ، ونقارُن بيَن الحلّيِن، ثمَّ نحمِّ ِل إلى الحلِّ نتبادُل الشرَح وكيفيةَ التوصُّ

النشاُط
االختياريُّ

2.5



ا نثريًّا أْو قصيدةً شعريةً أصُف فيها الموقَع الذي اخترتُهُ في النشاِط األوِل وصفًا أدبيًّا،  أكتُب نّصً
ُموظِّفًا عنصَر الخياِل والصوَر الفنيةَ، ُمعبًِّرا عْن مشاعري إزاَء المكاِن، وُمراِعيًا عالماِت الوقِف 
لُهُ على البادلت تسجياًل صوتيًّا أْو تصويًرا أْو كتابةً. والترقيِم، ثمَّ أقرأُ ما كتْبُت قراءةً ُمعبِّرةً، وأحمِّ
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)مأدبـا(،  العالميـةُ  الفسيفسـاِء  "عاصمـةُ 
كيـَف ال وفيهـا أقـدُم خريطـٍة فسيفسـائيٍة في 
موزعـةً  فسيفسـائيٍة  لوحـٍة  و400  العالـم؟ 
علـى الكنائـِس، ومعهـُد الفسيفسـاِء الوحيـُد 
المعتمـُد فـي منظمـِة األمـِم المتحـدِة للتربيـِة 
لتوثيـِق  )اليونسـكو(  والعلـوِم  والثقافـِة 
المواقـِع الفسيفسـائيِة والبزنطيـِة فـي العالِم، 
العالـِم  أنحـاِء  مـْن  الزائـروَن  إليهـا  يقبـُل 
النـادرِة". الفسيفسـاِء  بجماليـِة  لالسـتمتاِع 

المصدر: )وكالة األنباء األردنيّة(

3.1

أستطيُع أْن أصنَع الفسيفساَء في منزلي، ويمكنُني إعادةُ تدويِر الصخوِر الموجودِة حوَل المنزِل أِو 
استخداُم قطِع السيراميِك المكسوِر، أْو مْن محالِت الجرانيِت والرخاِم. أتبادُل الصخوَر الملونةَ مَع 
زمالئي، سنحتاُج إلى قليٍل مَن األسمنت ومجموعٍة مَن الصخوِر الملونِة. وسنعمُل في مجموعاٍت. 

أصوُر لوحتي الفسيفسائيةَ وأحّملُها على البادلت.   
المنزِل،  مْن موادَّ مَن  الفسيفسائيةَ  لْم تتوافِر الصخوُر، فيمكنُني أْن أصنَع لوحتي  إذا  ملحوظةٌ: 

.)CD( مثِل: أغطيِة العلِب البالستيكيِة أْو أقراِص الحاسوِب المدمجِة القديمِة

3.2

طلَب إليَّ معلمي ُصْنَع لوحٍة فسيفسائيٍة على شكِل مستطيٍل، أجُد أبعاَد اللوحِة باألمتاِر إذا علْمُت 
: أنَّ

- طوَل اللوحِة يساوي مثلَي مربِع عرِضها.

- طوَل اللوحِة يساوي مربَع عرِضها، مضافًا إليها مثلَي عرِضها مطروًحا منهُ واحٌد.

- مربَع طوِل قُْطِر اللوحِة يساوي خمسةَ أمتاٍر.
أكتُب المعادالِت التي تعبُِّر عِن المعطياِت السابقِة.	 
أختاُر معادلتيِن لتكويِن نظاٍم مْن معادلتيِن، ثمَّ أحلُّهُ بطريقتي المفضلِة )بيانيًّا، أْو جبريًّا(، ثمَّ 	 

أتحقُق مْن حلّي ُمستعِماًل برمجيةَ )جيوجبرا(.

أعرُض حلّي على معلمي وزمالئي ثمَّ أحّملُهُ على البادلت.
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3.3



أجـزاًء  الرصـاُص  قلمـي  يحتـوي 
مصنوعةً مـَن األلمنيوِم، والخفاِف، 
 ، الصناعـيِّ والمطـاِط  والكبريـِت، 
المـوادُّ  هـِذِه  نشـأَْت  والغرافيـِت. 
قائمـةً  أكتـُب  الصخـوِر.  مـَن  كلُّهـا 
، ثـمَّ أكتشـُف مصدَرها  بهـِذِه المـوادِّ

. األصلـيَّ

النشاُط
االختياريُّ

3.4

َعليَّ   محدًدا  موقفًا  وأتخذ  ما،  أمٍر  على  أحكَم  لكْي 
كاملةً  الصورةَ  ألرى  جانٍب؛  كلِّ  مْن  إليِه  أنظَر  أْن 
وعلى حقيقتِها، وإْن أسأُت الفهَم والتقديَر أعتذُر وأتبُع 
الرأَي الصواَب؛ فالرجوُع إلى الحقِّ فضيلةٌ. أفكُر في 
موقٍف تبنيُت فيِه رأيًا شخصيًّا في البدايِة، ثمَّ غيرتُهُ 
بعَد معرفِة القصِة كلِّها. أخبُر أفراَد أسرتي وزمالئي، 

ثمَّ أحّمُل قصتي على البادلت.

مرصُد طيوِر العقبِةالمحطُة الرابعُة

4.1



أتأمُل الصورتيِن اآلتيتيِن لطيِر الباشِق، وهَو مَن 
وعصفوِر   ، األردنِّ في  الشائعِة  الجارحِة  الطيوِر 
الشمِس، وهَو مَن الطيوِر التي تتغذى على رحيِق 
مَن  الشمِس  عصفوَر  أميُز  والحشراِت.  األزهاِر 
طيِر الباشِق، ُمستِداّلً على ذلَك مْن شكلَي منقاريهما 

المتكيفيِن مَع الغذاِء الخاصِّ بهما.
يمكنُني تصويُر أْو رسُم طيٍر شائٍع في منطقتي أْو ألتقطُ لَهُ صورةً، وأربطُ شكَل منقاِرِه بغذائِِه 

الرئيِس، وأعرُض ما توصلُت إليِه على أسرتي ومعلمي، ثمَّ أحّملُهُ على البادلت.

4.2

ًحا ما أشاهُدهُ، وُمبيِّنًا عالقتَهُ  أتأمُل الصورةَ المجاورةَ، ُموضِّ
بتكيُِّف الكائِن الحيِّ مَع بيئتِِه المحيطِة واستخداَمهُ التمويهَ مْن 

أجِل البقاِء.
أمثلٍة  تقديِم  في  الفنيةَ  مهاراتي  الصوِر وأوظُف  بعَض  أرسُم 
ُل ما نفذتُهُ على البادلت. مشابهٍة مْن بيئتي )إْن ُوِجَدْت(، ثمَّ أحمِّ

4.3
On page 12 of your English student book there is an article about a newly 
discovered rainforest. Explain why scientists found more than forty new 
species. Write your answer and upload it on the Padlet.

جيولوجيا قلم الرصاص

المطاط الصناعي

الجرافيت

األلمنيوم
)البوكسيت(

الخفافالكبريت
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4.4

ليسْت فقِط الكائناُت غيُر القادرِة على التكيِف هَي التي تتعرُض 
لالنقراِض، فقْد يتسبُب اإلنساُن في انقراِض عديٍد مَن الكائناِت 
الحيِة؛ نتيجةَ الصيِد الجائِر أِو الرعِي الجائِر أْو دخوِل كائناٍت 
حيٍة جديدٍة منطقةَ كائناٍت أصليٍة فتنافُسها في الغذاِء والمأوى، 

فهَي عوامُل تسهُم في انقراِض عديٍد مَن الكائناِت الحيِة.
إنَّ غزاَل الرمِل العربيِّ مَن الكائناِت األكثِر عرضةً لالنقراِض 
كيَف  مشهوٌر.  )يوتيوبير(  أْو  ُمؤثٌِّر  أنني  أتخيُل   ، األردنِّ في 
ُن إجابتي وأصمُم مقطَع فيديو  أساعُد هذا الحيواَن الجميَل؟ أدوِّ

وأحملُهُ على البادلت.

ُقَصْيُر عمرَةالمحطُة الخامسُة

5.1



قصُر عمرةَ )قَُصْيُر عمرةَ(

 25kmو  ،70km بُعِد  على  عّماَن  شرَق  موجوٌد 
أقيَم في وادي البطم )ُسّمَي  جنوَب غرِب األزرِق. 
 570m بذلَك لكثرِة أشجاِر البطم فيِه( على ارتفاِع

عْن سطِح البحِر، ويمرُّ بِه شارُع 40 غربًا.
اللوحاِت  ووجوِد  بِه،  ُشيَِّد  الذي  بالشكِل  الحتفاِظِه  حاليًّا؛  األمويِة  القصوِر  أهمِّ  مْن  القصُر  يُعدُّ 
وبريقِها  وجمالِها  برونقِها  محتفظةً  زالَْت  ما  التي  وسقوفِِه  جدرانِِه  جميَع  تغطي  التي  الجداريِة 
على الرغِم مما لحَق بها مْن أضراٍر. تتضمُن هِذِه اللوحاُت موضوعاٍت مختلفةً، مثَل: النباتاِت، 
والطيوِر، والحيواناِت، ومشاهِد رحالِت الصيِد واالستجماِم، والحياِة اليوميِة، أما اآلَن، فتحيطُ بِه 

الصحراُء مْن كلِّ جانٍب.
عالقتُها  وما  أسبابُها؟  فما  عالميةٌ.  مشكلةٌ  التصحِر  مشكلةَ  إنَّ 

بسلوكاِت اإلنساِن البيئيِة وبتغيراِت المناِخ؟
شكُل  سيكوُن  كيَف  ؟  البيئيِّ السلوِك  هذا  في  سنستمرُّ  أننا  أتخيُل 

األردنِّ بعَد 100 عاٍم؟
ألتقي بأحِد كباِر السنِّ في منطقتي ألتعّرَف األثَر البيئيَّ الذي نترُكهُ 

وأسباَب المشكالِت البيئيِة السائدِة، ُمستعينًا باألسئلِة اآلتيِة:
- ما أحواُل الطقِس وكمياُت األمطاِر قبَل 50 عاًما؟ 

- ما مساحاُت األراضي الزراعيِة في الماضي؟
- ما الحيواناُت والنباتاُت البريةُ التي اختفَْت هِذِه األياَم؟
- هْل كانوا يستخدموَن القواريَر واألكياَس البالستيكيةَ؟

- هْل كانِت السياراُت منتشرةً في منطقتَِك في ذلَك الوقِت؟
أعرُض ما توصْلُت إليِه بالطريقِة المناسبِة )مقطع فيديو، تسجيل صوتي، أو صور(، ثمَّ أحّملُهُ  

على البادلت.
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5.2



هْل يمكنُنا التخفيُف مَن المشكالِت البيئيِة العالميِة؟ أبحُث في اإلنترنت وأناقُش أصدقائي ومعلمي 
في الممارساِت التي علينا اتباُعها بوصفِنا مواطنيَن صالحيَن في األردنِّ وفي العالَِم.

أفكُر وأصدقائي في مجموعٍة مَن المشكالِت التي تعانيها منطقتي، وفي الحلوِل التي يمكُن أْن تُحدَّ 
منها وتسهُم في حمايِة وطني والعالَِم.

5.3

، وأجري مقابلةً مَع شخٍص كبيٍر. أسألُهُ َعْن: أتخيُل أنني مراسٌل تلفزيونيٌّ

مهنٍة امتهنها والُده في ذلَك الوقت.. 1

مهنٍة لم تَُعْد موجودةً في عصرنا الحالي.. 2

مهٍن جديدٍة مستحدثٍة عاصَرها في حياتِِه.. 3

رْت وتغيََّر نِظاُم عملِها تغيًُّرا كبيًرا.. 4 مهنٍة تطوَّ

وأناقُشهُ في مدى تأثيِر التّكنولوجيا في اْستحداِث تلَك المهن.

والُمْستَجّدِة في سوِق  المطلوبِة  المهِن  والموثقِة عِن  المتاحِة  المعرفيِة  المصادِر  أبحُث في   -
العمِل بعَد عشِر سنواٍت.

ُر في مهنٍة واحدٍة  - أكتُُب تقريًرا قصيًرا عن ثالِث مهٍن أتوقَُّع العمَل في إحداها ُمْستقباًَل )أفكِّ
على األَقلِّ يمكُن أْن أخدَم بها منطقتي/ مجتمعي في المستقبِل(.

- أحّمُل تقريري على البادلت.

5.4

أخططُ وزمالئي في المدرسِة لتنظيِم حملٍة تسهُم في تحسيِن البيئِة في منطقتي بصورٍة مستدامٍة، 
ًدا المستلزماِت الماديةَ وأدواَر زمالئي في الحملِة. ُمحدِّ

أثنائِها  الحملِة وفي  قبَل  العمَل  ُموثِّقًا  المتطوعيَن،  وأنفُذها وزمالئي وجمهوَر  الحملةَ  أعلُن هِذِه 
ُل ذلَك على البادلت باسِم الفريِق وبعَدها، ثمَّ أحمِّ

النشاُط
االختياريُّ

5.5

Write a debate in English with an imaginary friend, who came from the future 
complaining about our environmental impact and the state of the world we left 
behind. List the most harmful things that we do. You can use page 15 from your 
student book for some ideas. Upload your work on the Padlet.
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5.6

Taken for granted:
The oxygen in the Earth’s atmosphere started to accumulate 1500 mya because 
of photosynthesis by cyanobacteria living in the oceans.
Without oxygen there would be no life on 
Earth. This kind of bacteria is something that 
we take for granted, yet it is essential for our 
well-being and existence because it produces 
for us oxygen.
Similarly, some jobs in society are equally 
important to our well-being but we take them 
for granted. Write a list of the jobs which are 
needed by a society to ensure that it functions 
safely and effectively but you think that they are 
not appreciated. Choose one of these jobs and 
find out where in Jordan you can get training 
to do such a job; what qualifications might be 
needed and what the career prospects might be.
In English write down what you find out. You can ask your family and friends 
for their ideas as well as researching on the internet. Upload your work on the 
Padlet.



التأمُل الذاتيُّ

، وتأمْلُت  أفكُر في المشروِع الذي أكملتُهُ. كاَن المشروُع عْن محطاٍت لمواقَع مختلفٍة في األردنِّ
بعَض التغييراِت التي حدثَْت عْبَر الزمِن، واكتسْبُت مهاراٍت حياتيةً ومهنيةً عديدةً، ستساعُدني 
العالِم  تحسيِن  على  ستنعكُس  التي  خصوًصا،  ومحافظتي  وطني  ومستقبِل  مستقبلي  بناِء  على 

نْت الرحلةَ؟ عموًما. ما الموضوعاُت األخرى التي ُضمِّ
أتأمُل ملفَّ إنجازي على المنصِة اإللكترونيِة "البادلت"، وأكتُب عدًدا كبيًرا مَن المهاراِت التي 

تعلمتُها في رحلتي.

Some bacteria provide oxygen to other 
organisms through photosynthesis

Without me – you would 
never have existed. All I want 

is a bit of appreciation!!

=
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أختاُر 3 أنشطٍة وأناقُش زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في ما إذا كانَْت تعتمُد على العلوِم والرياضياِت 
أْم على اآلداِب.

أتساءُل:
1. ما األنشطةُ التي اْستَْمتَْعُت بها أكثَر مْن غيِرها؟

2. لماذا اْستَْمتَْعُت بها؟

فِّ العاشر، هَْل سأختاُر الفرَع الِعلميَّ أم الفرَع األَدبيَّ  ِعْنَد اْختياري الَمساَر التَّْصنيفيَّ بَْعَد الصَّ
الَجْدَوَل  ؟ أمألُ  ؟ أَم مراكِز التّدريِب الِمْهنيِّ ؟ أَم أحَد فروِع المساِر الِمْهنيِّ مَن المساِر األكاديميِّ

وأحّملُهُ َعلى البادلت.

استمعت؟المسار المهنيالمسار األكاديميالنشاط
لماذا؟نعم / ال

ُل االلتحاَق بالمساِر: ....................الفرع: .............. . بَْعَد الصفِّ العاشِر، أَْعتَقُِد أنّني أُفضِّ
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مدُة تنفيِذ األنشطِة 
األساسيِة

ثالثُة أسابيَع

األنشطُة االختياريُة
أنجُز أربعَة أنشطٍة، ويمكُنني إنجاُز أكثَر مْن ذلَك.

يمكُن أْن أجَد مزيًدا مَن األنشطِة االختياريِة على البادلت.

ُن عليَّ  ما الذي يتعيَّ
فعُلُه؟

يمكنُني، في بعِض األنشطِة، تقديُم أفكاري وما تعلّمتُهُ باختياِر:

 	. تأليِف قَصيَدٍة أَْو نَصٍّ نَْثريٍّ

َكٍة أَْو ُملَصٍق.	  تصميِم ُرسوٍم ُمتََحرِّ

تصويِر فيديو.	 

ما الذي ستحتويِه 
محفظتي اإللكترونيُة؟

تَْحتَوي محفظتي اإللكترونيَّةُ ما يأتي:

ْصِد القَديَمِة الَّتي صنْعتُها، مثِل: الميركيت والكلينومتر.	  صوًرا لِبَْعِض أََدواِت الرَّ

ُملّخًصا لَِمْفهوِم النُّجوِم وأهَّميتِها في َحياِة اإِلنساِن في الماضي.	 

ُرسوًما لِبَْعِض الَمْجموعاِت النَّْجميِة واألَْشياِء الَّتي تَمثُّلُها.	 

النُّجوِم 	  بِِعلِم  قديًما  العرِب  الّشعراِء  َمْعِرفَةَ  تَبَيُُّن  الَّتي  القَديَمِة  ْعريِة  الشِّ األَبياِت  بعَض 
واألْنواِء.

ُص ما تعلمتُهُ َعْن أهَّميِة النُّجوِم في َحياِة العرِب في الجاِهليِة واإِلْسالِم.	  ُجماًل تُلَخِّ

ِة بعالماٍت ريادياٍت مَن الحضارِة العربيَِّة اإِلسالميِة.	  تسجياًل أَْو عرًضا لمناقشاتي الخاصَّ

نتائَج استِطالٍع رصدتُها عْن مدى معرفِة أسرتي وزماَلئي عِن الفرِق بيَن علَمي الفلِك 	 
والتنجيِم.

منشوًرا تعريفيًّا بمريَم األُْسطُْرالبيَِّة.	 

صورةً للقبِة السماويِة التي صنْعتُها.	 

مخططٌ لدورِة حياِة النجِم مكتوبًا عليها معلوماٌت عِن النجِم فوَق المستعر.	 

َذّرتي 	  في  وعدَدها  واإللِكتروناِت  والنيوتروناِت  البروتوناِت  توزيَع  يوِضُح  َرْسًما 
الهيدروجيِن والهيليوم، فَْضاًل َعْن َمْعلوماٍت َعْن نَظائِِر الهيدروجيِن.

َمْعلوماٍت َعْن تلسكوِب هابل.	 

بعَض ُحقوِق اإِلْنساِن الَّتي استخرجتُها ِمْن قَصيَدِة " إيليّا أَبو ماضي".	 

ةَ بأهمِّ خمِس وظائَف في ِرْحلٍَة إِلى الفَضاِء.	  ُن نِقاشاتي الخاصَّ فيديو يَتََضمَّ

سيرةً َغْيريَّةً ألحِد الُعلَماِء العرِب الَّذيَن يَْعَملوَن في استكشاِف الفَضاِء.	 
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الَكْوَكِب، 	  إِلى  فَِر  السَّ َومركبةَ  لِلَحياِة،  صالٍح  َجديٍد  َكْوَكٍب  خصائَِص  تََوضُح  تصاميَم 
َوُغرفةً أَلعاِب َعلى َمْرَكبَِة السَّفَِر.

ْظهاِر الصاروِخ الَّذي سجَل أقلَّ كتلٍة.	  َجْدواًل إِلِ

راِت والَمعاييِر الُمْعتََمَدِة، الْصِطحاِب َمْجموَعٍة ِمَن الناِس إِلى الَكْوَكِب الَجديِد.	  تسجيَل الُمبَرِّ

تحديَد الَمهاراِت أَِو الِمهَِن الَمْطلوبَِة َعلى الَكْوَكِب الَجديِد.	 

جدواًل إِلْظهاِر التَّْفضيالِت الشَّْخصيِة للَمْوضوعاِت والَمساراِت التَّْعليميِة الُمْستَْقبَليِة.	 

تَْوِطئَةٌ:
َرْت َمْعِرفَتُهُ بِالسَّماِء. ِر الِعلِم، تَطَوَّ لِقَْد أَثاَرِت النُّجوِم ُمْنُذ األََزِل فُضوَل اإِلْنساِن، َوَكانَْت ُحلًما بعيًدا، َوَمَع تَطَوُّ

ِر. فِّ العاِشِر، َستَْبني ُمَخطَّطًا َزَمنيًّا يوِضُح هذا التَّطَوُّ في المشروِع الثاني ِمْن مشاريِع ُجسوِر التََّعلُِّم لِلصَّ

ِر، َستَكوُن لََدْيَك مهماٌت َعديَدةٌ، َحاَوْل  هُناَك أَْربَُع َمراِحَل في هذا الُمَخطَِّط، وكلُّ نشاٍط يمثُل َمْرَحلَةً في ِرْحلَِة التَّطَوُّ
ِف َكْيفيِة  َر َعلى تََعرُّ أَْن تَْستَْكِشَف َوتَْنمَي َمهاراتَِك في أثناِء تَْنفيِذَك المهماِت الَمْطلوبَةَ في ُكلِّ َمْرَحلٍَة، َسيُساِعُدَك هذا التطوُّ

ِر الَمْعِرفَِة والتِّْكنولوجيا الُمْرتَبِطَِة بِها َعْبَر العصوِر. تَطَوُّ

ِة التَّْعليميِة "البادلت" لَِعْرِض نَتائِِج المهماِت الَّتي نفْذتَها في ُكلِّ محطٍَّة،  هذا الَمْشروُع يَتَطَلَُّب ِمْنَك استِْخداَم الَمنَصَّ
ةُ عرَض نَتائِجَك َعلى اآلخريَن ومعرفةَ نَتائِِج َغْيِرَك. َستُتيُح لََك هِذِه الَمنَصَّ

هُناَك مهماٌت َجماعيةٌ وأخرى فََرّديةٌ.

ِة "البادلت" َويُجيُب أَيَّ استْفساِر خاصٍّ بِها. َسيُساِعُدَك ُمَعلُمَك َعلى استْخداِم َمنَصَّ

قاَل أَحُد الُحَكماِء: "َعلى اإِلْنساِن أَْن يَِصَل إِلى غايَِة ما يَْستَطيُع، فَلَْو كاَن آلدميٍّ بُلوُغ السماِء، لكاَن ِمَن النَّقائِِص بقاُؤهُ 
َعلى األْرِض".
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النتاجاُت التعلميُة المرتبطُة بالمباحِث الّدراسّيِة:

الفيزياُء
أََشَرُح ُمعاَدالِت الَحَرَكِة في الميكانيكا.	 
أوظُّف ُمعاَدالِت الَحَرَكِة في َحلِّ األْسئِلَِة.	 
أَْستَْخِدُم الَمْعِرفَةَ بِالميكانيكا والَمفاهيِم والقَوانيِن في َحلِّ المشكالِت.	 

ُعلوُم األْرِض 
والبيئَِة

أقارُن بيَن صفاِت النجوِم مْن حيُث اللوُن، والكتلةُ، والحجُم.	 
أربطُ بيَن لوِن النجِم وحجِمِه وموقِعِه في دورِة حياِة النجوِم.	 

ِة َوتَْكوينَها.	 الكيمياُء ِة َوهَْيَكَل الذَّرَّ نِاِت الذَّرَّ أَْستَْكِشُف ُمَكوِّ

الرياضياُت
أََحلُّ ُمعاَدالٍت رياضيةً، وأْنِظَمةَ ُمعاَدالٍت رياضيٍة.	 
أجُد أطوااًل وقياساٍت لزوايا مجهولٍة باستعماِل النسِب المثلثيِة، والعالقاِت 	 

بيَن األطواِل والزوايا في الدائرِة.

