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 العلوُم: )أشكاُل الماِء على سطِح األرِض(
 يوجُد الماُء على كوكِب األرِض بحاالٍت ثالٍث؛ إْذ يوجُد الماُء في المحيطاِت واألنهاِر والمسطحاِت المائيِة بحالتِِه السائلِة، وفي الغالِف 
الجّويِّ على شكِل بخاٍر، أما في األقطاِب، فيكوُن بحالتِِه الصلبِة على شكِل جليٍد. وال يقتصُر وجوُد الماِء على سطِح األرِض بْل يوجُد 
أيًضا في باطنِها. ينتقُل الماُء بيَن الغالِف الجويِّ وسطِح األرِض عبَر دورِة الماِء في الطبيعِة التي تُمثُّل نظاًما ُمغلَقًا يحفظُ كميّةَ الماِء 

على كوكِب األرِض. يبيُن الشكالِن اآلتياِن نسَب وجوِد الماِء على سطِح األرِض، أتأملُهما ثمَّ أجيُب األسئلةَ التي تليهما:

- أستذكُر وأحَد أفراِد أسرتي مراحَل دورِة الماِء في الطبيعِة وأمثلُها بالتجربِة العمليِة، ُمستخِدًما أدواٍت بسيطةً مَن المنزِل.
- أحدُد نسبةَ الماِء العذِب إلى الماِء المالِح على كوكِب األرِض.

- أرتُب مصادَر المياِه العذبِة تنازليًّا حسَب نسبِة وجوِدها على كوكِب األرِض.
- تغطي المياهُ 71 % مْن مساحِة سطِح األرِض، وعلى الرغِم مْن ذلَك، نشهُد أزمةَ مياٍه عالميةً. أستعيُن باألشكاِل السابقِة ومصادِر المعرفِة 

المتاحِة؛ للتوصِل إلى معلوماٍت عْن واقِع المياِه على كوكِب األرِض مْن حيُث توافُرها وإمكانيةُ استخداِمها.
- أعبُِّر بكلماتي الخاصِة عْن أزمِة المياِه العالميِة، ُمستخِدًما الحقائَق التي استخرْجتُها في البنِد السابِق، وأتحدُث عنها أماَم أحِد زمالئي أْو 

أحِد أفراِد أسرتي.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تنفيِذ األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 
تسجيٌل للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 

: السادُس الّصفُّ
نشاُط )9(: الماُء

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة العربيُةالّلغُة اإلنجليزّيُةالعلوُم 

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أتعّرَف توّزَع المياِه على األرِض، ُمبيِّنًا أشكاَل وجوِدها )المياهُ السطحيةُ، والمياهُ الجوفيةُ(.	 
أوظَف كلماٍت جديدةً وأكتبَها بشكٍل صحيٍح.	 
نًا انطباعاٍت نقديةً عِن النصِّ 	  ًرا التراكيَب الجديدةَ وفَق ما أقرأُ، ُمكوِّ أقرأَ النصَّ قراءةً صحيحةً، ُمفسِّ

المقروِء، ُمبِديًا رأيي في ما أقرأُ.
أوظَّف ما تعلمتُهُ عْن قياِس الحجِم والسعِة في تصميِم حوِض سمٍك مناسٍب.	 

، والصٍق، وأقالٍم ملونٍة. ى، ومقصٍّ أحتاُج إلى: دفتٍر وقلٍم، وكرتوٍن مقّوً

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

  

  

  

  

جسور التعلم
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ماء األرض ماء عذب
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  English: The Water Song 

Water is very precious. Let’s sing this song together about water. If you have access to the Internet, then 
you can sing while the video is playing:

https://www.youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM&ab_channel=SesameStreet.
The Water Song by Sesame Street 

 1.Draw the following vocabulary graphic organizer in your notebook to help you learn these words. 
Number 6 has been left blank for you to pick a new word of your choice from the text above. Try to choose 
a word that rhymes with “grow”.
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6.5.pool4. scrub3. tub2. grow1. cool

Puts fire out.
Helps seeds sprout.
Sailing on the water, cruising on a boat.
Let the water move you as you float, float, float.
Water helps the plants and animals grow.
And when the water gets cold, we get ice and snow. 
With no water, we’d be so thirsty and hot,
So let’s be thankful for the water we’ve got.
Water is a gift, so don’t waste it.
 Turn it off when you’re done. 
We’ll have enough for everyone.
  

Water, water, water, water. 
Over here and over there. 
Water everywhere.
Water in the pool. 
Keeping us cool. 
Up in the clouds and down it goes. 
It’s pumped to our homes where the water flows. 
Water cleans you up, sitting in the tub. 
Water cleans the floor when you scrub, scrub, scrub. 
Water, water, water. 
Home to the fish! 
Splash and splish.
Puts fire out. 
Helps seeds sprout. 
Sailing on the water, cruising on a boat. 
Let the water move you as you float, float, float. 

