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 العلوُم: ثرواٌت طبيعيّةٌ
   يسكُن مراٌد، في منطقِة الّرصيفِة، وقِد اعتاَد أْن يسمَع عْن مناجِم الفوسفاِت في المنطقِة، سأَل مراٌد والَدهُ عْن هِذِه المناجِم، حيُث تعلَّم 
عِن الفوسفاِت في درِس العلوِم، تحّدَث أبو مراٍد وقاَل: اكتُشفِت الفوسفاُت في األردنِّ عاَم 1908، وذلَك عنَد شقِّ سّكِة الخطِّ الحديديِّ 
واألبيِض  الحسا  مناجُم  ُشّغلَْت  ذلَك  وبعَد   ،1935 عاَم  مّرٍة  ألّوِل  الفوسفاُت  استُثمَر  ولقِد  والَحسا،  الّرصيفِة  منطقتَِي  في  الحجازيِّ 

، وتمتلُك األردنُّ خامَس أكبِر احتياطيِّ فوسفاٍت في العالِم. والّشيديِّة جنوَب األردنِّ

، مفسًرا ذلَك.  أتحّدُث إلى أحِد أفراِد أسرتي عِن الفوسفاِت بوصفِِه مورًدا طبيعيًّا غيَر ُمتجّدٍد في األردنِّ

   .QR Code  أشرُح لزمالئي أهميّةَ الفوسفاِت في الّصناعِة، مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي، أْو بالّرمِز سريِع االستجابة 

    أُصنُّف الموارَد الطّبيعيّةَ في الجدوِل اآلتي إلى: موارَد ُمتجّددٍة، أْو غيِر ُمتجّددٍة.
، وأُصنّفُها إلى ُمتجّددٍة، وغيِر متجّددٍة، وأراجُع إجاباتي مَع أحِد زمالئي، ثمَّ نعرُضها على معلِّمنا.       أكتُب موارَد أخرى موجودةً في األردنِّ

 اللّغةُ العربيةُ: كنوُز األردنِّ الطبيعيّةُ
  في جلسٍة أسريٍّة دافئٍة بعَد َعشاٍء طيٍّب، جلَسِت األسرةُ حوَل المائدِة تتجاذُب أطراَف الحديِث.

ِه: هاّل أخبْرتَنا يا جّدي عْن ذكرياِت طفولتَِك. قاَل سعيٌد لجدِّ
، ونظَر إلى حفيِدِه بحناٍن، وقاَل: نعْم يا سعيُد، في صغري كنُت كثيًرا ما أخرج أنا وأصدقائي لِنلعَب في سهوِل قريتِنا في  ابتسَم الجدُّ

إربَد الحبيبِة، كانَْت أراضي قريتِنا رحبَةً ُممتّدةً، تنتشُر فيها أشجاُر الّزيتوِن واللّوِز، وفيها أقدُم معصرٍة للّزيتوِن في المنطقِة.

: الخامُس الصفُّ
نشاُط )7(: كنوُز الّطبيعِة في األردنِّ

أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيةٌ تزوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التعلِم.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:اللغُة اإلنجليزيُةالرياضّياُتالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

، مصنفًا الموارَد الطبيعيةَ إلى متجددٍة وغيِر متجددٍة.	  أذكَر أمثلةً على موارَد طبيعيٍة متعددٍة في األردنِّ
بفهٍم واستيعاٍب، مفّسًرا المفرداِت والتراكيَب الجديدةَ في ما أقرأُ وفَق سياقاتِها، متقّمًصا 	  النصَّ قراءةً صامتةً  أقرأَ 

. نًا في أدائي وفَق طبيعِة كلِّ شخٍص ودوِرِه والموقِف العامِّ الّشخوَص، وملوِّ
أحلَّ مسائَل حياتيةً، مستخدًما العامَل المشترَك األكبَر، والمضاعَف المشترَك األصغَر لعدَدْيِن أْو أكثَر. 	 
ا قصيًرا باللّغِة اإلنجليزيِّة قراءةً جهريةً عِن البحِر الميِت، موظفًا ما قرْأُت في تكويِن جمٍل بسيطٍة.	  أقرأَ نّصً

أحتاُج إلى:  أوراٍق، وقلٍم، وقاموٍس باللغِة اإلنجليزيِة، وأقالٍم ملونٍة.

