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 اللّغةُ العربيّةُ: حانوُت النّحاِس األخيُر

رحلِة  في  المقدسيِّ  والكعِك  والُمخلاّلِت،  والتّوابِل،  األمطاِر،  رائحةُ  صاحبَْتنا 
سيِرنا عبَر أزقِّة أسواِق القدِس القديمِة، وطََغْت رائحةُ التّاريِخ، وعبُق األجداِد، 
ا مْن تلَك الّروائِح كلِّها، يُنبئَُك أنَّك في سوِق القدِس  وكأنَّها مزَجْت عطًرا خاّصً
القديمِة، عطٌر ال يغادُر الّذاكرةَ، يلتصُق بِها بمجّرِد أْن يدخلَها، تماًما كالمكاِن 

الّذي قِد انتَشَر فيِه.
األخيِر في سوِق  النّحاِس  حانوِت  أماَم  أنفَسنا  فوجْدنا  جديدةٌ،  استوقَفَْتنا رائحةٌ 
البلدِة القديمِة، قطٌع نحاسيّةٌ، وآنيةٌ مْن مختلِف األشكاِل واألحجاِم، كاَن بعُضها 
، بينَما تقادَم بعُضها؛ المًعا لََمعاَن قبِّة الّصخرِة المشّرفِة تحَت شمِس يوٍم صيفيٍّ

فاكتسى بالّزنجاِر األزرِق أِو األخضِر، وربَّما َوشى بسنواٍت تُِرَكْت فيها هِذِه القطُع مْن دوِن استخداٍم؛ إْذ كانَْت تُستخدُم في الطّبِخ 
قديًما، بعَد تبييِضها مْن حيٍن إلى آخَر، لكنَّها تحّولَْت إلى قطٍع تُْقتَنى في البيوِت للّزينِة، اشتَرْينا بعَض القطِع النّحاسيِّة الّصغيرِة، ووّدْعنا 

صاحَب الحانوِت، وتابَْعنا الّسيَر.

 أوًل: أقرأُ النّصَّ الّسابَق قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أتشارُك مع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، في أْن نستبدَل بالكلماِت الغامقِة في 
. النصِّ مفرداٍت أْو تراكيَب مْن تعبيِرنا الخاصِّ

ثانيًا: أكتُب رأيي بما ال يزيُد على سطريِن في كلِّ قضيٍّة مّما يأتي، مقّدًما التّعليَل المناسَب، ومراعيًا معاييَر الكتابِة: سالمةَ اللّغِة 
التّسلسَل في عرِض  المحّدِد،  الموضوِع  أِو  المطروحِة  الفكرِة  التزاَم  الجمِل،  ترابطَ  العالقِة،  ذاَت  المفرداِت  واإلمالِء، توظيَف 

األفكاِر وترابِطها، توظيَف عالماِت التّرقيِم، والتزاَم الطّوِل المحّدِد، وبأيِّ شروٍط أخرى مطلوبٍة.

1- زيارةُ األسواِق القديمِة والّشعبيِّة. 2- التّوقُف عِن استخداِم آنيِة النّحاِس للطّبِخ. 3- اقتناُء القطِع النّحاسيِّة في البيوِت للّزينِة.

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 )8(: الفلّزاُت ِمْن حوِلنا

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالكيمياُءالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أكتَب مبديًا رأيي في موضوعاٍت متنّوعٍة ُمعلِّاًل، وموظِّفًا القواعَد والتّطبيقاِت اللّغويةَ المتعلّمةَ.  	 
للمشكالِت 	  الحلوِل  بعَض  مقّدًما  المحيطِة،  بيئتي  الفلّزاِت في  بنشاِط  المتعلّقِة  الظّواهِر  بعَض  أُفّسَر 

المتعلّقِة بِها.
أمثَّل بعَض تفاعالِت الفلّزاِت بمعادالٍت كيميائيٍّة موزونٍة.   	 
أكتَب باللغِة اإلنجليزيِة فقرتْيِن إلى ثالِث فقراٍت حوَل ترميِم القطِع األثريِة. 	 
أحلَّ متباينةً خطيّةً كّونتُها بمتغيٍّر واحٍد.	 

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وبعِض القطِع المصنوعِة مَن الفلزاِت )كالفضِة، والحديِد، األلومنيوِم(، وقطٍع نقديٍة نحاسيٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ا ال يزيُد   ثالثًا: أتخيُّل أنّني ُزْرُت أحَد األسواِق الّشعبيِة مَع أسرتي أْو أصدقائي، أكتُب بالتّعاوِن مع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي نّصً
على خمسِة أسطٍر، أصُف فيِه هِذِه الّزيارةَ، مراعيًا معاييَر الكتابِة، وملتزًما توظيَف ما يأتي:

- أفعاٌل مسندةٌ إلى ضمائِر: المتكلِّم، المتكلّميَن، الغائِب، الغائبيَن.