اللغةُ العربيةُ

أقرأُ النَّصَّ قِراءةً َجْهريةً فاِهَمةً.	 
أَبَْيُن معانَي الّزياَدِة في أْبنيَِة األَْفعاِل.	 
أَتََحّدُث َعْن َمْوضوِع ُمعيٍَّن بِْطريقٍَة اَل تناقَُض فيها.	 
أَتََحدُث بِصوَرٍة فاِعلٍَة.	 
أَطَبَُّق الَمفاهيَم واألساليَب اللغويّةَ َعلى الجَمِل في الِكتابَِة.	 

اللغةُ اإلنجليزيةُ

	 I will participate in the discussion to show agreement or 
disagreement. 

	 I will answer the comprehension. questions after reading the 
text. 

	 I will present my opinion about the characters and the 
information included in the texts .
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الحضاراُت القديمُةالمرحلُة 1

1.1

النجوُم في الحضاراِت القديمِة

ةً أَْو َشْعبًا ِمْن ُشعوِب األْرِض، فالَجميُع يَْستَطيُع أَْن يَْنظَُر إِلَْيها  َصْفَحةُ السَّماِء الَجميلَةُ ال تَُخصُّ أُمَّ
ُف ُمكوناتِها، لَْونًا َولََمعانًا َوَحَرَكةً َوظُهوًرا، َوَغْيَر ذلَك مْن صفاتِها. َويَْستَْمتُِع بِها َويَتََعرَّ

الَّتي  النَّْجميِة  )الَكْوَكباِت(  والَمْجموعاِت  النُّجوِم  ِمَن  كثيًرا  التاريِخ  َعْبَر  الَحضاراُت  َدِت  َحدَّ لقَّدْ 
يُْمِكنُنا أَنَّ نَْجَد تََسميتَها حتى اآلَن بأْسمائِها الَعَربيِة أَِو اليونانيِة أَِو الّرومانيِة القَديَمِة.

)"قبة السماِء تتكلم العربية"، عبد القادر عابد، بتصرف(

- أَبحُث َعْن َمْفهوِم النُّجوِم في الَحضاراِت القَديَمِة، مثل: الحضارِة اليونانيِة، والفِْرَعْونيِة، والعربيِة 
جوُع إِلى البادلت أَْو مرجٍع موثٍَّق(. القديَمِة، والشَّْرِق آسيويِة. )يُْمِكنُني الرُّ

- أكتُب نَتيَجةَ بَْحثي في َدْفتَِر ُمالحظاتي، ثُمَّ أناقُش أَحَد زمالئي أَْو أفراَد أسرتي في ما تََوصْلُت 
إِلَْيِه، ثُمَّ أدوُن نِقاشاتي وأحّملُها َعلى البادلت.

أََدواُت َرْصٍد قَديَمٍة َوبَسيطٍَة

ْصِد الفَلكيِّ َوتَْحديِد  اْبتََكَر الِمْصريوَن القَُدماُء أََدواٍت بسيطةً لِلرَّ
َمواقِِع األَْجراِم السَّماويِة َوتَْحديِد ساَعِة ظُهوِرها َوَحَرَكتِها لَْياًل، 
ِمْن بَْينِها الميركيت )merkhet(، َوهَو نَْوٌع ِمَن الساعاِت الَّتي 
تَْعتَِمُد َعلى َحَرَكِة النُّجوِم أَِو الشَّْمِس، الَمْصنوَعِة ِمْن قَْطَعتَْيِن 
ِمَن الَخَشِب، ُمتَِّصلَتَْيِن بِبَْعِضِهما بَِخْيٍط، َويُْمِكُن اْستِْخداُمها في 

قياِس َزوايا َمواقِِع النُّجوِم الُمْختَلِفَِة.

مكّوناُت الميركيت وطريقةُ عملِِه:
ُغْصُن بَلٍَح )أَْو أَيُّ َشْيٍء ُمناِسٍب(: َمْشقوٌق وَعريٌض مْن أَحِد طََرفيِه.	 
يوضُع الشقُّ األَْعَرُض بِجانِِب الَعْيِن َويَْنظُُر ِمْنهُ تُجاهَ الَخْيِط الرَّصاصيِّ )الشاقول(.	 
ُن الشاقوُل ِمْن مسطرٍة أُفُقيٍة َوَخْيٍط َرفيٍع َمْربوٍط، أَْسفَلَهُ قَْطَعةٌ ِمَن الرَّصاِص 	  الشاقول: َويَتََكوَّ

يمسُك  الَّذي  الراِصِد  قُْرَب  يَْجلُِس  ُمساِعٌد  يمسُكهُ  عموديًّا.  ليصبَح  الَخْيطَ  يشدَّ  لَِكْي  )ثقل(؛ 
الميركيت )ُغْصَن البَلَِح(.

ُل تُجاهَ الشماِل، َويَْجلُِس الثاني تُجاهَ الَجنوِب.	  يَقُِف الراِصُد األَوَّ
ُد 	  يَُحلُِّق الَخْيطُ َعلى المسطرِة؛ بَِحْيُث يتطابَُق َخْيطُ اآللِة َمَع َعالَمٍة َمْوجوَدٍة في الَخَشِب، َوتَُحدَّ

الساعاُت عنَدما يَْجتاُز النَّْجُم الَخْيطَ الَعموديَّ في المسطرِة األُفُقيِة، بَِحْيُث تُمرُّ بِالقَلِب أَْو بِالَعْيِن 
اليُْسرى أَِو اليُْمنى أَْو في أَيِّ ُجْزٍء ِمْن ِجْسِم الراِصِد.

النُّجوُم ثقوٌب في قبَِّة َحَجريٍة 
تغطي األرَض، ِخاللِها يُْشِرُق 

ْوُء. منها الضَّ
)شرق آسيا، الحضارة القديمة(
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- أَتَعاوُن وأَحَد زمالئي أَْو أَحَد أَْفراِد أسرتي َعلى صْنِع آلٍة تشبهُ 
الميركيت، وأْستَْخِدُمها في تَْحديِد َمْوقِِع أَحِد النُّجوِم واإلشاَرِة 
ًدا اسًما لهذا النَّْجِم.  َعلى المسطرِة بِالَوْقِت الَّذي ظهَر فيِه، ُمَحدِّ
)أَستعيُن بالشْكِل اآلتي، والمصادِر َعلى البادلت َعلى صْنِعِه 

واْستِْخداِمِه(.

ةً بعيًدا َعِن  - أَْستَْخِدُم الميركيت بِأَْبَسِط صوِرِه َوهَي إِْمساُكهُ بِاليَِد تُجاهَ األُفُِق، بَِحْيُث تكوُن ُمْمتَدَّ
ٍة. الِجْسِم قَْدَر اإِلْمكاِن، وهذا يَْضَمُن القياَس َعلى المسافَِة نَفِسها ُكلَّ َمرَّ

ْفِر  - أَضُع إِْبهامي َعلى الَعالَمِة 12 بوَصةً )إِْنش(، ثُمَّ أميُل المسطرةَ، بَِحْيُث تكوُن َعالَمةُ الصِّ
"إِْنش" ُمالمَسةً لِلنَّْجِم الَّذي أُريُدهُ.

- أالحظُ َمكاَن ُسقوِط الَخْيِط َعلى طوِل المسطرِة، ثُمَّ أَعوُد بَْعَد ساَعٍة وأعيُد القياَس. إِلى أَيِّ مًدى 
تحرَك الَخْيطُ؟

أَدواٌت بَسيطَةٌ أُْخرى
- أَبَْحُث َعْن أََدواٍت بَسيطٍَة أُْخرى اْستَْخدَمها اإِلْنساُن في َحضارِة ما بَْيَن النَّْهَرْيِن، َوساَعَدْت َعلى 

تَْطويِر ُعلوِم التَّْقويِم َوَرْصِد ما في السَّماِء )الِمْزَولَةُ الشَّْمسيةُ، الساَعةُ المائيةُ، َوَغْيُرهُما(.
ْلُت إِلَْيها َعلى البادلت. - أَحّمُل صوَر األََدواِت الَّتي َصنْعتُها والنَّتائَِج الَّتي تََوصَّ

1.3

الكلينومتر َوَرْصُد الَمواقِِع:

فِّ العاِشِر َعْن آلِة الكلينومتر،  - أَبَْحُث في كتاِب الّرياضياِت لِلصَّ
أَصْنُعها َوَزميلي أَْو أَحَد أَْفراِد أسرتي، ثُمَّ أَْستَْخِدُمها في قياِس 

ارتفاِع ساريِة العلِم في مدرستي، ُمتَّبًِعا الخطواِت اآلتيةَ:
ِة العصيِر.	  أقُف على مسافٍة مْن قاعدِة الساريِة، ُممِسًكا بماصَّ
ِة المبنى، ثمَّ أطلُب إلى 	  ِة العصيِر إلى قمَّ أنظُر مْن فُتحِة ماصَّ

زميلي أْن يقرأَ الزاويةَ )x( التي يشيُر إلْيها الخيطُ، ُمالِحظًا أنَّ هِذِه الزاويةَ تقُع بيَن خطِّ النظِر 
ِة الساريِة: . وبذلَك، تكوُن زاويةُ ارتفاِع قمَّ والخطِّ الرأسيِّ

 	.)t( أقيُس المسافةَ بيَن المكاِن الذي أقُف عنَدهُ وبيَن قاعدِة الساريِة
، بالعالقِة اآلتيِة:	  ْنتُها إليجاِد ارتفاِع المبنى فوَق مستوى عينيَّ أستعمُل القياساِت التي دوَّ

ْلُت إلْيها؛ إليجاِد ارتفاِع 	  أُضيُف المسافةَ بيَن األرِض ومستوى عينيَّ )d( إلى القيمِة التي توصَّ
الساريِة فوَق سطِح األرِض.

الخاصةَ  والحساباِت  العمِل،  الذي صنعناهُ، وخطواِت  الكلينومتر  يتضمُن صورةَ  تقريًرا  نُِعدُّ   -
بقياِس ارتفاِع ساريِة العلِم، ثمَّ نحملُهُ على البادلت.

- أقارُن ومجموعتي نتائَجنا بنتائِج المجموعاِت األخرى.
ًرا إجابتي، وُمبيِّنًا  - أبحُث في إمكانيِة استخداِم الكلينومتر لِقياِس أبعاِد النجوِم عِن األرِض، ُمبرِّ

آالٍت أخرى يمكُن استخداُمها في ذلَك.

tan )90° – x( = __        h = l tan )90° – x(h
1

)90° – x(
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1.4

أَْمثالِهْم 	  في  الفَلَكيِة  بَْعِض معارفِهُم  َعْن  وقْد عبّروا   ، فَلكيٌّ غنيٌّ تُراٌث  قديًما  العرِب  لَدى  كاَن 
في  العرِب  ُشعراِء  بَْعُض  قاَل   ، الِهْجريِّ الثّاني  القَْرِن  ُمْنُذ  الَمعاِرَف  تِلَك  نوا  َوَدوَّ وأْشعاِرِهْم، 

تاِء ِعْنَد اقتراِن القَمِر بِالثُّريّا َوهَو ابُن ثاَلثٍة: الجاِهليِة ُمعبّريَن عن ذهاِب الشِّ

إذا ما قارَن القمُر الثريّا               لثالثٍة فقْد ذهَب الّشتاُء

نَِة. ةً في السَّ لِذا قيَل في األَْمثاِل: "لقيتهُ عداَد الثريا"، أَْي َمرَّ

ْعريِّ فعاًل َمزيًدا يَدلُّ َعلى الُمشاَرَكِة.. 1 أَستْخرُج َمَن البَْيِت الشِّ

أَبحُث في اإلنترنت َعْن أَبياٍت ِشْعريٍة، أَْو أَْقواٍل سائَِرٍة تَُعبُِّر َعْن َمعارفِهْم في ِعلِم النُّجوِم َوِعلِم . 2
األْنواِء.

نُها على دفتِر ملحوظاتي، ثُمَّ أَحّملُها َعلى البادلت. أَدوَّ

النشاُط
االختياريُّ

1.5

تسّمى بَْعُض الَكْوَكباِت النَّْجميِة َكْوَكباِت البُروِج، َوما يَُميُِّزها أَنَّ الشَّْمَس تََمرُّ بِها في أَْثناِء َمساِرها 
الظاِهريِّ َحْوَل األْرِض، َوقَْد شبهها القَُدماُء بَِحيَواناٍت أَْو أَْشَخاٍص أَْو أََدواٍت، فسّميْت أََسماَءها.

أَرجُع إِلى المصادِر َعلى البادلت أَْو ِكتاِب ُعلوِم األْرِض والبيئَِة، وأْبَحُث َعْن أَْسماِء َكْوَكباِت 	 
البُروِج في الّصوِر أَْدناهُ، ثُمَّ أَحّمُل أَْسماَءها َعلى البادلت.

أَرسُم الَحيَواناِت وأَسّمي األَْشخاَص أَِو األََدواِت الَّتي تَخيلَها القَُدماُء َعْبَر هِذِه الَكْوَكباِت.	 
أاَلَحظُ السَّماَء ِمْن َمْنزلي أَْو مْن أَيِّ َمكاٍن يسهُل َرْصُدها ِمْنهُ، ثُمَّ أَْرُسُم التَّْشكيالِت )الَكْوَكباِت( 	 

َعلى  المصادِر  أَِو  الَمْدَرسيِّ  كتابي  في  بِالتَّْشكيالِت  وأقاِرنُها  ُرْؤيَتَها،  اْستطْعُت  الَّتي  النَّْجميةَ 
البادلت في هذا الَوْقِت ِمَن العاِم.
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ال الحضارُة العربيُة اإلسالميُةالمرحلُة 2


2.1

قبّةُ الّسماِء تتحدُث العربيّةَ

وأْشعاٌر،  َكبيٌر،  َشَغٌف  ذلَِك  في  َولهُْم  َوبَْعَدهُ،  اإِلْسالِم  قَْبَل  والَكْوَكباِت  النُّجوَم  العرُب  َعرَف 
َوَمْعِرفَةٌ، وقصٌص وأساطيُر.

فوا النُّجوَم َويَْهتَدوا  ْحراِء ُعموًما؟ فَكاَن لَِزاًما َعلَْيهْم أَْن يَتََعرَّ َكْيَف ال، َوهُْم يعيشوَن في الصَّ
ابُن  يقوُل  َوزروِعهْم.  َوثِمارِهْم،  وإبِلِِهْم،  ماشيتِِهْم  َوَحياِة  َحياتِِهْم  َوفي  َوتَْرَحالِِهْم،  َحلِِّهْم  في  بِها 
قُتَْيبَةَ الّدينورّي في ِكتابِِه )األْنواُء في َمواِسِم العرِب( َعْن أهَّميِة النُّجوِم لَدى العرِب في الَجزيرِة 
العرِب  ِمَن  قَْوٍم  محالِّ  َعْن  أَسألُهُ  فأقبْلُت  لَْياًل،  فاَلٍة  في  األَْعراِب  ِمَن  َرُجٌل  )َصِحبَني  الَعَربيِة: 
َومياِهِهْم، َوَجَعَل يدلُّني َعلى ُكلِّ َمَحلٍَّة بِنَْجٍم، َوَعلى ُكلِّ ضياٍء بِنَْجٍم، فَُربَّما أَشاَر إِلى النَّْجِم وسّماهُ، 
َوُربَّما قَاَل لي: َولِّ َوْجهََك نَْجَم َكذا، أَْي اْجَعْل مسيرَك بَْيَن نَْجِم َكذا حتى تأتيَهْم. فَرأْيُت النُّجوَم 
التقلِب  إِلى  َولحاجتِهْم  الِعماراِت،  الطَّريِق سالَِك  تقوُد مهايُع  َكما  َمواِضِع حاجاتِِهْم،  إِلى  تقوُدهُْم 
حيِح َعنَْوا  في البالِد َعنَْوا بَِمْعِرفَِة مناِظِر النُّجوِم، ولحاجتِهْم إِلى االنتقَاِل إِلى المياِه في الَوْقِت الصَّ
ِعْنَد  اِدَق  الصَّ للعياِن،  الظاِهَر  الِعلَم  هَو  بِالنُّجوِم  العرِب  علَم  رأْيُت  وإِنّي  ومساقِطها.  بِمطالِعها 
بيِل. يَقوُل هللاُ عّز َوَجّل: { َوهَو ٱلَِّذى َجَعَل  االمتحاِن، النَّافَِع لنازِل البَرِّ وراِكِب البَْحِر واْبِن السَّ

ِت ٱلبَرِّ َوٱلبَْحِر ۗ } سورةُ األنعاِم، اآليةُ: 97. لَُكُم ٱلنُّجوَم لِتَْهتَدوْا بِها فِى ظُلَُمٰ

)"قبة السماِء تتكلم العربية"، عبد القادر عابد، بتصرف(

أَتََحّدُث أماَم زمالئي وأسرتي َعْن أهَّميِة النُّجوِم في َحياِة اإِلْنساِن الَعَربي قديًما.. 1
َحياِة العرِب قديًما وفي اإِلْسالِم، . 2 النُّجوِم في  َعْن أهَّميِة  ُص ما تعلمتُهُ  تُلَخِّ أكتُب خمَس جمِل 

ُمْستَعينًا بِبَْعِض اإلشاراِت القُْرآنيِة َعِن النُّجوِم.
أكتُب الجمَل في َدْفتَِر ُمالحظاتي، ثُمَّ أحّملُها َعلى البادلت.. 3
االْفتِعال، . 4 فِعاٍل،  َمفاعل،  يَْفَعلوَن،  اآلتيِة:  األَْوزاِن  َعلى  َكلِماٍت  َعْن  السابِِق  النَّصِّ  أبحُث في 

التّفّعل، أَفاعيل، تَْفتَعوا.

2.2



ًدا الَمْرِجَع الذي . 1 أَْبَحُث في الفَْرِق بيَن التّنجيِم وعْلِم الفَلَِك، بما ال يزيُد على ثالثِة أَْسطٍُر ُمَحدِّ
اْستَنَْدَت إليِه.

أيٌّ ِمَن الجمِل اآلتيِة تَْنجيٌم وأيُّها ِمْن ِعلِم الفَلَِك؟ أناقُش زمالئي َوُمَعلِّمي في اإِلجاباِت، وأحّملُها . 2
َعلى البادلت.

َمواليُد بُْرِج السََّرطاِن أَْكثَُر الناِس طيبةً َوقوةً َوَعزيَمةً.	 
يتوقُع الُعلَماُء ُحدوَث ُكسوٍف ُكلّيٍّ للشَِّمِس يَْظهَُر في نِْصِف الُكَرِة الَجنوبيِّ في َشْهِر َكانوَن 	 

ِل 2021. األَوَّ
َسيَُؤثُِّر الُكسوُف الُكلّيُّ الُمْقبُِل في العالَِم َويَُؤّدي إِلى تَْغييٍر في األَْنِظَمِة والُمْعتَقَداِت.	 
 	. تَُؤثُِّر الَكواِكُب والنُّجوُم في نجاِحنا َو َمساِرنا الِمْهنيِّ
يبعُد النَّْجُم القُْطبيُّ َعِن األْرِض 432 َسنَةً َضْوئيةً.	 
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ُن اْستِْطالًعا آلراِء عشَرٍة ِمْن زمالئي وأَُسِرهم  3. أَعدُّ اْستِبانَةً بِالتَّعاُوِن َمَع أَحِد زمالئي، تَتََضمَّ
َعْن مدى َمْعرفتِِهُم الفَرَق بَْيَن التَّْنجيِم َوِعلِم الفَلَِك.

ألّخُص النَّتائَِج باستِْخداِم ثالِث نِقاٍط َعلى النَّْحِو اآلتي:	 
حيَح. - )          ( ِمَن العيّنَِة أعرُف الَجواَب الصَّ

- )          ( ِمَن الَعيّنَِة أَعطَْت إِجابَةً َغْيَر َصحيَحٍة.
- )          ( ِمَن العيّنَِة لَْيَس لدْيهْم إِجابَةٌ/ ال يعرفوَن.

أحّمُل نَتائَِج االْستِْطالِع َعلى البادلت.
4. أَْشَرُح َدْوَر الَحَضاَرِة العربيِة في التحّوِل من األساطير إلى علِم الفَلَك.

2.3



َمْريَُم األَْسطُْرالبيةُ

َمْريَُم الجيلي )األَْسطُْرالبيةُ( ِمْن أَْعالِم علِم الفَلَِك والهَْنَدَسِة والّرياضياِت والُجْغرافيا في القَْرِن 
، ُولَدْت في َمدينَِة حلََب، شماَل سوريا، َوَدرَسْت َعلى يَِد والِِدها الَّذي كاَن مْن أهمِّ  العاِشِر الميالديِّ

ُعلَماِء الفَلَِك والهَْنَدَسِة في ذلَِك الَعْصِر.
اْرتَبَطَ اْسُمها باألَسطُْرالِب، َوهَو آلةٌ فَلَكيةٌ قَديَمةٌ استُخِدَمْت في َعْكِس صوَرِة السَّماِء، طَورها 
، فََصنَع األَْسطُْرالَب الُمَسطََّح الَّذي استُْخدَم في تَْعييِن  العالُِم الفزاري في القَْرِن الثاِمِن الميالديِّ

الِة، َوتَْحديِد َمواقِِع النُّجوِم َوَمساراتِها. اتِّجاِه القِبَلَِة، َوَمْعِرفَِة َمواقيِت الصَّ
َعديَدةٌ،  اْستِْخداماٌت فَلَكيةٌ  قَِّة، لَهُ  الدِّ ُمتَناهيةَ  َرْت َمْريَُم في األَسطُْرالِب كثيًرا ليْصبَِح آلةً  طَوَّ
طُُرٍق  واْكتِشاِف  البَْحريِة،  والمالَحِة  الَكواِكِب،  َوَمسيرِة  َوَحَركاتِها،  النُّجوِم  َمواقِِع  تَْحديُد  ِمْنها: 

مالحيٍة َجديَدٍة، َوقياِس الِمساحاِت والُعْمِق واالْرتفاِع، ِمْثِل قياِس أَْعماِق اآلباِر واْرتِفاِع الِجباِل.
) كتاب ألف اختراٍع واختراِع(

والمصادِر  بِالنَّصِّ  ُمْستَعينًا  وإْنجازاتِها،  األَسطُْرالبيِة  َمْريََم  َعْن  نبذةً  ُن  يَتََضمَّ َمْنشوًرا  ُم  أَُصمِّ  -
األُْخرى، وأْرفَُع الَمْنشوَر َعلى البادلت.

- أقَّدُم َعْرًضا َعِن الَمْنشوِر أَماَم زمالئي وأناقُِشهُْم في َدْوِر الَمْرأَِة وأهَّميتِِه في اإِلْنجازاِت الِعلميِة.
- لَْم تَُكْن َمْريَُم الَمْرأَةَ الّرياديةَ األولى أَِو األَخيَرةَ في َمجاِل الُعلوِم والهَْنَدَسِة والّرياضياِت. أدّعُم 
ُمناقََشتي بِأَْمثِلٍَة َعْن عالماٍت رياديّاٍت ِمَن الَحضارِة الَعَربيِة اإِلْسالميِة إِلى وقتِنا الَحاِضِر َعلى 

مْستوى الَوطَِن والعالَِم الَعَربيِّ والعالَِم.
- أَحّمُل تَْسجياًل أَْو َعْرًضا لما نَفّذتُهُ َعلى البادلت.

