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 اللّغةُ العربيّةُ: منحوتةُ الطّبيعِة
سبحاَن َمْن جعَل عوامَل الجوِّ نّحاتًا ماهًرا ينحُت الّصخوَر والجباَل الّراسياِت مْن غيِر أدواٍت، أْو لَربَّما 
 ، بأدواٍت خاّصٍة، وبأداٍء بطيٍء ُمحكٍم يحتاُج إلى أزمنٍة، لكنَّهُ أداٌء مستمرٌّ دؤوٌب، ال يِكلُّ صاحبُهُ وال يملُّ

وال يَضُع معاولَهُ ولْو لحظةً ليستريَح.
، أْو وادي القمِر - كما يسّمونَهُ - عمٌل فنيٌّ متجّدٌد، تضطلُع برسمِه العوامُل الجويّةُ الّتي يشهُدها  وادي رمَّ
هذا الوادي الّصحراويُّ الجميُل، وكأنّما يكتسي ُحلةً جديدةً اختاَرها لَهُ خالُق هذا الكوِن بما سّخَرهُ مْن 
، وتألّقَهُ الّساحَر كأيقونٍة فريدٍة تأبى أْن تتزيَّن بغيِر يدْي مبدِعها. عوامَل تُعطي هذا الوادَي جمالَهُ الفطريَّ
على امتداِد هذا الوادي المفروِش بالّرماِل الدافئِة يُدلُّل الّزائُر قدميِه بملمِس الّرماِل الّدافئِة، ويمتُّع عينَْيِه 
ُد كلِّ جبٍل وصخرٍة رمليٍّة  بامتداِد كثبانِها النّاعمِة، وتحلُّق بِِه الّدهشةُ حيَن تأخُذهُ عشوائيّةُ المشهِد، وتَفَرُّ
بطريقِة النّحِت، ضمَن سلسلٍة واحدٍة تجمُعها هويّةُ وادي رمَّ المنحازةُ إلى الطّبيعِة البكِر، الُمنعتقِة حتّى 

هِذِه اللّحظِة مْن تدّخِل اإلنساِن.
  أوًل: أقرأُ النّصَّ الّسابَق بإنعاٍم، وأتعّرُف بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي معاني المفرداِت اآلتيِة مَن الّسياِق:

الّراسياُت، دؤوٌب، معاوُل، يضطلُع، ُحلّةٌ، أيقونةٌ، كثباٌن، عشوائيّةٌ، البِْكُر، الُمنعتقةٌ.
، وأحاوُل أْن أجمَع أكبَر قدٍر مَن المعلوماِت والّصوِر عْنهُ، وتزويَد   ثانيًا: أشترُك مَع زمالئي أْو أفراِد أسرتي في نقاٍش حوَل وادي رمَّ

زمالئي بما لديَّ مْن معلوماٍت وصوٍر.
، نجمُعها في كتيٍّب، ونستعيُن فيها بالّصوِر الّتي  ُم أنا وزمالئي، أْو أفراُد أسرتي قّصةً مصّورةً عْن رحلٍة إلى وادي رمَّ  ثالثًا: أصمِّ
جمْعناها، أْو برسوماتِنا، ونكتُب تحَت كلِّ صورٍة عبارةً  تلّخُص بإيجاٍز أحداَث هِذِه الّرحلِة، مراعيَن في ما نكتُب ما يأتي: 
، ولمشاعِرنا ونحُن نتجّوُل فيِه، سالمةَ اللّغِة واإلمالِء، وتوظيَف عالماِت التّرقيِم، وتسلسَل األحداِث  الوصَف الّدقيَق لوادي رمَّ
المعلوماِت،  النّشاِط، وصّحةَ  هذا  مْن  األولى  المهّمِة  في  تعلّمناها  الّتي  الجديدِة  المفرداِت  مَن  قدٍر  أكبِر  وتوظيَف  وترابطَها، 
وتوظيَف األفعاِل النّاسخِة )كاَن وأخواتُها( ما أمكَن في سرِد أحداِث رحلتِنا، وتناسَب الّصورِة أِو الّرسمِة مَع العبارِة المكتوبِة 

أسفَلَها، واختياَر عنواٍن مناسِب جاذٍب للكتيِّب الّذي سنصّمُمهُ، إضافةً إلى تصميِم غالٍف جاذٍب ومناسٍب لَهُ.

