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 اللّغةُ العربيةُ: الثرواُت الطبيعيةُ في البيئِة األردنيِة
طلَب معلُم العلوِم العامِة إلى طلبِة الصفِّ أْن يبحثوا عِن الثرواِت الطبيعيِة في البيئِة األردنيِة، ويكتبوا تقريًرا عْن أهميتِها في مجاِل 
. أقرأُ التقريَر الذي  الصحِة واالقتصاِد، فقرر حمزةُ أْن يبحَث في موضوِع الثرواِت الطبيعيِة، وأثِرها في السياحِة العالجيِة في األردنِّ

كتبَهُ حمزةُ، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:

 أقرأُ التقريَر الذي كتبَهُ حمزةُ؛ ألستعيَن بِه في إجابِة السؤاِل اآلتي شفويًّا، ثمَّ أتبادُل اآلراَء مَع أحِد زمالئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي:
 يظنُّ كثيٌر مَن النّاِس أنَّ أهميّةَ البحِر تقتصُر على الكائناِت الحيِة المتنوعِة الّتي تعيُش فيِه؛ ألنَّ لها فوائَد متنوعةً مثَل الثروِة الحيوانيِة 

المائيِة، وهِذِه الفائدةُ غيُر موجودٍة في البحِر الميِت. أبيُن رأيي في ذلَك، معزًزا إجابتي بأدلٍة مَن التقريِر.
، أخبَرني أنَّ فائدةَ البحِر الميِت تقتصُر على الناحيِة العالجيِة فقْط؛ ألنَّهُ ال يستطيُع ممارسةَ رياضِة الغطِس  أتخيُل سائًحا زاَر األردنَّ
فيِه؛ بسبِب كثافِة مياِهِه العاليِة التي تدفُعهُ إلى أعلى؛ لذلَك يفضُل التوجهَ إلى البحاِر العاديِة. أجري نقاًشا مَع زمالئي أْو أفراِد أسرتي، 

متبًعا الخطواِت اآلتيةَ:

: السادُس الصفُّ
نشاُط )7(:  الثرواُت الطبيعيُة في األردنِّ

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

تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تنفيِذ األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِّة.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:العلوُمالرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

أتحدَث في موضوِع أهميِة البحِر الميِت، موظًفا ما اكتسبتُُه مْن مفرداٍت ومفاهيَم وأفكاٍر.	 
أكتَب رسالًة إلكترونيًة، متحدًثا عما أحُب عملَُه في المنتزِه.	 
 أقارَن بيَن الكسوِر، والكسوِر العشريِة، والنسِب المئويِة.	 
أبحَث في استخداماِت بعِض الثرواِت الطبيعيِة، مثِل: النحاِس، واأللمنيوِم، والحديِد، محدًدا مواقَع وجوِدها في 	 

، ومثمًنا أهميَتها االقتصاديَة. األردنِّ

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق مسطّرٍة.

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









1

جسور التعلم

   تُعدُّ السياحةُ العالجيةُ أحَد أهمِّ أنواِع السياحِة في العالَِم ألهميتِها االقتصاديِة، ووفرِة الخدماِت العالجيِة المتمثلِة في الموارِد والثرواِت 
الطبيعيِة للمنطقِة، وقْد تميَز األردنُّ عْن غيِرِه مْن بلداِن الشرِق األوسِط بالمعالِم والثرواِت الطبيعيِة، وكثيٌر مَن الينابيِع الحارِة التي 
تنبُع مَن األراضي األردنيِة الموازيِة حفرةَ االنهداِم، تنساُب في مجاري األنهِر واألوديِة؛ لتصبَّ في البحِر الميِت، وهِذِه المياهُ غنيّةٌ 

بالثرواِت الطبيعيِة.

   وتشيُر بعُض الدراساِت التي نشَرْتها وزارةُ الطاقِة والثروِة المعدنيِة، إلى المقوماِت العالجيِة في البحِر الميِت، المتمثلِة في رماِل 
البحِر التي تحتوي مجموعةً مَن الثرواِت الطبيعيِة، ومياِه البحِر المالحِة التي تنفرُد باحتوائِها اثني عشَر نوًعا مَن الملِح، ال يُمكُن إيجاُدها 
في أيِّ تجمٍع مائيٍّ في الكرِة األرضيِة؛ ما أكسَب مياهَ البحِر الميِت وطينَهُ األسوَد على شواطئِِه مزايا عالجيةً فريدةً؛ وهذا جعَل البحَر 
الميَت مْن أهمِّ األماكِن العالجيِة في العالَِم، ونقطةَ جذٍب للزواِر مْن مختلِف بقاِع األرِض، ونموذًجا للمناطِق التنمويِة األردنيِة التي 