الَعَربيِة  الَحضارِة  في  الفَلَِك  ُعلَماِء  أَحِد  إِْنجازاِت  أَهمِّ  َعْن  البَْحِث  في  زمالئي  وأحَد  أَْشتَِرُك   -
، َوَغْيِرهما(، ُمْستعينًا بالفيديو الُمْرفَِق بالبادلت. ، الّصوفيِّ اإِلْسالميِة، )ِمْثِل البيرونيِّ
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2.4

ُمْنُذ َوَجَد اإِلْنساُن َعلى هِذِه  النَّْجميِة هَي َحصيلَةُ جْهٍد بََشريٍّ  الَكْوَكباِت  السَّماِء َوصوَرةُ  َصْفَحةُ 
األْرِض والَّذي يَتَماشى َمَع حبِِّه االْستِْطالَع َوَشَغفِِه في البَْحِث واالْستِْطالِع.

أُْبِدُع في ِصناَعِة لَْوحاٍت فَنّيٍة لِلَكْوَكباِت النَّْجميِة، َويُْمِكنُني اْختياُر الطَّريقَِة الُمناِسبَِة بَِحسِب الَموادِّ 
الُمتَوافَِرِة في بيئَتي.

لدّي بَْعُض الُمْقتََرحاِت اآلتيِة:
أَماَم  الَوَرَق  أَضُع  ثُمَّ  اْختَْرتُهُ،  الَّذي  النَّْجميِّ  التَّْكويِن  في  النُّجوِم  َمواقِِع  بَِحسِب  الَوَرقَةَ  أَثقُب   -

ُل التَّْكويُن النَّْجميُّ َعلى ِجداِر الُغْرفَِة. ِمْصباٍح في ُغْرفٍَة ُمْظلَِمٍة، فَيَتََشكَّ
ى. - ألصُق َمصابيَح َصغيَرةً َعلى َكْرتوٍن ُمقّوً

- ألصُق نجوًما َوَرقيةً َعلى َكْرتوٍن أُسوَد.
ُر لَْوَحتي الفَنّيةَ وأحّملُها َعلى البادلت. ٍة ُمتاَحٍة، وأَصوِّ يُْمِكنُني اْستِْخداُم أيِّ مادَّ

يُْمِكنُني أَْن أَْبتَِكَر َوزمالئي أداةً أَعرُض بِها دائَِرةَ البُروِج بِطَريقٍَة إِْبداعيٍة َوُمْبتََكرٍة.
َعَملِها، ثُمَّ أَحّملُهُ َعلى البادلت، يُْمِكنُني أَْن أقّدَم َعْرًضا لأِلَْطفاِل َعْن  أَسّجُل فيديو يعرُض َكْيفيةَ 

دائَِرِة البُروِج َوُمكّوناتِها.

المفهوُم العلميُّ الحديُث للنجوِم وعلِم الفلِكالمرحلُة 3

3.1



َرْصُد النُّجوِم والتِّلِسكوباِت

َرِة  ُمْنُذ أَْكثََر ِمْن ثاََلثَِة ُعقوٍد، َرصَد ُعلَماُء الفَلَِك بتلسكوِب هابل الفَضائيِّ أَحَد أَْكثَِر النُّجوِم الُمتَفَجِّ
لََمعانًا ُمْنُذ ما يَزيُد َعلى 400 عاٍم.

ةً  لقْد تََوهَّج الُمْستَِعُر األْعظَُم الِعْمالُق )SN1987A( بِطاقٍَة تعاِدُل 100 ِمليوِن َشْمٍس أشهًرا ِعدَّ
ِل، واَصَل الُمْستَِعُر النَّْجميُّ إِْبهاَر  تَلَِت اْكتِشافَهُ في 23 ُشباطَ ِمَن العاِم 1987. َوُمْنُذ الَمْشهَِد األَوَّ

ْوئيِة الُمثيَرِة. الفَلَكييَن بَِعروِضِه الضَّ
يَقَُع هذا الُمْستَِعُر النَّْجميُّ في السَّحابَِة الماجالنيِة الَكبيَرِة َعلى بُْعِد 160 أَلَف َسنٍَة َضْوئيٍة، َويُعدُّ 
الفُْرَصةَ  يَُعدُّ  كما  نيَن،  السِّ مئاِت  ُمْنُذ  ُرِصَد  الَّذي  لَنا  األْقَرَب   )Supernova( األْعظَُم  الُمْستَِعُر 

الفُْضلى لُِعلَماِء الفَلَِك لِِدراَسِة أَْطواِرِه قَْبَل َمْوِت النُّجوِم َوفي أْثنائِِه َوبَْعَد َمْوتِها.
المصدُر:

https://nasainarabic.net/main/articles/view/the-dawn-of-a-new-era-for-supernova-1987a

- أبحُث َعْن َمْفهوِم النجِم فوَق الُمْستَِعِر )Supernova( الَّذي َرصَدهُ 
لَدْوَرِة  ُمَخطَّطًا  راِسًما  الَمْدَرسيِّ  بِالِكتاِب  ُمْستَعينًا  هابل،  تلسكوُب 

َحياتِِه، وُمبيِّنًا ما أَتََوقَُّعهُ لُمْستَْقبَِل هذا الُمْستَِعِر.
انفِجاٍر  ِمِن  َحَدَث  يَُمثُِّل ما  تلسكوُب هابل  بَْعُضهْم:)ما َرصَدهُ  يَقوُل 

لِلُمْستَِعِر األْعظَِم الِعْمالِق قَْبَل 160 أَلَف َسنٍَة َضْوئيٍة، َوُربَّما ماَت.
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َونَْحُن َعلى األْرِض نَْرُصُد ما َحَدَث لَهُ قَْبَل آالِف السنيَن(.
تِها  - أوظُّف الُمَخطَّطَ الَّذي َرسمتُهُ لَدْوَرِة َحياِة هذا الُمْستَِعِر في َشْرِح العبارِة الّسابقِة وإْمكانيِة ِصحَّ
ُل تَْقديمي وأحّملُهُ َعلى البادلت، أَبَدأُ َعْرضي بِِعباَرٍة: "هَْل تَعلُّم أَنَّ تلسكوَب هابل الفَضائيَّ  وأَسجِّ

قَْد ....................".
َعْيٌن َذَهبيةٌ تُحدُق في الفَضاِء:

َم لِِعلِم الفَلَِك  - أبحُث َعِن التِّلِسكوِب الَحديِث الِعْمالِق )جيمَس ويِب( َوَمزاياهُ، َوماذا يتََوقَُّع أَْن يُقَدِّ
)أَحّمُل إِجابَتي ُمَدّعَمةً بِالّصوِر َعلى البادلت(.

3.2

يَدوُر تلسكوُب هابل الفَضائيُّ لَِرْصِد السَّماِء في َمداٍر َحْوَل األْرِض، َويُْكِمُل َدْوَرتَهُ ُكلَّ 97 َدقيقَةً، 
إِذا علْمُت أَنَّ طوَل نِْصِف قطِر األْرِض 6400 كيلوِمتٍر تقريبًا عنَد خطِّ اإلستواِء، َويْبعُد تلسكوُب 

هابل َعْن َسْطِح األْرِض 569 كيلوِمتًرا:
- أَحّدُد الَمسافَةَ الَّتي يقطُعها هابل في ساَعٍة واِحَدٍة؟

- َكْم صورةً يمكُن أَْن يَلتَقِطَ تلسكوُب هابل للنجِم فوَق الُمْستَِعِر األْعظَِم ُمْنُذ اْكتِشافِِه َحتى اآلَن، إذا 
ْسِم. ًرا إِجابَتي َوُمْستَعينًا بِالرَّ افترْضنا أَنَّهُ يَلتَقِطُ صوَرةً واِحدةً ُكلَّ َدْوَرٍة لَهُ َحْوَل األْرِض، ُمفَسِّ

- أوضُح أهَّميةَ ُوجوِد تلسكوِب هابل في 
صوَرٍة  لتَْكويِن  األْرِض  َحْوَل  َمداٍر 

شاِملٍَة َعْن َصْفَحِة السَّماِء.

3.3



ُن النُّجوُم في الغالِِب ِمَن الهيدروجيِن والهيليوم. تَتََكوَّ
ًدا أَيَّهُما  - أَنظُر إِلى ُمَخططاِت الذَّراِت أَْدناهُ. أنسُخها وأْكمُل التَّسمياِت وِمْفتاَح تَلويِن الدَّوائِِر، ُمَحدِّ

ْقُت بَْينَهُما.   الهيدروجيُن وأيَّهُما الهيليوم، ُمبيِّنًا َكْيَف فَرَّ
- النَّظائُِر هَي َذراٌت لِلُعْنُصِر نَْفسِه، إاِل أَنَّ لَها ُكْتلَةً َذّريةً ُمْختَلِفَةً، ما الُجَسْيماُت الذَّّريةُ الَّتي تَُؤّدي 
َدْوًرا َرئيًسا بِهذا االْختالِف؟ َوَرَد في ِكتاِب ُعلوِم األْرِض والبيئَِة الخاصِّ بَِك نَظائُِر للهيدروجيِن 
الَمْوجوَدةُ في االْنِدماِج النََّوويِّ في النُّجوِم، ما أسماُؤها، َوما كتلُها الذَّّريةُ؟ َوَكْم َعَدُد البُروتوناِت 

ْسِم(. واإللْكتُروناِت والنيوتروناِت الَمْوجوَدِة في ُكلٍّ ِمْنها؟ )يُْمِكنُني تَْمثيُل إِجاباتي بِالرَّ

أَْعِرُف أَنَّ هذا هو الهيدروجين .... ألنّهُ 
... أَْعِرُف أَنَّ هذا هو الهيليوم ألَنّهُ ....

البُروتون: من جسيمات الذرة يحمل شحنة موجبة.

النيوترون: من جسيمات الذرة وهو جسيم متعادل.

اإللْكتُرون: من جسيمات الذرة يحمل شحنة سالبة.

المفتاح
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3.4

What do you know about the stars? What are they made of? How long does a 
star live?
- Write three facts you know about the stars, then compare your answer to  your 

classmates’ answers.
- Read the jumbled words below and look up the meanings of the unfamiliar 

words in a dictionary, then unjumble the words to put them in the right order 
to make sentences that make sense. Upload your answers on the padlet in the  
provided spaces:

1. is  / The  / yellow/    star /  dwarf/    sun - size/   of/  average /   a.
........................................................................................................................

2. is  /  huge /   burning/    gases /   A/   of   / star  /  ball / a  / of / made.
.......................................................................................................................

3. of  /  lifecycle /     star /   billions/    a  / years /  lasts  /    for  / The /    of.
.......................................................................................................................

4. hydrogen /   Stars /   are /  two/   helium /  made/   gases/  of / called/ and.
.......................................................................................................................


3.5

عراِء الّروماْنسييَن الَّذيَن تميَز ِشْعُرهْم بِالنَّْزَعِة اإِلْنسانيِة،  يَُعدُّ الشاِعُر "إيليّا أَبو ماضي" ِمَن الشُّ
الَّتي تَمّجُد قَيَِّم الَخْيِر والَحقِّ والَعدالَِة والَجماِل. يَقوُل:

أقرأُ قَصيَدةَ الشاِعِر إيليّا أَبي ماضي قِراءةً صاِمتَةً فاِهَمةً، ُمتَتَبًِّعا الَمعانَي اإِلْنسانيةَ فيها.. 1
ْعريةَ فيِه َوَدالالتِها.. 2 ًحا الّصوَر الشِّ أفسُر البَْيَت الثالَِث، ُموضِّ
ًدا أَيَّ بَْنٍد ِمْن بُنوِد ُحقوِق اإِلْنساِن يَتَوافَُق َمَعهُ، ُمْستَعينًا بِبَْعِض . 3 أربطُ بَْيَن أَْفكاِر القَصيَدِة، ُمَحدِّ

بُنوِد ُحقوِق اإِلْنساِن اآلتية:
يولُِّد َجميُع الناِس أََحراًرا َوُمتَساويَن في الَكراَمِة والُحقوِق، َوَعلَْيهْم أَْن يُعاِملوا بَْعَضهُْم بَِرْوِح 	 

اإِلخاِء.

أَنَّهُ طيٌن نَسَي الطيُن ســـاَعةً 
فَتَباهى ِجســـَمهُ  الَخزُّ  كســـا 
يا أَخـــي ال تَِمل بَِوجِهَك َعنّي
أَنَت لَْم تَصنَـــِع الَحريَر الَّذي
لَك فـــي عالَِم النّهـــاِر أماني
ــ  أيُّها المزدهي إذا مسََّك السق
وإذا راَعـــَك الحبيـــُب بهجرٍ 
كلينـــا يظـــلُّ  واحـــٌد  فلـــٌك 
قمـــٌر واحـــٌد يطـــلُّ علينـــا 
إْن يكـــْن ُمشـــرقًا لعينيَك إنّي 
أراها تراهـــا  الّتي  النجـــوُم 

َوَعربَْد تيهًـــا  فَصـــاَل  َحقيٌر 
ْد َوَحـــوى الماَل كيُســـهُ فَتََمرَّ
ما أَنـــا فَْحَمةٌ َوال أَنـــَت فَرقَْد
ــذي تَتَقَلَّْد تَلبَـــُس واللُؤلُـــَؤ الَـّ
وُرًؤى والظـــالُم فوقََك ُمْمتَّد
ــــــــُم، أال تشـــتكي أال تتنهّْد
وَدَعتـــَك الذكرى، أال تتوّجْد؟
حاَر طرفي بِه وطرفَُك أْرَمْد
الموطّْد والبناِء  الكوِخ  وعلى 
ال أراهُ مْن كّوِة الكوِخ أســـوْد
تتوقّْد حيَن تخفـــى وعنَدمـــا 
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لُِكلِّ إِْنساٍن َحقُّ التََّمتُِّع بَِجميَع الُحقوِق والُحّرياِت، َوَعَدُم التَّْمييِز ِمْن أَيِّ نَْوٍع، َوال سيّما التَّْمييُز 	 
بَِسبَِب اللَّْوِن، أَِو الِجْنِس، أَِو اللَُّغِة، أَِو الّديِن، أَِو الثَّْرَوِة، أَِو الَمْولِِد، أَْو أَيِّ َوْضِع آِخَر.

لُِكلِّ فَُرٍد الَحقُّ في الَحياِة والُحّريِة َوفي األَماٍن َعلى َشْخِصِه.	 
قيِق بَِجميٍع ُصوِره.	  قُّ واالتجاُر بِالرَّ ال يَجوُز اْستِْرقاُق أََحٍد أَِو اْستِْعباُدهُ، َويَْحظُُر الرِّ
لُِكلِّ َشْخٍص َحقُّ التََّمتُِّع بُِحّريِة الرأِي والتَّْعبيِر.	 

إِجابَتي  نًا  ُمَدوِّ القصيدِة،  بَمضموِن  اإلْنساِن وعالقتِها  ُحقوِق  مْن  َسبََق  ما  َوزمالئي  أسرتي  أَناقَُش 
وأحّملُها َعلى البادلت.

3.6



يَُعدُّ الّدكتور ُمَحمَّد طه عبابنة ِمثااًل يُْحتَذى بِِه في اإِلْبداِع، َوصوَرةً مشرفَةً َعْن َوطَنِِه بَْعَد ُحصولِِه 
َعلى جائَِزٍة بِقيَمِة 750 أَلَف دوالٍر ِمَن الِوكالَِة الَوطَنيِة للمالَحِة الفَضائيِة في الِوالياِت الُمتَِّحَدِة 

األميركيِة )ناسا( 2015.
َوجاَءِت الجائَِزةُ لِتَْطويِر الَمْرَحلَِة الثانيِة لِنِظاِم تَْبريِد 
َعلى  َستُْستَْخَدُم  الَّتي  الفَضائيِة  لِلَمْرَكباِت  ٍر  ُمتَطَوِّ
األَنابيِب  تِْقنيِة  بِاِْستِْخداِم  والِمّريِخ،  القَِمِر  َسْطَحي 
الَحراريِة المهجنِة )hybrid heat pipes(؛ َحْيُث 
الفَريِق  َمْشروِع  إِداَرةَ  عبابنة  الدكتور  َسيَتَولّى 
في  َمِة  الُمتَقَدِّ التَّْبريِد  تِْقنياِت  َشِرَكِة  ِمْن  البَْحثيِّ 

بنسلفانيا إلنجاِز هذا الَمْشروِع.
لقَْد درَس في المداِرِس الحكوميِة في "سال" في إربَد، وأْكَمَل البكالوريوس والماجستير في الهَْنَدَسِة 
الميكانيكيِة في جاِمَعِة الُعلوِم والتكنولوجيا األُردنيِة، والدكتوراه في جاِمَعِة سينسيناتي في أوهايو.

هُها إِلى الشَّباِب األُْرُدنيِّ ُخصوًصا  ِرسالَتُهُ َعلى الصعِد الشَّخصيِة واألكاديميِة والَعَمليِة الَّتي يوجِّ
ْبِر والُمثابََرِة والطَّموِح. والَعَربيِّ ُعموًما هَي أَنَّ النّجاَح الُمتََميَِّز يَْحتاُج إِلى ااِلْجتِهاِد والصَّ

- أوضُح بِاألَْمثلَِة َكْيَف يمكُن فَهُم الشباِب ِرسالَةَ عبابنة.
- هُنالَِك الَعديُد ِمَن الُعلَماِء العرِب يَْعَملوَن في اْستِْكشاِف الفَضاِء، أبحُث َعْنهُْم وأْكتُُب َسْيَرةً َغْيريةً 

أِلَحِدهْم، ُمْستَعينًا بِأَحِد القَوالِِب الُمتَوافَِرِة َعلى البادلت، ثُمَّ أََحّمُل الّسيَرةَ الَغْيريةَ َعلى البادلت.

النشاُط
االختياريُّ

3.7

Visit the padlet and watch the video to learn more about the life cycle of a star, 
then write a summary of the facts that you learn. Remember to use the present 
simple tense when listing the facts about the stars.
You can turn on the subtitle button to see the written script of the video as 
illustrated in the picture bellow:

On a dark, clear night you can 
look up in the sky and get



33

ول
األ

ي 
اس

در
 ال

صل
الف

   
   

ر 
اش

الع
ف 

ص
ال علُم الفلِك في المستقبِلالمرحلُة 4

4.1



أَتََخيُّل أَنَّني ُكلِّفُت تَْنظيَم َعَمليِة السَّفَِر واالستيطاَن في َكْوَكِب َجديٍد صالٍِح للَحياِة.	 
البَيولوجيةَ 	  ماِت  السِّ ُمراِعيًا  لِلَحياِة،  صالًحا  تجعلُهُ  الَّتي  الَكْوَكِب  هذا  خصائِص  َعْن  أبحُث 

والكيميائيةَ والجيولوجيةَ الالِزَمةَ.
أفكُر في ما لَدْينا َعلى األْرِض لَِدعِم الَحياِة.	 
َدةٌ(، 	  ُن أَْفكاري الُمتََعلِّقَةَ بخصائِِص هذا الَكْوَكِب بِالطَّريقَِة الُمناِسبَِة )َرْسٌم، ُمَخطَّطٌ، نِقَاطٌ ُمَحدَّ أَدوِّ

وأحّملُها َعلى البادلت.

4.2



أَْقتَِرُح تَْصميًما لمرَكبٍَة فَضائيٍة تَْنقُُل الناَس إِلى الَكْوَكِب الَجديِد.	 
ديقَِة لِلبيئَِة.	  أبحُث َعْن مصادِر الطاقَِة الَخْضراِء َوَموادِّ البِناِء الصَّ
ْحلَةَ إِلى الَكْوَكِب الَجديِد َستَْستَْغِرُق عشَر سنواٍت.	  أصّمُم الُجْزَء الداِخليَّ ِمَن الَمْرَكبَِة، ِعلًما أَنَّ الرِّ
أشارُك تَْصميمي الخاصَّ َعلى البادلت.	 

4.3



There will be some families and children on the spaceship which will be travelling 
to space. Design a play area on the spaceship where children can play. Then, 
write a description of  how the room will  look like in the provided space on the 
padlet. You can use the dictionary to look up the meanings of the new words.

4.4



اْنِطالٌق إِلى الَكْوَكِب الَجديِد

اآلَن اْكتََمَل تَْصميُم َمْرَكبٍَة فَضائيٍة ُمريَحٍة تَْستَجيُب لَِحاجاِت الّركاِب، أَْحتاُج اآلَن إِلى التَّْخطيِط 
لِبِناِء الصاروِخ الَّذي َسيَْحِمُل الَمْرَكبَةَ إِلى الفَضاِء.

واريِخ أِلَْختاَر أحَدهما. َعرَض َعليَّ الُمهَْنِدسوَن نَموَذَجْيِن ِمَن الصَّ
أُريُد صاروًخا بكتلٍة أقلَّ ليكوَن تسارُعهُ أكبَر.

كتلةُ الصاروِخ A عنَد اإلقالِع هَي: y × 106( kg( حيُث

كتلةُ الصاروِخ B عنَد اإلقالِع هَي: y × 105( kg( حيُث

ْحلَِة، فأيَّ الصاروَخْيِن سنختاُر؟ إِذا كاَن ِمَن الُمتََوقَِّع أَْن يَْنَضمَّ األَْشَخاُص أَنَْفُسهُْم إِلى الرِّ
، ثمَّ أحّمُل عملي على البادلت. أشرُح ُخطُواِت الحلِّ لزميلي في الصفِّ

4.5

الهبوطُ بأماٍن على هذا الكوكِب

تَْحتَوياِن  حلقتاِن  بِِه  تُحيطُ  الَجديُد  الَكْوَكُب 
خوِر.  والصُّ الَجليِد  ِمَن  َكبيَرةً  َوقَْطًعا  الغازاِت 
الَحلقَاِت،  ِخالِل  ِمْن  فَُر  السَّ ا  ِجّدً خطيًرا  َسيَكوُن 
َولَِكنََّك َوَجدَت َوسيلَةً آمنَةً، َحْيُث تَْحتَوي الِمساَحةُ 
بَْيَن الَحلقَاِت ُحطَاًما َوُصخوًرا أَقَلَّ ِمْن  الُمْظلَِمةُ 

نُْقطَِة الدُّخوِل ُوصواًل إِلى الَحلقَِة الَخاِرجيِة.
أَْن تتمكَن  الُمْظلَِمِة األَْكثَِر أمانًا قَْبَل  الَحلقَِة  َحْوَل  ُمَعيَّنَةً  َمسافَةً  الفَضائيةُ  الَمْرَكبَةُ  أَْن تَطيَر  يَِجُب 

9y = 81 × )__(y1
3

32y - 5 = 42y - 10

نُقَطَةُ الدُّخوِل إِلى َسْطِح الَكْوَكِب

نُقَطَةُ الدُّخوِل في حلقٍة مظلمٍة
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4.5

ِمَن الُمروِر َعْبَر الَحلقَِة الثانيِة إِلى َسْطِح الَكْوَكِب. الَحافَّةُ الداِخليةُ لِلَحلقَِة الُمْظلَِمِة َحْيُث َستُسافُِر 
َسفينَتَُك الفَضائيةُ، تَقَُع في دائرٍة طوُل نِْصُف قُْطِرها 100 كيلوِمتٍر. إِذا تَمِّ تَْمثيُل هِذِه الَحلقَِة َعلى 
َشْكِل ساَعٍة، َوسافَرْت َمْرَكبَتَُك الفَضائيةُ بِاِتِّجاِه َعقاِرِب الساَعِة، َستَكوُن نُقَطَةُ الدُّخوِل اآلمنةُ ِعْنَد 

الساَعِة 9 َويَكوُن الُمْخرُج اآلِمُن )لِلهُبوِط َعلى الَكْوَكِب( ِعْنَد الساَعِة 2.
ْحلَِة داِخَل الَحلقَِة الُمْظلَِمِة، ثُمَّ أَْستَْخِدُم الُمعادالِت الُمناِسبَةَ في ِحساِب  ْسِم َخطَّ َسْيِر الرِّ - أَِمْثُل بِالرَّ

ِة وأحّملُها َعلى البادلت. ْحلَة،ِ ُملتَقِطًا صوَرةً ِمْن أَْعمالي الَخاصَّ طوِل الرِّ

4.6



التََّحّدياُت بَْعَد الُهبوِط

بَْعَد الهُبوِط َعلى َسْطِح الَكْوَكِب، َسيَكوُن هُناَك َكثيٌر مَن التََّحّدياِت الُمتََعلِّقَِة بِالجاِذبيِة َعلى َسْطِحِه، 
يُْمِكُن ِحساُب تَساُرِع الجاِذبيِة َعلى َسْطِح أَيِّ َكْوَكِب َوْفقًا لِلُمعاَدلَِة اآلتيِة: )ɡ planet: تُساِرُع الجاِذبيِة، 

 m: كتلةُ الكوكِب، r: طوُل نصف قطِر الكوكِب، G: ثابُت الجذِب العاِم(.

