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 العلوُم: الطاقةُ المتجددةُ في األردنِّ

: السادُس الصفُّ
نشاُط )7(: الطاقُة المتجددُة

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع 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.	
• •باللغِة•العربيِة•والتعليماِت•باللغِة•اإلنجليزيِة.	 تسجيٌل•للنصِّ

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتالّلغُة العربيُةاللغُة اإلنجليزيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• 	. أوضَح•مفهوَم•الطاقِة•المتجددِة،•وبعَض•مجاالِت•استخداماِتها•في•األردنِّ

• 	. •أستخدَم•المكوناِت•التنظيميَة•للنصوِص•في•كتابتي•عبَر•دمِجها•في•تصميِم•ملصٍق•عْن•موضوٍع•علميٍّ

• •قراءًة•جهريًة•بسرعٍة•وزمٍن•مناسبيِن،•مفسًرا•المفرداِت•والتراكيَب•الجديدَة•وفَق•سياِقها،•مناقًشا•	 •أقرأَ•النصَّ
زمالئي•مضاميَن•ما•أقرأُ.

• •مْن•حجِمِه•ومساحِة•سطِحِه.	 •أستقصَي•العالقَة•بيَن•مساحِة•قاعدِة•متوازي•المستطيالِت•وكلٍّ

،•والصٍق أحتاُج إلى: قلٍم•ودفتٍر،•وأوراٍق•مربعٍة•بأبعاِد•15 × 15،•أْو•ورِق•مربعاٍت•)إْن•ُوجَد(،•ومقصٍّ

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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• حظيَِت•المملكةُ•األردنيةُ•الهاشميةُ•بثراٍء•واضحٍ•في•مصادِر•الطاقاِت•المتجددِة،•وال•سيّما•الطاقِة•الشمسيِة.•وقْد•بينَِت•الدراساُت•العلميةُ•المختلفةُ•أنَّ
عدَد•األياِم•التي•تسطُع•فيها•الشمُس•على•المملكِة•تبلُغ•316•يوًما•في•السنِة،•بمعدِل•8•ساعاٍت•في•اليوِم.•أّما•طاقةُ•الرياحِ•فتَُعدُّ•مْن•أفضِل•مصادِر•
•ثانيٍة،•وهَي•سرعةٌ• الطاقِة•المتجددِة•لتوليِد•الكهرباِء•في•المملكِة؛•إْذ•يتميُز•عديٌد•مَن•المناطِق•في•المملكِة•بسرعِة•رياحٍ•تتراوُح•بيَن•7-8.5•متٍر•لكلِّ

مالئمةٌ•لبناِء•المحطاِت•التي•تستثمُر•طاقةَ•الرياحِ•لتوليِد•الطاقِة•الكهربائيِة.
المصدُر:•نبذةٌ•عْن•قطاعِ•الطاقِة•المتجددِة.•هيئةُ•تنظيِم•قطاعِ•الطاقِة•والمعادِن

•الّسابِق•والشكِل؛•لإلجابِة•عِن•األسئلِة•اآلتيِة: أستعيُن•بالنصِّ
المتجددِة• الطاقِة• أفراِد•أسرتي•مفهوَم• أحِد• أْو• أستذكُر•مَع•زمالئي•

وأشكالَها.
مجاالِت• عْن• أبحُث• المتجددِة.• الطاقِة• أشكاِل• مْن• النوويةُ• الطاقةُ• •
•مستعينًا•بمصادِر•المعرفِة•المتاحِة،•والرمِز• استخداِمها•في•األردنِّ

.)QRcode•(•سريعِ•االستجابِة
؟ •ما•أكثُر•مصادِر•الطاقِة•المتجددِة•استثماًرا•في•األردنِّ

•مصادَر•الطاقِة•المختلفةَ•في•إنتاجِ•الطاقِة• أقارُن•نسبةَ•استثماِر•األردنِّ
الكهربائيِة•في•األعواِم•2010،•2011،•2020

