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A mushroom story :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

My science lesson this week is about fungi, so I wrote a story about a mushroom to tell my sister, Maysaa, about it, because 
she likes to eat mushrooms a lot.

A.I will read a mushroom story silently, and then choose words from the list to complete the sentences.
(dangerous,  banana, black,  fungus,  plant,  gardens)

I am a mushroom. I am not a __________I am a kind of ____________ that usually looks like umbrella and grow in 
places like backyards, forests, fields, and ___________.
I come in different colours; white, pink, brown and _____________. Some types of me are ____________to eat, while 
others are safe to eat. My body contains more potassium than a ___________. I am made up of around 90% water. 
 Do you like me?
A.I will answer the questions about the story.
 1)What colour does a mushroom have?
 2)Can you eat any type of mushrooms?

B.I will retell the mushroom story to a family member in my own words.

: الخامُس الصفُّ
نشاُط )6(: الفطرّياُت في كلِّ مكاٍن

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

تعليمات صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيةٌ تزوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التعلِم.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتالّلغُة العربيُةالعلوُماللغُة اإلنجليزيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

للحصوِل على معلوماٍت؛ ألُكمَل 	  باللّغِة اإلنجليزيِّة قراءةً صامتةً، فاهمةً ومتمعنةً  أقرأَ قصةً قصيرةً 
معنى الجمِل بالمفرداِت المناسبِة وإجابة األسئلِة االستيعابيِّة.

أتعرَف بعَض الفطرياِت حولي/ حولَنا وخصائَصها.	 
أستقصَي العوامَل الّتي تؤثُّر في نموِّ فطِر عفِن الخبِز.	 
أوّسَع جمًل في ضوِء توسيِع المعنى، ُمَتَنبًِّها إلى ِكتابِة كلماٍت تتّضمن حروًفا تُنطُق وال تُرَسم؛ مثَل: هؤالِء وهذاِن.	 
أحلَل العدَد إلى عواملِِه األوليِة، مستخدًما قابليَة القسمِة في التحليِل.	 

أحتاُج إلى: قلٍم، وورقٍة، وخبٍز، وأكياٍس بلستيكيٍة شفّافٍة ومعتمٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زملئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 العلوُم: عفُن الخبِز كائٌن حيٌّ
، مثُل عفِن الخبِز،  الفطريّاُت كائناٌت حيّةٌ، وهَي ثابتةٌ ال تتحّرُك، وال تستطيُع صنَع غذائِها بنفِسها. منها ما يشّكُل غذاًء لإلنساِن، ومنها ما هَو ضارٌّ
وبعِض الفطريّاِت التي تسبُّب األمراَض. قّرَر سعيٌد وأختُهُ ميساُء البحَث في الفطريّاِت الّتي درسا عْنها في مبحِث العلوِم، وقّررا البدَء مَن المنزِل.

أدوُن في جدوٍل باالستعانٍة بأحِد أفراِد أسرتي بعَض الفطريّات الّتي يمكُن أْن نجَدها في حياتِنا، وأوّضُح خصائَصها، وأذكُر إْن كانَْت ضاّرةً أْو مفيدةً.

 - أدرُس العوامَل المؤثّرةَ في نموِّ عفِن الخبِز
أُناقُش أحَد أفراِد أسرتي، أْو زملئي في العوامِل الّتي يُمكُن أْن تقلَل نموَّ عفِن الخبِز.

 أختاُر نوَع الخبِز الّذي نتناولُهُ في البيِت، أقطُّع الّرغيَف قطًعا متساويةً، وأختاُر طرائَق الحفِظ المختلفةَ الّتي نستخدُمها في المنزِل، مثًل: )وضُعهُ 
في كيٍس بلستيكيٍّ شفّاٍف، أْو في كيٍس أسوَد، في الثّلجِة، في المطبِخ، وهكذا(.

 أحّدُد أوقاَت ملحظِة التّغيّراِت على الخبِز وأدوُن هِذِه الملحظاِت، يمكنُني أيًضا تصويُر قطِع الخبِز لمراقبِة هذِه التّغيّراِت.
أُسّجُل ملحظاتي في جدوٍل، وأناقُش أفراَد أسرتي، أْو أحَد زملئي في النتائِج.

