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 اللّغةُ العربيّةُ: الّديسي يروي ظمأَ عّماَن
يهدُف مشروُع جرِّ مياِه حوِض الّديسي مْن جنوِب األردّن إلى مواجهِة العجِز المائيِّ الّذي يعانيِه األردنُّ الُمَصنَُّف ضمَن الّدوِل الَعْشِر األفقِر 
مائيًّا؛ ليُصبَح هذا المشروُع الّذي جاَء بعَد عدٍد مَن المشاريِع المائيِّة، المصدَر الّذي يُزّوُد العاصمةَ عّماَن بما نسبتُهُ %45 مِن احتياجاتِها مْن 
مياِه الّشرِب. غيَر أنَّ مياهَ الّديسي الجوفيةَ كانَْت قْد تشّكلَْت في أحواٍض عميقٍة في أزمنٍة قديمٍة، وليَس لديها تغذيةٌ لتجديِدها، وتعويِض مخزونِها؛ 
ما يجعلُها عرضةً للنّضوِب، وهذا يُضاعُف مسؤوليّتَنا في ترشيِد استخداِمها؛ لنرتوَي بها أطوَل مّدٍة ممكنٍة، والبحِث عْن مصادَر أخرى للمياِه.

* أقرأُ النّصَّ الّسابَق، ثمَّ أُنفُّذ المهّماِت الّتي تليِه:   
 أّوًل: *أضُع عنوانًا آخَر مناسبًا للنّصِّ الّسابِق

ثانيًا: أستخرُج مَن النّصِّ أربعةَ أسماٍء معرفٍة، وأخرى نكرٍة، 
       وأجري التّغييَر المطلوَب كما في الجدوِل اآلتي:

أعبُّر عْن كلِّ فكرٍة مَن األفكاِر اآلتيِة بجملٍة تاّمٍة موظّفًا عالمةَ التّرقيِم الموجودةَ إزاَء كلِّ فكرٍة كما في الجدوِل اآلتي:

 رابًعا: أمثُّل بأكبِر عدٍد ُممكٍن مَن الكلماِت على كلِّ حالٍة مْن حالِت رسِم الهمزِة المتوسطِة اآلتيِة:
1( همزةٌ مفتوحةٌ بعَد ألٍف ساكنٍة: ........................................................................................................................................................................................................................................

2( همزةٌ مفتوحةٌ بعَد ياٍء ساكنٍة: ........................................................................................................................................................................................................................................
3( همزةٌ مفتوحةٌ بعَد واٍو ساكنٍة: ........................................................................................................................................................................................................................................

؛ للحدِّ مْن هِذِه  ، وعلى الّصعيِد المجتمعيِّ ، وأطرُح حلوًل على المستوى الّشخصيِّ  خامًسا: أكتُب فقرةً أتناوُل فيها مشكلةَ العجِز المائيِّ في األردنِّ
نُها بعَض أنواِع المعرفِة، والنّكرةَ، وأوظُّف عالماِت التّرقيِم الّتي تعلّمتُها، وأقرُؤها على زمالئي أْو أفراِد أسرتي. المشكلِة، وأضمِّ

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط. 	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.                                                                                        	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 

: الّسابُع  الّصفُّ
النشاُط )4(: الماُء في األردنِّ 

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالرياضياُت اللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أكتَب جماًل تتضّمُن أسماًء نكرةً وأخرى معرفةً، وكلماٍت تتضّمُن حالٍت استثنائيّةً في كتابِة الهمزِة المتوّسطِة.	 
ثي عْن أِحد هِذِه المصادِر أماَم زمالئي.	  . موظِّفًا ما كتبُت في تحدُّ ا باللّغِة اإلنجليزيِّة عْن مصادِر المياِه في األردنِّ أكتَب نّصً
أجرَي عمليّةَ الّضرِب على األعداِد النّسبيِّة.	 
بعَض 	  أنفَّذ  الماِء.  استهالِك  ترشيِد  أهميِّة  إلى  التّوّصِل  في  العلميِّ  الستقصاِء  خطواِت  أستخدَم 

مقترحاتي لتقليِل هدِر الماِء في المنزِل، وإعادِة استخداِمِه.

