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 اللّغةُ العربيّةُ: الماُء أصُل الحضارِة

: السادُس الصفُّ
نشاُط )10(: الماُء سرُّ الحياِة

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.	
• •باللّغِة•العربيِّة،•والتّعليماِت•باللّغِة•اإلنجليزيِّة.••••••	 •للنّصِّ تسجيٌل•صوتيٌّ

اسُم الطالِبالتاريُخ:اللغُة اإلنجليزيُةالرياضّياُتالعلوُمالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• ًفا•بعَض•التراكيِب•اللغويِة•الُمتعلَّمِة،•كاتًبا•فقرًة•ُمعبًِّرا•فيها•عْن•	 •قراءًة•جهريًة•صحيحًة،•ٌمتعرِّ النصَّ أقرأَ•
. موضوٍع•حياتيٍّ

• أتعرَف•بعَض•مصادِر•المياِه•غيِر•التقليديِة.•	
• ًرا•لها.	 •ذي•فئاٍت،•قارًئا•وُمفسِّ أنظَم•البياناِت•في•جدوٍل•تكراريٍّ
• 	. أتحدَث•مْن•4•إلى•5•جمٍل•أماَم•زمالئي•في•الصفِّ

أحتاُج إلى: دفتٍر•وقلٍم،•وقارورٍة•زجاجيٍة،•وماٍء•مالٍح.

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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•أشارُك•إجابتي•مَع•زمالئي•أْو•أفراِد•أسرتي: - ثالثاًا:•أجيُب•األسئلةَ•اآلتيةَ•على•دفتري،•ثمَّ
؟ -•ما•الفكرةُ•الرئيسةُ•في•النصِّ

-•أصُف•بعباراتي•تطوَر•حياِة•البشِر•حوَل•نهِر•النيِل•عبَر•السنيَن.
-•أوضُح•جماَل•التعبيِر•في•قوِل•الكاتِب:•»أخَذ•النهُر•الضائُع•في•المستنقِع•يلملُم•نفَسهُ،•ويتماسُك•ويجري•كما•تجري•األنهاُر«.
•أعرُض• •عْن•حضاراٍت•أخرى•قامْت•حوَل•مصادِر•المياِه،•ثمَّ -أبحُث•في•مصادِر•المعلوماِت•أْو•في•شبكِة•اإلنترنتِّ

•••••••••المعلوماِت•التي•حصلْت•عليها•على•زمالئي•أْو•أفراِد•أسرتي.•
رابعاًا:•أصنُف•الكلماِت•الموجودةَ•في•دوالِب•الكلماِت•المجاوِر؛•بتلوينِها•حسَب•المطلوِب:

اسٌم•مجرٌد:•••••••••••••••اسٌم•مزيٌد:•••
فعٌل•مجرٌد:••••••••••••••فعٌل•مزيٌد:•

نهر

يزرعون

حْرث

محراث

احتمال
حضارة

يتماسك

يجري

واسع

أَخذ

زْرع
صنعوا

•واالزدهاِر؛•حيُث•نشأِت•التجمعاُت•البشريةُ•وازدهَرْت•على•مقربٍة•مْن•مصادِر•المياِه. الماُء•أصُل•الحضارِة،•ومهُد•النموِّ
: أفكُر:•لماذا•قاَمِت•الحضاراُت•حوَل•مصادِر•المياِه؟•أناقُش•زميلي،•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•أفكاري. أوالاً

•أتبادُل•القراءةَ•والتقييَم•مَع• •اآلتَي•قراءةً•جهريةً••صحيحةً•ُمعبِّرةً،•ُمراِعيًا•عالماِت•الترقيِم،•والتلويَن•في•أدائي•وفَق•المعنى،•ثمَّ ثانياًا:•أقرأُ•النصَّ
أحِد•زمالئي،•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي:

