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 اللغةُ العربيةُ: تكيُف الحيواناِت

  أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي، ثمَّ أجيُب األسئلةَ التي تليِه:

هْل يستطيُع البطريُق العيَش في الصحراِء؟ مَن المؤكِد أنَّ هناَك سببًا لعدِم مقدرتِِه على ذلَك. فالحيواناُت جميُعها تمتلُك خصائَص 
تُمكنُها مَن العيِش في بيئاتِها، وتساعُدها على البقاِء حيةً.

ا للحيواِن؛ فهَو يساعُدهُ على األكِل، والتواصِل، والدفاِع عْن نفِسِه، وغيِر ذلَك. ويستطيُع الطائُر الذي يمتلُك  إنَّ الفَم عضٌو مهٌم جّدً
منقاًرا معقوفًا الوصوَل إلى ثماِر النباتاِت وبذوِرها ليتغذى بها.

ال شكَّ في أنَّ األقداَم والسيقاَن مهمةٌ لحياِة الحيواِن؛ ألنَّ الحيواناِت تستخدُمها في التنقِل، والنجاِة مَن الحيواناِت الُمفتِرسِة، وتَخطي 
المناطِق الخطرِة. فعلى سبيِل المثاِل تمتلُك الِجماُل ِخفافًا صلبةً وكبيرةً؛ لتحتمَل وزنَها، ولتحمَي أقداَمها مَن الرماِل ذاِت الحرارِة 

المرتفعِة. 

إنَّ غطاَء جسِم الحيواِن شديُد األهميِة أيًضا، فقْد يغطيِه الريُش؛ لمساعدتِِه على الطيراِن، وقْد يغطيِه الفرُو، أِو الحراشُف لحمايتِِه، أْو 
قْد يكوُن جلُدهُ مخططًا بطريقٍة تساعُدهُ على االختباِء. وإنَّ جلَد الفهِد المنقطَ يساعُدهُ على مباغتِة فريستِِه، كما أنَّ حراشَف السحلياِت 

تحميها مَن الُمفتِرسيَن.

ا  ا أيًضا؛ فقْد يقلُد الحيواُن سلوَك حيواٍن آَخَر لتجنِب الصيِد، أْو قْد يستخدُم صوتَهُ أْو حركتَهُ السريعةَ جّدً ويُعدُّ سلوُك الحيواِن مهّمً
لصيِد الحيواناِت األخرى، أْو للختباِء منها؛ فالدببةُ – مثًل – تختبُئ في فصِل الشتاِء لحمايِة نفسها من البرِد الشديِد، وتستخدُم القردةُ 

أصواتَها لتحذيِر أفراِد أَُسِرها عنَد اقتراِب المفتِرسيَن.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:

تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط.	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 
 	. مجموعةٌ مَن المعلوماِت العامِة عْن خصائِص الحيواناِت التي تساعُد على التنبِؤ بأثِرها في النظاِم البيئيِّ
سلسُل غذائيةٌ في بعِض األنظمِة البيئيِة.	 

: الخامُس الّصفُّ

نشاُط )2(: حيواٌن جديٌد في النظاِم البيئيِّ

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالعلوُمالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أحدَد الفكرةَ الرئيسةَ في نصٍّ مقروٍء باللغِة العربيِة. 	 
أكتَب فقرةً باللغِة العربيِة مراعيًا علماِت الترقيِم والتنويَن.	 
أنفَذ التعليماِت الواردةَ باللغِة اإلنجليزيِة؛ ألشّكَل حيوانًا جديًدا.	 
أكتَب )2-3( ُجمٍل باللغِة اإلنجليزيِة عِن الحيواِن الجديِد، موظفًا المفرداِت والتراكيَب اللغويةَ المناسبةَ.	 
أجرَي عملياِت الجمِع والطرِح على أعداٍد كليٍة مْن سبِع منازَل على األكثِر.	 
 	. أرسَم صورةً لنظامي البيئيِّ ُمدِرًجا فيِه حيوانًا جديًدا. أتحدَث عْن تأثيِر الحيواِن الجديِد في نظامي البيئيِّ

، ووعاٍء. أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص، وورقتيِن جانبيتيِن على األقلِّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زملئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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وتساعُد العملياُت الحيويةُ التي تحدث في أجسام الحيوانات على بقائِها حيةً، فحيواُن الكنغِر مثًل، لهُ أعضاٌء داخليةٌ تستطيُع االحتفاظَ 
بالماِء لوقٍت أطوَل؛ لمساعدتِِه على العيِش في األماكِن الجافِة.

. فلثعلِب الصحراِء – على سبيِل المثاِل – أذناِن كبيرتاِن  وتوجُد أموٌر أخرى كثيرةٌ تساعُد الحيواناِت على التكيِف مَع نظاِمها البيئيِّ
لمساعدتِِه على إيجاِد الطعاِم، وحمايتِِه مْن درجاِت الحرارِة المرتفعِة.

   ما الفكرةُ الرئيسةُ التي يدوُر حولَها النصُّ الذي قرْأتُهُ؟ أعطي مثااًل على كلِّ قسٍم مْن أقساِم الكلمِة مَن النصِّ الذي قرأتُهُ.
   بناًء على ما فهمتُهُ مَن النصِّ السابِق، أكتُب فقرةً قصيرةً أجيُب فيها السؤاليِن اآلتييِن:

لماذا ال يستطيُع البطريُق العيَش في الصحراِء؟ ما المكاُن األنسُب لهُ للعيِش فيِه؟ )أراعي في كتابتي استخداَم علماِت الترقيِم، وكتابةَ 
التنويِن بصورٍة صحيحٍة(.