أحتاُج إلى: قلٍم، وورقٍة، وقاموٍس باللّغِة اإلنجليزيِّة إْن أمكَن، ووعاٍء لقياِس الحجِم، ووعاٍء لتجميِع الماِء الناتِج مْن غسِل اليديِن. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي






















جسور التعلم

1

تحويلُها إلى معرفٍةالنّكرةُنوُعهاالمعرفةُ

الجملةُ الّتي سأكّونُها موظّفًا عالمة التّرقيِمعالمةُ التّرقيِم الّتي سأوظَّفُهاالفكرةُ الّتي سأعبُّر عنها

عالمةُ التّعّجِب   )!(عذوبةُ مياِه الديسي

عالمةُ الستفهاِم    )؟(النسبةُ الّتي يزّوُد بها الّديسي عّماَن مْن مياِه الّشرِب

النّقطةُ            ).(تعّرُض مياِه حوِض الّديسي للنّضوِب
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  Water resources in Jordan :ُاللغةُ اإلنجليزية 

Think, pair, share

Have you ever asked yourself, what are the main sources of water resources in Jordan?

While reading the paragraph, think which one of the three types is the most important water resource in Jordan?

The country's major surface water resources, the Jordan River, Yarmouk River, and King Abdallah Channel in the Jordan 
Valley contribute about 28% of the total water supply in the country. There are two other resources: Ground water; the 
water beneath the earth’s surface which the Jordanian population relies mainly on for its domestic water supply, and the 
second type is rainwater that recharges the groundwater and surface water basins like dams. 

I will work with a friend to write information about one of the water resources in Jordan.

My friend and I will present the information about a water resource in class.

 الّرياضيّاُت: أمطاُر الخيِر 

قُّدَر معّدُل هْطل األمطاِر اليوميِّ لموسِم األمطاِر 2020/2019 

في أحِد األسابيِع في األردنِّ كما في الجدوِل اآلتي: 

 

أكتُب أسماَء المناطِق على أوراٍق ثمَّ أثنيها وأضُعها مًعا في 
مجموعٍة واحدٍة. ثمَّ أكتُب مدًدا زمنيةً )باألياِم( خالَل أسبوٍع 
محددةً،  زمنيةً  مدةً  ورقٍة  كلُّ  تحتوي  بحيُث  أوراٍق،  على 
أسبوٌع،  أياٍم،  أربعةُ  وربٌع،  يوٌم  يوماِن،  يوٍم،  نصُف  مثاًل، 

وهكذا. ثمَّ أثنيها وأضُعها مًعا في مجموعٍة ثانيٍة. 

أسحُب ورقةً مَن المجموعِة األولى وورقةً مَن المجموعِة الثانيِة، وأحسُب معّدَل هْطل األمطاِر في المدِة التي ظهَرْت لي في تلَك المنطقِة. 
  أستعيُن بالجدوِل اآلتي لتسجيِل إجاباتي:

 أكتُب النواتَج بأبسِط صورٍة. 
هْل حصْلُت على إجاباٍت أقلَّ مْن واحٍد صحيٍح؟ لماذا؟ إذا لْم أحصْل على إجابٍة أقلَّ مْن واحٍد، فأيُّ األعداِد النسبيِة ستكوُن نتيجةُ 

ضربِها أقلَّ مْن واحٍد؟ وأيُّها ستكوُن نتيجةُ ضربِها أكبَر مْن واحٍد؟ 

هْل يمكنُني إيجاُد نتائِج الضرِب بطرائَق مختلفٍة عما قْمُت بِه أوَل مرٍة؟ أحاوُل ذلَك وأوضُح خطواتي ألحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي. 

2

معّدُل الهْطل في )س( يوٍم  المدةُ باألياِم )س( معّدُل الهْطل اليوميِّ في المنطقِة  رقُم المحاولِة 

1

2

3

4

معّدُل هْطل اليوميِّ  )ملي متر/يوم( المنطقةُ

المناطُق الّشماليّةُ

المناطُق الوسطى الغربيّةُ

المناطُق الوسطى الّشرقيّةُ

المناطُق الشرقيّةُ

األغواُر الّشماليّةُ 
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 العلوُم: أغلُق الّصنبوَر )ال تُسرْف في الماِء ولْو كْنَت على نهٍر جاٍر( 
الماُء أساُس الحياِة للكائناِت الحيِّة جميِعها على سطِح الكرِة األرضيِّة، ل يستطيُع أيُّ كائٍن حيٍّ الستغناَء 
عْنهُ، ومَع ازدياِد أعداِد الّسّكاِن، يزداُد الطّلُب على الموارِد المائيِّة الّتي تتعّرُض للنّقِص والستنزاِف؛ 

بسبِب تعّرِضها للتّلّوِث وسوِء استعماِل اإلنساِن؛ لذلَك وجَب عليِه ترشيُد استهالِكِه، والحفاظُ عليِه.
بالعتناِء  الخاّصِة  تنفيذي بعَض األعماِل  أثناِء  تهدُر في  الّتي  الماِء  النّشاِط أستقصي كميّةَ  في هذا 
بنظافِة جسمي، مثِل: غسِل الوجِه والكفّيِن، وغسِل األسناِن، والوضوِء. كثيٌر مَن النّاِس ل يعرفوَن كميّةَ 