•منطقتَهُ•لْم•يكْن•بها•ما•يشيُر•الحتماِل• •الغريَب•أنَّ »نهُر•النيِل،•النهُر•الذي•يهُب•الحياةَ،•قامْت•عليِه•حضارةٌ•عظيمةٌ•دامْت•آالَف•السنيَن،•ولكنَّ
أْن•تنشأَ•فيها•حضارةٌ•قبَل•أْن•يتكّوَن•النهُر،•فقْد•كاَن•النهُر•قبَل•عشرِة•آالِف•سنٍة•عبارةً•عْن•مستنقٍع•واسٍع،•وكاَن•سكاُن•المنطقِة•فالحيَن•بدائييَن•
التاليِة،•أخَذ•النهُر•الضائُع•في•المستنقِع•يلملُم•نفَسهُ،• •ذلَك•المستنقِع،•وعلى•مدى•آالِف•السنيَن• يزرعوَن•ما•يتيسُر•لهْم•مْن•حبوٍب•على•حوافِّ
الوليدِة،•فقْد•تزايدْت•خبراُت•السكاِن،•فاخترعوا• النهِر،•ترسخْت•مظاهُر•الحضارِة• ويتماسُك•ويجري•كما•تجري•األنهاُر.•وكلما•تأكدْت•هيئةُ•

المحراَث•واستأنسوا•الحيواناِت،•وصنعوا•القُماَش•وطوَب•البناِء،•وهَي•كلُّها•خبراٌت•لْم•تكْن•ستتوافُر•لهْم•بغيِر•عوٍن•مَن•النهِر.•
•النهَر•لْم•يكْن•طيبًا•مَعهْم•طواَل•الوقِت،•فقْد•كاَن•يقسو•أحيانًا،•فيفيُض•ليغرَق•الحرَث•والزرَع،•وهنا•أدرَك•الناُس•حاجتَهْم•إلى•التعاوِن• غيَر•أنَّ

والعمِل•بتنظيٍم،•وأْن•تكوَن•لهْم•قيادةٌ،•وهِذِه•كانْت•نواةَ•الحضارِة«.
مجلة•العربّي،•رجب•سعد•السيد،•اإلنسان•والبيئة،•شباط•2003،•بتصّرف
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 العلوُم: مصادُر المياِه غيُر التقليديِة
•منهُما•في•المكاِن•المخصِص. •أكتُب•وصفًا•لكلٍّ •منهُما•عنهُ•ثمَّ •الذي•يعبُّر•كلٌّ أتأمُل•الشكليِن•اآلتييِن•وأستكشُف•مصدَر•المياِه•غيَر•التقليديِّ

 الرياضيّاُت: معالجةُ المياِه العادمِة في األردنِّ

2

ا:•يعاني•العالَُم•كلُّهُ•مشكلةَ•تلوِث•المياِه.•أفكُر•في•وسائَل•للمحافظِة•على•المياِه•مَن•التلوِث•في•حياتي•اليوميِة،•مستعينًا•بالرسوماِت•اآلتيِة،•   خامساً
•أصمُم•بطاقةً•أكتُب•فيها•فقرةً•تحتوي•نصائَح•للحفاِظ•على•الماِء•مَن•التلوِث،•ُمراِعيًا•السالمةَ•اللغويةَ•وتوظيَف•عالماِت•الترقيِم.•أثري•بطاقتي• ثمَّ

•أعر•ُضها•على•زمالئي•أْو•أفراِد•أسرتي. بالرسوماِت•المعبرِة،•ثمَّ

•نتناقُش• •مصدٍر•مْن•مصادِر•المياِه•غيِر•التقليديِة•السابقيِن،•ثمَّ ًحا•مجاالِت•استخداِم•كلِّ أتحدُث•عما•كتْبُت•إلى•أحِد•زمالئي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي،•ُموضِّ
•نقيمهما.• ونتبادُل•اآلراَء•ثمَّ

-•أستخدُم•األدواِت•والموادَّ•اآلتيةَ•في•تحليِة•الماِء•للحصوِل•على•مياٍه•صالحٍة•للشرِب،•ُمحاِكيًا•عمليةَ•تحليِة•مياِه•البحِر:••قارورةٌ•زجاجيةٌ،•ماٌء•مالٌح.
•أعرُضها•على•زمالئي•أْو• ًحا•العملياِت•األساسيةَ•التي•تحدُث•خالَل•تحليِة•مياِه•البحاِر•والمحيطاِت،•ثمَّ أصُف•خطواِت•التجربِة•التي•نفذتُها،•ُموضِّ

