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ياُت القرِن الحادي والعشريَن والكيمياُء  الكيمياُء: تحدِّ
ياُت القرِن الحادي والعشريَن"؛ حيُث نفَّذ الطَّلبةُ عدًدا مَن  فِّ التّاسِع في مدرسِة "جابُر بُن حيّاَن" منتدى "الكيمياُء وتحدِّ نظََّم طلبةُ الصَّ
ياِت هذا  األنشطِة التَّفاعليَِّة الَّتي تُسهُم في تنميِة مهاراِت القرِن الحادي والعشريَن، وفي تحقيِق أهداِف التَّنميِة المستدامِة، الَّتي تواجهُ تحدِّ
ُن القضاَء على الفقِر والجوِع، والصناعةَ، واالبتكاَر، وتوفيَر الطَّاقِة النَّظيفِة، وحمايةَ الحياِة البحريَِّة والبريَِّة والمناِخ،  القرِن، وتتضمَّ
لبيَِّة النّاجمِة  ِة، واآلثاِر اإليجابيَِّة والسَّ وغيَرها مَن األهداِف. وكاَن مْن بيِن هِذِه األنشطِة أنشطةٌ تُعنى ببعِض الّصناعاِت الكيميائيَِّة المهمَّ

عْنها، وحمايِة البيئِة. موظِّفيَن في هِذِه األنشطِة مهاراِت القرِن الحادي والعشريَن، منها: التَّفكيُر النّاقُد، وحلُّ المشكالِت، واالبتكاُر.
ناعاُت الكيميائيَّةُ أوًل: الحموُض والقواعُد والصِّ

ِف صناعاِت الحموِض والقواعِد عْن طريِق قراءِة الجدوِل، وإكماِل البياناِت  - أسهُم مَع أحِد زمالئي في إعداِد عرٍض لنشاِط تعرُّ
نُها. الَّتي يتضمَّ

ثانيًا: المطُر الحمضيُّ
: أسبابِها، وتأثيِرها في الكائناِت الحيَِّة والبيئِة، وكيفيَِّة معالجتِها. قدََّمْت فِرٌق مَن الطَّلبِة دراسةً حوَل مشكلِة المطِر الحمضيِّ

ناعاِت والموادِّ  ، ودرجِة الحموضِة الَّتي يصبُح عنَدها المطُر حمضيًّا، والصِّ - أناقُش أحَد زمالئي في المقصوِد بالمطِر الحمضيِّ
الَّتي تؤّدي إلى تكوينِِه.

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 )12(: مهاراُت القرِن الحادي والعشريَن

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةالكيمياُء

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
ناعاِت الكيميائيَِّة المرتبطِة بالحموِض والقواعِد في البيئِة.	  - أبحَث في أثِر بعِض الصِّ

َر أهميَّةَ الحموِض والقواِعد في حياتِنا. - أقدِّ
ِث. َر أهميَّةَ المحافظِة على البيئِة من التَّلوُّ - أقدِّ

فًا األسماَء الممدودةَ والمقصورةَ والمنقوصةَ، 	  أقرأَ النَّصَّ قراءةً ناقدةً، ُمبيِّنًا مواطَن الجماِل، وُمتعرِّ
بًا األخطاَء اللُّغويَّةَ، مَع اإلعراِب. وُمنِشئًا جماًل على كلٍّ منها، وُمصوِّ

ةَ حياِة شخٍص مشهوٍر.	  أكتَب باللُّغِة اإلنجليزيَِّة قصَّ
- أستقرَي حاالِت تطابِق المثلَّثاِت.	 

- أحلَّ مسائَل على تطابِق المثلَّثاِت.
أحتاُج إلى: قلٍم، وورٍق، وأقالِم تلويٍن.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ناعةُ الصِّ
يغةُ الكيميائيَّةُ/ الصِّ
حمٌض أْم قاعدةٌ

