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 العلوُم: مَن األثريّاِت إلى الفطريّاِت

 أختاُر ثالثةً مَن الكائناٍت الحيِّة اآلتيِة: )البكتيريا الحلزونيّةُ، والخميرةُ، والبراميسيوم، واألميبا، والمشروُم، وفطرياُت سعفِة الّرأِس، 
وطحالُب، والبنسيليوم، وأثريات الينابيِع الحارِة(، وأطبُّق علْيها نموذَج KWL، أكتُب ما أعرفُهُ عْنها: )تصنيفُها، كيَف تتغّذى؟ أيَن 

تعيُش؟ فوائُدها وأضراُرها إْن ُوجَدْت، شكلُها(، ثمَّ أكتُب ما أريُد أْن أتعلََّمهُ عْنها.

، واإلنترنت إْن توافَر، والّرمُز سريُع االستجابِة QR Code(؛ ألتعلَّم  - أستعيُن بمعلّمي، وأرجُع إلى مصادِر المعرفِة: )الكتاُب المدرسيُّ
ما ال أعرفُهُ عِن الكائناِت الحيِّة الّتي اخترتُها.

إلى  ينتمي  مْنها  أيًّا  ونحّدُد  ونناقُشها،  منّا،  كلٌّ  اختاَرها  الّتي  الكائناِت  إلْيها حوَل  توّصْلنا  الّتي  المعلوماِت  أحِد زمالئي  مَع  أتبادُل   -
)الفطريّاِت، أوالطالئعيّاِت، أوالبكتيريا، واألثريات(، نعرُض ما توّصْلنا إلْيِه على معلِّمنا، ونقّوُم مًعا ما توّصْلنا إلْيِه.

األشناُت:
اشترَك أحمُد في رحلٍة مدرسيٍة إلى منطقِة دبيَن، والحظَ في أثناِء سيِرِه وجوَد كائناٍت صفراِء اللوِن تنمو على الشجِر، وسأَل معلَمهُ 
عنها، فقاَل المعلُم: هَي مخلوقاٌت حيّةٌ مكّونةٌ مْن طحلٍب وفطٍر يعيشاِن معيشةً تكافليّةً؛ فالطُّحلُب يقوُم بعمليِّة البناِء الّضوئيِّ وإنتاِج 
الموادِّ العضويَِّة الاّلزمِة للفطِر، والفطُر يمتصُّ الماَء واألمالَح؛ ليمدَّ بها الطُّحلَب. وتعدُّ األشناُت مصدًرا لمختلِف المرّكباِت الكيميائيِّة 
الّتي تُستخدُم في األدويِة، وفي الّروائِح والّصابوِن، كما تُستخدُم غذاًء لإلنساِن وبعِض الحيواناِت، وتعمُل على تفتيِت الّصخوِر الّتي 

تنمو علْيها، فتساعُد على زيادِة خصوبِة التّربِة.

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 )9(: الكائناُت مْن حوِلنا

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

َد بعَض خصائِص الطاّلئعياِت، والفطريّاِت، والبكتيريا، واألثريّاِت، ُمحلاًّل بياناٍت تُبرُز طبيعةَ 	  أُحدِّ
عالقِة اإلنساِن مَع بعِض الكائناِت.

أتقّمَص أدواَر الّشخوِص في مسرحيٍّة، مراعيًا ما اكتسبتُهُ مْن مفرداٍت، ومفاهيَم، وتراكيَب، وأساليَب لغويٍّة.	 
أقدَم اقتراحاٍت ونصائَح، موظفًا المفرداِت والتراكيَب اللغويةَ المناسبةَ باللّغِة اإلنجليزيِّة )The imperative(؛ 	 

مستعينًا بملصٍق أصمُمهُ لهِذِه الغايِة.
أحلَّ معادلةً خطّيّةً بمتغيٍِّر واحٍد.	 

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وقاموٍس باللغِة اإلنجليزيِة، وصور، وأقالم تلوين.