أحِد•أفراِد•أسرتي،•ونتناقُش•في•النتائِج•نقيُّمها.
•أتحدُث• ًحا•فاعليتَها•وأبرَز•التحدياِت•التي•يواجهُها•القائموَن•عليها،•ثمَّ ،•ُموضِّ أبحُث•عْن•مشاريَع•الستثماِر•مصادِر•المياِه•غيِر•التقليديِة•في•األردنِّ

.)QR code(•عنها•أماَم•زمالئي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي.•يمكنُني•االستعانةُ•بمصادِر•المعرفِة•المتاحِة•والرمِز•سريِع•االستجابِة

الطلِب• وزيادِة• السكاِن،• عدِد• وازدياِد• المياِه،• • شحِّ مشكلِة• بسبِب• ؛• األردنِّ في• المائيِة• المصادِر• مَن• ا• ُمِهًمّ نًا• ُمكوِّ المعالجةُ• العادمةُ• المياهُ• أصبَحِت•
•المزروعاِت•وطرِحها•في•السدوِد•لغاياِت•التبريِد• •على•ريِّ •على•المياِه.•ويقتصُر•استخداُم•المياِه•العادمِة•المعالجِة•في•األردنِّ •والصناعيِّ الزراعيِّ

والصناعِة•في•مناجِم•الفوسفاِت.
•بالمتِر•المكعِب/•يوميًّا••كما•يأتي: *إذا•كانَْت•كمياُت•المياِه•العادمِة•التي•تتدفُق•إلى•30•محطةً•لمعالجِة•المياِه•العادمِة•في•األردنِّ

،4268•،3385•،2324•،3731•،7388•،3497•،1321•،3497•،1321•،4397•،8272•،2928•،14563•،12719•،7066
 1468•،6550•،1369•،8421•،13517•،895•،383•،712•،2087•،5040•،2832•،1262•،12683•،1945•،8086

•. ،•حقائُق•وأرقاٌم•2017،•وزارةُ•المياِه•والريِّ *•المصدُر:•قطاُع•المياِه•األردنيُّ

•ذي•فئاٍت•كما•يأتي: أنظُِّم•هِذِه•البياناِت•في•جدوٍل•تكراريٍّ
-•أحدُد•الفئةَ•األولى•وأبرُر•اختياَرها.

-•أوضُح•كيفيةَ•إيجاِد•بقيةَ•الفئاِت،•وما•الطريقةُ•التي•اتبعتُها•إليجاِد•التكراِر.
-•عنَد•كتابتي•الجدوَل،•أتأكُد•مْن•أْن•أوضَح•ما•يأتي•فيِه:•ماذا•تمثُل•الفئاُت؟•وماذا•يمثُل•التكراُر؟•

DESALINATION
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 Valuing Water :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

ًحا• ،•وأسأُل•زميلي•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•هِذِه•األسئلةَ.•أصّوُب•لَهُ•اإلجابةَ•غيَر•الصحيحِة•إْن•ُوِجَدْت،•ُموضِّ أكّوُن•خمسةَ•أسئلٍة•عْن•الجدوِل•التكراريِّ
لَهُ•سبَب•عدِم•صحتِها.

•أجيُب•عنها:• •ذي•الفئاِت،•أفّكُر•في•األسئلِة•اآلتيِة،•ثمَّ بناًء•على•تنظيمي•البياناِت•في•الجدوِل•التكراريِّ
•ذي•الفئاِت؟ -•ما•الفائدةُ•المرجوةُ•مْن•تمثيِل•هِذِه•البياناِت•في•الجدوِل•التكراريِّ

•ذي•فئاٍت،•وما•سلبياتُها؟ -•ما•إيجابياُت•تمثيِل•البياناِت•في•جدوٍل•تكراريٍّ
-•إذا•أرْدُت•التعديَل•على•جدولي•باختياِر•فئٍة•أخرى،•فما•الفئةُ•التي•سأختاُرها؟•ولماذا؟
-•إْن•أرْدُت•تنظيَم•هِذِه•البياناِت•بطريقٍة•أخرى،•فما•الطريقةُ•التي•سأختاُرها؟•ولماذا؟

