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 اللّغةُ العربيةُ: الغذاُء مْن ضرورياِت الحياِة
1 -   أقرأُ النصَّ اآلتَي بعنواِن )الخبُز حوَل العالَِم(  قراءةً جهريةً صحيحةً ومعبرةً، مقيًما أدائي وفَق المعاييِر اآلتيِة: سالمةُ اللغِة، ومراعاةُ 

عالماِت الترقيِم، والسرعةُ الزمُن المحدداِن، ثمَّ أجيُب األسئلةَ التي تليِه:

؟   ماذا أستنتُج مْن عنواِن النصِّ
 أفسُر معانَي المفرداِت الملونِة في النصِّ مَن السياِق، أْو باستخداِم المعجِم باالستعانِة بأحِد أفراِد أسرتي.

:     جمَع تكسيٍر:                 جمَع مؤنٍث سالًما:                ضميًرا منفصاًل:            أستخرُج مَن النصِّ
أذكُر فوائَد الخبِز ومكوناتِِه.

 ما المجموعةُ الغذائيةُ التي تنتمي إليها أنواُع الخبِز حوَل العالَِم؟ 
 أبيُّن التشابهَ واالختالَف بيَن أنواِع الخبِز حوَل العالَِم.

 .  ما المهاراُت التي يجُب أْن يمتلَكها صانُع الخبِز؟ أستنتُج الدليَل مَن النصِّ

: السادُس الصفُّ

نشاُط )10(:  النظاُم الغذائيُّ

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

تعليماٌت صوتيةٌ ومرئيةٌ ترشُدني في أثناِء تنفيِذ األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِّة.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:العلوُمالرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

أقرأَ النصَّ قراءًة جهريًة صحيحًة ومعبرًة، موظًفا ما اكتسبتُُه مْن مفرداٍت ومفاهيَم وأفكاٍر في تحدثي، كاتًبا فقرًة 	 
مستعيًنا بمجموعِة أفكاٍر وصوٍر.

أجرَي حواًرا بسيًطا مَع زميلي نتناقش عبَرُه في موضوٍع ما.	 
أقّدَر ناتَج ضرِب األعداِد العشريِة وقسمِتها. 	 
أصنَّف األطعمَة إلى مجموعاٍت رئيسٍة، موضًحا فوائَد الماِء لجسِم اإلنساِن.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة.

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

؛ ألنَّهُ غنيٌّ بالنشوياِت واأللياِف، وهَو مصدٌر مهمٌّ للمعادِن والفيتاميناِت،        "يعدُّ الخبُز مَن األصناِف الغذائيِة المهمِة في نظاِمنا الغذائيِّ
كما أنَّهُ أحُد األغذيِة الرئيسِة لإلنساِن في الشرِق األوسِط، وشبِه القارِة الهنديِة، وأوروبا، وشماِل إفريقيا، وكثيٌر مَن الشعوِب تُعرُف مَن 
الخبِز الذي تتناولَهُ؛ فهَو يشكُل جزًءا مْن تراثِها الذي تعتزُّ بِِه. يتكوُن الخبُز غالبًا مْن طحيِن القمِح أِو الذرِة أِو الشعيِر، والماِء، والملِح، 
والخميرِة، ولكلِّ خبٍز خصوصيتُهُ مْن حيُث مذاقُهُ، وشكلُهُ، ورائحتُهُ الزكيةُ. ما رأيُكْم في رحلٍة قصيرٍة نتعرُف فيها أنواَع الخبِز في 
األردنِّ وبعِض بالِد العالَِم؟ مْن أشهِر أنواِع الخبِز في األردنِّ خبُز الشراِك أِو الصاِج، ويتكوُن مْن دقيِق القمِح الكامِل، والماِء، والملِح، 
إْذ يُرقُّ العجيُن دائرةً كبيرةً، ويتكوُن مْن طبقٍة واحدٍة رقيقٍة، ثمَّ يُخبُز على قطعٍة معدنيٍة ساخنٍة تسمى الصاَج. أما في الريِف السوريِّ 
، فقِد اشتهَر خبُز التنوِر، ويخبُز في تنوِر الطيِن بناِر الحطِب، ويُعدُّ مْن طحيِن حبوِب القمِح الكامِل؛ ما يكسبُهُ  والفلسطينيِّ واللبنانيِّ
طعًما مميًزا، وخبُز التنوِر يكوُن سميًكا أكثَر مْن خبِز الصاِج. ويوجُد نوٌع مَن المخبوزاِت ُعرفَْت في شبِه القارِة الهنديِة باسِم خبِز 
البراثا، ويُصنُع مْن طحيِن القمِح الكامِل ويُقلى في السمِن أِو الزيِت، ويُلفُّ شطيرةً ليسهَل تناولُها. كما ُعرف خبُز الشباتي في البنجاِب، 
، وهَو خبٌز رقيٌق مصنوٌع مْن دقيِق القمِح األبيِض، واشتهَرْت تركيا بخبِز السميِط الُمغطّى بالسمسِم،  ثمَّ انتشَر في دوِل الخليِج العربيِّ

