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المقدمة:

يدعُم برنامُج ُجسوِر التّعلِّم للصفِّ العاشِر تحقيَق النَّتاجاِت العامِة والخاصِة في المناهِج الّدراسيِّة 
للصفِّ العاشِر، بطريقٍة تكامليٍّة عابرٍة للتّخّصصاِت، عْبَر نَْهِج التّعلِم القائِم على المشاريِع، وفقًا لتصميِم 
أنشطٍة تفاعليٍّة ُمرتبطٍة ارتباطًا رئيًسا بمباحِث اللّغِة العربيِّة واإلنجليزيِّة والّرياضياِت والعلوِم. ترتكُز 
هذه األنشطةُ على مهاراِت القرِن الحادي والعشريَن، والمهاراِت الِمْهنيِّة والّشخصيِة، ومبادِئ حقوِق 
اإلنساِن بطريقٍة تكامليٍّة في إطاِر َمْهّماٍت عمليٍّة ينفُذها الطالُب وحَدهُ أو ضمَن فريٍق، ولتحقيِق أهداِف 
النّهائيِّة والعملياِت على حدٍّ سواء، مثَل عملياِت  الُمنتجاِت  على  ُمرتِكزةً  المشاريُع  البرنامِج، ُصّممِت 
كالتّخطيِط،  المعرفِة  وراَء  ما  تفكيِر  ومهاراِت   ، واإلبداعيِّ النّاقِد  كالتّفكيِر  والُعليا،  األساسيِة  التّفكيِر 

والتّقويِم، وُمراقبِة الّذاِت، فضاًل عن مهاراِت التّواصِل والمهاراِت العمليِّة اليدويِّة.

ويسعى البرنامُج عن طريق النَّهِج التّكامليِّ إلى زيادِة فهِم الطلبِة المحتوى المعرفيَّ وتطبيقاتِِه، 
، وتكامِل شخصيِّة  ، كما يرتكُز على تكامِل الِخبرِة في المحتوى والتطبيِق العمليِّ وربِطِه بالواقِع العمليِّ
والتّخطيِط  التّكيِّف،  على  والقدرِة  والتّواصِل  وتقديِرها،  الّذاِت  كوعي  الجوانِب  مختلِف  في  الطالِب 
للمستقبِل، وتطويِر مهاراِت التّحليِل، والتّفكيِر، وحلِّ المشكالِت، ويراعي هذا البرنامُج الفُروَق الفرديّةَ 
منها، فضاًل عن  يناسبُهم  ما  الطّلبِة  اختياِر  وإمكانيِّة  األنشطِة،  تنّوع  عْبَر  وُميولَهم  الطّلبِة  ورغباِت 
الفصِل  في  وكذلك  مشروعاِن،  األول  الّدراسيِّ  الفصِل  في  سيُطَرح  الطّلبِة.  لجميِع  أساسيٍّة  أنشطٍة 

الّدراسيِّ الثاني.

األهداف:

لةً ألنشطِة جسوِر التّعلِم من الصفِّ الّرابِع  ُصّممْت مشاريُع ُجسوِر التّعلِم للصفِّ العاشِر؛ لتكوَن مكمِّ
إلى التّاسِع، وهي ترّكُز على قيمٍة مضافٍة، تهُيُّئ الطّالَب وتساعُدهُ على اختيار المناسِب لمستقبلِِه؛ ليكوَن 

عضًوا فاعاًل في المجتمِع، وتتمثُل هذه اإلضافة بما يأتي:

 	.)4Cs( مهاراُت القرِن الحادي والعشرين
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حقوق اإلنسان	 

المواطنةُ العالميّةُ وأهداُف التّنمية المستدامة.	 

 تنميةُ شخصيِة الطّالِب وإكسابه المهاراِت الحياتية.	 
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مهارات
الحوار مهارات

إدارة التعامل مع 
الضغوط

مهارات
صنع القرار وحل 

المشكالت

مهارات االتصال 
والتواصل

مهارات التعامل 
وإدارة الذات مهارات حياتية

مهارات التفكير 
اإلبداعي 

والتفكير الناقد

مهارات 
التفاوض/ 

الرفض العمل
الجماعي



تنمية المهارات المهنية.	 

 	:ISTE الكفايات التكنولوجية
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اطلع على مزيد من المعلومات، ُمستخِدًما الرمز سريع االستجابة لالنتقال إلى البادلت الخاص بدليل 
المعلم ألنشطة جسور التعلم للصف العاشر.

المحتوى:
تحتوي مشاريُع جسوِر التّعلِم للصفِّ العاشِر أنشطٍة أساسيّةً وأخرى اختياريةً، وتكوُن للطالِب حريةُ 
اختياِر مجموعٍة من األنشطِة، فتنمو لديه القدرة على ُصْنع القرار، ويساعُده ذلك على معرفة ميولِه وأيِّ 

المسارْيِن يسلك: األكاديمي أو المهني.

ملف إنجاز الطالب:
إذ سيحّمل  لكلِّ طالٍب،  إلكترونيٍّ  إنجاٍز  العاشِر وجوَد ملف  التّعلِم للصفِّ  تتطلُب مشاريع جسوِر 
أم غيرها،  فيديوهاٍت  أم  أم صوٍر  ملفاِت نصوٍص  هيئِة  أكانت على  األنشطِة، سواٌء  إنتاَجه من  عليه 
وقد اعتُمدْت منصةُ "البادلت" لهذا الغرِض. ويتطلُب ذلك، عزيزي المعلّم، تقديَمك الّدعَم للطالِب في 
هذه المرحلِة عنَد الحاجِة، ويمكنَك أْن تجَد مزيًدا مَن المعلوماِت والفيديوهاِت التوضيحيِة على البادلت 

الخاِص بدليِل المعلِم.

التعريف العام باألنشطة:
مباحث العلوم:

ُصّممْت أنشطةُ العلوِم لتتناسَب وإستراتيجياِت التّدريِس المختلفةَ التي تساعُد الطالَب على استثماِر 
لديه،  والهندسيِة  العلميِة  والمهاراِت  التّفكيِر  مهاراِت  تنميِة  عْبَر  المهماِت  وإنجاِز  السابقِة،  معرفتِِه 
الُمعينات  باستخدام  ومختلفًا،  إبداعيًّا  تطبيقًا  المهماِت  وتطبيِق  المتنوعِة،  التّعلِم  مهاراِت  واستخداِم 
والمنظِّماِت البصريِّة، ودعم إنجاِز الطالِب، ودمِجه في التّعلِم عْبَر تنفيِذ إستراتيجياٍت فاعلٍة وتجارَب 
أنَّ  بَْيَد  العلميةَ.  ثقافتَه  تُثري  بطريقة  معلوماتِِه  وضبِط  تقّدمه،  ُمراقبـِة  من  ليتمكَن  الحياِة؛  في  واقعيٍة 
المفاهيِم  الشائعِة، وبناَء  النماذج، وتصويَب األخطاِء  العلميةَ، وبناَء  والمشاريَع  التّجارَب االستقصائيّةَ 
الجديدِة، ستُشّجُع جميعها الطالب على اختياِر ميولِه، وتحديِد اتّجاِهِه وشغفِِه؛ ليتمّكَن من محاكاِة عمل 

. العلماء وممارسته بطريقٍة غيِر تقليديٍّة، ثّم يقّرُر مساَرهَ المستقبليَّ

دور معلمي مباحث العلوم:
أو مجموعة  الطالُب  يختاره  الذي  النشاطَ  الطالِب  تطبيِق  يتابَع طريقةَ  أن  العلوِم  معلِّم  يتعيُّن على 
التي تمّكنُهم من التعلم، وُمراِعيًا حاجاِت الطلبِة على اختالفها،  من الطلبة، ُمراِعيًا الّسرعةَ والطريقةَ 
الطالب مهماتِِه بطريقة  الهندسيةَ؛ بغية تطبيق  التفكيِر، والعلِم، والتعلِم، والمهاراِت  ًرا مهاراِت  وُمطوِّ
مبدعة وابتكارية. على المعلِم أن يعزَز إنجازاِت الطالِب على اختالفها، ويشجَع استقالليتَهُ ليبني ثقافةَ 
الممارساِت التّأمليِة، والتفكير في ما وراء المعرفة؛ ليتمكَن في ما بعُد من استكشاِف الطريقِة وصوغها 

لتوجيِه نفسه توجيهًا ذاتيًّا، وبناِء تعلٍّم فاعٍل، ونمذجِة الممارساِت الفُضلى تُجاهَ المنهاِج ومحاكاتِها.



الرياضيات:
ا في تنمية قدرات الفرد، وتساعده في حل المشكالت، واتخاذ  تؤدي الرياضيات دوًرا حيويًّا ومهّمً
التفكير وحل المشكالت  القرارات المناسبة حولها، وتركز أنشطة الرياضيات على تحفيز الطلبة إلى 
ومواجهة التحديات في سياقات حياتية. كما تركز على مهارات القرن الحادي والعشرين، بحيث تسهم 
في زيادة المعرفة والمهارات، وتطبيق الدروس الُمتعلَّمة من المناهج بطريقة تكاملية مع بقية المباحث 

التي يشملها كل نشاط.

 دور معلم الرياضيات:
قدراته،  للطلبة، كلٌّ بحسب  الدعم والمساندة  يقدم  الرياضيات ميسر وداعم وموجه؛ فهو  إن معلم 

ُمراِعيًا الفروق الفردية بين الطلبة وحاجاتهم، بحيث تتحقق للطالب أقصى استفادة ممكنة من النشاط.

اللغة اإلنجليزية: 
ويستند المنهج التواصلي )Communicative Approach( إلى فكرة مفادها أن تعلم اللغة يحصل 
بنجاح التواصل الحقيقي، فعندما يشارك المتعلمون في التواصل الحقيقي، سيستخدمون إستراتيجياتهم 

الطبيعية الكتساب اللغة، وهذا سيسهّل لهم تعلمها وممارستها.
وتستند أنشطة الصف العاشر إلى هذا النهج، حيث يكمل الطلبة المهمات التي تنطبق في حاالت 

الحياة الواقعية والحاجات التواصلية.

دور معلم اإلنجليزية:
هو ُميسِّر لتعلم طلبته. المعلمون هم مديرو مشاريع الفصول الدراسية، وتُناط بهم مسؤولية تحديد 

الحاالت التي ستعزز التواصل.

اللغة العربية:
تمتاُز أنشطة اللّغِة العربيِّة في برنامِج ُجسوِر التّعلم للصفِّ العاشِر بمواكبتها روح العصر، ومهارات 
القرن الحادي والعشرين، إذ ال تقتصر على اكتساب الطلبة مهارات اللّغة العربية فحسب، وإنما تغذي 
ميولهم الرقمية والتكنولوجية، وتغذي ذائقتَهم األدبية وحّسهم النّقدّي، وتدفُعهم إلى الواقع دفًعا، إذ إنها 
ال تكتفي بأن يقرأَ الطالُب ويكتَب في دائرته الضيّقة، وإنما يمارس مهارات اللغة بتواصله مع قضايا 
والقاص  و"اليوتيوبر"  والباحث،  والكاتب،  الّصحفي،  مثل:  متعددة،  أدواًرا  يؤدون  عندما  مجتمعه، 
وغيرها. إن التكامل بين المناهج في ُجسور التعلم منَح الطالَب مخزونًا معرفيًّا ومهاريًّا يوظفُه في أداء 
مهّمات اللّغة العربيّة، ليشعر بذاته قوية ومؤهلة إلحداث تغيير في بيئتها ومجتمعها. وارتباط تعلم اللغة 
العربية وتكاملها مع العلوم والرياضيات يغيّر الصورةَ النمطيةَ لدرِس اللغِة العربية، ويمنحه دماًء جديدةً 
تعزُز شخصية الطالب أدبيًّا وعلميًّا، وتزيد من ثقته باللغة األم، وتوسع أفقَه ليكون واعيًا بدوره وواثقًا 

بمعرفته التي ستؤهله إلى التفكير في ما بعدها.

دور معلمي اللغة العربية:
للطلبة أدبيًّا ونقديًّا، وشريٌك داعٌم  معلُم اللّغِة العربيّة مرِشٌد لمصادِر المعرفِة وميسٌر لها، وموجهٌ 

إلبداعاتهم، وهو األنموذج لهم، والقارئ الناقد ألعمالهم، والمعزز لها.
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مهارات حياتية:
االتصال والتواصل، مثل: اإلقناع والتسويق.	 
مهارات التفكير: )الناقد، واإلبداعي، وحل المشكالت(.	 
المهارات التكنولوجية.	 
المرونة والتكيف.	 
مهارات حياتية أخرى: صنع القرار، وإدارة الوقت، والعمل التعاوني.	 

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
والوصف 	  التقرير،  وكتابة  واإللقاء،  الفاهمة،  والقراءة  األدبية،  والصور  الترقيم،  استخدام عالمات  العربية:  اللغة 

األدبي، والحوار وتقبل اآلخر.
 	writing a paragraph and a letter :اللغة اإلنجليزية
العلوم: المتجهات، والصخور والمعادن، والبكتيريا الخضراء المزرقة، والبناء الضوئي.	 
الرياضيات: مفهوم النظام من معادلتين، وحل نظام من معادلتين خطيتين جبريًّا وبيانيًّا.	 

مقدمة المشروع:

هذا المشروُع هو األوُل من مشاريِع جسوِر التعلِم للصفِّ العاشِر بُعنواِن "رحالت ومحطات"، إْذ يتناوُل رحلةً عبر 
األردن، يتوقُف فيها الطالب في محطاٍت عديدٍة ومتنوعٍة، وفي كلِّ محطٍة يضيُف الجديد إلى معارفه و مهاراته، و ينفذ 
ا بأحِد المواقِع المهمِة في محافظته، قد يكوُن هذا الموقُع موقًعا تاريخيًّا  مهماٍت عديدة تشّكُل في مجموعها مشروًعا خاّصً
أو طبيعيًّا. تشمُل مهماُت الطالِب في هذا المشروِع التعريَف بالموقِع وتحديده جغرافيًّا، والتخطط لتسويقه وطنيًّا وعالميًّا، 
إضافة إلى تنظيم حمالت تطوعية لتحسين الموقع وتطويره. يتضمن هذا المشروُع مهماٍت عديدةً تحقُق نتاجاِت التعلِم 
في المباحِث المختلفِة، وتوظُّف مهاراٍت حياتيةً إضافيةً مثَل مهاراِت القرِن الحادي والعشرين، إضافةً إلى أنها تشّكُل 
تمهيًدا لألنشطِة الخاصِة بالموقع الذي يختاره الطالب في محافظته. ستكوُن نتاجاُت هذا المشروِع واضحةً وموثقةً على 

التطبيِق اإللكتروني "البادلت".
يتطلب هذا المشروع تعاونًا كبيًرا من معلمي المباحِث المختلفِة على دعِم الطالِب علميًّا وتقنيًّا في تنفيذ المهمات وربطها 

بحياته الواقعية.

العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية
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المحطة األولى
)محطة االنطالق(

المواد األدبيةالمواد العلمية

 نشاط 1.1 - نشاط 1.2نتاجات التعلم
الموقع  في رسم خريطة  المتجهات  يستخدم   -

المحدد.

نشاط 1.3
Students will be able to:
- write a letter to a friend, inviting him/

her to a tourist site in Jordan.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 1.1 خاص بمعلمي الفيزياء
اطلب إلى الطلبة اقتراح أماكن سياحية في 	 

محافظتهم، ثم ناقشهم في أقصر الطرق من 
إلى  الطلبة  وجه  الموقع،  هذا  إلى  المدرسة 
فتح خريطة الموقع باستخدام تطبيق خرائط 
ساعد  ثم  الجغرافي،  األطلس  أو  جوجل 
الجغرافية  االتجاهات  تحديد  على  الطلبة 
نموذًجا  لهم  والورق، وارسم  السبورة  على 
المنطقة، ثم وضح عدة  لموقع معروف في 

طرق تؤدي إليه.
نشاط 1.2 خاص بمعلمي الفيزياء

تعلموه على خريطة 	  ما  تطبيق  إليهم  اطلب 
الموقع المقترح من قبلهم ورسم عدة خرائط 

للطريق من المدرسة إلى هذا الموقع.
الراجعة 	  التغذية  لهم  وقدم  إنجازاتهم  تابع 

التصحيحية.
اطلب إليهم قياس اإلزاحة في هذه الخرائط، 	 

قيمة  أن  إلى  توصلوا  أنهم  من  وتحقق 
اإلزاحة متساوية في كل مرة مهما اختلفت 

المسارات.

