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يعتمُد األردنُّ على مصادَر مائيٍة متنوعٍة بيَن التقليديِة وغيِر التقليديِة لتوفيِر حاجاتِِه مَن المياِه لغاياِت الشرِب، وريِّ المزروعاِت، 
والصناعِة وغيِرها، ومَع ذلَك فإنَّ األردنَّ يواجهُ تحديًا كبيًرا في توفيِر ما يحتاُجهُ األفراُد مْن مياٍه، حيُث يُصنَُّف حاليًّا مْن أفقِر 
عشِر دوٍل في العالِم في مصادِر المياِه. أوظُف خطواِت البحِث العلميِّ في تحديِد هِذِه المشكلِة، واستقصاِء أسبابِها، واقتراِح بعِض 

الحلوِل والتوصياِت للتقليِل مْن أثِرها.
ملحوظةٌ: سأنفُذ في كلِّ نشاٍط خطوةً مْن خطواِت البحِث العلميِّ طواَل أسبوعيِن؛ بهدِف تحديِد المشكلِة، وجمِع المعلوماِت، 

ووضِع الفرضياِت واختباِرها، والوصوِل إلى النتائِج وتفسيِرها، انتهاًء بتقديِم التوصياِت واقتراِح الحلوِل المناسبِة.

 العلوُم: تحديُد المشكلِة
  يتوقُع الخبراُء أنهُ بحلوِل عاِم 2025 سيكوُن نصيُب المواطِن 
هَو  العالميِّ  الفقِر  )حدُّ  سنويًّا  مكعبًا  متًرا  المياِه 91  مَن  األردنيِّ 
1000 متٍر مكعٍب مَن المياِه سنويًّا للفرِد الواحِد(، ما يضُع األردنَّ 

في قائمِة البلداِن األفقِر في مصادِر المياِه في العالِم.
أوًل: الكلماُت المفتاحيةُ

 أبحُث عِن المفهوِم الذي تعبُِّر عنهُ كلُّ عبارٍة مَن العباراِت اآلتيِة داخَل المربِع المجاوِر. )كلُّ مفهوٍم يمثُل كلمةً مفتاحيةً أحتاُج إليها 
في بحثي(.

1.المصدُر الرئيُس للمياِه على سطِح األرِض.
2.المياهُ على سطِح األرِض.

. 3.المصدُر الرئيُس للمياِه في األردنِّ
. 4.مْن مصادِر المياِه التقليديِة في األردنِّ

. 5.مْن مصادِر المياِه غيِر التقليديِة في األردنِّ
. 6.القطاُع األكثُر استهالًكا للمياِه في األردنِّ

7.جمُع األمطاِر من أسطِح المنازِل والمؤسساِت لالستفادِة منها.
8.مجموُع ما تشّكلُهُ مْن مساحِة األردنِّ هَو %93.

. 9.مْن مشكالِت المياِه في األردنِّ الناتجِة مِن انخفاِض معدِل الهطِل السنويِّ
10.تغيُُّر الخصائِص الفيزيائيِة والكيميائيِة والحيويِة للماِء ما يجعلُها غيَر صالحٍة للشرِب.

11.المياهُ الخارجةُ مَن المغاسِل وأحواِض االستحماِم والغساالِت والمصارِف األرضيِة.

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.	 

: السادُس الّصفُّ
نشاُط )11(: أزمُة المياِه في األردنِّ

غُة العربّيُةالعلوُم غُة اإلنجليزّيُةاللُّ اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتاللُّ

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
 	. أوضَح مصادَر المياِه وبعَض مشكالتِها في األردنِّ
ًرا المفرداِت والتراكيَب الجديدةَ، ُمستعينًا بما أقرأُ في 	  أقرأَ النصَّ قراءةً جهريةً صحيحةً وُمعبِّرةً، ُمفسِّ

حلِّ ما أواجهُ مْن مشكالٍت، ُموظِّفًا في تحدثي ما اكتسبتُهُ مْن مفرداٍت ومفاهيَم وأفكاٍر.
 	If/then أكتَب فرضيةً باستخداِم نموذِج
أمثَّل البياناِت بالطريقِة المناسبِة. 	 