ويُدهَُن بالقطِر أِو الدبِس المخفِف قبَل إدخالِِه إلى الفرِن، ويُعدُّ مْن أشهِر الوجباِت الخفيفِة في تركيا.



2

؟   كيَف يُصنُع خبُز الشراِك األردنيُّ
، ثمَّ أقترُح أفكاًرا لمساعدِة  أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في المجموعاِت الغذائيِة التي تحتويها وجباُت الطعاِم التقليديةُ في المجتمِع األردنيِّ

األسِر في إعداِد طبِق األكِل الصحيِّ ) يمكُن أْن أستعيَن بمبحِث العلوِم في معرفِة المجموعاِت الغذائيِة ومكوناتِها(. 
2 -  يمرُّ الغذاُء بمراحَل عدٍة قبَل الوصوِل إلى طبقَِك، حيُث يسافُر مَن المزارِع والحقوِل إلى السوِق ومحالِت البقالِة، وأخيًرا إلى منزلَِك، 

أتتبُع المراحَل في الجدوِل أدناهُ، ثمَّ أنفُذ المطلوَب: 

 أكتُب الفقرةَ غيَر المكتملِة في الجدوِل السابِق، التي تتحدُث عِن المرحلِة الثانيِة في السلسلِة الغذائيِة مستعينًا بالرسمِة.
3 -  أتأمُل الفقرةَ اآلتيةَ، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها: »قْد تضطرُب العمليةُ الغذائيةُ إذا فشَل الحصاُد؛ نتيجةَ الجفاِف، والفيضاناِت، واآلفاِت، 
واألمراِض؛ ما يؤدي إلى فقداِن الغذاِء وتبديِدِه، إْذ يتعرُض ثلُث الغذاِء الذي يُنتُج عالميًّا في المراحِل السابقِة للفقداِن أِو التبديِد مسببًا 

مشكلةَ المجاعِة«.
 أناقُش أحَد أفراِد أسرتي، ويمكنُني االستعانةُ بالشبكِة العالميِة للمعلوماِت إلجابِة ما يأتي: 

أ   - ما أسباُب مشكلِة المجاعِة في بعِض دوِل العالَِم؟
ب - ما اآلثاُر الناجمةُ عْن مشكلِة الجوِع العالميِة؟

 ، جـ - أقترُح عدًدا مَن الحلوِل لهِذِه المشكلِة، مستعينًا بما يأتي: المبادراُت التطوعيةُ، المساعداُت اإلنسانيةُ، برنامُج األغذيِة العالميُّ
المنظماُت الدوليةُ.

 أكتُب فقرةً أذكُر فيها ما توصْلُت إليِه، ثمَّ أعرُضها على مجموعٍة مْن زمالئي في الصفِّ أْو أحِد أفراِد أسرتي وأتبادُل مَعهُم اآلراَء. 

  Eating healthy when stressed :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
What do you think the word “stress” means? You might feel stressed before an exam or you might feel stressed before giving a presentation. 
This is normal! Let’s read the article to see how food can help with stress.

 How to deal with stress-eating habits
Coronavirus is a new illness that started in China in 2019. The virus has now infected people around the world. This is a stressful 

situation. People are looking for ways to feel better. Many try to find comfort in eating. Food can make us feel better when we are stressed. 
Experts say it is good to enjoy food. However, eating when you are emotional can have negative effects. For example, overeating foods 
that are not nutritious can lower our mood. It can also weaken our immune system. Right now, it is important to protect our bodies. It is 
also important to stay positive.

Why do my eating habits matter right now?
Our bodies connect our stomachs to our brains. Eva Selhub, a doctor, says eating processed or sugary foods can make us feel tired. 

However, eating nutritious foods can help control our moods.

