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نُة ا  ارفِت الس َد أْن ش لبْع ِة بات ُل اآلنس دأ فص اء، ب ى االنته يُة عل لدراس
اَم األرضْ اوُل نظ رحيٍة تتن ى مس دريِب عل ن. بالت ون ع انوا يتعّلم د آ فق

 . األرِض على مداِر السنِة بأآملها

ْة َرِحيِتهم الُمرَتَقب ِس َمْس داِء مالب ى ارت دريِب عل ُت الت اَن وق ة. ح ِت اآلنس آان
ْة،     ِف الُغرف ي منتص ًة ف ل واقف اَءبات دوَن األزي م يرت ِة وه ى الطلب ُر إل تنظ

ا  وَن فرًح م، ويرقص َة أدواِره ى تأدي دربوَن عل رحية، ويت َة بالمس .الخاص
 .وأعتلْت أصواُتهم شيًئا فشيًئا مع ُمروِر الوقت

ة  ا    . "صّفقت اآلنسة باتل حتى َتسترعَي انتباَه الطلب ُم مدى سعادتكم جميًع .أعل
 ". مسرحية، آما آاَن األمُر ُممتًعا للغايةفقد عِملتم بجٍد من أجِل هذه ال

ديَثها،   ل ح ة بات لِت اآلنس ي"وواص تقولونه ف ا س ى م دربوَن عل تم تت د ُآن لق
ع ِر م ذا األم ُنكْم مشارآُة ه المسرحية لغايِة اليوم في المنزل، ولكنَّ اآلن يمك

بعض ة! بعضكم ال ذه المسرحيِة للمدرس َل ه يكم تمثي ُب عل ًدا سوف يتوج غ
 ".ولدينا الكثيُر من العمِل للقياِم به، فدعونا نبدأ. وُألسرآم بأسرها
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ى"قالِت اآلنسة باتل، ذهاِب إل أرجوآم اصطفوا حتى نتمكَن من ال
د أحضرتم. القاعِة العامِة لنتدرَب على المسرَح م ق دوا من أنَّك تأآ

 ".مستلزماِت المسرحية، ونصوَصكم، وجميَع ُمّكوناِت أزيائكم

إنَّ هذا لمثيٌر"ا آاَن الطلبُة يتوجهون إلى الصالة، قال سيمون، فيم
ا زل. حًق ي المن ي ف ات دوري التمثيل ة آلم ى تأدي درُب عل ُت أت آن

 ".وإني جاهٌز اآلن

ا،   افْت أنيت رٍة"وأض ذ فت اهزًة من ي ج اُت دوري التمثيل ت آلم آان
ة ُد أنْ    . طويل رحيْة، أري ي المس ي ف دور الرئيس احبُة ال ي ص وألنن

 ".أآوَن مستعدًة جًدا

ا؟"بعَد أْن َسِمَع دنيس آالَم أنيتا قال، ا أنيت عن ماذا آنِت تتحدثين ي
 ".لديَّ العديُد من الكلماِت الهامة، وعليه فأنا بطُل المسرحية
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ِة ى آل ُة إل ُة الِغنائي ِت المجموع ى القاعة، ذهب ُة إل عندما وصَل الطلب
يقى  تاِذ الموس حبِة أس انو بُص اَم. البي اِل القي ِض األطف ى بع اَن عل وآ

َة. بتلويِن َمنظْر ووقَف الممثلوَن على خشبِة المسرِح ينتظروَن اآلنس
 .وقد تغّير مزاُجهم، وبدا آُل واحٍد منهم ُمنزعًجا. باتل

ل،   ة بات ِت اآلنس ِة"قال ي ُغرف ًدا ف روريَن ج تْم مس ُبكم؟ ُآن ا خط م
 ". الفصِل الدراسي

ذه المسرحية      حسًنا، إننا نرى أْن" ًيا في ه ا دوًرا رئيس ،"لدينا جميًع
تغرًبا يمون ُمس ال س ات دوري. "ق ى آلم درُب عل ُت أت دما آن عن