أحدثَْت نقلةً نوعيةً بمسيرِة التنميِة المستدامِة.
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أنظُم النقاَش مَع مجموعٍة مْن زمالئي في الصفِّ عْن طريِق وسائِل التواصِل االجتماعيِّ أْو مَع مجموعٍة مْن أفراِد أسرتي.
 أحدُد القضيةَ التي سنناقُشها، وهَي »أهميةُ البحِر الميِت«.

 أتحدُث عْن أهميِة البحِر الميِت: الجغرافيِة، والطبيعيِة، والسياحيِة، والصحيِة.
 أقدُم البراهيَن واألدلةَ مِن التقريِر الذي كتبَهُ الطالُب حمزةُ.

أدوُن أفكاري التي أريُد التحدَث عنها بكتابتِها في جمٍل قصيرٍة.
أقيُّم أدائي في النقاِش ذاتيًّا أْو أطلُب إلى أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي تقييَم أدائي، بناًء على عدٍد مَن المعاييِر تتمثُل في: طرِح 

األفكاِر، واستخداِم األدلِة والبراهيِن، وسالمِة اللغِة، وحركاِت الجسِد.

  A Day in the Park  :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Let’s read the short story below. It is about a little girl named Zoey. She lives in Canada. 

What’s at the Park?
by David Mann & Jess Jardim-- Wedepohl

“What’s the noise behind the tree?” asks Granny.
“Does it sound like a bird?” asks Zoey.
“No,” says Granny.  “It sounds much bigger than a bird. Can you see what it is?”
“It’s a dog!” says Zoey.
“Phew!” says Granny. “This dog is very smelly!”
The next day, Zoey comes home from school and packs her bag.
“Are you ready to go to the park?” asks Granny.
“Yes, please,” says Zoey.
“Granny, look who’s outside!” “You found us!” says Zoey. “Now, let’s give you a bath.” 
And from that day on, Zoey, Granny and their new friend played in the park every day.

 Think-Pair-Share:
●Tell your friend or a family member what you do when you visit the park. You may begin the sentence this way or any 
way that you would like: “When I visit the park, I like to __________.
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play     run     climb    trees       sit on the grass      hide-and-seek        flowers        football  

 Down the road from Zoey’s house, there is a big, green park. Zoey is quite shy, but she 
loves to play in the park. Every day after school, Zoey and Granny go there to play.

Granny needs glasses to see, but she can hear very well. Zoey is good at finding 
things. She can find birds and bugs. She can find the prettiest flowers and the tallest 
trees. And she’s very good at finding Granny’s secret sweets.

Write an email to Zoey and tell her what you like to do when 
you visit the park. State the name of the park that you usually 
go to (e.g., Al-Hussein Park).

You may use the above words/phrases in the letter. You 
may also use this template to write the email.

How to Write an email

To:                      @ school.com
Subject:
Body:

Send              Cancel
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 الرياضيّاُت: المياهُ حياةٌ
 أجرى حمزةُ خالَل بحثِِه عِن الثرواِت الطبيعيِة في البيئِة األردنيِة، دراسةً ألهمِّ مكّوناِت مياِه الشرِب المعدنيِة مِن العناصِر، فتوصَل إلى 
نسبِة وجوِد بعِض هِذِه العناصِر في اللتِر الواحِد مْن مياِه الشرِب المثاليِة حسَب أحِد األبحاِث، فاختاَر أربعةَ عناصَر على النحِو اآلتي:

 	33
المغنيسيوم:  200

الكالسيوم: 0.174	 
الصوديوم: %18.4	 
 	57

البوتاسيوم: 500

يّدعي حمزةُ أنَّ أقلَّ نسبٍة مْن هِذِه العناصِر األربعِة هَي عنصُر الكالسيوم، وأنَّ أكبَرها نسبةً هَي عنصُر البوتاسيوم:
1) أقترُح مشارًكا أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ أسلوبًا لمناقشِة ادعاِء حمزةَ، والحكِم على مدى صحِة ادعائِِه عْن 

طريِق المقارنِة بيَن الكسوِر الُمعطاِة. أكتُب خطواِت الحلِّ المقترحةَ على ورقِة جانبيٍة.
 2) أتشارُك وزميلي في اإلجاباِت في مجموعٍة ثنائيٍة أخرى، ونقترُح األسلوَب الذي نراهُ األمثَل؛ للتوصِل إلى اإلجاباِت الصحيحِة.

