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 الرياضيّاُت: تحليُل البياناِت

 Writing Your Conclusion :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

: السادُس الصفُّ
؟ نشاُط )12(: ما حلُّ أزمِة المياِه في األردنِّ

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.	

اسُم الطالِبالتاريُخ:الّلغُة العربيُةالعلوُماللغُة اإلنجليزيُةالرياضّياُت

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

• أفّسَر•البياناِت•الممثلَة•بطرائَق•مختلفٍة.	
• أكتَب•فقرًة•ختاميًة•بالتنظيِم•الصحيِح،•مثَل:•جملٍة•مفتاحيٍة،•وجمٍل•بنائيٍة،•وجمٍل•ختاميٍة.	
• ،•ُمحاِكًيا•بعَض•هِذِه•الحلوِل•عمليًّا.	 أقترَح•حلوًل•لمشكالِت•المياِه•في•األردنِّ
• الُمتعلَّمِة،•	 اللغويِة• التراكيِب•واألساليِب• بعَض• منُه• ٌمستخِرًجا• ُمعبِّرًة،• قراءًة•جهريًة•صحيحًة• • النصَّ أقرأَ•

. •مْن•مشكلِة•أزمِة•المياِه•في•األردنِّ ًما•مطويًة•عْن•كيفيِة•الحدِّ ُمصمِّ

،•ولصٍق•)سليكون،•أْو•شريٍط•لصٍق•شفاٍف(،•وقلِم•تخطيٍط،•وثالثِة•أوعيٍة•شفافٍة•بالستيكيٍة،•وأنبوٍب• ى،•ومقصٍّ أحتاُج إلى:•قلٍم•ودفتٍر،•وكرتوٍن•مقًوّ
•طولُهُ•نصُف•متٍر•وقطُرهُ•1-2•سم،•وماٍء،•وحًصى. بالستيكيٍّ

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









جسور التعلم
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ُرها•وأستخلُص•منها• بعَد•أْن•جمْعُت•بياناٍت•حوَل•مشكلِة•بحثي•وفرضياتِِه،•ومثْلتُها•بالطريقِة•المناسبِة•في•نشاِط•األسبوِع•السابِق،•سأقرُؤها•وأفسِّ
معلوماٍت•مفيدةً.

،•وأكتُب•فقرةً•حوَل•ما•استخلصتُهُ•مْن•معلوماٍت. •أتأمُل•في•تمثيِل•البياناِت•الذي•لديَّ
تساعدني•األسئلةُ•اآلتيةُ•على•كتابِة•الفقرِة:

•البياناِت•أكثُر•تكراًرا؟•وماذا•تمثُّل؟•هْل•أستطيُع•توقَُّع•سبِب•ذلَك؟ 1.•أيُّ
•تكراًرا؟•وماذا•تمثُّل؟•هْل•أستطيُع•توقَُّع•سبِب•ذلَك؟ •البياناِت•أقلُّ 2.•أيُّ

•مقارناٍت•مهّمٍة•بيَن•البياناِت•التي•يمكنُني•اإلشارةُ•إليها؟ 3.•هْل•هناَك•أيُّ
4.•هْل•أستطيُع•أْن•أقّدَر•العدد•الذي•تقترُب•منهُ•أغلُب•البياناِت؟

5.•هْل•هناَك•بياناٌت•شاذةٌ•)تكراُرها•يختلُف•كثيًرا•عْن•أغلِب•البياناِت(؟•هْل•أستطيُع•توقََّع•سبِب•ذلَك؟
6.•كيَف•ساعَدني•تمثيُل•هِذِه•البياناِت•على•بناِء•استنتاجاٍت•حوَل•الفرضياِت•التي•وضْعتُها؟•هْل•فرضياتي•صحيحةٌ•أْم•هْل•هَي•غيُر•صحيحٍة؟

•أناقُش•زميلي•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•تفسيِر•البياناِت•وتمثيالتِها•التي•تمّكْنُت•مْن•قراءتِها.•