أمسُح الّرمَز سريَع الستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: الّتاسُع الّصفُّ
نشاُط )6(: لوحاٌت فنّيٌة طبيعّيٌة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّرياضّياُتعلوُم األرِض والبيئِةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أصَف مشاعري كتابةً في موقٍف حياتيٍّ شاهْدتُهُ أْو تعّرْضُت لَهُ، موظّفًا في كتابتي ما اكتسْبتُهُ مْن 	 
قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍّة )كاَن وأخواتُها(، ومراعيًا القواعَد اإلمالئيّةَ الُمتََعلََّمةَ.

أفرَق بيَن العمليّاِت الجيولوجيِّة الخارجيِّة المؤثّرِة في القشرِة األرضيِّة: )التّجويِة بأنواِعها، التّعريِة، 	 
التّرسيِب(، مستخدًما التجربةَ في فهِم بعِض المظاهِر الجيولوجيِة في الطبيعِة وتفسيِرها.

أَمثَِل الفتراِت على خطِّ األعداِد، معبًّرا عنها باستخداِم رمِز الفترِة. 	 
باللّغِة اإلنجليزيِّة عْن ظاهرِة التجويِة قراءةً صامتةً ألتحّدَث عنِها شفويًّا، ثمَّ أكتَب فقرةً 	  ا  نّصً أقرأَ 

عْن مثاٍل واحٍد لهِذِه الظاهرِة في حدوِد 100 كلمٍة، موظفًا المفرداِت والتراكيَب اللغويةَ التي تعلمتُها.
ى، وصوٍر لوادي رمَّ )إْن أمكَن(، وقاموٍس باللّغِة اإلنجليزيِّة، وتربٍة مْن نوعيِن،  ، وورٍق مقّوً أحتاُج إلى: أوراٍق، وألواٍن، وصمٍغ، ومقصٍّ

وقارورِة ماٍء بالستيكيٍة، ومصدِر ماٍء.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 علوُم األرِض والبيئِة: الوادي العظيُم

يقُع الوادي العظيُم في صحراِء الوالياِت المتّحدِة األمريكيِّة، وهَو أخدوٌد بالُغ العمِق 
 349 طولُهُ  ويبلُغ  العالِم،  في  الطّبيعيِّة  المشاهِد  أروِع  أحَد  يعدُّ  حيُث  واالتّساِع، 
نهِر  بسبِب  الوادي  هذا  نشأَ  متًرا.  فيُناهُز 1,740  لَهُ  أقصى عمٍق  أّما  كيلومتًرا، 
كولورادو الّذي شقَّ مجراهُ عبَر صخوِر هضبِة الكولورادو خالَل 40 مليوِن سنٍة، 
الّتي تتكّوُن مَن الحجِر الّرمليِّ والجيريِّ  المختلفةَ  كاشفًا بذلَك الطّبقاِت األرضيّةَ 
مَن  تقريبًا  سنٍة  ملياَرْي  عبَر  تكّونَْت  حيُث  الّصخوِر،  مَن  وغيِرها  والجرانيِت 

التّاريِخ الجيولوجيِّ للقاّرِة األمريكيِّة.

 أُحّدُث أفراَد أسرتي عِن الوادي العظيِم، وأفّسُر دوَر ماِء النّهِر في تكويِن هذا الوادي، موّضًحا دوَر عوامِل 
التّجويِة، والتّعريِة، والتّرسيِب في هذا التّشكيِل.

أُنفُّذ تجربةً منزليّةً مَع أحِد أفراِد أسرتي لدراسِة أثِر المياِه الجاريِة في تشكيِل القشرِة األرضيِّة، مستخدًما قارورةَ 	 
ماٍء مقسومةً، ومملوءةً بالتّراِب المرتِّب في طبقاٍت مْن نوَعْيِن أْو أكثَر )تربٍة زراعيٍة ورمليٍة مثاًل(، أفتُح صنبوَر 
الماِء فتًحا بسيطًا على الطّرِف المقابِل فتحةَ القارورِة، وأدوُن مالحظاتي على ما يحدُث للتّربِة عبَر الّزمِن )خالَل 

10 دقائَق مثاًل(. 