نشاط 1.3 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
Ask each student to select a place that 
they would like their friend from England 
to visit.
1. Then, ask them in pairs/ whole class 

to review the different parts of a letter.
2. Ask the whole class to create one 

simple rubric on the board that students 
can use as they write their letters. 

3. Provide a word box of vocabulary that 
students can use. )This can be a chart 
that is already available in the class(.

4. Ask students to individually draft their 
letter, then after a given time ask peers 
to review peer’s letters and provide 
feedback. )Use the rubric for this(.
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النشاط االختياري 
1

المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 1.4نتاجات التعلم
- يطبق ما تعلمه عن المتجهات في ألعاب معروفة.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 1.4 خاص بمعلمي الفيزياء
اسأل الطلبة عن بعض األلعاب التي يعرفونها 	 

وناقشهم في السؤالين اآلتيين: أي هذه األلعاب 
تتطلب الحركة باتجاهات متعددة أو التأثير بقوة 
على جسم؟ أيها يمكن أن تتأثر نتيجتها بحساب 
متساوية  فرق  تشكيل  إليهم  اطلب  المتجهات؟ 
ولعب لعبة "شد الحبل" كما وردت في النشاط، 
ووضح لهم أنهم بإمكانهم لعبها مع زمالئهم أو 

أفراد أسرهم.
لعبة 	  مثل  أخرى،  ألعاب  تحديد  إليهم  اطلب 

حساب  عليها  وينطبق  محافظتهم  بها  تشتهر 
المتجهات. اطلب إليهم توظيف الرسم والتطبيق 
العملي لتوضيح االتجاهات وحساب المحصلة، 
لهم  قدم  البادلت،  على  عملهم  نتائج  تحميل  ثم 
أعمالهم  تقييم  إلى  ووجههم  الراجعة،  التغذية 
الكميات  تحديد  على  بناًء  زمالئهم  وأعمال 
إيجاد  وكيفية  واتجاهها  المتجهة  الفيزيائية 

المحصلة وتأثير قيمتها على نتيجة اللعبة.
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المحطة الثانية 
)جرش(

المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 2.4نتاجات التعلم
- يكتب معادالت خطية أو تربيعية عن طريق 

المعطيات. 
- يحل أنظمة معادالت )خطية وتربيعية، أو 

تربيعيتين مًعا( بطرائق مختلفة.

نشاط 2.1
- يقرأ النّص الّشعري قراءةً سليمة، ُمراِعيًا التّنغيم، 

وعالمات الوقف، والترقيم.
نشاط 2.2

- يوضح الصور الفنية في القصيدة.
نشاط 2.3

- يوظّف عالمات الترقيم في الجمل توظيفًا مناسبًا.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 2.4 خاص بمعلمي الرياضيات
مهّد للنشاط بتوضيح أهميته في المشروع 	 

وأهميته في تعلم الموضوعات المختلفة.
الحل 	  طرائق  مراجعة  إلى  الطلبة  وّجه 

لنظام من معادلة خطية وأخرى  المختلفة 
تربيعية، جبريًّا وبيانيًّا.

قّدم بعض األمثلة للطلبة لتذكيرهم بطرائق 	 
الحل المختلفة.

قّسم الطلبة مجموعات ثنائية، وكلّفهم تنفيذ 	 
النشاط والمناقشة في إجاباتهم األسئلة في 

النشاط وتقديم التغذية الراجعة لبعضهم.
أعمالهم 	  إلى ضرورة تحميل  الطلبة  وّجه 

على البادلت بطريقة واضحة ومناسبة.
الحظ إجابات الطلبة في أثناء ذلك، وقدم 	 

نقاًشا  أدر  ثم  أمكن.  ما  الراجعة  التغذية 
جماعيًّا لمناقشة أبرز األخطاء المفاهيمية 

الشائعة التي الحظتها في إجابات الطلبة.

نشاط 2.1 خاص بمعلمي اللغة العربية
المكان 	  أدبيات  عن  بالحديِث  الشعرّي  للنّص  مهَد 

ثّم  الشعر،  في  حضوره  وسبب  إليه،  واالنتماء 
وضح للطلبة أن الّشعَر الحرَّ يُقرأُ بأسلوب مغاير 
أهمية عالمات  إلى  العمودي، ونبّههم  الشعر  عن 

الوقف والترقيم في قراءته.
نشاط 2.2 خاص بمعلمي اللغة العربية

ذّكر الطلبة بأركان التشبيه: المشبه، والمشبه به، 	 
ووجه الشبه، ُمستشِهًدا بالمثال اآلتي: زينة كالقمر 
حيدر  نص  من  شعرية  عبارة  اختر  ثم  ُحْسنًا، 
الفنية فيها، مثل:  محمود، وبيّن عناصر الصورة 

)فاخلعي يا جرش نعليك(.
الترقيم في 	  أسباب وضع عالمة  الطلبة في  ناقش 

مواضع تختارها من القصيدة.
نشاط 2.3 خاص بمعلمي اللغة العربية

مذّكًرا 	  والترقيم  الوقف  عالمات  تعداد  اطلب 
بدالالتها ومواضع استعمالها.

اربط بين عالمات الوقف وبين الّشارات المرورية 	 
التي تنظم سيَر المركبات، ووضح لهم أن عالمات 
وتقريب  الصحيحة،  القراءة  على  تساعد  الترقيم 
يراها  كما  ببعضها  الجمل  ارتباط  وفهم  المعنى، 

الكاتب، وكما يريد من قّرائه أن يروها.
على 	  إجاباتهم  وتابع  النشاط،  حل  الطلبة  كلّف 

البادلت مع تقديم التغذية الراجعة لهم.
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نشاط 2.5نتاجات التعلم
- يستخدم األنواع األدبية المختلفة للتعبير عن األفكار.
- يستخدم التنغيم الصوتي وعالمات الترقيم استخداًما 

مناسبًا وسليًما.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 2.5 خاص بمعلمي اللغة العربية
الشعري 	  النص  خصائص  عن  طلبتك  مع  تحدث 

موازنًا بينه وبين الكتابة النثرية في العناصر اآلتية: 
اللغة واألفكار والعاطفة والصور الفنية واألسلوب،  
فقرة  كتابة  اختاروا  الذين  الطلبة  نبّه  والموسيقى. 
أدبية لوصف المكان أن يوظّفوا الصور الفنية في 

وصف المكان والتعبير عن مشاعرهم إزائه.
في 	  اختاروه  الذي  الموقع  يصفوا  أن  إليهم  اطلب 

يضعوا  وأن  سليمة،  عربية  بلغة  األول  النشاط 
عالمات الوقف بما يخدم المعنى. 

وذّكرهم 	  النص،  تحرير  ضرورة  إلى  الطلبة  نبّه 
فهم  في  تسهم  وكيف  والترقيم  الوقف  بعالمات 

النص وضبط عملية القراءة.
معبرة 	  قراءة  كتبوا  ما  قراءة  الطلبة  بعض  كلف 

تظهر استخدامهم الجيد لعالمات الترقيم.
قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في توليد األفكار؛ 	 

يقع  أين  لذا يمكن أن تطرح عليهم األسئلة اآلتية: 
الذي  ما  بجانبه؟  الذي  ما  اخترته؟  الذي  المكان 
يميّزه؟ هل الطريق بعيدة أم قريبة؟ ما الذي تشاهده 
في أثناء سيرك هناك؟ صف إحساسك بالمكان، بَِم 

تشعر عندما تراه؟
بأنه 	  منهم  نًصا شعريًّا ظنًّا  الطلبة  يكتب بعض  قد 

الفارق  لهم  وضح  ا  نّصً بشعر،  هو  وما  شعر، 
األساسي بين الشعر والنثر )الموسيقى والعروض( 

فالشعر يجب أن يكون موزونًا.
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المحطة الثالثة 
)مأدبا(

المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 3.1نتاجات التعلم
- يعيد تدوير بعض المواد المتوافرة في بيئته المحلية.

نشاط 3.2
- يكتب معادالت خطية أو تربيعية من المعطيات.

- يحل نظاًما من المعادالت بطرائق مختلفة )جبريًّا، وبيانيًّا، وباستعمال برمجية جيوجبرا(.
نشاط 3.3

- يتعرف المصادر األصلية لصناعة بعض األشياء المستخدمة يوميًّا.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 3.1 أي من معلمي المباحث المختلفة
وجه الطلبة إلى البحث عن مفهوم الفسيفساء وأصل المواد التي يمكن أن تدخل 	 

في صناعتها. اطلب إليهم جمع بعض المواد التي يمكن استخدامها في صنع 
الفسيفساء، ومنها مواد يمكن إعادة تدويرها، ساعدهم على تشكيل فرق متعددة 
المواهب واالهتمامات تساعدهم على تصميم اللوحة وتحديد طبيعتها، وجمع 
المواد الالزمة، وتحديد مكوناتها، واستخدام المواد المناسبة للصقها وإخراجها 

بصورتها النهائية.
نشاط 3.2 خاص بمعلمي الرياضيات

وجه الطلبة إلى قراءة النشاط جيًدا، وّذكرهم بأهمية كتابة المعادالت بالطريقة 	 
الصحيحة لكي يتمكنوا من الوصول إلى نتائج صحيحة.

ساعد الطلبة على التأكد من المعادالت قبل البدء بالخطوة التالية.	 
منهم 	  كل  ليكّون  الثالث؛  المعادالت  من  معادلتين  اختيار  على  الطلبة  شّجع 

نظاًما، ثم يحله.
اسأل الطالب: برأيك، هل ستختلف إجابتك عن إجابات زميلك إذا اختار كل 	 

منكما نظاًما مختلفًا عن اآلخر؟ برر إجابتك.
وجههم إلى حل النظام بطرائق مختلفة ثم مقارنة إجاباتهم.     	 
كلّف الطلبة تحميل إجاباتهم على بادلت.	 
أدر 	  ثم  أمكن.  ما  الراجعة  التغذية  وقدم  ذلك،  أثناء  في  الطلبة  إجابات  الحظ 

نقاًشا جماعيًّا للمناقشة في أبرز األخطاء المفاهيمية الشائعة التي الحظتها من 
إجابات الطلبة.

نشاط 3.3 خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة
بكل 	  الرصاص  قلم  بأصل صناعة  الخاص  الرسم  تحليل  على  الطلبة  ساعد 

مكوناته، ثم وجههم إلى اختيار منتج تشتهر به منطقتهم، وعمل مخطط خاص 
بمكوناته ومصدرها.
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نشاط 3.4 أي من معلمي المباحث المختلفة
ثّم 	  كبيرة،  بيضاء  )9( على ورقة  العدد  اكتب 

ضعها على الطاولة، كلّف طالبين الوقوف مقابل 
العددان )9( و)6( من زاوية  بعضهما ليظهر 
رؤيتهما، واطلب إليهما قراءة العدد الظاهر، ثم 
اسأل بقية الطلبة: أيُهما على صواب؟ لماذا هذا 

االختالف بقراءة العدد؟ وغيرها
العدد 	  وقراءة  المواقع،  تبادل  إليهما  اطلب 

فّسروا  تالحظون؟  ماذا  الطلبة:  اسأل  مجّدًدا، 
ما  في  االختالفات  مع  نتعامل  كيف  حَدَث.  ما 
ننتقص  أن  دون  باحترام  نتحاور  كيف  بيننا؟ 
من الطرف اآلخر؟ وغيرها من األسئلة. اطلب 
إليهم أن يتأّملوا في عبارة )الّرجوع إلى الحّق 
خيٌر من التّمادي في الباطل(، ثّم اطلب إليهم أن 
يتذّكروا مواقف غيّروا بها آراءهم بعد معرفة 
مختلفة،  زوايا  من  النظر  وإعادة  الحقيقة، 

وسماع أصوات أخرى.
َكلَّف الطلبة كتابة قصة عن الموقف الذي مروا 	 

به، ولينشروه على البادلت.
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المحطة الرابعة 
)مرصد طيور العقبة(

المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 4.1نتاجات التعلم
بيئته  الحية في  الكائنات  - يوضح بعض مظاهر تكيف 

المحلية.
نشاط 4.2

- يرسم كائنات حية متكيفة في بيئتها المحلية.

نشاط 4.3
Students will be able to:
- write a paragraph about why 

scientists found more than 40 
new species.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 4.1 خاص بمعلمي العلوم الحياتية
الطيور 	  مناقير  أشكال  في  التأمل  إلى  الطلبة  وجه 

البيئة األردنية وتم  الموجودة في  الممثلة في الصور 
رصدها من قبل مرصد الطيور في العقبة المتخصص 
المهاجرة والمحلية، ساعدهم على  في رصد الطيور 
كل  وتمييز  الطير  وغذاء  المنقار  شكل  بين  الربط 
منهما، ثم وجههم إلى تعرف إلى بعض الطيور الشائعة 
في منطقتهم ورصد أحدها باالستعانة برابط الجمعية 
على  العقبة،  طيور  ومرصد  الطبيعة  لحماية  الملكية 
الشحرور،  الحمام،  البلبل،  الدوري،  المثال:  سبيل 
إلى  ثم وجههم  الغراب، وغيرها،  أبو زريق،  البوم، 
رسم أو تصوير الطير الشائع الذي اختاروه والربط 
بين شكل منقاره وغذائه الرئيس، واسألهم عن مظاهر 
التكيف في منقار الطير التي ساعدته على البقاء في 
المناسب. شجعهم على  الغذاء  البيئة والحصول على 
على  وتحميله  أمكن  إن  الصف  في  عملهم  عرض 

البادلت.
نشاط 4.2 خاص بمعلمي العلوم الحياتية

شجع الطلبة على طرح أمثلة لحيوانات سادت ألوانها 	 
في منطقة معينة ألنها تتناسب مع البيئة المحيطة التي 
الدببة، الحشرات( وجههم  البقاء )مثل  ساعدتها على 

إلى االستعانة بالبادلت.
أخبر الطلبة أن التمويه يعد من أهم وسائل التكيف لدى 	 

الحيوان، واطلب إليهم التأمل في شكل الحشرة المرفق 
يستخدم  آخر  حيوان  ذكر  إليهم  اطلب  ثم  بالنشاط، 
طريقة التمويه في بيئته إن وجد، اطلب إليهم رسم ذلك 

الحيوان وتحميل رسوماتهم على البادلت.

نشاط 4.3 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
1. Ask students to read the article 

on page 12 or read it aloud to 
them.

2. In pairs, ask students to create 
a mind map of the reasons for 
why scientists found more than 
40 new species.

3. Using their mind - maps, ask 
students to write a paragraph 
explaining the reasons. )If you 
need to review the parts of a 
paragraph with your students, 
then please do so before asking 
them to write individually(.
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نشاط 4.4نتاجات التعلم
إظهار  في  واإللقاء  التحدث  وفنون  العربية  اللغة  مهارات  يستخدم   -

التعاطف مع الحيوانات.
- يتعرف قوة تأثير وسائل اإلعالم.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 4.4 خاص بمعلمي اللغة العربية
ابدأ بعمل عصف ذهني مع طلبتك طالبًا إليهم ذكر )يوتيوبر( مؤثر، 	 

وناقشهم في سبب نجاحه.
الفيديو، 	  في  ستعرض  التي  األفكار  تنظيم  ضرورة  إلى  الطلبة  وجه 

المهددة  الحيوانات  مع  الشديد  التعاطف  إظهار  بضرورة  وذّكرهم 
باالنقراض ومع "غزال الرمل العربي". 

