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 علوُم األرِض والبيئِة: التعلُّم عِن المعادِن
نظَّمْت مدارُس عّدةٌ في مناطَق مختلفٍة مْن شماِل المملكِة ووسِطها وجنوبِها رحالٍت جيولوجيّةً استكشافيّةً، جمَع الطّلبةُ فيها عيّناٍت 

لبعِض المعادِن، وأعدوا لها بطاقاٍت تعريفيةً تصفُها.

تجدوَن أدناهُ صوًرا لبعِض عيناِت هِذِه المعادِن، والبطاقاِت التّعريفيّةَ الّتي تصفُها.

  1. أقرأُ المعلوماِت الموجودةَ في البطاقاِت التعريفيِّة، وأطابُق بينَها وبيَن صوِر المعادِن المناسبِة. أناقُش أحَد زمالئي أو أفراَد أسرتي 
في ما توصْلُت إليِه.

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

تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
معلوماٌت وصوٌر عِن المعادِن المختلفِة وخصائِصها واستعماالتِها. 	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيةٌ عِن المعادِن في األردنِّ وأهميّتِها االقتصاديِّة وأماكِن وجوِدها.	 
ملفّاٌت صوتيّةٌ لالستعانِة بها في اللّغِة اإلنجليزيِّة.	 

: التاسُع الّصفُّ
نشاُط )2(: المعادُن

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة العربيُةالّلغُة اإلنجليزّيُةعلوم األرض والبيئة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أحدَد بعَض خصائِص المعادِن الفيزيائيِة مثِل: اللوِن، والحكاكِة، والقساوِة للتمييِز بينَها، ذاكًرا أمثلةً على 	 
بعِضها: )الكوارتز، والمايكا، والكالسيت، والماغنيتيت، والمالكيت(. أحدَد بعَض استعماالِت المعادِن.

أقرأَ أسماَء بعِض المعادِن باللّغِة اإلنجليزيِّة؛ ألكّوَن ُجماًل توّضُح استعماالتِها.	 
أكتَب مقالةً ُمعبًّرا فيها عْن رأيي في قضيٍة خالفيٍة مستنًدا إلى نصٍّ قرأتُهُ.	 
أوظَّف تحليَل العبارِة التّربيعيِّة ومجموَع مكّعبيِن في حلِّ مسائَل حياتيٍّة.	 

أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص، ورقٍة جانبيٍّة، ودفتٍر.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي

























جسور التعلم

المالكيت
لونُهُ أخضُر ُمعتٌم.

لوُن الحكاكِة: أخضُر فاتٌح.
درجةُ قساوتِِه )3.5-4( وفقًا لمقياِس موس 

للقساوِة.
في  ويدخُل  الّديكوِر،  ألغراِض  يُستعمُل 

صناعِة المجوهراِت، وأسالِك النحاِس.
ا الستخراِج النّحاِس. يُعدُّ مصدًرا مهّمً
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الكوارتز
ا في صخوِر القشرِة األرضيِة. شائٌع جّدً

، أبيُض(،  ، حليبيٌّ ، دخانيٌّ مختلٌف ألوانُهُ )ورديٌّ
والكوارتز النّقيُّ شفّاٌف ال لوَن لهُ.

لوُن الحكاكِة: أبيُض.
درجةُ قساوتِِه )7( وفقًا لمقياِس موس للقساوِة.

الكريمِة،  واألحجاِر  الّزجاِج،  صناعِة  في  يدخُل 
والعدساِت في المجاهِر والتّلسكوباِت والّساعاِت.

الهيماتيت
لونُهُ بنيٌّ محمرٌّ بعُض أجزائِِه 

المٌع.
. لوُن الحكاكِة: بنيٌّ محمرٌّ

درجةُ قساوتِِه )5.5-6.5( وفقًا 
لمقياِس موس للقساوِة.

مصدٌر مهمٌّ لخاِم الحديِد.

الكالسيت
ا في صخوِر القشرِة األرضيِّة. شائٌع جّدً

لونُهُ شفاٌف، وأبيُض غالبًا.
لوُن الحكاكِة: أبيُض.

درجةُ قساوتِِه )3( وفقًا لمقياِس موس للقساوِة.
يُستعمُل في البناِء، وفي صناعِة األدويِة 

وموادِّ التّنظيِف.