- جمٌل اسميّةٌ دخلَْت علْيها: أفعاٌل ناسخةُ )كاَن وأخواتُها(، حروٌف ناسخةُ )إنَّ وأخواتُها(.

 الكيمياُء: تفاعالُت الفلّزاِت

لْم يركْب عمُر دّراجتَهُ منُذ زمٍن طويٍل، في أحِد األيّاِم ُدعَي لِيشترَك في جولِة الّدّراجاِت 
بنيّةً هّشةً  مَع أبناء صفِِّه، أسرَع عمُر إلى مخزِن بيتِِهْم لفحِص دّراجتِِه، فوجَد طبقةً 
تُغطّي سلسلةَ دّراجتِِه وهَي الّصدأُ؛ لذا لْم يستطْع أْن يركبَها وهَي على هِذِه الحاِل. تذكَر 
األكسجيِن  مَع  الحديِد  لتفاعِل  نتيجةً  تكّونت  أنها  فعرَف  المدرسِة،  في  تعلمهُ  ما  عمُر 
الموجوِد في الهواِء، بوجوِد بخاِر الماِء، لينتَج أكسيُد الحديِد )Fe2O3( الّذي يتساقطُ 

بثوًرا، ويؤّدي إلى تآكِل الحديِد بسهولٍة.

مقارنةً بأكسيِد الحديِد، فإنَّ معظَم الُمركَّباِت األْخرى الّتي تتكّوُن نتيجةَ تفاعِل الفلّزاِت 
ُن طبقةَ حمايٍة تمنُع تفاعالٍت إضافيّةً مَع األكسجيِن،  مَع األكسجيِن ال تتفّكُك، بْل تُكوِّ
كما أنَّ الفلّزاِت المختلفةَ تتفاوُت في نشاِطها، وفي سرعِة تفاعلِها مَع الماِء، والهواِء، 

أِو الحموِض.

  أصُف ما حدَث لسلسلِة الدّراجِة، وأكتُب معادلةً كيميائيّةً توّضُح ذلَك.

- أشرُح ألفراِد أسرتي طرائَِق عمليّةً تساعُد عمَر، وتُقلُّل مْن صدأِ القطِع الحديديِّة.

 - بالتّعاون مَع أحِد أفراِد أسرتي، أجمُع قطًعا أْو عيّناٍت فلزيّةً نستخدُمها في حياتِنا اليوميِّة، وأالحظُ مدى تعّرِضها للتّآكِل، أْو تغيِر 
صفاتِها ولمعانِها بسبِب تفاعلِها مَع الهواِء ومكّوناتِِه، وأفّسُر إجابتي حولَها )قطٌع نقديّةٌ نحاسيّةٌ، وتحٌف نحاسيّةٌ، وحديٌد، وذهٌب، 
وفّضةٌ، وألمنيوم، وغيُرها(، أختاُر إحدى القطِع، وأُنظّفُها، وأُلّمُعها، وأرسُل صورةً لها قبَل التّنظيِف وبعَدهُ إلى معلمي، موّضًحا 

ًرا طريقةَ العمِل. ومبرِّ

كاَن النّاُس - قديًما - يستخدموَن النّحاَس في صناعِة أوعيِة الطّهِي، وبيَن حيٍن وآخَر، يُرسلونَها إلى مبيِّض النّحاِس للتّخلِّص مْن 
ماّدِة الّزنجاِر التي تتكّوُن علْيها، إضافةً إلى طليِها بطريقٍة احترافيٍّة بماّدِة القصديِر، التي تُضفي علْيها لونًا فضيًّا المًعا، وبعَد تطّوِر 
صناعِة األلمنيوِم، استُخدمْت أوعيةُ األلمنيوِم استخداًما واسًعا، حتّى بدأَِت األوعيةُ النّحاسيّةُ باالندثاِر، ثّم تطّوَرْت صناعةُ األوعيِة، 
ودخَل )الستانلس ستيل( الذي ال يصدأُ، ثمَّ ظهَرْت بعَد ذلَك أوعيةٌ مختلفةٌ، مثُل األوعيِة المطليِة بطبقِة التيفلون، ثمَّ أوعيةُ الجرانيِت.

- ُذكَرْت في نشاِط اللّغِة العربيِّة ماّدةُ الّزنجاِر)كربوناِت النّحاِس القاعديِّة(، الّتي تتكّوُن على األوعيِة النّحاسيِّة، أفّسُر تكّونَها، وأكتُب 
معادالٍت كيميائيّةً توّضُح ذلَك، بالتعاوِن مَع أحِد زمالئي، ونُراجُع ما توّصْلنا إليِه مَع معلِّمنا.