ساعدهم على اختيار مقدمة جاذبة مؤثرة، يبسط فيها الموضوع تبسيطًا 	 
واضًحا، قائال لهم:

- بعض "اليوتيوبر" يبدأ مرئيّته بأبيات شعر مناسبة لموضوعه، وبما 
أنكم ستتحدثون عن الحيوانات، فيمكنكم االستعانة ببعض أبيات أحمد 
شوقي، مثاًل: الحيواُن خلٌق/ له عليَك حقٌّ وغيرها من المقوالت أو 

الحكم.
حقائق  إلى  فيها  مشيًرا  حماسية  بطريقة  الخبر  بإلقاء  يبدأ  وبعضهم   -

علمية مفاجئة شغلت وسائل اإلعالم.
ا وقصيرة 	  الفيديو مؤثرة جّدً أن تكون خاتمة  إلى ضرورة  الطلبة  نبه 

ًحا فيها إلى المغزى وأن تكون مثيرةً لعقول المشاهدين.  ُموضِّ
حث الطلبة على تقمص دور المذيع، واطلب إليهم أن يتخيلوا جمهوًرا 	 

أمامهم.
نبّه الطلبة إلى ضرورة إظهار الحماسة، والثقة بالنفس في أثناء الكالم، 	 

ومراعاة التنغيم الصوتي مع الحديث بسرعة معتدلة، ومراعاة التواصل 
البصري مع الكاميرا، وإظهار لغة الجسد إظهاًرا مناسبًا ودون مبالغة.

اتفق مع طلبتك على تحديد الفيديو بمدة زمنية قصيرة ال تتجاوز ثالث 	 
دقائق.

نمذج أمام الطلبة، نمذجة مباشرة أو اعرض فيديو أعددته مسبقًا.	 
اطلب إليهم أن يتدربوا على اإللقاء أمام أسرهم وزمالئهم قبل تصوير 	 

الفيديو.
الطلبة 	  البادلت، ويمكنك تشجيع  الفيديو في  الطلبة على عرض  شّجع 

على إلقائه في اإلذاعة المدرسية.
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نشاط 5.1نتاجات التعلم
- يتعرف تأثير البشر في البيئة.

نشاط 5.2
- يسهم في الوعي البيئي والمسؤولية الذاتية تجاه 
استخدام  إعادة  طريق  عن  األرض  كوكب 

العناصر.

نشاط 5.3
لمعرفة  السن  كبار  أحد  مع  مقابلة  يجري   -
النشاط  في  التكنولوجية  التغيرات  أثرت  كيف 

االقتصادي وأنماط الحياة.
- يكتب تقريًرا قصيًرا عن ثالث مهن.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 5.1 خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة 
أو العلوم الحياتية

وجه الطلبة إلى تعّرف قصر عمرة والرجوع 	 
إلى المصادر الخاصة بمنطقة األزرق وقصر 
عمرة والتغييرات التي طرأت عليها وأبرزها 
التصحر. وجههم إلى إجابة األسئلة المطروحة 

ومناقشتها وتحميل نتائجهم على البادلت.
وضح لهم أنهم سيجرون مقابلة مع أحد كبار 	 

تقديم  ثم  العربية،  اللغة  معلم  بمتابعة  السن 
نتائجها وعرضها على البادلت.

نشاط 5.2 أي من معلمي المباحث المختلفة
وجه الطلبة إلى العمل في مجموعات والتفكير 	 

منطقتهم  تعانيها  التي  البيئية  المشكالت  في 
وتسهم  منها  تحد  أن  يمكن  التي  الحلول  وفي 
في حماية بلدهم والعالم في نهاية األمر. تابع 
معهم واستمع لمناقشتهم، وجههم إلى استخدام 
بالمشكلة،  )الشعور  المشكلة  حل  إستراتيجية 
أسبابها،  عليها،  تدل  التي  المظاهر  تحديد 
الحل،  الختبار  التجريب  للحل،  فرضيات 

النتائج(.
في 	  التفكير  من  لتمكينهم  مثااًل  لهم  اذكر 

إليهم  واطلب  أعمالهم  تابع  المشكالت،  حل 
المشكلة  حل  إلستراتيجية  وفقًا  مراجعتها 
وعرضها على زمالئهم في الصف وتحميلها 

على البادلت.

نشاط 5.3 خاص بمعلمي اللغة العربية
المسبق 	  اإلعداد  ضرورة  على  طلبتك  مع  اتّفق 

لألسئلة األساسية التي ستطرح على المدعّو للقاء 
الصحفي.

مقابلة 	  إجراء  نموذج  كتابة  إلى  الطلبة  وجه 
يتضمن:

- اسم الصحفي )الطالب الذي أجرى المقابلة(.
- موضوع النقاش.

المقابلة،  معه  أجريت  الذي  الشخص  اسم   -
ودوره في المجتمع.

- األسئلة التي ستطرح على الشخص المعني.
نبه الطلبة إلى اآلتي:	 

- أخبر الشخص عن المشكلة سلفًا، وال تنَس 
ترتيب موعد مسبق معه.

إذ  المقابلة،  إجراء  في  زميلك  مع  تشارك   -
لتدوين  زميل  المقابلة  في  يكون  أن  يفضل 
بعد  معك  المعلومات  وتدقيق  اإلجابات، 
المقابلة إذا كانت المقابلة مكتوبة ال مسّجلة، 

ثُمَّ كلف الطلبة كتابة التقرير.
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نشاط 5.4نتاجات التعلم
- يقترح إجراءات لتحسين بيئته المحلية.

- يتخذ إجراءات إيجابية نحو بيئته المحلية.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 5.4 أي من معلمي المباحث المختلفة
وجه الطلبة إلى التخطيط لحملة وتنفيذها؛ على 	 

أن تسهم في تحسين البيئة وساعدهم على الربط 
بين نشاط حل المشكالت الذي نفذوه والحملة 
التي سينظموها، وجههم أيًضا إلى التنسيق مع 
التي  المحلية  والجهات  المدرسة  في  المعنيين 
يمكنها المساعدة، كلفهم توثيق حملتهم وتحميل 
على  الحملة  وخطة  الفيديوهات  أو  الصور 
وتوزيع  الجماعي  العمل  أهمية  أكد  البادلت. 

األدوار في هذا النشاط.
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نشاط 5.5نتاجات التعلم
Students will be able to:
- debate the topic: "Humans have negatively 

impacted the Earth's environment."

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 5.5 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
1. Explain the meaning of the word ‘debate’ 

to students.
2. Tell the students that debates always have 

two sides. A side that agrees with an idea 
and another side that disagrees.

3. Write the following statement on the board: 
“Humans have negatively impacted the 
Earth’s environment.” )You may need to 
explain the meaning of the word “impact” 
to students(.

4. Ask the students if they agree or disagree 
with the statements. Then ask them to work 
in pairs or individually and create a mind 
map with why they agree/disagree.

5. You may use this template to help students 
organize their thoughts. 
https://en.islcollective.com/english-esl-
worksheets/material-type/conversation-
and-dialogs/debate-template/119038.

6. Students can create a video debating 
different sides. This can be done in groups 
of four.
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نشاط 5.6نتاجات التعلم
Students will be able to:

- understand that there are jobs in society 
which can be take for granted, yet they are 
essential for society. 

- present information about an essential job 
in society that we might take for granted.

التعريف بالنشاط 
والتغذية الراجعة 

الخاصة به

نشاط 5.6 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
1. Define the word “granted” for students. 

Have them give you examples of things that 
they might take for granted. 

2. Next, explain to students how cyanobacteria 
living in oceans produce most of the Earth’s 
oxygen. The job that these bacteria have is 
a very important job, yet we as humans take 
this bacteria for granted.

3. Similarly ask students to think of jobs that 
are needed by a society to ensure that it 
functions safely and effectively but that you 
think are not appreciated.

4. Next, ask them to select one of these jobs 
and research more about it and present what 
they found out on Padlet.
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مشروع )2(: الطريق إلى النجوم

مهاراٌت حياتيةٌ:
االتصال والتواصل، مثل اإلقناع والتشويق.	 
مهارات التفكير الناقد، واإلبداعّي، وحّل المشكالت.	 
المهارات التكنولوجية.	 
المرونة والتكيّف.	 
مهارات حياتية أخرى: صنع  القرار، وإدارة الوقت، والعمل التعاونّي.	 

معارُف ومهاراٌت أساسيّةٌ سابقةٌ:
اللغة العربية: التلخيص، والمحادثة، والميزان الصرفي، وأبنية األفعال، وكتابة السيرة الغيرية.	 
 	skimming and scanning texts, debate and guided writing skills :اللغة اإلنجليزية
العلوم: الكوكبات النجمية، وعلم الفلك، واالندماج النووّي، والعناصر، ومكونات الّذّرة، والجاذبية، والكتلة.	 
الرياضيات: النسب المثلثية للزوايا في الدورة الواحدة، وزوايا االرتفاع واالنخفاض، ونظريات الدائرة.	 

مقدمة المشروع:

يتتبع  رحلةً  يتناول  إذ  النجوم"،  إلى  "الطريق  بعنوان:  العاشر،  للصّف  التعلم  أنشطة جسور  ثاني  هو  المشروع  هذا 
فيها الطالب تطورات علم الفلك في أربع مراحل رئيسة، هي: الحضارات القديمة، ثّم الحضارة اإلسالمية، ثّم العصر 
الحديث، انتهاًء بالمستقبل. وفي كّل مرحلة يضيف الطالب الجديد إلى معارفه و مهاراته، وينفذ مهمات عديدةً تشّكل في 
مجموعها خطًّا زمنيًّا لتطور علوم الفلك، وتشمل مهمات الطالب في هذا المشروع صناعة أدوات رصد فلكّي بسيطة، 
وترجمة فقرة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية، وتقديم التوعية عن الفرق بين علم الفلك والتنجيم، وصناعة لوحة 
فنية للكوكبات النجمية بأدوات ومواّد متاحة، وحاّلً لبعض المسائل الرياضية، وكتابة سيرة غيرية، وكتابة قصة من 
تحقق  مهمات عديدةً  المشروع  هذا  يتضمن  المتنوعة.  المهمات  وكثيًرا من  العلمّي، وتصميم مركبة فضائية،  الخيال 
نتاجات التعلم في المباحث المختلفة، وتوظّف مهارات حياتيةً إضافيةً، مثل مهارات القرن الحادي والعشرين. ستكون 

نتاجات هذا المشروع واضحةً وموثقةً على التطبيق اإللكترونّي "البادلت".
يتطلب هذا المشروع تعاونًا كبيًرا من معلمي المباحث المختلفة على دعم الطالب علميًّا وتقنيًّا في تنفيذ المهمات وربطها 

بحياته الواقعية.

العلوُمالرياضياُتاللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة
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نشاط 1.1نتاجات التعلم
- يتعرف بعض األدوات البسيطة لرصد النجوم، 

مثل الميركيت.
نشاط 1.2

- يستقصي مفهوم النجم في الحضارات القديمة 
وفي الثقافة المحلية.

نشاط 1.4
- يتعرف ثقافة الشاعر الجاهلّي في علم النجوم.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.1
خاص بمعلمي الفيزياء وعلوم األرض والبيئة

بإحدى 	  الخاّص  النّص  قراءة  إلى  وجههم 
رصد  في  الناس  استخدمها  التي  األدوات 
السماء في الحضارات القديمة، مثل الميركت، 
وحفزهم إلى صنع هذه األداة واستخدامها في 
رصد عمود مرتفع، ثّم استخدامها في رصد 

أحد النجوم أو القمر أو أّي جرم مضيء.
حفزهم إلى البحث عن أدوات قديمة صنعت 	 

النهرين،  بين  واستخدمت في حضارات ما 
المائية،  والساعة  الشمسية،  المزولة  مثل 
حّملوها  التي  ونتائجهم  إلجاباتهم  واستمع 
االطالع  إلى  أيًضا  ووجههم  البادلت،  على 
روابط  مشاركة  عبر  زمالئهم  أعمال  على 

أنشطتهم على البادلت.
نشاط 1.2

خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة واللغة 
العربية

الطريق إلى النجوم حفز الطلبة إلى البحث 	 
القديمة،  الحضارات  في  النجم  مفهوم  عن 
والفرعونية،  اليونانية،  الحضارة  مثل: 
وحضارات ما بين النهرين، والعرب قديًما، 
كما  عنها  بسيطة  فكرة  كتابة  إلى  ووجههم 
تابع  النشاط.  في  النّص  مربع  في  ورد 
األفكار  هذه  كتابة  إلى  ووجههم  إنجازاتهم، 

وتحميلها على البادلت.

نشاط 1.4 خاص بمعلمي اللغة العربية
مقوالت 	  أو  جاهلية  شعرية  أبيات  عن  البحث 

جاهلية  تضمنت علم النجوم والكواكب.
مهّد للنشاط بحديثك عن أهمية الشعر الجاهلّي في 	 

علم  كان  إذ  كلّها،  بأنواعها  الثقافية  الحياة  توثيقه 
الفلك والنجوم من اهتماماتهم.

ناقش الطلبة في البيت اآلتي، ُمبيّنًا ربط الشاعر 	 
فصل الشتاء بحركة النجوم والفلك:

إذا ما قارن القمر الثّريّا       لثالثة، فقد ذهب الّشتاء
اطلب إليهم أن يبحثوا في: أوعية المكتبة المدرسية، 
أقوال  أو  شعرية  أبيات  عن  البحث  محركات  أو 
نثرية تضمنت النجوم وعلم الفلك، أو أرشدهم إلى 
بعض المراجع القديمة، مثل "األنواء في مواسم 
العرب"، البن قتيبة الّدينورّي، وبعض الدراسات 
القديم  العربّي  الشعر  في  "النجوم  مثل  الحديثة، 
األمير  عبد  يحيى  األموّي"  العصر  أواخر  حتى 

شامي، الفتًا انتباههم إلى توافرها إلكترونيًّا.
إليها، 	  توصلوا  التي  األبيات  توثيق  إليهم  اطلب 

على  عرضها  ثم  فيها،  وناقشهم  نتائجهم  وتبادل 
البادلت.

بيّن لهم ما تفيده حروف الزيادة على أبنية األفعال.	 
راجعهم في معاني الزيادة، ثّم اطلب إليهم أن يتناقشوا 	 

في معنى البيت ليستنتجوا المعنى المطلوب.
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المرحلة األولى
)الحضارات القديمة(

المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 1.3نتاجات التعلم
االرتفاع  زوايا  قياس  في  الكلينومتر  يستخدم   -
واالنخفاض لبعض األجسام، مثل: شجرة، أو 
عمود، أو القمر أو أحد النجوم في وقت محدد.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.3 خاص بمعلمي الرياضيات
كتاب 	  في  النشاط   قراءة  الطلبة  إلى  اطلب 

الرياضيات الخاص بأداة الكلينومتر، ووجههم 
ارتفاع  قياس  في  واستخدامها  صناعتها  إلى 
خطوات  باتباع  مدرستهم  في  العلم  سارية 
العمل  خطوات  عن  تقرير  إعداد  ثم  النشاط. 
والنتائج وصور لألداة وتحميلها على البادلت. 
أشجع الطلبة على البحث في إمكانية استخدام 
النجوم مع تبرير  أبعاد  الكلينومتر في حساب 
لهذا  أخرى  طرائق  عن  والبحث  إجاباتهم 

الغرض.

المواد األدبيةالمواد العلميةالنشاط االختياري

نشاط 1.5نتاجات التعلم
- يرصد بعض كوكبات البروج ويسميها.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.5 خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة
وجه الطلبة إلى مالحظة السماء من منازلهم أو 	 

أّي مكان يسهل منه رصد السماء. حفزهم إلى 
مالحظة بعض الكوكبات الواردة في الكتاب، 
مثل الجبار، والدّب األكبر، ووجههم كذلك إلى 
المراجع المناسبة التي تساعدهم، وحفزهم إلى 
في  ما شاهدوه  لمقارنة  في مجموعات  العمل 

صفحة السماء، وربطه بنشاط اللغة العربية.
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)الحضارة العربية 

اإلسالمية(
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 2.2نتاجات التعلم
- يميز بين التنجيم وعلم الفلك.