النسبةُ عاَم 2020 النسبةُ عاَم 2011 النسبةُ عاَم 2010 أشكالُها مصادُر الطاقِة

مصادُر•الطاقِة•غيِر•المتجددِة

مصادُر•الطاقِة•المتجددةِ

أتخيُل•نفسي•خبيًرا•في•مجاِل•الطاقِة،•وأقيُّم•تجربةَ•المملكِة•في•استثماِرها•مصادَر•الطاقِة•المختلفةَ•عبَر•السنواِت•الثالِث،•ذاكًرا•التحدياِت•التي•
تواجهُ•المملكةَ،•مقدًِّما•بعَض•التوصياِت•التي•تهدُف•إلى•زيادِة•االعتماِد•على•مصادِر•الطاقِة•المتجددِة،•مبرًرا•إجابتي.
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أعرُض•إجاباتي•على•زمالئي،•ومعلمي،•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي؛•لمناقشتِها،•وتقييِمها،•والحصوِل•على•التغذيِة•الراجعِة•المناسبِة.
•باستخداِم•الطاقِة•البديلِة،•وأتحدُث•عْنها•أماَم•زمالئي،•أْو•أحِد•أفراد•أسرتي،•مستعينًا•بمصادِر• أبحُث•عْن•مشاريعِ•توليِد•طاقِة•الكهرباِء•في•األردنِّ

)QRcode•(•المعرفِة•المتاحِة،•والرمِز•سريعِ•االستجابِة

Today we will look at organizational features of a non-fictional text and create a poster of these features.
1(•Examine•the•following•text•features.

2(•Read•the•passage•below•then•discuss•it•with•a•partner.

It's a first! Solar plane goes around the world
For•the•first•time,•an•airplane•powered•by•the•sun•flew•around•the•world.•It•landed•in•the•city•of•Abu•Dhabi•last•
week.
The•plane•is•called•Solar•Impulse•2.•Its•wings•absorb•power•from•the•sun.•Batteries•on•the•plane•store•the•power.•
The•batteries•power•the•motor•and•propeller.•Last•spring,•the•plane•took•off•in•Abu•Dhabi.•It•is•in•the•Middle•
East.•The•plane•crossed•both•the•Pacific•and•Atlantic•Oceans.•It•flew•for•more•than•23•days•using•no•gas.
During•daylight,•the•wings•charged•the•plane’s•batteries•using•the•sun.•The•pilot•also•soared•high•during•the•
day•and•glided•down•at•night.•This•saved•power.•The•plane•flies•at•about•30•miles•an•hour.•It•can•go•faster•if•
the•sun•is•bright.

3(•Re-design•the•passage•by•adding•the•text•features•above•to•it•and•display•it•on•a•poster•paper.•You•can•even•
research•more•about•solar•planes•on•the•Internet.•Also,•you•can•research•more•text•features•such•as•“Did•you•
know”•facts•and•borders.
By•Damian•Carrington,•The•Guardian,•adapted•by•Newsela•staff/Published:•08/02/2016

Text feature Example Purpose
Photograph helps the reader see how

something looks like )taken with a 
camera(

Caption

Abu Dhabi, UAE

a text near a picture or an illustration 
that provides information about that 
picture

Bold print Solar cells turn• light• from•the•sun• into•
electricity.

dark or coloured words that attract 
the reader to pay attention to these 
important words

Labels

solar panels

words that tell the reader about the 
specific parts of a picture or diagram

•أتبادُل•القراءةَ•والتقييَم•مَع•أحِد• •اآلتَي•قراءةً•جهريةً•صحيحةً•معبّرةً،•مراعيًا•عالماِت•الترقيِم،•والتلويَن•في•أدائي•وفَق•المعنى،•ثمَّ :•أقرأُ•النصَّ  أوالاً
زمالئي،•أْو•أحِد•أفراد•أسرتي:
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••••»جاَءني•كانوُن•الثاني،•فسلََّم••بالعواصِف•والصواعِق،•وصافَح•بالبروِق•والرعوِد.•وما•هَي•
غيُر•ساعاٍت•قصيراٍت•حتّى•وجْدتُني•قابًعا•في•زاويٍة•مْن•زوايا•بيتي،•وأمامي•موقٌد•فيِه•حطباٌت•
نحيالٌت،•والريُح•في•ثورٍة•وجنوٍن،•والبَرُد•كأنَّهُ•وابٌل•مَن•الرصاِص،•والظلمةُ•قْد•وصلَِت•األرَض•

