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 اللّغةُ العربيّةُ: )زيارةٌ إلى مصنٍع(
ِه، الذي اصطحبَهُ إلى عملِِه في مصنٍع لتدويِر الفلزاِت المستخلصِة مَن المعادِن، حيُث تُجلَُب األجهزةُ والمعداُت التالفةُ التي تحتوي     سافَر أحمُد إلى ألمانيا لزيارِة عمِّ

ُد لتتصلَب، ثم تُشكَُّل منها  قضباٌن جاهزةٌ لالستخداِم. ا، ثم تُبرَّ قطًَعا فلزيّةً بكمياٍت كبيرٍة إلى المصنِع، فتُفرُز، وتُعالُج، وتُصهُر تحَت درجاِت حرارٍة عاليٍة جّدً

هُ عْن جدوى هذِه المصانِع، فأجابَهُ: إنها تُمكنُنا مَن الحفاِظ على الموارِد المعدنيِة مْن خطِر االستنزاِف إضافةً إلى أنها تحدُّ مْن تكاليِف اإلنتاِج. أُْعِجَب  سأَل أحمُد عمَّ

أحمُد بالفكرِة كثيًرا، وفكَر في تطبيقِها في األردنِّ عنَدما يكبُر.

* أقرأُ النصَّ السابَق بتأٍن، ثمَّ أُنفُذ المهماِت اآلتيةَ:

أواًل: أحدُد الفكرةَ الرئيسةَ التي  داَرْت حولَها زيارةُ أحمَد.

ثانيًا: أستخرُج مَن النصِّ كلمةً ضدَّ كلِّ كلمٍة مما يأتي: الصالحةُ، منخفضةٌ، تزيُد.

، ، ونجمُع المعلوماِت الالزمةَ، بحيُث يؤدي أحُدنا دوَر الصحفيِّ ثالثًا: أُخططُ مَع زميلَي إلجراِء لقاٍء صحفيٍّ حوَل تدويِر الفلزاِت المستخلصِة مَن المعادِن في األردنِّ

       واآلخُر دوَر مسؤوٍل في وزارِة الطاقِة والثروِة المعدنيِة.

 The Copper Kingdom :ُاللغةُ اإلنجليزية 
In this report, you will read about a place in Jordan that was 
famous for which occurs in many different minerals.

Khirbat en-Nahas or Kingdom of Copper is one of the largest 
copper mining sites of the ancient world, built around 3,000 years 
ago. It is located in  Wadi Feynan between the Dead Sea and the Gulf 
of Aqaba.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط. 	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.                                                                                        	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 

: السابُع الّصفُّ
النشاُط )3(: ثرواٌت معدنيٌة حوَلنا

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الرياضياُتالعلوُماللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة 

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أحدَد الفكرةَ الرئيسةَ في نصٍّ قرأتُهُ؛ مستخرًجا مَن النصِّ كلماٍت ضدَّ كلماٍت محددٍة.	 
أجرَي لقاًء صحفيًّا مَع زميلي مدةَ دقيقتيِن إلى ثالِث دقائَق.	 
أقرأَ تقريًرا عْن مملكِة النحاِس باللغِة اإلنجليزيِة. أعيَد كتابتَهُ بكلماتي الخاصِة مستخدًما المرادفاِت. 	 
أكتَب مقترحاتي للحفاِظ على استدامِة الموارِد المعدنيِة وحمايتِها مَن االستنزاِف.	 
أرتَب األعداَد النسبيةَ. أُجرَي عمليةَ الجمِع على األعداِد النسبيِة.	 

أحتاُج إلى: قلٍم ودفتٍر.

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

























جسور التعلم
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Copper in Wadi Feynan was a very important mineral as it played a great role in people’s life. It was 
compared to petroleum nowadays. Copper mineral ores like malachite were used in industry to make 
jewellery, copper tools and weapons. People of Wadi Feynan were the main suppliers of copper in the 
region.