Now, it is time to write a conclusion for your previous work. The conclusion is a summary of your research and 
experiment. It tells others what you have learned.
Some•questions•to•think•about•when•writing•a•conclusion:••
●•Was•your•hypothesis•correct?
●•Did•you•include•your•evidence?
●•Did•you•need•to•do•the•experiment•again•and•change•the•variable?
•You••may•use•this•template•to•write•your•conclusion:
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 العلوُم: التوصياُت والحلوُل
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1.Rewrite the hypothesis
    My hypothesis stated……….
2. Support/reject the hypothesis according to the information and data you learned
•••••The•data•I•collected•)supports/rejects(•my•hypothesis.
3.•Explain•your•data•)show•numbers•or•summarize•information•you•read(
    My data showed……….
4. Reach a conclusion
    I conclude………..
5. Ask a new question
    I now wonder ……….
6. Explain ways to improve the experiment
    If I were to do this experiment again, I would try …..

Start writing! 

ُن• بعَد•أْن•حدْدُت•المشكلةَ،•وجمْعُت•المعلوماِت،•وُصْغُت•بعَض•الفرضياِت•واختبرتُها،•وحلْلُت•البياناِت•في•النشاِط•السابِق،•سأكتُب•بعَض•التوصياِت•وأُدوِّ
•في•هذا•النشاِط. بعَض•الحلوِل•لمشكلِة•المياِه•في•األردنِّ

: التوصياُت أوالاً
أقترُح•التوصياِت•الخاصةَ•ببحثي،•ُمعتِمًدا•على•النتائِج•التي•توصْلُت•إليها.

ُن•بناًء•على•ما•توصَل•إليِه•الباحُث•مْن•نتائَج.• :•هَي•مجموعةٌ•مَن•الحلوِل•النهائيِة•مْن•وجهِة•نظِر•الباحِث،•وتُدوَّ التوصياُت•في•البحِث•العلميِّ
أناقُش•زمالئي•ومعلمي•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•التوصياِت•التي•سأقترُحها،•وأستمُع•آلرائِهْم•واقتراحاتِهْم•وأناقُشهْم•فيها•وأعّدُل•توصياتي•)إْن•لزَم•

ها•في•نشاِط•اللغِة•العربيِة. األمُر(؛•استعداًدا•لكتابتِها•في•المطويِة•التي•سأعدُّ
) ثانياًا: مشروُع•البحِث•)الحصاُد•المائيُّ

:•هَو•عمليةُ•جمِع•مياِه•األمطاِر•وتخزينِها•مْن•سقِف•المنزِل•أْو•مسطحاٍت•صخريٍة•أْو•ترابيٍة؛•لستخداِمها•في•المنزِل•وحولَهُ. الحصاُد•المائيُّ
•عبَر•تنفيِذ•خطواِت•النشاِط•اآلتيِة،•ُمستعينًا•بأحِد•أفراِد•أسرتي: •أحاكي•عمليةَ•الحصاِد•المائيِّ

ًما•لمنزٍل•كما•في•الشكِل•المجاوِر. 1.•أصنُع•ُمجسَّ
2.•أرقِّ��ُم•األوعي��ةَ•البالس��تيكيةَ•م��ْن•1إل��ى3•كما•في•الش��كِل•

المجاوِر.
3.•أصنُع•ثقبًا•)قطُرهُ•يس��اوي•قطَر•األنبوِب•الذي•سأستخدُمهُ(•
•وعاٍء•مَن•األوعيِة•البالس��تيكيِة•على•النحِو•اآلتي:• في•كلِّ
ثق��ٌب•في•جان��ِب•الوعاِء•األوِل•قرَب•قاعدتِ��ِه،•وثقباِن•في•
الوع��اِء•الثاني،•أحُدهما•قرَب•فوه��ِة•الوعاِء،•واآلخُر•في•
الجان��ِب•المقاب��ِل•مَن•الوعاِء•ق��رَب•قاعدتِِه،•أم��ا•الوعاُء•
الثال��ُث،•فأثقُب•ثقبًا•في•أعالهُ•ق��رَب•فوهِة•الوعاِء.•أتحقُق•
مْن•مناس��بِة•أقط��اِر•الثقوِب•بإدخاِل•ط��رِف•األنبوِب•فيها•

