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 الفيزياُء: ميزاُن حرارٍة مْن ُصنعي
بيَن  الحرارةُ  المادَّة. وتنتقُل  ُجَسْيٍم يدخُل في تركيِب  أْو أيِّ  الُجَزيئاِت،  أِو  الّذراِت،  التي ترافقُها حركةُ  الطّاقِة،  أحُد أشكاِل  الحرارةُ 
ودرجةُ  األدنى.  إلى  األعلى  الحرارِة  درجِة  مْن  تلقائيًّا  الحرارةُ  وتنتقُل  الحراري،ِّ  والحمِل  الحراريِّ  والتَّوصيِل  باإلشعاِع  األجساِم 
ةٌ لقياِس درجِة  الحرارِة هَي مقياُس مدى سخونِة جسٍم ما أْو برودتِِه، وهَي الّتي تحّدُد اتّجاهَ انتقاِل الحرارِة تلقائيًّا، وتستخدُم أدواٌت خاصَّ
رةٌ  ، وتوجُد أجهزةٌ الكترونيَّةٌ متطوِّ ئبقيُّ والكحوليُّ والمعدنيُّ الحرارِة لألجساِم واألوساِط المختلفِة، والطَّقِس، وجسِم اإلنساِن. ومْنها الزِّ

تقيُس درجةَ حرارِة جسِم اإلنساِن عْن بُْعٍد.
ٍة بالستيكيٍَّة، وزجاجيٍَّة . أحتاُج إلى كحوٍل )سبيرتو(، وماصَّ أوًل: - أستعيُن بأحِد زمالئي، أْو أفراِد أسرتي في صنِع ميزاٍن كحوليٍّ

ِن طعاٍم، ووعاٍء فيِه ثلٌج مجروٌش، ووعاٍء فيِه ماٌء دافٌئ، وقلٍم،  صغيرٍة بغطاٍء، ومعجوٍن، وُملوِّ
ِة كلَّ نصِف سنتيمتٍر، ثمَّ أضُع  ومسطرٍة. أستخدُم المسطرةَ والقلَم في تحديِد عالماٍت على الماصَّ
ثلثَي الزجاجيَِّة، أثقُب غطاَء  ِن عليِه؛ بحيُث تمألُ  كميَّةً مَن الكحوِل بعَد إضافِة قطراٍت مَن الملوِّ
ِة. أضُع  ةَ فيها، وأُحِكُم إغالقَها بالمعجوِن، أضيُف كميَّةً مَن الكحوِل في الماصَّ العلبِة، وأدخُل الماصَّ
ِة  الميزاَن في وعاِء الثَّلِج المجروِش، وأالحظُ مستوى الكحوِل في الميزاِن، وأشيُر إليِه على الماصَّ

ةَ في ماٍء دافٍئ، وأالحظُ تغيَُّر مستوى الكحوِل في الميزاِن. ِد الماِء(. أضُع الماصَّ )درجِة تجمُّ
- أشرُح أماَم زمالئي مبدأَ عمِل الميزاِن الّذي صنعتُهُ، وأهميتَهُ، وأحّدُد درجةَ تجّمِد الماِء بنظاِم سيلسيوس، ونظاِم فهرنهايت، ونظاِم كلفن.
َد قيمةَ درجِة تجّمِد الماِء في ميزاني. أحسُب درجةَ غلياِن الماِء في ميزاني،  - أسّمي الميزاَن باسمي مثاًل، ميزاَن نبيٍل، وأحدِّ
ِد للماِء، وأكتُب معادلةً لتحويِل درجِة الحرارِة مْن ميزاني إلى  وأختاُر تقسيَم التَّدريِج فيِه، وأحّدُد الفرَق بيَن درجِة الغلياِن والتَّجمُّ
تدريِج الّسيلسيوس. ُمستعينًا بما تعلَّمُت في درِس المعادلِة الخطّيِّة في الّرياضيّاِت، والمصادِر، وفي كتاِب الفيزياِء، والبادلت.

- أقترُح سوائَل أخرى يمكُن أْن تُستخَدَم في مستودِع الميزاِن، وأقترُح معاييَر الختياِر الّسائِل مْن حيُث: مقداُر التَّمّدِد، واللّوُن، 
ودرجةُ الغلياِن، ودرجةُ التّجّمِد، وغيُرها.

أمسُح الّرمَز سريَع الستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تنفيِذ األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: الّتاسُع الّصفُّ
نشاُط )6(: أنشطٌة ممتعٌة مَع الحرارِة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةالفيزياُء

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

َح المقصوَد بالطّاقِة الحراريَِّة، ودرجِة الحرارِة.	  - أوضِّ
- أذكَر أنظمةَ قياِس درجِة الحرارِة.