المايكا
لونُهُ  ومستويٍة،  رقيقٍة  كهيئِة صفائَح  يظهُر 

أسوُد، أْو شفّاٌف.
لوُن الحكاكِة: شفاٌف.

درجةُ قساوتِِه )2-3( وفقًا لمقياِس موس للقساوِة.
. يُستعمُل في العزِل الكهربائيِّ

يُضاُف إلى الطاّلِء لجعلِِه أكثَر لمعانًا.

1

3

5

2

4



2

   2.  أرتُّب المعادَن تصاعديًّا حسَب درجِة قساوتِها بمقياِس موس للقساوِة.

3.  أرسُم الجدوَل اآلتي في دفتري، وأمألُ خاناتِِه الفارغةَ مستعماًل معلوماِت المعادِن الخمسِة المذكورةَ أعالهُ.

Minerals :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

 A.   Read the names of the following minerals.

  B.  For each mineral write and say a sentence about what it can be used for. Use the following key 
words or your own to write the sentences.

-  We can use _________________ for ________________________________________.

-  __________ is used for __________________________________________________.

 C.  Read  your sentences to a family member or a friend.
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االستعماالُتالقساوةُاللّوُنرقُم الّصورِةاسُم المعدِن

rubberpaintglassjewellerywatcheshealthcaremedicines

MalachiteHematiteMicaQuartzCalcite
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 اللّغةُ العربيّةُ: مستقبُل ضانا - المحميِّة الطبيعيِّة الفريدِة

، ملكةٌ تتربُّع على عرِش الجماِل؛ بما تزخُر بِه مْن تنّوٍع فريٍد في الحياِة البّريِّة، يضمُّ أنواًعا نادرةً  ضانا، المحميّةُ الكبرى في األردنِّ
مَن النّباتاِت والحيواناِت. إال أنَّ فريقًا آخَر يراها ملكةً تتربُّع على عرِش الثّراِء أيًضا؛ إذ يدعو عدٌد مَن الجيولوجيّيَن إلى ضرورِة إحياِء 
مشروِع استخراِج النّحاِس مْن ضانا؛ نظًرا لجدواهُ االقتصاديِّة. وال يزاُل الجدُل قائًما تجاهَ ضانا الفريدِة الثّريِّة، ما بيَن فريٍق يدعو إلى 

. استثماِر الثّرواِت المعدنيِّة فيها، وآخَر يرى أنَّ الحفاظَ على الحياِة الطبيعيِّة فيها أولى وأهمُّ

المهمةُ:

  أقرأُ النّصَّ الّسابَق بعنايٍة، وأسّجُل أفكاري على ورقٍة نقاطًا، أناقُش فيها زمالئي أو أفراَد أسرتي، ثمَّ أكتُب مقالةً أُعبُّر فيها عْن رأيي 
ًما ذلَك بالحجِج واألدلِّة. مستنًدا إلى النّصِّ الّذي قرأتُهُ، واألفكاِر التي سجلتُها، وخبراتي الّسابقِة، مدعِّ

 الّرياضيّاُت: التّنقيُب عِن المعادِن وتصنيُعها

أ  -  تعاقَدِت الحكومةُ مَع شركِة تنقيٍب عِن المعادِن؛ لتقييِم كميّاِت معادِن الفلسباِر جنوَب األردنِّ قرَب ميناِء العقبِة. ُكلّفِت الّشركةُ 
بالتنقيِب في موقٍع مساحتُهُ اإلجماليةُ: )6 س2 + س – 2( كم2، على شكِل مستطيٍل. إذا كانَِت األبعاُد هَي عوامَل المعادلِة التّربيعيِّة 

)6 س2 + س – 2(:

أكتُب أبعاَد المستطيِل بداللِة س.	 

أجُد األبعاَد عنَدما تكوُن س = 3.	 