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

أُفّسُر إجابتي ٍد غيُر متجدِّ ٌد متجدِّ المورُد

الفوسفاُت  
األغناُم واألبقاُر

الّرياُح

الّرمُل الّزجاجيُّ
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نجالُء بحماسٍة: وهْل كْنَت تشارُك في قطاِف الّزيتوِن؟
: كاَن موسُم القطاِف كأنَّهُ عيٌد  لنا، تشارُك فيِه العائالُت بأكملِها، ونقضي أياًما شاقّةً، لكنّها جميلةٌ ممتعةٌ، خاّصةً عنَدما  أجاَب الجدُّ

نعصُر الّزيتوَن، ونستمتُع بطعِم زيتِِه اللّذيِذ مَع خبِز الطّابوِن الطّازِج الّساِخِن. 
نجالُء بحماسٍة: أخبْرنا أكثَر عْن حياتَِك يا جّدي.

: كنّا نزرُع أرَضنا الخصبةَ الخيّرةَ بكلِّ ما نحتاُجهُ مْن خضراواٍت وفواِكهَ، ونُربّي فيها الّدواجَن والمواشَي؛ لنستفيَد مْن أصوافِها،  الجدُّ
وألبانِها، وبيِضها، ولحوِمها، كاَن كلُّ بيٍت مكتفيًا بما ينتُجهُ، وال نشتري مَن الّسوِق إال قلياًل مْن حاجاتِنا  

سعيٌد: نعْم يا جّدي، حقًّا إنَّ أرَضنا أرٌض خيّرةٌ. هْل عرْفَت يا جّدي أنَّ في قريتِنا محطّةً كهربائيّةً تعمُل بطاقِة الّرياِح، وهَي تُولُّد 
الكهرباَء بطريقٍة صديقٍة للبيئِة؛ لكْي تبقى بيئتُنا صحيّةً نقيّةً، كما أنّها تزّوُدنا بجزٍء مَن الطّاقِة الكهربائيِّة الّتي نحتاُجها؟

فرَح الجدُّ كثيًرا، واستبشَر بهذا الخبِر، وقاَل: نعْم يا سعيُد، فاألّمةُ ترقى إْن أنتَجْت غذاَءها، واعتمَدْت على نفِسها. حمى هللاُ
وطنَنا وبارَك فيِه، ونفَعهُ بُكْم، وباألجياِل القادمِة.

 أواًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً.
ٌن، تفاءَل،    ثانيًا: أبحُث مَع مجموعتي، أْو أفراِد أسرتي في النّصِّ عْن كلمٍة جاَءْت بمعنى كلِّ كلمٍة مّما يأتي: لذيٌذ، الغنيّةُ، تُنتُج، تَمدُّ

تتقّدُم.
 ثالثًا: قاَل رسوُل هللاِ صلّى هللاُ عليِه وسلَّم: "ما أكَل أحٌد طعاًما قطُّ خيًرا مْن أْن يأكَل مْن عمِل يدْيِه، وإنَّ نبيَّ هللاِ داوَد علْيِه الّسالُم 
كاَن يأكُل مْن عمِل يِدِه")رواه البخاري( أبحُث في النّصِّ الّسابِق مَع مجموعتي، أْو أفراِد أسرتي عْن معنًى يقارُب معنى هذا الحديِث 

الّشريِف. 
 رابًعا: أشارُك اثنَْيِن مْن زمالئي أْو أفراِد أسرتي قراءةَ الحواِر متقّمصيَن األدواَر، وملّونيَن في أدائِنا وفقًا لطبيعِة كلِّ شخصيٍّة في 

. النّصِّ
 خامًسا: أذكُر الموارَد الطبيعيّةَ الّتي ورَدْت في الحواِر، وأضيُف إليها مورًدا آخَر لْم يُذكْر بالتّعاوِن مَع مجموعتي، أْو أفراِد أسرتي. 

.  سادًسا: أبحُث في اإلنترنت مَع مجموعتي، أْو أفراِد أسرتي، وأستعيُن بمعلّمي في معرفِة اسِم القريِة األردنيِّة الواردِة في النّصِّ
أُفّكُر: ما المعلوماُت الّتي يمكنُني أْن أستعيَن بها في البحِث عْن هِذِه القريِة؟

 الرياضيّاُت: سعيٌد ومراٌد الفضوليّاِن
هُ، لقْد أخبرتَُك أنَّ العائالِت    بقَي فضوُل سعيٍد معلَّقًا بموسِم قطِف الّزيتوِن، فقاَل: حّدْثني يا جّدي بالتّفصيِل عْن قطاِف الّزيتوِن، قاَل لَهُ جدُّ
جميَعها كانَْت تتعاوُن، ُكنّا 20 شخًصا، وكانَْت لدينا 12 سلةً كبيرةً، ُكنّا نُوّزُع أنفَسنا، بحيُث نتمّكُن مْن قطاِف أكبِر عدٍد ممكٍن مَن 

المساحاِت المزروعِة بالّزيتوِن، وأْن يكوَن في كلِّ قطعِة أرٍض العدُد نفُسهُ مَن القاطفيَن والعدُد نفُسهُ مَن الّساّلِت.