،•ومعالجِة•المياِه•العادمِة،• •باالستعانِة•بزميلي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي•عْن•حقائَق•وأرقاٍم•مرتبطٍة•بواقِع•المياِه•في•األردنِّ أبحُث•في•شبكِة•اإلنترنتِّ
وأالحظُ•الطرائَق•التي•نُظَِّمِت•البياناُت•فيها،•وأفكُر:•ما•أهميةُ•مثِل•هِذِه•البياناِت؟•وما•دالالتُها•ومعانيها؟

March 22 is World Water Day. Let’s read the introduction to World Water Day from the website: 
(https://www.worldwaterday.org/learn( 

Valuing Water
Water•means•different•things•to•different•people.•It•is•important•to•your•home,•
your•livelihood,•your•religious•and•cultural•practices,•your•wellbeing•and•your•
local•environment.•For•example,•in•households,•schools•and•workplaces,•water•
can• mean• health,• hygiene,• dignity• and• productivity.• Today,• water• is• under•
extreme•threat•from•a•growing•population,•increasing•demands•of•agriculture•
and•industry,•and•the•worsening•impacts•of•climate•change.

In•your•notebooks,•complete•activities•1-3:•

1(•I•can•define•three•new•words•from•the•text•above•and•draw•pictures•for•the•
new words.

2(•I•can•think•of•2-3•reasons•why•water•is•important•for•us.•
3(•I•can•research•to•find•out•the•answers•to•these•two•questions:

a(When•World•Water•Day•was•first•celebrated?
b(How•many•people•around•the•world•do•not•have•access•to•clean•water?

4(•I•can•prepare•a•presentation•about•World•Water•Day.•
Begin•working•on•the•presentation•by•writing•4-5•sentences•here.•You•may•use•the•Internet•to•research•more•
about World Water Day. 
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

• ،•وتحليِل•الصوِر•الجماليِة•فيِه،•ثمَّ العربيّةُ:•يمارُس•طفلي•في•هذا•النشاِط•مهاراِت•القراءِة•الجهريِة،•واستخالِص•األفكاِر•مَن•النصِّ اللّغةُ 
•مشكلٍة•حياتيٍة.• يستخرُج•األسماَء•واألفعاَل•المجردةَ•والمزيدةَ•ويصنفُها.•يمارُس•طفلي•مهارةَ•كتابِة•فقرٍة•مْن•إنشائِِه•لحلِّ

العلوُم:•يطوُر•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•مهارةَ•االستكشاِف•والتحليِل،•فضاًل•عِن•التفكيِر•الناقِد،•عبَر•تحليِل•الشكليِن•واستكشاِف•ما•يعبّراِن•عنهُ،•
•يتحدُث•عنهُما•أمام•زمالئِِه•وأفراِد•أسرتِِه•ويتناقُش•فيِهما؛•ما•يزيُد•مْن•ثقتِِه•بنفِسِه،•إضافةً•إلى•إجراِء•تجربٍة•تحاكي•عمليةَ•تحليِة•مياِه•البحاِر• ثمَّ
باستخداِم•أدواٍت•ومواد•من•بيئته؛•ما•ينمي•لديِه•مهارةَ•التجريِب.•يربطُ•هذا•النشاط•طفلي•بقضايا•وطنِِه؛•إْذ•يتيُح•لَهُ•فرصةَ•البحِث•عْن•مشاريَع•

خاصٍة•باستثماِر•مصادِر•المياِه•غيِر•التقليديِة:•جدواها•وأبرُز•التحدياِت•التي•تواجهُ•القائميَن•عليها.••

•ذي•فئاٍت•وتفسيِرها،•عبَر•بياناٍت•حقيقيٍة•متعلقٍة•  الّرياضيّاُت:•يطبُق•طفلي•في•هذا•النشاِط•ما•تعلَمهُ•عْن•تنظيِم•البياناِت•في•جدوٍل•تكراريٍّ
•في•معالجِة•المياِه•العادمِة،•ويساعُدهُ•هذا•النشاطُ•على•إدراِك•أهميِة•البياناِت•في•الحياِة•العمليِة•وأهميِة•تنظيِمها،•كما•أنهُ•يعزُز•لديِه• بواقِع•األردنِّ
القدرةَ•على•تفسيِرها•واستخالِص•دالالِت•ومعاٍن•منها.•يشجُعهُ•أيًضا•هذا•النشاطُ•على•التفكيِر•في•بدائَل•وخياراٍت•فضلى•عنَد•تمثيِل•البياناِت.