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

  

  

  

  

جسور التعلم

رسم الكائن الحي أو صورتهالكائن الحي
)K(

ماذا أعرف؟
)W(

ماذا أريد أن أتعلم؟
)L(

ماذا تعلمت؟
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كما تمتصُّ األشناُت كلَّ ما يصادفُها في البيئِة المحيطِة مْن موادَّ، وتعتمُد كثيًرا على االمتصاِص مَن الهواِء، وقِد اكتشَف العلماُء شّدةَ 
، واستخدموها لالستدالِل على حدوِث التّلّوِث في المنطقِة الّتي  حساسيِة األشناِت للملّوثاِت في الهواِء منُذ القرِن الثّامَن عشَر الميالديِّ

تختفي مْنها.

 أُلّخُص وفَق نموذِج "فراير" ما تعلّمتُهُ عِن األشناِت في النّصِّ الّسابِق، وأشرُحهُ لمجموعٍة مْن أفراِد أسرتي أْو زمالئي، وأعرُض 
، وفي األردنِّ على وجِه الخصوِص. صوًرا خاّصةً بها؛ لتعريفِِهم بشكلِها، وبأماكِن وجوِدها بشكٍل عامٍّ

- أقترُح بمساعدِة أحِد زمالئي مجموعةً مَن األفكاِر؛ لالستفادِة مَن األشناِت في بيئتِنا األردنيِّة.

 اللّغةُ العربيّةُ: ُمتناهيةُ الّصغِر واسعةُ الخطورِة
شهَد العالُم في الّسنواِت األخيرِة اجتياًحا وبائيًّا شنَّْتهُ أنواٌع مختلفةٌ مَن الفيروساِت كبَّدْتنا 
خسائَر بشريّةً وماديّةً في كلِّ معركٍة لَها مَعنا، ِمْن هِذِه الهجماِت ما ُعرَف باسِم إنفلونزا 
والبطُّ  والحبُش  اإلوزُّ  الطّيوَر، ال سيّما  الفيروساِت يصيُب  مَن  نوٌع  الطّيوِر، ويسبّبُهُ 
جسِمِه،  داخَل  يتطّوُر  فإنهُ  اإلنساِن،  إلى  انتقَل  وإذا  أجساِمها،  في  ويتطّوُر  والّدجاُج، 

وينتقُل مْنهُ إلى اآلخريَن بالعْدوى.

ومنها اإلنفلونزا الموسميةُ، التي يُسبّبُها َمزيٌج مَن الفيروساِت الواردِة مَن الخنازيِر والطّيوِر والبشِر؛ وألنَّ أعداًدا هائلةً مَن النّاِس 
. وفي آَب عاَم 2010،  أُصيبَْت بعدواها في سنِة 2009، فقْد أعلَنَْت ُمنظّمةُ الّصّحِة العالميّةُ أنَّ إنفلونزا فيروِس H1N1 وباٌء عالَِميُّ

. أَْعلَنَْت منظّمةُ الّصّحِة العالميِّة انتهاَء هذا الوباِء العالميِّ

وقِد اكتُِشَف نوٌع جديٌد مَن الفيروساِت، ُمَسبٌِّب انتشاَر أحِد األمراِض الّتي بدأَْت في الّصيِن عاَم 2019. ويُسّمى المرُض النّاتُج عْنهُ 
أنَّها صنّفَْت مرَض فيروِس كورونا 2019 )كوفيد 19( جائحةً، وال تزاُل  مرَض )كوفيد 19(. وقْد أعلنَْت منظّمةُ الّصّحِة العالميّةُ 

معركتُنا قائمةً مَعهُ.

. أواًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أفّسُر ارتباطَ العنواِن بالنّصِّ

 ثانيًا: ألعُب مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي لعبةَ القراءِة الجهريِّة اآلتيةَ: أذكُر أنا فكرةً فرعيّةً في النّصِّ بلغتي الخاّصِة، وعلْيِه هَو أْن 
، فيحصَل على نقطٍة إْن وجَدها، وأحصَل أنا على نقطٍة إْن لْم يتمّكْن مْن  يجَدها خالَل 15 ثانيةً، ويقرأَ الجزَء الّدالَّ عليها في النّصِّ

إيجاِدها في الوقِت المحّدِد، ثمَّ نتبادَل األدواَر. الفائُز منّا َمْن يجمُع العدَد األكبَر مَن النّقاِط.

