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 العلوُم: عالُم النّباِت

عالَُم النّباِت عالٌَم كبيٌر تقوُم عليِه الحياةُ على وجِه األرِض. يُصنَُّف النّباُت بناًء على تركيبِِه وخصائِصِه؛ فكلُّ صنٍف لَهَ خصائُص 
مميّزةٌ.

- أستذكُر  بعَض خصائِص النّباتاِت، واألمثلةَ علْيها عْن طريِق لعبِة "الكلمِة الذهبيِة".

الذهبيِة"،  لعبِة "الكلمِة  أفراَد أسرتي في حلِّ  أْو  - أشارُك أحَد زمالئي، 
بتحديد المفهوِم أِو الكلمِة التي تمثُل العبارةَ الموجودةَ مقابَل كلِّ خطٍّ أفقيٍّ 
أْو عموديٍّ كما هَو موضٌح في الجدوِل، ونراجُع مًعا إجاباتِنا باالستعانِة 
بمعلِمنا، أْو أحِد مصادِر التّعلِّم، مثِل الكتاِب المدرسيِّ أْو رمِز االستجابِة 

.QR Code السريِع

- أحدُد الكلمةَ الذهبيةَ الضائعةَ، بجمِع الحروِف في المربعاِت المشار إليها 
بسهم، بعَد االنتهاِء مْن تعبئِة المربعاِت كلِّها، وأقارُن إجابتي بإجاباِت 

زمالئي، ثمَّ نعرُض مًعا ما توصْلنا إليِه على معلِمنا.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: الّسابُع الّصفُّ
نشاُط )8(: بالُدنا جّنٌة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة العربيُةالّلغُة اإلنجليزّيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أصنَّف النّباتاِت إلى مجموعاتِها الرئيسِة، محّدًدا بعَض خصائِص مجموعاِت النّباِت الرئيسِة.	 
أُقّدَم عرًضا شفويًّا باللغِة اإلنجليزيِة لحملِة توعيٍة بيئيٍة محليٍّة.	 
أعرَب الفعَل المضارَع صحيَح اآلخِر واألفعاَل الخمسةَ، مَع التمثيِل بجمٍل مفيدٍة.	 
أَحلَّ مسائَل حياتيّةً تتضّمُن حدوًدا ومقاديَر جبريّةً.	 

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وعيناِت أوراِق شجٍر أْو بذوٍر أْو صوِر نباتاٍت مختلفٍة، ودفتٍر أْو لوحٍة كرتونيٍة لعرِض العيناِت النباتيِة، والصٍق.

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

  

  
  

  

جسور التعلم

أفقيعمودي

1. بذور نبات الفول.
إلى األوراق  الجذر  الغذاء من  ينقل   .4

في النبات.
5. تصنيف الخنشار.

7. نوع من النبات يعيش في مختلف البيئات 
وحجمه كبير، مثَل نباِت الزيتوِن.

8. نباتات معراة البذور.
9. طريقة تكاثر النبات مغطى البذور.

2. طريقة تكاثر النباتات معراة الالوعائية.
3. بذور نبات الذرة.

5. تصنيف نبات الفيوناريا.
6. يُصنع فيها غذاء النبات.
8. نباتات وعائية ال بذرية.

9. تصنيف نبات التفاح.
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  موسوعةُ النّباِت:
عيّناٍت  وأجمُع  اآلتيةَ،  النّباِت  تصنيِف  خارطةَ  أرسُم 
وأُلصقُها  ذلَك،  أمكنَني  ما  المحيطِة  البيئِة  مَن  نباتيّةً 
بطريقٍة فنيٍّة، موّضًحا تصنيفَها على دفتري، أْو على 

لوحٍة كرتونيٍة.

Towards a Greener Jordan! :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

Yesterday, Heba read an article, about vegetation cover in Jordan. The article was issued by the Ministry of 
Agriculture, in which the following statistics were presented to warn people about the dangers of deforestation 
that affects vegetation cover in the country.

