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 اللّغةُ العربيةُ: األردنُّ متحٌف طبيعيٌّ
1- أقرأُ النصَّ قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، ثمَّ أنفُّذ المطلوَب مني يليِه:

 أفّسُر المفرداِت اآلتيةَ مَن السياِق أْو باستخداِم المعجِم، مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي: متعاقبةٌ، الشواهُد، البُقعةُ، سحيقةٌ، الحّت، التعريةُ. 
       ما ضدُّ كلٍّ مما يأتي: عاليةٌ ................            تشبهُ .................                تخفيها ................

أجيُب ما يأتي على ورقٍة جانبية، ثمَّ أناقُش أحَد زمالئي في الصفِّ في إجابتي:
، مبينًا السبَب؟  ما المهنةُ التي تناسُب سكاَن منطقتي جباِل الشراِه ووادي رمَّ

. - أبيُن الفائدةَ االقتصاديةَ لمنطقتي جباِل الشراِه ووادي رمَّ
؟  - لماذا يقيُم السيّاُح في مخيماٍت في وادي رمَّ

- أتخيُل تضاريَس سطِح القمِر، ثمَّ أصفُها بأسلوبي شفويًّا، ويمكنُني أْن أستعيَن
.    بالمعلوماِت الواردِة في النصِّ

  أعيُد قراءةَ النصِّ قراءةً جهريةً، مراعيًا عالماِت الترقيِم، وسالمةَ اللغِة، والتنغيَم الصوتيَّ المناسَب المعنى.

: السادُس الصفُّ
نشاُط )11(:  التضاريُس

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:

أقرأَ النصَّ قراءًة صامتًة بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، مفسًرا المفرداِت والتراكيَب الجديدَة وفَق 	 
سياِقها، موظًفا في تحدثي ما اكتسبتُُه مْن مفرداٍت ومفاهيَم وأفكاٍر.

أقدَم وأتلقى تغذيًة راجعًة متضمنًة معاييَر محددًة، مثَل: الوضوِح، وسالمِة النطِق، بعَد كتابِة قصيدٍة.	 
أوظَف ضرَب الكسوِر العاديِة واألعداِد الكسريِة وقسمَتها في حلِّ مسائَل حياتيٍة. 	 
أصَف تركيَب أجهزِة جسِم اإلنساِن، مبيًنا وظيفَة كلٍّ منها والتآزَر بيَنها.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة، وماصِة العصيِر، وبالوناٍت، والصٍق، وغراٍء، وعبوٍة بالستيكيٍة فارغٍة.

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

"األرُض األردنيةُ متحٌف للحضاراِت باٍق من ُمَدِد التاريِخ المتعاقبِة، حيُث تنتشُر الشواهُد الكثيرةُ التي تخفيها الصحارى والكهوُف 
واألوديةُ والجباُل، الدالّةُ على أهميِة هِذِه البُقعِة مَن األرِض. وفي الشماِل الغربيِّ مْن مدينِة معاَن، تقُع سلسلةُ جباِل الشراِه المطلةُ على 
، وترتفُع عْن سطِح البحِر 1573 متًرا، وتتكّوُن مْن سلسلِة جباٍل عاليٍة رمليِة الصخوِر، وفيها أوديةٌ سحيقةٌ إلى جانِب  منطقِة وادي رمَّ
الجباِل العموديِة االرتفاِع. ويقُع في جنوبيِّ األردنِّ على بُعِد 70 كيلومتًرا شماليَّ مدينِة العقبِة الساحليِة وادي رمَّ أْو وادي القمِر، وقْد 
سمَي وادَي القمِر؛ ألنَّ تضاريَس المنطقِة تشبهُ تضاريَس سطِح القمِر، ويتميُز بجبالِِه الشاهقِة، حيُث توجُد فيِه أعلى قمٍم جبليٍة في 
جنوِب بالِد الشاِم، مْنها: جبُل رام، وجبُل أمِّ الدامي. تتميُز جباُل رمَّ بصخوِرها الرمليِة، التي أخَذْت شكلَها الحاليَّ بفعِل عوامِل الحّت 
والتعريِة منُذ القدِم، لذلَك تنتشُر فيها المخيماُت التي توفُر الجوالِت الميدانيةَ بيَن الجباِل على اإلبِل أِو الخيِل؛ نظًرا ألهميتِها الجغرافيِة، 