نَّ م، ولك دوُر األه التمثيلي، اعتقدُت بأنَّ دوري في المسرحية هو ال
 !"هذا ما يقوله جميع الطلبِة آذلك عن أدوارهم أيًضا

ِة  " ِر سماَع السبِبحسًنا، ربما يتوجُب علينا من أجل معرف ذا األم ه
م      أنَّ دوَرُه هو األه د ب نكم يعتق ِت اآلنسة". الذي جعَل آلَّ واحٍد م قال

 .باتل
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. ، قالِت اآلنسُة باتل"َماء سيمون، إنَّ دوَرَك هو تقديُم"
أرجوَك أخبِرنا لماذا ُيعتبُر الماُء ُجزًءا هاًما في نظام "

 ".األرض

 وليَس بمقدور أي شيٍء . َحسًنا، إّني أنا الماء"
 ، قال سيمون"على األرِض أن يعيش بدون ماء

 . وهو متوجُه إلى منتصف المسرح 
 إنني أسقُط من السماِء على"
 عُدشكِل أمطار وأسا 
 .النباتاِت على النمو 
 . الحيواناُت تشرُبني 

 إنني أساعُد في تحليِل
 .المواِد إليجاِد الُتربة 
 أشّكُل ُغيوًما وأساعُد 
 .األرَض على البقاء باردًة 
 وإلى جانب آوني َمطًرا، 
 فإنني ثلٌج آذلك، وإنني الَبَرد، 
 والمطر المتجمد، 
 وأوجُد في المحيطاِت،  

 واألنهاِر، والبحيراِت، 
 . والممراِت المائيِة األخرى

 ".عندما أتجمُد، فإنني ُأصبُح ثلًجا
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 .ُشكًرا يا سيمون"
 آانت تلَك  

 ".معلوماٌت ُمفيدة
 .قالِت اآلنسُة باتل 
 دَعونا اآلَن" 
 نستمُع إلى شخٍص 
 آخٍر ليتحدَث 
 ".عن دوِرِه في األرض 

إني أنا الذي يأتي . إني أنا الهواُء. "تقّدمت إيميلي إلى األماْم
بالرياح، وبذلك أساعُد الغيوَم والعواصَف على التحّرِك من مكاٍن

النباتاِت  بعُض. يحتاُج الحيواناُت أن يستنشقوني. آلخر
تستخدُمني في َنشِر ُبذوِرها حتى تستطيَع أن تنمَو في أماآَن 

 ".مختلفة
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 .عمٌل رائٌع يا إيميلي"
  إنها لتفاصيٌل جيدٌة 

 ".عن الهواء
 .قالِت اآلنسُة باتل 

 "سأآون التالي"
 .قال دنيس 
 وتوجه الى 
 .منتصف المسرح 
 أنا التربة، تأخذ النباتات مني  

 .مكانًا لنموها
 تأآل الحيوانات الطعام 
 الذي ينمو على سطحي، 
آما أوفر المسكن للكائنات الحية  

. ويستخدمني الناس لبناء منازلهم
بال والتضاريس إنني جزء من الج

 .األخرى المجودة على األرض

 ،"شكًرا، دينيس"
 . قالِت اآلنسُة باتل

 . إنها حقائٌق جيدٌة للنظِر فيها"
 "َمِن التالي؟
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 توجهْت أنيتا إلى 
 حسًنا،. "وسِط المسرح 
 إنني أنا المخلوقاُت الحية، 
 .النباتاُت والحيوانات 
 تأآُل الحيواناُت إما النباتاِت 
 . أو الحيواناِت األُخرى 

 عندما أموُت، أصبُح جزًءا
 .من الُتربة 
 وعندما أآوُن َنباًتا،  

إنني أساعُد. واِء الذي نستنشُقُهفإنني أساعُد على عمِل اله
أنظروا، من الواضِح أنني. في تدويِر الماِء حوَل األرض

