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 اللّغةُ العربيّةُ: َمِن المسؤوُل؟

حوادُث الّسيِر في األردنِّ مشكلةٌ كبيرةٌ ومقلقةٌ ومرِعبةٌ؛ فاألرقاُم فاقَِت الخياَل وتجاوَزِت التّوقّعاِت. يُصنُّف األردنُّ دوليًّا في المرتبِة 
الثّالثِة في حوادِث الّسيِر؛ لذلَك علينا المبادرةُ إلى اإلعالِن عْن إجراءاٍت جاّدٍة وسريعٍة، تتضّمُن إستراتيجيّةً وطنيّةً حقيقيّةً لوقِف نزيِف 
الّدِم على الطّرِق. أسباٌب كثيرةٌ تُغّذي حوادَث الّسيِر، مْنها: البنيةُ التّحتيّةُ المتهالكةُ للطّرِق والّشوارِع، ونقٌص في الّشواخِص المروريِّة، 
والوضُع الميكانيكيُّ للمركباِت بمختلِف أنواِعها وأحجاِمها، ومْنها باألساِس ما هَو بشريٌّ يختصُّ بأهليِّة الّسائقيَن، والمشاِة، وقليٍل مَن 
األفراِد ذوي العالقِة بمنِح رخِص القيادِة، والفحِص التّقّنيِّ للمركباِت؛ إْذ يجُب التّركيُز الّدائُم على تثقيِف الفئاِت المستهدفِة مَن الّسائقيَن 
والمشاِة على حدٍّ سواٍء، ومعالجةُ النّقاِط المخفيِّة العمياِء على الطّرِق، والتّوعيةُ المروريّةُ، وغرُس ثقافِة الّسيِر والمروِر في النّشِء 

وتأصيلُها.

أوًل: أفّكُر: ما الخطواُت الّرئيسةُ الّتي يجُب اتّخاُذها للحدِّ مَن الحوادِث؟ على َمَن تقُع المسؤوليّةُ الكبرى؟

، كاَن المشارُك المقابُل لي، يتبنّى الفكرةَ الّرسميّةَ الّتي تضُع المسؤوليَّةَ   ثانيًا: أشارُك في ندوٍة نقاشيٍّة حوَل حوادِث الّسيِر في األردنِّ
الُمطلقةَ في الحوادِث على الّسائقيَن، وأنَّ الحلَّ األنجَع للحدِّ منها، هَو تغليظُ العقوبِة على مْن يكوُن طرفًا في الحادِث مَن الّسائقيَن.

- أتحّدُث في حدود ثالِث دقائَق عارًضا أفكاري، ومبيّنًا نقاطَ االلتقاِء واالختالِف مَع المشارِك المقابِل لي )زميلي، أْو أحِد أفراِد 
التّحّدِث:  ومعاييَر  الحواِر،  آداَب  ومراعيًا  وأدلّتي،  ومقّدًما حججي  القضيِّة،  هذِه  تجاهَ  وموقفي  رأيي  عْن  ومدافًعا  أسرتي(، 
، وارتباطَ األفكاِر بالقضيِّة المطروحِة، وتوظيَف  وضوَح الّصوِت، وسالمةَ اللّغِة، والطاّلقةَ والجرأةَ، والتّنغيَم والتّلويَن الّصوتيَّ

اإليماءاِت ولغةَ الجسِد، والتّدّرَج في األفكاِر وتسلسلَها وترابطَها وتنّوَعها، والتزاَم الوقِت المحّدِد.

 ثالثًا: أُصّمُم بالتّعاوِن مع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي ملصقًا يتضّمُن صورةً معبّرةً وشعاًرا يمثُّل وجهةَ نظري في آليِّة الحدِّ مْن 
حوادِث الّسيِر. أستطيُع االستعانةَ في تصميِم ملصقي بما يأتي: أفكاٍر مْن شاخصاِت المروِر، قصِص حوادَث مروريٍّة، قوانيَن 
أكثَر فاعليّةً في دوٍل أخرى. وأستعيُن بمعاييِر تصميِم الملصِق اآلتيِة: يتضّمُن صورةً أْو رسمةً مرتبطةً بالقضيِّة، يتضّمُن شعاًرا 

يتّصُف بما يأتي: )موجٍز، ومعبٍّر، وجاذٍب، وسليِم اللّغِة، ومتناسٍب مَع القضيِّة والّصورِة(.

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 )7(: حوادُث الّسّياراِت في األردنِّ

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالفيزياءالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

ًدا نقاطَ االختالف واالتفاق مع غيري ، معلِّاًل، 	  أشارَك بجراءٍة وطالقٍة في ندوٍة أو محاضرٍة، محدِّ
وموظِّفًا ما اكتسبتُه من مفرداٍت.