Then an idea came to Heba's mind, “I will work on a campaign to raise awareness of this serious problem.               
I will call my friends to plan together the campaign”.

         I will find the meaning of the words in bold in the dictionary.

For my campaign, I need to:
	 set out clear goals.
	 decide on my audience.
	 use powerful words.
	 refer to statistics.
	 design a poster (if possible).

 اللّغةُ العربيّةُ: النّباتاُت الطبيةُ

أقرأُ الفقرةَ اآلتيةَ قراءةً فاهمةً، ثمَّ أنفُّذ المهّماِت التي تليها:

ناٌت رئيسةٌ في  ، فَكثيٌر مْن هِذِه النّباتاِت مكوِّ ، وفي المطبِخ التّراثيِّ للنّباتاِت البّريِّة مكانةٌ مميَّزةٌ في ثقافتِنا، خاّصةً في الطّبِّ الّشعبيِّ
وصفاٍت غذائيٍّة شعبيٍّة. اعتمَد أجداُدنا على هِذِه النّباتاِت في عالِج أمراٍض كثيرٍة، وما يزاُل النّاُس يستخدمونَها بدائَل طبّيّةً. مْن هِذِه 
النّباتاِت ............، و..............، و...............، و..............، وغيُرها، وتختلُف هِذِه النّباتاُت في خصائِصها العالجيِّة والغذائيِّة، 
وفي طرائِق استعمالِها؛ فمْنها ما يُشَرُب شايًا بعَد نقِعِه، ومْنها ما يُعَمُل كماداٍت ومراهَم، ومنها ما هَو توابُل تضاُف لتحسيِن مذاِق 

الطّعاِم، ورفِع قيمتِِه الغذائيِّة.
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20182016

21,800,00023,600,000Total number of fruit trees in Jordan

787,600867,000Area of fruit trees in Jordan

حزازيات سرخسيات معراة البذور مغطاة البذور

نباتات ال بذرية نباتات بذرية

نباتات ال وعائية

المملكة النباتية

نباتات وعائية

ذات فلقتينذات فلقة
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أواًل: أسأُل أحَد أفراِد أسرتي عِن النّباتاِت الطّبّيِّة الموجودِة في مطبِخ المنزِل، وأكمُل الفراغاِت في النّصِّ الّسابِق.
. ا. أُشارُك زميلي الفعلَْيِن اللّذيِن اخترتُهُما، ونتأّكُد مْن صّحِة الحلِّ ، وأعربُهما إعرابًا تاّمً ثانيًا: أستخرُج فعلَْيِن صحيَحِي اآلخِر مَن النّصِّ

ثالثًا: أصُل الكلمةَ بالفعِل المناسِب إلكماِل الجملِة:

رابًعا: أُنشُئ جماًل اسميّةً للتّعبيِر عِن الّصوِر اآلتيِة، بحيُث تتضّمُن أخباُرها أفعااًل متّصلةً بواِو الجماعِة مّرةً، وبألِف االثنَْيِن مّرةً، وبياِء 
المخاطَبِة مّرةً، وأكتبُها في دفتري، ثمَّ أتبادلُها مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي لتقويِمها وتصويبِها.

...............................       ...............................       ...............................

 الرياضياُت: يوُم الّزراعِة
زراعتِها  عْن طريِق  وساحتِها،  المدرسِة  حديقِة  لتجميِل  مبادرٍة  عمَل  (ب)  الّسابِع  الّصفِّ  وطلبةُ   ،( أ   ) الّسابِع  الّصفِّ  طلبةُ  أراَد 
أشتااًل. اشتََروا العدَد نفَسهُ مَن األشتاِل لكلِّ طالٍب مَن الّشعبَتَْيِن، وزرعوها في عدٍد مَن األحواِض المستطيلِة المتطابقِة، وفي عدٍد مَن 

األحواِض الُمربّعِة المتطابقِة  في المدرسِة.