الهدِر في الماِء في أثناِء تركِهُم الّصنبوَر مفتوًحا. لمعرفِة كميِّة هذا الهدِر أفعُل ما يأتي: 
أضُع وعاًء لتجميِع الماِء في المغسلِة.	 
ِع 	  أُجهُّز وعاًء/ كوبًا معلوَم الحجِم )وعاًء للقياِس، مثَل: علبِة لبٍن، قارورِة ماٍء، وغيِرها(؛ لستخداِمِه في قياِس حجِم الماِء الُمتََجمِّ

في وعاِء التّجميِع.
أغسُل يديَّ بالّصابوِن )يمكنُني الوضوُء أْو غسُل أسناني(، وأترُك الّصنبوَر مفتوًحا طيلةَ الوقِت حتّى أُنهَي الغسَل.	 
أقيُس حجَم الماِء المتجّمِع في الوعاِء )V1(، وأسجُل ما توصْلُت إليِه في الجدوِل أدناهُ.	 
، أْو أسناني، أْو عنَد النتقاِل مْن عضٍو إلى 	  أُكّرُر العمليّةَ مَع إغالِق الّصنبوِر عنَد عدِم الحاجِة إلى الماِء، سواٌء في أثناِء غسِل يديَّ

آخَر في أثناِء الوضوِء.
أقيُس حجَم الماِء المتجّمِع في الوعاِء مَع إغالِق الّصنبوِر )V2(، وأسجُل ما توصْلُت إليِه في الجدوِل أدناهُ.	 
أحسُب حجَم الماِء المهدوِر بحساِب )V2 -V1(، وأسّجُل النتائَج في الجدوِل أدناهُ.	 
أُكّرُر الخطواِت السابقةَ مّرةً أخرى، وأحسُب حجَم الماِء المهدوِر. مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي، مَع تغييِر النّشاِط كلَّ مّرٍة.	 
أعرُض النتائَج الّتي حصْلُت عليها أماَم أفراِد أسرتي أْو زمالئي، وأوّضُح أهميّةَ إغالِق الّصنبوِر للحدِّ مِن استنزاِف الماِء في منزلي.	 
أضُع مقترحاتي للتّقليِل مْن هدِر الماِء واستنزافِِه وإعادِة استخداِمِه، وأتّفُق مَع أفراِد أسرتي لتطبيقِها.	 
أتـبادُل النّتائَج مَع زمالئي في المدرسِة، ونقّدُر مًعا حجَم الماِء المهدوِر في أثناِء غسِل اليديِن، مثاًل في يوٍم/ أسبوٍع/ شهٍر.	 
نجمُع مقترحاتِنا، ونتّفُق على تطبيقِها في المدرسِة.	 

 ))L( أْو لتر )cm3( ملحوظةٌ: )أحّدُد وحدةَ الحجِم المستخدِم حسَب وعاِء القياِس سنتيمتر مكّعٍب

أنشطةٌ إضافيّةٌ

 اللغةُ العربيةُ: أكتُب عنواَن النّصِّ )الّديسي يروي ظمأَ عّماَن( بخطِّ الّرقعِة، وأعرُضهُ على معلّمي، وعلى أفراِد أسرتي، وزمالئي.
 العلوُم: أقترُح طريقةً لتدوير الماِء )معالجِة الماِء إلعادِة استخداِمِه ألغراٍض معينٍة( في المنزِل، وأناقُش أسرتي في كيفيِّة ذلَك، 

وأنفُّذ ما يمكنُنا التّعاوُن على عملِِه.

أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:

3

)V2 -V1(   كميةُ الماِء المهدوِر  )V2( ِع والّصنبوُر مغلٌق كميةُ الماِء المتجمِّ )V1( ِع والّصنبوُر مفتوٌح كميةُ الماِء المتجمِّ النّشاطُ

غسُل اليديِن

الوضوُء

غسُل السيارِة

جلُي الصحوِن

تنظيُف األسناِن
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللغةُ العربيةُ: يوّسُع هذا النّشاطُ معارَف طفلي وخبراتِِه، ويزيُد مْن شعوِرِه بالمسؤوليِّة تجاهَ ثروتِنا المائيِّة، ويحّسُن مْن سلوِكِه في استهالِك 
والمعارَف  المفرداِت  بتوظيفِه  الكتابيّةَ  مهاراتِِه  يُّحسُن  كما  والنّكرِة،  المعرفِة  بيَن  التّمييز  في  فهَمهُ  ويعّمُق  اللّغويّةَ،  ثروتَهُ  ويزيُد  المياِه، 

والخبراِت الّتي اكتسبَها، وبعَض عالماِت التّرقيِم، وفي رسِم الهمزِة المتوّسطِة.  