)أحدُد الطبقاِت التي توجُد في قاِع الوادي(، وأفّسُر رسمتي 	  أتخيُّل شكَل الوادي قبَل 20 مليوَن سنٍة، وأرسُمهُ 
الوادي، وأشرُح أثَر نوِع الّصخِر في سرعِة إذابتِِه في الماِء، أُراجُع إجاباتي مَع أحِد زمالئي، ونعرُضها على 

معلِّمنا إلبداِء رأيِِه في ما توّصْلنا إلْيِه.

يُعدُّ الوادي العظيُم منطقةً صحراويّةً تتراوُح درجاُت الحرارِة فيِه ما بيَن صفٍر إلى أكثَر مْن 40 ْس، وتحتوي 	 
الّشقوُق في الّصخوِر الماَء أحيانًا.

أُفّسُر بالتّعاوِن مَع أحِد زمالئي، أْو أفراِد أسرتي كيَف يُمكُن أْن يساعَد تغيُر درجاِت الحرارِة، وجرياُن الماِء في شقوِق الّصخوِر على 	 
تسريِع تفتِّت الّصخوِر. أُوّضُح ماذا تُسّمى هذِه العمليّةُ، وأقترُح مَع أحِد أفراِد أسرتي تجربةً منزليّةً تُوّضُح ذلَك، وننفُّذها.

 الرياضياُت: الفتراُت والتّاريُخ الجيولوجيُّ في الوادي العظيِم
الّشكُل المجاوُر يبيُّن طبقاِت األرِض المختلفةَ مَن الوادي العظيِم الّتي تكّونَْت عبَر عصوٍر 

متتاليٍة.
أَقرأُ المعلوماِت اآلتيةَ إلجابِة األسئِلَِة التي تليها:

يَبلُغ ُسمُك الطّبقِة )4b( بيَن 400 متٍر و800 ِمتٍر.	 
تكّونِت الطّبقةُ )6b( بيَن 5 و10 مالييِن َسنٍة.	 
يبلُغ ُسمُك الطّبقِة )6a(  بَيَن 30  متًرا و270 متًرا.	 
، تَآكلَْت، وأصبَح ُسمُكها بيَن 100 و135 متًرا.	  أعلى طَبقٍة )6d( هَي مَن الحجِر الجيريِّ
يَبلُغ ُسمُك الطّبقِة )6b( اآلَن بيَن 20 و200 متٍر، ولونُها أبيُض َذهبيٌّ قريبةٌ مْن حافِّة الوادي.	 

أكتُب المعلوماِت السابقةَ جميَعها، مستخدًما رمَز الفترِة، ثّم أمثِّلُها على َخطِّ األعداِد. . 1
أتبادُل أنا وزميلي، أْو أحُد أفراِد أسرتي األدواَر، ثمَّ نتناقُش ونتأّكُد مْن صّحِة إجاباتِنا.

إذا كاَن ُسمُك أحِد الطّبقاِت هَو 180 متًرا، فإلى أيِة طبقٍة مَن الطّبقاِت الّسابقِة تنتمي؟. 2
إذا كاَن وقتُنا اليوَم يُمثُّل )0(، أُّعبُر عّما يأتي باستخداِم رمِز الفترِة على خطِّ األعداِد:. 3

تكّونَِت الطّبقةُ )1a( قبَل 2,5 إلى 1,8 ملياِر سنٍة.
ِن الطّبقاِت هَُو 5 مالييِن سنٍة، َكتَكّوِن الطّبقِة )6b( خالَل الفترِة مْن 5 إلى 10 مالييِن سنٍة، فأجُد . 4 إذا كاَن طوُل فترٍة ما لزمِن تكوُّ

فتراٍت أُخرى لها الطّوُل نفُسهُ )5 مالييِن سنٍة(، وأمثّلُها على خطِّ األعداِد.
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The art of weathering :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

Weathering is the breaking down of rocks, soil, and minerals as well as wood and artificial 
materials through contact with the Earth's atmosphere, water and biological organisms. One of the 
fascinating examples of weathering is Jeita Cave in Lebanon, which is 18 kilometres north of Beirut. 

