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 العلوُم: ما هَي الحموُض والقواعُد؟ 
الموادِّ  اإلرشاداِت على خزانِة  العلوِم عْن مجموعِة  فنّيَّ مختبِر  العلوِم، سأَل خالٌد  المدرسِة في حصِة  السادِس مختبَر  الصفِّ  زاَر طلبةُ 
الكيميائيِة، فأخبَرهُ أنها مجموعةٌ مْن إرشاداِت السالمِة العامِة في المختبراِت، وتوجُد مجموعةٌ مَن اإلشاراِت التي تدلُّ على طبيعِة الموادِّ في 
الزجاجاِت المخبريِة. فمثاًل، هِذِه اإلشارةُ  تعني مادةً حمضيةً قويةً تؤذي الجلَد.عرَض المعلُم على الطلبِة مجموعةً مْن زجاجاِت 
الحموِض، وبعَض زجاجاِت القواعِد، وكشَف الطلبةُ بإشراِف المعلِم عِن الموادِّ الحمضيِة والقاعديِة باستخداِم كواشَف خاصٍة مثِل ورِق تبّاِع 

الشمِس األحمِر واألزرِق.

  أٌفكُر: ما هَي الحموُض والقواعُد الموجودةُ في المختبِر؟ ما خصائُصها؟  كيَف أميُز بينَها؟  
هُ عِن الحموِض والقواعِد التي درَسها في المدرسِة، فقالَْت إنها تعرُف كثيًرا عِن الحموِض والقواعِد   أتواصُل: عنَدما رجَع خالٌد إلى البيِت، أخبَر أمَّ
هُ كاّلً منهما عربةً خاصةً،  ِه وأختِِه سارةَ إلى محلِّ البقالِة، أعطَْت أمُّ والكواشِف؛ ألنها تستخدُمها يوميًّا في البيِت. في نهايِة اليوِم عنَدما ذهَب خالٌد مَع أمِّ
وطلبَْت إلى خالٍد وضَع الموادِّ الحمضيِة فقْط في العربِة، وطلبَْت إلى سارةَ وضَع الموادِّ القاعديِة فقْط في العربِة، وبيّنَْت أنّها ستعمُل عمَل المراقِب للكشِف 

عْن نوِع الموادِّ التي وضعاها باستخداِم كواشَف طبيعيٍة في بيتِهم مثِل: الشاِي، ومنقوِع الملفوِف األحمِر.
 أٌفكُر: ما تأثيُر الموادِّ التي اختاَرها خالٌد 
الجدوَل  تبّاِع الشمِس، أمألُ  في ورقِة  وسارةُ 

المجاوَر.
 أتواصُل: أجري تجربةَ الكشِف عِن الموادِّ 
الحمضيِة والقاعديِة في حياتِنا اليوميِة، بمساعدِة 
أحِد أفراِد أسرتي باستخداِم كواشَف طبيعيٍة، 
مثِل: منقوِع الشاِي أِو الملفوِف األحمِر، وأالحظُ 
التغيَر في لوِن الكاشِف الطبيعيِّ عنَد إضافِة 
حمٍض أْو قاعدٍة لَهُ. أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في 

نتائِج التجربِة.
أبحُث: توجُد موادُّ حمضيةٌ وموادُّ قاعديةٌ في جسِم اإلنساِن، ما أهميتُها لجسِم اإلنساِن؟

 أٌفكُر: كيَف ستصبُح الحياةُ لْو أنَّ الموادَّ جميَعها لها درجةُ الحموضِة أْو درجةُ القاعديِة نفُسها؟ كيَف ستتغيُر حياتُنا؟ 
أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في ما توصْلُت إليِه.

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

: السادُس  الّصفُّ
النشاُط )8(:  االختالُف ال الخالُف

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الرياضياُت اللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أبيَن المقصوَد بـالحمِض والقاعدِة، موضًحا كيفيةَ الكشِف عنهما عمليًّا باستخداِم ورِق تبّاِع الشمِس. 	 
ا قراءةً فاهمةً، مفسًرا المفرداِت والتراكيَب الجديدةَ وفَق سياقِها. أكتَب قصةً قصيرةً مستوحاةً 	  أقرأَ نّصً

مْن مجموعٍة مَن الصوِر، موظفًا فيها األنماطَ اللغويةَ المتعلَّمةَ. 
أكتَب خطابًا قصيًرا مْن أربِع جمٍل أْو خمٍس لتقديِمِه، يتضمُن العباراِت اآلتيةَ:	 

      (I’d like/ I think/ In my opinion...)   
أوظَف ضرَب الكسوِر العشريِة وقسمتَها في حلِّ المسائِل. 	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق مسطرٍة. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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أعرُض ألّخُص النتائَج أحّدُد النتائَج أبحُث عِن الحقائِق المهمِة والتفاصيِل