والسياحيِة، واألثريِة".
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2 -  أنفُذ النشاطَ اآلتَي مَع مجموعٍة مْن زمالئي: 
       "يحّذُر األطباُء المرضى المصابيَن بارتفاِع ضغِط الدِم مَن المشاركِة في رحالِت تسلُِّق الجباِل، أْو حتى بعِض المنافساِت الرياضيِة 

التي تحتاُج إلى االرتفاِع الكبيِر عْن مستوى سطِح البحِر؛ بسبِب قلِة األكسجيِن الذي يحصلوَن عليِه في أثناِء التنفِس".
  أساعُد الطبيَب حامًدا على تصميِم مطويٍة لتوعيِة المرضى المصابيَن بارتفاِع ضغِط الدِم، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ:

- أستخدُم الورَق أِو الكرتوَن أْو غيَرهما مَن الموادِّ المناسبِة، وأقسُمها ثالثةَ أقساٍم على كلِّ وجٍه
، أكتُب ما أريُدهُ على كلِّ قسٍم بالترتيِب. أختاُر الصوَر    كما في الشكِل المجاوِر، ومْن ثَمَّ

   والرسوماِت التي تعزُز رسالتي. 
اإلنساِن،  الدِم، جسُم  الجباُل واألوديةُ، ضغطُ   ، األردنِّ وأكتبُها: )تضاريُس  اآلتيِة  والفرعيِة  الرئيسِة  والمفاهيِم  العناويِن  مَن  أختاُر   -

األكسجيُن، التنفُس(، ثمَّ أصفُها بجمٍل بسيطٍة، ويمكنُني أْن أستعيَن بمبحِث العلوِم.
أحّدُد في المطويِة بعَض طرائِق الوقايِة مِن ارتفاِع ضغِط الدِم أِو انخفاِضِه، ثمَّ أعرُضها على مجموعٍة مْن زمالئي، أْو أحِد أفراِد 

أسرتي، وأتبادُل مَعهُم اآلراَء عْن موضوِع تأثيِر التضاريِس في جسِم اإلنساِن.

  Lots of Landforms "poem"  :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Lots of Landforms 
by Martha Moore

Lots of landforms, lots of landforms,
We can see, we can see!
Mountains are the highest,
Valleys are the lowest,
Plains are flat, hills are round,

Lots of landforms, lots of landforms,
We can see, we can see!
Islands are small,
With water all around.
Plateaus are tall, flat on top.

Lots of water forms, lots of water forms,
We can see, we can see!
Oceans are large and salty,
Rivers are quick and skinny,
Lakes move slow, land all around. 
And their new friend played in the park every day.

Now it is your turn. Read the statements below and decide what you can. 
A(I can read the above poem aloud.
B(I can list the types of landforms and water forms in the poem. )Hint: There are 9( 
C(I can write an acrostic poem like the one below about one of the landforms/water forms. 
D(I can listen to a poem that my classmate wrote and give him/her feedback.  

Example of  Acrostic Poem 
Hills are round like a ball.
It is fun to go rolling down a hill.
Listen to the wind on top of the hill. 
Like a wolf howling.
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Peer Checklist

 الرياضيّاُت: تحّدي جبِل أمِّ الدامي
التضاريِس  بتنوِع  واستمتعا  بها،  المحيطِة  والمناطِق  الشراِه  وجباِل  رمَّ  وادي  إلى  رحلٍة  في  عائلتِهما  مَع  سلمى  وأختُهُ  سامي  ذهَب 
والطبيعِة الخاّلبِة هناَك، وفي الرحلِة، التقيا مجموعةً مْن متسلقي الجباِل، وداَر حواٌر ممتٌع مَع الطبيِب حامٍد، أحِد متسلقي الجباِل، 

لخَصهُ سامي بالنقطتيِن اآلتيتيِن:
( كيلومتٍر كلَّ ساعٍة. وهذا االرتفاُع يعتمُد على وعورِة الجباِل وتضاريِسها  1

4 - نقطُع خالَل تسلقِنا الجباَل بالمعّدِل ارتفاًعا مقداُرهُ )
وشدِة انحداِرها.