 3) رغبَْت فرُح في كتابِة العناصِر األربعِة حسَب نسبِة وجوِدها تنازليًّا، واحتاَرْت في ترتيِب عنصرِي الكالسيوم والبوتاسيوم، بناًء 
على ذلَك، أنفُّذ الخطواِت التي اتفقنا عليها، وأساعُد فرَح على التوصِل إلى ترتيِب العناصِر األربعِة ترتيبًا صحيًحا، مبّرًرا إجابتي.

، وأكتُب الترتيَب الصحيَح على ورقٍة جانبيٍة.  4) أقارُن إجابتي بإجاباِت زمالئي بالدليِل الرياضيِّ

 العلوُم: أردنُّنا مليٌء بالثرواِت الطبيعيِة
بعَد أْن فرْغنا مْن بناِء بيتِنا، ذهْبُت مَع والديَّ إلى السوِق؛ لشراِء حاجاِت البيِت الجديِد، فاشترْينا إبريقًا جمياًل مصنوًعا مَن النحاِس 
المساميِر  مَن  ومجموعةً  الفرِن،  في  نضُعها  التي  األطعمِة  لتغليِف  األلمنيوِم؛  رقائِق  مْن  ولفافةً  األلمنيوِم،  مَن  وطنجرةً  األحمِر، 

المصنوعِة مَن الحديِد.
؟ أيَن تتوافُر هِذِه  أفكُر: ما استخداماُت الفلزاِت في حياتِنا اليوميِة؟ هْل هِذِه الفلزاُت: النحاُس، واأللمنيوم، والحديُد، موجودةٌ في األردنِّ

الفلزاُت؟
، أْو بالتواصِل مَعهْم هاتفيًّا أْو سؤاِل نقابِة الجيولوجييَن  أتواصُل: أبحُث بالرجوِع إلى موقِع وزارِة الطاقِة والثروِة المعدنيِة اإللكترونيِّ

. األردنييَن عْن ثرواِت األردنِّ الطبيعيِة. أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في الثرواِت الطبيعيِة في بلِدنا األردنِّ
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. ، على خريطِة األردنِّ  أتواصُل: أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في تتبعِ مواقعِ الثرواِت الطبيعيِة: النحاِس، الفوسفاِت، والصخِر الزيتيِّ
؟   أفكُر: هْل توجُد ثرواٌت طبيعيةٌ أخرى في بلدي الحبيِب األردنِّ

أتواصُل: أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في تنظيِم المعلوماِت التي أعرفُها عِن النحاِس في نموذِج »فراير«.
خصائُصهُأماكُن وجوِدِه في األردنِّ

ال خصائَص لهُاستخداماتُهُ

النحاُس
Cu

أتواصُل: يُعدُّ األردنُّ مَن الدوِل الغنيِة بالكعكِة الصفراِء، فما هَي الكعكةُ الصفراُء؟ أبحُث في هذا الموضوِع عبَر موقِع وزارِة الطاقِة 
«. أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في ما توصْلُت إليِه. ، كاتبًا العنواَن اآلتي: »العناصُر النادرةُ في األردنِّ والثروِة المعدنيِة اإللكترونيِّ
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيةُ:  يتعلُم طفلي المقصوَد بالتقريِر، ويتعلُم استخداَم مهاراِت التفكيِر العليا؛ إلجابِة سؤاِل التفكيِر الناقِد، ويتعلُم خطواِت تنظيِم 
نقاٍش بيَن أشخاٍص عْن أهميِة البحِر الميِت، وكيفيةَ تقييِم مشاركتِِه في النقاِش. 

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:  يتعلُم طفلي كتابةَ رسالٍة يصُف فيها متنزهًا ما، مستخدًما مجموعةً مَن المفرداِت. يتعلُم طفلي كيَف يعبُّر عْن تجاربِِه 
الشخصيِة ويصفُها لآلخريَن.

الرياضيّاُت:   يتعلُّم طفلي مقارنةَ الكسوِر، والكسوِر العشريِة، والنسِب المئويِة، وترتيَب مجموعٍة مْن هِذِه األعداِد ترتيبًا تنازليًّا أْو تصاعديًّا. 
يتّدرُب طفلي على تنظيِم النقاِش، وتبريِر الحلِّ وتفسيِرِه تفسيًرا رياضيًّا، والحكِم على مدى صحِة االدعاِء الُمعطى. يتعلُّم طفلي عرَض 

اإلجاباِت عرًضا منظًما ومقنًعا على زمالئِِه، والقدرةَ على تفسيِرها.