How was the Jeita Cave formed?

The Jeita cave was formed over millions of years due to the dissolution of limestone. Geologically, 
the cave provides a tunnel or escape route for the underground river, which is the principal source of 
Nahr al-Kalb. It is the longest cave in the Middle East. Jeita cave can only be visited by boat since it 
channels an underground river that provides fresh drinking water to more than a million Lebanese. 
It was featured as one of the top 14 finalists in the New 7 wonders of the Nature Competition.

1. I will read the text silently to explain the process of weathering orally to a member of my 
family.

2. I will search for another cave that was formed due to weathering and write a paragraph in 
about )100( words.

3. I will use my answers of the following questions to help me in writing my paragraph. )Where 
is it located? How is it formed? Is it internationally known? Would you like to visit it? Why?(

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

الّرياضيّاُت: أقّدُم أمثلةً مَن الحياِة على فتراٍت غيِر محدودٍة، وأُعبُّر عْنها باستعماِل رمِز الفترِة على خطِّ األعداِد.

علوُم األرِض والبيئِة: تحفُر بعُض الحيواناِت األنفاَق في بعض صخوِر مْن أجِل تأميِن المأوى والغذاِء لها، ما يؤدي إلى تفتِت الصخوِر، 
فضاًل عْن أنَّ عمليةَ تحلِل الحيواناِت الميّتِة ينتُج منها بعُض الموادِّ الّتي تذيُب الصخوَر وتحللُها، منها: ثاني أكسيِد 

الكربوِن، واألحماُض العضويةُ، وغاُز األمونيا، وحمض النيتريك، والدباُل، وتسمى هِذِه العمليةُ التجويةَ الحيويةَ.

-  أبحُث في بيئتي عْن أمثلٍة أخرى للتجويِة الحيويِة، مستعينًا بأحِد زمالئي أْو أفراِد أسرتي.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

ف إلى  اللّغةُ العربيّةُ: يُتيُح هذا النّشاطُ لطفلي فرصةَ قراءِة نصٍّ يَصُف مكانًا وصفًا أدبيًّا، كما يصُف شعوَر زائِرِه، قراءةً فاهمةً؛ بالتّعرُّ
فهِم مفرداتِِه مْن سياقاتِها، وعملِِه مَع زمالئِِه أْو أحِد أفراِد أسرتِنا، ويُمّكنهُ مْن جمِع المعلوماِت والّصوِر الّتي تشّكُل الماّدةَ األوليّةَ لمشروِعِه 
الجماعيِّ في تصميِم كتيٍّب مصّوٍر، وفَق معاييَر واضحٍة، تُنّمي مهاراتِِه الكتابيّةَ، وتستثمُر خبراتِِه وخبراِت زمالئِِه الّسابقةَ والجديدةَ في 

إنتاِج هذا العمِل المحبِّب، الّذي سيشعُر طفلي باإلنجاِز، وينّمي لديِه حبَّ العمِل بروِح الفريِق.

علوُم األرِض والبيئِة: يُتيُح هذا النّشاطُ لطفلي فرصةَ تعّرِف العمليّاِت الجيولوجيِّة الخارجيِّة، وأثِرها في سطِح األرِض عْن طريِق دراسِة 
بعِض المظاهِر الجيولوجيِّة النّاتجِة مْنها؛ مثل الوادي العظيِم وأثِر المياِه الجاريِة في تكوينِِه، كما ينمي مهاراِت التفكيِر واالستدالِل في تحديِد 

العوامِل الّتي تؤدي إلى تفتيِت الطبقاِت الصخريِة ونقلِها. إضافةً إلى تنميِة مهاراتِِه في التجريِب والمالحظِة واالستنتاِج.