كيفيَّةُ التَّصنيِع - وهْل 
؟ يُصنُع في األردنِّ

استخداماتُهُ في المنزِل 
والحياِة

أثُرهُ في البيئِة
مقترحاٌت لحلِّ المشكالِت الناجمِة عْن آثاِرِه في 

البيئِة إْن ُوجَدْت

حمُض الفوسفوريك

األمونيا

الّصودا الكاويةُ

حمُض الكبريتيك
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ُن في الجدوِل المقابِل الَّذي يُمثُِّل درجاِت الحموضِة في البيئِة المائيَِّة  - أتمعَّ
الَّتي يُمكُن أْن تعيَش فيها بعُض الكائناِت البحريَِّة، وأتنبَّأُ بما يمكُن أْن يحدَث 
حيِّ لبعِض المصانِع اختلطَْت مخرجاتُها بالمياِه  رِف الصِّ لْو أنَّ شبكاِت الصَّ
الَّتي تعيُش فيها هِذِه الكائناُت؛ حيُث زاَدْت مْن حموضتِها، أْو أنَّ المطَر 

الحمضيَّ هطَل بكميّاٍت كبيرٍة علْيها.
ًرا ذلَك باالستعانِة بالجدوِل أماَم  ُن مالحظاتي، وأشرُح ما تنبَّأُْت بِِه؛ ُمبرِّ - أدوِّ
معلِّمي وزمالئي، ونتبادُل األفكاَر، ونتناقُش في بعِض الحلوِل الممكنِة لهِذِه 

المشكلِة العالميَِّة.
ناِت الطَّبيعِة: اإلنساِن، واألسماِك، والتُّربِة، واألشجاِر، واآلثاِر  - أنظُِّم مَع زمالئي عرًضا تمثيليًّا يتقمَُّص فيه كلٌّ منّا دوًرا ألحِد مكوِّ
ِن، ونقترُح حلواًل لتلَك المشكالِت النّاجمِة، في وقٍت ال يتجاوُز خمَس دقائَق،  والبناياِت، ويتضّمُن أثَر المطِر الحمضيِّ في هذا المكوِّ

ونستخدُم وسائَل التَّواصِل الممكنةَ، بالتَّعاوِن مَع معلِِّمنا؛ لتقديِم هِذِه العروِض والمناقشِة فيها.

 اللّغةُ العربيّةُ: مهاراُت القرِن الحادي والعشريَن
الِت  في زمٍن غَدْت فيِه المهارةُ ضرورةً ال تقلُّ عْن رغيِف الخبِز وحبِّة الّدواِء، كاَن ال بدَّ مَن البحِث عْن مهاراٍت نوعيٍّة؛ ونظًرا للتَّحوُّ
خمِة في مجاالِت التّقنيِة واالتّصاِل، وازدياِد التَّنافِس بيَن دوِل العالِم ومؤسَّساتِِه، وتزايِد التَّحّدياِت العالميَِّة، واتِّساِع الفجوِة بيَن ما  الضَّ
ياِت خارَجها، إضافةً إلى التّخّوِف مَن المستقبِل، ومحاولِة االستعداِد لمواجهتِِه بما يضمُن بقاَءنا، وفي ظلِّ تغيِّر  ُمهُ المدرسةُ والتَّحدِّ تُقدِّ
خمةُ  النَّظرِة إلى جدوى الحفِظ واالسترجاِع، وتراجِع دوِرهما مقابَل الذَّكاِء واالبتكاِر، وفي وقٍت صاَرِت فيِه المعارُف والبياناُت الضَّ
، جاَءْت مهاراُت القرِن الحادي والعشريَن استجابةً لمتطلَّباِت الواقِع، تمدُّ يَد العوِن إلى األجياِل الجديدِة؛  متاحةً أماَم الجميِع بنَْقَرِة زرٍّ

الكتساِب المعارِف والمهاراِت وتوظيفِها ضمَن فئاٍت رئيسٍة ثالٍث:
لُـهــا: مهاراُت التّربيِة اإلعالميِّة، بما فيها مَن المعلوماِت ووسائِل اإلعالِم والتكنولوجيا وأساليبِها؛ وتشمُل  أوَّ
ةَ بالمعلوماِت، والوسائِط وأدواتِها، وكيفيَّةَ توظيفِها، والوصوَل إلى المعلوماِت وتحليلَها  المعرفةَ الخاصَّ

وإدارتَها، ودمَجها، وتقييَمها، وإنتاَجها في صوٍر مختلفٍة مَن األشكاِل والوسائِط.
يَّةُ هِذِه المهاراِت  ، والتَّعاوَن، والبحَث واالستقصاَء. وتتّضُح أهمِّ وثانيتُها: مهاراُت التَّعلُِّم واالبتكاِر؛ وتشمُل التَّفكيَر النَّاقَد، والتَّفكيَر اإلبداعيَّ