إذا ُعبِّر عما ورَد في المسألِة بالحدوِد والمقاديِر الجبريِة اآلتيِة:
x = ( أ ) 1.  عدُد طلبِة الّصفِّ الّسابِع
y = (ب) 2.  عدُد طلبِة الّصفِّ الّسابِع

3.  عدُد األشتاِل الّتي سيزرُعها كلُّ طالٍب = 3
n + 1 = 4.  ثمُن الّشتلِة الواحدِة

w + 2 = 5.  عدُد األحواِض المربّعِة

 أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي، أْو أحِد زمالئي لتنفيِذ النّشاِط:
أسأُل سؤااًل حوَل المسألِة، ويجُد زميلي الحلَّ بأبسِط صورٍة، مستخدًما الحدوَد والمقاديَر الجبريّةَ، وأتحقُّق مْن إجابتِِه، ثمَّ يأتي دوُرهُ 

ليسألَني سؤااًل وأجَد اإلجابةَ، وهكذا.
مثاًل، قْد أسأُل زميلي: ما مجموُع عدِد الطّلبِة الّذين شاركوا في المبادرِة مْن كال الّصفَّْيِن؟ 

قْد يسألُني هَو: ما عدُد األشتاِل جميِعها الّتي اشتراها الطاّلُب؟ وهكذا.
 أتناقُش مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي في المسائِل الّتي كّوناها، وفي طرائِق الحلِّ الّتي استخدْمناها إليجاِد النّاتِج.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

الّرياضيّاُت: أكمُل القّصةَ بأْن أضيَف مزيًدا مَن األحداِث والمتغيِّراِت، وأصوَغ مزيًدا مَن األسئلِة عليها، مستخدًما الحدوَد والمقاديَر.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

يصنعاِنماجُد

تصنعوَنمريُم وسعاُد
يصنُعالعّماُل
تصنعيَنأنتُْم

تصنعاِنأحمُد وابنُهُ
يصنعوَنأنِت

التّوابَل بتجفيِف بعِض النّباتاِت

w = 6.  عدُد األحواِض المستطيلِة
m + 1 = 7.  طوُل الحوِض المستطيِل الواحِد

m – 2 = 8.  عرُض الحوِض المستطيِل الواحِد
2p – 1 = 9.  طوُل ضلِع الحوِض الُمربِّع الواحِد
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

العلوُم: يُطّوُر هذا النّشاطُ مهارةَ التّمييِز والمالحِظة لدى طفلي، عْن طريِق لعبِة الكلمِة الّذهبيّة الّضائعِة، الّتي تساعُدهُ على استذكاِر بعِض 
خصائٍص النّباتاِت، وبعِض األمثلِة علْيها أيًضا، كما يُنّمي مهارةَ التّصنيِف لدْيِه، عْن طريِق رسِم خارطٍة مفاهيميٍّة، وتمثيِل األصناِف الّتي 

تتضّمنُها بعيّناٍت حقيقيٍّة مْن بيئتِِه؛ ما يزيُد دافعيّةَ طفلي نحَو التّعلّم؛ إْذ يربطُ المعرفةَ بالحياِة.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على تحليِل المعلوماِت، واختياِر المناسِب منها لموضوعه ومشاركتِها مع اآلخرين. ويُكسبُهُ ثقةً 
بالنّفِس للتحدِث بطالقِة باللّغِة اإلنجليزيِّة، مستخدًما المفرداِت والتراكيَب اللغويةَ المالئمةَ.

اللّغةُ العربيّةُ: يُتيُح هذا النّشاطُ لطفلي فرصةَ تعّرِف ثقافٍة تراثيٍّة نافعٍة تتعلُّق باستخداِم النباتاِت في الطّبِّ البديِل، إضافةً إلى استخداماتِِه في 
مجاِل التّغذيِة، وهذا يُعّزُز توّجهاتِِه نحَو التّقليِل مَن االعتماِد على األدويِة في حياتِنا اليوميِّة، كما يعّمُق هذا النّشاطُ  فهَمهُ األفعاَل الّصحيحةَ، 
ا، كما يُعّزُز تمّكنَهُ مْن توظيِف األفعاِل الخمسِة في جمٍل تاّمٍة، بطريقٍة  ، وإعرابِها إعرابًا تاًمّ بالمهّماِت المتعلّقِة باستخراِجها مْن نصٍّ قرائيٍّ
بسيطٍة، في المهّمِة الثالثِة، لتصبَح الطّريقةُ ذاَت مستوى تفكيٍر أعلى في المهّمِة الّرابعِة، الّتي تتطلُب توظيَف األفعاِل الخمسِة في جمٍل مْن 