 ". أهُم جزٍء ُهنا
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ل  "ُشكًرا على إخباِرنا بذلَك يا أنيتا" ُة بات ا. "، قالِت اآلنس ا زلن م
 !".نريُد السماَع من ممثٍل آخر، الشمس

 "الشمس؟"لوقت، نظَر األطفاُل متحيرين وتساءلوا في نفِس ا

 !"الشمُس ليست على األرض"قال سيمون، 

ى األرض      . "تقّدمت أونو أني لسُت عل ُم ب ا الشمُس وأعل .إنني أن
ا. ولكنَّي ال أزاُل مهمًة جًدا فإنني أسّخُن األرَض لتصبَح دافئًة بم

إنني أمنُح النباتاِت. فيِه الكفايُة لتتمكَن المخلوقاُت من العيِش فيها
َة حت ا  الطاق بحوا َطعاًم و وُيص ن النم وا م اعُد. ى يتمكن ي أس إنن

ا لَّ. المياَه في المحيطاِت على أن تصبَح ُغيوًم ى أنَّ آ أنظروا إل
 !".شيٍء متصٌل ببعضه
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ت، و      "ابتسمِت اآلنسُة باتل وقال ا أون ًدا ي دٌة ج ا ُنقطة جي د. إنه لق
ْن. َرآم في نظاِم األرِض هامةأوضَح آلُّ واحٍد ِمنكم أنَّ أدوا ولك

 "هل يستطيُع أحُدآم أن ُيوَجَد دون اآلخر؟

 .هتف جميُع الطلبِة في آٍن واحد!" ال"

ةٌ " ت ُمحق و، أن يمون، !"آه، أون اَل س اِم"، ق ي نظ إنَّ دورَي ف
ا أن. األرِض يعتمُد على جميِع األدواِر األخرى ولكْن آيف ُيمكُنن

 "يِتنا؟ُنظهَر ذلَك من خالل مسرح
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إّن الماء، الهواء، التربة، والكائنات الحية " أضافت أونو، 
تشكل مكونات التربة، إّنكم جميعًا تحتاجون بعضكم إلى 

إذا تمعنتم في آل شيء قلتموه للتو، سوف ترون ! اآلخر
وهذا يعني انه ال يوجد . ببعضكم جميعًاأّنكم مترابطون 

 !"بطل رئيسّي في المسرحية 
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ا "سمعوا، لديَّ فكرةا" رًة. "، قالْت أنيت هاًما آبي اذا ال نصنُع ِس لم
ى المسرح ا عل ذه. نستطيُع أْن َنرميه ِع ه تكّلُم عن جمي دها ن وبع

لِّ جزٍء من األجزاِء الروابط، يمكُننا أن نضَع السهاَم فيما بين آ
 .المكّونِة لألرِض ليتبّيَن آيف أنَّ آلَّ شيٍء يرتبُط ببعضه

تعمُل ا رٍةاس هاٍم آبي ناعِة ِس ِل ِص ن أج تلزماِتهم م ُة ُمس لطلب
 . ومضيئٍة ليستخدموها في مسرحيِتهم

ل !"أيَّها الطلبُة، إنَّ هذا لرائٌع" يُعكم. "، قالت اآلنسة بات م جم إنَّك
 !". تعملوَن مًعا اآلن، تماًما مثل أجزاِء األرض

 قوق محفوظة جميع الح–)UCAR(المؤسسة الجامعية لألبحاث الجوية 2006®
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أنا التربة ولن أتكن من الوجود بدون. " قال دنيس" دعوني أحاول"
مكوناتي النباتات، والمعادن، والصخور، إّن . العناصر األخرى

 الماء والهواء، والميكروبات يساعدون
 .على تذويب هذه المواد لتشكيل التربة
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دعونا اآلَن"عندما أآملوا عمَلهم في ُصنِع السهام، قالت إيميلي، 
اِم ا   زاِء نظ َع أج َف أنَّ جمي ُل آي هانمّث ى بعِض اُج إل ألرض تحت