 اللغةُ العربيةُ: الحموُض والقواعُد في حياتِنا  
أتأمُل الصورةَ المقابلةَ، ثمَّ أجيُب السؤاليِن اآلتييِن شفويًّا:

 - ما الشيُء المشترُك بيَن الموادِّ الغذائيِة الظاهرِة في الصورِة المقابلِة؟
 - يظنُّ بعُض الناِس أنَّ الحموَض ترتبطُ بأنواِع الحمضياِت المعروفِة، 

   وال توجُد في الثماِر األخرى، أبيُن رأيي في ذلَك.
١-  دخلَِت الحموُض والقواعُد في المجاالِت الحياتيِة المختلفِة، حتى القصيدِة العربيِة. 

     أقرأُ قصيدةَ (برتقالية) للشاعِر محمود درويش، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها:

 برتقاليّةً تدخُل الشمَس في البحِر
والبرتقالةُ قنديُل ماٍء على شجٍر بارٍد

برتقاليةً تسكُب الشمَس سائلَها في فِم البحِر
والبرتقالةُ خائفةٌ مْن فٍم جائٍع
تلَك فاكهةُ مثُل حبِّة شمٍس

تقّشُر باليِد والفِم مبحوحةُ الطعِم
لونُها صفةُ الشمِس في نوِمها
لونُها طعُمها حامٌض سكريٌّ

غنيٌّ بعافيِة الضوِء والفيتاميِن سي

     أقرأُ القصيدةَ قراءةً جهريةً على مسمِع أحِد أفراِد أسرتي، أْو أحِد زمالئي ملتزًما المعاييَر اآلتيةَ: القراءةَ السليمةَ، والتنغيَم الصوتيَّ 
المناسَب للمعنى، ومراعاةَ همزتي الوصِل والقطِع، ثمَّ أتبادُل األدواَر مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي في القراءِة والتقييِم. 

   أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أتبادُل اآلراَء مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي:
      - أفّسُر معانَي الكلماِت اآلتيِة من السياِق أْو باستخداِم المعجِم: تسكُب، قنديٌل، مبحوحةٌ.

      - شبّهَ الشاعُر البرتقالةَ بقنديِل الماِء، أعلُل السبَب في رأيي.
      - وصَف الشاعُر لوَن البرتقالِة قائاًل: لونُها صفةُ الشمِس في نوِمها. أبيُّن داللةَ ذلَك.

      - تدخُل الحموُض في مكوناِت البرتقاِل، ما الكلمةُ التي تدلُّ على ذلَك؟   
- أصُف أطباَق الطعاِم التي تدخُل ضمَن مكوناتِها الحموُض. أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي وأتبادُل مَعهُ اآلراَء.

٢- أقرأُ النصَّ اآلتَي، ثمَّ أنفُذ المطلوَب بعَدهُ:
     على بُعِد ٧٦ كم شماليَّ عّماَن، يقُع بيُت الصابوِن في قريِة عرجاَن في محافظِة عجلوَن. وقِد انبثقَْت فكرةُ إقامِة المشاريِع االقتصاديِة 
االجتماعيِة في مناطِق المحمياِت، وجاَء سبُب اختياِر هِذِه القريِة؛ لتوافِر الموادِّ األوليِة الالزمِة لصناعِة الصابوِن، حيُث تشتهُر المنطقةُ 
بانتشاِر زراعِة الزيتوِن، واألعشاِب البريِة الطبيِة والعطريِة، باإلضافِة إلى توافِر بعِض القواعِد، مثِل هيدروكسيد الصوديوم والصودا 

الكاويِة:
.      - أبيُن المقصوَد بالقواعِد وفَق فهمي النصَّ

      - أذكُر أهميةَ هِذِه القواعِد في حياتِنا مْن وجهِة نظري. 
 - أكتُب قصةً قصيرةً أتخيُل فيها سيدةً أردنيةً انضمْت إلى بيِت الصابوِن؛ لتصبَح 

         صناعةُ الصابوِن مصدَر دْخٍل يعيُل أسرتَها، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ:                                                                                                          
.       - ألتزُم عناصَر القصِة: المكاَن، والزماَن، والشخصياِت، والعقدةَ، والحلَّ

      - أصُف في القصِة مراحَل صناعِة الصابوِن، ويمكنُني أْن أستعيَن بالصوِر المقابلِة. 
      - أوظُف في كتابتي التراكيَب واألساليَب اللغويةَ: الجملةَ االسميةَ، والجملةَ الفعليةَ، 

        وشبهَ الجملِة الجاَر والمجروَر، والضمائَر المنفصلةَ، وأوظَف عالماِت الترقيِم.
 - أكتُب كتابةً سليمةً.

