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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )11(:  أزمة المياه في األردن

التّعريف بالنّشاط:
ــ اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحـّدد مكان تنفيذ 

األنشطة.
ــ أخبر الطّلبة أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث، هي: العلوم، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )العلوم(: اشرح للطلبة مفهوم البحث العلمي وخطواته وأهميته في حياتنا، عبر مناقشته في أمثلة حياتية وواقعية. وّجه الطلبة إلى  ■
البحث عن المفاهيم العلمية في مربع الحروف خطوة أولى؛ لتحديد الكلمات المفتاحية التي سيحتاج إليها في بحثه، بيِّْن للطلبة أهمية إجابة  األسئلة المرفقة 

لتحديد مشكلة البحث، ووضح لهم شروط سؤال البحث العلمي الجيد، وهي:
1. التركيز: أي أن جوابه منصب على مشكلة أو قضية معينة.

2. قبول البحث: عبر االستفادة من الدراسات السابقة.
3. إجابة السؤال: يستطيع الباحث العثور على اإلجابة ضمن الوقت المحدد له.

4. ارتباط السؤال بالدراسة: أي أن يكون السؤال أو المشكلة مرتبطة بمجال دراستك أو مجتمعك ارتباطًا وثيقًا.
5. استثارة الفضول.

6. تجنب األسئلة ذات اإلجابة بنعم أو ال.
التّحقّق من الفهم: استذكر مع الطلبة مصادر المياه بنوعيها في األردن، وأهم التحديات التي يواجهها األردن في قطاع المياه، اسأل الطلبة: لماذا 
َحْت  نحتاج إلى البحث العلمي في حياتنا؟ اطرح عليهم مشكلة قد تواجههم في حياتهم وكيف يمكنهم حلها باستخدام خطوات البحث العلمي التي ُوضِّ
سابقًا، مثل: ظهور النمل بكثرة في المنزل، وعدم التركيز في الدراسة وغيرها، اطلب إلى الطلبة طرح سؤال البحث في كل مرة مع مراعاة المعايير 

السابقة، لصياغة مشكلة البحث الخاصة بهم.

النّشاط الثّاني )اللغة العربية(: أخبر الطلبة أن هذا النشاط جزء من بحث يقومون به بصورة تكاملية مع المباحث األخرى عن مشكلة المياه في  ■
األردن وحلولها، وهو خطوة لتوضيح الخلفية العلمية التي يمتلكها الطلبة عن الموضوع. اسأل الطلبة عما تعلموه في نشاط العلوم عن أزمة المياه 
في األردن، وناقشهم في أهم المعلومات، ثم اقرأ لهم النص قراءة قدوة، وناقشهم فيه، وتأكد من فهمهم المفردات واألفكار. قسم الطلبة أزواًجا لتبادل 
القراءة والتقييم وتابع قراءتهم، ثم وجههم إلى حّل المهمات وتابعهم في ذلك. بعد ذلك وجههم إلى جمع المعلومات الالزمة للتحدث، وأخبرهم أن 

األسئلة المقترحة وضعت إلعانتهم على جمع األفكار، وذكرهم بمعايير مهارة التحدث.  
التّحقّق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما المقصود بالبحث العلمي؟ ما أسباب أزمة الماء في األردن؟ ما الحلول المقترحة لحلها؟ ما 

معايير القراءة الجهرية؟ ما معايير مهارة التحدث؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

يوضح مصادر المياه وبعض مشكالتها في األردن.       	 
ًرا المفردات والتراكيب الجديدة، ُمستعينًا بما يقرأ في حل ما يواجه من مشكالت، ُموظِّفًا 	  يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة، ُمفسِّ

في تحدثه ما اكتسبه من مفردات ومفاهيم وأفكار.
 	if/then يكتب فرضيات باستخدام نموذج
يمثّل البيانات بالطريقة المناسبة. 	 

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
 العلوم: مفهوم البحث العلمي وخطواته، ومفهوم كل من مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية.	 
اللغة العربية: تنظيم المعلومات وعرضها في التحدث، وحّل المشكالت.	 
اللغة اإلنجليزية: كتابة جمل بسيطة، وحل المشكالت.	 
الرياضيات: تنظيم البيانات في الجداول التكرارية، وطرائق تمثيل البيانات المختلفة.     	 
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النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(: اسأل الطلبة عما إذا كانوا يعرفون طريقة البحث العلمية . أنشئ خريطة ذهنية معهم. قدم المصطلحات الثالثة  ■
باللغة اإلنجليزية عبر األمثلة، واجعلهم يتوصلون إلى الترجمة الصحيحة باللغة العربية. يمكنك  إنشاء مزيد من األمثلة على النحو الذي تراه 