إذا كانَْت كتلةُ الكوكِب = 1.6 كتلة األرِض، طوُل قطِر الكوكِب = 1.2 طول قطِر األرِض.
- أحسُب تساُرَع الجاِذبيِة َعلى هذا الَكْوَكِب، ثُمَّ أحسُب وزني َعلى َسْطِحِه.

- أَحّمُل نَتائِجي َعلى البادلت وأناقُِش فيها َزميلي.
- أناقُش زمالئي في تأثيِر زياَدِة أَِو انخفاِض الجاِذبيِة َعلى الَحياِة َعلى َسْطِح هذا الَكْوَكِب، َوخطتي 

لِلتَّعايُِش َمَع هذا التَّغييِر إِذا ُكْنُت ُجْزًءا ِمْن فَريِق البْعثَِة.
ُن ما تََوصْلُت إليِه وأحّملُهُ َعلى البادلت. - ثُمَّ أَدوِّ

4.7

َرْت َمْجموَعةٌ ِمَن األَْطفاِل لعَب ُكَرِة القََدِم َعلى َسْطِح الَكْوَكِب، واْختاروا مساَحةً ُمناسبَةً ِمَن  قَرَّ
األْرِض لهذا الَغَرِض. 

ليٍة تبلُغ 15m /s وزاويِة ارتفاٍع ِمْقداُرها  قََذَف أَحُد األَْطفاِل الُكَرةَ ِمْن َسْطِح األْرِض بُِسْرَعٍة أَوَّ
°30 َدَرَجةً ِمْن َسْطِح الَكْوَكِب.

- أَْستَْخِدُم ُمعاَدالِت الَحَرَكِة بِتَساُرٍع ثابٍِت َوما تََعلمتُهُ في الفيزياِء لِحساِب الَحدِّ األْقصى لالرتِفاِع 
الُكَرةُ  الَّتي تقطُعها  األُفُقيِة  الهَواِء، والَمسافَِة  بقائِها في  ِة  َوُمدَّ الُكَرةُ،  إِلَْيِه  تَِصَل  أَْن  الَّذي يمكُن 

لِلُوصوِل إِلى الالِعِب الثاني.
ليًّا لِلَحَرَكِة األُفُقيِة َعلى ُكلٍّ  ُن نَتائِجي وأقاِرنُها بِالنَّتائِِج َعلى َسْطِح األْرِض، وأْرُسُم َرْسًما أَوَّ - أَدوَّ

ِمَن الَكْوَكبَْيِن، ُمناقًِشا زمالئي في االْختاِلِف.
- أقارُن القَْفَز َعلى َسْطِح األْرِض بِالقَْفِز َعلى َسْطِح هذا الَكْوَكِب، ثُمَّ أناقُش نَتائِجي َمَع زمالئي.

- أَحّمُل نَتائِجي َعلى البادلت.

4.8



َمْن َسيَْحُصُل َعلى تذكرٍة لِلركوِب؟

ُل أَْسبابَنا َصْوتيًّا، الْختياِر َمْجموَعٍة ِمَن األَْشخاِص في  أعمُل َوزمالئي في َمْجموعاٍت، ثُمَّ نَُسجِّ
ِرْحلٍَة إِلى َكْوَكبي الُمْكتَِشِف، ُمبيِّنًا مزايا َكْوَكبي.

.Padlet أَحّمُل التَّْسجيَل َعلى
أفكُر في الَمهاراِت والِمهَِن الُمفيَدِة َعلى َكْوَكبي الَجديِد.

ɡ planet = __Gm
r2
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4.8



- في الّشكِل اآلتي، ُعِرَضْت بعُض المشكالِت في الكوكِب الجديِد، أقرُؤها، ُمبيِّنًا الّشخَص القادَر 
على المساعدِة على معالجِة هِذِه المشكلِة.

- أستعيُن بالمثاِل الُمعطى.
- أحّمُل إجابتي على البادلت.

4.9



لجعِل الَكْوَكِب ُمْستَداًما، أَْحتاُج إِلى بَْعِض زمالئي.
ّكاب المحتمليَن،  ُر َعَدَد األَماِكِن الُمتَبَقّيِة، ثُمَّ أنظُر إِلى قائَِمِة الرُّ أَْختاُر 4 أَُسٍر ِمَن الَجْدَوِل، ثُمَّ أَقَرَّ

كاِب َحتّى يُْصبَِح لديَّ ما َمْجموُعهُ 50 راِكبًا. وأْختاُر بَقيةَ الرِّ
أَضُع َعلى الَجْدَوِل َعالَمةً َعلى األَْشخاِص الَّذيَن اْختَْرتُهُْم وأحّمُل القَائَِمةَ َعلى البادلت.

ال توجُد إِجابَةٌ َصحيَحةٌ أَْو َغْيُر َصحيَحٍة، يَِجُب تَْبريُر اختياري.
ْحلَةَ َستَْستَْغِرُق 10 سنوات. ُر أَنَّ الرِّ أَتََذكُّ

من  التأكد  علينا  يجب  ثم 

بناء  يمكنه  شخًصا  نأخذ  أن 

أو  كبيرة،  تخزين  صهاريج 
حفر خزانات لتخزين المياه.

تمطر في الكوكب الجديد 

الستة األولى من  لألشهر 

السنة فقط.

األشجار  من  كثيٌر  هناك 

الكوكب  والصخور على هذا 

التي يمكن استخدامها
؟

يجب أن نأخذ الرجال 

ألنهم عادة ما يكونون 

أقوياء.

؟

الحل 
الممكن

المشكلة
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إذا كانَْت هناَك أيُّ وظائَف ال أعرفُها، فسأبحُث عنها في اإلنترنت، أْو أسأُل عنها معلمي أْو أحَد 
أفراِد أسرتي.

النشاُط
االختياريُّ

4.10

What will astronomy and travelling to space be like in 2060? Will it be possible 
for human beings to live on other planets? Work with your friends and family  
and write your predictions about life in space in the future. Use the future 
tense and the modal verbs indicating probability i.e )may, might, would, could 
….etc(.
Share your answers on the empty spaces on your padlet.
Now, draw two pictures; one describes astronomy in the past and the other 
describes astronomy in the future. Display your pictures in a gallery walk 
exhibition in your classroom.



ُل الذاتيُّ الّتَأمُّ

ال يَْقتِصُر العمُل في بناِء الَمْركباِت الفضائيِّة، واْستْكشاِف الفضاِء على رّواِد الفضاِء، هناَك كثيٌر 
ا في ذلَك، وتوفُّر مراكُز التّدريِب الِمْهنيِّ التّدريَب على  مَن الِمهَِن الُمساندِة التي تؤدي دْوًرا مهّمً

عديٍد مَن الِمهَِن الُمهّمِة، مْن هِذِه المهِن:
- إلكترونيُّ صيانِة آالٍت ُمبَْرَمَجٍة.
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- كهربائّي قًوى.
وغيُرها مَن المهِن األخرى، يمكنُني االطالُع عليها عْبَر 
الموقِع اإللكترونيِّ عْن طريِق مسِح الرمِز سريِع االستجابِة 

)QR Code( المجاوِر.

. أفكُر في الَمْشروِع الَّذي أَْكَملتُهُ لِلتَّوِّ

ما الَمْوضوعاُت والمباحُث األُْخرى الَّتي تَضَمنَها هذا المشروُع؟ أدونُها جميَعها.	 

أَْختاُر ستة أَْنِشطٍَة من المشروِع وأناقُِش فيها ما إِذا كانَْت تَْعتَِمُد َعلى الُعلوِم والّرياضياِت أَْم 	 
تَْعتَِمُد َعلى األَدِب؟

ما األَْنِشطَةُ الَّتي اْستَْمتَْعُت بِها أَْكثََر َمْن َغْيِرها؟	 

لماذا اْستَْمتَْعُت بِها؟	 

ما المهُن التي أثاَرْت فضولي في هذا المشروِع، وأفكُر في العمِل بها مستقباًل؟	 

فِّ العاشر، هَْل سأختاُر الفرَع الِعلميَّ أم الفرَع األَدبيَّ  ِعْنَد اْختياري الَمساَر التَّْصنيفيَّ بَْعَد الصَّ
الَجْدَوَل  ؟ أمألُ  ؟ أَم مراكِز التّدريِب الِمْهنيِّ ؟ أَم أحَد فروِع المساِر الِمْهنيِّ مَن المساِر األكاديميِّ

وأحّملُهُ َعلى البادلت.

استمعت؟المسار المهنيالمسار األكاديميالنشاط
لماذا؟نعم / ال

ُل االلتحاَق بالمساِر: ....................الفرع: .............. . بَْعَد الصفِّ العاشِر، أَْعتَقُِد أنّني أُفضِّ
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أَْن  أََجِل  الِمهَِن؛ ِمْن  َمَن  واِسَعةٌ  الناِس َمْجموَعةٌ  أَْن يَكوَن لَدى  أظهَر هذا الَمْشروُع مدى أهَّميِة 
يَْعَمَل الُمْجتََمُع بِتََكاُمٍل.

ُكلُّ شخٍص لَدْيِه َدْوٌر ُمِهمٌّ يَُؤّديِه في ُمْجتََمِعِه.

إِلى أَيِّ نَْوٍع ِمَن الِمهَِن أميُل؟

ما الَمهاراُت الَّتي أَْحتاُج إِليها إِلْنجاِز هِذِه الِمْهنَِة إِْنجاًزا جيًدا؟ َوماذا يُْمِكنُني أَْن أَْفَعَل اآلَن اْستِْعداًدا 
لِتَْنفيِذها؟

أكتُب أَْفكاري في األَْشكاِل اآلتيِة، ثُمَّ أَحّملُها َعلى البادلت.

مهاراٌت ُمفيدةٌ لهذا الَعمِل:
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

وظيفةٌ تَهُّمني:
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

المهماُت التي يُمكنني تنفيُذها:
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
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ال الصفُّ العاشُر: المشروُع الثالُث/ معِرُض الفنوِن

مدُة تنفيِذ األنشطِة 
األساسيِة

أسبوعان

األنشطُة االختياريُة
أنجُز أربعَة أنشطٍة، ويمكُنني إنجاُز أكثَر مْن ذلَك.

يمكُن أْن أجَد مزيًدا مَن األنشطِة االختياريِة على البادلت.

ُن عليَّ  ما الذي يتعيَّ
فعُلُه؟

يمكنُني، في بعِض األنشطِة، تقديُم أفكاري وما تعلّمتُهُ باختياِر:
 	. تأليِف قصيدٍة أْو نصٍّ نثريٍّ
تصميِم رسوٍم متحركٍة أْو ملصٍق.	 
إعداِد فيلم فيديو.	 
تصميِم لوحاٍت فنيٍة مْن موادَّ مختلفٍة.	 
تصميِم مطويٍة عِن االقتراناِت في الطبيعِة.	 

ما الذي ستحتويِه 
محفظتي اإللكترونيُة؟

تَْحتَوي محفظتي اإللكترونيَّةُ على ما يأتي:
صوٍر للغيوِم	 
مقارنٍة بيَن الثلِج والجليِد	 
تعليقاٍت على لوحٍة مَن الفنِّ التشكيليِّ	 
جدوِل األلواِن التي تنتُُج مَن الفلزاِت في األلعاِب الناريِة	 
لوحاٍت فنيٍة مختلفٍة	 
مطويٍة تحوي صوًرا من الطبيعة القترانات كثيرات حدود	 
رسٍم بيانيٍّ لقطٍع مكافٍئ	 
لوحٍة للبرِق	 
قصيدٍة باللغِة اإلنجليزيِة تصُف تفاعاًل كيميائيًّا	 
عباراٍت قصيرٍة تعبُِّر عْن فنِّ الرسِم على الجدراِن	 
ُن رسالةً مهمةً	  صورٍة جداريٍة في مدرستي مْن رسمي أْو رسِم زمالئي، تتضمَّ
مقالٍة عْن حقِّ اإلنساِن في المساواِة	 
شعاٍر مْن تصميمي يمثُِّل حقَّ المساواِة	 
مخطٍط توضيحيٍّ لمبدأِ برنولي	 
صورٍة ألداِة رشٍّ مْن صنعي	 
رسٍم باستخداِم التمثيِل البيانيِّ للمعادالِت الخطيِة	 
فيديو أناقُش فيِه زمالئي في لوحٍة فنيٍة	 
أسئلٍة عْن أهميِة األشجاِر للبيئِة مَع إجاباتِها	 
صوٍر ألشجاٍر معمرٍة في منطقتي	 
صوِر نباتاٍت مْن ذواِت الفلقِة والفلقتيِن مْن تصويري	 
تقريٍر مكتوٍب أْو تلفزيونيٍّ عْن معالجِة األردنِّ لتغيُِّر المناِخ	 
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صوٍر لي ولزمالئي في أثناِء زراعتِنا األشجاَر في حملٍة لجعِل األردنِّ أخضَر	 
ُن فنًّا مَن الطبيعِة	  تصميٍم لقطعٍة تراثيٍة تتضمَّ
رسٍم لحلزوِن ثيودورس	 
قصيدٍة باللغِة اإلنجليزيِة عِن األشجاِر	 
رسوماٍت لبعِض الحيواناِت التي تحتوي محاوَر تماثل	 
تسجيٍل صوتيٍّ لنقاٍش عِن األفضليِة بيَن النصِّ المقروِء والفيلم المصوِر	 
لوحاٍت فنيٍة رسمتُها بأصباِغ النباتاِت	 
جدوٍل يحتوي بعَض المهِن الفنيِة والموادَّ المستخدمةَ	 
بحٍث عِن الفنانيَن األردنييَن	 
صوٍر ألعماٍل فنيٍة صنْعتُها مْن موادَّ مَن البيئِة َعْبَر عمليِة التدويِر	 



النتاجاُت التعلميُة المرتبطُة بالمباحِث الّدراسّيِة:

اللغةُ 
اإلنجليزيةُ

	 I will be able to describe an object verbally in English.
	 I will be able to develop writing skills.
	 I will be able to follow simple instructions in English.
	 I will be able to express opinions creatively.

اللغةُ 
العربيةُ

أقرأُ النصَّ قراءةً فاهمةً.	 
ا بلغٍة سليمٍة، ُملتِزًما الجنَس األدبيَّ المطلوَب: مقالةً، تقريًرا، 	  أكتُب نّصً

فِْقرةً وصفيةً قصيرةً، تعليقًا.
أتحدُث بلغٍة سليمٍة عِن الموضوِع المطلوِب.	 
أحلُِّل اللوحاِت والنصوَص.	 
 	. ُف فنَّ الرسِم الرقميِّ أتعرَّ
أستخرُج المشتقاِت واألوزاَن المطلوبةَ.	 

الرياضياُت

أميُز االقتراَن كثيَر الحدوِد.	 
أرسُم اقترانًا كثيَر الحدوِد.	 
أجُد الحدوَد المطلوبةَ في متتاليٍة.	 
أجُد الحدَّ العامَّ لمتتاليٍة.	 

.	 الفيزياُء أوظُف مبدأَ برنولي في تفسيِر عمِل علِب الرشِّ
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تَْوِطئَةٌ:
ا بي. هناَك أربعةُ أبواٍب  في المشروِع الثالِث مْن مشاريِع جسوِر التعلِم للصفِّ العاشِر، سأبني َمعِرًضا فنيًّا خاّصً
ا، لديَّ مهماٌت عديدةٌ، سأكتشُف مهاراتي وأنّميها في أثناِء  في هذا المعِرِض، كلُّ باٍب يؤدي إلى جناٍح يعرُض فنًّا خاّصً

تنفيذي المهماِت المطلوبةَ في كلِّ جناٍح، سيساعُدني ذلَك على التعمِق في إدراِك جماِل األشياِء حولَنا. 

هذا المشروُع يحتُّم عليَّ استخداَم منصٍة تعليميٍة "البادلت"؛ لعرِض نتاجاِت المهماِت التي نفْذتُها في كلِّ جناٍح، ستتيُح 
َف نتاجاتِهْم. هناَك مهماٌت جماعيةٌ وأخرى فرديةٌ. لي هِذِه المنصةُ عرَض نتاجاتي على اآلخريَن وتعرُّ

سيساعدني معلمي على استخداِم هِذِه المنصِة "البادلت" ويجيُب استفساراتي. قاَل أحُد الحكماِء قديًما: "الِحْرفِيُّ يعمُل 
بيديِه، والِمْهنيُّ يعمُل بعقلِِه، والفناُن يعمُل بقلبِِه".

الكيمياُء
أربطُ التفاعالِت الكيميائيةَ بألواِن اشتعاِل بعِض أمالِح الفلزاِت في 	 

األلعاِب الناريِة.

العلوُم الحياتيةُ
أوضُح أنواَع التماثُِل الظاهرةَ في تصنيِف بعِض الكائناِت الحيِة.	 
أصنُف بعَض النباتاِت إلى: ُمعّراِة البذوِر، ومغطاِة البذوِر، وذاِت 	 

فلقٍة، وذاِت فلقتيِن.

ُعلوُم األْرِض 
والبيئَِة

ُف أشكاَل الغيوِم.	  أتعرَّ
أربطُ بيَن أشكاِل الغيوِم وحالِة الطقِس المرافقِة لها.	 
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جناُح " الفنُّ في السماِء "الباُب األوُل

1.1

- أفتُح الباَب األوَل - جناَح "الفنُّ في السماِء"- ألرى السماَء الزرقاَء وتشكيالِت الغيوِم البيضاِء 
الكبيرِة الرائعِة.

األشكاَل  ًدا  ُمحدِّ الغيوِم،  إلى  أنظُر   -
والصوَر التي يمكنُني رؤيتُها.

ُسُحِب  مْن  الريشيةَ  ُحَب  السُّ أميُز   -
الُمْزِن الركاميِة، ُمستعينًا بكتاِب علوِم 
البادلت،  ومصادِر  والبيئِة  األرِض 
أحدُد مكوناِت كلٍّ منها وحالةَ الطقِس 
المتوقعةَ لحظةَ مشاهدتِها في السماِء.

فنيةً  لوحاٍت  منها  اًل  ُمشكِّ أصنفُها،  ثمَّ  أرسُمها،  أْو  للغيوِم  ألتقطُ صوًرا  ثمَّ  السماِء،  إلى  أنظُر   -
أضُعها في هذا الجناِح عْن طريِق تحميلِها على البادلت.

1.2

Part 1: Do you know that clouds contain ice crystals?

	 Now, choose an ice crystal from 
the picture and describe it. A 
family member of yours has to 
point to the picture of the crystal 
that they think you are describing.

Part 2:

	 Create your own unique snowflake 
by following the directions in the 
attached descriptive picture or by 
watching the video on the padlet.
Next, stick your snowflake on a 
dark piece of paper and write 2-3 
sentences about the beauty and 
uniqueness of a snowflake. You 
may hang it in your room as a 
reminder that you are unique too!
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1.3

في َوْصِف سحابٍة

ثمَّ أجيُب  فاهمةً،  ُمعبِّرةً  قراءةً  األبياَت اآلتيةَ  أقرأُ 
ما يليها:

قاَل الّشاعُر العباسيُّ ابُن الُمْعتَزِّ في وْصِف ساريٍة 
)وهَي الّسحابةُ الُمْمِطرةُ التي تجيُء لياًل(:

حى.. 1 أفسُر معانَي الكلماِت اآلتيِة باستخداِم الُمْعَجِم أَْو مَن الّسياِق: تَْقَدح، تُْنتَضى، الرَّ
أُدلُّل ببيٍت مَن األبياِت على كلِّ فكرٍة مَن األفكاِر اآلتيِة:. 2

- البرُق مثُل الّسيوِف التي تَُسلُّ مْن أَْغماِدها.
- لبَسِت األرُض ثوبَها األخضَر.

- نما النباُت كثيفًا ُمتداِخاًل بعُضهُ في بعٍض.
أُْبدي رأيي في تشبيِه الّسحابِة الماطرِة بالفتاِة الباكيِة التي انهمَرْت دموُعها، وأُناقُش ُزمالئي . 3

في هذا الوصِف.
ُمْستعينًا . 4 األرِض  في  أَثَرها  وُمبيِّنًا  الماطرةَ،  الّسحابةَ  فيها  واصفًا  قَصيرةً،  أََدبيّةً  فِْقَرةً  أَْكتُُب 

باألبياِت.
فعاًل . 5 مزيًدا،  فعاًل  "فَْعلَلَْت"،  وزِن  على  كلمةً   ، ثالثيٍّ لفعٍل  فاعٍل  اسَم   : النّصِّ ِمَن  أَْستَْخِرُج 

مجرًدا، مصدًرا صريًحا.

1.4

مناسبًا  تعليقًا  أَْكتُب  ثمَّ  اآلتيتيِن،  اللّوحتيِن  أتأّمُل 
على كلِّ لوحٍة منهما، ُمستعينًا بإجابِة ما يأتي:

هْل وصْفُت ما أَراهُ كما هَو، أْم عبَّْرُت عْن إحساسي . 1
في التعليِق على اللوحتيِن؟

هِل استخدْمُت الّصوَر الفنيّةَ في تعليقي؟. 2

أَنشُر ما كتْبُت على البادلت، وأتبادلُهُ مَع زمالئي.

البُــــــكا تَـــَمــــلُّ  ال  َوســاريــــــٍة 
ْبـــَح فـــي لَْيلِهـــا َســـَرْت تَْقـــَدُح الصُّ
ـــما فَلّمـــا َدنَـــْت جْلَجلَـــْت فـــي السَّ
بــاِكـــــيًا َمـــْدَمــــُعها  زاَل  فَـــمــــا 
البِـــالِد ُوجـــوهُ  َســـواًء  فَأَْضَحـــْت 

ــرى ــدوِد الثَـّ ــي ُخـ ــا فـ ــرى َدْمُعهـ َجـ
تُــْنـتــــضى ـــٍة  ِهـــْنــديَـّ بِــبــــارِق 
حـــى الرَّ َكجـــرِّ  أََجـــشَّ  َرعـــًدا  ِء 
َعلـــى التُّـــَرِب َحتــّـى اْكتَســـى ما اْكتَســـى
ــــباُت بـــــها والتـــــقى وُجــــــنَّ النَـّ
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1.5

ألعاٌب ناريةٌ في السماِء

السماُء مظلمةٌ، فجأةً هناَك ضوضاُء عاليةٌ. ويبدأُ عرُض 
األلعاِب الناريِة. إنها احتفاالُت يوِم االستقالِل.

يقُف رجٌل بجانبي ُمعَجٌب باأللعاِب الناريِة. أعلُق على 
مدى جمالِها. يضحُك ويخبُرني المشكلةَ التي واجهْتهُ في 
لعرِض  التخطيطَ  إليِه  اليوِم. وقْد طلَب  وقٍت سابٍق مَن 
األلعاِب الناريِة وتلقّى تعليماٍت عْن ترتيِب ألواِن األلعاِب 

الناريِة.

نَْت جميُع األلعاِب الناريِة في صناديَق َوْفقًا  ُخزِّ
أُزيلَْت جميُع األغطيِة وقْد ضاَعْت  لأللواِن. 
جميُعها. لحسِن الحظِّ، في الجزِء السفليِّ مَن 
الكيميائيِة  العناصِر  ُكتِبَْت رموُز  الصناديِق، 
التي ساعدْتهُ على اكتشاِف األلواِن َوْفقًا لتلَك 
أمالَح  تحتوي  فالصناديُق  الفلزيِة،  العناصِر 

هِذِه الفلزاِت.