 !".اآلخر

ي" ا إيميل ٌة ي رٌة هائل ل". فك ُة بات ِت اآلنس واء،. "قال ِك اله ا أن بم
ِة اِر عملي هاَم إلظه رجاًء اشرحي لنا آيف يمكُننا أْن نستخدَم الس

 ". ارتباطِك باألشياِء األخرى

ي؟ " اذا عنَّ و "م ت أون مِس أن. "، قاَل ى الش ُب عل ن يتوج أي
 ". هذه السهام؟ تكوَن ما بين آلِّ

دفَء" وفُر ال ا ت يٍء ألنَّه ل ش ين آ ا ب مُس فيم ربُط الش ًنا، ت حس
ك ًة ب هاًما خاص َك س َك أن تمتل ُب علي ذا يج ألرض، ل َة ل والطاق

 . توجهها على جميِع األجزاِء األخرى
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. الهواء يحفظ حرآة دوران العواصف حول األرض حسناًّ، إّن"
تسقط المطر والثلج في مناطق  يمكن للسماء أن وبتلك الطريقة

تحتاج الحيوانات للهواء لتبقى على قيد الحياة، آما . مختلفة
آما . تساعد النباتات على إيجاد الهواء الذي تستنشقه الحيوانات

تات الميتة، أّن الماء والهواء يعمالن على تحليل النبا
قالت إيميلي وهبي تضع السهام على " والحيوانات، والصخور

 .فيما وقف األطفال اآلخرون في أماآنهم. أرض المسرح
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اِت. "، قالت أنيتا"لقد فهمت" دعوني اآلَن أصنُع رابطًة مع النبات
 ".والحيوانات

يش    " ى تع اِء حت ى الم اِت إل اِت والحيوان ن النبات لُّ م اج آ ،"تحت
اُت. "تابعت أنيتا حديثها و النبات ه تنم ذي في اُن ال والتربُة هي المك

واء    . أيًضا نّفِس اله ى ت اُت إل واُء. وتحتاُج الحيوان ُب اله ذلك يجل آ
اُج اِء األرض، وتحت ِع أرج ى جمي ِس إل ن الطق ًة م ا مختلف أنواًع

 ".الحيواناِت والنباتاِت إلى األمطاِر والثلج

.استخدَم الطلبُة السهاَم وتحرَّآوا في المسرِح لتمثيِل هذه الروابط
 .بكل جزٍء منها ومرًة أخرى، آانِت الشمُس متصلًة
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ا،  ي"أضافت أنيت ذلك، وف اِء آ ي الم يُش ف اِت تع ُض الحيوان بع
وبعُض الحيواناِت تحتاُج إلى. األنهار، والُبحيرات، والمحيطات

اة   ِد الحي ى قي ى عل ي تبق اِء آ رِب الم ع. ُش ُط م اِء رواب دى الم ل
 !".األشياِء األخرى أآثر مما توقعت
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سوف أتكلم اآلن عن الطرق التي من خاللها يرتبط الماء بكم "
ففي . يكون الماء في حاالت مختلفة عدة. "، قال سيمون"جميًعا

حالة المطر، يساعد النباتات على النمو ويساهم آما الهواء على 
حالة الغيوم، يحجب الماء وفي . تفتيت الحجارة لتتشكل التربة

يعيش بعض . الشمس ويجعل من األرض أآثر برودة ضوء
 ".الحيوانات في المناطق الجليدية
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ِع اآلنْ  " ن الجمي معنا م ا س ل "أرى بأنَّن ُة بات ِت اآلنس د. "، قال لق
اِم ي نظ روابِط ف ِع ال ن جمي تعّلمكم ع ًدا ب ا ج ًال رائًع تم عم أدي