•مرٍة. كلَّ
•مَن•المنتصِف. •األنبوَب•البالستيكيَّ 4.•أقصُّ

•أثبُت•الوعاَء•األوَل•فوَق•المنزِل•كما•في•الشكِل. 5.•أثبُت•المنزَل•والوعاءيِن•الثاني•والثالَث•على•قطعٍة•مَن•الكرتوِن•المقوى،•ثمَّ
•في•الوعاِء•الثاني،• •للوعاِء•األوِل•إلى•الثقِب•العلويِّ •بالثقِب•السفليِّ ،•على•أْن•يمرَّ 6.•أصُل•الوعاَء•األوَل•بالوعاِء•الثاني•بوساطِة•األنبوِب•البالستيكيِّ
•ثقٍب• •في•الوعاِء•الثالِث،•مثبِّتًا•األنبوَب•داخَل•كلِّ •في•الوعاِء•الثاني•ومنهُ•إلى•الثقِب•العلويِّ •إلى•الثقِب•السفليِّ •أمّرُر•األنبوَب•البالستيكيَّ ثمَّ

بالالصِق.
7.•أضُع•قلياًل•مَن•الحصى•في•الوعاِء•الثاني.

)1)

)2)
)3)
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 اللّغةُ العربيّةُ: التوصياُت والنتائُج

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

•األوِل،•وأراقُب•ما•يحدُث. 8.•أسكُب•الماَء•في•الوعاِء•البالستيكيِّ
•أناقُش•فيِه•أحَد• ًحا•إمكانيةَ•تنفيِذ•هذا•المشروِع؛•لالستفادِة•مْن•مياِه•األمطاِر•في•منازلِنا،•ثمَّ ،•وُموضِّ أصُف•ما•يحدُث،•ُمحاِكيًا•عمليةَ•الحصاِد•المائيِّ

زمالئي•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي.
•الثاني. أفسُر•سبَب•وضِع•الحصى•في•الوعاِء•البالستيكيِّ
•في•منازلِنا. أوضُح•مجالِت•استخداِم•مياِه•الحصاِد•المائيِّ

: أستعيُن•بالنقاِش•الذي•شارْكُت•فيِه•في•نشاِط•العلوِم•وبالمصادِر•الموجودِة• أوالاً
•ما•تعلمتُهُ•وتوصْلُت•إليه؛• ُن•فيها•أهمَّ على•صفحِة•البادلت؛•لتصميِم•مطويٍة•أدوِّ
والرسوماِت• الصوَر• بالمطويِة• أرفُق• •. األردنِّ في• المياِه• أزمِة• مشكلِة• مْن• • للحدِّ
،•وأهميتَهُ،•وخطواِت•النشاِط•الذي• حةَ،•كما•أوضُح•مفهوَم•الحصاِد•المائيِّ الموضِّ
نفّذتُهُ•وآليةَ•العمِل،•وأراعي•في•مطويتي•السالمةَ•اللغويةَ•واإلمالئيةَ،•وتوظيَف•

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

أحِد•أفراِد•أسرتي:

•هللاَ•تعالى•كفى•الخلَق•معالجةَ•إصالِح• •كّل•مأكوٍل•ومشروٍب•يحتاُج•إلى•معالجٍة•حتى•يصلَح•لألكِل•إل•الماَء،•فإنَّ •»ومْن•عجيب•لطِف•هللاِ•تعالى،•أنَّ
•يخّزُن•ذلَك• •الرياح•تسوُق•ذلَك•البخاَر•إلى•الموضِع•الذي•شاَء،•وينزلُها•مطًرا،•ثمَّ •إنَّ الماِء•بتأثيِر•الشمِس•في•مياِه•البحِر•وارتفاِع•البخاِر•منها.•ثمَّ
في•الكهوِف•وتحَت•األرِض،•وتخرُج•منها•شيئًا•بعَد•شيٍء،•وتجري•األنهار•واألوديةُ،•وتظهُر•مَن•القنواِت•واآلباِر•بقدِر•ما•يكفي•العباَد•لعاِمهْم،•