أناقُش أفراَد أسرتي في اإلجراءاِت الّتي يستخدمونَها في حلِّ مشكلِة عفِن الخبِز، وأقارنُها بالنّتائِج الّتي حصْلُت عليها.
 أقترُح وأحَد زملئي تجارَب أخرى لدراسِة عوامَل أخرى يمكُن أْن تقلَّل مْن نموِّ عفِن الخبِز، وننظُّم المعلوماِت التي نتوصُل إليها في جدوٍل.

 اللّغةُ العربيةُ: فطُر البنسيليوم
 اشتَرْت والدةُ سعيٍد كميّةً مَن اللّيموِن في أيّاِم الحظِر؛ لصنِع العصيِر الغنيِّ بفيتاميِن )ج( الّضروريِّ لرفِع مناعِة األجساِم، أراَد سعيٌد ُصْنَع كأَسْيِن 
مْن عصيِر اللّيموِن لَهُ وألختِِه ميساَء في أثناِء دراستِهما موضوَع عفِن الخبِز، لكنَّهُ تفاجأَ بتلِف بعِض حبّاِت اللّيموِن، ووجوِد بقٍع خضراَء ُمزرقٍّة 

ِه ليسألَها عّما أصاَب حبّاِت اللّيموِن، فما كاَن مْنها إاّل أْن وّجهَْتهما إلى قراءِة النّصِّ اآلتي مْن كتاٍب لدْيها: )البِْنِسليُن(. علْيها، فتوّجهَ إلى أمِّ

ال بدَّ أنَّك شاهْدَت فاكهةً متعفِّنةً، وبخاّصٍة اللّيموُن والبرتقاُل، * ولعلَّك الحْظَت أنَّ لوَن العفِن على ----- النّوعيِن مَن الفاكهِة يميُل إلى األزرِق. 
و----- هْل خطَر ببالَِك أنَّ ----- العفَن هَو نوٌع مَن الفطريّاِت يمكنُنا االنتفاُع بِه بعَد معالجتِِه في المختبِر؟

البنسليُن أقدُم ُمضادٍّ حيويٍّ لعلِج االلتهاباِت، وهَو يُصنُّع ِمْن فطريّاٍت تَنمو على الفاكهِة، تَُسّمى----- الفطريّاُت بالبِْنسيليوم. يرجُع الفضُل بعَد ----- 
عزَّ وجلَّ إلى العلماِء في اكتشاِف األدويِة، وتصنيِعها، وِمْن ----- العلماِء الطّبيُب اإلنجليزيُّ ألكسندر فليمنج، الّذي اكتشَف ----- المضادَّ الحيويَّ 
فجأةً، إْذ ترَك في مختبِرِه إناًء َمملوًءا بسائٍل فيِه بكتيريا، وعنَدما عاَد إلى مختبِرِه بعَد مّدٍة، وجَد العفَن قْد نما على وجِه اإلناِء، ----- البكتيريا الّتي 

كانَْت تحيطُ بالعفِن قْد ماتَْت، * فاستنتَج أنَّ ----- العفَن يُنتُِج ماّدةً تقتُل البكتيريا الّتي تُسبُّب األمراَض.

أّواًل: أكمُل مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي الفراغاِت في النّصِّ الّسابِق بكلماٍت مناسبٍة، تتضّمُن حروفًا تُنطَُق وال تُْكتَُب، ونتأّكُد مْن كتابتِها بالّصورِة الّصحيحِة.
 ثانيًا: تمتاُز لغتُنا العربيّةُ أنَّ لبعِض ألفاِظها أكثَر مْن داللٍة، فكلمةُ عيٍن قْد تأتي بمعنى عضِو اإلبصاِر، وقْد تأتي في سياٍق آخَر بمعنى عيِن الماِء، 
وقْد تأتي بمعنى عضِو مجلِس األعياِن، وغيِرِه، أوظُّف مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي كلمةَ )لوٍن( المكتوبة بخطٍّ غامق في النصِّ في جملتَْيِن 