َل قياساِت درجِة الحرارِة بيَن أنظمِة القياِس المختلفِة. - أحوِّ
مَع 	  العطِف،  أسلوَب  جماًل تحوي  نةً  ُمتضمِّ التعليِل في موضوعاٍت متنوعٍة،  مَع  ُمبِديًا رأيي  أكتَب 

ضبِط المفرداِت ضبطًا سليًما.
أقرأَ فقرةً قصيرةً باللُّغِة اإلنجليزيَِّة، ُمستخِدًما الكلماِت الّدالّةَ على الكميِّة؛ لتعبئِة الفراغاِت.	 
قائم 	  مثلث  في  زاوية حادة  تمام  الزاوية، وجيب  قائم  مثلث  في  حاّدة  زاوية  كاّلً من: جيب  أحسب 

ُعلِم كلٌّ من: جيبها، وجيب  إذا  الزاوية  الزاوية، وقياس  قائم  الزاوية، وظّل زاوية حاّدة في مثلث 
تمامها، وظلّها. 

ِن طعاٍم، ووعاٍء فيِه ثلٌج مجروٌش،  ٍة بالستيكيٍَّة، وزجاجيٍَّة صغيرٍة بغطاٍء، ومعجوٍن، وُملوِّ أحتاُج إلى: أوراٍق، وكحوٍل )سبيرتو(، وماصَّ
ووعاٍء فيِه ماٌء دافٌئ، وقلٍم، ومسطرٍة، وآلٍة حاسبٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ناِت الميزاِن الّذي صنْعتُهُ، وأعرُض تجاربي  ثانيًا: - أعدُّ عرًضا تقديميًّا حوَل ميزاِن الحرارِة وأهميَّتِِه؛ موّضًحا مكوِّ
ومقترحاتي الّتي نفَّْذتُها في النّشاِط.

ًرا حوَل الميزاِن اإللكترونيٍّ الطّبّيِّ الّذي يُستخَدُم في قياِس درجِة الحرارِة عن  ُن العرَض شرًحا مصوَّ - أضمِّ
ُم العرَض مَع زميلي أماَم زمالئِنا ومعلِِّمنا وجاهيًّا، أْو عْن طريِق  بُْعٍد في جائحِة كورونا، ومبدأِ عملِِه، وأقدِّ

وسائِل التّواصِل الممكنِة، ونستمُع لمقترحاتِهم، ونجيُب استفساراتِهْم.

 اللّغةُ العربيّةُ: الكتشاُف العظيُم
هْل تخيّلَت يوًما حياتَك مْن غيِر النّاِر؟ أتظنُّ أنَّ الحضارةَ اإلنسانيّةَ كانَْت ستصُل إلى ما وصلَْت إليِه في غياِب 

اكتشاِف النّاِر، المصدِر األهمِّ للحرارِة والّضوِء بعَد الّشمِس، أْم أنَّك تحمُل وجهةَ نظٍر مغايرةً لكلِّ هذا؟
لْم يكِن اكتشاُف النّاِر حدثًا عابًرا؛ إْذ يصنِّفُهُ عدٌد مَن العلماِء أعظَم اكتشاٍف في تاريِخ البشريِّة، رغَم اختالفِهم

في تحديِد أّوِل مصادِر النّاِر في العصوِر القديمِة؛ فبعُضهم يرى أنَّ اإلنساَن قِد اكتشَف النّاَر مَن البراكيِن الثّائرِة، وهَي تقذُف حمَمها 
المشتعلةَ الحارقةَ، ويرى آخروَن أنَّهُ اكتشفَها عْن طريِق الّصواعِق الّرعديِّة الّتي كانَْت تضرُب األشجاَر، فتُضرم النّاَر فيها، وأيَّا كاَن 

َف اإلنساِن النّاَر كاَن نتيجةَ مشاهدتِِه إيّاها، وهَي تشتعُل تلقائيًّا في الطّبيعِة. الّرأُي الّصواُب، األّوُل أِو األخير، فإنَّ الثّابَت أنَّ تعرُّ
ٍة ممكنٍة، ُمستخِدًما بعَض الموادِّ  ٍل رئيسةً في حياِة اإلنساِن، شرَع بعَدها بمحاوالٍت للحفاِظ عليها أطوَل مدَّ يُعدُّ اكتشاُف النّاِر نقطةَ تَحوِّ
ِح أنَّ الطّريقةَ األولى الّتي  بطيئِة االشتعاِل، مثِل روِث الحيواناِت، حتّى تمكََّن أخيًرا مْن ابتكاِر طرائَق إلشعال النّاِر بنفِسِه، ومَن المرجَّ