إنَّ آليةَ تكويِن األلعاِب الناريِة تعتمُد على تفاعِل ملٍح فلزيٍّ مَع مادٍة مشعلٍة وعامٍل مؤكسٍد، ما 
يؤدي إلى احتراقِها، ُمنتِجةً ألوانًا مختلفةً بحسِب الفلزاِت المكونِة.

لديَّ 8 صناديَق مَع رموِز العناصِر الفلزيِة التي تحتويها تلَك الصناديُق. أستخدُم الشكَل المرفَق 
في معرفِة اللوِن الذي ينتُُج مْن كلِّ مادٍة في كلِّ صندوٍق. أكتُب الرمَز واالسَم واللوَن في جدوٍل، 

لُهُ على البادلت.  ثمَّ أحمِّ
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1.6

االقتراناُت في الطبيعِة:

موجةٌ  تنشأُ  بحيرٍة،  المطِر على  ماِء  قطرةُ  تسقطُ  أواًل: عنَدما 
ُل لوحةً فنيةً جماليةً كما في الشكِل )1(، يتزايُد  دائريةٌ تشكِّ

طوُل نصِف قُْطِرها بالنسبِة إلى الزمِن َوْفقًا لالقتراِن:
القُْطِر  نصُف  طول   r حيُث   ،r )t( = 25 √ )t + 2(

بالسنتيمتراِت، َو t الزمُن بالدقائِق.
إجابتي،  ًرا  ُمبرِّ ال،  أْم  حدوٍد  كثيَر   r )t( كاَن  إذا  ُد  أُحدِّ

وُمناقًِشا زمالئي أْو أحَد أفراِد األسرِة.
المنحنياُت.  الطبيعِة  في  نراها  التي  الفنيِة  اللوحاِت  مَن  ثانيًا: 
يُبيُِّن الشكُل )2( قوَس المطِر الذي يشّكُل القطَع المكافَئ، 

f )x( = - x2 واقترانُهُ هَو
أمثُل االقتراَن بيانيًّا )f )x إذا كان 

ثالثًا: أتأمُل الطبيعةَ حولي، ثمَّ أذكُر أمثلةً على االقتراناِت فيها، وأجمُع صوًرا لها في مطويٍة محدًدا 
أيًّا منها تمثُل اقترانًا كثيَر الحدوِد، ثمَّ أشارُك مطويتي مَع زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

النشاُط
االختياريُّ

1.7

لوحاُت البرِق في السماِء

هْل سبَق أْن راقْبَت البرَق في ليلٍة رعديٍة غزيرِة المطِر، وشاهْدَت تشكيالٍت مضيئةً تشقُّ السماَء 
في َعْتمِة الليِل.

ًحا نوَع الغيوِم التي تتشكُل فيها، هْل ترافُق  - أفسُر ظاهرةَ البرِق ومالزمتَها صوَت الرعِد، ُموضِّ
الدافئةُ؟ أشرُح ذلَك ألحِد زمالئي، ثمَّ أقارُن إجاباتي بإجاباِت  أِم  الباردةُ  الجبهةُ  هِذِه الظاهرةَ 

ُل النتائَج على البادلت. زميلي، ثمَّ أحمِّ
لُها على  أحمِّ ثمَّ  أسرتي،  أفراِد  أْو  أحِد زمالئي  أعرُضها على  ثمَّ  إبداعي،  مْن  لوحاٍت  أرسُم   -

البادلت.
- أحاوُل تصويَر البرِق في إحدى الليالي الماطرِة شتاًء مْن مكاٍن آمٍن، ثمَّ أحسُب ارتفاَع الغيمِة 
ًحا طريقةَ حسابي ارتفاَع الغيمِة،  التي شاهْدُت فيها البرَق وسمْعُت منها صوَت الرعِد، ُموضِّ

ُمستعينًا بالمراجِع ومفهوَمي سرعِة الصوِت وسرعِة الضوِء.
ُر تكويَن الغيوِم الركاميِة وظاهرةَ البرق في  - أكتُب اآليةَ الكريمةَ 43 مْن سورِة النوِر التي تصوِّ

ملفِّ البادلت، وأفسُرها في ثالثِة أسطٍر، ُمستعينًا بأحِد التفاسيِر.

- 4 ≤ x ≤ 4



46

النشاُط
االختياريُّ

1.8

Read the poem about fireworks.
I am a Firework - By Daniel Koria
I am the thread of light that whistles towards the stars.
Cutting through the darkness hoping to leave my mark.
I am the seconds of silence before you hear me speak.
Preparing to show my true colors for all to see.
I am a chemical reaction worthy of your attention.
Being a visual phenomenon is my only intention.
I am a firework awaiting my moment to explode
So sit down, look up and enjoy the show.

Imagery is one of the ways that poets “draw” images in our minds as we read 
a poem. One example from the poem above is “I am a thread of light...” As a 
reader, I am able to imagine a light as thin as a thread.
Find 2-3 more examples of imagery in the poem and draw a picture of how you 
imagine them. Upload these on the padlet.
Do you know that you can be a poet and a chemist at the same time? Let’s see 
how.
The poem above states that there is “a chemical reaction worthy of your 
attention.”
This is the chemical reaction for the “black powder” which ignites fireworks.

Now, imagine you are a chemistry teacher trying to help his/her students. Work 
with a peer to write a poem or a short story, where you explain a chemical 
reaction to your students.

جناُح " فنُّ الرسِم على الجدراِن "الباُب الثاني

2.1

عّماَن،  في  مزدحٍم  شارٍع  في  نفسي  فوجْدُت  الباَب  فتْحُت 
أمامي جداٌر خرسانيٌّ كبيٌر.

يدعى  فناٌن معروٌف  الجداريةَ  اللوحةَ  هِذِه  الذي رسَم  الفناُن 
لحوٍت  لوحاتِِه، وهَي رسمةٌ  مْن  واحدةٌ  وهِذِه  سهيل عطار، 
كبيٍر. لقْد طُلَِب إليِه إنجاَز هذا العمِل الفنيِّ بوصفِِه جزًءا مْن 

مشروٍع يُعنى بزيادِة الوعِي في ترشيِد استهالِك الماِء.
المياِه  ضخُّ  "يجري  يسكنُها:  التي  المنطقِة  عِن  الفناُن  يقوُل 
للمنازِل مرةً واحدةً في األسبوع، لذلَك يتعيُن على العائالِت 
أفقِر  أحُد  األردنَّ  أنَّ  أعتقُد  أياٍم.  سبعةَ  لتكفيَهُم  المياِه  توفيُر 

بلداِن العالِم عنَدما يتعلُق األمُر بالمياِه".
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طريِق رسِم الجدارياِت.
- أبيُِّن كيَف نحافظُ على المياِه في منزلي لتكفينا 
أطوَل مدٍة ممكنٍة. أناقُش أحَد أفراِد أسرتي أْو 

زميلي في هذا.

2.2

أنظُر إلى هِذِه األمثلِة الخاصِة بفنِّ الرسِم على الجدراِن، ثمَّ أناقُش فيها أسرتي أْو زمالئي. أكتُب 
عبارةً قصيرةً تعبُّر عِن الرسالِة التي فهمتُها مْن كلِّ رسمٍة مَن الرسوماِت المرفقِة. هِل الرسائُل 

ُل عملي على البادلت. واضحةٌ؟ وهْل تؤثُر في تفكيِر الناِس وسلوكاتِهْم؟ أحمِّ

نةً  أفكُر وزمالئي في قضيٍة بيئيٍة أراها مهمةً، ثمَّ نصمُم قطعةً مْن فنِّ الرسِم على الجدراِن، ُمتضمِّ
لُها على البادلت. رسالةً معينةً. ألتقطُ صورةً عما رسْمتُهُ، ثمَّ أحمِّ

ُل عملي  يمكنني التعاوُن مَع فريٍق في المدرسِة على رسِم جداريٍة لهِذِه القطعِة بإشراِف المعلِم. أحمِّ
على البادلت.

2.3

تُعبُِّر هِذِه الجداريةُ عْن حقٍّ مْن حقوِق اإلنساِن،َ 
أجيُب ما يأتي:

أتحّدُث عْن موقٍف ُحِرْمُت به مْن ذلَك الحقِّ . 1
ذلَك  مفهوُم  يأتي:  ما  ًحا  ُموضِّ  ، اإلنسانيِّ

، كيَف تصّرْفُت حينَها؟ بَِم شعْرُت؟ الحقِّ
أكتُب مقالةً عِن الحقِّ اإلنسانيِّ المدّوِن على . 2

الجداريِة، ثمَّ أحّمُل مقالتي على البادلت.
أرسُم شعاًرا بالتّعاوِن مع زمالئي يمثُّل ذلَك . 3

، ثمَّ أحّملُهُ على البادلت. الحقَّ
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2.4

أِو  الرشِّ  علَب  الجدراِن  على  الرسِم  فنانو  يستخدُم  ما  غالبًا 
الفرشاةَ الهوائيةَ.

اآلتيِة:  بالموادِّ  الهوائيِة  الفرشاِة  عمِل  مبدأِ  محاكاةُ  يمكنُني 
ماصتا عصيٍر، كوُب ماٍء.

منها  الماُء  سيخرُج  بقوٍة،  األفقيِة  الماصِة  في  أنفُخ  عنَدما 
قطراٍت صغيرةً أْو رذاًذا.

ُمستعينًا بكتاِب الفيزياِء صفحة 85 والفيديو المرفِق على البادلت، أرسُم مخططًا توضيحيًّا؛ لشرِح 
ما يحدُث وكيَف يظهُر مبدأُ برنولي في العمِل.

لتلويِن  طعاٍم  بي، أضيُف صبغةَ  فرشاٍة هوائيٍة خاصٍة  الماِء لصنِع  مَن  وكوبًا  الماصةَ  أستخدُم 
الماِء، ُمحاِواًل رسَم صورٍة خاصٍة بي على ورٍق أبيَض، ثمَّ أعلقُها على الجداِر)أفعُل ذلَك في 
ُل مقطَع فيديو  لُها على البادلت وأحمِّ الخارِج؛ حفاظًا على نظافِة المكاِن(، ثمَّ ألتقطُ صورةً وأحمِّ

قصيًرا يوضُح عملي.

2.5

َجماُل الرياضياِت

أنماٍط  تكويِن  على  وقدرتِها  الرياضياِت  َجماِل  إدراَك  إنَّ 
ومحبوبًا،  حيويًّا  موضوًعا  منها  تجعُل  وعجائَب،  وتناسقاٍت 
وُمثيًرا للبحِث والفضوِل، وال تقتصُر على كونِها مادةً معرفيةً 

تركُز على المجرداِت والنظرياِت والقوانيِن فحسُب.
بيانيًّا  الخطيِة  المعادالِت  بتمثيِل  معرفتي  تساعَدني  أْن  يمكُن 
الظاهِر  الشكِل  فنيٍة جميلٍة كما في  أنماٍط ألشكاٍل  إنتاِج  على 

في الصورِة.
أتبُع الُخطُواِت اآلتيةَ لتشكيِل لوحٍة فنيٍة:

أرسُم المعادالِت اآلتيةَ على ورقِة الرسِم البيانيِّ )يمكنُني . 1
استخداُم أقالٍم بألواٍن مختلفٍة لكلِّ خطٍّ(

أالحظُ أنَّ الخطوطَ كلَّها في الربِع 
. األوِل في المستوى اإلحداثيِّ

ضغطٌ منخفٌض



49

ني
لثا

ي ا
اس

در
 ال

صل
الف

   
   

ر 
اش

الع
ف 

ص
ال 2. أكتشُف المعادالِت التي يمكُن تمثيلُها للخطوِط في الربِع الثانِي والثالِث والرابِع )أالحظُ النمطَ 

في الربِع األوِل ثمَّ أقارُن(.
3. أمثُل المعادالِت بالطريقِة السابقِة نفِسها على المستوى اإلحداثيِّ نفِسِه.

لُها على البادلت. 4. ألتقطُ صورةَ الشكِل الجميِل الناتِج، ثمَّ أحمِّ
ُمتَّبًِعا  الخطيِة  المعادالِت  تمثيِل  في   )Desmos( ديسموس  تطبيِق  مْن  االستفادةُ  يمكنُني   .5

الخطواِت اآلتيةَ:
 	 https://www.desmos.com :أدخُل الموقَع اآلتَي في شريِط المتصفِح
 	. ثمَّ أضغطُ )Graphing Calculator( ليُْظِهَر لي مساحةً للرسِم البيانيِّ
أبدأُ بإدخاِل المعادالِت على التوالي لتبدأَ الخطوطُ بالظهوِر أواًل بأوِل. 	 
يمكنُني تغييُر ألواِن الخطوِط مَن اإلعداداِت. 	 

لُها على البادلت. 6. أشارُك في إنتاِج أشكاٍل أخرى مْن تصميمي، ثمَّ أحمِّ

2.6

Amman Street Art - Part 1

The Baladk Street & Urban Art Festival takes place 
every year in Amman. The Festival is an opportunity for 
artists, communities, and neighborhoods to transform 
the walls of Amman into colorful open air murals 
)large paintings( that focus on important themes every 
year.
Look at the two photos of murals in Amman and choose 
one that you like more. Then, discuss the following 
questions with a partner:
	 What do you see in the mural that you chose?
	 What is the artist trying to say in the mural?

النشاُط
االختياريُّ

2.7

Amman Street Art - Part 2

Social media has become an important tool for communication. Businesses 
and organizations use this tool to connect with the community. Imagine that 
you are a college student studying Media and Communication.  Create a video 
for YouTube where you either
- discuss the mural that you chose and the important theme it highlights,
OR

- explain the beauty of street art. You can show examples from Amman’s streets 
or other cities from around the world.
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جناُح " الفنُّ في الطبيعِة "الباُب الثالُث

3.1

أعوُد اآلَن مرةً أخرى إلى البهِو الرئيِس في معِرِض الفنوِن؛ ألدخَل الباَب التالَي:
األخرى.  والنباتاِت  الجميلِة واألشجاِر واألزهاِر  الطبيعيِة  المناظِر  بيَن  نفسي  وأجُد  الباَب  أفتُح 

أتنفُس الهواَء النقيَّ وأنظُر حولي.
نا باألكسجيِن، وتخزُن الكربوَن، وتساعُد في تثبيِت  األشجاُر أكثُر النباتاِت على هذا الكوكِب، وتمدُّ
التربِة، وتشكُل مسكنًا ومصدًرا غذائيًّا للكائناِت الحيِة. إنَّ األشجاَر أطوُل الكائناِت الحيِة عمًرا 

على األرِض، وتَُعدُّ َحْلقةَ َوْصٍل بيَن الماضي والحاضِر والمستقبِل. 
- أكتُب ثالثةَ أسئلٍة لمعرفِة المزيِد عِن األشجاِر وأهميتِها للبيئِة، ُمستعينًا باإلنترنت على إجابِة 

أسئلتي.
وجوِدها  وأماكِن  تصنيفِها  عْن  أبحُث   . األردنِّ في  المعمرِة  األشجاِر  مَن  أنواٍع  خمسةُ  لديَّ   -

ُل ذلَك على البادلت. وفوائِدها، ثمَّ أحمِّ
ُل أعمالي على البادلت. ُر أشجاًرا ُمعّمرةً في منطقتي وأسميها، ثمَّ أرسُمها وأحمِّ - أصوِّ

3.2

ا؛ فهَي مَن الحلوِل التي يستخُدمها العالَُم للتصدي لتغيُِّر الُمناِخ، باإلضافِة  زراعةُ األشجاِر مهمةٌ جّدً
إلى َجماِل منظِرها.

بإمكاني االحتفاظُ ببذوِر بعِض الفواكِه بعَد أكلِها، مثِل الدراِق، والمشمِش وغيِرهما، ثمَّ زراعتُها 
على جوانِب الطرقاِت الفارغِة؛ لكْي أجعَل وطني األردنَّ أخضَر.

أكتُب تقريًرا أْو أقّدُم تقريًرا تلفزيونيًّا عْن كيفيِة تصدي األردنِّ لتغيُِّر الُمناِخ عْن طريِق زراعِة 
ذلَك،  على  للمساعدِة  المحلي  المجتمِع  مَع  التعاوِن  كيفيِة  عْن  أفكاًرا  التقريَر  أضّمُن  األشجاِر. 
ويمكنُني تضمينُهُ صوًرا لي ولزمالئي في أثناِء زراعِة األشجاِر في حملٍة لجعِل األردنِّ أخضَر، 

ثمَّ أحّمُل تقريري على البادلت لتشجيِع الناِس على المشاركِة في زراعِة األشجاِر.
أحرُص على أْن يتضمَن التقريُر ما يأتي: العنواُن، والمقدمةُ، والمحتوى، والخاتمةُ التي تتضمُن 

التوصياِت.
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3.3

استخداُم الفنانيَن الطبيعةَ مصدَر إلهاٍم

والرسوماِت  اللوحاِت  بعِض  عْن  أبحُث 
والصوِر التي تتحدُث عِن الطبيعِة.

- أبحُث عْن أحِد فناني المناظِر الطبيعيِة 
المشهوريَن أِو الفنانيَن الذيَن يستخدموَن 
أنواِعِه؟  باختالِف  عملِهْم  في  النباتاِت 
لُهُ  وأحمِّ ًرا  ُمصوَّ قصيًرا  تقريًرا  أكتُب 

على البادلت.
- يَُعدُّ التطريُز بخيوِط الحريِر فنًّا تراثيًّا في كثيٍر مَن البلداِن، منها األردنُّ وفلسطيُن، حيُث يُستخَدُم 
في صنِع األثواِب الشعبيِة والبراويِز وتزييِن المفروشاِت وغيرها. أتأمُل التطريَز في الصوِر 
ًما قطعةً تراثيةً تتضمُن أشكااًل  ًحا األشكاَل المستوحاةَ مَن الطبيعِة فيها، وُمصمِّ المرفقِة، ُموضِّ

مستوحاةً مَن الطبيعِة حولي.
- أبحُث في مقتنياِت منزلي أْو أقاربي الكباِر عْن مثِل هِذِه المطرزاِت وأصوُرها بطريقٍة فنيٍة، 

ُل عملي على البادلت. ُموثِّقًا اسَم صانِعها. ثمَّ أحمِّ

3.4

العالَِم الطبيعيِّ بوصفِِه مصدًرا لإللهاِم في أعمالِهْم. إما بالمالحظِة ثمَّ ابتكاِر  الفنانوَن إلى  يلجأُ 
، وإما باستخداِم الموادِّ نفِسها، غالبًا ما تمثُِّل النباتاُت عماًل فنيًّا قائًما بحدِّ ذاتِِه دوَن  العمِل الفنيِّ

الحاجِة إلى تدخِل الفناِن، وما علينا إال أْن ننظَر ونالحظَ ألوانَها وأنماطَها الجميلةَ.
حلزوُن ثيودورس

هْل يمكنُني رسُم شكٍل يشبهُ الحلزوَن في الصورِة المجاورِة؟
- يمكنُني رسُم حلزوٍن رسًما دقيقًا ومتناسقًا عْن طريِق رسِم مثلثاٍت 
الموجبِة  الصحيحِة  لألعداِد  التربيعيِة  للجذوِر  تطبيقًا  تمثُل  قائمٍة 
)… ,3 ,2 ,1( لنحصَل على المتتاليِة )… ,3√ ,2√ ,1√( وهَي 

أطواُل أوتاِر المثلثاِت الناتجِة دوَن حساباٍت.
- أرسُم مثلثًا قائَم الزاويِة، طوُل ضلِعِه َوْحدةٌ واحدةٌ.

السوداِء(  )النقطِة  المثلِث  رأِس  مْن  قائًما  ضلًعا  أرسُم   -
على الوتِر. )أستخدُم طوَل الَوْحدِة نفَسهُ(.

- أصُل الوتَر في المثلِث الجديِد الذي طولُهُ )2√( َوْحدة.
- أكّرُر الخطوتيِن السابقتيِن.

- أستخدُم خيالي في إضافِة األلواِن والتفاصيِل إلى الشكِل 
الناتِج.

لُها  - أعرُض العمَل الناتَج في مساحٍة مخصصٍة لي ولزمالئي، ثمَّ ألتقطُ صورةً لألعماِل وأحمِّ
على بادلت.

- سأجُد في البادلت فيديو قصيًرا يبيُّن الخطواِت عمليًّا.
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3.5

Trees
Read the poem, and then think about this question:
Why does the poet say that he will never see a 
poem as beautiful as a tree?
Write your own poem using the tree as your 
subject. Remember to use vocabulary that you 
have learned throughout grade 10 in English 
classes.

3.6

الفنُّ والتماثُُل في الطبيعِة

ُد نوُع التماثُِل بوضِع مستًوى وهميٍّ  يَُعدُّ التماثُُل أحَد أسِس التصنيِف للكائناِت الحيِة. حيُث يُحدَّ
يقّسُم جسَم الحيواِن جزأيِن متساوييِن على جانبَي المستوى كما في الشكل.

ًدا نوَع التماثُِل في كلٍّ منها، ثمَّ أبحُث عْن محوِر التماثُِل فيها، ثمَّ أرسُم  - أتأمُل الصوَر اآلتيةَ، ُمحدِّ
لُها على البادلت. األشكاَل غيَر المكتملِة، ثمَّ أحمِّ

- أكمُل الرسَم اآلتَي الخاصَّ بنجِم البحِر، ثمَّ أعرُضهُ على زمالئي وأسرتي. 
ثمَّ  بالرسم،  إجابتي  أوضُح  البحِر؟  لنجِم  أجَدهُ  أْن  يمكنُني  تماثٍُل  محوَر  كْم 

أحّمُل لوحتي الفنيةَ على البادلت.
ًحا  - أبحُث عْن كائناٍت حيٍة ومظاهَر طبيعيٍة في محيطي أجُد فيها تماثاًُل، ُموضِّ

لُها على البادلت. محاوَر التماثُِل عليها، ثمَّ أصوُرها أْو أرسُمها، ثمَّ أحمِّ

والتطريِز،  الرسِم  في  التماثُُل  يُوظَُّف   -
كبيًرا.  توظيفًا  والديكوِر  والعمارِة، 
محيطي  في  مختلفٍة  أشكاٍل  عْن  أبحُث 

لُها على البادلت. وأصوُرها، ثمَّ أحمِّ
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3.7

ريشةُ الفنّاِن وقَلَُم الّشاعِر

لو نظْرُت إلى لوحِة الفنّاِن يوهان جورج هاملتون "الحصاُن 
ةَ  وِشدَّ الِحصاِن،  ُسرعِة  مدى  ُر  تَُصوِّ لرأيتُها  الطّائُر" 
صالبِة ِجْسِمِه، عْن طريِق تََخيُّلِِه ِحصانًا يَِطْيُر بالفِعِل. وقْد 
بالنّظَِر  الَعيُن  تَتَلَقّاهُ  تصويريٍّ  بَِرْسٍم  الفكرِة  هِذِه  عْن  ُعبَِّر 
بُِحروفِها، اللُّغةَ  فإنَّ  األََدِب،  مجاِل  في  أّما  واإلعجاِب. 