- أشرُح ألسرتي محاذيَر استخداِم األوعيِة المصنوعِة مَن الحديِد، والنّحاِس، واأللمنيوِم في الطّهِي، أْو في حفِظ الطّعاِم، مستعينًا بما 
حين شروطَ االستخداِم إذا استُخِدَمْت: ما التغيراُت التي تعتري  تعلّمتُهُ عْن نشاِط هِذِه الفلّزاِت. وأناقُشهْم في إجابِة السؤاِل اآلتي، موضِّ

األوانَي عنَد تفاعلِها مَع كلٍّ مَن: الماِء، والحموِض، والهواِء؟
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Antiquities Restoring Lab :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Basma is a chemistry graduate who has a strong passion and love towards archaeology. With the help of a 
group of her friends, they decided to work at Laboratories of the Department of Antiquities. The group of 
chemists started to restore the corrosive antique pieces that go back to different historical ages. Basma says, 
“It is not easy to restore antique pieces that need special chemical treatment to keep their original shape.”
1. I will look up the meaning of the words in bold from the dictionary.
2. I will write 2-3 paragraphs about:

)a( the corrosion of antiques.
)b( the process of antiques restoration.

 الرياضياُت: مساحاٌت مَن الصدأِ
لدى عائلِة عمَر حوٌض حديديٌّ متوازي المستطيالِت في حديقِة المنزِل، بعَد 

مضيِّ مّدٍة مَن الّزمِن، غطّى الّصدأُ أوُجهَهُ. 

أحسُب قيَم س التي تجعُل المساحةَ المغطّاةَ بالّصدأِ أقلَّ مْن 44 وحدةً مربّعةً.. 1

َشّكلَْت . 2 للّصدأِ  آثاًرا  األرِض  على  أسفلَهُ  ووجَد  الحوَض،  عمَر  والُد  رفَع 
على  موضوًعا  الحوُض  كاَن  إذا  نفِسها،  الحوِض  قاعدِة  بأبعاِد  مستطياًل 
قطعٍة مستطيلٍة مْن حديقِة البيِت أبعاُدها: 3 و5 وحداِت طوٍل. أجُد قيَم س 

التي تجعُل المساحةَ الصدئةَ أكبَر مْن أْو تساوي 11 وحدةً مربّعةً.

: أستعيُن بالّشكِل اآلتي عنَد الحلِّ

 3. أتعاوُن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي؛ على تكويِن متبايناٍت خطيِّة بمتغيٍّر واحٍد، تُمثُّل مواقَف حياتيّةً، ثمَّ أحلُّها، أْو أكّوُن متبايناٍت 
للتّعبيِر عِن مساحِة أشكاٍل مركَّبٍة ومحيِطها، كما في الّسؤاِل الّسابِق، مستعينًا بالّرسِم، ثمَّ أحلُّها.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

الكيمياُء:

- ُعيِّْنُت في فريِق تقييِم أوعيِة الطّهِي، أُوّضُح المعاييَر الّتي يجُب أْن أستنَد إلْيها في التقييِم، أيُّ أوعيٍة يمكُن تطويُرها واستخداُمها في عمليِّة 
الطّهِي؟ أستعيُن بما يأتي: أشخاٍص متخّصصين، وربّاِت بيوٍت، ومعرفِة الموادِّ المصنوعِة مْنها، وموّصليّتِها للحرارِة، والتّفاعالِت 

.QR Code الممكنِة. يمكنُني الّرجوُع إلى مصادِر المعرفِة، وإلى الّرمِز سريِع االستجابِة

- أبحُث في آليِّة التّبييِض التي استخدَمها أجداُدنا في تنظيِف النّحاِس وتلميِعِه، وأقارنُها ببعِض التّقنياِت التي استخدَمها اإلنساُن في ظلِّ 
التّطّوِر التّكنولوجيِّ لحمايِة الفلّزاِت وحفِظها.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

٥

١٣

س
٣س

٤



4

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

ًرا بسيطًا؛ ما يساعُد على ترسيِخ صورتِها في أذهاِن هذا الجيِل،  َر أسواِق القدِس القديمِة تصوُّ اللّغةُ العربيّةُ: يتيُح هذا النّشاطُ لطفلي تصوُّ
قدرتَهُ  وينّمي  اللّغويّةَ،  ثروتَه  يزيُد  كما  وحديثًا،  قديًما  واستخداماتِِه  بالنّحاِس  المتعلّقِة  والخبراِت  المعارِف  ببعِض  اإللماِم  فرصِة  وإتاحِة 
على استنتاِج معاني المفرداِت مَن الّسياِق، وإبداِء رأيِِه في بعِض القضايا كتابةً، مع مراعاِة معاييِر الكتابِة. يرّسُخ هذا النّشاطُ فهَمهُ بعَض 

التّطبيقاِت والقواعِد المتعلّمِة، عْن طِريِق توظيفِها في مهارِة الكتابِة توظيفًا صحيًحا؛ ما ينعكُس إيجابًا على المحوريِن.