 ، النّصِّ في  المذكورةُ  الثاّلثةُ  الفيروساُت  النّصِّ مَع مجموعتي، بحيُث يصبُح على شكِل مسرحيٍّة قصيرٍة، أبطالُها  بناَء   ثالثًا: أعيُد 
يتحاوروَن في ما بينَهم، معّرفيَن بأنفِسهم وبما تسبّبوا بِه للبشريِّة. أستطيُع أْن أعوَد إلى اإلنترنت، أْو إلى الّرمِز سريِع االستجابِة؛ 
لجمِع مزيٍد مَن المعلوماِت. يُمكنُنا أْن نبدأَ بالعبارِة اآلتيِة: )في أحِد المختبراِت العلميِّة الخاّصِة بعالٍم متخّصٍص بدراسِة الفيروساِت، 

اجتمَعْت ثالثةُ فيروساٍت وداَر بينَها الحواُر اآلتي: ...(.

ُب مَع مجموعتي على أداِء النّصِّ المسرحيِّ الّذي أعَدْدناهُ، ونجري التّعديالِت المناسبةَ، ثمَّ نعرُض أداَءنا على معلِّمنا   رابًعا: أتدرَّ
وزمالئِنا إْن أمكَن، مَع مراعاِة توظيِف ما تعلَّْمناهُ واكتََسْبناهُ مْن مفرداٍت ومفاهيَم وتراكيَب وأساليَب لغويٍة، يمكنُنا تصويُر المسرحيِّة 

على هاتٍف نقّاٍل بعَد االستئذاِن مْن أهلِنا، وإرساُل المقطِع المصّوِر إلى معلِّمنا وزمالئِنا.

2

كيف تعيش؟ما األشنات؟

أهميتها للبيئةأهميتها لإلنسان
األشنات

أشنات تنمو على جذوع بعض 
األشجار في األردن

نموذج فراير
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Prevention is better than cure :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Bacteria can be defined as unicellular microorganisms, characterised by 

their small size; so that they are not seen with the naked eye and this type of 
living organisms live in a variety of environments; some may exist inside the 
human body, while others exist outside it, and undoubtedly there are different 
types of bacteria; some may be useful to humans, while others cause harm 
and diseases. Bacteria can adapt to different conditions.

How to avoid diseases caused by bacteria?
1. I will change the words in bold to form imperative verbs and use them in my poster. )You need to add more sentences(.

• Getting the suitable vaccine before travelling.
• Staying home when you are sick of bacterial infection.
• Cooking , and storing food at a safe temperature

2. I will prepare a poster, to give suggestions and advice on how to avoid diseases caused by bacteria.

 الرياضياُت: متاهةُ المعادالِت
المتاهِة  التنقِّل عبَر  في   أحلُّ كلَّ معادلٍة، وأستخدُم اإلجابةَ 
للوصوِل إلى النّهايِة. أُوّضُح خطواِت حلّي في كلِّ معادلٍة 
كتابةً، وأناقُش زميلي، أْو أحَد أفراِد أسرتي بما قُْمُت بهَ، ثمَّ 
بها  الّتي قمُت  باإلجراءاِت  . أحتفظُ  الحلِّ أتحقُّق مْن صّحِة 

لحلِّ المعادالِت، وأشارُكها مَع معلّمي.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
3

Quality Criteria
Write a catchy title.1

Add images /drawings/ captions … etc.2

Add captions to individual images )The captions will contain imperative verbs 
like the example(.