أحتاُج إلى: قلٍم ودفتٍر. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ثانيًا: أحدُد مشكلةَ البحِث
، ثمَّ أصنفُها إلى مصادَر تقليديٍة ومصادَر غيِر تقليديٍة.  أستذكُر مَع زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي بعَض مصادِر المياِه في األردنِّ

- أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ، ُمحاِواًل تحديَد مشكلِة بحثي:
1. كيَف يؤثُر مناُخ األردنِّ في مصادِر المياِه المتاحِة للسكاِن؟

2. كيَف أثَرِت أوضاُع الدوِل الشقيقِة السياسيةُ في حصِة الفرِد السنويِة للمياِه؟
. 3. ما أهمُّ المشكالِت التي تواجهُها الخزاناُت الجوفيةُ بوصفِها المصدَر الرئيَس للمياِه في األردنِّ

؟ لماذا؟ 4. هْل تكفي مياهُ السدوِد، ومعالجةُ المياِه العادمِة، وتحليةُ مياِه البحاِر حاجةَ األفراِد مَن المياِه في األردنِّ
؟  5. كيَف يسهُم سلوُك األفراِد في تفاقِم مشكلِة المياِه في األردنِّ

- أحدُد مشكلةَ بحثي بسؤاٍل يحتاُج إلى إجابٍة. )أختاُر أحَد العوامِل السابقِة أْو غيَرها في تحديِد مشكلِة البحِث، كما يمكنُني االستعانةُ 
.) بالرمِز سريِع االستجابِة )QR Code(؛ لمعرفِة معاييِر كتابِة سؤاِل البحِث العلميِّ

 - أناقُش معلمي أْو أحَد أفراِد أسرتي في مشكلِة البحِث؛ للحصوِل على التغذيِة الراجعِة المناسبِة.
 اللّغةُ العربيّةُ:الخلفيةُ العلميةُ

أوًل: أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً جهريةً، ُمراِعيًا الضبطَ الصحيَح، والتنغيَم المناسَب وفَق المعنى، وأطلُب إلى أحِد زمالئي تقويَم أدائي، ونتبادُل األدواَر 
في التقييِم، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:

. والناُس قلما تربطُ بيَن المجاعِة والعطِش؛ ألنَّ  . ويقولوَن إنَّ في األرض عطًشا، وهذا قوٌل حقٌّ     "يقولوَن إنَّ في األرِض مجاعةً، وهذا قوٌل حقٌّ
العطَش عنَدهْم عطُش الخالئِق. وينَسْوَن العطَش األكبَر، عطَش األرِض. وينَسْوَن أنَّ عطَش األرِض رابٌض خلَف كلِّ مجاعٍة. وينَسْوَن أنَّ ما على 
األرِض ال ينبُت لوال الماُء، وإْذ يصبُح الماُء ندرةً، يصبُح النباُت ندرةً، ويعزُّ الطعاُم لإلنساِن والحيواِن. فكيَف يتمكُن اإلنساُن مْن زيادِة هذا المورِد 
األعظِم؛ ليروَي صحاريَهُ حيثُما كاَن في األرِض جدٌب، ليُشبَع ولو بعَض إشباٍع تلَك األفواهَ التي ما تفتأُ تتزايُد بزيادِة المواليِد فوَق سطِح األرِض؟". 

في سبيِل موسوعٍة علميٍة، أحمد زكي، بتصّرٍف 
 ثانيًا: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ في دفتري، ثمَّ أشارُك زمالئي أْو أفراَد أسرتي في إجابتي:

- أحدُد معانَي الكلماِت اآلتيِة مَن السياِق أْو باستخداِم المعجِم، ُمستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي: رابض، جدب، يعّز، األفواه.  
: المخلوقات، سطح، قلّة، ما تزال. - أبحُث عْن مرادفاِت الكلماِت اآلتيِة في النصِّ

- ما الرابطُ بيَن المجاعِة والعطِش؟
- َذَكَر النصُّ أحَد أسباِب مشكلِة نقِص المياِه، أبيّنُهُ.

؟ ﴾ )سورةُ األنبياِء، اآليةُ 30( أيَن أجُد هذا المعنى في النصِّ - قاَل هللاُ تعالى: ﴿
- أبيُن جماَل التصويِر في قوِل الكاتِب: "وينَسْوَن أنَّ عطَش األرِض رابٌض خلَف كلِّ مجاعٍة".

؛ للتحدِث أماَم زمالئي أْو أفراِد أسرتي  ، وبمصادِر المعرفِة على اإلنترنتِّ ثالثًا: أستعيُن بما تعلمتُهُ في نشاِط العلوِم عْن أسباِب شحِّ المياِه في األردنِّ
، ويمكنُني االستعانةُ باألسئلِة اآلتيِة:  ، ُمراِعيًا في تحدثي ترابطَ األفكاِر، ولغةَ الجسِد، والتواصَل البصريَّ عْن أسباِب أزمِة المياِه في األردنِّ

- ما األدلةُ على أنَّ األردنَّ يعاني أزمةً في المياِه؟
؟ - ما أسباُب زيادِة أزمِة المياِه في األردنِّ

؟ - كيَف يؤثُر تغيُُّر المناِخ في أمِن األردنِّ المائيِّ
- ما اإلجراءاُت التي يمكُن تنفيُذها لحلِّ مشكلِة أزمِة المياِه في األردنِّ أِو تخفيفِها؟

)Hypothesis( :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
This week we will learn how to write a hypothesis. First let us learn the meanings of three important words. 
 1. Write the suitable translation in the blank space under each word.
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متغيٌر مستقلٌّ – فرضيةٌ - متغيٌر تابٌع

Example of independent and dependent variables

 2. If/then Statements
We will begin writing hypotheses using the if/

then...because statements. Read the examples below. 
	  If you eat healthy food every day, then you will 

grow up stronger because healthy food gives you 
nutrients. 

