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Ecosystem in Jordan :ُاللغةُ اإلنجليزية 
• Mr Smith, a science teacher from England needs your help and wrote you a letter to tell you what 

he needs.

  Use the words in the box to fill in the blank or to write your own letter.

Smith,   non-living,   water,   science,   insects,   ecosystems,   birds

  Read the completed letter out loud to a family member or a friend.

أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متصاًل باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

تعليماٌت صوتيةٌ أْو مرئيةٌ توجهُني في أثناِء تنفيِذ النشاِط. • 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة جميِعها.• 
تسجيٌل صوتيٌّ للرسالِة اإلنجليزيِة، وقاموٌس إنجليزيٌّ مصغٌر.• 
معلوماٌت عامةٌ عِن النظِم البيئيِة قْد أستفيُد منها.• 
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: الخامُس الصفُّ
نشاُط )1(: مستكشُف البيئِة

اسُم الطالِبالتاريُخ:العلوُمالرياضياُتاللغُة العربيُةاللغُة اإلنجليزيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

أكمَل رسالةً عِن النظِم البيئيِة باللغِة اإلنجليزيِة موظفًا الكلماِت الجديدةَ التي تعلمتُها.• 
ا باللغِة العربيِة مفّسًرا بلغتي الخاصِة معانَي المفرداِت )المصطلحاِت العلميِة( الجديدِة.•  أقرأَ نّصً
أقرأَ األعداَد الكليةَ مْن سبِع منازَل مرتّبًا هذِه األعداَد تصاعديًّا وتنازليًّا.• 
أصمَم مطويةً عِن النظاِم البيئيِّ الذي أعيُش فيه متحّدثًا عْنهُ أماَم زمالئي.• 

. ، وأقالِم تلويٍن، والصٍق، ومسطرٍة، ومقصٍّ بالستيكيٍّ أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص، وورقتْيِن جانبيتْيِن على األقلِّ

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






















جسور التعلم

Hello!

In _____________ lessons, this week, we are learning about __________. These are different places 
on the earth, and what is in those places to help living things survive. Ecosystems are made from 
living things, like plants, _______, and _______. They are also made from __________ things like 
soil, ______, and sunlight. I need your help to teach my class about the ecosystem you live in by 
making an activity about it. Thank you!

Best wishes,

Mr ___________
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  Mr Smith made a list of what his class needs to learn about your ecosystem. Read the words below, 
and then write the Arabic meanings under the English words.

  Ask a family member or a friend to check if your answers are correct.

 اللغةُ العربيةُ: معاني الكلماِت الجديدِة

  أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً جهريةً، وأرسُم خطًّا تحَت الكلماِت الجديدِة، ثمَّ أكتُب ما تعنيه كلُّ كلمٍة جديدٍة على ورقٍة جانبيٍة:

تحتاُج الكائناُت الحيّةُ جميُعها إلى بعِضها؛ فال يمكُن أليِّ نباٍت أْو حيواٍن أْن يعيَش بمفرِدِه على األرِض.

يتكوُن النظاُم البيئيُّ مْن كائناٍت حيٍة، مثِل: الحيواناِت والنباتاِت التي تتفاعُل مَع بعِضها، وتتأثُر بالبيئِة التي تعيُش فيها، وهِذِه البيئةُ 
تتكوُن أيًضا مْن مكوناٍت غيِر حيٍة، مثِل: التربِة، والصخوِر، والماِء.

تختلُف األنظمةُ البيئيّةُ عْن بعِضها، ولكلِّ كائٍن حيٍّ دوٌر في المحافظِة على بقاِء النظاِم البيئيِّ الذي يعيُش فيِه، وإنَّ أيَّ تغييٍر في أيٍّ 
مْن مكوناِت النظاِم البيئيِّ يؤثُر في هذا النظاِم.

  أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في تعريفاتي؛ لمعرفِة ما إذا كنُت على صواٍب. أفكُر إْن كاَن لديَّ أيُّ شيٍء أريُد تغييُرهُ.

 الرياضياُت: النظاُم البيئيُّ حولي

  قبَل البدِء بهذا الجزِء، أطلُب إلى أحِد أفراِد أسرتي مساعدتي ومشاركتي في هذا النشاِط خارَج البيِت، وإذا كاَن ذلك غيَر متاٍح، 
فيمكنُني النظُر مْن نافذِة البيِت.

أتجوُل في نظامي البيئيِّ مدةَ خمَس عشرةَ دقيقةً، وأحصي عدَد األنواِع لكلِّ مجموعٍة رأيتُها في بيئتي، ثمَّ أكتُب األعداَد داخَل كلِّ 
نجمٍة في ما يأتي، على أاّل يزيَد كلُّ عدٍد على تسعٍة:
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الحشراُتالطيوُرالمبانيالثديياُتاألشجاُرالموارُد المائيةُاألسماُكالمجموعةُ

عدُد األنواِع 
لكلِّ مجموعٍة

Illustration

WaterInsectsBirdsSoilPlantsTreesBuildingsEnglish

Arabic
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   أكتُب ما يأتي، مستعينًا باألعداِد التي توصلُت إليها في الجدوِل أعالهُ:

  أقرأُ األعداَد التي كتبتُها مْن سبِع منازَل ـ في ما سبَق ـ بصوٍت مسموٍع على مسمِع أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي.
  أرتُب األعداَد التي توصلُت إليها في الجدوِل السابِق ترتيبًا تصاعديًّا.

 العلوُم: أصمُم مطويةً

  أجمُع المعلوماِت التي أحتاُج إليها قبَل تصميِم المطويِة، ثمَّ أطلُب إلى أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي مساعدتي إْن لْم أتمكْن مَن 
العثوِر على بعِضها. 