 "هل نحن جاهزون للمسرحيِة اآلن؟. األرض

رًة أخرى     "قال دنيس،  درُب م ا نت ْن دعون ونحن اآلَن. نعم، لك
 !"لُم بأنَّ لكِل واحٍد دوًرا رئيسًيا في هذه المسرحيةنع

ْوَرس،      اِء الَك ة صوَت غن ا مع بعض،"يسمعون في الخلفي آلن
اِم ن نظ زٌء م رض، ج ول وع الم ط ي الع ض، ف ع بع ا م آلن

 ".األرض

ي  ت إيميل ا "قال ُر رائًع ذا األم وُن ه اهزون! سوف يك ن ج نح
 !"ويبدو أنَّ الَكْوَرس جاهٌز أيًضا
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ِر في الليلِة التالية، آانت جميُع مقاعِد الصالِة تضُج بأفراِد األس
ان طالُب. والطلبِة اآلخرين من المدرسة  واليس، آ َف الك وخل

تلزماِتهم ون مس رحيِة ويجمع اَء المس دون أزي ل يرت ِة بات اآلنس
 . التمثيلية

اآنكُم" ى أم الٍ  !"إل ل بصوٍت ع ُة بات ِت اآلنس ُت. "، قال ُه وق إنَّ
 !".تّذآروا أن تستمتعوا بوقتكم –اية البد

ؤخرِة المسرح    ا. وقف األطفاُل في الَكْوَرس في أماآنهم في م فيم
اِط يس بالتق ي، ودن و، وإيميل ا، وأون يمون، وأنيت ن س لٌّ ِم اَم آ ق

 .ِسهامهم وتوجهوا إلى وسِط المسرح

نِة ي الس ّرْت ف ل وفك ُة بات ت اآلنس تار، وقف دَل الِس د أْن ُأس وبع
وا عن أجزاِء. وآانت فخورًة بُطالِبها. يِة بأآمِلهاالدراس فقد تعلم

ع اِت م ذه المعلوم ادَل ه تطيعوَن تب م اآلَن يس اِم األرض وه نظ
 .اآلخرين

بعد ذلك ألقى دنيس . انتهى الكورس من غناء أغنية األرض
نحن الهواء، والماء، " آلمات الجزء األول من المسرحية، 

 والشمس، نحتاج لبعضنا البعض إنناوالتربة، والكائنات الحية، 
 !"معًا نشكل نظامًا يسمى األرض
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 أغنية نظام األرض

Sung to the tune of London Bridge Is Falling Down 
(Students can add their own verses to reflect the lines from 
the play. They can also use hand motions while singing.) 

Oh, the sun is shining down, shining down, shining down. 
Oh, the sun is shining down, 
In the Earth system. 

Now, the water’s going up, going up, going up. 
Now, the water’s going up, 
In the Earth system. 

Now, the water’s making clouds, making clouds, making clouds. 
Now, the water’s making clouds, 
In the Earth system. 

Now, the clouds are making rain, making rain, making rain. 
Now, the clouds are making rain, 
In the Earth system. 

Now, the rain is falling down, falling down, falling down. 
Now, the rain is falling down, 
In the Earth system. 
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Now, the soil is getting wet, getting wet, getting wet. 
Now, the soil is getting wet, 
In the Earth system. 

Now, the plants are growing up, growing up, growing up. 
Now, the plants are growing up, 
In the Earth system. 

Now, the animals eat the plants, eat the plants, eat the plants. 
Now, the animals eat the plants, 
In the Earth system. 

Now, the leaves fall off the trees, off the trees, off the trees, 
Now, the leaves fall off the trees, 
In the Earth system. 

Now, the leaves turn into soil, into soil, into soil. 
Now, the leaves turn into soil, 
In the Earth system. 

This is how we all connect, all connect, all connect. 
This is how we all connect, 
In the Earth system. 