، وهَو النّباتاُت الطّبّيّةُ. ، وتبقيِه ضمَن دائرِة مضموِن النَّصِّ إنشائِِه، بوجوِد بعِض المحّدداِت الّتي ترفُع مستوى النشاِط العقليِّ

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على تعزيِز مهارتِِه في إجراِء العمليّاِت الحسابيِة األربعِة على الحدوِد والمقاديِر الجبريِّة، وتوظيفِها 
في مواقَف حياتيٍّة، ويساعُدهُ على تنميِة مهارِة حلِّ المشكالِت.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 
بواسطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.

  العلوُم: عالُم النّباِت وموسوعة النبات

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على فهِم نشاِط "الكلمِة الذهبيِّة الّضائعِة"، عْن طريِق استذكاِر ما تقّدُمهُ هِذِه الكلمةُ مْن خصائَص، أْو أمثلٍة في 
عالِم النّباِت، أوّجهُهُ إلى مشاركِة إجاباتِِه أحَد زمالئِِه، وتقويِمها بالتّعاوِن مَع المعلِّم أْو أحِد مصادِر المعرفِة. أقرأُ مَع طفلي الخارطة 

المفاهيميّةَ المرفقةَ، وأساعُدهُ على فهِمها، وأوّجهُهُ في أثناِء رسِمها وإلصاقِِه العيّناِت الحقيقيّةَ في أماكنِها بطريقٍة إبداعيٍّة.

Towards a Greener Jordan! :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على البحِث عِن المعلوماِت المالئمِة لحملتِه البيئيةَ، وأتابُعهُ في أثناِء التّخطيِط لحملتِِه وتنظيِم معلوماتِه. وأستمُع 
، وأقّدُم لَهُ المالحظاِت عنَد الحاجِة، وأشّجعه على تصويِب أخطائِِه. لعرِضِه الّشفويِّ عْن حمايِة الغطاِء النّباتيِّ في األردنِّ

  اللّغةُ العربيّةُ: النّباتاُت الطبيةُ

 ، الطّريقةُ: يُمكنُني أْن أذّكَرهُ بمفهوِم الفعِل الّصحيِح، ومفهوِم األفعاِل الخمسِة، أْو توجيِهِه إلى استذكاِرهما بالعودِة إلى كتابِِه المدرسيِّ
كما يُمكنني أْن أنمذَج أماَمهُ بحلِّ جزٍء مَن المهّماِت إْن لزَم األمُر. أطّلُع على حلِّه وأعّزُزهُ، وأقّدُم التّوجيهاِت الاّلزمةَ، والتّغذيةَ الّراجعةَ 

الّدقيقةَ، وأتابُع تعديالتِِه بناًء علْيها.

  الرياضياُت: يوُم الّزراعِة

الّتي يُمكنُني  لَها. مَن األسئلِة  إليِه توضيَح طريقِة تفكيِرِه وحلِِّه  المسألِة، وأطلُب  في  أُناقُشهُ  أْو  إْن أمكَن،  النّشاطَ  أُنفُّذ مَعهُ  الطّريقةُ: 
توجيهُها: ما ثمُن األشتاِل جميِعها الّتي زَرَعْتها شعبتا الصِف السابع؟ ما مساحةُ حوِض المستطيِل الواحِد؟ ما محيطُ حوِض المستطيِل 

الواحِد؟ ما مساحةُ األحواِض المستطيلِة جميِعها؟
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