، والبحِث عْن معلوماٍت إضافيٍّة عْن أحِد هِذِه المصادِر  اللغةُ اإلنجليزيةُ: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على تعّرِف مصادِر المياِه في األردنِّ
وكتابِة هِذِه المعلوماِت، ثمَّ التّحّدِث عْنها باللّغِة اإلنجليزيِّة، مستخدًما إستراتيجيّةَ: )فّكْر، تعاوْن مَع زميٍل، وشاِرْك(.

، وعلى استيعاِب مفهوِم  الرياضياُت: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على ممارسِة عمليِّة الّضرِب على األعداِد النّسبيِّة، ويُعّزُز لديِه الحسَّ العدديَّ
الّضرِب بالكسوِر. 

العلوُم: يُسهُم هذا النّشاطُ في تطويِر مهاراِت طفلي مْن حيُث استخداُم خطواِت الستقصاِء العلميِّ في التّوّصِل إلى أهميِّة ترشيِد استهالِك 
الماِء، وحلِّ المشكالِت الخاّصِة بنقِص المياِه بتقليِل الهدِر، واقتراِح طرائَق إلعادِة استخداِم الماِء، وتنقيتِِه، وتنفيِذ المقترحاِت في المنزِل.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة بالرمِز سريِع الستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: الّديسي يروي ظمأَ عّماَن

تعبئتِِه  على  وأشرُف  يطرُحها،  الّتي  العناويِن  جملِة  مْن  مناسبًا  عنوانًا  مَعهُ  أختاُر   ، النّصَّ يقرأُ  وهَو  باهتماٍم  إليِه  أستمُع  الطّريقةُ: 
الجدوليِن، مقّدًما لَهُ بعَض التّوجيهاِت لتكويِن جمٍل مناسبٍة للمعنى المطلوِب ولعالمِة التّرقيٍم المحّددِة، وأستذكُر مَعهُ قواعَد رسِم الهمزِة 
، والحلوِل  المتوّسطِة؛ وقواعَدها الستثنائيّةَ؛ ليتمّكَن مَن التّمثيِل بكلماٍت صحيحٍة، وأجري مَعهُ نقاًشا حوَل العجِز المائيِّ في األردنِّ

المقترحِة، وأُوّجهُهُ إلى تجميِع أفكاِرِه وتنظيِمها لكتابِة فقرٍة، يوظُّف فيها ما تعلَّمهُ.

 Water resources in Jordan :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة النّصِّ واستيعابِِه، أْو طلِب المساعدِة إْن أمكَن، أساعُدهُ على فهِم معاني الكلماِت الصعبِة في السياِق، 
أوّجههُ إلى مصادِر الحصوِل على المعلوماِت. أستمُع لَهُ عنَد تحدثِِه وأعزُزهُ.

  الرياضياُت: أمطاُر الخيِر

الطّريقةُ: : أُنفُّذ النّشاطَ مَعهُ إْن أمكَن، قْد أسحُب ورقةَ المدِة الزمنيِة، ويسحُب هَو ورقةَ اسِم المنطقِة، وأتابُعهُ عنَد تنفيِذ عمليِّة الّضرِب، 
وأطلُب إليِه توضيَح ما قاَم بِه، أسألُهُ ما إذا كاَن النّاتُج بأبسِط صورٍة، وإْن كاَن بإمكانِِه إيجاُد الناتِج بطريقٍة أخرى أْو كتابتُهُ بشكٍل آخَر.      

  العلوُم: أغلُق الّصنبوَر )ال تُسرْف في الماِء ولْو كْنَت على نهٍر جاٍر(  

ِع  الطريقةُ: أساعُد طفلي على الحصوِل على وعاٍء لتجميِع الماِء، ووعاٍء أْو كوٍب معلوِم الحجِم؛ لستخداِمِه في قياِس حجِم الماِء المتجمِّ
في أثناِء غسِل اليديِن أِو الوضوِء، وأقّدُم لَهُ بعَض التّوجيهاِت في أثناِء حسابِِه كميةَ الماِء المهدوِر، ثمَّ أتعاوُن مَعهُ على وضِع قواعَد 

ومقترحاٍت للتّقليِل مِن استنزاِف الماِء، أْو إعادِة استخداِمِه في المنزِل. 
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