تلَك التّراكيُب َمْن َمعاٍن دقيقٍة،  وَكلِماتِها الُمْفَرَدِة، والتّراكيَب الّتي تَْجَمُع ُمفرداتِها، ثُّم ما تَُشّكلُهُ 
هُ َعْقَل القارِئ وقُْدَرتَهُ على التَّخيُِّل، فَيَتََمثُّل لهُ  هَي أداةُ التّعبيِر الّراقي، والتّصويِر الَعجيِب، إْذ تَُوجِّ
في ِذْهنِِه صوَرةَ ما يَْقَرأُ أْو يَْسَمُع. على سبيِل المثاِل، يقوُل الّشاعُر الجاِهلِيُّ اْمُرُؤ القَيِس واِصفًا 

ُسْرَعةَ ِحصانِِه، وَصالبَتَهُ:

ْيُل ِمْن َعِل ِمـَكــرٍّ مـِفَــرٍّ ُمـْقــبِـٍل ُمـْدبِــٍر َمـًعـا                َكُجْلموِد َصْخٍر َحطَّهُ السَّ

، ويُْحِسُن ُمْقباًِل وُمْدبًِرا. ثمَّ قاَل: مًعا، أْي: جميُع ذلَك  : "أراَد أنّه يَْصلُُح للكرِّ والفرِّ يقوُل البغداديُّ
فيِه. وشبّهَهُ في ُسرعتِِه وِشّدِة َجْريِِه بُِجْلموٍد )صخرٍة( حطَّهُ الّسيُل مْن أَْعلى الجبِل، وإذا انحطَّ مْن 

عٍل، كاَن شديَد الّسرعِة، فكيَف إذا أَعانْتهُ قوةُ الّسيِل ِمْن ورائِِه".
بعَد تَأَّملي لوحةَ يوهان، وقراءتي بيَت امِرِئ القَْيِس، أْعقُد حلقةً نقاشيّةً مَع زمالئي عِن األفكاِر اآلتيِة:

الّصفةُ التي تْجمُع بيَن اللّوحِة والنّصِّ الشِّعريِّ في تصويِر الحصانيِن.. 1
أيُّ الطريقتيِن أجمُل في تصويِر الحصانيِن؟ ولماذا؟. 2
أيّهما أَْفَضُل: مشاهدةُ لَوَحٍة َمرسوَمٍة، أَْم تخيُّل نصٍّ مقروٍء؟ ولماذا؟. 3
أَيُّ مجالَي التّعبيِر الفنّيِّ أَوَسُع، وأكثُر قُدَرةً على التّعبير عْن أفكاِر اإلنساِن ومشاِعِرِه: الّرسُم، . 4

عُر؟ ولِماذا؟ أِم الشِّ
يمكنُني إجراُء الحلقِة النقاشيِّة عْن بُْعٍد، أْو تسجيلُها صوتيًّا لرفِعها على البادلت.

النشاُط
االختياريُّ

3.8

لوحاٌت ملونةٌ بالنباِت

- أستخدُم أصباًغا طبيعيةً مَن الكلوروفيِل األخضِر واألزهاِر الملونِة في تلويِن لوحٍة أْو أكثَر مٍن 
رسمي أْو أحِد زمالئي وأحّملُها على البادلت، وأطلُب إلى أصدقائي التصويَت على لوحتي إذا 
أعجبتهْم، ملتِزًما معاييَر اختياِرها: الجماليةَ، إتقاَن التلويِن والرسِم، تمثيلَها نباتاٍت شائعةً في 

. األردنِّ

ْوِء. يمكنُني إلقاُء نظرٍة على األشجاِر ومعرفِة مدى فعاليِة األوراِق في التقاِط الضَّ
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جناُح " األعماُل الفنيُة "الباُب الرابُع

4.1

، يمكنُني اآلَن فتُح الباِب األخيِر، سأجُد نفسي  أمشي عائًدا باتجاِه الباِب وأعوُد إلى المعرِض الفنيِّ
في ساحٍة كبيرٍة مليئٍة بالناِس. إنهُ معِرٌض كبيٌر لألعمال. سأدرُك أنهم جميًعا فنانيَن مْن نوع ما.

يمكنُني استكشاُف المعِرِض ومعرفةُ المزيِد عِن المهِن التي يقومون بها.
أنظُر إلى قائمِة المنتجاِت في الجدوِل اآلتي، ثمَّ أكتُب وصفًا عْن مهنِة الشخِص الذي يصنُع هِذِه 

المنتجاِت، والموادِّ التي سيحتاجوَن إليها للقياِم بعملِهْم، ُمستعينًا بالمثاِل األوِل.

4.2

الفنوِن  مَن  فنًّا  تَُعدُّ  التي  اليدويِة  المشغوالِت  أحُد  الفالحي  التطريُز 
األشكاِل  تكويِن  في  معينًا  نمطًا  ويتبُع  الرائعِة،  التراثيِة  الشعبيِة 
الرمزيِة، ُمعتِمًدا على غرزِة "x" لتكويِن شكٍل يحمُل تعبيًرا معينًا 
كما في الرسِم المجاوِر، فتكوُن الُغَرُز نمطًا لمتتاليِة األعداِد الفرديِة. 

أتأمُل الرسَم، ثمَّ أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ:
أ  ( أكتُب متتاليةَ األعداِد الفرديِة التي يمثلُها الرسُم.

ب( أكتُب الحدَّ العامَّ لمتتاليِة األعداِد الفرديِة.
جـ( أكتُب متتاليةَ األعداِد الزوجيِة، وحدَّها العامَّ.

د  ( أقارُن متتاليةَ األعداِد الفرديِة بمتتاليِة األعداِد الزوجيِة. وأشارك إجابتي مع معلمي وزمالئي 
في الصفِّ أْو أحِد أفراِد أسرتي.

فنوٌن مبتكرةٌ 
وِحَرٌف تقليديةٌ

َوْصُف وظيفِة الفناِن الِحْرفيِّصورةٌ

والخيطَ التطريُز: اإلبرةَ  الذي يستخدُم  الشخُص  ُز: هَو  الُمطرِّ
تصميًما  أْو  صورةً  ليبتكَر  القُماِش  على  الرسِم  في 
ألغراِض الزينِة. غالبًا ما تُستخَدُم في تزييِن المالبِس.
تشتهُر المالبُس التقليديةُ في األردنِّ برسوِمها الجميلِة.
ٌن )مصنوٌع مَن  ِز هَي إبرةٌ وخيطٌ ملوَّ أدواُت الُمطرِّ

الحريِر غالبًا(.

المخططاُت أِو 
الرسوماُت

)الرسُم بالرمِل(

فنُّ الظالِل
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النشاُط
االختياريُّ

4.3

فنُّ الورِق

سبيِل  على  الفنِّ  في  الورُق  يُستخَدُم  حيُث  الورِق"،  "فنُّ  بعنواِن  زاويةً  الفنوِن  معِرُض  يوفُر 
المثاِل: "فنُّ األوريجامي" أْو "فنُّ طيِّ الورِق" و"فنُّ قصِّ الورِق" وعمُل أشكاٍل زخرفيٍة جماليٍة 
استُخِدَمْت في أشياَء عدٍة في التزييِن وتصميِم وحداِت اإلضاءِة. أستعيُن بمقصٍّ وورقٍة وما يلزُم 

مْن أدواٍت هندسيٍة ُمنفًِّذا ما يأتي:
ومتساوَي 	  الزاويِة  قائَم  مثلثًا  أرسُم 

الساقيِن.
الزاويِة، 	  قائَمي  مثلثيِن  المثلَث  أقصُّ 

كلٌّ منهما متساوي الساقيِن.
أكرُر الشكَل نفَسهُ كما في الشكِل.	 

ثمَّ أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ:
أ  ( أحُسُب عدَد المثلثاِت كلَّ مرٍة.

النمطَ على صورِة متتاليٍة  ب( أكتُب 
مَن أربعِة حدوٍد.

جـ( أكتُب الحدَّ العامَّ للمتتاليِة.
ًرا إجابتي لزمالئي  يةً(، ثمَّ أختاُر إجابةً، مبرِّ د ( أصنُف المتتاليةَ: )خطِّيةً، تربيعيةً، تكعيبيةً، أُسِّ

أْو أحِد أفراِد أسرتي.
هـ( أجُد الحدَّ العاشَر في المتتاليِة.

النشاُط

االختياريُّ

4.4

أنظُم ورشةَ عمٍل لزمالئي لتنفيِذ أعماٍل فنيٍة بموادَّ مَن البيئِة، مثِل: أوراِق الشجِر، خصوًصا أوراَق 
، والبذوِر، والطيِن، ومخاريِط الصنوبِر، والحصى، وغيِرها. الخريِف، واألزهاِر، والِعصيِّ

- ألتقطُ صوًرا للعمِل الذي نفذتُهُ وزمالئي. 
الطالِب  وعدَد  استخدمتُها،  التي  المادةَ  فيِه  نًا  ُمضمِّ العمِل،  ورشِة  عْن  قصيًرا  تقريًرا  أكتُب   -

المشاركيَن.
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النشاُط

االختياريُّ

4.5

أفكُر في وظائَف أخرى للفنوِن.
أكتُب بحثًا ُمستعينًا باإلنترنت عْن فناٍن أْو حْرفِيٍّ أردنيٍّ مشهوٍر، أْو أجري مقابلةً مَع شخٍص ما 

في مجاِل وظيفتِِه "الفنيِة".
لُهُ على البادلت ُمنِشئًا وزمالئي معِرًضا عِن الفنانيَن األردنييَن. أقدُم البحِث الذي كتبتُهُ وأحمِّ

النشاُط

االختياريُّ

4.6

قميِّ الَخطُّ الَعربيُّ بالفَنِّ الرَّ

ناِطٌق عْن آالِمِه وآمالِِه، واْنِعكاٌس  اْبُن َعْصِرِه،  الفَنُّ 
راتِِه، وتََمثٌُّل عميٌق لِثَقافَتِِه، فإذا اْحتَْجنا إلى الورِق  لتَطَوُّ
المستطيِل وقلِم الّرصاِص لَِرْسِم الّخطِّ الُكوفيِّ - مثاًل - 
فإنَّنا في القَْرِن الحادي والعشريَن قَِد اْختِِصْرنا الُجْهَد 
 ، الفَنِّ َعالَِم  في  الّذِكيّةَ  التّطبيقاِت  ووظَّْفنا  والَوْقَت، 

فأْصبَحنا نَرُسُم بأَدواٍت أُخرى.

فَنِّ  في  بََرْزَن  اللّواتي  الَعَربيّاِت  الفنّاناِت  أَْبَرِز  وِمْن 
الَخطِّ العربيِّ الفنّانةُ التّشكيليّةُ )منال ديب(، فقْد ُعِرفَْت 
بِلَْوحاتِها الّرقميَِّة )الّديجيتال( الّتي تُْظِهُر َشَغفَها بالَخطِّ 

، تَقوُل َمنال: "الّرْسُم الّرقميُّ خاِطَرةٌ، أْو لَْمَعةٌ فَْلَسفيَّةٌ تُْلتَقَطُ بُِسْرَعٍة، َوَجْوَدةُ الَخطِّ العربيِّ  الَعَربيِّ
في أَْعمالي تأْكيٌد للهُويَِّة، وما الفَنُّ إاّل طريقةٌ للُوصوِل إلى األَْشياِء الغاِمَضِة داِخلَنا".

واآلَن أمامي لَْوَحتاِن للفنّانِة )منال ديب(، أشاَرْت فيِهما بإشاراٍت دالٍّة على ما أراَدْت مْن فِكرٍة لْم 
تُْفِصْح عنها مباَشرةً، أتَأّملُهُما جيًّدا، ُمبيِّنًا الّرابطَ بْينَهُما، كاتبًا تَْعليقًا ُمناسبًا عليِهما:
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البَدِء  مَن  تمكنُني  التي  التدريبيِة  البرامِج  مَن  واسعةً  مجموعةً  المهنيِّ  التدريِب  مراكُز  توفُر 
، ولديَّ بعُض األمثلِة: بمشروعي الفنيِّ الربحيِّ

- خّزاٌف يدويٌّ
م بُُسٍط وجدارياٍت - ُمَرمِّ

- مزخرُف خزٍف
ُل زهوِر قُماٍش - مشكِّ

ُل قشٍّ وَخْيُزران - مشكِّ
ٌز تقليديٌّ يدويٌّ )شك خرز( - ُمطرِّ

ُن خزٍف وديكوباج - ملوِّ

وكثيٌر مَن البرامِج المهنيِة التي تؤهلُني إلى دخوِل سوِق العمِل والحصوِل على َدْخٍل جيٍد مباشرةً، 
بعَد إتماِم التدريِب الذي يمكنُني االلتحاُق بِه بعَد الصفِّ العاشِر مباشرةً، ويمكنُني رصُد المعلوماِت 

. جميِعها التي أحتاُج إليها على الموقِع الرسميِّ لمؤسسِة التدريِب المهنيِّ

وأنا أمشي مرةً أخرى مَن الباِب إلى معرِض الفِن، الحْظُت وجوَد مرآٍة على باِب الخروِج. أتوقُف 
وأرى انعكاسي في المرآِة.

أكتُب تقييًما للمشروِع ُمشتِماًل على أسئلٍة، منها: ما الذي استمتْعُت به؟ ماذا تعلْمُت مْن مشروعي؟ 
أحّمُل هذا التقييَم على البادلت.

فِّ العاشر، هَْل سأختاُر الفرَع الِعلميَّ أم الفرَع األَدبيَّ  ِعْنَد اْختياري الَمساَر التَّْصنيفيَّ بَْعَد الصَّ
الَجْدَوَل  ؟ أمألُ  ؟ أَم مراكِز التّدريِب الِمْهنيِّ ؟ أَم أحَد فروِع المساِر الِمْهنيِّ مَن المساِر األكاديميِّ

وأحّملُهُ َعلى البادلت.

- نّساُج بُُسٍط وجدارياٍت
- نّساُج مكرمية
- نقّاُش نحاٍس

- رّساُم تصاميِم مالبس
- صناعةُ اإلكسسواراِت والجواهِر 

التقليديِة
- النجارةُ والديكور

استمعت؟المسار المهنيالمسار األكاديميالنشاط
لماذا؟نعم / ال

ُل االلتحاَق بالمساِر: ....................الفرع: .............. . بَْعَد الصفِّ العاشِر، أَْعتَقُِد أنّني أُفضِّ
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الصفُّ العاشُر: المشروُع الرابُع/ نحَو عاَلم أخضَر  

مدُة تنفيِذ 
األنشطِة األساسيِة

4 أسابيَع

أنجُز أربعَة أنشطٍة، ويمكُنني إنجاُز أكثَر مْن ذلَك.األنشطُة االختياريُة

ُن عليَّ  ما الذي يتعيَّ
فعُلُه؟

يمكنُني، في بعِض األنشطِة، تقديُم أفكاري وما تعلّمتُهُ باختياِر:
 	. تأليِف نصٍّ نثريٍّ
صنِع فلتِر مياٍه منزليٍّ بسيٍط.	 
إعداِد فيلم فيديو.	 

ما الذي ستحتويِه 
محفظتي 
اإللكترونيُة؟

تَْحتَوي محفظتي اإللكترونيَّةُ ما يأتي:
معلوماٍت عْن أفضِل األمواِج الكهرومغناطيسيِة لتوليِد الطاقِة في الخاليا الشمسيِة.	 
فيديو مْن تصميمي لخاطرٍة كتْبتُها عِن األمواِج ألقيها بصوتي مرفقًا بصوٍر.	 
صورةَ مخطٍط يوضُح تأثَر أعداِد الجماعاِت الحيويِة باألنشطِة البشريِة.	 
موسوعةً عِن الكائناِت الحيِة البحريِة.	 
تقريًرا عْن كميِة النفاياِت العضويِة في األردنِّ وكميِة الطاقِة المتوقعِة عنَد استثماِرها.	 
قّصةً قصيرةً من تأليفي عْن مصيِر علِب المشروباِت البالستيكيِة الفارغِة.	 
استبانةً عِن استخداِم الموارِد المختلفِة.	 
مناظرةً مسجلةً تسجياًل صوتيًّا أْو فيديو عْن ضرورِة َوْقِف إنتاِج سيّاراِت البنزيِن.	 
قاِت إعادِة استخداِم المياِه الرماديِة.	  تسجيَل فيديو لنقاٍش عْن جدوى وُمعوِّ
ملحوظاٍت عْن أهميِة الماِء.	 
مخططًا لمبادرِة مشروٍع زراعيٍّ في المدرسِة.	 
 	. رسوماٍت لعالقاٍت بيَن الكائناِت الحيِة في النظاِم البيئيِّ
تْقريًرا عْن غاباِت برقش.	 
منشوًرا أْو فيديو توعويًّا عِن الزراعِة على أسطِح المنازِل.	 
مخططًا لمبادرِة الرئِة الخضراِء في مدرستي.	 
شعاًرا مْن تصميمي لمبادرِة المدارِس الخضراِء.	 
صوَر أنشطٍة بيئيٍة ومبادراٍت نفذتُها في مدرستي.	 

النتاجاُت التعلميُة المرتبطُة بالمباحِث الّدراسّيِة:

اللغةُ العربيةُ

ُمْحتَِرًما 	  باألدلِة،  ُمْستعينًا  أفكارِه،  في  رأيي  ُمبِديًا  فاهمةً،  قراءة  النّصَّ  أْقَرأُ 
الّرأَي اآلخَر.

أَْكتُُب الفُنوَن األدبيةَ اآلتيةَ: الخاطرةَ، والقصةَ القصيرةَ، والتّقريَر.	 
أَْستَْخِرُج المصادَر الّصريحةَ، والُمْشتقّاِت، والممنوَع مَن الصرِف مَن النصوِص.	 
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تَْوِطئَةٌ:
ُم مبادراٌت بيئيةٌ  التعلِم للصفِّ العاشِر بعنواِن "نحَو عالٍَم أخضَر"، ستُقدَّ في المشروِع الرابِع مْن مشاريِع جسوِر 
دوَرنا  يبيُن  محددةً  بيئيةً  يتضمُن مشكلةً  منها  البيئيِة، كلُّ جانٍب  للتوعيِة  الحديُث عْن خمسِة جوانَب  متنوعةٌ. سيكوُن 
حيالَها، لديَّ مهماٌت عديدةٌ، سأستكشُف وأنمي مهاراتي في أثناِء تنفيِذ تلَك المهماِت المطلوبِة في كلِّ مرحلٍة، سيساعُدني 
نشِر  القادمِة، عْن طريِق  ثرواتِِه لألجياِل  والمحافظِة عليِه وعلى  استدامِة كوكِب األرِض  ِف  تعرُّ المشروُع على  هذا 

الوعِي البيئيِّ في مجتمعي ومدرستي.

يتطلُب هذا المشروُع مني استخداَم منصٍة تعليميٍة "البادلت" لعرِض نتاجاِت المهماِت التي نفذتُها في كلِّ محطٍة، 
َف أعماِل غيري.  سيساعُدني معلمي على استخداِم هِذِه المنصِة، إْذ إنها ستتيُح لي عْرَض أعمالي على اآلخريَن وتعرُّ

هناَك مهماٌت جماعيةٌ وأخرى فرديةٌ.

اللغةُ 
اإلنجليزيةُ

	 I will use the present simple tense to list facts about animals
	 I will identify the relationship between animals and other 

elements of the ecosystem.
	 I will skim and scan a text for special information "Reusing 

Household Water".
	 I will participate in a debate using first conditional sentences.

الرياضياُت

 	. أجُد قيَم الربيعياِت والمئيناِت باستعماِل المنحنى التَّكراريِّ التراكميِّ
أجُد مقاييَس التشتُِّت للبياناِت الُمنظَّمِة في جداوَل تكراريٍة ذاِت فئاٍت.	 
أمثُل االنتشاَر، واصفًا االرتباطَ بيَن متغيريِن.	 
أحلُّ مسألةً على إيجاِد القيِم العظمى لكثيِر الحدوِد.	 

أحُسُب تردَد موجٍة عْن طريِق الَعالقِة الرياضيِة بيَن الطوِل الموجيِّ والتردِد.	 الفيزياُء

الكيمياُء
أصنُف التفاعالِت الكيميائيةَ َوْفقًا للطاقِة المصاحبِة لها إلى ماّصٍة وطاردٍة.	 
الطاقةُ 	  حيُث  مْن  أنواِعِه  بعِض  بيَن  ُمقاِرنًا  للوقوِد،  الحراريةَ  القيمةَ  أحُسُب 

المنتجةُ، وتلويُث البيئِة.

العلوُم 
الحياتيةُ

أتعرُف الَعالقاِت بيَن الكائناِت الحيِة.	 
أستقصي بعَض المشكالِت التي تؤثُر في بقاِء الجماعاِت.	 

ُعلوُم األْرِض 
والبيئَِة

أميُز المياهَ الرماديةَ و مصادَرها.	 
أوضُح طريقةً آمنةً إلعادِة استخداِم المياِه الرماديِة.	 
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نحَو الطاقِة الخضراِءالجانُب األوُل

1.1

أخباٌر سارةٌ

يبلي األردنُّ بالًء حسنًا في تطويِر إدارِة الطاقِة المتجددِة. احتلَّ األردنُّ المرتبةَ األولى في 
الثالثةَ عالميًّا في تبنّي استخداِم الطاقِة المتجددِة  منطقِة الشرِق األوسِط وشماِل إفريقيا والمرتبةَ 

وتنميِة استخداِم الطاقِة النظيفِة، َوْفقًا لتقريِر مؤسسِة بلومبرج عاَم 2017.
يولي األردنُّ الطاقةَ الشمسيةَ اهتماًما كبيًرا؛ فهَو يحصُل على 310 أياٍم مشمسٍة في السنِة، 

إضافةً إلى وجوِد مناطَق عديدٍة  تَُعدُّ مناسبةً لطاقِة الرياِح.
لتوليِد  الشمِس  َضْوِء  إلى  الشمسيةُ  الخاليا  تحتاُج 
الطاقِة الكهربائيِة، لكنها ال تستطيُع توليَد الطاقِة إال إذا 
سقطَ عليها َضْوٌء ذو طاقٍة معينٍة، وهِذِه الطاقةُ موجودةٌ 

في األطواِل الموجيِة األقلِّ مْن
ْوِء بالرجوِع إلى كتابي المدرسيِّ لمادِة الفيزياِء. - أحُسُب تردَد هذا الضَّ

منها  تستفيُد  الشمسيِّ  الكهرومغناطيسيِّ  الطيِف  أجزاِء  أيَّ  المعلوماِت،  هِذِه  على  بناًء  أحدُد   -
الخاليا الشمسيةُ في توليِد الطاقِة الكهربائيِة.

لُهُ على البادلت. - أعرُض عملي على معلمي وزمالئي، ثمَّ أحمِّ

1.2

الشكُل المجاوُر يوضُح إحدى طرائِق حصاِد طاقِة األمواِج مَن البحاِر، وهَي أحُد مصادِر 
ُك األمواُج العواماِت و تولُد الكهَرباَء مْن حركِة التذبذِب  الطاقِة الصديقِة للبيئِة )الخضراِء(، تُحرِّ

والتأرجِح هِذِه.

؟ - هْل يمكنُنا استخداُم طاقِة األمواِج في األردنِّ
- هْل لدينا ما يكفي مَن الشواطِئ؟

- أتحرى تكلفةَ توليِد الكهَرباِء مْن طاقِة األمواِج، وأقارنُها بتكلفِة الكيلوواط الُمنتَِج بالطاقِة الشمسيِة 
أْو طاقِة الرياِح.

- أكتُب تقريًرا مْن صفحٍة واحدٍة على األكثِر عْن طرائِق توليِد الطاقِة المتجددِة واألفضِل استخداًما 
ًرا ذلَك. في األردنِّ مبرِّ

1.11 × 10-6 m
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1.3

َمَع األَْمواِج

جاَء في كتاِب )نُْزهَةُ الُمْشتاِق في اختراِق اآلفاِق(: 
"فالبحُر ال يَْعلَُم أََحٌد ما َخْلفَهُ، وال َوقََف بََشٌر على َخبٍَر 
صحيٍح عنهُ؛ لُصعوبِة ُعبوِرِه وظاَلِم أَْنواِره، وتَعاظُِم 
أَْمواِجِه، وَكْثِرة أَْهوالِِه، وهَيَجاِن رياِحِه. وأَْمواُج هذا 

البَْحِر تندفُع كالجباِل ال يَْنَكِسُر ماُؤها".
أوّضُح سبَب َعَدِم َمْعِرفِة القُدماِء باليابسِة التي وراَء البحر.. 1
أبيُّن المقصوَد بعبارِة: "وأَْمواُج هذا البَْحِر تندفُع كالجباِل ال يَْنَكِسُر ماؤها".. 2
أْبحُث في القرآِن الكريِم عْن آيٍة كريمٍة َوَصفَِت األمواَج.. 3
، وأَْكتُُب أَْفعالَها التي اْشتُقَّْت منها.. 4 أَْستَْخِرُج المصادَر الّصريحةَ ِمَن النَّصِّ
أُْغِمُض عينيَّ وأَتََخيَُّل حركةَ أَْمواِج البَْحِر واْصِطداَمها بالّشاطِئ، ثمَّ أَْكتُُب خاطرةً ُموظِّفًا بعَض . 5

الكلماِت التي تَْنقُُل إيقاَع الَحَرَكِة. أقرأُ خاطرتي أماَم أََحِد زمالئي أْو أحِد أَْفراِد أسرتي، ثمَّ أُصّمُم 
)فيديو( مناسبًا لنصِّ الخاطرِة بصوتي، مَع اختياِر الصوِر المتوافقِة، وأَُحّملُهُ على البادلت.