بالسماِء.
َض•بيتي•مْن• •أنّها•لْن•تهدأَ•قبَل•أْن•تقوِّ ••ما•انفكَِّت•العاصفةُ•تدوُر•حوَل•بيتي•وتدوُر،•حتّى•ُخيَِّل•إليَّ
أُسِسِه،•وتطمَرني•تحَت•أنقاِض•الثلِج.•وعبثًا•حاوْلُت•طرَد•ذلَك•الخياِل•بخياالِت•السماواِت•الزرِق،•

والصحارى•الملفوحِة•بأنفاِس•الشمِس.
••وعنَدما•خمَدْت•أنفاُس•ناري،•ونضَب•الزيُت•في•سراجي،•أوْيُت•إلى•فراشي،•وكاَن•كأنَّهُ•مْن•جليٍد.•

وقْلُت•لنفسي:•هنيئًا•لَمْن•كاَن•لهُ•مأًوى•وفِراٌش•في•مثِل•هذا•الليِل،•وإْن•يكْن•مأواهُ•مْن•طيٍن،•وفِراُشهُ•مْن•جليٍد«.
في•وصِف•العاصفِة/•ميخائيل•نعيمة،•البيادُر،••بتصّرٍف

•أشارُك•إجابتي•مَع••زمالئي،•أْو•أفراِد•أسرتي:• ثانياًا:•أجيُب•األسئلةَ•اآلتيةَ•في•دفتري،•ثمَّ
أفّسُر•المفرداِت•اآلتيةَ•وفَق•السياِق،•أْو•بالعودِة•إلى•المعجِم،•مستعينًا•بأحِد•أفراِد•أسرتي:

•••••••ُخيَِّل،•قابع،•تقوِّض،•تطمر،•نضب
•بناًء•على•الصورِة.••••••••• -•أشيُر•إلى•اسِم•هذا•النوِع•مَن•المصابيِح•الوارِد•في•النصِّ
. -•أصُف•الحالةَ•النفسيّةَ•للكاتِب•في•أثناِء•العاصفِة،•مستداًل•على•إجابتي•مَن•النصِّ

•عبارٍة•مَن•العبارتيِن•اآلتيتِن: -•أبيُّن•داللةَ•كلِّ
••أ(•»حطباٌت•نحيالٌت«.

ب(•»والبَرُد•كأنّهُ•وابٌل•مَن•الرصاِص«.
•ثالثةٌ•مْن•مصادِر•الطاقِة•المتجددِة.•أذكُرها•وأناقُشها•مَع•أصدقائي. •ورَد•في•النصِّ

أشرُح•العبارةَ•اآلتيةَ•بلغتي•أماَم•أصدقائي،•أْو•أفراِد•أسرتي:
•••••••»وعبثًا•حاوْلُت•طرَد•ذلِك•الخياِل•بخياالِت•السماواِت•الزرِق،•والصحارى•الملفوحِة•بأنفاِس•الشمِس«.

. عمَد•الكاتُب•في•غيِر•موضٍع•إلى•ظاهرِة•التشخيِص،•وهَي•تشبيهُ•شيٍء•جامٍد•بإنساٍن•أْو•صفاتِِه.•أُشيُر•إلى•موضٍع•ورَدْت•فيِه•هذِه•الظاهرةُ•في•النصِّ
أفَكُر: هْل•ُوفَِّق•الكاتُب•في•اختياِرِه•المفرداِت•والصوَر•لوصِف•العاصفِة؟•أجيُب•معلاًّل.