How can I prevent or limit emotional eating when I am stressed?
Doctor Selhub suggests checking your stomach before getting a snack. Ask yourself: "Am I eating because I am hungry? Or is it 

because I feel stressed or sad?" If it is because you are stressed or sad, try something else. There are other ways to feel better. Try doing 
an exercise outdoors. Going outside reduces stress. Selhub advices that we should stick to our normal eating schedule. If you normally eat 
two or three meals a day, keep doing that.

By Washington Post, adapted by Newsela staff

   For a week, record )write down( what and when you eat. Then, ask yourself this question: “Is there a pattern in your eating system?” 
What kinds of food do you mainly eat?
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الناِس  معظُم  يشاهُدها  التي  النهائيةُ  المرحلةُ  أما 
ويشتركوَن فيها، هَي شراُء الغذاِء وإعداُدهُ وتناولُهُ، 
وتحتاُج وسيلةً للوصوِل إلى السوِق أِو المتجِر، ثمَّ 
التي  نوعيِة األغذيِة  للشراِء، ومعرفةَ  الماَل  تحتاُج 
يجُب اختياُرها مْن أجِل الحصوِل على نظاٍم غذائيٍّ 

متوازٍن.

................................. التي  الثانيةُ  المرحلةُ  تبدأُ  ثمَّ 
……………........................................................

………………………….………………………

…………………………………………………

.....................……………………………………

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

تبدأُ المرحلةُ األولى بزراعِة األراضي بالمحاصيِل 
المزارعوَن  يحتاُج  حيُث  الحيواناِت،  وتربيِة 
والمخصباِت،  والبذوِر،  الزراعِة،  معداِت  إلى 
والتكلفِة  والعمِل،  واألرِض،  والماِء،  والحيواناِت، 

الماليِة.

زراعةُ الغذاِء وتوريُدهُتجهيُز الغذاِءشراُء الغذاِء وتناولُهُ

فقداُن الغذاِء فقداُن الغذاِء فقداُن الغذاِء 

النقلالنقل
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 With a peer or a family member, create a dialogue about eating healthy when feeling stressed. You may use the following words or 
phrases to help you in your dialogue.

emotional eating                      fruits and vegetables
afraid                                        fizzy drinks
upset                                         sugary food
sad                                            junk food 
worried                                     candy

 الرياضيّاُت: صحتَُك في غذائَِك
األطعمِة  أنواِع  بعِض  في  الموجودةَ  التقريبيةَ  الحراريةَ  السعراِت  تعرْفُت  المجتمِع،  في  الصحيَّ  الغذائيَّ  النظاَم  دراستي  أثناِء  في   

الضروريِة للطعاِم المتوازِن لصحٍة جيدٍة، ثمَّ كتْبتُها في الجدوِل اآلتي:

 1( تناوْلُت )110.8( غم مْن دقيِق القمِح في وجبِة الغداِء. أقّدُر عدَد السعراِت الحراريِة الموجودِة في هِذِه الكميِة مْن طحيِن القمِح.
؟          ● سأَل حامٌد: كْم سعرةً حراريةً موجودةً في وجبٍة تتكوُن مْن )95.7( غم مَن األرِز المسلوِق مَع )377.5( غم مَن الدجاِج المشويِّ
أناقُش  الحسابيِة.  العملياِت  نواتِج  تقديِر  باستخداِم  إجابة سؤاِل حامٍد،  أحَد زمالئي في الصفِّ في  أْو  أفراِد أسرتي  أحَد  أشارُك   )2  

اإلجاباِت المختلفةَ مَع زميلي.
. أساعُد فرَح على معرفِة ذلَك موضًحا   3( أراَدْت فرُح تقديَر كميِة الحليِب كامِل الدسِم بالغراماِت التي تحتوي )312.45( سعٍر حراريٍّ

طريقةَ تقديري نواتَج العملياِت الحسابيِة.
 ، ، وكميٍة مَن السمِن النباتيِّ       ● أراَد حامٌد تناوَل وجبٍة غذائيٍة تتكّوُن مْن )98.5( غم مْن دقيِق القمِح، و)185.9( غم مَن الدجاِج المشويِّ

. بحيُث ال يتجاوُز عدُد السعراِت الحراريِة في الوجبِة كاملةً )700( ُسعٍر حراريٍّ
 4(  أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ في تقديِر الحدِّ األعلى لكميِة السمِن النباتيِّ بالغراماِت التي يمكُن أْن يتناولَها 

. حامٌد باستخداِم تقديِر نواتِج العملياِت الحسابيِة. أناقُش زمالئي في اإلجاباِت المختلفِة موضًحا طريقةَ الحلِّ

 العلوُم: صحتي في طبقي

دقيُق القمِح أرزٌّ مسلوقٌ سمٌن نباتيٌّ دجاٌج مشوّيٌ حليٌب كامُل الدسِم الطعاُم
3.75 1.16 7.95 1.39 1.71 السعراُت الحراريةُ لكلِّ غراٍم

 أفكُر: ما هَو الغذاُء المتوازُن؟  
 أتواصُل: ما المجموعاُت الغذائيةُ الموجودةُ في الطبِق في الشــكِل المجاوِر؟ أناقُش أحَد 

أفراِد أسرتي في أهميِة تنوِع األطعمِة في وجباتِنا الغذائيِة.