2.Now, practice spelling the 
new vocabulary items. You can 
choose to practice by writing them 
down a few times, or by looking 
at them then spelling them aloud. 
Show your words to one of your 
parents or friends.
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 اللغةُ العربيةُ: الماُء فنّاٌن
أواًل: أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً صحيحةً ُمعبِّرةً، ُمراِعيًا عالماِت الترقيِم، والتلويَن في أدائي وفَق المعنى، ثمَّ أتبادُل القراءةَ والتقييَم مَع أحِد زمالئي 

أْو أحِد أفراِد أسرتي:
    "الماُء هَو الفناُن الذي ينحُت سطَح األرِض، فهَو الذي شّكَل وجهَ األرِض كلِّها بالطريقِة نفِسها التي تعمُل بها يُد النحاِت في التمثاِل. أما األمطاُر 
والمياهُ الجاريةُ والمياهُ الجوفيةُ، فهَي ُمنهِمكةٌ على الدواِم في حتِّ الجباِل، وشقِّ الودياِن، وبناِء السهوِل. إنَّ هللاَ - سبحانَهُ وتعالى- هَو الذي أنزَل بقدرتِِه 
ْت  تلَك المياهَ، فسالَْت بها السهوُل واألوديةُ، فأحيا بها البلَد المْيَت، ثمَّ أسكنَها في بواطِن األرِض ونفَع بها الناَس، بعَدما غاثَها ورّواها وأنعَشها فاهتزَّ

وربَْت، وأنبتَْت مِن النباِت النضِر كّلً لوٍن بهيٍج يرفُّ بالحياِة ويشرُق باألنواِر. قاَل هللاُ تعالى في كتابِِه العزيِز: ) 
.")  

، الجزُء الثالُث، محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا، بتصرف الماُء في الفكِر اإلسالميِّ واألدِب العربيِّ
ثانيًا: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ في دفتري، ثمَّ أشارُك زمالئي أْو أفراَد أسرتي في إجابتي:

- أفسُر معانَي الكلماِت اآلتيِة مِن السياِق:  )منهمكة، سالت، غاث، ربت(
. - أذكُر أثريِن للماِء في سطِح األرِض وردا في النصِّ

- أوضُح جمالياِت الصورِة الفنيِة في عبارِة: "أما األمطاُر والمياهُ الجاريةُ والمياهُ الجوفيةُ، فهَي ُمنهِمكةٌ على الدواِم في حتِّ الجباِل، وشقِّ 
الودياِن، وبناِء السهوِل".

- أستخرُج مَن النصِّ سببًا ونتيجةً.
- أفكُر: كيَف سيكوُن شكُل سطِح األرِض لَْو لَْم تعمْل فيِه المياهُ، ولْم تؤثْر فيِه؟

- أوسُع الفقرةَ السابقةَ بجملٍة تصُف سعادةَ األرِض والنباتاِت بالماِء الُمنَزِل عليها، وأضيفُها إلى النصِّ في المكاِن المناسِب.
ثالثًا: أبحُث في شبكِة اإلنترنتِّ عْن فيديو يوضُح نموَّ النباِت بالتدريِج مْن بذرٍة إلى أْن يصبَح نباتًا ُمكتِماًل، ثمَّ أعرُضهُ على زمالئي أْو أفراِد أسرتي، 

واصفًا شفويًّا ما جرى على لساِن النبتِة التي ُرويَْت ونَمْت بعَد أْن ُسقيْت بالماِء.

 الّرياضيّاُت )حياةٌ في حوٍض مَن الماِء(
ألسماِك الزينِة موطٌن يمكُن لإلنساِن أْن يصنَعهُ من أحواِض األسماِك، ويعدُّ الماُء مْن أهمِّ العناصِر لتهيئِة بيئٍة مناسبٍة لبقائِها على قيِد الحياِة؛ لذا 
وجَب االهتماُم بكميِة الماِء في الحوِض، ودرجِة حرارتِِه، ونظافتِِه. وفي هذا النشاِط سأوظُف ما تعلمتُهُ في الرياضياِت عِن القياِس وما أعرفُهُ عِن 

األسماِك وخصائِصها وحاجتِها إلى الماِء لتصميِم حوِض سمٍك مناسٍب. 
مرحلةُ البحِث:

أجري بحثًا مستعينًا بزميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي ألختاَر نوًعا أْو أكثَر مْن أسماِك الزينِة ألصمَم حوًضا لها، ُمراِعيًا تحديَد ما يأتي:  
• طوُل كلِّ سمكٍة اخترتُها وعرُضها مَع قياساِت الزعانِف. 