- يستقصي الفرق بين التنجيم وعلم الفلك.
نشاط 2.3

األسطرالبية  مريم  عن  نبذةً  يتضمن  منشوًرا  يصمم   -
وإنجازاتها.

- يبحث عن إنجازات العلماء العرب والمسلمين في علم 
الفلك.

نشاط 2.1
- يقرأ النّص قراءة صامتة فاهمة.

حياة  في  النجوم  أهمية  عن  يتحدث   -
اإلنسان عموًما، والعربّي خصوًصا.
- يلخص النّص عارًضا أبرز أفكاره.

- يبحث عن كلمات على األوزان المطلوبة.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 2.2 خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة
الفلك 	  علم  عن  تعلموه  ما  تلخيص  إلى  الطلبة  وجه 

والتنجيم، والفرق بينهما والبناء على ذلك للتمييز بين 
المطلوب،  لهم  النشاط. وضح  في  الواردة  العبارات 
شجع  الفلك.  لعلم  تتبًعا  يعّد  وأيها  تنجيًما  يعّد  وأيها 

الطلبة على تبادل األفكار وتبرير إجاباتهم.
الجمهور 	  أفكار  استطالع  مهمة  للطلبة  وضح 

األسرة  من  بالطالب  محيطة  )مجموعة  ومعرفتهم 
وعلم  التنجيم  بين  الفرق  واألصدقاء(،  والجيران 
النشاط. ساعدهم  المطروحة في  للمعايير  الفلك وفقًا 
وتقسيم  البيانات  جمع  عن  استفساراتهم  إجابة  على 
وشاهد  األسئلة،  وإجابة  نسبها  وإيجاد  اإلجابات، 
عروضهم واستمع لنتائجهم، منظًّما الوقت، ثّم اطلب 

إليهم تحميل أعمالهم على البادلت.
نشاط 2.3 خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة

وجه الطلبة إلى قراءة النّص عن مريم األسطرالبية، 
وتصميم منشور يتضمن نبذةً عنها وإنجازاتها. وجههم 
أيًضا إلى متابعة الفيديو الخاّص باألسطرالب وكيفية 
عن  الطلبة  إنجازات  وتابع  استمع  وتطويره،  عمله 
طريق البادلت والوسائل األخرى عن المنشور ودور 
إنجازات  إلى  إضافةً  العلمية،   اإلنجازات  في  المرأة 
العلماء في الحضارة العربية اإلسالمية الذين اختاروهم 

الطلبة. شجعهم على متابعة الفيديوهات المرفقة.

نشاط 2.1 خاص بمعلمي اللغة العربية
أهمية النجوم في حياة البشر:	 
اطلب إليهم أن:	 
قراءةً 	  الّدينورّي  قتيبة  ابن  نّص  يقرأوا 

البصرّي  المنظم  ويستخدموا  صامتةً، 
لتحديد األفكار الخاصة بأهمية النجوم.

حياة 	  في  النجوم  أهمية  عن  يتحدثوا 
العربّي شفويًّا ثنائيًّا.

بعض 	  عن  باحثين  أفكارهم،  يلخصوا 
نين ذلك  اإلشارات القرآنية للنجوم، وُمدوِّ

على دفاترهم، ثم رفعها على البادلت.
ذّكر الطلبة بالميزان الصرفي، وأهمية 	 

لوزنها.  الكلمات  مجرد  عن  الكشف 
ورفعها  إجاباتهم  تدوين  إليهم  واطلب 

على البادلت.
اطلب إليهم قراءة النّص قراءةً صامتةً. 	 

ناقشهم في الشروط التي  وضعتها وكالة 
فرادى  العمل  إلى  الطلبة  وجه  ناسا. 
الجاهزة  "منى"  لمهنة  بطاقة  الختيار 
الختيار  مقنعة  أسباب  وكتابة  مسبقًا، 
صاحبة البطاقة. ذّكرهم باستخدام زمن 
اإلقناعية  والكتابة  البسيطة  المضارع 

.)persuasive argument(
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المواد األدبيةالمواد العلميةالنشاط االختياري

نشاط 2.4نتاجات التعلم
- يصنع نموذًجا أو محاكاةً للقبة السماوية.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 2.4 خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة
استمع ألفكارهم في صناعة نموذج للقبة السماوية 	 

في  تنفيذها  على  وشجعهم  البروج،  وكوكبات 
إلى  وحفزهم  المدرسة،  مختبر  في  أو  المنزل 
بأعمالهم  الخاصة  والفيديوهات  الصور  تحميل 
أعمالهم  تقييم  على  وساعدهم  البادلت،  على 
كتابهم  في  بالكوكبات  الخاصة  بالصور  مقارنةً 
المدرسّي والمراجع على البادلت، وحفزهم إلى 
تقديم عروض فلكية لألطفال في أسرتهم أو في 

المدرسة.
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)العصُر الحديُث(

المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 3.1نتاجات التعلم
المستعر عن  فوق  النجم   مفهوم  يبحث عن   -
طريق رصد التلسكوب وصوره على موقع 

ناسا.
نشاط 3.2

- يحسب طول القوس، ومساحة القطاع الدائري.

نشاط 3.4
Students will be able to:

- apply their prior knowledge of the 
world and the language )Schemata(  to 
form sentences that are semantically 
and syntactically correct.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

وعلوم  الفيزياء  بمعلمي  خاص   3.1 نشاط 
األرض والبيئة

اعرض على الطلبة الصورة الموجودة في 	 
نشاط النجم فوق المستعر وبالعودة إلى دورة 
حياة النجوم في كتاب علوم األرض والبيئة، 
موت  مراحل  من  مرحلة  أنه  لهم  موّضًحا 

النجم.
قيم رسومات الطلبة لدورة حياة النجوم، ثّم 	 

قدم لهم التغذية الراجعة.
نشاط 3.2 خاص بمعلمي الرياضيات

وّجه الطلبة إلى قراءة المهمة جيًدا، وتحديد 	 
يوضح  تقريبي  شكل  ورسم  المعطيات 

المعطيات.
وتحديد 	  السؤال  فهم  على  الطلبة  ساعد 

المهمة  وعالقة  المناسبة  الحل  استراتيجية 
بحساب طول القوس في الدائرة.

وقدم 	  ذلك،  أثناء  في  الطلبة  إجابات  الحظ 
نقاًشا  أدر  ثم  أمكن.  ما  الراجعة  التغذية 
جماعيًّا للمناقشة في أبرز األخطاء المفاهيمية 

الشائعة التي الحظتها في إجابات الطلبة.

نشاط 3.4 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
- Revise the present simple tense with 

the students, and remind them that 
we use it to list scientific facts.

- Encourage the students to look up 
the meanings of the new words in 
a dictionary, then ask them to write 
some facts they know about the stars.

- Ask the students to work in groups of 
three to unjumble the words to form 
correct and meaningful sentences, 
then a delegate from each group will 
write the sentences on the whiteboard 
and students will compare their 
answers .

- Finally, guide the students to write 
their answers in the provided spaces 
on the padlet.
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المرحلةُ الثالثةُ
المواد األدبيةالمواد العلمية)العصُر الحديُث(

نشاط 3.3نتاجات التعلم
- يحدد مفهوم النجم وفقًا للعلم الحديث.  

والهيليوم  الهيدروجين  تركيب  يوضح   -
ودورهما في نشأة النجم وتطوره.  

وفقًا  للذرة  المختلفة  المكونات  يميز   -
لخصائصها ومواقعها.

نشاط 3.5
- يقرأ النص الشعري قراءة صامتة فاهمة معبرة.

- يوضح الصور الفنية ودالالتها.
- يفهم ويطبق حقوق اإلنسان.

نشاط 3.6
- يربط بين العمل الجاّد والطموح والنجاح.

- يكتب سيرةً غيريةً ألحد العلماء العرب في مجال علم 
الفلك الحديث والتخصصات المرتبطة به.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 3.3 خاص بمعلمي الكيمياء
الخاّص 	  الشكل  تأمل  إلى  الطلبة  حفز 

الهيدروجين والهيليوم،  بمكونات ذرة 
وساعدهم على فهم المقصود بالنظائر 
عبر طرح أمثلة متعددة، ووضح لهم 
وكيف  العناصر  بأيونات  المقصود 
ربط  على  ساعدهم  تتأين.  أن  يمكن 
هذه المفاهيم الواردة في كتاب الكيمياء 
االندماج  فهمهم  من  تحقق  بالنشاط، 
النجوم  في  يحدث  الذي  النووّي 
التفاعل  وبين  بينه  الفرق  وفهمهم 
الكيميائّي. تابع إنجازاتهم التي حّملت 

على البادلت.

نشاط 3.5 خاص بمعلمي اللغة العربية
قراءة النّص الشعرّي وربطه ببنود حقوق اإلنسان.	 
ثّم 	  صامتةً،  قراءةً  الشعرّي  النّص  قراءة  إليهم  اطلب 

جمال  وتذّوق  والنجوم،  الفلك  ألفاظ  مواضع  تحديد 
تعبير الشاعر في توظيفها فنيًّا لبيان القيم اإلنسانية.

اطلب إليهم استخدام المعجم الوسيط أو اإللكترونّي في 	 
تفسير بعض المعاني التي يحتاجون إليها.

الفنّي 	  التصوير  لبيان  الثالث  البيت  إليهم تفسير  اطلب 
)فحمة، فرقد( وبيان دالالته.

كلّفهم ربط األبيات الشعرية ببنود حقوق اإلنسان.	 
نشاط 3.6 خاص بمعلمي اللغة العربية

وجه الطلبة إلى كتابة سيرة غيرية لعالم أََحبه.	 
العالم 	  المعلومات عن  إلى ضرورة جمع  الطلبة  وجه 

المطلوب، ثّم وجهّهم إلى تنظيم هذه المعلومات زمنيًّا 
مع ضرورة اختيار أفضلها وأقواها، وما يخدم صاحب 

السيرة.
وّجه الطلبة إلى محاكاة النموذج في النشاط، أو النماذج 	 

المدرجة في البادلت.
قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في العثور على عالم 	 

في الفلك والنجوم؛ لذا ساعدهم على ذلك، اقترح عليهم 
شاهين  مصطفى  عن:  الكتابة   - المثال  سبيل  على   -
فارووق  الفضاء،  برع في مجال  الذي  اللبنانّي  العالم 

الباز، مها عاشور.
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نشاط 3.7نتاجات التعلم
Students will be able to:
- list facts about the stars and the life cycle 

of a star using the present simple tense.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 3.7 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
1. Remind the students with the life cycle 

of the stars, and ask them the following 
question )Where  does a star go after it 
dies?( 

2. Tell the students that they are going to 
watch a YouTube video to know more 
about the stars and provide them with a 
sheet where they can write at least three 
facts. 

3. Invite the students to watch the video, and 
tell them that they can  use s 3D goggles.
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المرحلة الرابعة 
)علم الفلك في 

المستقبل(
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 4.1نتاجات التعلم
- يقترح خصائص كوكب جديد فيه حياة.

نشاط 4.2
- يقترح تصميًما للصاروخ أو المركبة الفضائية.

نشاط 4.4
بالمعادالت  للصاروخ  األولّي  التسارع  يحدد   -

التربيعية الرياضية.
- يحل نظاًما من معادلتين أسيتين.

نشاط 4.5
- يطبق قوانين الدائرة في بعض الحسابات المتعلقة 

برحلة الهبوط على سطح الكوكب.
نشاط 4.6

والكوكب  األرض  على  الجاذبية  بين  يقارن   -
الجديد، وتأثير ذلك في بعض الظواهر، وسلوك 

األجسام المتحركة على سطح الكوكب.
نشاط 4.7

التي  المسافة  لحساب  الحركة  معادالت  يستخدم   -
يقطعها جسم ما.

نشاط 4.8
المشكالت  حّل  ومهارات  النقدّي  التفكير  يطبق   -
تذاكر  على  سيحصل  من  تحدد  قرارات  لصنع 

السفر إلى الفضاء. 
نشاط 4.9

- يعطي األسباب والمبررات التي تجعل وظيفة ما 
أهم من غيرها من وجهة نظره.

نشاط 4.3
Students will be able to:
- design a play area on a spaceship and 

write a short paragraph describing it.
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التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 4.1 أي من معلمي المباحث المختلفة
الحياة على 	  تأمل مقومات  الطلبة  إلى  اطلب 

كوكب األرض عبر أسئلة متنوعة، مثل: هل 
العيش  نستطيع  ماء؟ هل  الحياة دون  تصلح 
دون هواء، أو غالف جوّي، أو دون نباتات؟ 
إلى  معهم  متوّصاًل  إجاباتهم،  في  ناقشهم 
األرض  كوكب  على  الحياة  مقومات  تقدير 

عبر المحافظة عليها قدر اإلمكان.
نشاط 4.2 خاص بمعلمي الفيزياء

تؤثر 	  التي  األمور  بعض  إلى  الطلبة  نبّه 
المسافرين  عدد  مثل:  المركبة،  تصميم  في 
كباًرا  كانوا  لو  السفر.  ومدة  وأعمارهم، 
جميًعا، لما احتجنا إلى منطقة ألعاب، وكمية 

الوقود المطلوبة ونوعه.
المركبات 	  لبعض  صوًرا  عليهم  اعرض 

الفضائية، واشرح لهم عن بعض الخصائص 
مع  المقاومة  لتقليل  االنسيابية  مثل  العامة، 
بمواّد  المركبات  وتغليف  الجوّي،  الغالف 
اتقاء  الحرارّي  والعزل  للحرارة  مقاومة 
حرارة االحتكاك في أثناء اإلقالع  والهبوط، 
الفضاء  في  ا  جّدً المنخفضة  والحرارة 

الخارجّي.

نشاط 4.3 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
- Ask the students the following 

question: )What do you think people 
who live in the space use?(

- Divide the students into groups of 
four, and ask them to write a list of 
things people in the space might 
need or use. )Draw the students' 
attention to the fact that there are 
adults and children and their needs 
might be different.(

- Ask each group to display their 
answers on the walls of the classroom, 
then ask the student to get engaged in 
a gallery walk.

- Finally, ask each student to work 
individually to make his own 
description of a play area in the 
space. Guide the students to add 
their answers on  the padlet, and 
encourage them to draw their 
imagined designs and upload them 
as well.
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المرحلة الرابعة 
)علم الفلك في 

المستقبل(
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 4.4 خاص بمعلمي الرياضيات
مهّد للنشاط موّضًحا أهميته في المشروع وأهميته في 	 

تعلّم الموضوعات المختلفة.
وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط جيًدا وكتابة المعطيات، 	 

وتمثيل البيانات عند الحاجة إليها.
راجع الطلبة في مفهوم المعادلة األّسيّة وطريقة حلّها 	 

وطريقة حّل نظام من المعادالت األّسية.
قّدم بعض األمثلة للطلبة لتذكيرهم بطرائق الحّل.	 
قّسم الطلبة مجموعات، وشّجعهم على التعاون على 	 

حّل النشاط وتقديم التغذية الراجعة لبعضهم.
وّجه الطلبة إلى ضرورة تحميل أعمالهم على البادلت 	 

بطريقة واضحة ومناسبة.
نشاط 4.5 خاص بمعلمي الرياضيات

انتقل إلى نشاط الوصول اآلمن إلى الكوكب الجديد، 	 
مناقًشا الطلبة في فكرة النشاط وإمكانية حدوثه.

راجع الطلبة في تعريف قوس الدائرة والقطاع الدائرّي 	 
وقوانين حساب كّل من محيط الدائرة ومساحتها.

حّل مسائل متنوعة على حساب طول القوس ومساحة 	 
القطاع الدائرّي، موّضًحا عالقته بفكرة النشاط.

التغذية 	  وقّدم  العمل،  أثناء  في  الطلبة  إجابات  الحظ 
الراجعة ما أمكن، ثّم أدر نقاًشا جماعيًّا لمناقشة أبرز 
األخطاء المفاهيمية الشائعة التي الحظتها من إجابات 

الطلبة.