أشعَل فيها اإلنساُن النّاَر هَي حكُّ األجساِم ببعِضها.
كاَن التّحّكُم في استخداِم النّاِر أحَد أعظِم االبتكاراِت البشريِّة وأقدمها؛ فقْد مّكنَهُ مْن إنتاِج الّضوِء والحرارِة، وطهِي طعاِمِه، وحرِق 
الحجريِّة،  أدواتِِه  الحجارِة لصنِع  الخزِف، ومعالجِة  الّضواري والحشراِت، والّصيِد، وصنِع  بالمحاصيِل، وإبعاِد  الغاباِت لزراعتِها 
ًرا كبيًرا  إلى تمكينِه مِن استثماِر ساعاِت اللَّيِل الطّويلِة في توسيِع أنشطتِِه. أّما بعَد ذلَك، فقْد تطّوَر استخداُم البشِر النّاَر تطوَّ إضافةً 
، بِل العمود الفقريَّ  لوِك البشريِّ أُ مَن السُّ ا، إِذ استُخدَمْت في التّعديِن والّسباكِة، ثمَّ تطّور استخداُمها إلى أْن أصبَحْت جزًءا ال يتجزَّ جّدً

مِة جميِعها تقريبًا. إلنجازاتِِه في التّقنيّات المتقدِّ
  أوًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أبحُث مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي في النّصِّ عْن مفردٍة تقارُب في المعنى كاّلً مّما يأتي: 

تُشعُل، بدأَ، المخلّفاُت العضويّةُ، صهُر المعادِن وصبُّها، الحيواناُت المفترسةُ، استخراُج المعادِن.
:  ثانيًا: أعيُد بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي ترتيَب الجمِل اآلتيِة ترتيبًا ُمنسِجًما وتسلسَل األفكاِر في النّصِّ

حاوَل اإلنساُن أْن يُبقَي شيئًا مَن النّاِر المشتعلِة تلقائيًّا في الطَّبيعِة؛ ليستخدَمها.. 1
أصبحِت النّاُر الجزَء األهمَّ في الّصناعاِت الحديثِة جميِعها.. 2
الحظَ اإلنساُن وقوَع حرائَق ينبعُث منها الّضوُء والحرارةُ، بعَد ثوراِن البراكيِن، وحدوِث الّصواعِق الّرعديِّة.. 3
تمّكَن اإلنساُن مْن إشعاِل النّاِر بعمليِّة االحتكاِك الّتي تولُّد الحرارةَ.. 4
سيطَر اإلنساُن على النّاِر، فسهّلَْت حياتَهُ، وطّوَرْتها.. 5

   ثالثًا: أبيُِّن بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي الفرَق في الّداللِة بيَن االكتشاِف واالبتكاِر.
اٍت؛ بحيُث تتضّمُن األولى حرَف عطٍف يفيُد التّخييَر، والثّانيةُ    رابًعا: أكتُب بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي ثالَث جمٍل تامَّ

حرَف عطٍف يفيُد اإلضراَب، والثّالثةُ حرَف عطٍف يفيُد التّرتيَب مَع التّراخي.
: تضرم، األخير، أقدمها، تطّور، العمود.  خامًسا: أضبطُ بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي الكلماِت المكتوبةَ بالخطِّ الغامِق في النّصِّ
 سادًسا: أكتُب فقرةً أتخيُّل فيها الحياةَ بال ناٍر؛ ُمجيبًا فيها ما ورَد في بدايِة النّصِّ مْن أسئلٍة؛ ُمبِديًا وجهةَ نظري الّشخصيّةَ، وُملتِزًما 

معاييَر الكتابِة، وأتبادُل التَّقويَم والتّغذيةَ الّراجعةَ مَع زميلي، أو أحِد أفراِد أسرتي.

 English: Cold as ice
Winter in Jordan is quite cold and dry, particularly, in December and January where the temperature average 
is about 13 degrees Celsius. Jordan is one of ............ lucky countries in the Middle East to have the chance 
of snow falling and covering ............ lands and mountains in almost all cities, towns, and ............ villages.
1. I will complete the paragraph with the missing quantity terms by choosing from the words in brackets: 

)some, much, many, few( There is an extra word.
2. I will read the poem carefully, and then answer the questions below.
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)a( Answer comprehension questions.
- What is the poet wondering about?

..............................................................................................................................................................
- When did he stop in the woods? How did you know?