. يتدرُب طفلي على البحِث في  العلوُم:   يتعلُم طفلي أنَّ كثيًرا مَن الموادِّ التي نستخدُمها في حياتِنا اليوميِة ثرواٌت طبيعيةٌ موجودةٌ في األردنِّ
مواقَع موثوقٍة، مثِل: وزارِة الطاقِة والثروِة المعدنيِة، وموقِع نقابِة الجيولوجييَن األردنييَن؛ للحصوِل على معلوماٍت عِن الثرواِت الطبيعيِة،  
تنظيِم  مهارةَ  طفلي  يكتسُب   . األردنِّ خريطِة  على  الطبيعيِة  الثرواِت  هذِه  مواقِع  تتبِع  مهارةَ  طفلي  ويكتسُب  واستخداماتِها،   ، األردنِّ في 

معلوماتِِه في نموذِج »فراير«، ويتعلُم طفلي معلوماٍت عْن عنصِر اليورانيوم في األردنِّ وأهميتَهُ، ويبحُث في استخداماتِِه.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُه الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتعليماِت 

الصوتيِة باستخداِم الرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: الثرواُت الطبيعيةُ في البيئِة األردنيِة

الطريقةُ: أساعُد طفلي على تأمِل سؤاِل التفكيِر الناقِد، وأستمُع إلجابتِِه واختياِرِه األدلةَ والبراهيَن مَن التقريِر المرفِق، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء. 
أناقُش طفلي في مفهوِم التقريِر وأهميِة كتابتِِه. أدعُم طفلي في النقاِش الذي ينظُمهُ مَع مجموعٍة مْن زمالئِِه في الصفِّ أْو مَع أفراِد أسرتي 

باتباِع الخطواِت الالزمِة، وأدعُمهُ في تقييِمِه نفَسهُ بناًء على المعاييِر.

A Day in the Park :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
الطريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة القصِة وفهِم المفرداِت الجديدِة. أساعُد طفلي على تذكِر ما يفعلُهُ عنَدما يزوُر المتنزهَ. أساعُدهُ أيًضا 
؛ حتى يتمكَن مْن كتابِة بريِد إلكترونيِّ إلى »زوي«، إلخباِرها كيَف يقضي وقتَهُ في المتنزِه. أتأكُد  على تذكِر عناصِر البريِد اإللكترونيِّ

مْن قدرِة طفلي على استخداِم ما تعلَمهُ سابقًا مْن مهارِة كتابِة البريِد اإللكترونيِّ واستخداِم جمٍل صحيحٍة.

  الرياضيّاُت: المياهُ حياةٌ
الطريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة الكسوِر المعطاِة، وتصنيفِها إلى كسوٍر عاديٍة، وكسوٍر عشريٍة، ونسٍب مئويٍة. أقدُم لطفلي الدعَم عنَد 
الحاجِة عْن طريِق طرِح السؤاِل اآلتي: كيَف نقارُن بيَن كسريِن مكتوبيِن بصورتيِن مختلفتيِن؟ وأناقُشهُ في إجاباتِِه. أشجُع طفلي على 

تفسيِر إجاباتِِه والحكِم على االدعاءاِت بذكِر الدليِل، واحتراِم الرأِي اآلخِر في أثناِء النقاشاِت الثنائيِة والرباعيِة.

  العلوُم: أردنُّنا مليٌء بالثرواِت الطبيعيِة
الطريقةُ: أساعُد طفلي على التفكيِر في استخداماِت بعِض الثرواِت الطبيعيِة، خاصةً النحاَس، والحديَد، واأللمنيوَم، وأساعُدهُ على تتبِع 
. أوّجهُ طفلي إلى تقديِر أهميِة هِذِه الثرواِت الطبيعيِة، وأتابُعهُ وهَو يدوُن معلوماتِِه  المواقِع الغنيِة بالثرواِت الطبيعيِة على خريطِة األردنِّ
في نموذِج »فراير«. أساعُد طفلي على البحِث عْن معلوماِت »الكعكِة الصفراِء« وهَي اليورانيوم وأستمُع لَهُ وهَو يذكُر خصائَصهُ 

. واستخداماتِِه وأماكَن وجوِدِه في األردنِّ
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