 أقرأُ قصتي على مسمِع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي، وأطلُب إليِه تقييَم أدائي بناًء على المعاييِر.  
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   ”I Have A Dream“ :ُاللغةُ اإلنجليزية 
Martin Luther King Junior was an African-American leader who believed that all men and women are equal. He lived in 
a time period in the U.S.A when African-Americans were not treated equally and separated from their fellow citizens. For 
example, they could not go to school with white students nor could they sit at the front of the bus if there were white people 
on board. Mr. King protested for equal rights all his life. He was imagining a better future for children where all are treated 
equally. One of his most famous speeches, titled “I have a dream…” talks about this.  Let’s read part of it together. 

Think- Pair –Share
 In pairs, think of the following question: 
What does freedom mean to you? Give examples of how a human can
 be free or not free. You can even draw a picture to represent freedom. 
Tip: A good way to give your opinion is by using one of these sentence starters:
“In my opinion,____________________”  Or,  “I think (that)____________________”. 

  Writing Your Own Speech
Now, it is your turn to think of a great future. Write a speech using the template below. After you are done, practice presenting it with 
a partner or a family member. You can make your speech as long as you want. 
                                              I Have A Dream
I have a dream that ________________will______________________.
I have a dream today. 
I would like _________________________. I think that ____________________. 
I have a dream that ___________________will _________________________.
I have a dream today.

 الرياضياُت: معركةُ الحموِض والقواعِد
، حّضْرنا ولجنةَ األنشطِة العلميِة بإشراِف  في أثناِء قيامي بالعمِل التطوعيِّ لمساعدِة قيِّم مختبِر الكيمياِء في المدرسِة يوَم النشاِط الحرِّ

معلِم العلوِم األنشطةَ العلميةَ باستخداِم أدواِت القياِس الدقيقِة وفَق الترتيِب اآلتي:
● الطاولةُ األولى: تحضيُر (٧) أوعيٍة، يحتوي كلٌّ منها (٠,٠٠٨٥) لتر، مْن حمِض الهيدروكلوريِك المخفِف.

● الطاولةُ الثانيةُ: استخداُم حمِض النيتريِك؛ حيُث يحتوي الوعاُء (٠,٩٧) لتر منهُ، ونقُل (٠,٠٤) مْن هِذِه الكميِة إلى وعاٍء جديٍد.
● الطاولةُ الثالثةُ: توزيُع (٠,٩٤٤) لتر، مْن هيدروكسيد الصوديوم في (٨) أوعيٍة بالتساوي.

● الطاولةُ الرابعةُ: تقسيُم (٠,٠٣٢٥) لتر، مْن هيدروكسيد البوتاسيوم في أوعيٍة، كلٌّ منها يحتوي (٠,٠٠٢٥) لتر.
١) أحسُب كميةَ حمِض الهيدروكلوريك المخفِّف التي نحتاُجها في الطاولِة األولى. ما العمليةُ الرياضيةُ المستخدمةُ إليجاِد الناتِج؟

٢) أشارُك أحَد أفراِد عائلتي أْو أحِد زمالئي في الصفِّ في تحديِد كميِة حمِض النيتريِك المطلوِب تحضيُرها على الطاولِة الثانيِة في الوعاِء الجديِد.
٣) أحسُب كميةَ هيدروكسيد الصوديوم التي يجُب وضُعها في كلِّ وعاٍء مَن األوعيِة الثمانيِة على الطاولِة الثالثِة. ما العمليةُ الرياضيةُ

      المستخدمةُ إليجاُد الناتِج؟
٤3) أشارُك أحَد أفراِد عائلتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ في تحديِد عدِد األوعيِة الالزمِة لتعبئِة هيدروكسيد البوتاسيوم على الطاولِة الرابعِة.

”I Have A Dream“ by Martin Luther King Junior
I am happy to join with you today in what will go down in history as the 
greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends.
And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I 
still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true 
meaning of its creed: «We hold these truths to be self-evident, that all 
men are created equal.»
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of 
former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit 
down together at the table of brotherhood.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation 
where they will not be judged by the color of their skin but by the 
content of their character.
I have a dream today!

Wallow (v): to be immersed in sadness.
Self-evident: (adj) clearly true and needing no more proof.
Georgia: a state in the U.S.A.
Creed: (n) a set of beliefs or principles.
Former: (adj) happening or existing before.
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
العلوُم: يتعلُم طفلي أهميةَ اإلرشاداِت المخبريِة؛ للمحافظِة على السالمِة العامِة، ويكتسُب طفلي مهارةَ استخداِم ورِق تبّاِع الشمِس األحمِر واألزرِق؛ 
للكشِف عِن الموادِّ الحمضيِة والقاعديِة، ويتدرُب طفلي على التمييِز بيَن الحموِض والقواعِد التي يستخدُمها في حياتِِه باستخداِم كواشَف طبيعيٍة، مثِل: 