3

Write 5-6 sentences )use imperative verbs form(.4

Use capital letters.5

Use punctuation marks: ./,/?6
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
، والتقويَم الّذاتيَّ باستخداِم نموذِج KWL في تحديِد ما يعرفُهُ عِن الكائناِت، وما  العلوُم: يُنّمي هذا الّنشاطُ لدى طفلي مهاراِت العصِف الّذهنيِّ
يريُد تعلَّمهُ عْنها، ثمَّ ما تعلَّمهُ، كما يُطّوُر لديِه مهارةَ البحِث واالستقصاِء عْن خصائَص جديدٍة للكائناِت الحيِّة مْن مصادِر المعرفِة المختلفِة، 
 ، ويزيُد مْن قدرتِِه على تحليِل البياناِت عبَر قراءتِِه النصَّ الخاصَّ باألشناِت، واقتراِح أفكاٍر جديدٍة؛ لالستفادِة منها، بناًء على ما ُذِكَر في النصِّ

ويُشّجُعهُ على تبادِل الخبراِت مَع زمالئِِه عبَر تبادِل أعمالِِهْم، وتقويِمها، وتقديِم التّغذيِة الّراجعِة المناسبِة.
لغتَهُ  يُثري  بها، كما  تتسبُّب  الّتي  الفيروساِت واألمراِض واألوبئِة  الّصحيّةَ، ومعارفَهُ حوَل  ثقافةَ طفلي  النّشاطُ  يوّسُع هذا  العربيّةُ:  اللّغةُ 
العنواَن  يربطُ  حيَن  النّاقَد  تفكيَرهُ  ويعّزُز  والجهريِّة،  الّصامتِة  القراءِة  في  مهاراتِه  وينّمي  المتخّصصِة،  الجديدِة  المفرداِت  مَن  بمجموعٍة 
، كما يَخرُج بالقراءِة الجهريِّة مْن روتينِها، إلى ربِطها باللّعِب المستنِد إلى تعميِق فهِمِه النّصَّ وأفكاَرهُ، ويتيُح لطفلي فرصةَ تنميِة  بالنّصِّ
مهارتِِه في إعادِة بناِء النّصوِص إلى أشكاٍل أخرى، مَع االحتفاِظ بالمضموِن، عْن طريِق تحويِل النّصِّ القرائيِّ إلى مسرحيٍّة بسيطٍة، يكتبُها 
، كما يُنّمي شخصيّتَه وموهبتَهُ عنَدما  بالتّعاوِن مَع زمالئِِه، أْو أفراِد أسرتِِه، ويضعوَن علْيها بصمتَهُم الخاّصةَ، مستنديَن إلى مضموِن النصِّ

يَؤّديها، مَع مراعاِة توظيِف ما تعلّموهُ واكتسبوهُ مْن مفرداٍت ومفاهيَم وتراكيَب وأساليَب لغويٍّة، وما ينتُج مْن ذلَك مْن ترسيِخ تعلِّمهْم.
اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على ممارسِة القراءة الّصامتِة المتمّعنِة، كما يساعُدهُ على إثراِء حصيلتِِه اللّغويِّة بمفرداٍت علميٍّة 
تمّكنُهُ مِن استخداِمها في إنجاِز مهّمِة النّشاِط. يعدُّ هذا النّشاطُ تطبيقًا عمليًّا لتوظيِف التراكيِب اللغويِة المتضمنِة فعَل األمِر في مواقَف حياتيٍة 
باللّغِة اإلنجليزيِّة. يعزُز هذا النشاطُ مهاراِت التفكيِر اإلبداعيِّ والبحَث والقراءةَ المكثفةَ؛ إْذ إنهُ يمنُح الطلبةَ فرصةَ التعلِم بالعمِل، ويُعدُّ إعداُد 

الملصقاِت – أيًضا – أداةً فاعلةً لتقييِم معرفِة الطلبِة، ويخلُق فرًصا للمناقشِة النشطِة والمشاركِة.
الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على التمرِن على حلِّ معادالٍت خطّيٍّة بمتغيٍِّر واحٍد عبَر لعبِة "المتاهِة" بطريقٍة جاذبٍة ومحفزٍة.