1( ملم زئبقيٍّ أْو أكثَر مْن ضغِط الدِم االنقباضيِّ للشخِص  1
6 - نعدُّ الشخَص ُمصابًا بارتفاِع ضغِط الدِم إذا بلَغ ضغطُ دِمِه االنقباضيُّ )

، لذلَك ال يُسمُح  1( ملم زئبقيٍّ أْو أكثَر مْن ضغِط الدِم االنبساطيِّ للشخِص الطبيعيِّ 1
8 ، أْو بلَغ ضغطُ دِمِه االنبساطيُّ ) الطبيعيِّ

للشخِص المصاِب بارتفاِع ضغِط الدِم بمشاركتِنا في التسلِق.
 )4 4

5 أمِّ الدامي، وتسلَق مَعهْم سامي مدةَ ) استأذَن سامي وسلمى والَدهما في مشاركِة مجموعِة المتسلقيَن نشاطَهْم في تسلِق جبِل 
4( الساعِة. 2

3 الساعِة، بينما تسلقَْت سلمى مدةَ )
. 1( أراَد والُدهما معرفةَ االرتفاِع الذي قطَعهُ كلٌّ منهما في أثناِء تسلُّقِهما بالكيلومتراِت. أساعُد والَدهما على ذلَك، وأوّضُح طريقةَ الحلِّ

(؟  2( إذا استمرَّ المتسلقوَن بالتسلِق بالمعّدِل نفِسِه، فكْم ساعةً سيستغرقونَها لكْي يصلوا إلى قمِة جبِل أمِّ الدامي )أعلى جباِل األردنِّ
التي سأستخدُمها إلجابِة هذا السؤاِل؟ أشارُك أحَد  الحسابيةُ  1( كم تقريبًا. ما العمليةُ  4

5 أمِّ الدامي يبلُغ ) علًما أنَّ ارتفاَع جبِل 
زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي.

3( إذا علْمُت أنَّ ضغطَ الدِم االنقباضيَّ للشخِص الطبيعيِّ في المراجِع الطبيِّة يبلُغ )120( ملم زئبقيًّا، فما الحدُّ األعلى لضغِط الدِم 
. االنقباضيِّ للشخِص حتى يُسمَح لَهُ بالمشاركِة في تسلِق الجباِل؟ أوّضُح طريقةَ الحلِّ

4( قاَل والُد سامي أنَّ ضغطَ دِمِه االنبساطيَّ يبلغ غالبًا )92( ملم زئبقيًّا، فهْل سيسمُح لَهُ الطبيُب حامٌد بمشاركتِهْم في رحلِة التسلِق؟ 
الدِم االنبساطيَّ للشخِص الطبيعيِّ في المراجِع الطبيِّة يبلُغ )80( ملم زئبقيًّا. أشارُك أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد  علًما أنَّ ضغطَ 

أسرتي في إجابتي، وأناقُشهُ في قراِر الطبيِب حامٍد.

 العلوُم: أعرُف جسمي
 أخرَجْت أمي قالَب حلوى الشوكوالتِة مَن الفرِن، وعنَدما رأْيتُها وشمْمُت رائحتَها، ازداَد إفراُز اللعاِب في فمي ورغْبُت في أكِل قطعٍة منها.          
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Check for each of these items. Excellent Job Good Job Still Learning
The speaker looks at the audience.

I can hear and understand everything the 
speaker is saying.
The speaker’s body language is suitable.

The poem is about one of the landforms/
water forms.

 أفكُر: لماذا ازداَد إفراُز اللعاِب في فمي عنَدما شمْمُت رائحةَ الحلوى؟ ما عالقةُ اللعاِب بالطعاِم؟
أتواصُل: أشارُك أفراَد أسرتي في كتابِة اسِم كلِّ عضٍو مْن أعضاِء الجهاِز الهضميِّ في مكانِِه المناسِب في الرسمِة أدناهُ، وأوضُح 

أهميتَهُ في هضِم الطعاِم.

؟ كيَف أقي جسمي اإلصابةَ  أفكُر: ما األمراُض التي قْد تصيُب الجهاَز الهضميَّ
بها؟  

؟  أفكُر: يتحرُك الدُم في أنحاِء الجسِم، فهل يُعدُّ مْن أجزاِء الجهاِز الهضميِّ
أوّضُح إجابتي.

حمراَء،  دٍم  خليِة  وبيَن  بيني  حواًرا  وأكتُب  القلُب،  أنني  أتخيُل  أتواصُل: 
موضًحا وظيفةَ الدِم في جسِم اإلنساِن ووظيفةَ القلِب في الدورِة الدمويِة، 

ثمَّ أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في ما كتْبُت.
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيةُ:  يتعلُم طفلي مهارةَ القراءِة الصامتِة، وإجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد، والتعبيَر عْن رأيِِه، وكيفيةَ تصميِم مطويٍة عْن موضوٍع ما. 

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:  يتعلُم طفلي في هذا النشاِط تضاريَس سطِح األرِض عبَر قصيدٍة، ثمَّ يكتُب قصيدةً، يقدُم ويتلقى تغذيةً راجعةً عّما كتبَهُ مَع زميلِِه، 
معتمًدا على مجموعٍة مَن المعاييِر.

الرياضيّاُت:   يتعّرُف طفلي ضرَب الكسوِر واألعداِد الكسريِة وقسمتَها، ويوظفُها في حلِّ المسائِل الحياتيِة. يتدّرُب طفلي على توظيِف مهاراتِِه الرياضيِة 
في اتخاِذ القراراِت الصحيحِة في الحياِة اليوميِة. يتعّوُد طفلي المناقشةَ اإليجابيةَ مَع أقرانِِه.

لجسِم  وأهميتَهُ  كلِّ جهاٍز  أعضاَء  ويتعرُف   ، التنفسيِّ والجهاِز  الدوراِن،  ، وجهاِز  الهضميِّ الجهاِز  مثِل:  أجهزِة جسِمِه،  بعَض  يتعرُف طفلي  العلوُم: 
. اإلنساِن، ويكتسُب طفلي مهارةَ تصميِم نموذِج الجهاِز التنفسيِّ

َ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: األردنُّ متحٌف طبيعيٌّ

الطريقةُ: أدعُم طفلي في تحديِد الزمِن المناسِب لقراءِة النصِّ قراءةً صامتةً، وأطلُب إليه في أثناِء القراءِة كتابةَ بعِض األسئلِة التي لْم يجْد لها إجابةً. 
أستمُع لطفلي بعَد ذلَك في أثناِء قراءتِِه النصَّ قراءةً جهريةً معبرةً وسليمةً، أساعُد طفلي على إجابِة أسئلِة الفهِم واالستيعاِب، وأدعُمهُ في أثناِء مناقشتِِه 
أحَد زمالئِِه في األسئلِة، ثمَّ أقترُح عليِه طريقةً يعبُّر بها عْن شكِل تضاريِس القمِر، مثَل: الرسِم أْو قصٍة قصيرٍة، أْو رسالٍة. أتأمُل سؤاَل التفكيِر الناقِد 
مَع طفلي، ثمَّ أساعُدهُ على المفاهيِم التي يتحدُث عنها السؤاُل وأتبادُل مَعهُ اآلراَء، أساعُد طفلي على تصميِم المطويِة، وأدعُمهُ في نقاِشِه مَع زمالئِِه.

Lots of Landforms "poem" :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطريقةُ: أناقُش طفلي في تسميِة أشكاِل سطِح األرِض باللغِة اإلنجليزيِة. أقرأُ مَع طفلي القصيدةَ، وأتأكُد مْن أنهُ فهَمها. أطلُب إلى طفلي أْن يقرأَ القصيدةَ 
بصوٍت مسموٍع، وأتأكُد مْن توظيفِِه عالماِت الترقيِم. أشجُع طفلي على كتابِة القصيدِة، متبًعا القالَب المذكوَر. أناقُش طفلي في معاييِر التغذيِة الراجعِة التي 
عُر الذي يشكُل فيِه الحرُف األوُل مْن كلِّ سطٍر كلمةً أْو رسالةً ما عنَد تجميِع الحروِف عموديًّا. يقدُمها لزميلِِه. أوضُح لطفلي أنَّ )Acrostic poem( هَو الشِّ

  الرياضيّاُت: تحّدي جبِل أمِّ الدامي
الطريقةُ: أناقُش طفلي وأدعُمهُ في أهميِة معرفِة المناطِق السياحيِة والتضاريِس المختلفِة في وطني، وأهميِة اتباِع التعليماِت الصحيِة في أثناِء تنفيِذ 

األنشطِة الرياضيِة المتنوعِة.
  العلوُم: أعرُف جسمي

، ثمَّ أستمُع لَهُ وهَو يذكُر أعضاَء الجسِم في الصورِة وأهميةَ كلِّ عضٍو،  الطريقةُ: أشارُك طفلي في مشاهدِة الصورِة التي توضُح تركيَب الجهاِز الهضميِّ
. أشجُع طفلي على أْن يتخيَل أنّهُ القلُب، ويحاوَر خليةَ دٍم حمراَء، وأُحفُّزهُ إلى توضيِح أهميِة القلِب  وأشجُعهُ على البحِث عْن أمراٍض تصيُب الجهاَز الهضميَّ
في الدورِة الدمويِة في أثناِء حواِرِه. أساعُدهُ على البحِث عْن تأثيِر صعوِد الجباِل وبذِل أيِّ مجهوٍد عضليٍّ في صحِة جهاِز الدوراِن. أشجُع طفلي في أثناِء 
. أشجُع طفلي على التفكيِر في تأثيِر المجهوِد  إكماِل الفراِغ في مخطِط الحركاِت التنفسيِة: الشهيِق والزفيِر، وأساعُدهُ على تصميِم نموذِج الجهاِز التنفُسيِّ
العضليِّ في عدِد الحركاِت التنفسيِة، وعدِد نبضاِت القلِب، وكميِة التعرِق. أحثُّ طفلي على التفكيِر في ترابِط أجهزِة جسِم اإلنساِن وتآزِرها في العمِل مًعا.
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. أوضُح ألفراِد أسرتي مستعينًا  أتواصُل: توجُد أجهزةٌ أخرى في جسِم اإلنساِن مثُل الجهاِز التنفسيِّ
الجهاِز  في  يحدثاِن  اللذيِن  والزفيِر(  )الشهيِق  التنفسيِة:  الحركاِت  خطواِت  المجاوِر  بالمخطِط 
األكسجين،  الكربوِن،  أكسيِد  ثاني  نقصان،  يزيد،  )خروج،  اآلتيِة:  الكلماِت  كتابِة  بَعَد   ، التنفسيِّ

دخول( في الفراغاِت المناسبِة.
أفكُر: ما تأثيُر تسلِق الجباِل في عدِد الحركاِت التنفسيِة، وفي عدِد نبضاِت القلِب، وفي كميِة التعرِق؟

. أتواصُل: أصمُم بمساعدِة أحِد أفراِد أسرتي نموذَج الجهاِز التنفسيِّ
(؟ كيَف  ، وجهاُز الدوراِن، والجهاُز التنفسيُّ أفكُر: ما عالقةُ األجهزِة اآلتيِة ببعِضها: )الجهاُز الهضميُّ

تتآزُر مًعا؟