تاّمتَْيِن مفيدتَْيِن؛ تدلُّ األولى على معنى صفِة الجسِم مْن حمرٍة وبياٍض وسواٍد ونحِوها، وفي الثّانيِة تدلُّ على معنى )نوٍع(:
..................................................................................................................................  )1
..................................................................................................................................  )2

 ثالثًا: بالتّعاوِن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي، أُضيُف إلى النّصِّ الّسابِق مكاَن كلِّ نجمٍة )*( جملةً سليمةً واحدةً على األقلِّ مْن إنشائي؛ 
بحيُث تتناسُب مَع الّسياِق، وتعبُّر عّما يأتي:

1(  وصُف شعوِر المخاطِب حيَن يرى العفَن على الفاكهِة.
2(  حواُر الطّبيِب ألكسندر فليمنج مَع نفِسِه حوَل سبِب موِت البكتيريا.

2

ضارٌّ أْم نافٌع؟  خصائُصهُ اسُم الفطِر

 دوَن سعيٌد وميساُء ملحظاتِهما على عفِن الخبِز في الجدوِل، حيُث تبيَن لهما أنّهُ نوٌع مَن الفطريّاِت الّتي تتكاثُر 
عْن طريِق األبواِغ، وتتغّذى على الموادِّ العضويَِّة، مثِل الّسّكريّاِت، والكربوهيدراِت الموجودِة في األطعمِة، 
ومنها الخبُز. تحّدَث األَخواِن عْن مشكلِة تعفِّن بعِض الخبِز في منزلِهما بعَد أيّاٍم قليلٍة مْن شرائِِه. سأَل سعيٌد 
الخبَز أطوَل مّدٍة ممكنٍة؟ وقّرَر  أْن نحفظَ  الخبِز؟ كيَف يمكُن  وميساُء: هْل توجُد ظروٌف تؤثُر في نموِّ عفِن 

األَخواِن تنفيَذ بعِض التّجارِب.
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 الرياضيّاُت: هيّا نلعْب بأعداِد فطِر المحاِر
 شاهَد سعيٌد وميساُء تقريًرا مثيًرا عْن إنتاِج فطِر المحاِر في المنزِل، أظهَر التّقريُر عائلٍت عدةً تزرُع فطَر المحاِر في المنزِل، وكانَِت األعداُد الّتي 

سمعاها في التّقريِر عْن إنتاِج هذا الفطِر على النّحِو اآلتي:  
26، 30، 32، 33، 80، 35، 44، 40، 100، 75، 64، 96، 88، 70 و قّررا لعَب اللّعبِة اآلتيِة؛ لتحليِل هِذِه األعداِد إلى عواملِها األوليِّة. 

أطلُع على تعليماِت اللعبِة وألعبُها مَع زميلي أْو أحِد أسرتي.
أحتاُج إلى:

قلَمْيِن بلونيِن مختلفيِن، ولوِح األعداِد األوليِّة كما في الشكِل المجاوِر، وبطاقاِت أعداٍد، وأوراٍق. 
ألعُب هِذِه اللّعبةَ مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

الخطواُت:
أكتُب األعداَد على بطاقاٍت وأطويها. يختاُر كلُّ العٍب لونًا. نُجهُِّز لوَح األعداِد األّوليِّة المجاوَر. 

تعليماُت اللّعبِة:
يسحُب الّلعُب )أ( بطاقةً مَن األعداِد، ويُحلُِّل العدَد إلى عواملِِه األّوليِّة، إذا كانَْت إجابتُهُ صحيحةً، فيُلّوُن مربًّعا لكلِّ عامٍل مَن العوامِل األوليِّة الّتي 

حصَل علْيها في لوِح األعداِد األوليِة. وإذا كانَْت إجابتُهُ غيَر صحيحٍة، يخسُر دوَرهُ ثمَّ يلعُب اللعُب )ب(.
يتبادُل اللعباِن األدواَر، وهكذا. الفائُز هَو مْن يتمّكُن مَن الحصوِل على شكِل X  أّواًل. إذا انتهَِت

 اللّعبةُ سريًعا، فأُعيُدها للحصوِل على X   أخرى. 

مثاٌل على X يمكُن تشكيلُها.