Song lyrics by Peggy LeMone 
         and Susan Gallagher 
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 :مالحظات للمعلم

 ماألرض آنظا
ات        ى خمس طبق اء األرض إل ائي،: عند مناقشة موضوع األرض، يقسم العلم الغالف الجوي، وغالف األرض الم

اتي     الف الحي دة، والغ ة المتجم خرية، والطبق ة الص ن. والطبق دة م بكة معق ر ش ها عب ات ببعض ذه الطبق رتبط ه وت
ء نظام األرض الكيمياء، واألحياء، والفيزياءبدًال من الترآيز على األجزاء المستقلة لألرض، يستخدم علما. العمليات

ع لدراسة الدورات الحياتية التي تربط هذه الطبقات ببعضها البعض ومع الطاقة الشمسية، والتي تحفز في الغالب جمي
ة       . هذه العمليات ة االبتدائي ة لطالب المرحل ة العمري طالب الصف(يستخدم هذا الكتاب التسميات التي تتالءم مع الفئ

ة   ): رابع االبتدائيال ات الحي ة، والكائن دة        . الهواء، والماء، والترب ة المتجم ى الطبق اب عل ذا الكت ا يشتمل ه د (آم )الجلي
 .ضمن غالف األرض المائي

 )الهواء(الغالف الجوي 
ائلة تسمى  ة توجد في صورة صلبة أو س واد معلق واء ومن م ازات الموجودة في اله يتكون الغالف الجوي من الغ

ة وتحتوي على ثاني أآسيد الكربون . وهي توفر األوآسجين للكائنات الحية. تجسيما ات الحي ن الكائن اتج م الن
ل الضوئي         ة التمثي اء عملي ات السكرية أثن اج المرآب وي الغالف الجوي. وتستخدمه النباتات والطحالب إلنت ا يحت آم

روجين ا النيت ازات األخرى، ومنه ى    . على الغ واتج الضارة الناتجة من ويعمل الغالف الجوي عل تصفية معظم الن
ى. األشعة الشمسية وامتصاص الحرارة الناتجة من سطح األرض تواء إل وينقل الغالف الجوي الحرارة من خط االس

يش ا للع ا مالئًم رات. القطبين، ما يجعل آوآب األرض مكاًن ة الناتجة من البحي ذلك يضم الغالف الجوي الرطوب آ
.ذه الرطوبة إلى غيوم وتتساقط على شكل أمطاروتتحول ه.والمحيطات

 )الماء(غالف األرض المائي 
ة           ة الجليدي ة، واألغطي اه الجوفي ى اليابسة، والمي ة عل ة  (تشكل آل من المحيطات، والمجسمات المائي ة الجليدي )الطبق

ائي  الف األرض الم ة.(غ د   : مالحظ ة بالتحدي ة الجليدي اقش الطبق اب ال ين ذا الكت تخدم . ه ة  وتس ه آلم ج"في ي" ثل ف
ا "). الماء"المناقشات حول  ذا. يشمل غالف األرض المائي المياه الواقعة على سطح األرض أو في باطنه ويشتمل ه

ة، ار الجليدي ة، واألنه ة الجليدي اطن األرض، واألغطي رك، وفي ب على مياه المحيطات، والبحيرات، والجداول، والب
يدور الماء باستمرار بين سطح األرض وبين. تجمد، والبَرد، والغيوم، والضبابوالكتل الجليدية، والثلج، والمطر الم

.الغالف الجوي فيما يعرف بالدورة الهيدرولوجية، أو دورة المياه
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 )التربة ومكونات األرض األخرى(الطبقة الصخرية 
 

ألرض    طح الصلب ل ع عناصر الس ى جمي ة الصخرية عل تمل الطبق اع: تش ال، وق ة، والصخور، والرم الترب
ة  . المحيطات، والقارات ى الترب ى. يرآز هذا الكتاب عل رة عل ؤثر بصورة آبي ين وي ة مصدر طبيعي ثم فالترب