نشاط 4.6 خاص بمعلمي الفيزياء
ارتباطًا 	  ترتبط  الكوكب  جاذبية  بأّن  الطلبة  ذّكر 

ثّم نبههم إلى أّن  طرديًّا بكتلته بحسب قانون نيوتن، 
إال  ا،  جّدً ثقيلة  وأحذية  بذالت  يرتدون  الفضاء  رواد 
فيساعدهم  بوزنها،  يشعرون  ال  الجاذبية  النعدام  أنّه 
ذلك على الحركة عند الهبوط على سطح القمر؛ ألّن 

جاذبيته أضعف من جاذبية األرض.
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المرحلة الرابعة 
)علم الفلك في 

المستقبل(
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 4.7 خاص بمعلمي الفيزياء
وجه انتباه الطلبة إلى أن الجاذبية على هذا الكوكب 	 

مختلفة عن الجاذبية على األرض.
ساعد الطلبة في التطبيق على معادالت الحركة.	 
صحح أخطاء الطلبة وقدم لهم التغذية الراجعة.	 

نشاط 4.8 أي من معلمي المباحث المختلفة
قسم الطلبة مجموعات ووزع المهمات عليهم.	 
تابع عمل الطلبة و ناقشهم في الحلول التي يقترحونها 	 

للمشكالت المعطاة.
وجه المجموعات إلى تبادل األفكار واالقتراحات.	 

نشاط 4.9 أي من معلمي المباحث المختلفة
يمكن االستمرار في العمل مجموعات كما في النشاط 	 

السابق.
نظم نقاش الطلبة حول المهمات واطلب إليهم  تبرير 	 

أهمية هذه الوظيفة للمجتمع.
ساعد الطلبة على تحميل أعمالهم على البادلت.	 
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المواد األدبيةالمواد العلميةالنشاط االختياري

نشاط 4.10نتاجات التعلم
Students will be able to:
- make predictions about the future of astronomy 

and travelling to space and compare to the old 
ways of travelling and studying space.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 4.10 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
- Write the date "2060" on the whiteboard, then 

ask the students the following question )Do 
you think that travelling to space will be easier 
by 2060? why?(.

- Ask the students who think that the answer 
is "yes" to stand up and those who think the 
answer is "no" to sit down and raise one hand 
up. 

- Write the following sentence on the white board 
)In 2060, People may/ might / could  own small 
spaceships(, then remind the students with the 
future possibility and probability modal verbs. 

- Guide the students to work in teams of three or 
four in order to write few sentences indicating 
their predictions about travelling to space 
in the future , then ask them to draw their  
thoughts on cardboards to show the difference 
between the current and the future methods of 
travelling. 

- Lead a gallery walk where students can display 
their work and review the work of the other 
groups.

- Encourage the students to present and discuss 
their thoughts in a group discussion and 
reinforce appropriate and valid arguments.
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مهاراٌت حياتيةٌ:
االتصال والتواصل، مثل اإلقناع والتشويق.	 
مهارات التفكير الناقد، واإلبداعّي، وحّل المشكالت.	 
المهارات التكنولوجية.	 
المرونة والتكيّف.	 
مهارات حياتية أخرى: صنع  القرار، وإدارة الوقت، والعمل التعاونّي.	 

معارُف ومهاراٌت أساسيّةٌ سابقةٌ:
)الميزان 	  الصرف  علم  المطلوبة،  األدبية  باألنواع  الكتابة  سليمة،  بلغة  التحدث  التفسيرية،  القراءة  العربية:  اللغة 

الصرفي، المشتقات(.
 	Writing different types of sentences and good paragraphs with a topic sentence  :اللغة اإلنجليزية
العلوم: الغيوم، أشكال الهطول، البرق والرعد، مبدأ برنولي، العناصر الكيميائية، تفاعل االحتراق.	 
الرياضيات: تمثيل االقترانات بيانيًّا، المتتاليات الخطِّية والتربيعية وكتابة حدودها.	 

مقدمة المشروع:

نًا زيارة إلى معرض  هذا المشروُع هو الثالث من أنشطِة جسوِر التعلِم للصفِّ العاشِر بُعنواِن "معرض الفنون"، ُمتضمِّ
فني يتجول فيه الطالب في أربعة أجنحة فنية رئيسة، هي: الفن في السماء، وفن الرسم على الجدران، والفن في الطبيعة، 
واألعمال الفنية. في كلِّ جناح يضيُف الجديد إلى معارفه ومهاراته، وينفذ مهماٍت عديدة تشّكل في مجموعها معرًضا 
ا به، تحقُق نتاجات التعلم في المباحث المختلفة، وتوظّف مهاراٍت حياتية إضافية، مثل مهاراِت القرن الحادي  فنيًّا خاّصً

والعشرين. ستُوثَّق نتاجات هذا المشروِع على التطبيِق اإللكتروني "البادلت".
يتطلب هذا المشروع تعاونًا كبيًرا من معلمي المباحث المختلفة من أجل دعم الطالب علميًّا وتقنيًّا في تنفيذ المهمات 

وربطها بحياته الواقعية.

العلوُمالرياضياُتاللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة
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الباب األول
جناُح "الفنُّ في 

السماِء"
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 1.1نتاجات التعلم
- يميز أشكال الغيوم المختلفة في السماء.
- يربط نوع الغيوم بحالة الطقس المرافقة.

نشاط 1.2
Students will be able to:
- describe a snowflake verbally in English.
- follow simple instructions in English for making 

a snowflake out of paper.
نشاط 1.3

- يقرأ النص قراءة فاهمة، ُمبِديًا رْأيَهُ في ما يقرأُ ومناقًشا 
زميله.

- يستخرج المباني واألوزان الصرفية المطلوبة.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.1
خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة

وّجه الطلبة إلى تأمل أشكال الغيوم في 	 
السماكة  حيث  من  ومقارنتها  الصورة 
كتاب  في  الموجودة  بالغيوم  والشكل 
حالة  في  الطلبة  ناقش  االرض.  علوم 
هذه  أنواع  المرافقة  المتوقعة  الطقس 
نوع  أو  تشكلها  لظروف  تبًعا  الغيوم 

الجبهة الهوائية المرافقة لبعضها.

نشاط 1.2 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
Part 1:
1. Introduction: Explain to students that the 

ability to describe something clearly is an 
important skill to have in any field. Being 
able to describe something in Arabic and 
English makes them even more skilled.

2. To do this, a student needs to have a  
personal word bank of adjectives to use. 
So, ask students to work in to list /identify 
key adjectives that they could use when 
describing snowflakes. )This step allows 
students to know that every task has steps 
within it to complete. They are doing this 
step as a way to support them. As they 
become more fluent in English, this step 
will become completed cognitively as they 
speak(.

3. Next, ask each pair to select a snowflake 
from the images and to write down bullet 
points that will help them describe the 
snowflake of his/her partner. Remind them 
that their partner will need to guess which 
snowflake they are describing based on the 
description that they provide.
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الباب األول
جناُح "الفنُّ في 

السماِء"
المواد األدبيةالمواد العلمية

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

تابع نشاط 1.2 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية

Note: to differentiate you can provide sentence 
starters such as: “The snowflake has…” or 
“The snowflake is…”.

Part 2:
1. Explain to students that following 

instructions/procedures correctly is a very 
important skill to have in many professions. 
Give the example of a scientist/surgeon/nurse 
following procedures.

2. Next, ask students to read the directions of 
making the snowflake and follow them in 
order to successfully make a snowflake.

3. Finally, ask them to stick to a dark colored 
background and write a sentence about what 
makes snowflakes unique. )You may want 
to create a board of these snowflakes in the 
classroom.(

نشاط 1.3 خاص بمعلمي اللغة العربية
حفّز الطلبة إلى التفاعل مع النشاط موّجهًا بعض األسئلة 	 

مثل: من يصف السحابة والمطر والبرق؟ 
بم يمكن أن نشبه السحابة والمطر والبرق؟

البادلت 	  على  إجاباتهم  وتابع  األسئلة،  بحل  الطلبة  كلّف 
مقّدًما التغذية الراجعة حل.

قد يتعثّر بعض الطلبة في فهم األبيات؛ لذا وضحها لهم، 	 
أو استخدم إستراتيجية تعليم األقران.

أجِر عصفًا ذهنيًّا مع طلبتك عن صيغ المشتقات، والميزان 	 
الصرفي، ثم كلّفهم حلها وتحميلها على البادلت.
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الباب األول
جناُح "الفنُّ في 

السماِء"
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 1.5نتاجات التعلم
- يستنتج الفلز الموجود في األلعاب النارية من ألوانها.

نشاط 1.6
- يمثل اقتران القطع المكافئ بيانيًّا.

- يذكر أمثلة على اقترانات في الطبيعة.

نشاط 1.4
اللوحتين  من  لكل  مناسبًا  تعليقًا  يكتب   -

المعروضتين.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.5 خاص بمعلمي الكيمياء
وجه الطلبة إلى تأمل المخطط الخاص باأللعاب النارية 	 

بأنها  لهم  عليه. وضح  تعتمد  وما  ألوانها  واسألهم عن 
لهم  فسر  المخطط.  في  يظهر  كما  بالعناصر  مرتبطة 
كيميائي  بتفاعل  وارتباطه  األلعاب  إلى مشعل  الحاجة 
خاص. ناقشهم في قواعد السالمة التي يجب أن ترافق 
على  المحملة  أعمالهم  تابع  األلعاب.  هذه  استخدام 
الكيميائية  التفاعالت  بين  العالقة  في  وناقشهم  البادلت 

واألشكال الفنية التي تظهر في السماء.
نشاط 1.6 خاص بمعلمي الرياضيات

النشاط من ثالثة أجزاء:	 
الفرع )أواًل(: وجه الطلبة إلى تأمل الرسم الذي يمثل 	 

الدائرة  أجزاء  عن  عليهم  أسئلة  واطرح  الماء،  قطرة 
القطر والمحيط(، وناقشهم في عالقة  )القطر ونصف 
الزمن بتغير نصف قطر الدائرة في حالة قطرة الماء، 
تعريف  في  وناقشهم  االقتران،  عليهم  اعرض  ثم 
كثيرات الحدود، واطلب إليهم إجابة السؤال المطروح 

في النشاط، واستمع لمبررات إجاباتهم.
المطر، 	  قوس  شكل  تأمل  إليهم  اطلب  )ثانيًا(:  الفرع 

ثم  المكافئ،  القطع  باقتران  الشكل  ربط  إلى  ووجههم 
جانبية،  ورقة  على  بيانيًّا  االقتران  تمثيل  إليهم  اطلب 
وناقشهم في المجال والمدى لالقتران المعطى، وتحقق 
من رسوماتهم البيانية، واطلب إليهم التحدث عن المجال 

والمدى لالقتران الممثل بيانيًّا باالستعانة بالرسوم. 
الفرع )ثالثًا(: اطلب إليهم تصميم مطويات تضم أمثلة 	 

من الطبيعة على االقترانات، واطلب إليهم التحدث عما 
تحتويه مطوياتهم من صور.

نشاط 1.4 خاص بمعلمي اللغة العربية
وّجه الطلبة إلى طريقة قراءة اللوحة قبل 

الكتابة:
وصف رسم اللوحة.. 1
بيان داللة اللوحة وما توحي به.. 2
تظهر . 3 التي  المناسبة  العبارات  كتابة 

تحليل اللوحة بلغة معبرة مناسبة.
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نشاط 1.7نتاجات التعلم
مستعينًا  الغيوم  ارتفاع  يحسب   -

بظاهرتي البرق والرعد.

نشاط 1.8
Students will be able to:
- identify imagery in poetry.
- exemplify a scientific concept through a literary 

piece )a poem or short story(.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.7 خاص بمعلمي الفيزياء
وجه الطلبة إلى تأمل صور البرق، 	 

وكيف  الظاهرة  هذه  عن  واسألهم 
تحدث وما نوع الغيوم التي تحدث 
إلى  وجههم  الظاهرة.  هذه  فيها 
مبحث  في  تعلموه  بما  االستعانة 
علوم األرض هذا العام وما تعلموه 
في الكهرباء السكونية في األعوام 

الماضية والمراجع على البادلت.
ذكرهم بسرعة الصوت والضوء، 	 

واسألهم عن طريقة حساب ارتفاع 
على  قدرتهم  من  وتحقق  الغيوم، 
االستعانة  إلى  ووجههم  ذلك، 
على  البادلت  على  بالمصادر 
مثااًل  معهم  حل  ذلك.  توضيح 
تشاهد  أنك  )افترض  ذلك  على 
البرق فور حدوثه وأن الزمن بين 
هو  الرعد  وسماع  البرق  مشاهدة 
إلى سطح  للوصول  الالزم  الزمن 
سرعة  معرفة  ومن  األرض، 
المسافة  حساب  يمكنك  الصوت 
فيها  التي حدثت  الغيمة  بيننا وبين 
فهمهم  من  تحقق  الظاهرة(.  هذه 
الظاهرة  هذه  تأمل  على  وشجعهم 
التي تمثل عروًضا فنية إضافة إلى 

أنها ظاهرة خير وإحياء لألرض.

نشاط 1.8 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية والكيمياء
I am a Firework
Part 1:
1. If in class, read the poem aloud to students. 

Students of any age enjoy being read to. If not, 
then students can read the poem individually. 
Please note that poems are best understood if 
read more than once.

2. Ask students to look up any words they may 
not know )using English dictionaries( or you 
may want to provide the definitions in English 
)in order to save time(.

3. Next, define the word “imagery” for students, 
either by writing it on the board and asking 
them to guess what it may mean or by writing 
the definition on the board. Make sure to 
provide examples when defining. You may 
also ask them to write their own examples.

4. Then, ask students to find examples of imagery 
from the poem and to upload them on Padlet.

Part 2:
5. Explain to students that in life things aren’t 

always black or white. There are often cases 
where things are gray. Similarly, you can be 
a person who studied a scientific subject in 
university, but is also a person who enjoys 
the arts or produces art in its various forms. 
Provide examples and open the discussion for 
the whole class to discuss in English.  

6. Next, ask them to work in pairs to complete 
the task in the activity pack.
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الباب الثاني
جناُح "فنُّ الرسِم 

على الجدراِن"
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 2.4نتاجات التعلم
- يرسم مخططًا يوضح عمل مبدأ برنولي 

في علب الرش.
- يصمم أداة رش تعمل على مبدأ برنولي.
في  صنعها  التي  الرش  أداة  يستخدم   -

رسم لوحة.

نشاط 2.1
- يناقش صعوبة الوضع المائي في األردن.

نشاط 2.2
- يعبر عن قضية بيئية مهمة بالرسم.

نشاط 2.3
. - يتحّدُث عن موقٍف حرم به من حقٍّ إنسانيٍّ

- يكتب مقالة عن أحد حقوق اإلنسان.
- يرسم شعاًرا يعبّر عن أحد حقوق اإلنسان.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 2.4 خاص بمعلمي الفيزياء
كتاب 	  إلى  الرجوع  إلى  الطلبة  وجه 

ومراجعة  الموائع،  وحدة  الفيزياء، 
مبدأ برنولي، ثم رسم المخطط الخاص 
بتوضيح مبدأ عمل علب الرش، تابع 
أعمالهم وقدم لهم التغذية الراجعة على 

البادلت الخاص بهم.
حفز طلبتك إلى عمل علب الرش من 	 

إلى  ووجههم  بسيطة،  منزلية  مواد 
يمكنك  بعملهم،  خاص  فيديو  تصوير 
إلى  أدواتهم  إحضار  إليهم  الطلب 

الصف وتجريبها أمام زمالئهم.

نشاط 2.1 خاص بمعلمي اللغة العربية
سهيل 	  للفنان  الجداري  الرسم  تأمل  إلى  الطلبة  وجه 

عطار وإلى هدف هذا الرسم وهو زيادة الوعي المائي 
في األردن؛ كون األردن من أفقر الدول بالماء.