 أنشطةٌ إضافيةٌ:
A challenge :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة

Add another 3 lines to complete this poem.
I am a mushroom

In forests I grow and bloom 

I have many colours
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

العلوُم: الفطريّاُت الُمحلّلةُ 
 ،QR Code أبحُث وأحَد زملئي في دوِر الفطريّاِت في تحلِّل الكائناِت الحيِّة مَن الكتِب المدرسيِّة، أِو المراجِع المختلفِة مثِل ّرمِز سريِع االستجابِة

أعرُض ما وجدتُهُ مستعينًا بالّصوِر أِو الّرسوماِت على زملئي أْو أفراِد أسرتي.

اللّغةُ العربيّةُ: حروٌف تُنطُق وال تُكتُب
أبحُث مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي عْن كلماٍت أخرى فيها حروٌف تُنطُق وال تُكتُب، ونمألُ الجدوَل اآلتي:

الّرياضيّاُت: ألعُب مَع الرياضياِت
أُعلُّم أفراَد أسرتي كيَف يلعبوَن لعبةَ تحليِل األعداِد إلى العوامِل األوليِة. 

ر: كْم عدُد أشكاِل X  الّتي يمكنُني الحصوُل عليها؟  أُفكُّ
أُطّوُر اللّعبةَ عبَر صياغتي قواعَد جديدةً، فنُشّكُل حرَف H مثًل.

3

َمكاُن الحرِف المحذوِف )بعَد أيِّ حرٍف( الحرُف المحذوُف  الكلمةُ الّتي فيها حرٌف يُنطُق وال يُكتُب
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

، وتنميِة قدراتِِه ومهاراتِِه اللغويِة، ويعوُدهُ على السرعِة واإلنجاِز،  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي في أثناِء القراءِة الّصامتِة على بناِء قدراتِِه على التعلِم المستقلِّ
ويغني رصيَدهُ المعرفيَّ والثقافيَّ واللغويَّ بما يتيُحهُ مْن مفرداٍت ومعارَف قابلٍة للستثماِر في مختلِف المواقِف، سواٌء المرتبطةُ منها بالموادِّ الدراسيِة أِو الحياِة اليوميِة.

العلوُم: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على تعرِف بعِض أنواِع الفطرياِت واستقصاِء العوامِل الّتي تؤثُّر في نموِّ فطِر عفِن الخبِز عْن طريِق اختباِر ظروٍف مختلفٍة 
لتخزيِن قطِع الخبِز، ويُنّمي هذا النشاطُ - أيًضا - مهارةَ الملحظِة، وتدويِن الملحظاِت، وتوثيقِها، وتحليلِها؛ للوصوِل إلى حلِّ المشكلِت بالطّرائِق العلميِّة.

اللّغةُ العربيةُ: يُحّسُن هذا النّشاطُ مهاراِت طفلي الكتابيةَ في ما يتعلُّق بكتابِة الكلماِت الّتي تتضّمُن حروفًا تُنطُق وال تُكتُب، كما يُحّسُن مهارتَهُ في التّوّسِع 
، كما أنّهُ يُعّزُز مهاراتِِه في التّعبيِر الكتابيِّ  في المعنى عْن طريِق تركيِب جملٍة من إنشائِِه تحمُل فيها كلمةُ )لوٍن( داللةً جديدةً غيَر ما جاَءْت عليِه في النّصِّ

عْن طريِق إضافتِِه إلى النّصِّ جمًل مناسبةً مرتبطةً بالّسياِق مْن إنشائِِه.

الرياضيّاُت: يساعُد هذا الّنشاطُ طفلي على ممارسِة تحليِل العدِد إلى عواملِِه األّوليِّة، واستخداِم اإلستراتيجيّاِت المختلفِة لذلَك، وتبريِر إجابتِِه.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُه الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتعليماِت 

الصوتيِة بوساطِة الرمِز سريِع االستجابِة.