فإذا•جاَء•العاُم•المقبُل،•أتاهْم•مطٌر،•وهكذا•مثُل•الدولِب•يدوُر•حتى•يبلَغ•الكتاُب•أجلَهُ«.
عجائُب•المخلوقاِت،•زكريا•بن•محمد•القزويني،•بتصّرٍف

•أشارُك•زمالئي•أْو•أفراَد•أسرتي•في•إجابتي:•  أجيُب•األسئلةَ•اآلتيةَ•في•دفتري،•ثمَّ
-•أحدُد•معنى•الكلمتيِن•اآلتيتيِن•مَن•السياِق:•تسوق،•الدولب.

-•ما•دللةُ•عبارِة:•»شيئًا•بعَد•شيٍء«؟
؟ -•ما•الفكرةُ•العامةُ•في•النصِّ

؟•أعبُِّر•عنها•بكلماتي•الخاصِة. •)مثُل•الدولِب•يدوُر(،•ما•الدورةُ•الطبيعيةُ•التي•يتحدُث•عنها•النصُّ -•ورَد•في•النصِّ
•السابِق؟• (•)سورةُ•القمِر،•اآليةُ•49(،•أيَن•أجُد•معنى•اآليِة•في•النصِّ -•قاَل•هللاُ•تعالى:•)

•الرياَح•تسوُق•ذلَك•البخاَر«. -•أوضُح•جماَل•التصويِر•في•عبارِة:•»إنَّ
. -•أضبطُ•أواخَر•الكلماِت•الملونِة•في•النصِّ

•ما•يأتي: -•أستخرُج•مَن•النصِّ

اسَم•إشارٍة: فعاًل•لزًما:
فعاًل•صحيًحا: : فعاًل•معتاّلً
جمَع•تكسيٍر: فعاًل•مجرًدا:

جمَع•مؤنٍث•سالًما: حرَف•نصٍب:
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

•لرتباِطِه•بمجالٍت•وتطبيقاٍت• الّرياضيّاُت: يطّوُر•هذا•النشاطُ•قدرةَ•طفلي•على•قراءِة•البياناِت•وتفسيِرها•واستخالِص•معلوماٍت•منها،•وهذا•ُمِهمٌّ
•التوصِل•إلى•استنتاجاٍت•واتخاِذ•القراراِت•بناًء•عليها. حياتيٍة•مختلفٍة؛•لستخالِص•معلوماٍت•عنَد•كتابِة•البحوِث،•ثمَّ

 اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يقدُم•هذا•النشاطُ•لطفلي•نموذًجا•لكتابِة•نتائَج•مناسبٍة•لمشروِع•البحِث•أِو•الفرضيِة•التي•طرَحها•سابقًا.

•المشكالِت،•كما•يساعُدهُ•على•محاكاِة•بعِض•الحلوِل•التي•يقترُحها• •وحلِّ  العلوُم: يطوُر•هذا•النشاطُ•لدى•طفلي•مهارةَ•كتابِة•البحِث•العلميِّ
تَهُ•نحَو•التعلُِّم•وقدرتَهُ•على•ربِط•المعرفِة•بالحياِة. للمشكلِة،•ما•يشحُذ•ِهمَّ

•ما•توصَل•إليِه•مْن•نتائَج•وتوصياٍت.•كما•يمارُس•  اللّغةُ العربيّةُ: يمارُس•طفلي•في•هذا•النشاِط•مهارةَ•الكتابِة•بتصميِم•مطويٍة•يوثُق•فيها•أهمَّ
•بعَض•التراكيِب•واألساليِب•اللغويِة•الُمتعلَّمِة. مهارةَ•القراءِة،•ويستخرُج•مَن•النصِّ