هُ يقطفُها مَع العائالِت.    أساعُد سعيًدا على معرفِة عدِد قطِع األراضي الّتي كاَن جدُّ

أُفّكُر ما المعلوماُت الّتي في المسألِة؟ ما الّذي أريُد إيجاَدهُ؟ ما ُخطّتي؟

 أُمثُّل حلّي بطرائَق مختلفِة، وأوّضُح خطّةَ حلّي لزميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي. 

  أجُد: كْم شخًصا، وكْم سلةً كاَن في كلِّ أرٍض؟

أّما مراٌد، فقْد كاَن لديِه فضوٌل في البحِث عِن استخداماِت الفوسفاِت، إْذ وجَد أنّهُ يُستخدُم في إنتاِج أفضِل األسمدِة للّزراعِة، وأنَّ لدينا 

شركاٍت لألسمدِة تعمُل على توزيِعِه للمزارعيَن. وقْد الحظَ أنَّ في إحدى المناطِق شركتَْيِن، إحداهما توّزُع األسمدةَ على المزارعيَن كلَّ 

4 أياٍم في الّشهِر بدًءا مَن اليوِم الّرابِع، في حيِن توّزُع الّشركةُ األخرى األسمدةَ  كلَّ 3 أيّاٍم في الّشهِر بدًءا مَن اليوِم الثّالِث، في مواعيَد 

ثابتٍة تتكّرُر كلَّ شهٍر.

2



3

Dead Sea Treasures :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

1. I will write 3 sentences about information I already know about the Dead Sea.
2. I will write 2 sentences I knew from the paragraph.
3. I will write 1 question that I still need an answer for, regarding minerals in the Dead Sea.

 أنشطةٌ إضافيةٌ:
ُر: ما الّذي يميُّز مسائَل المضاعِف المشترِك األصغِر والعامِل المشترِك األكبِر كلَّها؟ الّرياضيّاُت: أفكِّ

كيَف توّصْلُت إلى هِذِه اإلجابِة؟

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

 أساعُد مراًدا في معرفِة األيّاِم مَن الّشهِر الّتي يمكُن للمزارعيَن التّأّكُد مْن وجوِد نوَعْيِن 
مَن األسمدِة فيها في الوقِت نفِسِه.

 أستخدُم لونَْيِن مختلفَْيِن؛ لتحديِد أيّاِم توزيِع كلِّ شركٍة بلوٍن مختلٍف على التّقويِم المجاوِر.

 ما الطّرائُق األخرى الّتي يمكنُني إيجاُد الحلِّ بِها؟

 ماذا أُسمي العدَد الّذي يمثُّل أّوَل يوٍم في الّشهِر تُوّزُع فيِه الّشركتاِن أسمدتَهما في الوقِت 
نفِسِه؟   

توّزُع األسمدةَ كلَّ يوميِن في الّشهِر بدًءا مَن اليوِم الثّاني، وفي  ثالثةٌ   لو ُوجَدْت شركةٌ 
الثاّلُث  الّشركاُت  فيِه  ُع  تُوزِّ يوٌم  لدينا  يكوَن  أْن  الممكِن  مَن  هْل  كلَّ شهِر،  ثابتٍة  مواعيَد 

األسمدةَ في الوقِت نفِسِه؟ أبرُر إجابتي.

The Dead Sea is called so because nothing lives in it; 
there are no plants or fish. This is because the water is 
so salty there. It is also very rich in minerals; including 
magnesium, sodium, calcium and potassium. The Dead 
Sea mud products are made from minerals. Tourists, 
from all over the world, come to the Dead Sea for 
treatment.  



4

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

، وإلى فوائِدها في الّصناعِة، وتنمو لديِه مهارةُ التّصنيِف؛ حيُث إنّهُ سيصنُّف بعَض  العلوُم: سيتّعرُف طفلي أحَد الموارِد الطبيعيِة في األردنِّ
، وتبادِل اآلراِء، ومشاركتِها مَع المعلِم. الموارِد الطبيعيِّة والمعدنيِّة إلى متجّددٍة وغيِر متجّددٍة. يشّجُع هذا النّشاطُ طفلي على العمِل الجماعيِّ

فَه داللةَ المفرداِت الجديدِة مْن سياقِها، ويمّكنُهُ مْن ربِط  اللّغةُ العربيةُ: يعّزُز هذا النّشاطُ ثروةَ طفلي اللّغويَّةَ، وينّمي مفرداتِِه، ويدعُم تعرُّ
الحياِة والنّصوِص المدروسِة بالقيِم الّدينيِّة، ويُنّمي االتّجاهاِت اإليجابيّةَ عنَدهُ تجاهَ العمِل، واستثماِر الموارِد الطّبيعيِّة، ويزيُد معارفَهُ حوَل 
؛ ما ينعكُس إيجابًا على  ، عْن طريِق تقّمِصِه األدواَر في أثناِء قراءتِِه الحواَر في النّصِّ الموارِد الطّبيعيِّة، ويُطّوُر مهاراتِِه في األداِء القرائيِّ