الشاِي ومنقوِع الملفوِف األحمِر. ويتفكُر طفلي في طبيعِة الحياِة لْو كانَِت الموادُّ جميُعها لها الحموضةُ أِو القاعديةُ نفُسها.   
اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يعبُّر عْن آرائِِه وأفكاِرِه عْن طريِق مجموعٍة مَن الصوِر، ويتعلُم كيَف يتذوُق جماَل الشعِر العربيِّ الذي وصَف 
البرتقالةَ بإجابتِِه األسئلةَ، ويتعلُم  كتابةَ قصٍة مستوحاٍة مَن البيئِة األردنيِة، مبينًا أهميةَ الحموِض والقواعِد في حياتِنا، مستعينًا بمجموعٍة مَن الصوِر.
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي عْن حياِة الناشِط الشهيِر مارتن لوثر،الذي دعا إلى المساواِة بيَن البشِر مهما كانَْت خلفياتهُم الثقافيةُ التي ينتموَن إليها، 
ويتعلُم طفلي كيَف يقرأُ خطابًا لمارتن لوثر بعنواِن "لديَّ حلٌم"، ثمَّ أناقُشهُ في مفهوِم الحريِة، حيُث يشارُك برأيِِه باستخداِم العباراِت اآلتيِة: (في 

رأيي..، أعتقُد أنَّ ...) ويتعلُم طفلي كيَف يكتُب خطابًا مشابهًا لخطاِب مارتن لوثر في النموذِج المرفِق.
الرياضياُت: يتعلُم طفلي إجراَء عمليتي ضرِب الكسوِر العشريِة وقسمتِها في التعامِل مَع األعداِد، وتوظيَف ذلَك في الحياِة لتحديِد الكمياِت المطلوبِة 

للتجارِب الكيميائيِة، ويتعلُم تفسيَر المعنى الواقعيِّ لناتِج ضرِب الكسوِر العشريِة وقسمتِها.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة باستخداِم الرمِز سريِع االستجابِة.

 العلوُم: ما هَي الحموُض والقواعُد؟
الطّريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يشرُح ما تعلَمهُ في المدرسِة عْن أهميِة اإلرشاداِت في المختبِر وخصائِص الحموِض والقواعِد. أساعُد 
الملفوِف  ومنقوِع  الشاِي،  مثِل:  كواشَف طبيعيٍة،  باستخداِم  البيِت  في  الموجودِة  والقاعديِة  الحمضيِة  الموادِّ  عِن  الكشِف  طفلي على 
األحمِر. أوّجهُ طفلي إلى التفكِر في عظَمِة الخالِق في خْلِق جسِم اإلنساِن، مثِل معدتِه التي تحتوي حمًضا، وصفاِت الماِء بوصفِِه مكونًا 
رئيًسا مْن مكوناِت الجسِم. أشجُع طفلي وأستمُع لَهُ وهَو يوضُح كيَف ستتغيُر حياتُنا لْو كانَِت الموادُّ جميُعها لها درجةُ الحموضِة أْو 

درجةُ القاعديِة نفُسها. 

 اللّغةُ العربيّةُ : الحموُض والقواعُد في حياتِنا  
الطّريقةُ: أساعُد طفلي عْن طريِق تأمِل األسئلِة الخاصِة بالحموِض في السؤاِل األوِل، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء باالستعانِة بنشاِط العلوِم، 
وأستمُع لَهُ وهَو يقرأُ قصيدةَ "برتقالية"، وأساعُدهُ على إجابِة األسئلِة. أعدُّ طبَق طعاٍم منزليٍّ بسيٍط يتكوُن مْن بعِض الحموِض المتوافرِة 

، وأستمُع لقراءتِِه القصةَ وأقيُم أداَءهُ. في البيِت، وأناقُش طفلي في صناعِة الصابوِن المنزليِّ

I Have a Dream :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
الطّريقةُ: أساعُد طفلي بالقراءِة مَعهُ أْو باالستماِع لَهُ وهَو يقرأُ الخطاَب. أشجُع طفلي على البحِث عْن كلماٍت جديدٍة أْو غيِر مألوفٍة، 

وأتحدُث مَعهُ عِن المقصوِد بالحريِة، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء. أدعُم طفلي في كتابِة خطابِِه وأستمُع لَهُ وهَو يقرأُ بصوٍت عاٍل.      

  الرياضياُت: معركةُ الحموِض والقواعِد  
الطريقةُ: أساعُد طفلي بتشجيِعِه على استخداِم العملياِت الحسابيِة المناسبِة في حلِّ األسئلِة، وأدعُمهُ في تفسيِر إجاباتِِه تفسيًرا واقعيًّا، 

 . وأناقُشهُ في الطرائِق المختلفِة للتحقِق مَن الحلِّ
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أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:


