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 علوُم األرِض والبيئِة: المياه
أوًل: محاكاةُ دورِة الماِء في الطَّبيعِة

؛ الستذكاِر دورِة الماِء في الطَّبيعِة، وأستخدُم كيًسا بالستيكيًّا شفّافًا، وأقالَم  أستعيُن بالكتاِب المدرسيِّ
تلويٍن، وقلياًل مَن الماِء أضُعهُ في الكيِس، كما في الشَّكِل المجاوِر، ثمَّ أعلِّقُهُ في مكاٍن ُمشمٍس أْو دافٍئ، 

وأالحظُ ماذا يحدُث للماِء.

النَّشاِط،  إجراِء  الطَّبيعِة، وأساعُدهم على  في  الماِء  لزمالئي ولألطفاِل في محيطي دورةَ  أشرُح   -
وشرِح دورِة الماِء أماَم أسِرِهْم.

ِر، في مواجهِة  ُر النَّشاطَ، وأعرُضهُ على معلِّمي وزمالئي، وأقترُح  في عرضي طرائَق الستثماِر ماِء األمطاِر والماِء المتبخِّ - أصوِّ
، وأناقُش زمالئي في هِذِه األفكاِر، وأستمُع للتَّغذيِة الّراجعِة حوَل مقترحاتي مَع زمالئي، ونتّفُق على  تحّدي ُشحِّ المياِه في األردنِّ

تنفيِذ الُممكِن مْنها في بيوتِنا.

ثانيًا: تحّدي الخّزاِن الجوفيِّ
ا للمياِه العذبِة؛ فهَي تمثُّل نسبةَ 30% مَن المياِه العذبِة في العالِم، والخّزاُن الجوفيُّ عبارةٌ عْن  تعدُّ المياهُ الجوفيَّةُ مصدًرا طبيعيًّا مهًمّ
تكويٍن جيولوجيٍّ ُمشبٍَع بالماِء، يُنتُج الماَء بكميّاٍت كافيٍة، حيُث يكوُن قاباًل لالستثماِر، ويتميَُّز هذا التَّكويُن بأنَّهُ يحتوي صخوًرا ذاَت 

خوِر( ونفاذيٍَّة )كميِة المياِه الّتي تنفُذ خاللَها( عاليٍة. مساميٍَّة )كميِّة المياِه الّتي يمكُن االحتفاظُ بها في مساماِت التُّربِة أِو الصُّ
خوِر والتُّربِة. - أستقصي مفهوَم النَّفاذيَِّة والمساميَِّة لبعِض أنواِع الصُّ

مِل الّذي يستخدُم في البناِء، وتربٍة طينيٍَّة(، وأجهُِّز ثالَث عبواٍت   - أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي، أْو زمالئي في تجميِع )الحصى، والرَّ
بالستيكيٍَّة مائيَِّة صغيرٍة متماثلٍة، وأنزُع قاعدتَها، وأضُع قلياًل مَن القطِن في فتحِة العبوِة العلويَِّة، بداًل مَن الغطاِء، ثمَّ أثبُِّت كاّلً مْنها 

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
ُة في األردنِّ نشاُط )4(: المياُه الجوفيَّ

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةعلوُم األرِض والبيئِة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

- أصَف دورةَ الماِء في الطَّبيعِة، مبيّنًا العمليّاِت الّتي تحدُث فيها. 	 
، وخصائَصهُ الفيزيائيَّةَ: المساميّةَ، والنَّفاذيَّةَ. - أصَف الخّزاَن الجوفيَّ

ِعها. ًدا أماكَن توزُّ ، ُمحدِّ َر نشأةَ الينابيِع الّساخنِة في األردنِّ - أُفسِّ
أعيَد صياغةَ نصٍّ بأسلوبي الخاصِّ صياغةً سليمةَ، موظِّفًا أسلوَب التَّوكيِد.	 
أكتَب فقرةً باللُّغِة اإلنجليزيَِّة مْن 100 كلمٍة، مستخدًما مفرداِت الكميَِّة للمعدوِد وغيِر المعدوِد.	 
- أجَد معادلةَ الخطِّ المستقيِم، إذا ُعلَم ميلُهُ، وُعلَِمْت نقطةٌ تقُع علْيِه.	 

- أجَد معادلةَ الخطِّ المستقيِم، إذا ُعلَمْت نقطتاِن علْيِه.
. ، والّصاديُّ - أجَد معادلةَ الخطِّ المستقيِم، إذا ُعلَم مقطعاهُ: الّسينيُّ

بالستيكيٍَّة  ماِء  عبواِت  وثالِث  رمليٍَّة،  وتربٍة  طينيٍَّة،  وتربٍة  وحًصى،  نٍة،  ملوَّ وأقالٍم  شفاٍف،  بالستيكيٍّ  وكيٍس  وقلٍم،  أوراٍق،  إلى:  أحتاُج 
صغيرٍة، وماٍء، وثالِث كؤوِس ماٍء متماثلٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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بصورٍة مقلوبٍة في كؤوٍس متماثلٍة فارغٍة، وأضُع ما جمعناهُ مَن الحصى في العبوة األولى، والرمِل في 
العبوة الثانية، والتُّربِة الطينيَِّة في العبوة الثالثة؛ لتصبَح بالمستوى نفِسِه، ثمَّ أسكُب كأَس ماٍء كبيرةً في كلٍّ 
منها بمساعدِة اثناِن من زمالئي في الوقِت نفِسِه، وأراقُب تشبَُّع التُّربِة بالماِء، ونفاَذها )خروَجها مَن الفتحِة 
ُل مالحظاتي، وأقارُن بيَن نفاذيَِّة كلٍّ مْنها  فليَِّة للعبوِة المقلوبِة، وأقارُن كميَّةَ الماِء النّافِذ مْن كلٍّ مْنها. أسجِّ السُّ

ُر هذِه النَّتائَج، ثمَّ أشرُحها أماَم زمالئي ومعلِّمي بوسائِل التَّواصِل الممكنِة. وبيَن مساميَّتِِه، وأفسِّ

ناِت الخّزاِن  ُم نموذًجا لخّزاٍن جوفيٍّ بموادَّ طبيعيٍَّة مناسبٍة، وأشرُح أماَم معلِّمي وزمالئي مكوِّ  - أصمِّ
ُر اختياري الموادَّ، ثمَّ أضُع الماَء لتوضيِح قدرِة خّزاني على احتفاِظِه بالماِء. ثمَّ  الّذي صنْعتُهُ، وأبرِّ
ُم مالحظاتِنا لتقويِم الخّزاناِت الجوفيَِّة،  أتابُع عروَض زمالئي عِن الخّزاناِت الّتي صمَّموها، ونقدِّ
باالستعانِة ببنوِد تقويٍم نضُعها مَع معلِِّمنا، ملتزميَن مواصفاِت الخّزاِن الجوفيِّ المثاليةَ التي تعلَّْمناها.

ةَ  إلى الطَّبيعِة، والظُّروَف الخاصَّ المياهُ  ُح الظُّروَف الّتي تسهُم في تشكيِل ينبوٍع تتدفَُّق مْنهُ  - أوضِّ
، ثمَّ أشرُح أفكاري أماَم  بتشكيِل ينبوٍع ساخٍن، وأوضُح أماكَن توزِع الينابيِع الساخنِة في األردنِّ
أفراِد أسرتي ومعلمي وزمالئي، مستعينًا بالسياِق الذي ورَدْت فيِه حّماماُت ماعيَن في نشاِط اللُّغِة 

العربيَِّة اآلتي.

 اللّغةُ العربيّةُ: حّماماُت ماعيَن
على بعِد 58 كيلو متًرا جنوبيَّ العاصمِة عّماَن، وبانخفاٍض يقارُب 120 متًرا عْن سطِح البحِر، تقُع 
بمياِهها  الخاّلبةُ، وهَي مشهورةٌ  المناظُر  تملُؤها  واحٍة صحراويٍَّة على طريٍق  في  ماعيَن  حّماماُت 
المعدنيِّة الّدافئِة؛ إْذ إنَّ مياهَ األمطاِر نفَسها هَي مصدُر تدفِق هِذِه المياِه الغنيِّة بالمعادِن الّتي تصعُد 
مْن أعماِق 1200 متٍر تحَت األرِض، وتصبُّ في 109 مَن الينابيِع الّساخنِة والباردِة في الوادي، 
فلى  السُّ الطَّبقاِت  إلى  نيِن  السِّ عبَر  ببطٍء  ُب  وتتسرَّ  ، األردنِّ سهوِل  على  األمطاِر  مياهُ  تتساقطُ  حيُث 
الِحَمِم  تشقُّقاِت  سيلسيوس، مْن خالِل  يزيُد على خمسيَن درجةً  إلى ما  لتسخَن وتصَل  في األرِض؛ 
إلى  الجباِل، إلى نهِر زرقاِء ماعيَن، إضافةً  تتدفََّق على شكِل شاّلٍل رائٍع خارَج  أْن  البركانيَِّة، قبَل 

ُل "ساونا" طبيعيةً. وجوِد بعِض الكهوِف الممتلئِة بالمياِه الّساخنِة، برائحِة الكبريِت الّتي تشكِّ
يّاُح ٌكلُّهم هذا الموقَع بقصِد االستشفاِء، أِو االستجماِم بمياِهِه المعدنيَّة؛ إْذ إنَّ العالَج بالمياِه الّساخنِة يفيُد المصابيَن باألمراِض  يؤمُّ السُّ
 ، الجلديَِّة، وأمراِض األوعيِة الدَّمويَِّة، وآالِم العظاِم والمفاصِل والعضالِت، وهَي هَي تُخلُِّص الجسَم مَن اإلرهاِق العصبيِّ والنَّفسيِّ
ةً للحساسيَِّة، ومقاِومةً للشيخوخِة. وتتميَُّز مياهُ ماعيَن بوفرِة عدٍد مَن المعادِن، مثِل:  إضافةً إلى أَن وجوَد الكبريِت فيها يجعلُها مضادَّ

الّصوديوِم، وكلوريِد الكالسيوِم، وغاِز كبريتيِد الهيدروجيِن؛ ما جعَل مياهَها فريدةً، وذاَت جودٍة عاليٍة.

   أوًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أبحُث مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي عْن مفرداٍت مقاربٍة في المعنى لكلٍّ مَن المفرداِت 
. اآلتيِة: )جّذابة، تصّدعاِت، التّعِب، يقصُد، استراحة، الهََرُم(، ثمَّ أعيُد صياغةَ النّصَّ بأسلوبي الخاصِّ

   ثانيًا: أستخرُج مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي خمَس مفرداٍت مَن النَّصِّ تدلُّ على عناصَر بيئيٍّة.
    ثالثًا: أتتبُّع مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي رحلةَ أمطاِر الّشتاِء، مْن سقوِطها على سهوِل األردنِّ إلى جريانِها في نهِر زرقاِء ماعيَن.

رابًعا: أستخرُج التّوكيَد مَن النصِّ مبيِّنًا نوَعهُ.
ُد موقَع حّماماِت ماعيَن علْيها. خامًسا: أعوُد إلى خريطِة األردنِّ وأُحدِّ

نًا ما يأتي:  ُج فيِه موقَع حّماماِت ماعيَن، متضمِّ  سادًسا: أصّمُم بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي منشوًرا إعالنيًّا سياحيًّا، أروِّ
بما  فيِه. مستعينًا  المقّدمِة  والعالجيِّة  الّسياحيِّة  بالخدماِت  وقائمةً  للموقِع،  الطّبيعِة، وصوًرا  لجماِل  للموقِع، ووصفًا  تحديًدا 
، وبما أجمُعهُ مْن معلوماٍت، وبالّرجوِع إلى البادلت. واضًعا ذوقَي الخاصَّ في تصميِمِه، مراعيًا سالمةَ اللّغِة  جاَء في النّصِّ

ياغِة، والنواحَي الجماليّةَ في ذلَك، ثمَّ أتبادُل التّقويَم مَع زمالئي لتحسيِن منشوراتِنا. والصِّ
سـابـًعا: أميُّز التّوكيَد مْن غيِرِه في ما ُكتَِب بخطٍّ غامٍق في الجمِل اآلتيِة:

أ  - الكريُم نفُسهُ تأبى المذلّةَ.                               ب- الكريُم نفُسهُ الّذي رزقَني يرزقَُك.
جـ- الّشاعُر عينُهُ قد ال تبصُر هفواتِِه.                    د  - الّشاعُر عينُهُ قّدَم أمسيةً شعريّةً.
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 English: Water Scarcity in Jordan
Jordan depends on groundwater as a major supply for water. Groundwater resources are concentrated mainly 
in the Yarmouk, Amman - Zarqa and Dead Sea basins. People in Jordan have been using groundwater for 
thousands of years and continue to use it today, largely for drinking water and irrigation. But why there is 
scarcity in groundwater?

There are many reasons for water shortage in Jordan, and they can be listed in the following points:
- Jordan is regarded as the third-driest country in the world.
- More than 600.000 refugees are now living in Jordan.
- The country’s water network is breaking down due to leaks in the pipeline.
- The loss of several metres of aquifers a year.
- The change in rain patterns.
1. I will look up the meaning of the words in bold from the dictionary.
2. I will use the 5 words in bold in meaningful sentences by using the simple past.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
3. I will answer comprehension questions about the text.

a. Where are the main resources of groundwater concentrated?
...........................................................................................................................................................................
b. The pronoun in bold “they” refers to ......................
c. In your opinion, which of the reasons listed above is the main cause for the shortage of water? Why?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

4. I will write a paragraph of 100 words about groundwater resources in Jordan and )a( underline all uncountable 
words, )b( circle words that refer to quantity.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 الّرياضيّاُت: أثُر الحرارِة في تغيِر حالِت الماِء
لبِة وغلياِن السَّوائِل بدرجاٍت متفاوتٍة. ترفُع  تتسبَُّب الحرارةُ في انصهاِر الموادِّ الصَّ
الحرارةُ المضافةُ إلى جسٍم صلٍب، كالثَّلِج، درجةَ حرارتِِه إلى نقطِة انصهاِرِه، ثمَّ 
يتوقَُف ارتفاُع درجِة الحرارِة، حتّى يتدفَق مزيٌد مَن الحرارِة، بقدِر ما يكفي صهَر 
كلِّ الثلِج. تدفُق مزيٍد مّن الحرارِة بعَد ذلَك، يرفُع درجةَ حرارِة الماِء، حتّى تصَل 
ةً ثانيةً حتّى ينساَب مزيٌد  إلى نقطِة غليانِِه، عندئٍذ، يتوقَُّف ارتفاُع درجِة الحرارِة مرَّ
مَن الحرارِة، بقدِر ما يكفي تحويَل الماِء إلى بخاٍر. يمثُِّل الشَّكُل البيانيُّ المجاوُر 

ُن في الشكِل وأجيُب األسئلةَ اآلتيةَ: أثَر الحرارِة في تغير حاالت الماِء. أتمعَّ
عراِت الحراريَِّة إلى كلِّ غراٍم مَن . 1 أرسُم محوَري الّسيناِت والّصاداِت على الرسِم؛ حيُث يمثُِّل محوُر الّسيناِت الحرارةَ المضافةَ بالسُّ

الماِء، ومحوُر الّصاداِت يمثُِّل درجاِت الحرارِة بالسيلسيوس.
أحسُب ميَل الخطِّ المستقيِم هـ و، ثمَّ أجُد معادلتَهُ باستخداِم النُّقطِة "هـ".. 2
أجُد معادلةَ الخطِّ المستقيِم هـ و، باستخداِم النُّقطِة "و"، وأقارُن إجابتي في هذا الفرِع بإجابتي في الفرِع الّسابِق. ماذا أالحظُ؟ أناقُش . 3

زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجاباتي.
أجُد معادلةَ الخطِّ المستقيِم ب جـ. . 4
أجُد معادلةَ الخطِّ المستقيِم د هـ، وأقارُن أجابتي في هذا الفرِع بإجابتي في الفرِع الّسابِق، وأناقُش زمالئي، أو أحَد أفراِد أسرتي فيها.. 5
إذا علْمُت أنَّ ميَل الخطِّ المستقيِم جـ د يساوي 1، فأجُد معادلتَهُ باستخداِم النُّقطِة )80،160(.. 6
، ثمَّ أجُد معادلةَ الخطِّ . 7 ُد المقطَعيِن الّسينيَّ والّصاديَّ سِم البيانيِّ يقطُع محوَري الّسيناِت والّصاداِت، وأحدِّ أرسُم خطًّا مستقيًما على الرَّ