عِة، والتَّفاعِل مَعها. في تنميِة أفكاٍر جديدٍة، وتطبيقِها، وتوصيلِها إلى اآلخريَن، واالنفتاِح على وجهاِت النَّظِر الجديدِة والمتنوِّ
وثالثَتُها: المهاراُت الحياتيَّةُ والِمْهنِيَّةُ؛ وتشمُل مهاراِت تعليِم المرونِة، والمبادرةَ، والمهاراِت االجتماعيَّةَ، والقيادةَ، والتَّنظيَم، والتَّخطيطَ، 

واإلدارةَ.
، وفنوَن القيادِة، والقدرةَ على التَّكيُِّف مَع مختلِف األدواِر والمسؤوليّاِت،  يَّةُ هِذِه المهاراِت في إبراِزها روَح العمِل الجماعيِّ وتتجلّى أهمِّ

والعمَل مَع اآلخريَن، والتَّعاطَف مَعهم، واحتراَم وجهاِت النَّظِر المختلفِة.
ئيسةَ لكلِّ فقرٍة فيِه. أوًل: أقرأُ النَّصَّ الّسابَق قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أستخلُص الفكرةَ الرَّ

ًحا المقصوَد بكلٍّ منها:  ثانيًا: بالتَّعاوِن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي، أبيُِّن جماَل التّعبيِر في الجمِل اآلتيِة؛ ُموضِّ
أ  - "في زمٍن غَدْت فيِه المهارةُ ضرورةً ال تقلُّ عْن رغيِف الخبِز وحبِّة الّدواِء".

ياِت خارَجها". ُمهُ المدرسةُ والتَّحدِّ ب- "اتِّساِع الفجوِة بيَن ما تُقدِّ
جـ- "في ظلِّ تغيُِّر النَّظرِة إلى جدوى الحفِظ واالسترجاِع، وتراجِع دوِرهما مقابَل الذَّكاِء واالبتكاِر".

د  - "جاَءْت مهاراُت القرِن الحادي والعشريَن استجابةً لمتطلَّباِت الواقِع، تمدُّ يَد العوِن إلى األجياِل الجديدِة".
ثـالــثًـا: أستذكُر مفهوَم االسِم الممدوِد، ثمَّ أستخرُج مَن النّصِّ اسَمْيِن ممدوَدْيِن.

  رابــًعـا: أعرُب الكلماِت المكتوبةَ بالخطِّ الغامِق في ما يأتي: ال ينقطُع رجاُء المؤمنيَن، يواصلوَن الّدعاَء لربِّ الّسماِء؛ لكْي يرفَع 
الوباَء عِن اإلنسانيِّة.

خامًسا: أستذكُر مفهوَم االسِم المقصوِر والمنقوِص، ثمَّ أكتُب ثالَث جمٍل مْن إنشائي الخاصِّ تتضّمُن األولى اسًما مقصوًرا، والثّانيةُ 
اسًما منقوًصا، والثّالثةُ اسًما ممدوًدا، ثمَّ أتبادُل مَع زميلي الجمَل، والتّغذيةَ الّراجعةَ.

ُب األخطاَء في الكلماِت المكتوبِة بالخطِّ الغامِق في ما يأتي: أحبُّ غناِء الطّيوِر، في الحديقِة الغنّاَء، وقِد اعتدلِت األجواِء.   سادًسا: أصوِّ
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 English: Celebrities and the Environment
Would you like to be a celebrity? Why? Why not?
Communication is one of the 21st century skills. It helps you to convey your ideas and thoughts effectively.
Powerful speakers such as celebrities can send effective messages to people about global problems, such 
as saving the environment from pollution. Many celebrities have started campaigns to save the globe from 
pollution.
Leonardo DiCaprio, a famous actor, was involved in a series of environmental causes, forest 
preservation, clean water access and renewable energy. He established a foundation and donated 
over $30 million toward restoring balance to threatened ecosystems communities. DiCaprio 
produced a documentary film on global warming, entitled the 11th Hour.
1. If you were asked to come up with a creative idea to save the environment from pollution, 

what would be your plan?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2. I will write a story of a famous figure who is interested in the environment and pollution.
Make sure to:
- Write between 100 - 120 words.
- Use the correct tense.
- Introduce your famous figure’s name, occupation, place of living, his/her cause.
- Justify your choice. (Why did you choose him/her?).