أميَّز مفاهيَم: الحركِة، والسرعِة، والتسارِع، والمسافِة، موظّفًا معادالِت الحركِة بتسارٍع ثابٍت في 	 
حلِّ مسألٍة حسابيٍة لحساِب أيٍّ منها.

 	. أناقَش شفويًّا باللّغِة اإلنجليزيِّة في مشكلِة سرعِة القيادِة وأثِرها في حوادِث السيِر في األردنِّ
أوظَّف خصائَص المتباينات في حِل مسائل حياتية.	 

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، ومسطرٍة، وألواٍن.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 الفيزياُء: الفيزياُء في خدمِة الّشرطِة

هّماٌم شابٌّ ذكيٌّ لديِه اهتماٌم كبيٌر في موضوعاِت الفيزياِء، ويحاوُل أْن يفهَم مسائلَها ويحلَّها. صادَف أْن ركَب هّماٌم مَع أخيِه سامٍر في 
سيّارتِِه، وفي أثناِء سيِر المركبِة بسرعٍة ثابتٍة مقداُرها 60 كم/ س، وهَي الّسرعةُ القصوى المسموُح بها على هذا الطّريِق، الحظَ هّماٌم 
أنَّ سيارةً حمراَء تسيُر بسرعٍة قادمةً مْن الخلف وقْد ضغطَ سائقُها على الفرامِل فجأةً؛ لتجنِّب االصطداِم بسيّارتِهْم، في لحظاٍت قليلٍة، 
لْم يستطْع سامٌر أْن يتجنَّب الحادَث، فالّسيّاراُت عْن يمينِِه ويساِرِه وأماَمهُ؛ فاصطَدَمْت تلَك الّسيّارةُ بسيّارتِهْم، ولكنَّ التّصادَم كاَن خفيفًا 
بحمِد هللاِ. بدأَ الّسائُق باالعتذاِر، ثم اتصَل بشرطِة الّسْيِر لمعاينِة الحادِث، نظَر هّماٌم إلى الّشارِع، فالحظَ عالماِت عجالِت الّسيّارِة على 
الّشارِع، قّدَر هّماٌم بخبرتِِه أنَّ المسافةَ الّتي استغرقَِت الّسيّارة للوقوِف بعَد الّضغطِ على الفرامِل ال تقلُّ عْن 60 متًرا، بدأَ هّماٌم بالتّفكيِر: 

يا إلهي! كْم كانَْت سرعةُ هِذِه الّسيّارِة؟

  أساعُد هّماًما والّشرطيَّ على معرفِة سرعِة الّسيّارِة لحظةَ الّضغِط على الفرامِل مستعينًا بالجدوِل.
أحسُب الّزمَن الّذي استغرقْتهُ الّسيّارةُ في الوقوِف بعَد الّضغِط على الفرامِل، مستعينًا بمعادالِت الحركِة بتسارٍع ثابٍت )أستخدُم الّسرعةَ 

، ونستعيُن بمعلِّمنا للتحقِّق مْن إجابتِنا. بوحدِة )م/ ث(، أناقُش أحَد زمالئي في طريقِة الحلِّ

أوّضُح: كْم متًرا يجُب أْن يترَكهُ الّسائُق الثّاني بينَهُ وبيَن سيّارِة سامر إذا التزَم بالّسرعِة القصوى على الطّريِق؟

ا، وأنَّ مسافةَ الوقوِف التّامِّ ربَّما تعدَّْت 80 متًرا؛ ما أّدى إلى وقوِع الحادِث. ذكَر الّشرطيُّ في تقريِرِه أنَّ الّسائَق كاَن يسيُر بسرعٍة كبيرٍة جّدً

 أناقُش أحَد أفراِد أسرتي أْو زمالئي: لماذا توقَّع الّشرطيُّ أْن تزيَد مسافةُ الوقوِف على 80 متًرا، ال 60 متًرا كما الحظَ هّماٌم؟
أفّكُر، ثمَّ أقترُح مسافاِت أماٍن يجُب أْن يترَكها الّسائُق بين سيارته والسيارة أمامه لتجنِّب الحوادِث في الظّروِف المختلفِة المتعلّقِة بعدة 

عوامل، منها: الطّريِق، أِو الّسيّارِة وعجالتِها وحمولتِها.

، وكيَف نوظُّف فهَمنا  أشرُح ألفراِد أسرتي المقصوَد بالسرعِة، والتسارِع، ومسافِة ردِّ الفعِل، ومسافِة الفرملِة، ومسافِة الوقوِف التّامِّ
إياها في تجنُِّب حوادِث المروِر.

