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 العلوُم: نباتاٌت في المطبِخ

يُساعُد أحمُد ونجالُء والدتَهما في ترتيِب الخضراواِت والموادِّ التموينيِة في المطبِخ بعَد التسوِق. لديهما مجموعةٌ مَن الموادِّ النباتيِة 
رغبوا في تصنيفِها حسَب ما تعلموه في درِس العلوِم في الصفِّ الخامِس، سجَل أحمُد الموادَّ الموجودةَ في المطبِخ، واستعاَن بأختِِه 

ووالدتِِه في وضِع اسِم النباِت في موقِعِه على ُمَخطِط التصنيِف:

)بطيٌخ – تفاٌح – رماٌن -  ذرةٌ – فوٌل – خسٌّ – بندورةٌ – بلٌح – عدٌس – زيتوٌن(.

  أرسُم مخططًا لتصنيِف النباتاِت، ثم أُسجُل النباَت في موضِعِه على المخطِط بناًء على خصائِصِه، وأوضُح إجابتي ألحِد زمالئي أْو 
أفراِد عائلتي.

   أكتُب نباتاٍت أخرى موجودةً في منزلي: )في المطبِخ، أو في الحديقِة المنزليِة، أو في األُصِص(، وأضُعها في موقِعها الصحيِح على 
الُمخطِط. أفسُر إجابتي بتوضيِح الخصائِص التي جعلَْتني أضُعها في هِذِه المواقِع.

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

تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيةٌ لمساعدتي في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها. 	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِّة.	 

: الخامُس الّصفُّ
نشاُط )3(: النباُت في منزلي

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّرياضّياُتالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أَُصنَف النباتاِت في َمْجموعاٍت بناًء على خصائِصها.	 
مفرداٍت ومعارَف 	  مْن  اكتسبتُهُ  ما  دقيقتْيِن، موظفًا  إلى  دقيقٍة  في حدوِد  العربيِة  باللغِة  أُعبَر شفويًّا 

وخبراٍت.
أُقدَر ناتَج ضرِب أعداٍد كليٍة باختياِر أعداٍد يَْسهُُل ضربُها، مستعماًل حقائَق الضرِب، مبرًرا إجابتي.	 
أصَف باللغِة اإلنجليزيِة شجرةً في بيئتي في )4-5( ُجمل، مستنًدا إلى مشاهدتي لها، موظفًا بعَض 	 

المفرداِت الجديدِة.

أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص، وورقٍة، ومعجِم لغٍة إنجليزيٍة إْن أمكَن، ومجموعٍة مَن النباتاِت والبذوِر الموجودِة في المطبِخ.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 اللغةُ العربيةُ: سيرةُ حياِة بذرٍة

أتأمُل دورةَ حياِة نباِت الفاصولياِء في الشكِل الّسابِق، ثمَّ أُنفُذ المهّمتيِن اآلتيتيِن:	 

  1.  أُجري نقاًشا مَع زمالئي حوَل دورِة حياِة نباِت الفاصولياِء.
2.  أتقمُص دوَر بذرِة الفاصولياِء، وأتحدُث في حدوِد دقيقٍة إلى دقيقتيِن عْن رحلتي في الحياِة مستعينًا بما درستُهُ، وبما جمعتُهُ مْن 

أفكاٍر، ملتزًما معاييَر التحدِث.
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مطبِخ  مْن  بذوًرا  ِه  أمِّ إلى  أحمُد  طلَب  الربيِع،  فصِل  بداياِت  مَع 
هُ بذوَر فاصولياء، نقَعها بالماِء مدةَ يوٍم،  منزلِِه ليزرَعها، أعطَْتهُ أمُّ
ثمَّ زرَع بعًضا مْنها في عبواٍت بالستيكيٍة شفافٍة، ووضَعها على 
يوٍم،  بعَد  يوًما  ها  نموِّ مراحَل  الشفافِة  العبوِة  مَن  وراقَب  النافذِة، 

ورسَمها كما في الشكِل.

ظهوُر األوراِق

ظهوُر األزهاِر

ظهوُر الثمرِة 
المحتويِة على البذوِر

خروُج النبتِة من 
األرِض

انتفاُخ البذرِة
ظهوُر الجنيِن

تكوُن الجذِر

4

1
2

3
5

6

7

َدورةُ َحياِة
نَبتِة الفاصولياِء

َدورةُ َحياِة
نَبتِة الفاصولياِء
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 الّرياضيّاُت: كنوٌز ثمينةٌ - النباتاُت الطبيةُ والعطريةُ

فكَر أحمُد في عمِل مشروٍع اقتصاديٍّ إلنتاِج شتالٍت لبعِض النباتاِت الطبيِة والعطريِة في حديقِة منزلِه، وهَي: الُخزامى )اللفندر(، 
الميرميةُ، البابونُج، الزعتُر.

حدَد ثمَن بيِع الشتلِة الواحدِة مْن كلٍّ مْنها بِـ 22 قرًشا. وقدَر ثمَن مبيعاِت شتالِت كلِّ نوٍع كما في الجدوِل اآلتي.