 الّرياضيّاُت: تحّدي المثلَّثاِت
ِة "درسك"؛ بهدِف رفِع قدرِة الطَّلبِة على  ياضيّاِت عبَر منصَّ ياضيّاِت الّذي ينظُِّمهُ معلُِّم الرِّ في تحّدي الرِّ
التّفكيِر والتَّحليِل والتبريِر الرياضيِّ في أثناِء التَّعلُِّم عْن بُْعٍد، شارَك المعلُِّم اللُّغَز الَّذي في الشَّكِل المجاوِر 
ِة، وطلَب إلى الطَّلبِة إجابةَ األسئلِة المتعلِّقِة بالشَّكِل المجاوِر، علًما أنَّ المثلََّث الكبيَر  مَع الطَّلبِة عبَر المنصَّ
المتساوَي األضالِع، طوُل ضلِعِه 10سم، وكلُّ رأٍس مْن رؤوِس المثلَِّث ن م هـ، المتساوي األضالِع 
أيًضا يقُع في منتصِف ضلِع المثلِّث الَّذي يحتويِه، سأشارُك أنا أيًضا في التَّحّدي، وأجيُب األسئلةَ اآلتيةَ:

أكتُب عدَد المثلَّثاِت في الشَّكِل.	 

ُر إجابتي، وأناقُش فيها زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي. 	  أبيُِّن أنَّ  Δ أ ن ب ≡ Δ أ ن جـ، وأبرِّ

ُر إجابتي، وأناقُش فيها زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي.	  أبيُِّن أنَّ  Δ  أ و م  ≡ Δ أ و هـ، وأبرِّ

ُر إجابتي، وأناقُش فيها زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي.	  أبيُِّن أنَّ  Δ م ب ن ≡ Δ هـ ن جـ، وأبرِّ

أكتُب العالقةَ بيَن  Δ أ ب جـ ،  وبيَن  Δ ن م هـ.	 

أسّمي مثلَّثًا يطابُق المثلََّث أ م ن.	 

ُر إجابتي، وأناقُش فيها 	  ُن كاّلً مْنها بلوٍن مختلٍف، وأبرِّ سؤاٌل مفتوٌح: أختاُر مثلَّثًا مَن الشَّكِل، ثمَّ أسّمي المثلَّثاِت المتطابقةَ مَعهُ، وألوِّ
زمالئي أْو أحَد افراِد األسرِة.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
الّرياضيّات:

إذا كاَن المثلَُّث الكبيُر المتساوي األضالِع، طوُل ضلِعِه 12سم كما في الشَّكِل المجاوِر، فإذا رسْمنا مثلَّثاٍت 
ُز رؤوَس المثلَّثاِت في  كما في الشَّكِل؛ حيُث يكوُن رأُس كلِّ مثلَّث في منتصِف ضلِع المثلَِّث الَّذي يحتويه؛ فأرمِّ

الشَّكِل، ثمَّ أسّمي كلَّ مجموعٍة مَن المثلَّثاِت المتطابقِة.
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

ناعاِت الكيميائيَِّة المبنيَِّة على الحموِض والقواعِد، وارتباِطها بالحياِة والمنزِل،  الكيمياُء: يُنّمي هذا النَّشاطُ معارَف طفلي ومهاراتِِه في الصِّ
ُز مهاراتِِه في التَّفكيِر التَّحليليِّ والنَّاقِد، واتِّجاهاتِِه نحَو الحفاِظ على البيئِة، والمحافظِة على الموارِد، واستثماِرها مْن غيِر اإلضراِر  ويُعزِّ

بالحياِة والبيئِة.