اطلب إليهم إجراء نقاش في ما بينهم في جدوى إرسال 	 
رسالة عبر رسم الجداريات.                                

اطلب إليهم مناقشة أحد أفراد أسرتهم أو زميل في كيفية 	 
المحافظة على المياه في منازلهم أطول مدة ممكنة.

نشاط 2.2 أي من معلمي المباحث المختلفة
عليهم، 	  المعروضة  الجداريات  تأمل  إلى  الطلبة  وّجه 

وتدوين مالحظاتهم، وربطها بقضايا بيئية مهمة.
إليهم، 	  بالنسبة  مهمة  قضية  في  التفكير  إليهم  اطلب 

وتصميم رسم يعبر عنها، ثم تنفيذه مع زمالئهم على أحد 
جدران المدرسة. اطلب إليهم رفع أعمالهم على البادلت.

نشاط 2.3 خاص بمعلمي اللغة العربية
وّجه الطلبة إلى تأمل اللوحة المعروضة أمامهم وتدوين 	 

مالحظاتهم حولها وربطها بأحد حقوق اإلنسان.
اطلب إليهم التحدث عن موقف حرموا به من هذا الحق.	 
اطلب إليهم االستعانة باألسئلة المدونة في النشاط لكي 	 

تتولد أفكارهم لكتابة المقالة.
القضية 	  عن  يعبّر  شعاًرا  يرسموا  أن  على  شجعهم 

المطروحة، ثّم يرفعوا أعمالهم على البادلت.
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نشاط 2.5نتاجات التعلم
- يمثل االقتران الخطي بيانيًّا.

- يستخدم تطبيق ديسموس في تمثيل االقترانات بيانيًّا.

نشاط 2.6
Students will be able to:
- identify imagery in poetry.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 2.5 خاص بمعلمي الرياضيات
مهّد النشاط للطلبة بتوضيح أهميته في المشروع 	 

وأهميته في تعلم الموضوعات المختلفة.
وّجههم إلى قراءة النشاط جيًدا.	 
راجعهم في مفهوم االقتران الخطي وخصائصه 	 

وطريقة تمثيله بيانيًّا.
قّدم بعض األمثلة للطلبة لتذكيرهم بطرائق كتابة 	 

المعادلة الخطية.
قسمهم مجموعات، وشّجعهم على التعاون على 	 

حل النشاط وتقديم التغذية الراجعة.
وّجههم إلى ضرورة تحميل أعمالهم على البادلت 	 

بطريقة واضحة ومناسبة.
تابع إجاباتهم في أثناء العمل، وقّدم التغذية الراجعة 	 

ما أمكن، ثم أدر نقاًشا جماعيًّا لمناقشة أبرز األخطاء 
المفاهيمية الشائعة التي رصدتها في إجاباتهم.

نشاط 2.6 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
Amman Street Art
Part 1:
1. Introduce students to the concept of 

street art and the Baladk Street & 
Urban Art Festival. It is important 
here to connect with what they have 
taken in science about the paint used 
in street art.

2. First, individually, then in groups of 
3-4, ask students to select a mural 
and answer the questions in the 
activity sheet.

المواد األدبيةالمواد العلميةالنشاط االختياري

نشاط 2.7نتاجات التعلم
Students will be able to:
- create a video that discusses an important 

topic.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 2.7 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
Amman Street Art
Part 2:
Explain to students that social media has 
become very important for businesses, 
then ask them to imagine they are studying 
Media and Communications in college in 
order to create a video by selecting one of 
the options as a topic for the video.
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نشاط 3.1نتاجات التعلم
- يذكر فوائد األشجار للنظام البيئي.

- يبحث في أهمية األشجار لإلنسان والمناخ.
- يصنف بعض األشجار المعمرة في األردن، 

ويبحث عن أهميتها وأماكن وجودها.

نشاط 3.2
- يسهم في حملة زراعة األشجار.

للتغير  للتصدي  األردن  مساعي  عن  تقريًرا  يكتب   -
المناخي.

نشاط 3.3
من  مستوحاة  أشكااًل  تتضمن  تراثية  قطعة  يصمم   -

الطبيعة.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 3.1 خاص بمعلمي العلوم الحياتية
وجه الطلبة إلى كتابة أسئلة عن األشجار 	 

النشاط،  في  بالمقدمة  مستعينين  وإجابتها 
وكتاب األحياء، والمصادر على البادلت، 
الطبيعة،  لحماية  الملكية  الجمعية  وموقع 
معرفة  عن  ببالهم  تخطر  التي  واألفكار 
المزيد عن األشجار وأهميتها ودورها في 

النظام البيئي خصوًصا في األردن.
األشجار 	  تصنيف  إلى  أيًضا  وجههم 

ًحا أن جميعها  المعروضة في النشاط، ُموضِّ
التصنيف  بقواعد  وذكرهم  األردن،  من 
إلى  وحفزهم  المعمرة،  األشجار  وأنواع 
تصوير أشجار بيئتهم، وتصنيفها، وتحديد 

مواقع وجودها وتحميلها على البادلت.

نشاط 3.2 خاص بمعلمي اللغة العربية
تشجير، 	  حملة  في  المشاركة  على  طلبتك  شجع 

في  المشاركة  أو  الحملة  تنظيم  على  وساعدهم 
طريق  عن  يمكنك  أنه  وتذكر  عامة،  حمالت 
لتوفير  الزراعة  وزارة  مع  التواصل  المدرسة 
الشتالت المجانية، واختيار المواقع المناسبة لزراعة 

األشجار.
عن 	  للبحث  المناسبة  المراجع  إلى  طلبتك  وّجه 

لكي  المناخ؛  لتغيّرات  التصدي  في  األردن  جهود 
ًرا بالفيديو(  يعّدوا تقريًرا كتابيًّا أو تلفزيونيًّا )ُمصوَّ
كتابة  في خطوات  مناقشتهم  بعض  الموضوع  عن 
لهم  تضمينه صوًرا  يمكنهم  أنّه  لهم  وبيّن  التقرير، 
في أثناء زراعة األشجار، ثم تحميل تقريرهم على 
البادلت، وتابع إنجازاتهم وقّدم لهم التغذية الراجعة 

المناسبة.
نشاط 3.3 أي من معلمي المباحث المختلفة

شجع الطلبة على البحث عن أعمال فنية مستوحاة 	 
تقرير  وكتابة  والحيوانات(،  )النباتات  الطبيعة  من 
قصير مصور عن أحدها. حفزهم أيًضا إلى التأمل 
تنفيذ  أو  تطريز  لوحة  وصنع  التطريز،  مهنة  في 
وتصوير  األسرة،  أفراد  بمساعدة  صغيرة  قطعة 
التي  األسرة  في  المطرزة  اليدوية  األعمال  بعض 
المحلية  النباتات  أو  الحيوانات  صور  تتضمن 

وتحميلها على البادلت.
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نشاط 3.4نتاجات التعلم
- يكتب الحد العام لمتتالية.

تكعيبية،  تربيعية،  )خطية،  متتالية  يصنف   -
أسية(.

نشاط 3.5
Students will be able to:
- write a poem about a given topic )trees( 

in English.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 3.4 خاص بمعلمي الرياضيات
مهّد للنشاط بتوضيح أهميته في المشروع 	 

وأهميته في تعلم الموضوعات المختلفة.
وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط جيًدا.	 
راجع الطلبة في المتتاليات وأنواعها.	 
قّدم بعض األمثلة للطلبة لتذكيرهم بطرائق 	 

كتابة نمط المتتالية وكتابة الحد العام.
على 	  وشّجعهم  مجموعات،  الطلبة  قسم 

التغذية  وتقديم  النشاط  حل  على  التعاون 
الراجعة لبعضهم.

أعمالهم 	  تحميل  ضرورة  إلى  الطلبة  وّجه 
على البادلت بطريقة واضحة ومناسبة.

العمل، 	  أثناء  في  الطلبة  إجابات  تابع 
أدر  ثم  أمكن،  ما  الراجعة  التغذية  وقّدم 
األخطاء  أبرز  في  للمناقشة  جماعيًّا  نقاًشا 

المفاهيمية الشائعة في إجابات الطلبة.

نشاط 3.5 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
Trees
Preferably, do this activity outside, where 
there are trees.
1. Read the poem aloud to students. Discuss 

the meaning as a class and answer the 
question in the student activity.

2. Ask students to look at trees in nature or 
at pictures of trees and to reflect on them 
as they listen to the poem being read a 
second time.

3. Ask them to begin drafting a poem about 
a tree from their area. Remind them to 
use vocabulary that they have learned all 
year in English class. Encourage them to 
use imagery in their writing too.
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نشاط 3.6نتاجات التعلم
- يحدد محاور التماثل لبعض الكائنات الحية.

نشاط 3.7
- يقرأ النص قراءة فاهمة.

- يوازن بين النص المكتوب والرسمة.
المتعلقة  األفكار  بعض  في  زمالءه  يناقش   -

بالموضوع.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 3.6 خاص بمعلمي العلوم الحياتية
وعالقته 	  التماثل  مفهوم  عن  الطلبة  اسأل 

بموضوع  وذكرهم  الحية،  الكائنات  بتصنيف 
واألمثلة  المدرسي  األحياء  كتاب  في  التماثل 
على ذلك، وجههم إلى تأمل أشكال الحيوانات 
التماثل،  محاور  ورسم  النشاط  صورة  في 
بعض  عن  والبحث  البحر،  نجم  شكل  وإكمال 
محاور  فيها  تظهر  التي  والنباتات  الحيوانات 
التماثل ورسمها أو تصويرها، ثم تحميلها على 
األشكال  إكمال  إلى  أيًضا  وحفزهم  البادلت، 

الواردة في النشاط باالستعانة بمفهوم التماثل.

نشاط 3.7 خاص بمعلمي اللغة العربية
مهّد للطلبة الموازنة بين البيت الشعري ولوحة 	 

الحصان َعْبَر توضيح حلقة االتصال: المرسل 
والمستقبل والرسالة، وبيّن لهم أن لغة االتصال 
يمكن أن تكون لغة بالكلمات أو لوحة مرسومة، 
ثم اطلب إليهم حل النشاط ورفعه على البادلت.

أدر حلقة نقاشية بين طلبتك في القضية المطلوبة 	 
عن طريق استثارة تفكيرهم واالستعانة باألفكار 
واحترام  الحوار  قواعد  لهم  وبيّن  الموجودة، 

الرأي، وبناء األدلة لدعم وجهة النظر.

المواد األدبيةالمواد العلميةالنشاط االختياري

نشاط 3.8نتاجات التعلم
- يستخدم األصباغ الطبيعية في الرسم.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 3.8 أي من معلمي المباحث المختلفة
الفت انتباه الطلبة إلى أن هذه األلوان الموجودة 	 

في النباتات من حولنا ما هي إال صبغات طبيعية.
نوه للطلبة إلى أن هذه األصباغ كانت تستخدم 	 

في األقمشة والرسم وغيرها.
أثناء تقييم رسوماتهم، 	  أشرف على الطلبة في 

ثم ساعدهم على تحميل أعمالهم على البادلت.
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نشاط 4.2نتاجات التعلم
- يكتب نمطًا على صورة متتالية.
ن متتالية ويكتب حدها العام. - يكوِّ

نشاط 4.1
- يكتب َوْصفًا ألعمال بعض الحرفيين واألدوات 

التي يستخدمونها في عملهم.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 4.2 خاص بمعلمي الرياضيات
المشروع 	  في  أهميته  بتوضيح  للنشاط  مهّد 

وأهميته في إتقان فن التطريز.
المعطى 	  النمط  عن  التعبير  الطلبة  إلى  اطلب 

بالشكل على صورة متتالية، وذكرهم باألعداد 
الفردية وأنها تمثل متتالية، ثم اطلب إليهم تنفيذ 

مهمات النشاط.
وّجه الطلبة إلى ضرورة تحميل أعمالهم على 	 

البادلت بطريقة واضحة ومناسبة.
المهمات، 	  تنفيذ  أثناء  في  الطلبة  إجابات  تابع 

وقّدم لهم التغذية الراجعة، ثم أدر حلقة نقاشية 
لمناقشة أبرز األخطاء المفاهيمية الشائعة التي 

قد يقع بها بعضهم.

نشاط 4.1 أي من معلمي المباحث المختلفة
اعرض على الطلبة الصور المرفقة مع النشاط 	 

- يمكن عرض مزيد من الِحَرف إن أمكن.
وجه الطلبة إلى المناقشة في األدوات والمواد 	 

المستخدمة في هذه الحرفة الفنية.
حفّز الطلبة إلى وصف المهنة الحرفية وصفًا 	 

تعبيريًّا، وتعبئة الجدول المرفق بالنشاط.

المواد األدبيةالمواد العلميةالنشاط االختياري

نشاط 4.3نتاجات التعلم
الدرجة  من  متتالية  صورة  على  نمطًا  يكتب   -

الرابعة.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 4.3 خاص بمعلمي الرياضيات
الهندسية 	  باألدوات  االستعانة  إلى  الطلبة  وجه 

قصه  ثم  الزاوية،  قائم  مثلث  برسم  الخاصة 
كما هو مطلوب في خطوات النشاط للحصول 
على متتالية، ثم اطلب إليهم كتابة المتتالية التي 
يعبّر عنها الشكل، وإيجاد حدها العام، وإكمال 
الحدود التالية فيها. استمع لمبررات إجاباتهم، 

وقدم لهم الدعم والمساندة عند الحاجة.
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نشاط 4.4نتاجات التعلم
- يصنع أعمااًل فنية بتدوير بعض المواد الطبيعية.

نشاط 4.5
- يكتب بحثًا عن فنان أو حرفي أردني.

نشاط 4.6
- يتعرف فن الرسم الرقمي.

الرسم  بأسلوب  المرسومتين  اللوحتين  كلتا  مناسبًا على  تعليقًا  يكتب   -
الرقمّي.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 4.4 أي من معلمي المباحث المختلفة
وجه الطلبة إلى أن النفايات باتت مشكلة بيئية حقيقية ألسباب كثيرة، منها:

تتكون معظم النفايات في الوقت الحالي من مواد غير قابلة للتحلل.	 
نحـو	  العالـم  يتجـه  لذلـك  ا؛  جـّدً كبيـرة  أصبحـت  النفايـات  كميـات 

إعادة   )4R( Reduce, Reuse, Recycle and Rethink(
النمط  عن  االبتعاد  النفايات،  كمية  وتقليل  التدوير  االستخدام، 

االستهالكي.
اعرض على الطلبة الصور الموجودة في دليل الطالب للنشاط لتحفيز 	 

أفكارهم، ثم ساعدهم على إنتاج أعمالهم إذا احتاجوا إلى دعم.
نشاط 4.5 أي من معلمي المباحث المختلفة

حفز الطلبة إلى تعّرف المزيد من الحرف الفنية المهمة والجميلة في 	 
مجتمعهم.

الفت انتباه الطلبة إلى أن الفنان من الممكن أن يكون صانع الفخار 	 
الذي يسكن جاره أو الخياط الذي يصمم األزياء، شجعهم على التحدث 

إليهم وتعّرف حرفهم إن أمكن.
فوجهه 	  قريبة،  منطقة  في  المعروف  الفنان  هذا  الطالب  يجد  لم  إن 

مشهورين  فنانين  مع  مقابالت  عن  والبحث  اإلنترنت  استخدام  إلى 
واالستفادة منها في كتابة البحث.

نشاط 4.6 خاص بمعلمي اللغة العربية
بيّن لطلبتك أهمية توظيف التطبيقات الذكية في عالم الفن، وعرفهم 	 

بالفنانة التشكيلية منال ديب بلوحاتها الرقمية وشغفها بالخط العربي، 
وناقشهم في رأيها في هذا النوع من الفّن، واطلب إليهم كتابة تعليق 
اللوحة  جمالية  تعليق  كل  يحلل  لوحاتها،  من  لوحتين  على  مناسب 

ويوضح معناها ويكشف إيحاءها.
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مهاراٌت حياتيةٌ:
االتصال والتواصل، مثل اإلقناع والتشويق.	 
مهارات التفكير الناقد، واإلبداعّي، وحّل المشكالت.	 
المهارات التكنولوجية.	 
المرونة والتكيّف.	 
مهارات حياتية أخرى: صنع  القرار، وإدارة الوقت، والعمل التعاونّي.	 