مناسبًا. وضح لهم كيفية استخدام تنسيق If / then لكتابة الفرضيات. اطلب إلى الطلبة كتابة فرضياتهم ثم تحقق منها.
التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ما أهمية طرح فرضية في تقدم العلوم؟ هل تساعد خطوات كتابة الفرضية على تنظيم التفكير؟ 

اشرح ذلك.
النّشاط الّرابع )الرياضيات(: اسأل الطلبة بعد أن وضعت الفرضيات: كيف تتحقق من صحتها؟ أخبر الطلبة عن هذه المرحلة من مراحل  ■

البحث التي تسّمى اختبار الفرضيات، نبّه الطلبة إلى دور اإلحصاء وجمع البيانات األساسية في هذه المرحلة. وضح لهم أنه في األبحاث 
الفعلية تُجَمع البيانات، وهناك طرائق لجمعها، ثم تنظيمها، أما في هذا النشاط، فسيعتمدون على إيجاد البيانات المنشورة في المصادر الموثقة 

لتنظيمها واختبار الفرضيات في ضوئها. 
التّحقّق من الفهم: تأكد من المعارف السابقة للطلبة عن طريق سؤالهم: ما طرائق تمثيل البيانات التي تعلمتها سابقًا؟ ما خطوات تمثيل 

البيانات باستخدام: المدرج التكراري، والمضلع التكراري، والمنحنى التكراري والقطاع الدائري؟ ما مميزات كّل طريقة؟ وما سلبياتها؟ 

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
ــ  اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.

وإجابة  البحث،  سؤال  وصياغتهم  بالنشاط  المرفقة  األسئلة  إجابتهم  أثناء  في  الطلبة  توجيه  العلوم  معلمي  على  يتعين  العلوم:  معلمو   .1
استفساراتهم وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم.

2. معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية حث الطلبة على تنفيذ المهاّم وتبادل التقويم مع أقرانهم، والتأكد من قدرتهم على 
تنظيم المعلومات، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم، وكذلك توجيههم إلى االنتفاع بالتغذية الراجعة المقدمة من زمالئهم وأسرهم.

3. معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: شجع الطلبة على ربط التمرين بنشاط العلوم. تأكد من تمكنهم من مفهوم الفرضية والمتغيرات. اطلب إلى الطلبة 
مشاركة استفساراتهم مع أقرانهم والرجوع إليك للتأكد.

4. معلّمو الّرياضيّات: يتعين على معلمي الرياضيات مالحظة اختيارات الطلبة لبيانات الدراسة، وسؤالهم عن سبب اختيارها، وكيف ترتبط 
بفرضياتهم ومشكلة البحث، ثم اطلب إليهم توضيح الطريقة التي مثلوا بها هذه البيانات والخطوات التي نفذوها، وسبب اختيارهم هذه الطريقة 

على وجه الخصوص. كذلك يتعين عليهم تقديم التغذية الراجعة للطلبة. 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

1. العلوم: قد تواجه بعض الطلبة صعوبة في صياغة سؤال البحث صياغة صحيحة، وّجه الطلبة إلى مصادر المعرفة المتاحة والرمز سريع 
االستجابة )QR Code(؛ إلدراك خطوات البحث العلمي ومعايير كتابة سؤال البحث إدراًكا جيًدا عبر أمثلة بسيطة تعرض لهم.

2. اللغة العربية: قد يجهل بعض الطلبة مفهوم البحث العلمي، فاشرحه لهم ُمبيِّنًا لهم الترابط في المهمات بين المباحث. قد يواجه بعض 
الطلبة صعوبة في فهم النصوص الجديدة واستخالص األفكار منها، دربهم على ذلك بتقسيم النص الذي سيستخرجون المعلومات منه، وطرح 

سؤال محدد عن كل جزء، ثم وجههم إلى تنظيم األفكار للتحدث. 

3. اللّغة اإلنجليزيّة: قد يواجه بعض الطلبة مشكلة في المفردات. يمكنك أن تطلب إليهم كتابة بعض الكلمات المفتاحية في التعريفات باللغة 
العربية. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تطبيق كتابة الفرضية. أخبرهم أن كتابة الفرضيات هي أفضل طرائق تنظيم التفكير والكتابة مًعا.

4. الّرياضيّات:  قد تواجه بعض الطلبة صعوبة في إيجاد بيانات مرتبطة بالفرضيات التي أعّدوها، اطلب إليهم عندئٍذ إيجاد بيانات تمثل 
حقائق عن واقع المياه في األردن. قد يجد بعضهم صعوبة في تمثيل البيانات بطريقة مختلفة، ذّكر الطلبة بطرائق تمثيل البيانات التي تعلموها، 

وخصائص كل طريقة ومزاياها، وأين يمكن استخدامها. يمكنك تقديم أمثلة على بيانات أبسط لتوضيح ذلك. 
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