  أصمُم مطويةً ألصُق فيها عدًدا مَن الصوِر الجاذبِة التي تمثُل النظاَم البيئيَّ حولي، ثمَّ أتحدُث عنها أماَم أسرتي أْو زمالئي في دقيقتْيِن.

  أحرُص على أْن تحتوَي مطويتي ما يتضمنُهُ الجدوُل اآلتي:

جدوُل القائمِة المرجعيِة للمطويِة

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:
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أكبُر عدٍد يمكنُني تكوينُهُ

مْن سبِع منازَل

أصغُر عدٍد يمكنُني

تكوينُهُ مْن سبِع منازَل

أكبُر عدٍد فرديٍّ يمكنُني

تكوينُهُ مْن سبِع منازَل

أصغُر عدٍد زوجيٍّ يمكنُني

تكوينُهُ مْن سبِع منازَل

المعلوماُتالعرُض والتنسيُق

تنسيٌق جاذٌب ومتسٌق.	 

تنظيُم المعلوماِت تنظيًما جيًدا.	 

مناسبةُ الصوِر الموضوَع.	 

الموازنةُ بيَن العنواناِت والرسوماِت.	 

وصُف نظامي البيئيِّ بمعلوماٍت واضحٍة.	 

استعماُل مصطلحاٍت علميٍة أْو جديدٍة مْن أنشطِة الصفحِة األولى.	 

استعماُل ُجمٍل كاملٍة.	 

العنواُن أْو صورةُ العنواِن.	 

معلوماٌت عِن النظاِم البيئيِّ )البلُد، المدينةُ، المناُخ(.	 

صوٌر ومعلوماٌت مختصرةٌ عِن المظاهِر الطبيعيِة في النظاِم البيئيِّ 	 
)هْل يحتوي صحراَء، أْو جبااًل، أْو غاباٍت، أْو غيَرها؟ هْل هَي مدنيةٌ 

أْو ريفيةٌ؟(.

النباتـاِت 	  مثـِل:  تنوِعهـا،  ومـدى  الحيـِة  الكائنـاِت  عـِن  معلومـاٌت 
والحيوانـاِت.

وصُف النظاِم البيئيِّ والعالقاِت بيَن مكوناتِِه الحيِة وغيِر الحيِة.	 
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

اللغةُ اإلنجليزيةُ: البناُء على المعرفِة السابقِة لطفلي، واستعماُل الصوِر اإليضاحيِة والنصوِص؛ ليتنبأَ بمعاني الكلماِت الجديدِة.

اللغةُ العربيةُ: دعُم مهارِة طفلي في القراءِة باإلضافِة إلى فهِم النصوِص، وتفسيِر معاني الكلماِت )المصطلحاِت العلميِّة( الجديدِة.

الرياضياُت: تعزيُز مهارِة طفلي في قراءِة األعداِد المكونِة مْن سبِع منازَل، وترتيبِها تصاعديًّا وتنازليًّا.

. ، والبناِء على المعرفِة الجديدِة بوصِف الخصائِص الرئيسِة للنظاِم البيئيِّ العلوُم: مراجعةُ معرفِة طفلي بدوِر الكائناِت الحيِة في النظاِم البيئيِّ

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِة بوساطِة الرمِز سريِع 

االستجابِة.

Ecosystem in Jordan :ُاللغةُ اإلنجليزية  

 buildings, trees, plants, soil,( العربيِة:  باللغِة  الكلماِت  معانَي  ويدّوُن  البيئيةَ،  النظَم  كلماٍت تصُف  يتعرُف طفلي  الطريقةُ: 
birds, insects, water(، أتحقُق مْن إجاباتِِه، وأساعُدهُ على تصويبِها إْن أخطأَ فيها.

  اللغةُ العربيةُ: معاني الكلماِت الجديدِة

الطريقةُ: يقرأُ طفلي النصَّ قراءةً جهريةً، ويرسُم خطًّا تحَت الكلماِت الجديدِة عِن النظِم البيئيِة. سيصوُغ معانَي تلَك الكلماِت بلغتِه 
الخاصِة وأشارُكهُ في هذا النشاِط، ثمَّ أتحقُق مْن إجاباتِِه وأساعُدهُ على تصويبِها عنَد الحاجِة.

  الرياضياُت: النظاُم البيئيُّ حولي

الطريقةُ: أرافُق طفلي في نزهٍة خارَج المنزِل مدة )15( دقيقةً على األقلِّ لجمِع المعلوماِت عِن النظاِم البيئيِّ حولَهُ، وإذا لْم يكْن ذلَك 
ممكنًا، سأقترُح عليِه النظَر إلى الخارِج وهَو في المنزِل إلكماِل هذا النشاِط. أتأكُد مْن كتابتِِه عدَد األنواِع لكلِّ مجموعٍة، على أال يزيَد 

العدُد في كلِّ مجموعٍة على تسعٍة.           

الطريقةُ: يقرأُ طفلي األعداَد مْن سبِع منازَل بصوٍت مسموٍع. أحرُص على أْن يقرأَها بصورٍة كاملٍة عدًدا، بداًل مْن قراءتِها أرقاًما 
منفردةً. أساعُدهُ على قراءتِها إذا لزَم األمُر.

  العلوُم: أصمُم مطويةً

أيِة  البحِث عْن  أساعُد طفلي على  ما يجُب عملُهُ.  يعلُم كلَّ  كاَن  إذا  للتحقِق مما  المرجعيّةُ؛  القائمةُ  ما تضمنتهُ  طفلي  يقرأُ  الطريقةُ: 
معلوماٍت يحتاُجها، وأساعُدهُ على عرِض عملِِه عنَد االنتهاِء.
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