خرية ".الموحد األآبر"ر المنظومة البيئية والذي يطلق عليه العلماء اسم جميع عناص ة الص م الطبق وتض
ا        . المواد الغذائية والمياه للنباتات والحيوانات ذي يمر من خالله اء ال ة الم ة بتصفية وتنقي ويمكن أن. تقوم الترب

اه الج       ذي يغذي المي ؤثر في الحجم ال ى الغالف الجويتغير التربة من آيميائية المياه وت ود إل ذي يع ة أو ال وفي
ار  كل األمط اني،. ليش ورق، والمب ي ال تخدمها ف ي نس واد الت م الم ه، ومعظ ذي نأآل ذاء ال ن الغ لُّ م د آ ويعتم

ة   ى الترب س، عل ازات في الغالف الجوي     . والمالب واع الغ ا في حجم وأن ة دوًرا هاًم فهي تخزن. وتلعب الترب
الجوي، وتتحكم في أنشطة النباتات والكائنات الحية األخرى رة الغالف الحرارة وتنقلها، وتؤثر على حرا

.في التربة

 )الكائنات الحية(الغالف الحياتي 
 
ات،  ات، والحيوان ك النبات ي ذل ا ف ى األرض، بم ة عل ات الحي ع الكائن ى جمي اتي عل الف الحي تمل الغ يش

 .والكائنات الحية الدقيقة

 ).www.globe.gov( للمعلمين GLOBEطالع على دليللمزيد من المعلومات، فضًال اال
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مهو برنامج تعليمي وعلمي عملي عالمي يجمع الطلبة والمعلمين والعلماء من   GLOBEبرنامج الم لدراسة عل ع أنحاء الع جمي
د من. واألهداف األساسية للبرنامج هي تحسين تعليم العلوم، ونشر التوعية البيئية، وزيادة فهم األرض آنظام . نظام األرض لمزي

  www.globe.govالمعلومات، زوروا موقعنا على اإلنترنت 

 . بتدائية بدراسة علم نظام األرضللمرحلة االبتدائية لتعريف طالب المرحلة اال GLOBEصمم برنامج 
 وحدة تعليمية تتألف من خمسة أجزاء تتناول علم نظام األرض والمواضيع المتعلقة به، ومنها الطقس، GLOBEحيث يشكل 

محتوى العلميويشتمل آل جزء منه على آتاب قصصي بمحتوى علمي، وأنشطة للتعلم في غرفة الفصل الدراسي تستكمل ال. والماء، والفصول، والتربة 
ى. وتستكشف الكتب القصصية عنصًرا من عناصر نظام األرض       . لكل آتاب، ومالحظات للمعلم يح األنشطة الصفية الفرصة للطالب للتعرف عل وتت

راءة      ارات الرياضيات والق ق مه ة تطبي ات، زو   . التقنيات بشكل مفيد، وتزودهم بالفهم األساسي ألساليب البحث، وآيفي د من المعلوم ىلمزي ا عل روا موقعن
www.globe.gov/elementaryglobeاإلنترنت

 المساهمون في الكتاب واألنشطة التعليمية
في المؤسسة الجامعية لألبحاث GLOBE يعمل لدى مكتب برنامج *

 ، بولدر، آولورادو(UCAR)الجوية 

 * بيكا هاثاواي :منسق المشروع
 *ساندرا هندرسون. د :مدير التعليم في البرنامج

 :أليفت
 *بيكا هاثاواي

 ، مايبل غروف أليمنتري، غولدن، آولورادوآيري زارلينغو

 :الرسوم
 *ليزا غاردينر.د

 :التخطيط والتصميم
 *ليزا غاردينر. د

 ، غرافيك ديزاين سيرفسز، غولدن، آولورادوغاري لودفيغ

 :مراجعة المحتوى العلمي
 * ربيكا بوغر. د
 بيغي ليمون.د

 *GLOBEث الجوية وبرنامج المرآز القومي لألبحا

:المراجعة

 *سوزان غاالغر. د
 *ادوارد غيري. د
 *جولي جيرمان. د
 *ساندرا هندرسون. د
 *تيريزا آنيدي. د
 ، تي إي آر سي، آامبردج، ماساتشوستسهارولد ماآوليامس. د