ثالثاًا:•أكتُب•في•دفتري•فقرةً•أصُف•فيها•الطقَس•اليوَم،•مَع•الحرِص•على•سالمِة•اللغِة•والتراكيِب،•وتوظيِف•عالماِت•الترقيِم،•واستخداِم•المفرداِت•
•المناسَب. •أقرأُ•الفقرةَ•أماَم•زمالئي،•أْو•افراِد•أسرتي•قراءةً•صحيحةً•مراعيًا•التنغيَم•الصوتيَّ •على•اللوِن•والصوِت•والحركِة،•ثمَّ التي•تدلُّ

تعلّْمُت•في•مبحِث•الرياضياِت•كيَف•أجُد•حجَم•متوازي•المستطيالِت،•وكيَف•أجُد•مساحةَ•سطِحِه.
•من:•حجِمِه• في•هذا•النشاِط،•سأفكُر•وأكتشُف:•ما•العالقةُ•بيَن•مساحِة•قاعدِة•متوازي•المستطيالِت•وكلٍّ

ومساحِة•سطِحِه؟
•أحتاُج•في•هذا•النشاِط•أوراقًا•مربعةً•بقياِس•15 × 15،•)أستخدُم•ورَق•المربعاِت•إْن•ُوجَدْت(•
على• سأحصُل• أغطيٍة.• بدوِن• ولكْن• مستطيالٍت،• متوازي• شكِل• على• لصنِع•صناديَق•صغيرٍة•
•الجوانِب•كما•في•الشكِل.•)الخطوطُ• الصناديِق•عْن•طريِق•قطِع•المربعاِت•التي•في•الزوايا،•ثمَّ•طيِّ

المنقطةُ•تمثُّل•أماكَن•الطيّاِت(.
•أحسُب• •زاويٍة.•أطوِي•الجوانَب،•ثمَّ •مربٍع•مساحتُهُ•1 × 1••وحدٍة•مربعٍة•مْن•كلِّ 1(•أبدأُ•بقصِّ

•أجُد•حجَمهُ•ومساحةَ•سطِحِه.• مساحةَ•القاعدِة،•وارتفاَع•الصندوِق،•ثمَّ
َن•صندوقًا•جديًدا.•• •زاويٍة،•وأطوي•الجوانَب؛•ألكوِّ •مربًعا•مساحتُهُ•2 × 2•وحدٍة•مربعٍة•مْن•كلِّ 2(•أستخدُم•ورقةً•ثانيةً،•وأقصُّ

؟•أْم•لهُما•الحجُم•نفُسهُ؟•أبرُر•إجابتي. -•أفّكُر:•هْل•يبدو•حجُم•الصندوِق•الثاني•أكبَر•مْن•حجِم•األوِل؟•أْم•أقلَّ
•أجُد•حجَمهُ•ومساحةَ•سطِحِه. -•أحسُب•مساحةَ•قاعدِة•الصندوِق،•وارتفاَعهُ،•ثمَّ

• •زاويٍة•مربًعا•مساحتُهُ•3 × 3•وحدٍة•مربعٍة،•وأطوي•الجوانَب،•وأقارُن•حجَمهُ•مَع•الصناديِق•األخرى،•ثمَّ •مْن•كلِّ 3(••أستعمُل•ورقةً•ثالثةً،•وأقصُّ
•أجُد•حجَمهُ•ومساحةَ•سطِحِه. أحسُب•مساحةَ•القاعدِة،•وارتفاَع•الصندوِق،•ثمَّ

•صندوٍق•سيكوُن•لهُ•الحجُم•األكبُر؟•أناقُش•زميلي،•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•ما•توصْلُت•إليِه،•مبرًرا•إجابتي.•• •مربعاٍت•مَن•الزوايا،•فأيُّ 4(•إذا•واصْلُت•قصَّ
ْنتُها؛•ألعرَضها•على•زمالئي•ومعلّمي. •أحتفظُ•بالصناديِق•التي•كوَّ

5(••أفّكُر:•أ(•ما•العالقةُ•بيَن•مساحِة•قاعدِة•متوازي•المستطيالِت،•وحجِمِه؟
•••••••••••••••••ب(•ما•العالقةُ•بيَن•محيِط•قاعدِة•متوازي•المستطيالِت،•ومساحتِِه•الجانبيِة؟