Why do we speed? :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
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Jordan is considered among the worldwide countries in terms of 
having high number of traffic injuries and deaths Is speed the major 
cause for car accidents in Jordan? Studies and statistics have proven 
that speed is one of the causes, but not the major one. On the other 
hand, incorrect lane and reversing were the top main causes of car 
accidents, then comes speed. Amman, suffers the highest number 
and the majority of traffic accidents among the other cities of Jordan. 
This data is taken from the Central Traffic Department in Amman. 
Have you ever thought about why people speed? Most people think 
of speeding as something normal if they are not exceeding the speed limit, or if they are going a few miles 
an hour over the speed limit. So, it might be a habit or the love of speeding. What do you think?

الّسرعةُ 
)كم/س(

الّسرعةُ 
)م/ث(

مسافةُ ردِّ 
الفعِل )متر(

مسافةُ الفرملِة )لحظةَ 
الّضغِط على الفرامِل( )متر(

مسافةُ الوقوِف 
التّامِّ )متر(

4011.181018

6016.7122032

8022.2164056

10027.8206080

مسافةُ الوقوِف

مسافةُ الفرملِة

اكتشاُف الخطِربدُء الفرملِة الّسيّارةُ قد توقفت

مسافةُ ردِّ الفعِل
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 I will discuss orally the reasons and consequences of speeding with a friend or a family member.
)Use the following verbs and expressions in your discussion: “In my opinion…/ I think…/I really think 
so. It is true/  consider.. / find…”(
*You may go back to the padlet and use a list of verbs and expressions to help you.

 الرياضياُت: َمْن يَظلُّ األسرَع؟

أحمُد وعليٌّ وإياٌد ثالثةُ أصدقاَء يسيروَن بسيّاراتِهم بسرعاٍت ثابتٍة على إحدى الطّرِق. 

، ويسيُر عليٌّ بسرعٍة أكبَر مْن سرعِة إياٍد.  يسيُر أحمُد بسرعٍة أكبَر مْن سرعِة عليٍّ

 أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي العباراِت اآلتيةَ، وأُحّدُد أيَّها يعدُّ صحيًحا، وأيَّها غيَر صحيٍح، أبّرُر إجاباتي بأمثلٍة عدديٍّة، أْو مستعينًا 
بما تعلّمتُهُ في الفيزياِء، وأربطُ العباراِت بخصائِص المتبايناِت الّتي تعلّمتُها في مبحِث الّرياضيّاِت:

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:

Write an argumentative essay expressing your opinion about car accidents in Jordan. What is the major cause for 
car accidents in Jordan in your opinion? Why?

الفيزياُء:

، ثمَّ أتنبّأُ بمسافِة الفرملِة، ومسافِة الوقوِف التّامِّ إذا كانَْت سرعةُ الّسيّارِة 20   -  أمثُل بيانيًّا العالقةَ بيَن سرعِة الّسيّارِة ومسافِة الوقوِف التّامِّ
و120 كم/ س، مستعينًا بالجدوِل في نشاِط الفيزياِء أعالهُ، والتّمثيِل البيانيِّ الّذي أعددتُهُ.

، باالستعانِة بمعلّمي، وأحِد زمالئي إْن أمكَن. -  أُقّوُم ما أعدْدُت مْن رسٍم بيانيٍّ واستنتاجاٍت حوَل قيِم مسافِة الوقوِف التّامِّ

، وكيَف تؤثُّر زيادةُ الّسرعِة في حوادِث الّسيِر. -  أشرُح لزمالئي وأفراِد أسرتي الّرسَم البيانيَّ

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

أيُّ خصائِص المتبايناِت ترتبطُ بها العبارةُ؟صحيحةٌ أْم غيُر صحيحٍة؟ أبّرُرالعبارةُ

سرعةُ إياٍد أكبُر مْن سرعِة أحمَد.

إذا زاَد كلٌّ مْن عليٍّ وإياٍد سرعتَْيِهما 3 
أضعاف، فإّن سرعةَ عليٍّ هَي األكبُر.

الوقُت الّذي يحتاُجه أحمُد أكبُر مَن الوقِت الّذي 
يحتاُجهُ عليٌّ لقطِع المسافِة نفِسها.