A mushroom story :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطريقةُ: أبيّن لطفلي أهميةَ قراءِة القصِة قراءةً صامتةً، وأطمئنُهُ لكْي ال يقلقَهُ عدُم فهِم ما يقرُؤهُ وأال يجتهَد كثيًرا في فهِمِه كلَّ كلمٍة وعبارٍة، بْل يجُب عليِه ربطُ 
، وأْن يكمَل فهَمهُ الموضوَع والجملةَ، موظفًا معارَف النصِّ وسياقاتِِه. أتأّكُد مْن فهِمِه الكلماِت الجديدةَ الواردةَ في  األجزاِء المختلفِة المعنى إلدراِك المعنى الكليِّ

القصِة، ثمَّ أدعُمهُ في تصويِب إجاباتِِه بعَد أْن يمألَ الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة.

  العلوُم: عفُن الخبِز كائٌن حيٌّ

الطريقةُ: أستذكُر مَع طفلي مفهوَم الفطريّاِت وبعَض األمثلِة عليها، أساعُد طفلي على تقطيعِ رغيِف الخبِز 4 قطعٍ متساويٍة، وحفِظ كلِّ قطعٍة في الظّروِف التي 
اختاَر دراستَها. أناقُش طفلي في العوامِل الّتي ثُبِّتَْت في التّجربِة مثِل: )نوعِ الخبِز، وحجِم قطعِة الخبِز(، والعوامِل األخرى الّتي تغيَّرْت مثِل: )درجِة الحرارِة، 
ونوعِ الكيِس(، أحّدُد مَع طفلي أوقاَت الملحظِة، وأساعُدهُ على تدويِن الملحظاِت، وتصويِر التّغيّراِت الّتي تطرأُ على قطعِ الخبِز، أناقُش طفلي في النّتائجِ، 
؛ حيُث ينمو،  وأساعُدهُ على تحديِد العوامِل الّتي تساعُد على نموِّ عفِن الخبِز، وكيفيِّة تجنّبِِه باستخداِم طرائِق حفٍظ مناسبٍة. واالستدالِل على أنَّ الفطَر كائٌن حيٌّ

ويتكاثُر، ويتنفُّس، منتًِجا غاَز ثاني أكسيِد الكربوِن.

  اللّغةُ العربيّةُ: فطُر البنسيليوم

: ما تصنيُف العفِن الّذي نراهُ على الفاكهِة ضمَن الكائناِت الحيِّة، ما البنسليُن؟ ما  ، وأطرُح علْيِه األسئلةَ اآلتيةَ للتّأّكِد مْن فهِمِه النّصَّ الطريقةُ: أقرأُ مَعهُ النّصَّ
علقتُهُ بفطِر البنسيليوم؟ َمْن مكتشفُهُ؟ كيَف توّصَل إلى اكتشافِِه؟ 

أشارُكهُ في ملِء الفراغاِت بالتّناوِب على شكِل لعبٍة. إذا تعثَّر في كتابِة جملٍة تحمُل فيها كلمةُ )لوٍن( داللةَ )نوعٍ(. أنمذُج أماَمهُ بجملٍة مْن إنشائي لمساعدتِِه على 
كتابِة جملٍة مْن إنشائِِه. أصّوُب لهُ الجمَل الّتي سيضيفُها إلى النّصِّ مكاَن النّجمتَْيِن إْن لزَم األمُر، وأذّكُرهُ أنَّها يجُب أْن تكوَن سليمةً ومناسبةً الّسياَق. يمكنُني تزويُدهُ 

. بكتاٍب أْو صحيفٍة أْو مجلٍّة يبحُث فيها عْن كلماٍت أخرى فيها حروٌف تُنطَق وال تُكتَُب؛ لملِء الجدوِل في النّشاِط اإلضافيِّ

  الرياضيّاُت: هيّا نلعْب بأعداِد فطِر المحاِر

الطريقةُ: ألعُب مَعهُ هِذِه اللّعبةَ إْن تمّكْنُت، أْو أشاهُدهُ وهَو يلعبُها مَع أحِد أفراِد األسرِة، أْو مَع زميٍل، أتأّكُد أّن كل الّلعبَْيِن يحللِن بالطّرائِق الخاّصِة بهما 
)الّشجرِة أِو القسمِة المتكّررِة( أْو أيِة طريقٍة أخرى، وأْن يكونا قادَرْيِن على تصويِب إجاباِت بعِضهما في حاِل أخطأَ أحُدهُما، مَع التّبريِر.
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