معارُف ومهاراٌت أساسيّةٌ سابقةٌ:
اللغة العربية: الحوار، التخطيط، بناء الحجج وتفنيدها، احترام الرأي اآلخر، المصادر، والمشتقات، والممنوع من 	 

الصرف، عناصر القصة والخاطرة والتقرير، الصور الفنية.
اللغة اإلنجليزية:	 

presentational skills, using search engines, silent reading skills including skimming and 
scanning and oral skills

العلوم: التفاعالت الكيميائية، الطاقة، األمواج ، الطيف الكهرومغناطيسي، الجماعات الحيوية، العالقات الحيوية.	 
الرياضيات: مفهوم الفئة، التكرار، الجدول التكراري، المنحنى التكراري، مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، 	 

المشتقة األولى وتطبيقاتها.

مقدمة المشروع:

هذا المشروُع هو الرابع من مشاريع جسوِر التعلِم للصفِّ العاشِر بُعنواِن "نحو عالم أخضر"، إْذ يتناوُل الطالب خمسة 
جوانب للتوعية البيئية هي: نحو طاقة خضراء، نحو إدارة خضراء لموارد، نحو إدارة خضراء للمياه، نحو مساحات 
تشّكُل  عديدة  مهماٍت  وينفذ  ومهاراته،  معارفه  إلى  الجديد  يضيُف  جانب  كلِّ  وفي  مدارس خضراء.  ونحو  خضراء، 
في مجموعها مبادرات بيئية نافعة للمدرسة والمجتمع ككل. يتضمن هذا المشروُع مهماٍت عديدةً تحقُق نتاجاِت التعلِم 
نتاجاُت هذا  الحادي والعشرين، ستكوُن  القرن  المختلفِة، وتوظُّف مهاراٍت حياتية إضافية مثل مهاراِت  المباحِث  في 

المشروِع واضحة وموثقة على التطبيِق اإللكتروني "البادلت".
يتطلب هذا المشروع تعاونًا كبيًرا من معلمي المباحِث المختلفِة على دعم الطالب علميًّا وتقنيًّا في تنفيذ المهمات وربطها 

بحياته الواقعية.

العلوُمالرياضياُتاللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة
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الجانب األول
نحَو الطاقِة 

الخضراِء
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 1.1نتاجات التعلم
طريق  عن  موجة  تردد  يحسب   -
العالقة الرياضية بين الطول الموجي 

والتردد.

نشاط 1.2
)الشمسية،  المتجددة  الطاقة  توليد  طرائق  بين  يقارن   -

الرياح، األمواج(.
نشاط 1.3

- يقرأ النص قراءة فاهمة، ُمستخِرًجا المصادر الصريحة، 
كاتبًا خاطرة عن الموضوع المطلوب.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.1
خاص بمعلمي الفيزياء

الكهرباء 	  توليد  في  الطلبة  ناقش 
بالطاقة الشمسية. اسألهم: ما مكونات 
تعّرف  إلى  الشمسية؟ حفزهم  الخلية 
مكوناتها ومبدأ عملها عْبَر المصادر 
الطاقة  ما  اسألهم:  البادلت.  على 
الشمسية؟  الخلية  لتشغيل  الالزمة 
وفقًا  المناسب  الموجة  طول  وما 
تردد  حساب  إلى  وجههم  للنشاط؟ 
الكهرباء  إلنتاج  المناسب  الضوء 
باالستعانة  الشمسية  الخلية  وتشغيل 
بكتاب الفيزياء، ثم اسألهم: أي أجزاء 
الطيف الكهرومغناطيسي يقع في هذا 
المجال؟ تابع إجاباتهم على البادلت، 
والتعزيز  الراجعة  التغذية  لهم  وقدم 

المناسب.

نشاط 1.2 أي من معلمي المباحث المختلفة
مهد للطلبة بطرح أسئلة عن طرائق توليد الطاقة المتجددة: 	 

ما أهم الطرائق المستخدمة عالميًّا؟ كيف يتم توليدها؟ أيها 
يمكن استخدامه استخداًما واسًعا في األردن؟ ولماذا؟ هل 
لها آثار سلبية في البيئة؟ وجههم إلى إجابة هذه األسئلة 
وتضمينها في التقرير المطلوب في النشاط، وحفزهم إلى 

البحث عن تكلفة اإلنتاج بهذه الطرائق.
نشاط 1.3 خاص بمعلمي اللغة العربية

السؤال 	  بطرح  الذهني  العصف  للنشاط عن طريق  مهّد 
اآلتي: ما الذي يعجبك في الشاطئ أو في البحر؟ وغيره 
من األسئلة، وراجعهم في قواعد المصادر الصريحة، ثم 
كلف الطلبة حل النشاط، وتبادل اإلجابات بينهم ورفعها 

على البادلت.
على 	  البحر  أمواج  عن  خاطرة  كتابة  إلى  الطلبة  حفّز 

التي  األدبية  الفنون  الخاطرة من  أن  لهم  وبيّن  الشاطئ، 
الفنية الموظفة في  اللغة المجازية، والصور  تعتمد على 
الوصف  عن  االبتعاد  إلى  ونبّهم  المشاعر،  عن  التعبير 
التغذية  تقديم  مع  الطلبة  إجابات  تابع  للمكان.  التقريري 
أعّدوها،  التي  الفيديوهات  شاهْد  لهم.  المناسبة  الراجعة 
على  تحميلها  على  وشّجعهم  لهم،  المناسبة  التغذية  وقّدم 
البادلت. ساعد بعض الطلبة المتعثرين بحل النشاط عْبَر 
تعليم القرين، أو توفير اإلنترنت لهم في مختبر الحاسوب.
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نحَو الطاقِة 

الخضراِء
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 1.4نتاجات التعلم
- يرسم المنحنى التكراري التراكمي.

. - يجد قيِم الربيعياِت باستعماِل المنحنى التكراريِّ التراكميِّ
نشاط 1.5

- يتعرف العالقات بين الكائنات الحية
- يستقصي بعض المشكالت التي تؤثر في بقاء الجماعات.

نشاط 1.6
Students will be able to:
- use the present simple tense to list 

facts about animals and identify the 
relationship between animals and 
other elements of the ecosystem.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.4
خاص بمعلمي الرياضيات

بالتعاون مع معلم العلوم، نفذ هذا النشاط مع الطلبة 	 
عدد  حساب  وتكليفهم  ثنائية  مجموعات  بتقسيمهم 
التي  الموجات  عدد  كتابة  ثم  الدقيقة،  في  الموجات 
في  تنظيمها  وتكليفهم  مجموعة  كل  عليها  حصلت 
جدول تكراري ذي فئات وإجابة األسئلة المتعلقة به.

إن لم يكن ذلك ممكنًا، بعد عرض مقدمة النشاط، 	 
اسأل الطلبة: هل تتوقعون أن تحصل كل مجموعة 
على عدد الموجات نفسه في الدقيقة؟ ما أفضل طريقة 
لتنظيم النتائج التي حصلت عليها المجموعات كلها 
التكراري،  الجدول  عليهم  اعرض  الصف؟  في 
طريق  عن  الجدول  يمثله  ما  فهمهم  من  وتأكد 

األسئلة: ماذا تمثل كل فئة؟ وماذا يمثل التكرار؟
الحظ إجابات الطلبة أسئلة النشاط بعد تحميلها على 	 

البادلت، وقّدم التغذية الراجعة المناسبة.
نشاط 1.5

خاص بمعلمي العلوم الحياتية
اعرض على الطلبة صوًرا لبعض الكائنات البحرية 	 

سالسل  كتابة  إلى  وحفزهم  النشاط  في  المذكورة 
بينها.  العالقات  وتحديد  غذائية  شبكات  أو  غذائية 
حثهم على التنبؤ بما قد يحدث لكل منها لو تأثرت 
الدالفين بالضوضاء الناجمة من أجهزة توليد طاقة 
األمواج. تابع إجاباتهم الخاصة بأثر هذه األجهزة 

في بعض الكائنات وخصوًصا الدالفين.

نشاط 1.6 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
This activity familiarizes the students 
with the characteristics of the animals 
living in a particular environment.
- Ask the students to go to page 47 

in the student’s book and describe 
the animals they see in the pictures. 
Let them list some information 
about the environment where they 
live and the food they eat.
Remind the students that they have 
to use the present simple tense.

- Ask each student to choose an 
animal and to create a fact- file 
about it. Then collect all the fact 
files that the students created and 
group it in one book . Call the book 
)Class….  Animal’s encyclopedia( 
and donate the book to the school 
library where other students can 
use it to learn about the animals.

- Make sure that the students write 
correct and appropriate descriptions 
of the animal, and show the students 
in advance the criteria on which 
their work is going to be evaluated.
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المواد األدبيةالمواد العلميةالنشاط االختياري

نشاط 1.7نتاجات التعلم
للبيانات  التشتُّت  مقاييس  يجد   -
ذات  تكرارية  جداول  في  الُمنظَّمة 

فئاٍت.

نشاط 1.8
Students will be able to:
- identify different renewable resources of energy.
- gather enough information through research to 

decide which renewable resources of energy can 
be best used in Jordan.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 1.7
خاص بمعلمي الرياضيات

مهّد للنشاط بسؤال الطلبة: كيف 	 
ثم  األمواج؟  من  الطاقة  تُولَّد 
وضح ذلك بأنه يتم عبر مولدات 
)محّوالت( الطاقة الموجية، وهي 
مختلفة  أماكن  في  توجد  أجهزة 
وتتفاوت  المحيط،  أو  البحر  في 
يمكن  التي  الطاقة  كمية  في 
عليهم  اعرض  ثم  تولدها،  أن 
يمثل  الذي  التكراري  الجدول 
 40 ينتجها  التي  الطاقة  مقدار 
المطلوب  للطلبة  وّضح  محواًل. 

من السؤال.
على 	  إجابتهم  تحميل  كلفهم 

البادلت بعد االنتهاء، ثم كلف كل 
طالب تقديم تغذية راجعة لزميل 

واحد على األقل عن إجابته.

نشاط 1.8 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية
This Activity will help the students identify different 
resources of renewable energy, and will arouse their 
curiosity to do further research to decide which 
resource would be suitable to be used to generate 
energy in Jordan. Therefore, students will use their 
research skills to gather information on how, why, 
where and what to be done or used to plan for 
effective use of renewable energy.
- Draw a spider map on the whiteboard and write the 

word )Energy( on it . Ask the students the following 
question )why do we need energy?( Elicit some 
answers from the students and write them on the board.

- Introduce through a T chart the renewable and 
nonrenewable sources of energy.

- Write the nonrenewable resources on the whiteboard. Tell 
the students that they will discover the nonrenewable 
resources by completing the charts individually.

- Ask each student to compare their answers to a 
classmate's answers.

- Divide the students into groups of three and ask 
them to do further research in order to choose the 
most suitable renewable resource to be used in 
Jordan . Ask Each team to create their own plan 
and presentation using different tools in order to 
present their ideas in front of their classmates.

- Finally, based on the presentations, students will 
vote to choose the best renewable resource of 
energy to be used in Jordan.
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خضراَء للموارِد
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 2.1نتاجات التعلم
- يصنف التفاعالت الكيميائية وفقًا للطاقة المصاحبة 
لها إلى ماّصة وطاردة عْبر مخطط تغيرات الطاقة.
- يحسب القيمة الحرارية للوقود، ُمقاِرنًا بين أنواعه 

من حيث الطاقة الناتجة وأثرها في البيئة.

نشاط 2.3
وقف  ضرورة  موضوع  في  الطلبة  يتناظر   -

إنتاج سيّارات البنزين.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 2.1
خاص بمعلمي الكيمياء

وجه الطلبة إلى تأمل الشكل الخاص بمنحنى تغير 	 
الطاقة للمواد المتفاعلة والناتجة، واسألهم: هل هذا 
تفاعل ماص أم طارد للطاقة؟ ما دليلك على ذلك؟ 
ما مقدار طاقة التفاعل/مول من احتراق الميثان؟

ثم وجههم 	  المركبات،  أحد  احتراق  معادلة  اكتب 
والبروبان  الميثان  احتراق  معادلة  كتابة  إلى 
القيمة  حساب  إلى  وحفزهم  ووزنها،  والبيوتان 
الحرارية للميثان ومقارنتها بالبروبان والبيوتان، 
إضافة إلى كمية الغاز المنبعثة في كل نوع. اسألهم 
عن طريقة حسابها، وتأكد بأنهم يعرفون أن القيمة 
لواحد مول/  االحتراق  للوقود = طاقة  الحرارية 
الكتلة المولية للوقود التي يساوي                  في 
حال الميثان، واسألهم: أيها تفضل استخدامه وقوًدا 
في المنزل أو في تشغيل المواصالت؟ ولماذا؟ تابع 
حلولهم وإجاباتهم على البادلت. حفزهم إلى كتابة 

تقرير عن استخدام الوقود الحيوي في األردن.

نشاط 2.3
خاص بمعلمي اللغة العربية

ما 	  الطلبة:  بسؤال  المناظرة  لنشاط  مهّد 
إلى  تنتبهون  هل  تحبّونها؟  التي  الّسيارات 
أنواع السيارات في شوارع منطقتكم؟ أيهما 
أكثر: سيارات البنزين أم الهجينة )الهايبرد( 
السيّارات  ظهور  سبب  ما  الكهرباء؟  أم 
إليهم  اطلب  الكهرباء؟  سيارات  أو  الهجينة 
نص  في  الواردة  األسئلة  عن  يبحثوا  أن 
النشاط قبل انعقاده بيوم أو أكثر، ويمكنك أن 

تدير المناظرة على وجهين:
الطلبة، 	  بين  نقاشية  حلقة  عقد  عبر  األول 

إذ يبيّن كل طالب رأيه مع واحد من أدلّته، 
ويبيّن طالب آخر رأيه مع تفنيد ما سمع من 
يطرح  ثم  ُمعاِرًضا،  كان  إن  زميله  حجة 

حّجته وهكذا.
)ضرورِة 	  عن  مناظرة  عقد  فعبر  الثاني،  أما 

َوْقِف إنتاِج سيّاراِت البنزيِن(، وتشكيل فريقين 
من الطلبة: الفريق المؤيد، والفريق المعارض، 
واشْرح لهم مراحل سير المناظرة وشروطها 
عْبَر اإلرشادات والتعليمات والنّماذج المحملة 

على البادلت.

16 g/mol
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الجانب الثاني
نحَو إدارٍة 

خضراَء للموارِد
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 2.2نتاجات التعلم
- يمثّل االنتشار ويصف االرتباط بين متغيرين.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 2.2
خاص بمعلمي الرياضيات

مهّد للنشاط بسؤال الطلبة: ما آثار تراكم النفايات في اإلنسان 	 
والبيئة؟ هل تعتقدون أن مدرستنا تعاني تراكم النفايات؟ ما 

أنواع النفايات الموجودة؟ وهل يمكننا االستفادة منها؟
لجمع 	  اإلحصاء  في  تعلموه  ما  أنهم سيطبقون  أخبرهم  ثم 

صف،  كل  منها  يتخلص  التي  النفايات  كمية  عن  بيانات 
وسيفرزونها؛ للتفكير الحقًا في كيفية االستفادة منها.

عدد 	  بحسب  أو  رباعية  أو  ثالثية  مجموعات  الطلبة  قسم 
طلبة الصف؛ للتعاون على عملية جمع البيانات يوميًّا عن 

أوزان النفايات وفرزها.
المدرسة 	  في  الموجودة  الشعب  تقسيم  على  الطلبة  ساعد 

على المجموعات، بحيث يكون لكل مجموعة 5 شعب على 
األقل.