Nowadays, copper's recycling rate is higher than that of any other metal. In fact, it is possible that we 
could still be using the same metal in our pennies and electrical wiring that was used by people in the past.
Copper is used to make electrical wires and bronze.                                                                                                               

 (a)   Replace the underlined words by their synonyms.

  (b)   Rewrite the report in your own words.  

 (c)   Present the report to a family member or in class to your classmates.

 العلوُم: )مغارةُ وردةَ والهيماتيِت(

. أقرأُ محتوى الجدوِل عْن معدِن الهيماتيت وأماكِن  لديَّ جدوٌل يتضمُن معلوماٍت عْن أحِد المعادِن الذي يستخلُص مْنهُ الحديُد في األردنِّ
 . توافِرِه في األردنِّ

  أوضُح العبارةَ اآلتيةَ: )الهيماتيُت مورٌد طبيعيٌّ غيُر ُمتجدٍد( ألحِد أفراِد أسرتي أْو زمالئي.
  أكتُب مقترحاتي للحفاِظ على الموارِد المعدنيِة مَن االستنزاِف، وضماِن استدامِة الحديِد عموًما؛ الستعمالِِه في أغراِض الصناعاِت 

والبناِء، وأناقُش أسرتي أْو أحَد زمالئي في مقترحاتي.
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.) Fe2O3(  الهيماتيُت المعدُن

مغارةُ وردةَ )نسبةً إلى لوِن الهيماتيِت األحمِر(  في عجلوَن. الموقُع 

نصُف مليوِن طٍن. كميةُ معدِن الهيماتيت في المنطقِة

المغارةُ مغلقةٌ بسبِب االعتداِء الجائِر على المعادِن الستخالِص الحديِد والحجارِة 
الجيريِة المستعملِة في صناعِة اإلسمنِت.

الوضُع الحالي

استُخلَص الحديُد مْن معادنِِه واستُعمَل في صناعِة السيوِف والتروِس ذواِت النوعيِة 
. عاليِة الجودِة في مختلِف العصوِر، وخاصةً في عهِد صالِح الديِن األيوبيِّ

تاريُخ المغارِة
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 الّرياضيّاُت: )أبطاُل التدويِر( 

اتفْقُت مَع أصدقائي على تنفيِذ نشاٍط تطوعيٍّ لتجديِد بعِض األثاِث التالِف في الغرِف الصفيِة، عْن طريِق جمِع األدواِت الفلزيِة المستخلصِة 
، إْذ تتواصُل مدرستي مَع مؤسساِت إعادِة التدويِر لبيِعها، بحيُث  مَن المعادِن غيِر الصالحِة لالستعماِل مَن المدرسِة ومَن المجتمِع المحليِّ

يجمُع كلُّ صفٍّ في المدرسِة مبلَغ 6 دنانيَر أسبوعيًّا على األكثِر مْن بيِع هِذِه األدواِت.

: الجدوُل اآلتي يوضُح الفلزاِت المستخلصةَ مْن معادَن قابلٍة للتدويِر، وقيمتَها بالديناِر األردنيِّ

 - أرتُب الفلزاِت حسَب أسعاِرها تنازليًّا. أبرُر إجابتي ألحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

- أفكُر بأدواٍت مصنوعٍة مْن هِذِه الفلزاِت، وأيَن يمكنُني أْن أجَدها في بيئتي. ما الكميةُ التي أحتاُجها مْن كلِّ فلزٍّ )بالكيلوغرام(؛ ألتمكَن 
. مْن جمِع 6 دنانيَر على األكثِر أسبوعيًّا؟ أوضُح خطواِت الحلِّ

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

اللغةُ العربيةُ: أُعدُّ مقترًحا لتنفيِذ فكرِة فرِز النفاياِت في بيتي ومدرستي، وتخصيِص حاويٍة لكلِّ نوٍع منها.