َ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: مَن األثريّاِت إلى الفطريّاِت

هُهُ إلى  الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تذّكِر ما لدْيِه مْن معلوماٍت عْن كلٍّ مَن األثريّاِت، والفطريّاِت، والطالئعيّاِت، والبكتيريا، ثمَّ أوجِّ
اختياِر 3 كائناٍت حيٍّة مَن المذكورِة في النّشاِط، وكتابِة ما يعرفُهُ عْن كلٍّ مْنها في العموِد الُمَخّصِص )ماذا أعرُف؟(، أساعُدهُ على تحديِد 
ما يريُد تعلَّمهُ عبَر أسئلٍة أطرُحها علْيِه، مثِل: كيَف تتكاثُر البكتيريا؟ أيَن تعيُش؟ ليسجلَهُ في الجدوِل ضمَن العموِد )ماذا أريُد أْن أتعلَّم 
ِص  عْنها؟(، أوّجهُهُ إلى مصادِر المعرفِة المختلفِة؛ للبحِث عِن المعلوماِت الّتي يحتاُجها، ثمَّ إلى تدوينِها في الجدوِل في المكاِن المّخصَّ
)ماذا تعلْمُت؟(. أُشّجُعهُ على تبادِل المعلوماِت مَع زمالئِِه، وتقويِمها للحصوِل على التّغذيِة الّراجعِة المناسبِة. أوّجهُ طفلي إلى قراءِة 
النّصِّ الخاصِّ باألشناِت، وإلى تحليِل ما فيِه مْن معلوماٍت وبياناٍت وفَق نموذِج "فراير"، ومشاركتِها مَع زمالئِِه أْو أحِد أفراِد أسرتِِه، 

وأساعُدهُ على اقتراِح أفكاٍر جديدٍة؛ لالستفادِة مْنها.
  اللّغةُ العربيّةُ: ُمتناهيةُ الّصغِر واسعةُ الخطورِة

التوّصِل  لْم يتمّكْن مْن  إْن  التّفكيِر،  النّصِّ قراءةً صامتةً، وأطرُح علْيِه بعَض األسئلِة المحفّزِة إلى  الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة 
إلى الفكرِة الفرعيِّة ـ أو ما يدلُّ عليها، وأقوُم بدوِر زميلِِه في لُعبِة القراءِة الجهريِّة، وأشرُح لهُ قواعَدها إْن واجهتهُ صعوبةٌ في ذلَك، 
وأشارُكهُ في تحويِل النّصِّ إلى مسرحيٍّة بسيطٍة، وأساعُدهُ على إثرائِها بمزيٍد مِن المعلوماِت، كما أشارُكهُ في أدائِها بالتّعاوِن مَع أفراِد 

األسرِة، وأُيّسُر لهُ تصويَرها على الهاتِف النّقّاِل، وإرسالَها إلى معلِّمِه وزمالئِِه.
Prevention is better than cure :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ قراءةً صامتةً، وأساعُدهُ على فهِم معاني المفرداِت الجديدِة وغيِر المألوفِة، وأشارُكهُ في األفكاِر 
المتعلِّقَِة بعمِل الملصِق مْن حيُث تجميُع الّصوِر أِو الّرسُم والنصائُح التي عليِه تضمينُها الملصَق، وأراجُع مَعهُ الجمَل التي كّونَها مستنًدا 
إلى األمثلِة الموجودِة في النشاِط، وعنَد االنتهاِء مْن عمِل الملصِق، أساعُدهُ على مراجعِة معلوماتِِه وتصويِب أخطائِِه، ومشاركتِِه مَع 

زمالئِِه ومعلِمِه والحصوِل على التغذيِة الراجعِة منهْم.
  الرياضياُت: متاهةُ المعادالِت

 ، الطّريقةُ: أُوّضُح  لهُ تعليماِت النّشاِط إْن لزَم األمُر، وأتأّكُد مْن توضيِحِه خطواِت حلِِّه كلَّ معادلٍة، وأطلُب إلْيِه التّحقَُّق مْن صّحِة الحلِّ
، ومنّصِة "درسك"، إِن احتاَج إلى المساعدِة في حلِّ المعادالِت. وأُوّجهُهُ إلى المصادِر المختلفِة، مثل: الكتاِب المدرسيِّ
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