1.4

عمُل الموجاِت

نظََّم معلمي مسابقةً لمعرفِة َمْن يستطيُع 
بلفائِف  الموجاِت  مَن  عدٍد  أكبِر  تكويَن 
السالنكي )الزنبرك(، بالعمِل في مجموعاٍت 
مكونٍة مْن طالبيِن، وتحريِك طرِف الزنبرِك

إلى األعلى واألسفِل بحركٍة عموديٍة، حيُث يمكنُنا إنشاُء موجاٍت مستعرضٍة تحاكي أمواَج المحيِط.
- حسبَْت كلُّ مجموعٍة ثنائيٍة مَن الطلبِة في الصفِّ عدَد الموجاِت المتولدِة في الدقيقِة، ونُظَِّمْت في 

الجدوِل التكراريِّ اآلتي:

1 .. أُكمُل الجدوَل إليجاِد التَّكراِر التراكميِّ
أَرسُم المنحنى التكراريَّ التراكميَّ للبياناِت الممثلِة في الجدوِل.. 2
أَجُد المدى والمدى الربيعيَّ لهِذِه البياناِت.. 3
أكثَر؛ . 4 أْو  تسَع موجاٍت  أنتجوا  الذيَن  أولئَك  للمسابقِة، ودعا  ثانيٍة  إجراَء جولٍة  المعلُم  قرَر 

لالنتقاِل إلى الجولِة الثانيِة. كْم مجموعةً تأهلت إلى الجولِة الثانيِة؟
- أحّمُل إجابتي على البادلت.

التَّكراُر
)عدُد المجموعاِت الثنائيِة التي حصلَْت على هذا العدِد مَن الموجاِت في الدقيقِة(

الفئةُ
)عدُد الموجاِت(

20 ≤ x < 5
25 ≤ x < 10
510 ≤ x < 15
715 ≤ x < 20
320 ≤ x < 25
125 ≤ x < 30

موجاٌت طوليةٌ

موجاٌت مستعرضةٌ



62

1.5

األمواِج  مَن  الطاقِة  توليِد  أجهزةَ  أنَّ  البعُض  يعتقُد 
إذ  بعيًدا،  فتدفُعها  الدالفيِن  في  تؤثُر  تُْصِدُر ضوضاَء 
أصواِت  إصداِر  َعْبَر  محيِطها  إلى  الدالفين  تتعرف 

طقطقٍة والتقاِط صدى تلَك األصواِت.
تأكُل الدالفيُن الحباَر، واألسماَك، والروبيان، وسرطاَن 

البحِر، وقنديَل البحِر.
- أسمي الَعالقةَ بيَن الدالفيِن والحباِر.

- أتوقُع تأثيَر أجهزِة توليِد الطاقِة في أعداِد الدالفيِن بالقرِب منها في البيئِة البحريِة، ثمَّ أعيُد رسَم 
المخطِط بناًء على ذلَك.

- ألتقطُ صورةً للمخطِط الخاصِّ بي، ثمَّ أحّملُها على البادلت.

1.6

Fact file - The Encyclopedia of Animals
On page 47 in your English student’s book, you saw some nice pictures of marine 
animals, and you did some research to write a report on one of them. Now, you 
will use your research skills to write a fact file about one animal that lives in a 
different environment. Your teacher will collect all the fact files created by the 
students in your class to create your class’s )Encyclopedia of Animals(.
Make sure that your fact file contains the following:
- pictures
- information about the animal’s habitat, the food and the lifestyle of the animal, 

the special characteristics of the animal and the relationship between the 
animal and other elements of the ecosystem where it lives.
Once the Encyclopedia is completed, make sure to donate it to the school's 

library and announce this on the school’s morning broadcast, so that all the 
students in your school can use it .

النشاُط

االختياريُّ

1.7

يَُعدُّ اختياُر الموقِع لتوليِد طاقِة األمواِج عمليةً معقدةً، فيعتقُد البعُض أنَّ األمواَج الكبيرةَ أفضُل 
)أْي أنَّ الحركةَ األكثَر تعني طاقةً أكثَر(. لكنَّ ذلَك يعتمُد على نوِع المولِّد الذي تستخدُمهُ في توليِد 
المولداُت بطريقٍة  ُم  تُصمَّ للمولِّد.  الهائجِة ضرًرا  البحاِر  في  الكبيرةُ  األمواُج  تسبُب  فقْد  الطاقِة؛ 
تتوقُف فيها عِن العمِل وتصبُح في وضعيِة البقاِء )survival mode( تجنبًا للضرِر، وهذا يعني 

أنَّ الجهاَز يتوقُف عنَدها عْن  إنتاِج الطاقِة، وعليه، تنخفُض اإلنتاجيةُ بنسبٍة تصُل إلى 50%.
يوضُح الجدول كميةَ الطاقِة الُمولَّدةَ مْن 40 جهاَز توليٍد للطاقِة موزًعا على مواقَع مختلفٍة.

y

x

الفريسة
المفترس

الوقت

دد
الع
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1.7

تحليُل البياناِت الختياِر أفضِل موقٍع:
1 .. أكمُل جدوَل التوزيِع التكراريِّ
ما قيمةُ الوسِط الحسابي في جدوِل التوزيِع التكراريِّ المحدِد؟. 2
ما التبايُن واالنحراُف المعياريُّ لجدوِل التوزيِع التكراريِّ المحدِد؟. 3

أحّمُل إجابتي على البادلت، ثمَّ أختاُر زمياًل واحًدا على األقلِّ وأقدُم تغذيةً راجعةً إلجابتِِه.

النشاُط

االختياريُّ

1.8

Renewable Energy
Look at the noun phrases below, which refer to kinds of renewable energy 
sources. Each one has a spelling mistake. Use a dictionary to rewrite the them 
correctly, and then write a suitable definition for each.

 - Now, you will work in a team of three, where you will do further investigation 
to decide which of the sources above can be used to generate energy in Jordan. 
Present a persuasive argument to the other teams. Finally, you will vote for 
the best renewable energy source to be used in Jordan.

DefinitionCorrectIncorrect

hidropower

sular power

yind energy

geothyrmal energy

biumass energy
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نحَو إدارٍة خضراَء للموارِدالجانُب الثاني

2.1

أخباٌر سارةٌ

وأنَّ  الطبيعِة،  في  تستقرُّ  السويدييَن  نُفاياِت  مْن  فقْط  أنَّ 0.5%   2018 عاَم  السويُد  أعلنَِت 
%99.5 يُعاُد تدويُرها أِو استخداُمها في توليِد الطاقِة الحيويِة، وصناعِة األسمدِة العضويِة وغيِرها، 
وأنَّ هدَف الحكومِة القادَم هَو الوصوُل إلى عمليِة تدويٍر كاملٍة للنُّفاياِت. فكيَف استطاَعِت السويُد     
تحويَل النُّفاياِت والتلوِث إلى مصدِر دخٍل وطنيٍّ صديٍق للبيئِة، ويخدُم أهداَف التنميِة المستدامِة؟

كما تشيُر التقديراُت إلى أنَّ عملياِت حرِق النُّفاياِت التي نفذْتها عاَم 2017، تجنبَْت إصداَر 
ما يعادُل 467000 طنٍّ مْن ثاني أكسيِد الكربوِن. فضاًل عِن التدفئِة والكهَرباِء، تنتُج السويُد غاَز 
الميثان الحيويَّ مْن 100 ألِف طنٍّ مَن النُّفاياِت العضويِة كلَّ عاٍم. ويديُر هذا الغاُز أكثَر مْن 200 
باٍص في مدينِة لينشوبينغ، فضاًل عْن أساطيِل الشاحناِت لجمِع النُّفاياِت، وبعِض سياراِت األجرِة 

والسياراِت الخاصِة.
يمثُل الشكُل المجاوُر سيَر تفاُعِل حرِق 	 

أكتُب معادلةَ  ثمَّ  جيًدا،  أتأملُهُ  الميثان. 
احتراِق غاِز الميثان.

التفاعِل 	  كوَن  الرسِم  طريِق  عْن  أفسُر 
نًـا مـقـداَر الطاقـِة  ُمـدوِّ طـارًدا للطاقـِة، 
الناتجِة مْن حرِق مول واحٍد مَن الميثان، 
ثمَّ أحُسُب مقداَر الطاقِة الناتجِة مْن حرِق

غرام واحٍد مَن الميثان )القيمِة الحراريِة للوقوِد(، ُمستعينًا بمقداِر الكتلِة الموليِة لهذا الغاِز.
النفِط 	  مَن  المشتقِة  األخرى  الغازاِت  لبعِض  الحراريِة  بالقيمِة  للميثان  الحراريةَ  القيمةَ  أقارُن 

ًحا أيها  كالبروبان والبيوتان المستخدَمْيِن في الطبِخ، ُمستعينًا بالمصادِر على البادلت، وُموضِّ
أكثُر تلويثًا للبيئِة بالرجوِع إلى انبعاثاِت غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن الناتِج مِن احتراقِها.

الطاقِة مَن 	  توليِد  في  أبيُِّن فرَص االستفادِة منهُ  العضويِة.  الموادِّ  الميثان مْن تحلُِّل  ينتُج غاُز 
. أكتُب تقريًرا عْن كميتَي النُّفاياِت العضويِة في األردنِّ والطاقِة  النُّفاياِت العضويِة في األردنِّ

ُل عملي على البادلت. المتوقعِة إذا استُثِمَرْت خيَر استثماٍر، ُموثِّقًا مصدَر معلوماتي، وأحمِّ

اقة
ط

الطاقة 
الالزمة 
لكسر 
الروابط

المواد 
المتفاعلة

ΔH = -890KJ/mol المواد الناتجة

الطاقة المنبعثة من 
تشكيل الرابطة

سيُر تفاُعِل حرِق الميثان
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2.2

بالتعاوِن مَع زمالئي في المدرسِة في المجموعِة التي يحدُدها لي المعلُم، أجمُع بياناٍت عْن 
. عْن طريِق      كميِة النُّفاياِت التي يتمُّ التخلُص منها أسبوعيًّا في مدرستي في 5 صفوٍف على األقلِّ

تدويِن كتلِة نُفاياِت كلِّ صفٍّ يوميًّا مدةَ أسبوٍع.
ثم سأفرُزها مَع زمالئي إلى نُفاياٍت: ورقيٍة، ومعدنيٍّة، وبالستيكيٍة، ومخلفاٍت عضويٍة )بقايا طعاٍم(.

أّواًل: أكمُل الجمَل في الجدوِل اآلتي:

أرسُم أشكاَل االنتشاِر في كلٍّ مما يأتي، ثمَّ أصُف االرتباطَ لكلٍّ منها:
1. الصفُّ )المرحلةُ العمريةُ( وكتلةُ النُّفاياِت.

2. عدُد الطلبِة في الصفِّ وكتلةُ النُّفاياِت.
ثانيًا: أجُد نسبةَ كلٍّ مَن النُّفاياِت المفروزِة مْن كتلِة النُّفاياِت الكليِة نهايةَ األسبوِع.

ثالثًا: أفكُر في اإلجراءاِت الممكِن تنفيُذها بناًء على هِذِه البياناِت؛ للتوعيِة بموضوِع إدارِة النُّفاياِت 
، ُمستنًِدا إلى األعمدِة الرئيسِة اآلتيِة: في كلِّ صفٍّ

.)recycle( التدويُر ،)reuse( إعادةُ االستخداِم ،)reduce( تقليُل االستهالِك
، مثِل: إنتاِج الغاِز الحيويِّ مَن  أبحُث عْن أفكاٍر يمكُن تنفيُذها بالتعاوِن مَع زمالئي ومعلميَّ
المخلفاِت العضويِة، وزراعِة الفطِر مَن الورِق، وبيِع الموادِّ المعدنيِة القابلِة للبيِع وغيِرها.

- أحّمُل أعمالي في هذا النشاِط على البادلت.

2.3

الطاقةُ الخضراُء والّسوداُء

يوجُد َجَدٌل َكبيٌر بيَن أَْنصاِر السيّاراِت الهجينِة )الهايبرد( والّسيّاراِت 
وهذا  )البنزين(،  بالوقوِد  تَْعَمُل  الّتي  الّسيّاراِت  أنصاِر  وبيَن  الكهربائيِّة 

ِة الّزمنيِّة الُمتَبَقّيِة الّتي يتوقّعوَن فيها نُضوَب الوقوِد األْسَوِد  الجدُل عائٌد إلى تبايُِن آرائِهْم في الُمدَّ
عْن  النّظِر  بَِغضِّ  الخضراِء،  الطّاقِة  جانِب  إلى  البيئِة  أنصاُر  يقُف  آخَر،  جانٍب  ومْن  )النّْفِط(. 
العصُر  ويبدأُ  النّفِط،  سينتهي عصُر  فهْل  ثقافتِها.  لنشِر  الُخطى  ويَُحثّوَن  الّسوداِء،  الطّاقِة  َوْفَرِة 
األخضُر في إنتاِج الطّاقِة؟ ما الذي يقولُهُ العلماُء عْن مستقبِل الطّاقِة؟ ما سلبيّاُت سيّاراِت البنزين 
والسيّاراِت الهجينِة )الهايبرد( والّسيّاراِت الكهربائيِّة؟ وما إيجابيّاتُها؟ وإذا أرْدُت ِشراَء سيّارٍة، 
ُم رأيًا ُمَدّعًما باألدلِة العلميِّة، ُمستعينًا بمعلوماِت الهََدِف الّسابِع مْن  فأَيَّها أختاُر؟ ولَِم؟ أبَحُث وأقَدِّ

أهداِف التنميِّة الُمستدامِة.
ُل فريقًا للُمناظرِة )ُمؤيِّديَن وُمعاِرضيَن(، ليتناقشوا في  أشكِّ
مقولِة مجلس المناظرِة: "ضرورةُ َوْقِف إنتاِج سيّاراِت البنزين"، 

ِل على البادلت. ُمستعينًا بملفِّ المناظرِة الُمحمَّ
لُها على البادلت. لُها صوتيًّا، ثمَّ أحمِّ أصّوُر المناظرةَ في فيديو أْو أُسجِّ

الصفُّ )المرحلةُ العمريةُ(

عدُد الطلبِة في الصفِّ

كتلةُ النُّفاياِت كاملةً للصفِّ الواحِد
نهايةَ األسبوِع )كيلوغرام(
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النشاُط

االختياريُّ

2.4

قّصةٌ قصيرةٌ

أتخيُّل ثالَث ُعلَِب بالستيكيٍَّة، أَلقاها أَصحابُها بَْعَد فَراِغهم مْن ُشْربِها، ثُمَّ 
َمَكبٍّ ْت في  األولى، فاستقرَّ الُعْلبةُ  أَّما  ُمْختَلِفٍة:  إلى َمصائَِر  أَْمُرها  انتَهى 

للنُّفاياِت، وأَّما الُعْلبَةُ الثّانيةُ، فقْد َسَحبَها النّهُر إلى الُمحيِط، وأّما الثّالثةُ، فانتَهى َمصيُرها إلى َسلَِّة 
تَْدويِر خاّصٍة بالُمَخلَّفاِت البالستيكيٍَّة.

أْكتُُب قّصةً ُمتََخيَّلَةً ُمناسبةً لِواقِِع الظَّْرِف الّذي انتَهَْت إليِه ُكلُّ علبٍة، ُمْستَعينًا بما يَأْتي:
اختياُر المصيِر الُمناِسب لها َوْفقًا للمكاِن الذي صاَرْت إليِه: . 1

- َمصْيُرها في اليابَِسِة )ُمّدةُ تََحلُّلِها، وتَأْثيُرها الّضارُّ في البيئِة(.
- َمصيُرها في الُمحيِط، ووصولُها إلى بُْقَعٍة عائِمٍة مَن النُّفاياِت فيِه، وتَأْثيُرها الّضارُّ في الكائناِت 

بَِع الكاذِب"؛ َجّراَء ابتاِلِع بعِض الكائناِت فُتاَت البالستيك. الَحيَِّة، ِمْثَل تََسبُّبِها بإحساِس "الشِّ
- َمصيُرها بَْعَد تَْدويِرها )إعادةُ االنتفاِع بها، وتَْوفيُر ثََمِن ُصْنِع ُعْلبٍَة جديدٍة وتَكاليِف استخراِج 

موادِّها األَّوليِّة(.
التّعبيُر الخياليُّ عْن َمشاِعِر هِذِه الُعلَِب في مصائِرها الُمْختلِفِة، وتوظيفُها بُِصَوٍر فَنّيٍّة ُمتِّصلٍَة . 2

بالواقِع.
والبحِر، . 3 اليابَِسِة  في  النُّفاياِت  )مصيُر  بالموضوِع  لَِة  الصِّ ذاِت  العْلميِّة  الجوانِب  عِن  البحُث 

وعَملِيّاُت تَدويِر بعِض الّموادِّ في النُّفاياِت، وعمليّاُت إنتاِج الطّاقِة مَن النّفاياِت(.
واألَحداِث، . 4 والّشخصيّاِت،  والمكاِن،  والّزماِن،  المعالِج،  الموضوِع  القِّصِة:  بعناِصِر  التّقيُُّد 

. والِحواِر، والَحْبَكِة، والَحلِّ
أدّوُن قّصتي على دْفتِِر ملحوظاتي، وأتبادلُها مَع زمالئي، ثُمَّ أْنُشُرها على البادلت.

النشاُط

االختياريُّ

2.5

أُِعدُّ استبانةً مَع زمالئي في مدرستي عْن كيفيِة استخداِمهُم الموارَد المختلفةَ وكيفيِة تخلِصهْم منها، 
ضمَن مجموعتي التي عمْلُت مَعها في نشاِط 2.2.  

أحاوُل إعداَد االستبانِة إلكترونيًّا، ُمستخِدًما أيَّ برمجيٍة مناسبٍة، مثِل google forms أْو غيِرها.
ملحوظةٌ: يمكُن تحميُل االستبانِة على البادلت.

النعمالعبارةُ

أطفىُء إضاءةَ الغرِف، والحاسوَب، والتلفاَز، عنَدما ال أستخدُمها
آكُل طعامي كلَّهُ

أستفيُد مْن بقايا الخضراواِت والفاكهِة وقشوِرها سماًدا
أعيُد تدويَر الورِق، والعلِب المعدنيِة، والزجاِج، والبالستيِك الذي أستخدُمهُ

أعيُد استخداَم األشياِء أكثَر مْن مرٍة
أستصلُح األشياَء التالفةَ

أعطي المالبَس التي ال ألبُسها َمْن يحتاُج إليها
أتجنُب استخداَم الموادِّ البالستيكيِة، أو الموادِّ التي تُستخَدُم مرةً واحدةً فقْط

أغلُق صنبوَر الماِء بعَد تنظيفي أسناني
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- أقّدُر الوسطَ الحسابيِّ لهِذِه البياناِت.
- ما الذي يعنيِه الوسطُ الحسابيُّ لهِذِه البياناِت؟ ما الحكُم العامُّ الذي يمكنُني أْن أصِدَرهُ على إجاباِت 
الطلبِة أسئلةَ االستبانِة؟ أكتُب استنتاجي عِن استخداِم الطلبِة الموارَد بعَد جمِع البياناِت وتقديِر 

. الوسِط الحسابيِّ
ُل نتائَج االستبانِة والوسطَ الحسابيَّ للبياناِت واستنتاجاتي على البادلت. - أحمِّ

عدُد إجاباِت )نعم(التكراُر )عدُد الطلبِة(

0 ≤ x ≤ 3
3 < x ≤ 6
6 < x ≤ 9

نحَو إدارٍة خضراَء للمياِهالجانُب الثالُث

3.1

وأنا جالٌس في غرفتي أشاهُد التلفاَز، وإذا بتقريٍر عْن مادٍة خطيرٍة تُدعى أوَل أكسيد الهيدروجين

أفكُر جيًدا وأستخدُم معرفتي بالكيمياِء في معرفِة ماهيِة هِذِه المادِة.
يتكوُن أوُل أكسيد الهيدروجين مْن ثالِث ذراٍت.

ما االسُم الشائُع لهِذِه المادِة؟
ا، تقترُح هِذِه الورقةُ منَع الماِء! أنا اآلَن مندهٌش جّدً

أفتُح الورقةَ وأقرأُ المعلوماِت. يبدو سيئًا حقًّا .... ولكْن هْل هَو...؟
أقرأُ النصَّ اآلتَي، ثمَّ أجيُب األسئلةَ في الجدوِل للتحقِق مَن الحقائِق:

ثنائي الهيدروجين - ذرتان من الهيدروجين
أول األكسيد -  ذرة واحدة من األكسجين

أوُل أكسيد الهيدروجين:
عديُم اللوِن والرائحِة والمذاِق، ويقتُل آالَف األشخاِص كلَّ عاٍم. إنَّ معظَم هِذِه الوفياِت ناتجةٌ 
مَن االستنشاِق العرضيِّ ألوِل أكسيد الهيدروجين، لكّن مخاطَر أول أكسيد الهيدروجين ال تنتهي 

. عنَد هذا الحدِّ
لِب إلى تلٍف شديٍد في األنسجِة، ومْن أعراِض ابتالِع كمياٍت  يؤدي التعرُض طوياًل لشكلِِه الصُّ
التعرُق المفرطُ، والتبوُل، وربما الشعوُر باالنتفاِخ، والغثياُن، والقيُء، واختالُل توازِن  كبيرٍة مْنهُ 
أكسيد  أوِل  انسحاَب  فإنَّ  مدمنيَن،  أصبحوا  الذيَن  أولئَك  إلى  بالنسبِة  أما  الجسِم.  في  اإللكتروليت 

الهيدروجين يعني الموَت المؤكَد.
 	. مكوٌن رئيٌس للمطِر الحمضيِّ
 	." يسهُم في "ظاهرِة االحتباِس الحراريِّ
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غالبًا ما تؤثُر الكلماُت التي يختاُرها األشخاُص في كيفيِة تفسيِر القُّراِء المعلوماِت. فمثاًل: بداًل 
مَن "الماِء" يستخدموَن "أوَل أكسيد الهيدروجين". الناُس على درايٍة بأوِل أكسيِد الكربوِن، وهَو 

مادةٌ كيميائيةٌ خطرةٌ معروفةٌ. فيبدو للقارِئ أنَّ أوَل أكسيِد الهيدروجين "سيٌّئ".

األوراِم  في  موجوٌد  الماُء  هِل  فمثاًل،  نقولُهُ.  ال  بما  من خالل  الناِس  في  التأثيُر  يمكنُنا  كما 
المستأصلِة لمرضى السرطاِن في مراحلِِه النهائيِة؟ نعْم، وهذا يجعُل الناَس يعتقدوَن أنهُ تسبَب 
باإلصابِة بالورِم. وفي الواقِع، الماُء موجوٌد في أجزاِء الجسِم جميِعها؛ لذا فهَو ال بدَّ أْن يكوَن 
أكسيِد  أوِل  االختباراُت وجوَد  وأظهَرِت  قلبيٍة،  بنوبٍة  أحُدهْم  "لقْد أصيب  آخُر  مثاٌل  الورِم.  في 
مرتبطاِن،  أنهما  يفترُض  القارَئ  لكنَّ  مرتبطيِن،  غيُر  "الحدثاِن  القلِب  أنسجِة  في  الهيدروجين 

وبطريقٍة ما، تسبَب أوُل أكسيِد الهيدروجين بالنوبِة القلبيِة.