قص قص

قصقص
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:
العلوُم:•يطوُر•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•مهارةَ•قراءِة•األشكاِل•البيانيِة•وتحليلِها،•كما•ينّمي•لديِه•مهارةَ•التفكيِر•الناقِد•عبَر•تقييِم•تجربِة•المملكِة•في•
استثماِرها•مصادَر•الطاقِة•المختلفةَ،•وتقديِم•بعِض•التوصياِت•التي•تهدُف•إلى•زيادِة•االعتماِد•على•مصادِر•الطاقِة•المتجددِة،•مبرًرا•إجابتَهُ،•
كما•يزيُد•فرصةَ•تواُصلِِه•مَع•زمالئِِه•ومعلِمِه•أْو•أفراِد•أسرتِِه•لمناقشِة•إجاباتِِه،•والحصوِل•على•التغذيِة•الراجعِة•المناسبِة.•ينمي•هذا•النشاطُ•
لدى•طفلي•اتجاهاٍت•إيجابيةً•نحَو•وطنِِه؛•بالتعرِف•على•بعِض•تجارِب•المملكِة•في•مجاِل•استثماِر•مصادِر•الطاقِة•المتجددِة،•وتقييِمها،•وتقديِم•

التوصياِت•المناسبِة•بناًء•على•التحدياِت•التي•تواجهُها•المملكةُ.
المقدمِة،•والعثوِر•على• المعلوماِت• فهِم• القّراَء•على• المكوناُت• النصوِص.•تساعُد•هذِه• لطفلي•مكوناِت• النشاطُ• يقدُم•هذا• اإلنجليزيّةُ:• اللّغةُ   
،•وفهِم•ما•يقرُؤهُ. .•يساعُد•هذا•طفلي•على•تطويِر•مهاراتِِه•في•القراءِة؛•بتنميِة•قدرتِِه•على•النظِر•إلى•مكّوناِت•النصِّ المعلوماِت•داخَل•النصِّ

 اللّغةُ العربيّةُ: يمارُس•طفلي•في•هذا•النشاِط•مهارةَ•القراءِة•الجهريِة،•ومهارةَ•استخالِص•المعاني•واألفكاِر•والصوِر•والدالالِت•اللغويِة•مْن•
•الذي•قرأَهُ،•ويطبُّق•المهاراِت•اللغويةَ•المتعلَّمةَ. •يمارُس•مهارةَ•الكتابِة•لمحاكاِة•النصِّ •مقروٍء،•ثمَّ نصٍّ

• ِم،•وكلٍّ  الّرياضيّاُت:•يساعُد•هذا•النشاطُ•طفلي•على•توسيِع•فهِمِه•وأفكاِرِه•عْن•مفهوَمي•المساحِة•والحجِم،•واكتشاِف•العالقِة•بيَن•قاعدِة•المجسَّ
. •فرصةً•لهُ•لوضِع•فرضيّاٍت•واختباِرها،•واستخداِم•التبريِر•المنطقيِّ مْن•حجِمِه•ومساحِة•سطحِه،•ويُعدُّ

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
أدعُم•طفلي•في•فهِم•تعليماِت•المهّمِة،•أْوإكماِل•األنشطِة•إذا•لزَم•األمُر،•ويمكنُهُ•الوصوُل•إلى•موارَد•إضافيٍّة،•ومقاطِع•فيديو،•وتعليماٍت•صوتيٍّة•

بوساطِة•الّرمِز•سريِع•االستجابِة.
 العلوُم:  الطاقةُ•المتجددةُ•في•األردنِّ

•اإلجابِة•عِن•األسئلِة•التي•تليِه.•أستذكُر•مَع•طفلي•مفهوَم•مصادِر• •والشكِل•المرفِق•بالنشاِط،•ثمَّ الطّريقةُ:•أوجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•النصِّ
الطاقِة•المتجددِة•وأشكالَها،•وأساعُدهُ•على•الوصوِل•إلى•مصادِر•المعرفِة•المتاحِة•والرمِز•سريِع•االستجابِة•)QRcode(.•أستمُع•لطفلي•
•في•مجاِل•استثماِر•مصادِر•الطاقِة•المتجددِة،•وأناقُشهُ•فيها؛•بما•يساعُدهُ•على•تقديِم• في•أثناِء•طرِحِه•األفكاَر•الخاصةَ•بتقييِمِه•تجربةَ•األردنِّ