• نوعيةُ غذائِها وطرائُق العنايِة بها.
• طبيعةُ الماِء الذي يناسبُها ودرجةُ حرارتِِه.

• أيُّ حقائَق مثيرٍة لالهتماِم حوَل نوِع السمِك الذي اخترتُهُ.

  مرحلةُ تصميِم حوِض السمِك وبنائِِه:
1.أصمُم حوَض السمِك الذي سيتسُع للسمكِة أِو األسماِك التي اخترتُها، وأحدُد أبعاَدهُ وأبنيِه باستخداِم الكرتوِن المقوى ُمراِعيًا أْن يسمَح الحوُض 

؟  لألسماِك التي اخترتُها بالحركِة بحّريٍّة، وأحدُد ماذا قْد يكوُن لديَّ أيًضا في حوِض السمِك الخاصِّ
2. أنشُئ نموذًجا تقريبيًّا بالقياساِت الحقيقيِة التي اخترتُها لكلٍّ مَن األسماِك، وحوِض السمِك. وأناقُش زميلي أْو معلمي أْو أحَد أفراِد أسرتي في سبِب اختياري.
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 مرحلةُ إيجاِد الحجِم والسعِة:
3.  أجُد حجَم حوِض السمِك الخاصِّ بي - مهماًل ُسْمَك الحوِض - بالسنتمتِر المكعِب والديسيمتِر المكعِب، ثمَّ أحدُد كميةَ الماِء باللتراِت التي يمكنُني 

ًرا إجابتي. ما العالقةُ بيَن حجِم حوِض السمِك وكميِة الماِء التي يمكنُني وضُعها فيِه؟  أْن أضَعها في حوِض السمِك، ُمبرِّ
4. أبحُث عْن قارورِة ماٍء متوافرٍة في المنزِل، أحدُد سعتَها، ثمَّ أحدُد كْم قارورةً سأحتاُج منها لملِء حوِض األسماِك بالكميِة المناسبِة مَن الماِء. 

ًحا ما تعلمتُهُ عْن أسماِك الزينِة وكيَف ساعدْتني معرفتي في الحجوِم   أعرُض ما قمُت بِه في هذا النشاِط على زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي، ُموضِّ
على اختياِر حوِض السمِك المناسِب لها، ُمبيِّنًا الحساباِت التي أجريتُها في أثناِء التنفيِذ.

سورةُ المؤمنون، اآليةُ 18
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األنشطةُ اإلضافيّةُ: 
. لَْت آيةً يرتبطُ معناها بالنصِّ اللغةُ العربيةُ: أستخرُج مْن سورِة فُصِّ

الرياضياُت: أنفُذ تجربةً عمليةً إلثباِت العالقِة بيَن وحداِت الحجِم والسعِة. أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة للحصوِل على تعليماٍت ولمشاهدِة 
فيديو عْن ذلَك.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

العلوُم: ينمي هذا النشاطُ لدى طفلي مهارةَ التفكيِر الناقِد واإلبداعيِّ باإلضافِة إلى مهارِة التجريِب وتحليِل الرسوِم واستخراِج الحقائِق لتوظيفِها في الحديِث 
عْن قضايا بيئيٍة عالميٍة، كما يزيُد مْن مهارتِِه في التعبيِر عْن أفكاِرِه أماَم زمالئِِه أْو أفراِد أسرتِِه، ودعِمها باألدلِة والشروحاِت المناسبِة مّما يزيُد مْن ثقتِِه 

بنفِسِه وقدرتِِه على التواصِل مَع اآلخريَن.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تعلِم أنشودٍة بمفرداٍت إنجليزيٍة جديدٍة، ثمَّ يركُز طفلي على خمِس كلماٍت ويكمُل معلوماٍت عْن كلِّ كلمٍة. 
لتعلِم اللغِة. بعَد ذلَك، سيالحظُ طفلي الكلماِت ذاَت القافيِة طريقةً لالستمتاِع باألنشودِة. أخيًرا، أساعُد طفلي على التدرِب على  تُعدُّ هِذِه طريقةً رائعةً 
تهجئِة الكلماِت الجديدِة واالستماِع إلى طريقِة نطقِها. هناَك عديٌد مَن القواميِس على اإلنترنتِّ التي تحتوي طرائَق نطٍق صوتيةً، ومْنها على سبيِل المثاِل:

 https://www.ldoceonline.com/

اللّغةُ العربيّةُ:  يمارُس طفلي في هذا النشاِط مهارةَ القراءِة الجهريِة، واستخالَص المعاني واألفكاِر والصوِر والدالالِت اللغويِة مْن نصٍّ مقروٍء، ثمَّ 
يمارُس مهارةَ توسيِع الفقرِة بجمٍل مْن إنشائِِه، ثمَّ يتحدُث بعَدها عْن فيديو يختاُرهُ بنفِسِه ويصُف مضمونَهُ بكلماتِِه شفويًّا. 