الكيمياُء: يُطّوُر هذا الّنشاطُ معرفةَ طفلي تفاعالِت الفلزاِت الكيميائيةَ، خصوًصا التي نستخدُمها في حياتِنا اليوميِة، وتنمي لديِه مهاراِت 
التّفسيِر والتفكيِر النّاقِد، وحلِّ المشكالِت عبَر اقتراِح طرائَق عمليٍّة؛ لحمايِة الحديِد مَن الّصدأِ، وتفسيِرِه بعَض القضايا الحياتيِّة الّتي تمسُّ 

صّحتَهُ، ويزيُد دافعيّتَهَ نحَو التعلِم عْن طريِق ربِط المعرفِة بالحياِة، فضاًل عْن مهارِة  كتابِة المعادلِة الكيميائيِّة الرمزيِّة الموزونِة.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُكسُب هذا النّشاطُ طفلي حصيلةَ مفرداٍت لغويٍّة جديدٍة تمّكنُهُ مْن كتابِة فقرتَْيِن إلى ثالِث فقراٍت حوَل موضوِع تآكِل القطِع 
األثريِّة، ويُكسبُهُ مزيًدا مَن المعرفِة لربِط ما تعلَّمهُ في ماّدِة العلوِم؛ تمّكنُهُ من الكتابِة عْنهُ باللّغِة اإلنجليزيِّة.

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على تعزيِز تعلِّمِه في تكويِن متبايناٍت بمتغيٍّر واحٍد تُعبُّر عْن مواقَف حياتيٍّة، وحلِّها.

َ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 
.QR Code بوساطة الّرمِز سريِع االستجابِة

  اللّغةُ العربيّةُ: حانوُت النّحاِس األخيُر

هُهُ إلى التزاِم معاييِر الكتابِة، واستذكاِر القواعِد المطلوِب  الطّريقةُ: أقرأُ النّصَّ بعَد تغييِر مفرداتِِه، وأُقّدُم توجيهاتي إْن لزَم األمُر، أوجِّ
هُ، وأقّدُم لَهُ التّغذيةَ الّراجعةَ الالزمةَ. ، وأقرأُ نصَّ ، وأشارُكهُ في األفكاِر حوَل زيارِة الّسوِق الشّعبيِّ توظيفُها بالرجوِع إلى كتابِِه المدرسيِّ

  الكيمياُء: تفاعالُت الفلّزاِت

الطّريقةُ: أوجهُهُ للرجوع إلى تفاعالِت الفلّزاِت في الكتاِب المدرسيِّ ومراجعِة ما تعلَمهُ حوَل الفلزاِت المختلفِة وتفاوتِها في التفاعِل 
مَع الهواِء والماِء والحموِض. أوّجهُهُ إلى استكشاِف وجوِد الّصدأِ في بيئتِِه المحيطِة، واستقصاِء أسباِب حدوثِِه، بناًء على ما تّعلَمهُ، 
وأشارُكهُ في اقتراِح حلوٍل عمليٍّة لحمايِة الحديِد مَن الّصدأِ، وتقييِم أوعيِة الطبِخ وفقًا لكفاءتِها في التسخيِن، وتوزيِع الحرارِة، وعدِم 

تعرِضها للتآكِل أِو التفاعِل بمروِر الوقِت؛ بحيُث ال تؤثُر في مذاِق الطعام ونوِعِه، وأستمُع ألسئلتِِه، وأقّدُم لَهُ المساعدةَ الممكنةَ.
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الطّريقةُ: أطلب إليِه قراءةَ نٍص حول القطع األثرية التي تحتاج إلى معالجة كيميائية خاصة، وأسألُهُ: كيَف يربطُهُ بدرِس العلوِم؟ وما 
المفرداُت والمعلوماُت الّتي يحتاُجها ليكتَب؟ أتابعهُ في أثناِء كتابِة الفقراِت.

  الرياضياُت: مساحاٌت مَن الصدأ

. أخبُرهُ في  الطّريقةُ: أتأّكُد مْن فهِمِه المسألةَ بتوجيِهِه إلى إعادِة صياغتِها بكلماتِِه الخاّصِة، وتحديِد المعطياِت والمطلوِب، وُخطّتِِه للحلِّ
ٍم متوازي المستطيالِت؛ ليميَّز  الفرِع األّوِل أنَّ األوجهَ الّصدئةَ للحوِض هَي خمسةُ أوجٍه، قْد أوّجهُهُ إلى تمثيِل المسألِة باستخداِم مجسَّ

أوجهه، ويحسَب مساحةَ كلِّ وجٍه فيِه.
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