عن طريق تمثيل االنتشار ووصف االرتباط بين المرحلة 	 
وكمية  الصف  في  الطلبة  النفايات، وعدد  وكمية  العمرية 
الخاصة،  استنتاجاتهم  وضع  الطلبة  إلى  اطلب  النفايات، 
مثاًل: هل يالحظون أن المرحلة العمرية الصغرى تجمع 
الصف  في  الطلبة  لعدد  هل  العكس؟  أم  أكثر؟  نفايات 
عالقة بكمية النفايات؟ بناًء على ذلك، ما اإلجراءات التي 
إدارة  بموضوع  صف  كل  في  الطلبة  لتوعية  سينفذونها 

النفايات.
لوزن النفايات، ساعد الطلبة على تأمين الميزان المتوافر 	 

في المدرسة أو االستعانة بميزان من المجتمع المحلي.
إعادة 	  كيفية  في  ستفيدهم  التي  المصادر  إلى  الطلبة  وّجه 

من  والتقليل  منها  لالستفادة  النفايات  تدوير  أو  استخدام 
تراكمها.  

إن أمكن وبالتعاون مع معلمي المباحث األخرى، اعرض 	 
أعمال الطلبة في معرض.
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نشاط 2.5نتاجات التعلم
- ينظم البيانات في جدول تكراري ذي فئات.

في  المنظمة  للبيانات  الحسابي  الوسط  يقدر   -
الجدول التكراري ويكتب استنتاجاته.

نشاط 2.4
- يكتب قصة قصيرة ُمراِعيًا عناصرها.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 2.5 خاص بمعلمي الرياضيات
استخدام 	  إدارة  بكيفية  وعيهم  عن  الطلبة  اسأل 

من  النفايات.  من  والتخلص  المختلفة  الموارد 
هذا  استبانة عن  إجراء  لذلك،  المفيدة  الطرائق 
الموضوع. لالستفادة من نتائج االستبانة، ال بد 
لك من أن تنظمها في جدول تكراري، وتساعدك 
إلى  التوصل  على  المركزية  النزعة  مقاييس 

استنتاجات عنها.
السابقة 	  المجموعات  العمل ضمن  الطلبة  كلف 

نفسها.
إليهم 	  واطلب  الطلبة،  على  االستبانة  اعرض 

المستهدفة في  الفئة  لتحديد  عمل عصف ذهني 
لتنفيذه.  طريقة  وأفضل  وعددهم،  المدرسة، 
وجههم إلى استخدام البرمجيات المختلفة لتنفيذ 

االستبانة؛ للتقليل من استخدام الورق.
كلف كل مجموعة عرض نتائجها، قّدم التغذية 	 

بتقديم  األخرى  للمجموعات  واسمح  الراجعة، 
مالحظاتها وأسئلتها.

نشاط 2.4 خاص بمعلمي اللغة العربية
حفّز الطلبة إلى كتابة قصة العلب البالستيكية، 	 

ًرا إيّاهم بعناصر القصة وضرورة كتابة  ُمذكِّ
قصة كل علبة، والتقيّد بالمعايير المطلوبة في 
تخيّل  إلى ضرورة  الطلبة  نبّه  النشاط.  نّص 
أن  أي  الذهني،  الفيلم  عْبَر  القصة  أحداث 
يبدؤوا  ثم  القصة،  أعينهم ويتخيّلوا  يغمضوا 
البادلت،  على  الطلبة  كتابات  تابع  كتابتها. 

وقّدم التغذية الراجعة المناسبة لهم.
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الجانب الثالث
نحَو إدارٍة 

خضراَء للمياِه
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 3.1نتاجات التعلم
الصحة  جوانب  ًدا  ُمحدِّ علميًّا  ا  نّصً يحلل   -

والخطأ فيه.
- يتعرف الماء من خصائصه.

نشاط 3.2
Students will be able to:
- skim and scan a text for special information 

about reusing household water )greywater(
- debate about )whether we should use 

greywater ot not( using first conditional 
sentences.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 3.1 أي من معلمي المباحث المختلفة
الخاص 	  النص  قراءة  على  الطلبة  حث 

وتحليله،  الهيدروجين  أوكسيد  بأول 
النص،  في  وردت  التي  األسئلة  وإجابة 
التفكير  بمهارة  المقصود  لهم  ووضح 
الناقد، واستخدامها في إصدار الحكم على 
االدعاءات.  من  الحقائق  وتمييز  األفكار، 
ذكر  إليهم  واطلب  نتائجهم،  في  ناقشهم 
أمثلة على استخدام بعض أجزاء الحقائق 

لتضليل الرأي العام.

نشاط 3.2 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية ومعلمي 
علوم األرض والبيئة

This activity provides the students with a 
summary about grey water that can be used 
to reduce water consumption at homes.
- Ask, the students the following question 

)why do you think Jordan faces a serious 
shortage in water resources?(, and elicit 
some answers.

- Guide the students to read the text silently 
and answer the questions that follow in 
groups, then ask the same group to write 
the script of a TV talk show where the 
guests discuss whether we should use 
greywater to save water or not.

- Show the students’ some examples of the 
first conditional sentences which they can 
use to present their argument .

- Allow the students to record their debate 
through using their parents’ mobile 
phones, and encourage them to use their 
computer and animation skills to make 
their video interesting. Finally, take the 
students to a room where there is a screen 
and watch together the talk show episodes 
that the students created.
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نشاط 3.3نتاجات التعلم
- يصنع فلتًرا بسيطًا للماء من مواد متوافرة في 

البيئة.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 3.3 خاص بمعلمي علوم األرض والبيئة
وزع الطلبة مجموعات.	 
ه الطلبة إلى أن هذا الفلتر يستخدم في حاالت 	  نوِّ

الضرورة، وأنه يمكنهم الرجوع إلى البادلت؛ 
حيث يوجد ملف كامل عن تنقية الماء وتعقيمه 

في حالة عدم وجود مياه نظيفة للشرب.
وجه الطلبة إلى إحضار مزيد من المواد - إذا 	 

يتعاونوا  حتى   - الطالب  لدى  متوافرة  كانت 
ويتبادلوا المواد بينهم.

داخل 	  المواد  ترتيب  أثناء  في  الطلبة  تابع 
التعليمات  يلتزمون  أنهم  من  وتأكد  القارورة، 

التزاًما جيًدا.
يحدث 	  الذي  التغير  مالحظة  إلى  الطلبة  وجه 

وبعد(  )قبل  الصور  مشاهدة  من  المياه  على 
أعمالهم  رفع  على  وساعدهم  التقطوها،  التي 

إلى البادلت.
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الجانب الرابع
نحَو مساحاٍت 

خضراَء
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 4.2نتاجات التعلم
لكثير  العظمى  القيم  إيجاد  - يحل مسألة على 

الحدود.
نشاط 4.3

- يحدد العالقة بين بعض الكائنات الحية التي 
تعيش في التربة.

نشاط 4.1
- يقرأ النص قراءة فاهمة، كاتبًا تقريًرا في الموضوع 
الممنوع  واالسم  المشتقّات،  ُمستخِرًجا  المطلوب، 

من الصرف.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 4.2 خاص بمعلمي الرياضيات
)الرئة 	  السابق  بالنشاط  بالربط  للنشاط  مهّد 

الطلبة:  بسؤال  مدرستي(،  في  الخضراء 
ممكنة  مساحة  أكبر  تحديد  يمكننا  كيف 
المدرسة  في  زراعتها  يمكن  التي  لألرض 
إذا كان لدينا محيط محدد؟ ذّكر الطلبة بما 
في  وتطبيقاتها  األولى  المشتقة  عن  تعلموه 
إيجاد القيم العظمى والصغرى لالقترانات. 
ثم  المساحة،  اقتران  كتابة  إلى  الطلبة  وّجه 
هذا  كتابة  إلى  األسئلة  طريق  عن  وجههم 
االقتران بداللة متغير واحد فقط. وّجه الطلبة 
ومنطقيته.  الحل  من  التحقق  ضرورة  إلى 
تابع إجابات الطلبة وقّدم لهم التغذية الراجعة 
على  تالحظون  ماذا  اسألهم:  ثم  المناسبة، 
يمكنهم  هل  األرض؟  لقطعة  الناتج  الشكل 

التوصل إلى تعميم يتعلق بذلك؟
نشاط 4.3 خاص بمعلمي العلوم الحياتية

التربة 	  من  عينات  تفحص  إلى  الطلبة  حفز 
إلى  النظر  ثم  مكوناتها،  في  والنظر 
بعد  بها  الخاصة  األسئلة  وإجابة  الصورة، 
استذكار أنواع العالقات بين الكائنات الحية، 
والتقايض.  والتكافل  والتعايش  كاالفتراس 
النتائج  ورفع  العالقة  استنتاج  على  حثهم 

على البادلت.

نشاط 4.1 خاص بمعلمي اللغة العربية
شجع الطلبة على النشاط عبَر السؤال عن صورة 	 

الرئة الخضراء: من يصف الصورة؟ بَم توحي؟ ما 
عالقتها بالبيئة؟ ما رأيكم بالعنوان )رئة األرض(؟ 
ليتبادلوا  ثم  النشاط،  الطلبة حل  كلّف  يفسره؟  من 
تابع  البادلت.  على  إجاباتهم  ويرفعوا  أنشطتهم، 
إجابات الطلبة على البادلت، وقّدم التغذية الراجعة 

المناسبة لهم.
كتابة 	  بـمعايير  التقيّد  ضرورة  إلى  الطلبة  نبّه 

واللغة  الخاتمة(،  العرض،  )المقدمة،  التقرير 
واألدلة  واألرقام  والتفاصيل  الواضحة،  المباشرة 
ذكر  الترقيم.  وعالمات  السليمة  واللغة  الموثّقة، 
من  الممنوع  وأنواع  المشتقات،  بصياغة  الطلبة 

الصرف.
ناقش الطلبة في مبادرة )الرئة الخضراء(، وأجِر 	 

لزمن  وفقًا  وتنفيذها  المبادرة  ذهنيًّا ألفكار  عصفًا 
مجموعات،  الطلبة  قّسم  األدوار.  وتوزيع  محدد، 
ويمكن  إليها.  موكولة  بمهام  مجموعة  كل  لتقوم 
المهنية  التربية  من  زمالئه  مع  التنسيق  للمعلّم 
والفنية وغيرهم لالشتراك في المبادرة، كما يمكن 
أن تكون المبادرة جامعة لكل صفوف العاشر، أي 
أن يقوم كل صف بمهمة زراعية: صف للزراعة 
لزراعة  وآخر  لنوافذ،  عتبات  على  أوعية  في 

الحديقة، وغير ذلك.
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نشاط 4.4نتاجات التعلم
Students will be able to:
- discover the benefits of the  rooftop gardens to the 

environment and the community.
- use persuasive language to present and talk about 

their rooftop garden model.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 4.4 خاص بمعلمي اللغة اإلنجليزية 
This activity aims at introducing the concept of 
rooftop gardens and encouraging the students to 
gather further information about the plants that 
could be planted there and the benefits of such 
gardens. Finally, the students will make use of their 
communication skills to create persuasive material 
)brochure or a promotional video( to prompt  positive 
attitudes toward rooftop gardens and encourage 
people to grow plants on the tops of the buildings.
- Show the students the image of a rooftop garden 

and ask the students to work in pairs to use the 
search engine and find more information about  
how people look after the plants, and what plants 
can  be grown there. Guide the students to work in 
teams and create a design for their rooftop garden. 
Each team designs and constructs two model 
buildings using foam core board, one with a "green 
roof" and the other with a black tar paper roof. 
They measure and graph the ambient and inside 
building temperatures while under heat lamps and 
fans. Then students analyze the data and determine 
whether the rooftop gardens are beneficial to the 
inhabitants.

- Exhibit the models created by the student in the 
open day in your school, and ask all the teams to 
talk about the models they have created and to list 
the benefits of the rooftop gardens to the audience.
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الجانب الخامس
نحَو مدارَس 

خضراَء
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 5.1نتاجات التعلم
- يحدد جوانب التقييم لكل معيار من معايير المدرسة الخضراء.

- يقيم مدرسته وفقًا لمعايير المدارس الخضراء.
- يصمم شعاًرا للمدرسة الخضراء.

نشاط 5.2
- يشارك في أنشطة المدرسة الخضراء.

- ينظم أنشطة تخدم معايير المدرسة الخضراء.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 5.1 أي من معلمي المباحث المختلفة
بعض 	  واسألهم  الخضراء،  المدرسة  مفهوم  في  الطلبة  ناقش 

األسئلة التي تحفزهم إلى التفكير بمدى تحقيق معايير المدرسة 
الخضراء. وجههم إلى التمعن بالجدول الخاص بجوانب التقييم 
)المعايير( للمدرسة الخضراء، ووضح لهم الجوانب التفصيلية 
والتفكير  فرق،  في  العمل  الجدول، وحثهم على  في  الموجود 
في جوانب التقييم لكل معيار، وحثهم أيًضا على ملء التقييم؛ 
تحديد  على  وحثهم  مدرستهم،  في  متوافًرا  يرونه  ما  بحسب 
الوضع  لتحسين  توصيات  وتسجيل  والضعف،  القوة  جوانب 
في المدرسة والوصول إلى معايير المدارس الخضراء. تابع 
أفكارهم  في  والمناقشة  االطالع  على  وحثهم  الفرق  أعمال 

للخروج بتوصيات مشتركة للمدرسة والعمل مًعا في ذلك.
في 	  والحاسوبية  الفنية  مهاراتهم  استثمار  إلى  فريق  كل  حفز 

البادلت،  على  وتحميله  الخضراء  للمدرسة  شعار  تصميم 
عن  التعبير  معايير  إلى  بالرجوع  شعار  ألفضل  والتصويت 
فكرة المدرسة الخضراء، والعمل المشترك، والدقة والجمالية، 
وأي معايير يقترحونها. حفزهم إلى اختيار الشعار الذي حاز 

أعلى أصوات واستخدامه في أنشطة المدرسة الخضراء.
نشاط 5.2 أي من معلمي المباحث المختلفة

خضراء، 	  مدارس  نحو  العمل  مجاالت  في  الطلبة  ناقش 
الفريق  في  المشاركة  على  وحثهم  القتراحاتهم،  واستمع 
األخضر للمدرسة، ثم اطلب إلى كل فريق اقتراح أنشطة في 
أحد مجاالت المطروحة في النشاط أو غيرها، وتنظيم فعاليات 

تخدم ذلك المجال. تابع أعمالهم ونظم بالتعاون معهم.
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الجانب الخامس
نحَو مدارَس 

خضراَء
المواد األدبيةالمواد العلمية

نشاط 5.3نتاجات التعلم
- يقترح وسائل لتقليل استخدام الطاقة في مدرسته.

نشاط 5.4
بأهداف  الموارد  واستدامة  البيئة  على  الحفاظ  الطالب  يربط   -

التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة.

التعريف بالنشاط 
وتغذيته الراجعة

نشاط 5.3 أي من معلمي المباحث المختلفة
ناقش الطلبة في أبرز استخدامات الطاقة في المدرسة وكيف 	 

يمكن التقليل من هذا االستهالك، واستمع مقترحاتهم واقترح 
الطلبة  جميع  قبل  من  المدرسة  في  وتبنيها  األفكار  تجميع 
والكادر المدرسي، ساعد الطلبة على مقارنة كمية االستهالك 

قبل وبعد تفعيل هذه المقترحات.
نشاط 5.4 أي من معلمي المباحث المختلفة

اعرض على الطلبة الشكل الموجود في نشاط الطالب الذي 	 
يوضح أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

اطلب إلى الطلبة الربط بين األهداف المعروضة عليهم، وما 	 
جزء  أنهم  إلى  الطلبة  وجه  عموًما.  النشاط  هذا  في  تعلموه 
وأنهم  العالم،  في  الشباب  األردني، ومن  المجتمع  نسيج  من 
البيئة ويستطيعون أن يكونوا جزًءا  يتحملون مسؤولية تجاه 

من التغيير.
شجع الطلبة على قراءة التقارير التي أعدوها، والنقاش وتبادل 	 

اآلراء.



تم بحمد هللا تعالى