	 If you add only little water, then the plant will not 
grow. 
 2 a( Now write a hypothesis for this question:
Question: What effect does the amount of light 

have on plant growth?
hypothesis: 
If _____________________________________

_________________________________________,
then ___________________________________

_________________________________________
because _________________________________________________________________________. 
  b( Write a hypothesis for the question in the science activity. 
Question: 
Hypothesis:  
If _______________________________________________________________________________,
then ____________________________________________________________________________
because _________________________________________________________________________.

 الّرياضيّاُت: اختباُر الفرضياِت  

ْدُت المشكلةَ ووضْعُت الفرضياِت، سأختبُر هِذِه الفرضياِت عبَر جْمِع البياناِت حولَها، لكْي أصَل إلى الفرضيِة الصحيحِة منها، ُمستبِعًدا   بعَد أْن حدَّ
الفرضيةَ غيَر الصحيحِة.

في  وضْعتُها  التي  المتغيراِت  بيَن  العالقاِت  تُظِهُر  أرقاًما  تتضمُن  بياناٍت  جْمِع  ابتغاَء  )WebQuest(؛  اإلنترنتِّ  مواقِع  عبَر  ُمرتِحاًل  سأبحُث   .1
الفرضياِت، على سبيِل المثاِل، إذا كانَْت فرضيتي تتضمُن العالقةَ بيَن عدِد السكاِن واستهالِك المياِه، سأجمُع بياناٍت تتضمُن أرقاًما تُظِهُر العالقةَ بيَن 

هذيِن المتغيريِن. 
2. أستعيُن بالمصادِر اآلتيِة عبَر اإلنترنتِّ أْو أيِّ مصادَر أخرى مفتوحٍة موثقٍة بإشراِف أسرتي، ُمستعِماًل خاصيةَ طباعِة الشاشِة )print screen(؛ 

لتوثيِق البياناِت التي حصْلُت عليها، وطريقِة عرِضها في الموقِع. 
 https://bit.ly/3rFHAVY   ُالموقُع الرسميُّ للحكومِة اإللكترونيِة/ المملكةُ األردنيةُ الهاشميةُ/ البياناُت المفتوحة -

DefinitionEnglish

an idea that is suggested as an explanation for something, but not 
yet proved to be true

a( hypothesis 
--------------------------------------------------------

------------------------

what we change to see what happens.
b( independent variable )A(

--------------------------------------------------------
------------------------

what we are measure or observe to see if changing )A( has any 
effect.

c( dependent variable )B(
--------------------------------------------------------

------------------------
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https://bit.ly/39xlqz7  :ُالمملكةُ األردنيةُ الهاشمية / - موقُع وزارِة المياِه والريِّ
ًدا المعلوماِت التي يمكُن استخالُصها مْن هِذِه التمثيالِت، وكيفيةَ  3.أالحظُ طرائَق تمثيِل البياناِت المستخدمةَ في مصدِر معلوماتي، وأسمي كاّلً منها، ُمحدِّ

االستفادِة منها في اختباِر فرضياتي. 
ًحا سبَب اختياِرها.	  هْل يمكنُني اختياُر طريقٍة أخرى لتمثيِل هِذِه البياناِت؟ أذكُرها ُموضِّ
أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في أفكاري. 	 

ًرا سبَب اختياِرها، ثمَّ أوضُح  4. أبحُث في الموقع عْن بياناٍت، وأنظُمها في جدوٍل، ثمَّ أمثِّلُها ُمستعِماًل إحدى الطرائِق التي تعلْمتُها في تمثيِل البياناِت، ُمبرِّ
؛ ألستذكَر ما تعلمتُهُ حوَل طرائِق تمثيِل البياناِت المختلفِة.  لزميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي الخطواِت التي نفْذتُها، ُمستعينًا بكتابي المدرسيِّ

ملحوظةٌ: سأفّسُر هِذِه البياناِت وأحللُها وأستخلُص منها النتائَج األسبوَع القادَم، ُمستكِماًل خطواِت البحِث التي بدْأتُها هذا األسبوَع. 