My New Animal :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

Create and label your own animal by using the body parts of other animals, on a piece of paper.

Instructions:

	 collect old pictures of different animals.

	 choose the body parts such as head, body, wings, legs and tail, to suit where your animal lives, its food 
and how it moves.

	 cut the body parts you need for your animal )ask a family member to help you(.

	 on a piece of  paper,use the animal parts you cut to make a new animal.

	 glue the body parts in place.

	 label the parts of the new animals )head, eyes... etc.(.

  Write down )2-3( sentences about the new animal that you create, including the following:
Its name, where it lives and what it eats.

 Read out your sentences to a family member or a friend.
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 العلوُم: حيواٌن جديٌد في نظامي البيئيِّ

، وأستخدُم معلوماتي عْن ذلَك النظاِم، أفكُر في حيواٍن جديٍد يمكُن أْن يدخَل هذا النظاَم )قْد  أفكُر في كلِّ ما تعلمتُهُ عْن نظامي البيئيِّ
يكوُن حيوانًا يعيُش في أنظمٍة بيئيٍة أخرى كالزرافِة مثًل، أو حيوانًا جديًدا أتخيلُهُ(، وأفكُر في أثِرِه في الكائناِت الحيِة والمكوناِت غيِر 

. الحيِة في النظاِم البيئيِّ

   أرسُم صورةً لنظامي البيئيِّ تتضمُن ما يأتي:
حيواني الجديُد.	 

 	. الكائناُت الحيةُ والمكوناُت غيُر الحيِة التي تعرْفتُها في النظاِم البيئيِّ

  أعرُض الرسمةَ على أسرتي، أْو زملئي، وأتحدُث عما يأتي:
-  خصائُص الحيواِن، وكيَف أساعُدهُ على البقاِء.

-  كيفيةُ تفاعِل الحيواِن مَع الكائناِت الحيَِّة األخرى.

. -  أثُر الحيواِن في النظاِم البيئيِّ

 الّرياضيّاُت: الثروةُ الحيوانيةُ في األردنِّ

قدْرُت أعداَد بعِض أنواِع المواشي التي تمثُل الثروةَ الحيوانيةَ في األردنِّ كما يأتي:

   أكتُب أسماَء الحيواناِت على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أثنيها، وأضُعها في وعاٍء.

   أختاُر حيوانيِن، وأجُد مجموَع أعداِدهما، ثم أجُد الفرَق بيَن أكبِر عدٍد وأصغِر عدٍد. أكرُر األمَر مراٍت عدةً.

إلى  التي تحتاُج  6 ملييَن، أحسُب عدَد األغناِم  إلى  الحالي  الزارعِة استيراَد عدٍد مَن األغناِم؛ ليصَل عدُد األغناِم    أراَدْت وزارةُ 
استيراِدها. علًما أنَّ األغناَم هَي الضأُن والماعُز مًعا.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
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البقُر

92454

الضأُن

3851750

الجمُل

10989

الماعُز

1275495
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيّةُ: يدعُم هذا النشاطُ َمهارتَهُ الحاليةَ في تحديِد الفكرِة الرئيسِة لنصٍّ قرأَهُ، وفي كتابِة فقرٍة مراعيًا علماِت الترقيِم والتنويَن فيها.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُبنى هذا النشاطُ على معرفتِِه كيفيةَ استعماِل المفرداِت لتكويِن ُجمٍل بسيطٍة ذواِت معنًى. وينمي خيالَهُ عْبَر تجميِع أجزاِء 
الحيواناِت المختلفِة؛ ليشكَل حيوانًا جديًدا )مْن مخيلتِِه(.

العلوُم: يراجُع هذا النشاطُ معرفتَهُ عِن التنوِع في األنظمِة البيئيِة، ووصِف التغيراِت التي قْد تطرأُ عليها.

الّرياضيّاُت: ينمي هذا النشاطُ مهاراتِِه في جمِع األعداِد وطرِحها مْن )7( منازَل على األكثِر.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة بالّرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: تكيُف الحيواناِت

ا عِن الحيواناِت، وأساعُدهُ على فهِم معاني الكلماِت الجديدِة، ثمَّ أتأكُد مْن كتابتِِه وإجابتِِه األسئلةَ  الطّريقةُ: أستمُع إليه في أثناِء قراءتِِه نّصً
المطلوبةَ.

My New Animal :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

التعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة. أساعُدهُ على فهِم التعليماِت، ومعرفِة معاني الكلماِت، أستمُع لسبِب اختياِرِه أجزاَء جسِم  الطّريقةُ: يقرأُ 
حيواٍن مَن الحيواناِت المختلفِة، وتجميِعها لتشكَل أجزاَء الحيواِن الجديِد. ثم أتأكُد مْن كتابتِِه جمًل ملئمةً.

  العلوُم: حيواٌن جديٌد في نظامي البيئيِّ

الطّريقةُ: يُخبُرني عِن الحيواِن الجديِد الذي اختاَرهُ. أساعُدهُ على عرِض صورتِِه، والتحدِث عْن خصائِص الحيواِن الجسميِة والسلوكيِة 
. ، وكيفيِة تفاعلِِه مَع الكائناِت الحيِة األخرى، وأثِرِه في النظاِم البيئيِّ التي تساعُدهُ على البقاِء في النظاِم البيئيِّ

  الرياضياُت: الثروةُ الحيوانيةُ في األردنِّ

الطّريقةُ: أساعُدهُ على قراءِة األعداِد بالحروِف، وترتيبِها إْن تطلَب األمُر، ثمَّ أتأكُد مْن تنفيِذِه نشاطَ جمِع هذِه األعداِد وطرِحها.
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