..............................................................................................................................................................
- How was the weather in the woods?

..............................................................................................................................................................
)b( Find  the words from the poem that mean:

strange:  .....................
straps:  .......................
thin layer:  .................

3.  I will write an expression of agreement or disagreement next to each statement by choosing from the 
list: )I suppose, I agree, That’s true, I don’t think so etc.(
)                       (  The poet wants to enjoy watching the woods that were covered with snow.
)                      (  The poet is brave to stop in the woods.
)                      (  The woods are so quiet and peaceful.
)                      (  The poet will stay in the woods for a long time.

 الّرياضيّاُت: مياهٌ دافئةٌ طواَل العاِم
السَّّخاِن الّشمسيِّ حلٌّ فّعاُل للحصوِل على المياِه الّساخنِة عْن طريِق  تجربةُ 
مْن  وقٍت  أيِّ  في  الستخداِمها  وتخزينِها  حرارٍة،  إلى  الشَّمِس  ِة  أشعَّ تحويِل 
المثلِّث  . في  اليوِم. يمثُِّل الشَّكُل المجاوُر أحَد أنواِع السَّّخاِن الشَّمسيِّ أوقاِت 

القائم أ ب جـ:
ُل الطّاقةَ الشَّمسيَّةَ إلى طاقٍة حراريٍَّة. ؛ إْذ إنَّهُ يُحوِّ أ جـ: طوُل الاّلقِط الشَّمسيِّ الّذي يَُعدُّ العموَد الفقريَّ للسَّّخان الشَّمسيِّ

ِة الشَّمِس أطوَل مّدٍة ممكنٍة. ، الّتي تختلُف مْن مدينٍة إلى أخرى، ومْن موسٍم إلى آخَر؛ لالستفادِة مْن أشعَّ الزاويةُ ) أ (: زاويةُ ميِل الاّلقِط الشَّمسيِّ
إذا كاَن طوُل الاّلقِط الشَّمسيِّ )2( م، وزاويةُ ميِل الاّلقِط تساوي )30( درجةً؛ فأحسُب طوَل ب جـ.	 
إذا كاَن طوُل الاّلقِط الشَّمسيِّ )2( م، وطوُل ب جـ )  3( م؛ فأحسُب زاويةَ ميِل الاّلقِط.	 
قِط.	  إذا كاَن طوُل أ ب = )2( م، وطوُل الاّلقِط الشَّمسيِّ يساوي )2( م؛ فأحسُب زاويةَ ميِل الالَّ
إذا كاَن طوُل الاّلقِط الشَّمسيِّ يساوي )4.8( م، وطوُل أ ب يساوي )3.4( م، وطوُل ب جـ يساوي )3.3( م؛ فأحسُب زاويةَ ميِل 	 

قِط. )أستخدُم اآللةَ الحاسبةَ(. الالَّ
إذا كاَن طوُل أ ب يساوي )4( م، وطوُل ب جـ يساوي )3( م، فأحسُب زاويةَ ميِل الاّلقِط. )أستخدُم اآللةَ الحاسبةَ(.	 

Stopping by Woods on a Snowy Evening
Robert Frost

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here

To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.

The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
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ُر إجابتي، وأناقُش زمالئي، أْو 	  هْل مَن الممكِن أْن يكوَن طوُل الاّلقِط الشَّمسيِّ يساوي )3( م، وطوُل ب جـ يساوي )3.1( م؟ أبرِّ
أحَد أفراِد أسرتي فيها.

ُر إجاباتي، وأناقُش زمالئي، أْو أحَد 	  أقترُح قياساٍت منطقيَّةً ألطواِل أضالِع المثلَِّث القائِم: أ ب جـ، ثمَّ أجُد زاويةَ ميِل الاّلقِط. أبرِّ
أفراِد أسرتي فيها.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
English: The title of the activity, “cold as ice,” is a simile. What is a simile? Give examples of 3 similes of your 

own and explain them.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ُز مهاراِت التَّفكيِر اإلبداعيِّ والنّاقِد، ومهاراِت التَّجريِب  الفيزياُء: يُنّمي هذا النّشاطُ مهاراِت طفلي ومعارفَهُ حوَل الحرارِة وقياِسها، ويُعزِّ

ُز مهاراتِِه في التَّحويِل بيَن أنظمِة القياِس المختلفِة. والقياِس عْن طريِق التَّجربِة العمليَِّة، واقتراِح الحلوِل، والبحِث عِن المصادِر، كما يُعزِّ