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

العلوُم: يزيُد هذا النشاطُ وعَي طفلي بأبرِز التحدياِت التي تواجهُ األردنَّ في مجاِل المياِه، كما يطوُر لديِه مهارةَ طرِح األسئلِة خطوةً أولى مْن خطواِت 
. ؛ الستقصاِء إحدى مشكالِت المياِه في األردنِّ البحِث العلميِّ

ا ويجيُب أسئلةً تقيُس فهَمهُ ما يقرأُ، ثمَّ يستعيُن بنشاِط العلوِم واإلنترنّت؛ للحصوِل على أفكاٍر يستعيُن بها في  اللّغةُ العربيّةُ: يقرأُ طفلي في هذا النشاِط نّصً
تحدثِِه. وينمي هذا النشاطُ لدى طفلي مهارتَي القراءِة الجهريِة االستيعابيِة، والبحِث عِن المعلوماِت وتنظيِمها وتلخيِصها؛ لتوظيفِها في التحدِث. وينمي 

لديِه كذلَك مهارةَ حلِّ المشكالِت.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تنفيِذ الخطوِة الثالثِة في البحِث، وهَي كتابةُ الفرضياِت، وعليِه، سيتعلُم طفلي ثالثةَ مصطلحاٍت رئيسةً 
.if / then باللغتيِن اإلنجليزيِة والعربيِة، فضاًل عْن كتابِة الفرضيِة باستخداِم تنسيِق

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على إدراِك أهميِة علِم اإلحصاِء وتحليِل البياناِت في اختباِر صحِة الفرضياِت في البحوِث، وإدراِك أهميِة تنظيِم 
ِن مِن استخالِص معلوماٍت تساعُد على اتخاِذ القراِر. خالَل هذا النشاِط سيبحُث طفلي ويقيُم البياناِت المتوافرةَ ويختاُر ما يناسُب  البياناِت وتمثيلِها؛ للتمكُّ
فرضياتِِه؛ لتعزيِز مهارتِِه في البحِث والتفكيِر الناقِد، كذلَك سيوظُف طفلي طرائَق تمثيِل البياناِت، ُمدِرًكا أوجهَ تشابِه هِذِه الطرائِق وأوجهَ اختالفِها وأهميةَ 

كلِّ تمثيٍل منها، وُمبيِّنًا أكثَرها مناسبةً لتمثيِل بياناٍت خاصٍة بموقٍف معيٍن، ما يعزُز لديِه القدرةَ على حلِّ المشكالِت. 

َ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: 
الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي مصادَر المياِه في األردنِّ بنوعيها، وأوجهُ طفلي إلى لعبِة البحِث عِن المفاهيِم العلميِة خطوةً أولى لتحديِد الكلماِت المفتاحيِة 
هُ، ثمَّ أناقُشهُ في سؤاِل البحِث الذي صاَغهُ وفي  التي سيحتاُج إليها في بحثِِه، وأوجههُ إلى إجابِة األسئلِة؛ لمساعدتِِه على تحديِد مشكلِة البحِث الذي سيِعدُّ

درجِة وضوِحِه. 
  اللّغةُ العربيّةُ: 

، وأوجههُ إلى حلِّ األسئلِة، وأتأكُد مْن صحِة إجاباتِِه. أناقُش طفلي  الطّريقةُ: أقرأُ النصَّ مَع طفلي وأتأكُد مْن فهِمِه إياهُ، وأناقُشهُ في الفكرِة العامِة في النصِّ
؛ ليستعيَن بذلَك مَع عدٍد مَن األسئلِة المقترحِة في التحدِث، وأستمُع لتحدثِِه وأثني عليِه وأقدُم لَهُ  في ما تعلَمهُ في نشاِط العلوِم عْن أزمِة الماِء في األردنِّ

التغذيةَ الراجعةَ المناسبةَ.

  اللّغة اإلنجليزيةُ: 
الطّريقةُ: أدعُم طفلي في التماريِن عبَر تعلُِّم الكلماِت اإلنجليزيِة وتعريفاتِها أواًل، ثمَّ مطابقِة الكلماِت اإلنجليزيِة بالكلماِت العربيِة الصحيحِة. اقرأُ أمثلةَ 

الفرضيِة المقدمِة، ثمَّ أشجُع طفلي على كتابِة فرضيتِِه الخاصِة بِه.

  الّرياضيّاُت:       
الطّريقةُ: أساعُد طفلي على البحِث في المصادِر المفتوحِة الموثقِة؛ إليجاِد بياناٍت مرتبطٍة بالفرضياِت التي وضَعها، أقرأُ مَعهُ هِذِه البياناِت، وأناقُشهُ في 
؛ الستذكاِر ما تعلَمهُ  معناها. أسألُهُ: كيَف يمكنَُك تمثيلُها؟ ما الطرائُق التي تعلْمتها لتمثيِل البياناِت؟ ما مزايا كلِّ طريقٍة؟ ثمَّ أوجههُ إلى الكتاِب المدرسيِّ

حوَل طرائِق تمثيِل البياناِت وأهميتِها. 
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