العلوُم: أبحُث في طرائِق استخالِص الحديِد )Fe ( مْن معدِن الهيماتيِت، وأُدوُن ما توصْلُت إليِه في دفتري.

أريُد اخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:
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سعُر الكيلو غرام بالديناِر األردنيِّ الفلزُّ

1.27 األلمنيوُم

27

50
الحديُد

41 

100
2النحاُس
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
الرئيسةَ في النصِّ المقروِء، ويتعرُف المفهوَم العلميَّ للتّدويِر، وأهميتَهُ في استدامِة الموارِد، والحفاِظ على  العربيةُ: يحدُد الفكرةَ  اللغةُ 
البيئِة. يتعرُف مفرداٍت جديدةً. يتحدُث عْن تدويِر الفلزاِت المستخلصِة مَن المعادِن مَع أحِد زمالئِِه على صورِة لقاٍء صحفيٍّ 

مَع أحِد المسؤوليَن. 
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يعيُد كتابةَ تقريٍر بسيٍط عْن مملكِة النحاِس ُمستعينًا بالتقريِر الذي بيَن يديِه.

العلوُم: يكتُب مقترحاتِِه الخاصةّ بحمايِة الموارِد المعدنيِة مَن االستنزاِف واستدامتِها. يبحُث في طرائِق استخالِص الحديِد مْن معدِن الهيماتيِت.
الرياضياُت: يساعُدهُ هذا النشاطُ على تعزيِز مهاراتِِه في ترتيِب األعداِد النسبيِة، وإجراِء عمليِة الجمِع عليها، وتوظيفِها في مواقَف حياتيٍة.  

َ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.

  اللّغةُ العربيّةُ: زيارةٌ إلى مصنٍعِ

، وأوجهُهُ إلى تحديِد فكرتِِه الرئيسِة، ومعاني مفرداتِِه، وأساعُدهُ على  الوصوِل إلى  مصادِر  الطّريقةُ: أستمُع إليِه وهَو يقرأُ النصَّ
، أو دوَر المسؤوِل. المعلوماِت، وأناقُشهُ في بعِض االفكاِر التي ستساعُدهُ على إجراِء حواٍر هادٍف، متقمًصا دوَر الصحفيِّ

The Copper Kingdom :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

والعباراِت  الكلماِت  بتمييِز  النصِّ  كتابِة  إعادِة  إلى  أوّجهه  المرادفاِت.  إيجاِد  على  التقريَر، وأساعُدهُ  يقرأُ  إليِه وهَو  أستمُع  الطّريقةُ: 
المهمِة، وكتابِة الجمِل المركبِة والطويلِة بجمٍل بسيطٍة وقصيرٍة.

  العلوُم: )مغارةُ وردةَ والهيماتيِت( 

الحديِد،  استخالِص  حوَل  دّونَهُ  ما  وأشاهُد  باهتماٍم،  االستنزاف  المعدنية من  الموارد  الحفاظ على  لمقترحاته حول  أستمُع  الطريقةُ: 
وأساعُدهُ على الوصوِل إلى مصادِر المعلوماِت.  

  الرياضياُت: أبطاُل التدويِر 

التي باستطاعتِِه  الكمياِت  بيئتِِه، وتحديِد  المعادِن في  الفلزاِت المستخلصِة مَن  الطّريقةُ: أُساعُدهُ على تحديِد األدواِت المصنوعِة مَن 
جمُعها أسبوعيًّا مْنها. )على سبيِل المثاِل، قْد يجُد األلمنيوَم في علِب العصيِر، والنحاَس في األسالِك غيِر المستعملِة(. أشاهُد خطواِت 

حلِِّه المسألةَ، وأستمُع لتبريِرِه إجابتَهُ. أساعُدهُ على التعامِل مَع األعداِد النسبيِة عنَد ترتيبِها وجمِعها إْن أمكَن.    
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