 أفكُر: هِل الكمياُت الغذائيةُ التي أتناولُها يوميًّا ثابتةٌ أْم متغيرةٌ؟ هِل الكمياُت التي يحتاُجها 
جســمي تســاوي الكمياِت التي يحتاُجها جســُم أختــي الصغيرِة أْو والــدي أْو جّدي؟ ما 

العوامُل التي قْد تؤثُر في نسِب األطعمِة التي أتناولُها يوميًّا؟

 أتواصُل: أشــارُك أســرتي فــي تصنيِف األغذيِة في الشــكِل المجاوِر إلــى مجموعاتِها 
الرئيسِة، وأوضُح ألسرتي األغذيةَ التي يجُب أاّل نكثَر مْن تناولِها.

 أفكُر: ما الفيتاميناُت واألمالُح المعدنيةُ التي يحتاُجها جسُم اإلنساِن؟ ما المصادُر الغذائيةُ 
لهــا؟ ما فوائــُد الفيتاميناِت واألمالِح المعدنيِة للجســِم؟ ما األمــراُض الناتجةُ مْن زيادِة 

الفيتاميناِت واألمالِح المعدنيِة أْو نقصانِها في أجساِمنا؟

أتواصُل: أشــارُك أســرتي في إعداِد برنامٍج غذائيٍّ متكامٍل، يشمُل المجموعاِت الغذائيةَ 
جميَعها لكلِّ فرٍد في أسرتي، مراعيًا: العمَر، والجنَس، والمجهوَد البدنيَّ لكلِّ فرٍد، متبًعا 

. نصائَح والدتي المتعلقةَ بطبِق األكِل الصحيِّ

 أفكُر: هْل يمكنُني العيُش باالعتماِد على تناوِل نوٍع واحٍد مَن األطعمِة؟ ماذا سيحدُث لجسمي؟ 
أتواصُل: قاَل هللاُ تعالى في كتابِِه الكريِم: ﴿َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفاََل يُْؤِمنُوَن﴾. 

أتحدُث أماَم أسرتي عْن أهميِة الماِء لجسِم اإلنساِن.

طبق طعامي الصحي
البان

حبوب

خضاربروتين

فاكهة

نصائُح والدتي لتناوِل طبِق طعاٍم صحيٍّ
1. اجعْل نصَف طبقَِك مَن الخضراواِت والفواكِه.

2. تناوْل حليبًا قليَل الدسِم أْو خالَي الدسِم.
ْع في وجباتَِك الغذائيِة. 3. نوِّ

4. تناوْل أغذيةً قليلةَ السعراِت الحراريِة.
ْم بكميِة حصتَِك الغذائيِة، واستمتْع بها. 5. تحكَّ

6. قلِّْل مْن كميِة السّكِر والملِح في الطعاِم.
7. تناوِل الطعاَم ببطٍء، وامضْغهُ جيًدا.

كافيةً مَن الماِء بمعدِل )10-8(  8. اشرْب كميةً 
أكواٍب يوميًّا.
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

حلوٍل  واقتراَح  الناقَد  التفكيَر  ويتعلُم  واالستيعاِب،  الفهِم  أسئلِة  إجابِة  أثناِء  في  الخبِز  عِن  متنوعةً  معلوماٍت  طفلي  العربيةُ:  يتعلُم  اللّغةُ 
للمشكالِت. يتعلُم طفلي كتابةَ فقرٍة مستعينًا بصوٍر معطاٍة، ويتعلُم البحَث عْن مشكلِة المجاعِة، ومناقشةَ زمالئِِه أْو أحِد أفراِد األسرِة في هِذِه 

المشكلِة في عدٍد مْن دوِل العالَِم.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:  يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيَف يكتُب حواًرا بسيطًا مَع زميلِِه عْن تناوِل الطعاِم الصحيِّ عنَد الشعوِر بالتوتِر. يبدأُ طفلي 
. برصِد غذائِِه ويجهُزهُ في قائمٍة، ثمَّ يصُف نمطَهُ الغذائيَّ

الرياضيّاُت:   يتعلُّم طفلي في هذا النشاِط تقديَر نواتِج ضرِب األعداِد العشريِة وقسمتِها، وتوظيفَها في حساِب بعِض الكمياِت في حلِّ مسائَل 
حياتيٍة، والحكَم على معقوليِة اإلجاباِت المختلفِة الناتجِة عِن اختالِف طرِق تقديِر األعداِد.