إذا أنقََص كلٌّ مْن أحمَد وعليٍّ سرعتَهُ بمقداِر 
7م/ ث، فإنَّ سرعةَ عليٍّ تبقى هَي األكبُر.
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيّةُ: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على استشعاِر المسؤوليِّة تجاهَ القضايا المحلّيِّة، وتكويِن وجهِة نظٍر خاّصٍة بِه حولَها، كما يعّزُز مْن 
مهاراتِِه في التّعبيِر الّشفويِّ عْن رأيِِه وموقفِِه تجاهَ قضيٍّة ما، ملتزًما معاييَر التّحّدِث، كما ينّمي مهارتَهُ في التّعبيِر بطريقِة تصميِم ملصٍق 
، وكيفيِّة الحدِّ منها، وهَي طريقةٌ قْد تكوُن أكثَر فاعليّةً وتناسبًا  يتضّمُن صورةً وشعاًرا يُعبّراِن عْن رأيِِه في قضيِّة حوداِث الّسيِر في األردنِّ

. مَع عصِرنا الحاليِّ

الفيزياُء: يُنّمي هذا النّشاطُ لدى طفلي مهارةَ التّفكيِر النّاقِد وحلَّ المشكالِت عْن طريق دراستِِه مشكلةً حياتيّةً تتعلُّق بحوادِث الّسيّاراِت؛ حيُث 
يحلُّل بياناتِها، ويبحُث في أسبابِها، ويقترُح بعَض الحلوِل لها، كما تساعُدهُ على تطبيِق معادالِت الحركِة بتسارٍع ثابٍت في مواقَف حياتيٍّة.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على تنميِة مهاراِت التحدِث عبَر الحديِث في موضوِع السرعِة باعتبارِه سببًا مْن أسباِب الحوادِث 
بفكرِة  بعباراٍت دقيقٍة، ملتزًما  أفكاَرهُ  المعلوماِت مْن مصادَر موثقٍة ودقيقٍة. يصوُغ  أفكاِرِه، مستفيًدا مَن  يعبُّر طفلي عْن  وآثاِرها؛ بحيث 

الموضوِع الرئيسِة، وموظفًا التراكيَب اللغويةَ والمفرداِت الجديدةَ في النّقاِش حوَل القضيٍّة المستهدفِة.

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على فهِم خصائِص المتبايناِت عْن طريِق توظيفِها في مواقَف حياتيٍّة.

َ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: َمِن المسؤوُل؟

الّراجعةَ حوَل مضمونِِه وشكلِِه، مستنًدا إلى  التّغذيةَ  الطّريقةُ: أستطيُع أْن أتقمَص دوَر شريِكِه في النّدوِة، وأستمُع لتحّدثِِه، وأقّدُم لَهُ 
معاييِر التّحّدِث. أُشارُكهُ بعَض األفكاِر في تصميِم الملصِق، وأوفُّر لَهُ ما يحتاُجهُ مْن موادَّ لتصميِمِه.

  الفيزياُء: الفيزياُء في خدمِة الّشرطِة

، وأساعُدهُ على تحديِد معطياِت المشكلِة، وتحديِد المطلوِب، أوّجهُهُ إلى قراءِة الجدوِل، وتأمل  الطّريقةُ: أتقّمُص مَع طفلي دوَر الّشرطيِّ
الّصورِة؛ للتّمييِز بيَن المفاهيِم اآلتيِة: مسافِة ردِّ الفعِل، مسافِة الفرملِة، مسافِة الوقوِف التّاّم. أساعُدهُ على الرجوِع إلى معادالِت الحركِة 

بتسارٍع ثابٍت عْن طريِق استخداِمها في حلِّ مسائَل حسابيٍَّة بسيطٍة، وأقّدُم لَهُ التّغذيةَ الّراجعةَ المناسبةَ.

Why do we speed? :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النصِّ قراءةً جهريةً، وأوّضُح لَهُ بعَض المفرداِت غيِر المألوفِة، أطلُب إلى طفلي تلخيَص أهمِّ ما جاَء 
في النصِّ نقاطًا، ثمَّ أطلُب إلْيِه إبداَء رأيِِه في ما قرأَ. أسألُهُ بعَض األسئلِة: ما الكلماُت الجديدةُ الّتي تعّرفتَها؟ هْل تؤّدي الّسرعةُ إلى 
حوادِث الّسيِر أِو الموِت أحيانًا؟ هْل تتّفُق مَع ما ورَد في النصِّ مْن عوامَل أهمَّ مَن الّسرعِة؟ أدعمه في أثناء تحضيره  للتحدث والرجوع 

إلى مصادر للحصول على المعلومات. أستمع إلى تحدثه أعزز نقاط قوته وأوّجهه للتغلب على نقاط الضعف.

  الرياضياُت: َمْن يَظلُّ األسرَع؟

الطّريقةُ: أناقُشهُ في إجاباتِِه، وأطلب إليِه تبريَر سبِب صّحِة العبارِة أو عدِم صحتِها، وإعطاِء أمثلٍة على ذلَك، أساعُدهُ إْن أمكَن في 
العباراِت الّتي ال يتمّكُن مْن تبريِرها، أْو أوّجهُهُ إلى سؤاِل معلِم الّرياضيّاِت أْو معلِّم الفيزياِء عِن األسئلِة الّتي تشّكُل تحّديًا.
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