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على توظيِف مهاراتِِه في موضوعاِت القياِس في عمِل مشروٍع تطبيقيٍّ صغيٍر، ويعزُز لديِه بشكٍل خاصٍّ مفهوَمي 
الحجِم والسعِة، وقدرتَهُ على حساِب كلٍّ منهما بشكٍل دقيٍق وتبريِر تفكيِرِه. كما يمكنُهُ مِن اكتساِب معارَف جديدٍة حوَل أسماِك الزينِة وتربيتِها وربِط ذلَك 

بمبحِث الرياضياِت.  

َ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 بوساطِة الّرمِز 

سريِع االستجابِة.

  العلوُم:  )أشكاُل الماِء على سطِح األرِض( 
إلى مصادِر  لتمثيلِها، باإلضافِة  يقترُحها  التي  التجربِة  أدواِت  الطبيعِة وأساعُدهُ على توفيِر  الماِء في  الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي مراحَل دورِة 
المعرفِة التي يحتاُجها في البحِث عِن الحقائِق عْن واقِع المياِه على كوكِب األرِض، أشجُع طفلي في أثناِء شرِحِه خطواِت التجربِة وحديثِِه عْن أزمِة 

ًما التغذيةَ الراجعةَ المناسبةَ. المياِه العالميِة وأناقُشهُ فيها ُمقدِّ

)The Water Song( :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
أْو على Padlet. أشجُع  ْت مشاركتُهُ أعالهُ  ، يمكنُنا االستماُع للرابِط الذي تمَّ الطّريقةُ: أنشُد األنشودةَ مَع طفلي. إذا كاَن لدينا اتصاٌل باإلنترنتِّ
َف الكلماِت، ثمَّ أشرُح لطفلي أنَّ المخططاِت الرسوميةَ هَي طريقةٌ رائعةٌ لتعلِم كلماٍت  طفلي على االستماِع، وقراءِة األنشودِة مراٍت عدةً؛ لكْي يتعرَّ
جديدٍة؛ ألنها تسمُح لنا بتصوِر الكلماِت بداًل مْن حفِظها، ثمَّ أدعُم طفلي في إكماِل مخطِط رسٍم لكلِّ كلمٍة جديدٍة. أخيًرا، سوَف نحدُد 2-3 أزواٍج مَن 

الكلماِت المشتركِة بالقافيِة مَن األنشودِة حتى يتمكَن طفلي مْن تقديِر قيمِة اللغِة اإلنجليزيِة وجمالِها.

  اللّغةُ العربيّةُ: )الماُء فنّاٌن( 
 الطّريقةُ:  أقرأُ النصَّ مَع طفلي إْن أمكَن، وأستمُع لقراءتِِه وأوجههُ. أناقُش طفلي في فكرِة النصِّ ومعاني المفرداِت الجديدِة مِن السياِق، وأوجههُ 
إلى حلِّ المهماِت، وأتأكُد مْن فهِمِه المطلوَب مَن السؤاِل، ثمَّ أناقُشهُ في اإلجاباِت وأعزُزهُ. أستمُع لتحدِث طفلي ووصفِِه الفيديو الذي اختاَرهُ، وأثني 

عليِه، وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ إْن ُوجَدْت.

  الرياضياُت: )حياةٌ في حوٍض مَن الماِء(
 الطّريقةُ: أساعُد طفلي على البحِث عْن أنواِع أسماِك الزينِة المختلفِة ومعرفِة خصائِصها واالختياِر مْن بينِها، أعطيِه الحريةَ في االختياِر وأسألُهُ 
عْن أسباِب اختياِرِه هِذِه السمكةَ أِو األسماَك. أشجُعهُ على اإلبداِع عنَد تصميِم الحوِض ورسِم نموذٍج للسمكِة في أبعاِدها الحقيقيِة، أقدُم لَهُ تغذيةً 
راجعةً حوَل منطقيِة أبعاِد الحوِض الذي صمَمهُ وأطلُب إليِه تبريَر ذلَك. عنَد تحديِد كميِة المياِه المناسبِة لملِء الحوِض، أستمُع لطريقِة تفكيِرِه في 
كيفيِة معرفِة ذلَك. أوجههُ إلى استذكاِر ما تعلَمهُ عْن وحداِت قياِس كلٍّ مَن: الحجِم، والسعِة، والتحويِل بينَها في كتابِِه المدرسيِّ وتحديِد العالقِة بيَن 

الحجِم والسعِة.
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