ُز مهارتَهُ في القراءِة الفاهمِة  ُز هذا النّشاطُ معرفةَ طفلي مهاراِت القرِن الحادي والعشريَن، وينّمي ثروتَهُ اللُّغويَّةَ، ويعزِّ اللّغةُ العربيّةُ: يعزِّ
ُق فهَمهُ موضوَع االسِم  االستيعابيِّة، ويرفُع ذائقتَهُ الجماليَّةَ؛ عْن طريِق توضيِح جماِل التّعبيِر مْن وجهِة نظِرِه في بعِض العباراِت، ويعمِّ

الممدوِد؛ تحلياًل وتمثياًل وإعرابًا وتطبيقًا.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النَّشاطُ طفلي على استخداِم مهاراِت القرِن الحادي والعشريَن في التَّفكيِر، عبَر اقتراِح أفكاٍر مبتكرٍة لحمايِة 
حيحِة. ويساعُدهُ على تنميِة مهارِة الكتابِة والبحِث؛ عْن طريِق الكتابِة عْن شخٍص مشهوٍر. ِث، ُمستخِدًما صيَغ األفعاِل الصَّ البيئِة مَن التَّلوُّ

ياضيِّ في تحديِد  ُز مهارتَهُ في التَّفكيِر، والتَّحليِل، والتَّبريِر الرِّ ُز هذا النَّشاطُ فهَم طفلي مفهوَم تطابِق المثلَّثاِت وحاالتِِه، ويُعزِّ الّرياضيّاُت: يُعزِّ
المثلَّثاِت المتطابقِة؛ تبًعا لحاالِت تطابِق المثلَّثاِت.

َ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

ياُت القرِن الحادي والعشريَن والكيمياُء   الكيمياُء: تحدِّ

الطّريقةُ: أتابُع طفلي في إنجاِز المهّماِت المطلوبِة في النَّشاِط، وأساعُدهُ على توفيِر بعِض المراجِع مْن مصادِر البادلت، أِو المواقِع 
العلميَِّة الموثقِة. أستمُع لعرِضِه مَع زمالئِِه، وأناقُشهُ لمزيٍد مَن الفهِم واالستماِع لألدلَِّة الَّتي يذكُرها، والحلوِل الَّتي يقترُحها.

  اللّغةُ العربيّةُ: مهاراُت القرِن الحادي والعشريَن

هُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ قراءةً صامتةً، وأتابُع استخالَصهُ األفكاَر الّرئيسةَ، وأنمذُج أماَمهُ في توضيِح جماِل التّعبيِر،  الطّريقةُ: أوجِّ
إلى استذكاِر األسماِء  هُهُ  إْن لزَم األمُر. أوجِّ الّدعَم  ًما  ُمقدِّ الثّانيةَ؛  المهّمةَ  تنفيَذهُ  المحدَّدِة، وأتابُع  العباراِت  والمقصوِد بكلِّ عبارٍة مَن 

الممدودِة والمقصورِة والمنقوصِة مْن كتابِِه قبَل تنفيِذ المهّماِت األخيرِة، وأتابُع حلَّهُ، وأقّدُم لَهُ التّغذيةَ الّراجعةَ الاّلزمةَ.

Celebrities and the Environment :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

، أستمُع إلجابتِِه حوَل  ، والمناقشِة في اإلجابِة مًعا. بعَد أْن يقرأَ النَّصَّ ؤاِل المفتاحيِّ هُ طفلي إلى قراءِة العنواِن، وربِطِه بالسُّ الطّريقةُ: أوجِّ
ِث؛ ُمستنًِدا إلى معلوماتِِه مْن نشاِط الكيمياِء. الخطِّة الَّتي وضَعها لحمايِة البيئِة مَن التَّلوِّ

  الرياضياُت: تحّدي المثلَّثاِت

ُد مْن فهِمِه تعريَف تطابِق المثلَّثاِت، وأطلُب إليِه أْن يذكَر حاالِت تطابِق المثلَّثاِت،  الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النَّشاِط جيًِّدا، أتاكَّ
َن  ؤاِل المفتوِح) أطلُب إليِه أْن يختاَر مثلَّثًا مَن الشَّكِل، ويلونَهُ، ثمَّ يلوِّ راِت إجاباتِِه، ونتناقُش فيها مًعا. في (السُّ أتابُع حلولَهُ، وأستمُع لمبرِّ
ُر إجابتي لَهُ؛  ُن المثلَّثاِت المتطابقةَ مَعهُ، وأبرِّ نُهُ، ثمَّ ألوِّ راِت إجابتِِه، ثمَّ أختاُر مثلَّثًا مختلفًا، وألوِّ المثلَّثاِت المتطابقةَ مَعهُ، وأستمُع لمبرِّ

متبادلَْيِن األدواَر.

4