الّرياضيّاُت: يُعّزُز هذا النّشاطُ تعلَّم طفلي للفتراِت، واستخداَمها للتّعبيِر عْن مسائَل حياتيٍّة، وتمثيلَها على خطِّ األعداِد.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُتيُح هذا النّشاطُ لطفلي فرصةَ ممارسِة مهاراِت القراءِة الصامتِة، والتّعّرِف إلى المصطلحاِت الخاّصِة بظاهرِة التّجويِة 
البحِث والتفكيِر الناقِد للحصوِل على المعلوماِت المناسبِة التي تتطلبُها مهمتُهُ مْن  باللّغِة اإلنجليزيِّة. ويعزُز هذا النشاطُ لدى طفلي مهارةَ 

توظيف المهاراِت اللغويِة في التعبيِر عِن األفكاِر التي يريُد إيصالَها إلى اآلخريَن كتابةً.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 
بواسطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: منحوتةُ الطّبيعِة

 ، ، وتفسيِر مفرداتِِه مْن سياقاتِها، والتّأّكِد مْن صّحتِها عْن طريِق وضِع المعنى مكاَن المفردِة في النّصِّ الطّريقةُ: أُساعُدهُ على فهِم النّصِّ
، وألواٍن وأوراٍق وموادَّ  ، وأوفُّر لَهُ ما أمكَن مْن معلوماٍت وصوٍر لوادي رمَّ وتبيِّن مدى مناسبتِها الّسياَق، وأُشارُكهُ في تذّوِق النّصِّ
قبَل  إْن لزَم األمُر،  لتعديلِِه  توجيهاتي وإرشاداتي  لهُ  الكتيِّب وعباراتِِه وصوِرِه، وأقّدُم  إليها، وأطّلُع على مخطِّط  قْد يحتاُج  وأدواٍت 

تصميِمِه بصورتِِه النّهائيِّة.

  علوُم األرِض والبيئِة: الوادي العظيُم

الطّريقةُ: أطرُح عليِه أسئلةً تساعُدهُ على تذّكِر بعِض المفاهيِم والمعلوماِت الّتي تعلَّمها في مبحِث علوِم األرِض والبيئِة، حوَل العمليّاِت 
الجيولوجيِّة الخارجيِّة، أوّجهُهُ إلى قراءِة النّصِّ المرفِق قراءةً تحليليّةً، وإجراِء التجارِب المطلوبِة، وأساعُدهُ على توفيِر أدواتِها وأطلُب 
إليِه مشاهدِة الفيديوهاِت، والبحِث في الّروابِط الموجودِة على الّرمِز سريِع االستجابِة QR Code إْن أمكَن. أساعُدهُ على استخالِص 
أفكاِر بعِض التّجارِب، وأوّجهُهُ في أثناِء تنفيِذها إلى تدويِن المالحظاِت؛ للوصوِل إلى العوامِل المؤثّرِة في نوِع التّجويِة وأثِرها. أستمُع 

لنتائِج تجاربِه وإجاباتِِه باهتماٍم وأعزُز إنجازاتِِه.

  الرياضياُت: الفتراُت والتّاريُخ الجيولوجيُّ في الوادي العظيِم

، وبالّدروِس على منّصِة )درَسك(، أْو أيِّ  الطّريقةُ: أطلُب إلْيِه توضيَح خطواِت حلِِّه، وتبريَرها، أوّجهُهُ إلى االستعانِة بالكتاِب المدرسيِّ
مصادَر أخرى مفيدٍة؛ لتذّكِر كيفيِّة التّعبيِر عِن الفتراِت باستعماِل رمِز الفترِة، وعلى خطِّ األعداِد، إْن واجهَ صعوبةً في ذلَك.
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. أطرُح علْيِه بعَض  ، وتفسيِر بعِض المفرداِت الّصعبِة، وذلَك عبَر السياقاِت المختلفِة في النصِّ الطّريقةُ: أُساعُد طفلي على فهِم النّصِّ
األسئلِة حوَل المفرداِت. أستمُع لَهُ وهَو يعيُد سرَد معلوماِت النصِّ بمفرداتِِه الخاصِة. أوجههُ في أثناِء بحثِِه عْن مثاٍل لكهٍف آخَر. أطرُح 
عليِه أسئلةً تدفُعهُ إلى التفكيِر في المعلوماِت التي حصَل عليها، ثمَّ أطلُب إليِه قراءةَ الفقرِة التي كتبَها، وأشجُعهُ على تصويِب أخطائِِه.
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