 . نموِّ شخصيّتِِه، وزيادِة ثقتِِه بنفِسِه، ويُنّمي فيِه روَح العمِل الجماعيِّ

الرياضيّاُت: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على توظيِف العامِل المشترِك األكبِر، والمضاعِف المشترِك األصغِر في حلِّ مسائَل حياتيٍّة، وتمييِز 
. الفرِق بيَن المفهوميِن، واستخداِم طرائَق عديدٍة لتمثيِل الحلِّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يوّجهُ هذا النّشاطُ طفلي إلى ممارسِة مهاراِت القراءِة  جهريةً استيعابيةً، ويعزُز لديِه مهاراِت التفكيِر في ما يفعلُهُ في أثناِء 
تعلِمِه بإستراتيجيِة )1،2،3( إْذ يركُز في تعلِمِه على إدراِك ماذا يعرُف، وماذا يريُد أْن يتعلَّم؟ ويكتسُب مهاراٍت عليا في التفكيِر يترجُمها 

في مواقَف حياتيٍة أخرى.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
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.

  العلوُم: ثرواٌت طبيعيّةٌ

، ومْن بيئتِِه المحيطِة، مثِل الثّروِة الحيوانيِّة، والثروِة  الطريقةُ: أساعُد طفلي على تعّرِف الموارِد الطّبيعيِّة، وذْكِر أمثلٍة علْيها مَن األردنِّ
. أساعُدهُ على التمييِز بيَن المورِد  النّباتيِّة، والّشمِس، والماِء. وأساعُدهُ على تعرِف الموارِد المعدنيِّة، مثِل: الجبِس، والحجِر الجيريِّ

المتجّدِد وغيِر المتجّدِد، وأوّجهُهُ إلى التّعاوِن مَع زمالئِِه، وتبادِل اآلراِء، ثمَّ مشاركتِها مَع معلِّمِه.

  اللّغةُ العربيّةُ: كنوُز األردنِّ الطبيعيّةُ

؛ لفحِص مدى انسجاِمها  الطريقةُ: أساعُدهُ على تعّرِف معاني الكلماِت مْن سياقاتِها، وأوّجههُ إلى وضِع المعنى مكاَن المفردِة في النّصِّ
مَع الّسياِق. أشارُكهُ أداَء األدواِر في القراءِة، مَع فرٍد آخَر مَن األسرِة، وأنمذُج أماَمهُ التقّمَص ليحذَو حذوي، أوّجهُهُ إلى إيجاِد معلومٍة 
، وأساعُدهُ على البحِث. أذكُر لَهُ مثااًل عْن  في النّصِّ تساعُدهُ على البحِث بسهولٍة عبَر اإلنترنت عِن اسِم القريِة الّتي تحّدَث عنها النّصُّ

، وأحفّزهُ إلى التّفّكِر في ما حولَهُ الستكشاِف موارَد أخرى. مورٍد غيِر مذكوٍر في النّصِّ

  الرياضيّاُت: سعيٌد ومراٌد الفضوليّاِن

الطريقةُ: أساعُدهُ على قراءِة السؤالَْيِن، وتوضيِح المطلوِب منهما، أناقُشهُ في خطواِت حلِِّه، وأشّجُعهُ على تمثيلِها بطرائَق مختلفٍة، 
وعدِم االكتفاِء بحلِّها باستخداِم التّحليِل إلى العوامِل األّوليِّة، قْد أطلُب إليِه في الفرِع األّوِل أْن يرسَم القاطفيَن والّساّلِت، أْو أزّوُدهُ بقطٍع 

محسوسٍة لتمثيِل كلٍّ مَن القاطفيَن والّساّلِت، وتوزيِعها على مجموعاٍت.
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. أوجههُ ليتعرَف معنى الكلماِت الصعبِة مْن  الطريقةُ: أساعُد طفلي في أثناِء قراءِة الفقرِة، وأستفسُر منهُ عْن معنى بعِض كلماِت النصِّ
. وأساعُدهُ على شرِح المطلوِب مْنها عبَر النقاِط الثالِث. أتأكُد مْن فهِمِه ما قرأَ وأطلُب إليِه اآلتي: اكتْب 3 أشياَء تعرفُها  سياِق النصِّ

؟ وماذا تودُّ معرفتَهُ حوَل الموضوِع؟ ؟ وماذا عرْفَت بعَد قراءِة النصِّ قبَل أْن تقرأَ النصَّ
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