المستقيِم، وأناقُش زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي.
3
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ِل الخّزاناِت الجوفيَِّة في باطِن األرِض، بالتَّجريِب  ُز هذا النَّشاطُ معرفةَ طفلي عْن دورِة الماِء في الطَّبيعِة، وتشكُّ علوُم األرِض والبيئِة: يُعزِّ
، وحلِّ المشكالِت باختياِر موادَّ  ، كما ينّمي مهاراِت التَّفكيِر النّاقِد واإلبداعيِّ والتَّعلُِّم القائِم على المشروِع عبَر صنِع نموذِج خّزاٍن جوفيٍّ

ُز العمَل التَّعاونيَّ مَع أفراِد أسرتِِه وزمالئِِه في العمِل والعرِض. مناسبٍة، وإيجاِد حلوٍل ذكيٍَّة للمشكالِت الّتي تواجهُهُ في النَّشاِط، كما يُعزِّ

ُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في القراءِة االستيعابيِّة، ويُغني معجَمهُ بمفرداٍت جديدٍة، ومعارفَهُ بمعلوماٍت جديدٍة، كما يُنّمي  اللّغةُ العربيّةُ: يُعزِّ
ُج فيِه للّسياحِة في حّماماِت ماعيَن. إضافةً إلى تعميِق فهِمِه  ، وحسَّهُ باالنتماِء إلى بلِدِه، عبَر تصميِم منشوٍر يروِّ مهارتَهُ الكتابيّةَ، وذوقَهُ الفنيَّ

. موضوَع التّوكيِد بنوعيِه: المعنويِّ واللَّفظيِّ

، ويُكسبُهُ مفرداٍت متعلِّقةً بالموضوِع. كما  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يضيُف هذا النَّشاطُ لدى طفلي معلوماٍت جديدةً عِن المياِه الجوفيَِّة في األردنِّ
. ُز لديِه مهارةَ القراءِة االستيعابيِة عبَر إجابِة أسئلِة النصِّ يُعزِّ

. ُز هذا النَّشاطُ مهارةَ طفلي في إيجاِد معادلِة الخطِّ المستقيِم، ويربطُ بيَن معارفِِه في العلوِم والتَّمثيِل البيانيِّ الّرياضيّاُت: يُعزِّ

َ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

  علوُم األرِض والبيئِة: المياه

الطّريقةُ: أساعُدهُ على البحِث عِن الموادِّ المناسبِة للنَّشاِط، وإيجاِد بدائَل لَها، خصوًصا الموادَّ الّتي يستخدُمها في تصميِم نموذِج الخّزاِن 
ُعهُ في أثناِء عرِضِه المشروَع، وشرِحِه التَّجارَب الّتي نفَّذها، كما أساعُدهُ على البحِث عْن معلوماٍت إضافيٍَّة باستخداِم  ، وأشجِّ الجوفيِّ

. الكتِب، أِو اإلنترنتِّ

  اللّغةُ العربيّةُ: حّماماُت ماعيَن

ُر لَهُ الوصوَل إلى معلوماٍت إضافيٍَّة عْن حّماماِت ماعيَن، وأشارُكهُ  الطّريقةُ: أوّجهُهُ إلى قراءِة النَّصِّ واستيعابِِه، وتنفيِذ مهّماتِِه، وأيسِّ
؛ الستذكاِر موضوِع التّوكيِد قبَل تنفيِذ المهّماِت المتعلِّقِة بِِه. في تصميِم المنشوِر. أوّجهُهُ إلى الّرجوِع إلى كتابِِه المدرسيِّ

Water Scarcity in Jordan :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

. أتابُعهُ في أثناِء كتابِة الجمِل والفقرِة،  هُهُ إلى قراِءة النَّصِّ واستيعابِِه، واالستدالِل على معاني الكلماِت الجديدِة من النَّصِّ الطّريقةُ: أوجِّ
ُم لَهُ المساعدةَ إْن لزَم األمُر. وأقدِّ

  الرياضياُت: أثُر الحرارِة في تغير حالِت الماِء

سِم البيانيِّ المرفِق، أتابُع حلَّهُ األسئلةَ، وأناقُشهُ في إجاباتِِه، وأستمُع  هُهُ إلى فهِم المسألِة الكالميَِّة، ومقارنِة مضمونِها بالرَّ الطّريقةُ: أوجِّ
. هُهُ إلى ضرورِة تحديِد نقطِة األصِل، قبَل رسِم المحوَرْيِن: الّسينيِّ والّصاديِّ لتبريراتِِه، وأوجِّ
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