العلوُم:   يتعرُف طفلي المجموعاِت الغذائيةَ الرئيسةَ، ويتحدُث عْن محتوياِت الطبِق الغذائيِّ المتوازِن. يبحُث عْن أنواِع الفيتاميناِت واألمالِح 
المعدنيِة، ويبحُث في مصادِرها الغذائيِة واألمراِض الناتجِة مْن زيادتِها أْو نقصانِها. يِعدُّ طفلي برنامًجا غذائيًّا متوازنًا معتداًل لكلِّ فرٍد في 

األسرِة، ويتحدُث عْن أهميِة الماِء لجسمِه. يتعرُف طفلي أهميةَ الماِء لجسِم اإلنساِن. 

َ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 باستخداِم الرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: الغذاُء مْن ضرورياِت الحياِة
الطريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يقرأُ النصَّ قراءةً جهريةً، وأدعُمهُ في تقييِم أدائِِه في مهارِة القراءِة الجهريِة، ثمَّ أناقُش طفلي في مضموِن 
، وأناقُشهُ في أنواِع الخبِز وطريقِة صنِعِه، ثمَّ أناقُشهُ في بعِض األطباِق اليوميِة الخاصِة بالبيئِة األردنيِة والمجموعاِت الغذائيِة  النصِّ
، والبروتيناِت في العدِس واللحوِم، والفيتاميناِت في الفواكِه. أساعُد طفلي على كتابِة  التي تحتويها، مثِل: النشوياِت في الخبِز واألرزِّ

فقرٍة باالستعانِة بالصوِر. أستمُع لطفلي وهَو يعرُض مشكلةَ الجوِع العالميةَ، وأشارُكهُ في اقتراِح حلوٍل للمشكلِة.

Eating healthy when stressed :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
الطريقةُ: أناقُش طفلي في مفهوِم التوتِر وما الذي يجعلُهُ متوتًرا. أستمُع لطفلي عنَد قراءِة مقاٍل عِن الطعاِم والتوتِر. أناقُش طفلي في 
األفكاِر التي ورَدْت في المقاِل. أنشُئ مع طفلي سجاّلً ليدوَن األطعمةَ التي يأكلُها. أساعُد طفلي على رصِد األطعمِة. أتأكُد مْن قدرِة 

طفلي على كتابِة حواٍر متحدثًا عِن الطعاِم والتوتِر.

  الرياضيّاُت: صحتَُك في غذائَِك
الطريقةُ: أشجُع طفلي على ضرورِة تنويِع الغذاِء اليوميِّ واالعتماِد على الموادِّ الطبيعيِة والصحيِة في الغذاِء المتوازِن. أوجهُ طفلي إلى 
ضرورِة توظيِف تقديِر األعداِد العشريِة في المسائِل الحياتيِة بطريقٍة تسهُّل العملياِت الحسابيةَ. أستمُع لطفلي في أثناِء توضيِح الطريقِة 
التعاوِن اإليجابيِّ ومشاركِة  بتشجيِعِه على  الثنائيِّ  أدعُم طفلي في عملِِه  القسمِة.  أِو  نواتِج عمليِة الضرِب  تقديِر  التي استخدَمها في 

المعرفِة والقدرِة على اإلقناِع.

  العلوُم: صحتي في طبقي
الطريقةُ: أشجُع طفلي على إعداِد طبٍق معتدٍل ومتوازٍن يتناسُب واحتياجاتِِه مَن الغذاِء، وأستمُع لَهُ وهَو يوضُح محتوياِت طبِق طعاِمِه. 
إعداِد  في  المختلفِة، وأشارُكهُ  األغذيِة  في  وأهميتِها ومصادِرها  المعدنيِة  الفيتاميناِت واألمالِح  أنواِع  البحِث عْن  أساعُد طفلي على 

برنامٍج غذائيٍّ متوازٍن ألفراِد األسرِة. أستمُع لَهُ وهَو يوضُح أهميةَ شرِب كمياٍت كافيٍة مَن الماِء.
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