ِب الّشكِل ألغراِض التّنظيِف، بحجميِن مختلفيِن، طوُل حرِف  ب-  في موقٍع آخَر أنشأَْت إحدى الّشركاِت خطَّ تصنيٍع إلنتاِج كالسيت ُمكعَّ
ا إلنتاِج قطٍع أكبَر على شكِل متوازي  ِب األّوِل )ص( دسم، وطوُل حرِف الُمكّعِب الثّاني )س( دسم، تلقّى المصنُع طلبًا خاًصّ الُمكعَّ
مستطيالٍت ارتفاُعهُ )1( دسم، وبحجٍم يساوي مجموَع المكّعبيِن مًعا. إذا كاَن أحُد أبعاِد قاعدِة القطعِة الجديدِة هَو )ص + س(، فماذا 

سيكوُن البُعُد الثّالُث؟

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

. علوُم األرِض والبيئِة: أُِعدُّ عرًضا تقديميًّا عْن أحِد المعادِن في األردنِّ

، غنيّيِن بالمعادِن،  ، وأحّدُد خطَّ سيِر رحلٍة جيولوجيٍّة استكشافيٍّة، أزوُر خاللَها موقعيِن على األقلِّ أرسُم خريطةَ األردنِّ
محّدًدا المسافةَ والمدةَ الزمنيةَ الالزمةَ للوصوِل إلى كلِّ موقٍع، انطالقًا من مدرستي، يمكنُني االستعانةُ  بالمراجِع عْبَر 

.)QR Code( الّرمِز سريِع االستجابِة

، وأكتُب مقالَةً قصيرةً عنها. اللّغةُ العربيّةُ: أبحُث في تاريِخ استخراِج بعِض المعادِن وتصنيِعها في الحضاراِت القديمِة في األردنِّ

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

. يُعّزُز هذا النّشاطُ مهاراتِِه في  علوُم األرِض والبيئِة: يميُز بعَض المعادِن، ويذكُر خصائَصها واستعماالتِها وأماكَن وجوِدها في األردنِّ
التّحليِل والمقارنِة.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يوظُّف المفرداِت لتكويِن ُجمٍل توّضُح استعماالِت المعادِن. سينّمي هذا النّشاطُ ثروتَه اللغويةَ.

اللّغةُ العربيّةُ: يكتُب مقالةً يعبُّر فيها عْن رأيِِه الّشخصيِّ في موضوٍع ما، مستنًدا إلى قراءاتِِه وخبراتِِه، يعزُز هذا النّشاطُ مهاراتِِه في الكتابِة، 
مةً بالحجِج واألدلِة. والحواَر البنّاَء، والتّفكيَر النّاقَد، وعرَض آرائِِه ُمدعَّ

بيِن، ويستعملُها في حلِّ مسائَل حياتيٍّة. يعزُز هذا النّشاطُ مهارتَهُ في تحليِل المقاديِر  الّرياضيّاُت: يتعلُّم تحليَل العباراِت التّربيعيِّة ومجموَع ُمكعَّ
الجبريِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة بالّرمِز سريِع االستجابِة.

  علوُم األرِض والبيئِة: التّعلُّم عِن المعادِن

الطّريقةُ: أستمُع لهُ باهتماٍم وهَو يخبُرني بما يعرفُهُ عِن المعادِن، وأحرُص على مشاهدِة ما أنجَزهُ في النّشاِط، وأعّزُز نجاحاتِِه.

Minerals :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أستمُع لهُ وهَو يقرأُ الجمَل الّتي كّونَها مستعماًل أسماَء المعادِن ذاكًرا استعماالتِها باللّغِة اإلنجليزيِّة. وأشّجعهُ على كتابِة مزيٍد 
مَن الجمِل عِن استعماالِت المعادِن التي تعلَّمها.

  اللّغةُ العربيّةُ: مستقبُل ضانا - المحميِّة الطبيعيِّة الفريدِة

الطّريقةُ: أستمُع لهُ وهَو يعبُّر عْن رأيٍِه حوَل ما إذا كاَن استخراُج المعادِن فكرةً جيدةً أْم ال. أناقُشهُ حوَل الموضوِع، وأتبادُل مَعهُ الدوَر 
في تبنّي إحدى وجهتِي النّظِر، وأتيُح لهُ تبنَّي وجهٍة مختلفٍة كلَّ مرٍة، والدفاَع عنها، مستنًدا إلى األدلِة والحجِج. أقرأُ مقالتَهُ، وأقّدُم لهُ 

بعَض النصائِح والتوجيهاِت.

  الرياضياُت: التنقيُب عِن المعادِن

الطّريقةُ: أطلُب إليِه توضيَح النّشاِط المطلوِب وعالقتِِه بما تعلَّمهُ في الرياضياِت، وأساعُدهُ على فهِم المتطلباِت ما أمكنَني.
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