َ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•
بوساطِة•الّرمِز•سريِع•الستجابِة:

  الرياضيّاُت:  

ُر•عبَرها•البياناِت،•بتوجيهي•أسئلةً•لَهُ•عْن•تمثيِل• الطّريقةُ: أراجُع•مَع•طفلي•عملَهُ•األسبوَع•الماضَي،•وأساعُدهُ•على•كتابِة•الفقرِة•التي•يفسِّ
البياناِت•الذي•حصَل•عليِه•في•نشاِط•األسبوِع•السابِق،•أتحدى•تفكيَرهُ•وأسألُهُ:•ماذا•تستنتُج•مْن•هِذِه•البياناِت؟•كيَف•تساعُدَك•على•مشكلِة•
•الذي•يساعُدني•على•توجيِه•أسئلٍة•مماثلٍة•لَهُ•حوَل•تمثيِل•البياناِت•وتقوُدهُ•إلى•كتابِة•فقرٍة•حولَها. بحثَِك؟•يمكنُني•الستعانةُ•بكتابِِه•المدرسيِّ

  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: 

النتائِج• •أراجُع•مَعهُ•أجزاَء•الفقرِة،•وأطلُب•إليِه•كتابةَ• الطّريقةُ:•أراجُع•مَع•طفلي•عملَهُ•األسبوَع•الماضَي،•وأحثُّهُ•على•التفكيِر•فيِه،•ثمَّ
•األسئلةَ•المطروحةَ•تساعُدهُ•على•التأكِد•مْن•دقِة•نتائِجِه.•يمكنُهُ•مناقشةُ•زميلِِه• ِم.•أخبُر•طفلي•أنَّ باللغِة•اإلنجليزيِة•بناًء•على•النموذِج•المقدَّ

. في•هِذِه•األسئلِة•في•الصفِّ

  العلوُم:  

الطّريقةُ:•أوجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•النتائِج•التي•توصَل•إليها•في•مبحِث•الرياضياِت•وتفسيِرها؛•ليتمكَن•مَن•اقتراِح•التوصياِت•والحلوِل•
المناسبِة•لمشكلِة•البحِث،•أناقُش•طفلي•في•أفكاِرِه•وأساعُدهُ•على•صياغتِها،•وأساعُدهُ•على•توفيِر•أدواِت•النشاِط،•وتنفيِذ•بعِض•خطواتِِه•
التي•يحتاُج•فيها•إلى•المساعدِة؛•حرًصا•على•سالمتِِه،•وأستمُع•لشرِحِه•المشروَع،•وأناقُشهُ•في•مبدأِ•عملِِه•ودوِرِه•في•توفيِر•مصادَر•جديدٍة•

للمياِه•وأعزُز•أداَءهُ.

  اللّغةُ العربيّةُ:

الطّريقةُ: أناقش•طفلي•وأستمُع•لنتائِج•بحثِِه•الذي•أجراهُ،•والنقاِش•الذي•داَر•بينَهُ•وبيَن•زمالئِِه•ومعلِمِه•في•مبحِث•العلوِم،•أوجهُهُ•إلى•
تصميِم•مطويٍة•يشرُح•فيها•النشاطَ•الذي•نفَذهُ،•والتوصياِت•التي•توصَل•إليها،•وأحثُّهُ•على•اتباِع•معاييِر•الكتابِة•وإغناِء•المطويِة•بالصوِر•
•المهماِت•وأطلُع•عليها،•وأقدُم•لَهُ• إلى•حلِّ •في•النشاِط•الثاني•إْن•أمكَن،•وأناقُشهُ•في•فكرتِِه،•وأوجهُهُ• النصَّ •أقرأُ•مَعهُ• والرسوماِت،•ثمَّ

التغذيةَ•الراجعةَ•إْن•ُوِجَدْت.
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