التوصياِت•المناسبِة.
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•وتعريفاتِها.•أحاوُل•تقديَم•أمثلٍة•لطفلي•عْن•مكوناِت•النصوِص؛•بمراجعِة•كتبِِه•المدرسيِة،•أِو•اللجوِء• الطّريقةُ:•أقرأُ•مَع•طفلي•مكّوناِت•النصِّ
•أناقُشهُ•في•ما•يقرُؤهُ.•أدعُم•طفلي•في•إعادِة•تصميِم• •قراءةً•صامتةً•أْو•جهريّةً،•ثمَّ .•بعَد•ذلَك،•أطلُب•إلى•طفلي•قراءةَ•النصِّ إلى•اإلنترنتِّ

ا•أفضَل. المقطِع•بإضافِة•مكوناٍت•نصيٍّة،•بحيُث•يصبُح•نًصّ
 اللّغةُ العربيّةُ: وصُف•العاصفِة

،•ومعانَي•المفرداِت•الجديدِة•مَن•السياِق،•أْو• •مَع•طفلي•إْن•أمكَن،•وأستمُع•لقراءتِِه•وأوجهُهُ.•أناقُش•مَعهُ•فكرةَ•النصِّ الطّريقةُ: أقرأُ•النصَّ
•المهّماِت،•وأتأكُد•مْن•فهِمِه•المطلوَب•مَن•السؤاِل،•وأناقُشهُ•في•اإلجاباِت•وأعزُزهُ.• أساعُدهُ•باستخراِج•معناها•مَن•المعجِم.•أوجهُ•طفلي•لحلِّ

أطّلُع•على•الفقرِة•التي•كتبَها،•وأثني•عليِه،•وأقّدُم•لهُ•التغذيةَ•الراجعةَ•إْن•ُوجَدْت.
 الّرياضيّاُت: تحّدي•الصندوقِ•

•المربعاِت• ا•والصقًا•وورَق•مربعاٍت•إن•أمكَن؛•ليسهَل•عليِه•قصُّ الطّريقةُ:•أساعُد•طفلي•على•تكويِن•الصناديِق•المختلفِة،•وأوفُّر•لهُ•مقًصّ
•الصناديِق•حجُمهُ• •مْنها.•قْد•أسألُهُ:•أيُّ في•الزوايا.•أطلب•إليِه•وضَع•توقعاٍت•عِن•الصناديِق•قبَل•أْن•يبدأَ•بحساِب•حجِمها•ومساحِة•سطِح•كلٍّ
•ذلَك؟•كيَف•يمكنَُك•أن•تثبَت•ما•تقولُهُ؟•أستمُع•إلجابتِِه،•وأوجهُهُ•إلى•المصادِر•المختلفِة•إِن•احتاَج•مساعدةً؛•نحَو:•كتابِِه• أكبُر؟•لماذا•تظنُّ

،•أو•منّصِة•)درِسَك(،•أْو•معلِِّمِه. المدرسيِّ
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أناقُش•إجاباتي•مَع•زميلي•أْو•أحِد•أفراد•أسرتي،•وأبرُرها.
هُ•مَن•الزاويِة•لتحصَل•على• •مربٍع•ستقصُّ بالطريقِة•السابقِة،•فما•مساحةُ•كلِّ 6(••أفّكُر:•احتاَجْت•هناُء•تصميَم•صندوٍق•حجُمهُ•486•وحدةً•مكعبةً•

الصندوِق•المطلوِب؟
أساعُد•هناَء•على•اإلجابِة•عِن•السؤاِل•مبرًرا•إجابتي،•وأناقُشها•مَع•معلمي،•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي.