هْل يمكنُني أْن أكوَن ُمؤثًِّرا؟

أقرأُ المعلوماِت الخاصةَ بأوِل أكسيِد الهيدروجين ألسرتي وأصدقائي، وأطلُب إليهْم رأيَهْم في 
منِعِه. )أخبُرهم في النهايِة بماهيِة أوِل أكسيِد الهيدروجين(.

قْد يتسبُب في حروٍق شديدٍة.	 
يسهُم في تآكِل المناظِر الطبيعيِة.	 
ُع مْن تآكِل عديٍد مَن المعادِن وصدئِها.	  يسرِّ
قْد يتسبُب في أعطاٍل كهربائيٍة، ويقلُِّل مْن فاعليِة الفرامِل في السياراِت والمركباِت األخرى.	 
ُعثَِر علْيِه في األوراِم المستأصلِة لمرضى السرطاِن في مراحلِِه النهائيِة.	 

على الرغِم مْن خطِرِه، سيُستخَدُم أوُل أكسيِد الهيدروجين في هِذِه اآلالِت التي تلتقطُ األمواَج. 
يقاُل لنا: إنَّ هِذِه هَي الطاقةُ المتجددةُ. ما رأيَُك؟

خطأصح

الماُء بال لوٍن وال رائحٍة وال طعٍم.

سحُب الماِء يؤدي إلى الموِت.

. الماُء مكِوٌن رئيٌس للمطِر الحمضيِّ

استنشاُق الماِء قْد يؤدي إلى الموِت.

الماُء يسبُب حروقًا شديدةً.

بخاُر الماِء مَن الغازاِت الدفينِة.

الماُء يُستخَدُم في آالِت األمواِج.
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3.2

Water Shortage

Water Shortage is a major problem in Jordan. One way to handle this problem 
is to reuse the water that is used for household purposes )Greywater(.
Read the text below, and then answer the questions that follow it.
The easiest way to use greywater is to pipe it directly outside and use it to 
water ornamental plants or fruit trees. Greywater can also be used to irrigate 
vegetable plants as long as it doesn’t touch edible parts of the plants. In any 
greywater system, it is essential to use “plant friendly” products, those without 
lots of salt, boron, or chlorine bleach. The build-up of salts and boron in the 
soil can damage plants. While you’re at it, watch out for your own health: 
“natural” body products often contain substances toxic to humans.
1. Where is greywater collected from? Think 

of household uses of water.
2. What does grey water contain that makes it 

potentially harmful to human beings?
Now, you will work with your classmates,
where you will be water engineers debating
in a talk show. Group )A( will argue for the
use of greywater, whereas group )B( will argue against its use.
You can make use of the table below to organize your argument. Moreover, you can 
use search engines to find supportive pieces of evidence to support your argument.

Record the debate, and then download it on the padlet.

النشاُط

االختياريُّ

3.3

العالقِة  الموادِّ  مَن  يخلُصنا  بسيطًا  فلتًرا  ألصنَع 
TSS، أحتاُج إلى حًصى، ورمٍل خشٍن، وفحٍم، ورمٍل 
ثمَّ  المنتصِف،  مَن  ها  أقصُّ بالستيكيٍة  وقارورٍة  ناعٍم، 
ونظيفٍة،  ناعمٍة  قُماٍش  بقطعِة  العلويةَ  الفُتحةَ  أغطي 

أرتُّب الموادَّ كما في الصورِة.
- أصّوُر كوَب الماِء العكِر، ثمَّ أسكبُهُ في الفلتر 

الذي صنعتُهُ.
- أصّوُر الماَء النظيَف الذي يخرُج مَن الفلتِر.

- أقارُن نقاَء الماِء قبَل الفلترِة وبعَدها.
- أرفُع الصوَر على البادلت.

تنويهٌ: يجُب التأكُد مْن نظافِة مياِه الشرِب، وتعريُضها ألشعِة الشمِس مدةً قبَل شربِها لتعقيِمها.

ArgumentPoint of view

If we use greywater, we will not have to pay 
much money for new water supplies.

Using greywater saves 
people’s money.

If we use unclean greywater, we may contract 
diseases.

Using grey water might 
be dangerous.

فحٌم

حًصى

رمٌل خشٌن

رمٌل ناعٌم

قماٌش
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نحَو مساحاٍت خضراَءالجانُب الرابُع

4.1

ِرئَةُ األرِض

أُْطلَِق على الغاباِت االستوائيِّة الَمطيرِة "جواهُر األرِض"، و"أَْكبَُر 
َصْيدليٍّة في العالِم"؛ ألنّهُ اْكتِشَف أُْكثَُر ِمْن ُرْبِع األدويِة الطّبيعيِّة هُناَك، 
بالمئِة تقريبًا مَن األُكسجيِن  ثمانيةً وعشريَن  الَمطيرةُ  الغاباُت  وتُْنتُِج 
الذي تَْحِملُهُ الّرياُح حوَل العالَِم، ولهذا تُسّمى رئةَ األرِض. إنَّ الغاباِت 

الَمِطْيرةَ تَْعَمُل أعمااًل َخفِيّةً، َجليلَةً، عظيمةَ النّْفِع لنا، دوَن أْن ناُلِحظَ ذلك ُمباَشرةً؛ فهي الّتي تُنَظُِّف 
، فهَي إًذا،  ِمياهَنا، وتَُصفّي هواَءنا، وتَْحمينا مْن تَفاقُِم أَضراِر تََغيُِّر الُمناِخ واالْحتباِس الحراريِّ
تَُوفُِّر  الّتي  الَحيِّة األُخرى، وهَي  الكائناِت  إنساٍن، عدا  ملياِر  ِمْن سبعٍة ونصِف  ألَْكثََر  الحاِرَسةُ 
الِغذاَء، والّدواَء، والوقوَد ألولئَك الّذيَن قَْد ال يَْستطيعوَن الوصوَل إلى هِذِه الموارِد ِمْن أيِّ َمْصَدٍر 

آخَر، وهَي، أيًضا، َمْوِطٌن ألَْكثََر ِمْن ثالثِة أَْرباِع التّنّوِع الَحيَويِّ لألَْرِض في العالِم.
ف(. )الغاباُت المطيرةُ االستوائيّةُ تستغيُث، ِمَجلّةُ اإلْنِدبِْنِدْنْت بالعربيّة، بتصرُّ

، ُمظِهًرا َجمالَها ودالالتِها.. 1 أتتبُّع األسماَء الّتي أُْطلِقَْت على الغاباِت االستوائيِّة في النّصِّ
2 .. أَْبَحُث في َعَدِد الغاباِت المطيرِة في العالم، وعن منافَع أُخرى لها لْم ترْد في النّصِّ
ُد ُسّكاَن األرِض.. 3 ، تُهدِّ ُد الغاباِت، ومْن ثَمَّ أَْبَحُث في األخطاِر الّتي تُهَدِّ
ُم اقتراحاٍت تُساِعُد على المحافظِة على الغاباِت.. 4 أتخيُّل أنّني من جْمعيِّة المحافظِة على البيئِة. أقَدِّ
فًا بها وبموقِعها، وأهّميّتِها، وكيفيِّة المحافظِة عليها.. 5 أْكتُْب تْقريًرا عن غاباِت بْرقش، َمَعرِّ
: ِصفَةً ُمَشبّهةً، اْسًما َمْمنوًعا مَن الّصرِف، اْسَم مكاٍن.. 6 أَْستَْخِرُج من النّصِّ

ئَةُ الَخْضراُء في َمْدرستي الرِّ
أَُخطِّطُ وُزمالئي في الّصفِّ لمبادرٍة هدفُها زيادةُ المساحِة الَخْضراِء في َمْدرستي، ُمحدديَن 
أهداَف المباَدَرِة، وُخطُواِت التّنفيِذ، والَجْدَوَل الّزَمنيَّ للتّنفيِذ، وَمصاِدَر الموارِد ، وتَْوزيَع األَدواِر. 

ُمستعينيَن باألفكاِر اآلتيِة:
زراعةُ حديقٍة َمْدرسيٍّة.. 1
الزراعةُ في أوعيٍة على َعتَباِت النّوافِذ. )مَع الِحرِص على توفيِر األماِن(.. 2
زراعةُ َسْطِح الَمْدرسِة )إذا كاَن آمنًا(.. 3
تدويُر بعِض الُعلِب البالستيكيِّة، أِو اإلطاراِت، واستثماُرها في الّزراعِة.. 4
5 .. الحصوُل على األشتاِل - َمّجانًا - مْن مديريِّة الّزراعِة التّابعِة لِِمْنطَقَتي، أْو مَن الُمجتمِع الَمَحلِّيِّ

َوْضُع ُخطٍّة الستدامِة المشروِع الّزراعيِّ في الَمْدرسِة في أثناِء الُعطِل.. 6

أكتُُب مَع ُزمالئي ُمخطَّطًا للمبادرِة، ثمَّ أْنُشُرهُ على البادلت، وأتابُع نَْشَر ما نُْنِجُزهُ في الُمباَدَرِة 
على البادلت.
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4.2

أبعاُد مساحتي الخضراِء

مَن المهمِّ استخداُم المساحاِت استخداًما فاعاًل، واستغالُل أكبِر مساحٍة ممكنٍة يمكُن زراعتُها 
ضمَن محيٍط محدٍد.

 48m طولُهُ  بسياٍج  لمدرستي  التبرُع  تمَّ  إذا 
فكيَف  لزراعتِها،  مستطيلٍة  أرٍض  بقطعِة  ليحيطَ 
يمكنُني تحديُد أبعاِد هِذِه القطعِة التي تجعُل مساحتَها 

أكبَر ما يمكُن؟

أواًل: أعبُّر عْن أبعاِد قطعِة األرِض المستطيلِة بكلٍّ 
.y و x :مْن

1 ..y و x أعبُّر عِن المساحِة بداللِة
أكتُب اقتراَن المساحِة بداللِة x فقْط.. 2
3 ..y َالتي تجعُل المساحةَ أكبَر ما يمكُن، ُمستعِماًل التفاضَل. ثمَّ أجُد قيمة x َأجُد قيمة

ثانيًا: أحّمُل إجابتي لهذا النشاِط على البادلت.

4.3

إنها حيّةٌ! فالتربةُ أكثُر بكثيٍر مما تعتقدوَن

ملعقةٌ كبيرةٌ واحدةٌ مَن التربِة تحتوي عدًدا أكبَر مَن الكائناِت الحيِة مقارنةً بعدِد السكاِن على 
وجِه األرِض، وتحتوي التربةُ السليمةُ والمتنوعةُ مَن الناحيِة البيولوجيِة الفقارياِت والالفقارياِت 
والفيروساِت والبكتيريا والفطرياِت واألشناِت والنباتاِت التي توفُر العديَد مْن وظائِف وخدماِت 

، وفي الواقِع تَُعدُّ التربةُ موطنًا ألكثَر مْن %25 مَن التنوِع البيولوجي في كوكبِنا.  النظاِم البيئيِّ
في الصورِة المجاورِة، نباتاِن متشابهاِن، أحُدهما 
النباتاِت  بعِض  جذوُر  وهَي  الميكوريزا  يحتوي 
حيُث  لألمراِض،  المسببِة  غيِر  الفطرياِت  وبعِض 
وبعِض  المعادِن  امتصاِص  في  زيادةً  النباُت  يحقُق 
المسببِة  الفطرياِت  أِو  الخيطيِة  الديداِن  الحمايِة ضدَّ 
لألمراِض، ويحصُل الفطُر في المقابِل على السكرياِت 

والموادِّ العضويِة المشتقِة مَن الموادِّ الغذائيِة، هِذِه العالقةُ منتشرةٌ في الطبيعِة؛ فيُعتقَُد أنَّ من 
80% إلى 90% مَن النباتاِت تشكُل الميكوريزا

- أسمي نوَع العالقِة بيَن الفطرياِت والنباتاِت المسماِة ميكوريزا.
وأرسُم  الحيِة،  الكائناِت  بيَن  أخرى  عالقاٍت  عْن  لديَّ  المتوافرِة  المعرفِة  مصادِر  في  أبحُث   -

ُل ذلَك على البادلت. العالقةَ، ثمَّ أحمِّ

x
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4.4

Rooftop Gardens
A rooftop garden is a garden on the roof of a 
building. Besides the decorative benefit, roof 
plantings may provide food, temperature 
control, hydrological benefits, habitats for 
wildlife, and in large scale, it may even have 
ecological benefits.
In teams, work with your classmates to take the roles of environmental engineers 
in order to do the following :
- Do a research to know which plants you can grow there.
- Create a design for your rooftop garden.
- Each team should design and construct two model buildings using foam core 

board; one with a "green roof" and the other with a “black tar paper roof.” 
Environmental engineers must measure and graph the ambient and inside 
building temperatures while under heat lamps and fans. After that, other 
students must analyze the data and determine whether the rooftop gardens 
are beneficial to the inhabitants.

- List the benefits of rooftop gardens and create a promotional brochure or a 
video to convince the people in your city to create rooftop gardens where 
they live, then download your work on the padlet.

نحَو مدارَس خضراَءالجانُب الخامُس

5.1

عالميًّا  أُطلِقَْت  التي  األرضيِة  الكرِة  تخضيِر  مبادرِة  مْن  جزٌء  هَي  الخضراِء  المدارِس  مبادرةُ 
إلى توحيِد الجهوِد للحدِّ مَن اآلثاِر السلبيِة في  المبادرةُ  ، وتدعو هِذِه  العالميِّ البيئِة  بمناسبِة يوِم 
الحفاِظ  نحَو  االتجاهاِت  تعزيِز  إلى  تهدُف  كما  صحيةً،  بيئةً  المدرسيِة  البيئِة  وجعِل  المدارِس، 
على البيئِة والوصوِل إلى مجتمٍع يفكُر في حلوٍل للمشكالِت البيئيِة التي نواجهُها، وللمشاركِة في 

مبادرِة المدرسِة الخضراِء، سأطرُح األسئلةَ الثمانيةَ اآلتيةَ، ُمطبِّقًا إجاباتِها في مدرستي.
- أشّكُل فريقًا مْن زمالئي إلجابِة هِذِه األسئلِة.

- أضُع بنوًدا توّضُح كلَّ سؤاٍل بحيُث تستنُد إليها في اإلجابِة )كما يظهُر في السؤاِل األوِل(.
- أضُع تدريًجا لإلجاباِت )ممتاز، متوسط، ضعيف(.

- أفكُر وزمالئي في طرائِق رفِع مستوى التخضيِر في مدرستِنا في كلِّ جانٍب، وكيَف سنسهُم في ذلَك.
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قرْرنا في المدرسِة المشاركةَ في مبادرِة المدارِس الخضراِء بعَد تحديِد جوانِب القوِة والضعِف في 
المدرسِة، وعليِه، سنضُع خطةً لتخضيِر المدرسِة.

كانَْت مهمتي وزمالئي وضَع لوغو للمبادرِة في المدرسِة.
الرسِم  أِو  الحاسوبيِّ  الرسِم  في  مهاراتِنا  وزمالئي  ُمستخِدًما  الشعاِر،  هذا  في مضموِن  أفكُر   -

اليدويِّ في إعداِدِه.
المناسِب  للشعاِر  التصويِت  في  أشارُك  ثمَّ  بالمشروِع،  الخاصِّ  البادلت  الشعاَر على  أعرُض   -

لمبادرِة "مدرستي الخضراُء".

5.2

َل الفريُق األخضُر في مدرستي، وكنُت أحَد أعضاِء اللجاِن التي ستُعنى بتخضيِر المدرسِة  ُشكِّ
بمعاييِرها كلِّها؛ بحيُث يتضمُن عمُل كلِّ لجنٍة أحَد المجاالِت اآلتيِة:

التركيُز على الممارساِت اإليجابيِة، كنظافِة المدرسِة، واالهتماِم بالمعاييِر الصحيِة الفضلى . 1
في مرافِق المدرسِة جميِعها.

ربطُ األنشطِة بالمناهِج المدرسيِة، وإدماُج المفاهيِم البيئيِة في المباحِث الدراسيِة المختلفِة.. 2
إلحاُق الطلبِة بُوَرِش عمٍل ومحاضراٍت ضمَن حصِص التربيِة الفنيِة والمهنيِة والعلوِم، ليعرفوا . 3

كيفيةَ إعادِة تدويِر النُّفاياِت مْن علٍب معدنيٍة، وورٍق، وزجاٍج، وعمِل مجسماٍت وأشكاٍل فنيٍة، 
ووسائَل تعليميٍة.

غرُس الطلبِة النباتاِت واألشجاَر داخَل المدرسِة وتكليفُهم رعايتَها والحفاظَ عليها بعَد تدريبِهْم . 4
على ذلَك. 

نقُل أثِر المشروِع إلى المجتمِع المحليِّ باألنشطِة التي تعزُز وتطبُق السلوكاِت اإليجابيةَ في . 5
البيئِة كتنفيِذ مبادراٍت مدرسيٍة بالتعاوِن مَع الجهاِت المختلفِة.

تمكيُن الطلبِة مْن أداِء أدواِر الخبراِء بشأِن تغيُِّر المناِخ ودراسِة جوانبِِه المختلفِة، والتأثيراِت . 6
المتوقعِة لهِذِه الظاهرِة في عْن طريِق المناظراِت وحلقاِت النقاِش.

- أختاُر وفريقي أحَد هِذِه المجاالِت، ثمَّ أنفُذ نشاطيِن على األقلِّ يخدماِن تخضيَر المدرسِة، 
ًرا األنشطةَ واإلنجازاِت التي حققناها، ثمَّ أحّملُها على البادلت )أتحرى الجماليةَ والفنيةَ  ُمصوِّ

في كلِّ نشاٍط أنفُذهُ في المدرسِة(.

5.3

ليَس الجميُع قادريَن على شراِء نظاِم طاقٍة شمسيٍة، وقْد ال أستطيُع إقناَع مديِر مدرستي أْو أسرتي  
البيئِة؟  المتجددِة في الوقِت الحالي. كيَف أستطيُع اإلسهاَم في حمايِة  على تبني استخداِم الطاقِة 

يمكنُني ترشيُد استهالِك الطاقِة.

ما الذي يمكنُني فعلُه في مدرستي لتقليِل كميِة الطاقِة التي 
أحتاُج إليها للتنقِل، والتدفئِة، واإلنارِة، وغيِر ذلَك؟

أكمُل الجمَل اآلتيةَ المتعلقةَ بترشيِد استهالِك الطاقِة:

يمكنُني تقليُل كميِة الطاقِة التي أستخدُمها في التنقِل إذا كْنُت ....................

يمكنُني تقليُل استخداِم كميِة الطاقِة في المدرسِة عْن طريِق .....................

النقل: % 49

أخرى: % 15.5 

الصناعة % 14

السكن: %21.5
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5.4

أهداُف التنميِة المستدامِة - مستقبُل الجميِع

في الشكِل المرفِق أهداُف التنميِة المستدامِة التي وضَعْتها الجمعيةُ العامةُ لألمِم المتحدِة عاَم 
2015 لتحقيقِها عاَم 2030، وتتضمُن 17 هدفًا عالميًّا.

 
 
 

 

ما الهدفاِن المرتبطاِن مْن تلَك األهداِف بهذا المشروِع؟. 1
أبحث في موقِع األمِم المتحدِة على اإلنترنت؛ ألتعرَف المزيَد عِن الهدفيِن السابِع والرابَع عشَر. . 2

https://www.un.org/ar
أتأمُل قائمةَ أهداِف التنميِة المستدامِة أعالهُ، ثمَّ أفكُر ُمتسائاًل: أيُّ تلَك األهداِف مهمٌّ بالنسبِة . 3

؟ إذا ُحقِّقَْت أهداُف التنميِة المستدامِة بحلوِل عاِم 2030، فسيكوُن العالَُم مكانًا رائًعا للجميِع. إليَّ
يمكنُني أن أكوَن جزًءا مَن المجتمِع الذي يحقُق أهداَف التنميِة المستدامِة.

أتحقُق مْن موقِع األمِم المتحدِة على اإلنترنت، وأطلُع على التقدِم الذي أُحِرَز في أهداِف التنميِة . 4
المستدامِة.

أكتُب بحثًا عِن الهدِف الذي أعتقُد أنَّ لَهُ أكبَر تأثيٍر في حياتي، ثمَّ أعرُضهُ على زمالئي في . 5
الصفِّ ومعلمي وأسرتي، ثمَّ أحّملُهُ على البادلت.

5.5

ُل الذاتيُّ الّتَأمُّ

توفُر مراكُز التدريِب المهنيِّ مجموعةً واسعةً مَن البرامِج التدريبيِة الخاصِة بالمهِن الصديقِة 
للبيئِة، منها:

- دبلوم مهنيٌّ في تركيِب األنظمِة الشمسيِة الكهروضوئيِة وتشغيلِها.
- دبلوم مهنيٌّ في تشغيِل محطاِت تنقيِة مياِه الشرِب.

. - دبلوم مهنيٌّ في تشغيِل محطاِت معالجِة مياِه الصرِف الصحيِّ
- مشغُل وحداِت الطاقِة الشمسيِة لتوليِد الكهرباِء.

- كهروميكانيك المركباِت الهجينِة.
وغيُرها مَن البرامِج المهنيِة التي ستؤهلُني إلى دخوِل سوِق العمِل والحصوِل على دخٍل جيٍد 
بعَد إتماِم التدريِب بعَد الصفِّ العاشِر مباشرةً، يمكنُني إيجاُد المعلوماِت جميِعها التي أحتاُج إليها 

. على الموقِع الرسميِّ لمؤسسِة التدريِب المهنيِّ
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ال أثناِء  في  ُخْضتُها  الّتي  تَْجِربَتي  أتأّمُل  كلِّها،  بَِجوانِبِِه  المشروِع  هذا  أْنِشطِة  في  تَْجوالي  بَْعَد 

ِل الَمسؤوليِّة تُجاهَ  ِعْلميةً، هْل زاَد َوْعيي في تََحمُّ تفاُعلي مَع األنشطِة، وإجابِة تساؤالتِها إجابةً 
بيئتي المحيطِة؟ هْل نَظَْرُت إلى بيئتي مْن زوايا جديدٍة؟ ما الّذي أضافَهُ إليَّ هذا المشروُع؟ وما 
الَمْعِرفَةُ حياتَنا أَْفَضَل،  إلى بَْيتي، وَمْدَرَستي، وبِْيئَتي؟ وكيَف تْجَعُل  الّذي فّكْرُت في أْن أضيفَهُ 

وتُقَّوي قُُدراتِنا على اإلبداِع؟
أكتُب تقييًما للمشروِع. ما الذي استمتْعُت بِه أْو لْم أستمتْع بِه. ماذا تعلْمُت؟ هل أرى محيطي 

بطريقٍة مختلفٍة؟ أحّمُل هذا التقييَم على البادلت.

فِّ العاشر، هَْل سأختاُر الفرَع الِعلميَّ أم الفرَع األَدبيَّ  ِعْنَد اْختياري الَمساَر التَّْصنيفيَّ بَْعَد الصَّ
الَجْدَوَل  ؟ أمألُ  ؟ أَم مراكِز التّدريِب الِمْهنيِّ ؟ أَم أحَد فروِع المساِر الِمْهنيِّ مَن المساِر األكاديميِّ

وأحّملُهُ َعلى البادلت.

استمعت؟المسار المهنيالمسار األكاديميالنشاط
لماذا؟نعم / ال

ُل االلتحاَق بالمساِر: ....................الفرع: .............. . بَْعَد الصفِّ العاشِر، أَْعتَقُِد أنّني أُفضِّ
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