 *آيرستن مايماريس
 ، تي إي آر سي، آامبردج، ماساتشوستسغيليان بوتيك. د
 مدرسة بوناهو، هونولولو، هاواي ،شارون سيكورا. د
*شيال يول. د

:تدقيق النصوص
 رينيه مونوز

، مكتب التعليم، بولدر، )UCAR(المؤسسة الجامعية لألبحاث الجوية 
 آولورادو

 أناليز آالهون
، مكتب التعليم، بولدر، )UCAR(المؤسسة الجامعية لألبحاث الجوية 

آولورادو

 :االختبارات الميدانية.يان بوتيك بتطوير األنشطة التعليمية المتعلقة بهذا الكتابقام آل من هارولد ماآوليامس و غيل
 بيردبات

 ، بولدر، آولورادو)الصف األول االبتدائي(مدرسة بير آريك االبتدائية 

 فران بوسي

 ، غولدن، آولورادو)الصف الثاني االبتدائي(مدرسة مايبل غروف االبتدائية 

 آارل اليمنغ

 ، باي سايد، نيويورك)الصف الخامس االبتدائي(كسندر غراهام بيل مدرسة ذا أل

ع GLOBE، ينوه برنامج GLOBEلمكتب برنامج ) ناسا(باإلضافة إلى الدعم المالي المقدم من اإلدارة الوطنية للطيران والفضاء ا في مطل ه ناس ذي طورت وم نظام األرض ال وم عل بمفه
دارس          والذي أدى إلى تغيير جذري  (التسعينات وم األرض في الم دريس عل ة ت ة وآيفي ة إجراء البحوث العلمي وه   ). في آيفي ذلك ن اء والمهندسين في GLOBEوآ د من العلم ود العدي بجه

 .الواليات المتحدة األمريكية وحول العالم لربط الطلبة والمعلمين واألهالي ببحوث نظام األرض التي تجرى حالًيا والمهام المتصلة بها

رف المؤس ة   تش اث الجوي ة لألبح ة الجامعي ى إدارة) UCAR(س ورادو عل ة آول ة والي وجامع
ران والفضاء، والمؤسسة GLOBEوتمّول برنامج . GLOBEبرنامج  ة للطي الوآالة الوطني

.الوطنية للعلوم، ووزارة الخارجية األمريكية
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 ! العرض وقت حان
 آان الطلبة يعملون على تحضير
 أزياء المسرحية ويتدربون على

 آل  واحد منهم. آلمات أدوارهم
 .يلعب دور عنصر من عناصر األرض
 ولكن آل ممثل يرى أن دوره هو الدور

 ترى، هل يمكنهم أن يتفقوا؟. رئيسي في المسرحيةال

™ 

 سيمون

    أنيتا

والبرنامج. للمرحلة االبتدائية GLOBEهذا الكتاب هو أحد خمسة آتب في وحدة برنامج 
وهو عبارة عن وحدة. مصمم لتعريف طالب الصف الرابع االبتدائي بدراسة علم نظام األرض

لم نظام األرض والمواضيع المتعلقة به، ومنها الطقس،تعليمية تتألف من خمسة أجزاء تتناول ع
ويعتبر المحتوى العلمي للكتب تمهيًدا لتعلم اإلجراءات العلمية التي. والماء، والفصول، والتربة

يعتمدها البرنامج، وتعطي الطلبة تعريًفا مفيًدا بالتكنولوجيا، وفهًما أساسًيا ألساليب البحث،
ويشتمل آل آتاب على أنشطة عملية تساعد. رات الرياضيات والقراءةوتعريًفا بكيفية تطبيق مها

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا على اإلنترنت. الطلبة على التعلم واالستكشاف
www.globe.gov/elementaryglobe

 دنيس
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