•للمياِه،•الذي•يُحتفَُل•بِه•في•22•مْن•آذاَر•)مارس)،•وموضوُعهُ••في•عاِم•2021م• اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يتعّرُف•طفلي•عبَر•هذا•النشاِط•اليوَم•العالميَّ
•ما•تعلَمهُ• هَو•»تثميُن•المياِه«.•يحفُز•النشاطُ•طفلي•إلى•البحِث•عْن•أهميِة•المياِه•والتفكيِر•في•كيفيِة•توفيِرها.•يوجهُ•النشاطُ•طفلي•إلى•وضِع•كلِّ

. في•عرٍض•تقديميٍّ

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:

أدعُم•طفلي•في•فهِم•تعليماِت•المهّمِة،•أْو•إكماِل•األنشطِة•إذا•لزَم•األمُر،•ويمكنُهُ•الوصوُل•إلى•موارَد•إضافيٍّة،•ومقاطِع•فيديو،•وتعليماٍت•صوتيٍّة•
بواسطِة•الّرمِز•سريِع•االستجابِة:

  اللّغةُ العربيّةُ:

•أناقُشهُ•في•القضايا•الواردِة•في• •اإلجابِة•عِن•األسئلِة•التي•تليِه،•ثمَّ •والشكِل•المرفِق•بالنشاِط،•ثمَّ الطّريقةُ:•أوجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•النصِّ
،•وأساعُدهُ•على•الوصوِل•إلى•مصادِر•المعرفِة•المتاحِة•والرمِز•سريِع•االستجابِة•)QR Code)،•أستمُع•لطفلي•في•أثناِء•طرِحِه• النصِّ
•أطلُع•على•ما•كتبَهُ،•وأقدُم•لَهُ•التغذيةَ•الراجعةَ• األفكاَر•عْن•وسائِل•المحافظِة•على•المياِه•مَن•التلوِث•في•الحياِة•اليوميِة،•وأناقُشهُ•فيها،•ثمَّ

إْن•ُوِجَدْت.

  العلوُم: 

بتمعٍن؛• الشكليِن• قراءِة• إلى• طفلي• التقليديِة،•وأوجهُ• التقليديِة•ومصادِرها•غيِر• المياِه• بيَن•مصادِر• الفرَق• مَع•طفلي• أستذكُر• الطّريقةُ:•
النشاِط،•والوصوِل•إلى•مصادِر•المعرفِة• مْن•مصادِر•مياٍه•غيِر•تقليديٍة،•أساعُد•طفلي•على•توفيِر•أدواِت• الستكشاِف•ما•يعبّراِن•عنهُ•

المتاحِة،•والرمِز•سريع•االستجابِة•)QR code)؛•للبحِث•عما•يحتاُجهُ•مْن•معلوماٍت.•

  الرياضيّاُت:  

. •ذي•الفئاِت•بالرجوِع•إلى•كتابِِه•المدرسيِّ الطّريقةُ: أوجهُ•طفلي•إلى•استذكاِر•ما•تعلَمهُ•عْن•تنظيِم•البياناِت•في•الجدوِل•التكراريِّ
أجيُب•عْن•أسئلتِِه•عِن•الجدوِل•إْن•أمكَن،•وأتأكُد•مْن•وضوِح•أسئلتِِه،•ال•بأَس•إْن•أجبُت•إجابةً•غيَر•صحيحٍة،•لكْي•أتأكَد•مْن•فهِمِه•تفسيَر•

الجدوِل،•أطلُب•إليِه•أْن•يوضَح•لي•لماذا•كانَْت•إجابتي•غيَر•صحيحٍة.

  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: 

• •أفكاٍر•لْم•نناقْشها•سابقًا،•ثمَّ •مًعا•ونتناقُش•في•أيِّ •نقرأُ•النصَّ الطّريقةُ: أتحدُث•مَع•طفلي•حوَل•معنى•»تثميُن•المياهُ«•بالنسبِة•إلينا•أسرةً،•ثمَّ
•وكيَف•توفُر•األسرةُ•المياهَ. نعمُل•عبَر•األنشطِة•مًعا،•ونصمُم•أخيًرا•ملصقًا•أْو•مقطَع•فيديو•عْن•يوِم•المياِه•العالميِّ
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