   أُحدُد عدَد الشتالِت التي يمكُن ألحمَد زراعتُها مْن كلِّ نوٍع؛ ليُحقَق المبلَغ الذي قّدَرهُ لها.

  أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في الحلوِل الّتي توصلُت إليها، وأجُد المبلَغ الّدقيَق النّاتَج مْن بيِع الشتالِت الّتي حددتُها لكلِّ نباٍت.
أتحقُق مْن صحِة حلي مستخدًما اآللِة الحاسبِة، ثمَّ أقارُن اإلجاباِت الّدقيقةَ مَع المبلِغ الُمقَدَِّر مْن بيِع الشتالِت أيُّ اإلجاباِت أقرُب، ولماذا؟

The tree in my neighbourhood :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

 Write 4-5 sentences about a pine tree using the following words.

pine tree,  huge,  evergreen,  cones,  pyramidal shape,  many trees,  National  Park

Search the dictionary for the meaning of any difficult words.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
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اسُم النباِت

الزعتُرالبابونُجالميرميةُالُخزامى )اللفندر(

400 قرٍش = 4 دنانيَر200 قرٍش = ديناران500 قرٍش = 5 دنانيَر600 قرٍش = 6 دنانيَرتقديُر أثماِن المبيعاِت

عدُد الشتالِت التي يمكُن 
زراعتُها لتحقيِق المبالِغ 

المقَدرِة

Najlaa and her brother, Ahmad, like to play around the 
big, tall tree near their house. She always notices this type 
of trees when she goes with her family to Amman National 
Park. Najlaa decided to write a description about this tree for 
her class presentation next week.
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

العلوُم: يوفُر هذا النشاطُ لطفلي فرصةَ تطبيِق ما تعلَّمهُ حوَل تصنيِف النباتاِت في َمْجموعاٍت بناًء على خصائِصها: )بذريةٌ أْو ال بذريةٌ، مْن 
ذواِت الفلقِة أو الفلقتيِن(.

اللّغةُ العربيّةُ: يتيُح هذا النشاطُ لطفلي فرصةَ جمِع مشاهداتِِه، وتنظيِم أفكاِرِه، وتوظيِف ما اكتسبَهُ مْن مفرداٍت ومعارَف وخبراٍت في تحدثِِه، 
ويدعُم مهارتَهُ في ضبِط زمِن التحدِث والتزاِم معاييِرِه، ويُنمي خيالَهُ، ويزيُد من ثقتِِه بنفِسِه.

الّرياضيّاُت: يتيُح هذا الّنشاطُ  لطفلي ممارسةَ مهارِة تقديِر ناتِج ضرِب عدديِن مستعماًل التّقريَب ألقرِب عشرِة وألقرٍب مئٍة، والحكُم على 
. معقوليِة إجابتِه، ويُعّزُز مهاراتِِه في الضرِب الذهنيِّ

والطوِل،  والحجِم،  والشكِل،  اللوِن،  مثِل  كتابيًّا،  بيئتِه  في  الحرجيِة  األشجاِر  تفاصيِل  وصَف  لطفلي  النشاطُ  هذا  يتيُح  اإلنجليزيّةُ:  اللّغةُ 
والملمِس، وغيِر ذلَك، واكتساَب مفرداٍت جديدٍة لتوظيفِها في وصِف تفاصيِل شيٍء أْو شخٍص ما.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

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

  العلوُم: 

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تحديِد الموادِّ الغذائيِة مَن النباتاِت في المطبِخ خصوًصا، وفي المنزِل عموًما، سواٌء في األصِص الزراعيِة، 
أو في الحديقِة المنزليِة، إْن ُوجَدْت. أُتابُع عملَهُ باهتماٍم، وأُيسُر تنفيَذهُ النشاطَ، وأقدُم لهُ المساعدةَ عنَد الحاجِة.

  اللّغةُ العربيّةُ:  

الطّريقةُ: أُجري مَعهُ نقاًشا حوَل الموضوِع، وأستمُع لهُ باهتماٍم في أثناِء تحدثِِه، وأقدُم له الدعَم إْن تعثَر، وأوجهُهُ إلى التزاِم معاييِر 
التحدِث.

  الرياضياُت: 

الطّريقةُ: أستمُع لتبريِر إجابتِِه، وأشارُكه في إجابِة الجزِء الثاني مَن النشاِط بتحديِد أعداِد الشتالِت مْن كلِّ نوٍع إْن أمكَن، وأتيُح لهُ 
الفرصةَ لمقارنِة إجابتِِه بإجابتي، والتّفكيِر في اإلجاباِت الّتي كاَن تقديُر ناتج الّضرِب أقرَب إليها. أوضُح له أهميةَ التقريِب في إيجاِد 

ناتِج ضرِب عدديِن بسهولٍة في الحياِة العمليِّة.

  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: 

الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي ليبحَث عْن الكلماِت التي يحتاُجها، وأناقُشهُ في األفكاِر والمعلوماِت التي دّونَها عِن الشجرِة التي اختاَرها.
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