ُق فهَمهُ  اللّغةُ العربيّةُ: يُنّمي هذا النَّشاطُ معارَف طفلي، ويُثري معجَمهُ بمفرداٍت جديدٍة، ويُنّمي مهارتَهُ في سرِد األفكاِر مرتّبةً، كما يعمِّ
. موضوَع العطِف، ويُعّزُز مهاراتِِه في الكتابِة المستندِة إلى المعاييِر، وإبداِء وجهِة نظِرِه في موضوٍع عامٍّ

ِل على البادلت، وقراءِة طفلي النَّصَّ  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النّشاطُ على تنميِة المهاراِت اللُّغويَِّة األربِع عْن طريِق االستماِع للنّشاِط المسجَّ
أِي. والقصيدةَ باللُّغِة اإلنجليزيَِّة، فضاًل عْن إجابِة األسئلِة االستيعابيَِّة، والمناقشِة الشفهيَِّة في القصيدِة؛ باختياِر تعابيِر إبداِء الرَّ

ٍة أو جيُب تماِمها أو ِظلها في مثلٍَّث قائِم الّزاويِة، وحساِب قياِس الّزاويِة  ُز هذا النّشاطُ مهاراِت طفلي في حساِب جيِب زاويٍة حادَّ الّرياضيّاُت: يُعزِّ
.) إذا ُعلَِم جيبُها أو جيُب تماِمها أو ِظلها، عْن طريِق أحِد التَّطبيقاِت الحياتيَِّة )السَّّخاِن الشَّمسيِّ

َ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 بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة

  الفيزياُء: ميزاُن حرارٍة مْن ُصنعي
في  المساعدةُ  غيرِة. يمكنُني  الّزجاجِة الصَّ لْم تتوافْر، مثِل  إذا  البدائِل  للنَّشاِط، واقتراِح  الاّلزمِة  الموادِّ  الطّريقةُ: أساعُدهُ على تجهيِز 
ُعهُ عنَد اقتراِح اسِمِه للميزاِن الّذي صنَعهُ، وعنَد اقتراِحِه تدريًجا  تحضيِر المعجوِن في البيِت. أتابُع تجربتَهُ وشرَحهُ الموازيَن، وأشجِّ
ُعهُ على البحِث عْن معلوماٍت حوَل الموازيِن اإللكترونيَِّة المستخدمِة في قياِس درجِة الحرارِة  ُز عملَهُ مَع زميلِِه، وأشجِّ ا بِه. أعزِّ خاًصّ

عْن بُْعٍد.

  اللّغةُ العربيّةُ: الكتشاُف العظيُم
، والبحِث عْن مفرداٍت تقارُب المعانَي المحّدَدةَ، وأرشُدهُ إلى االستناِد إلى النَّصِّ في ترتيبِها،  الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النَّصِّ
وفي التّفريِق بيَن داللِة االكتشاِف واالختراِع مَن الّسياِق، وأوّجهُهُ إلى مراجعِة موضوِع العطِف في كتابِِه، قبَل حلِّ المهّمتيِن: الّرابعِة 

والخامسِة. أستذكُر مَعهُ معاييَر الكتابِة، قبَل شروِعِه في تنفيِذ المهّمِة الّسادسِة.

Cold as ice :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
ُعهُ على مشاركِة أحِد زمالئِِه حلَّ األسئلِة  ُم المساعدةَ لهُ إْن لزَم األمُر. أشجِّ الطّريقةُ: أتابُع طفلي في أثناِء قراءتِِه النَّصَّ والقصيدةَ، وأقدِّ

االستيعابيَِّة، ومناقشتِِه في مضموِن القصيدِة. أستمُع لألمثلِة الَّتي أعدَّها لنشاِط التّحّدي )التّشبيِه(.

  الرياضياُت: مياهٌ دافئةٌ طواَل العاِم
، ثمَّ أراجُعهُ بخصائِص المثلَِّث  لِة على البادلت؛ لفهِم مبدأِ عمِل السَّّخاِن الشَّمسيِّ الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى االستعانِة بالمصادِر المحمَّ
راتِِه. في  ُد مْن تذّكِرِه نظريَّةَ فيثاغورَس، وأتابُع حلولَهُ، وأستمُع لمبرِّ قائِم الّزاويِة، مْن حيُث أطواُل أضالِعِه وقياساُت زواياهُ، وأتأكَّ
ُد مِن استخداِمِه اآللةَ الحاسبةَ استخداًما صحيًحا في  الفرِع األخيِر أطلُب إليِه تكويَن مسألٍة، وأجُد زاويةَ الميِل، ثمَّ نتبادُل األدواَر. أتأكَّ

حلِّ مسائِل النِّسِب المثلثيَِّة.
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