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 اللّغةُ العربيةُ: صيدليةُ الطبيعِة
1- أقرأُ النصَّ قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، وأجيُب األسئلةَ التي

          تليِه على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي:

أفسُر معانَي المفرداِت اآلتيِة مَن السياِق أْو باستخداِم المعجِم، مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي: يفنى، وعكاٌت، ناَل، نطاٌق، تبويٌب.
 . أحدُد الفكرةَ العامةَ في النصِّ

 . - أعرُب الكلماِت الملونةَ في النصِّ
: الجزُء، التطوُر، طريقةٌ.  - أثنّي األسماَء اآلتيةَ حسَب موقِعها اإلعرابيِّ في النصِّ

- أستخرُج مَن النصِّ همزتي وصٍل، وهمزتي قطٍع.
- ما الدليُل على أنَّ أجداَدنا عرفوا الفائدةَ العالجيةَ للنباتاِت؟ 

- على ماذا يدلُّ  استمراُر ظاهرِة التداوي باألعشاِب، وعدُم زوالِها حتى يوِمنا هذا؟ 
- ما الذي يشيُر إلى استعماِل إكليِل الجبِل عالًجا منُذ القدِم؟ 

: السادُس الصفُّ
نشاُط )12(:  الوصفاُت الشعبيُة

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:

ا عْن موضوِع التداوي باألعشاِب قراءًة صامتًة بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، موظًفا 	  أقرأَ نّصً
ما اكتسبتُُه مْن مفرداٍت ومفاهيَم وأفكاٍر في تحدثي، كاتًبا فقرًة تتعلُق بالموضوِع.

أكتَب الجمَل البسيطَة والمركبَة كتابًة سليمًة.	 
 	 . أعيَّن إحداثياِت النقاِط، محدًدا مواقَع النقاِط على المستوى اإلحداثيِّ
أصَف تركيَب أجهزِة جسِم اإلنساِن، ُمبيًِّنا وظيفَة كلٍّ منها والتكامَل بيَنها.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة مسطّرٍة.

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

    تعدُّ الطبيعةُ بما تحويِه مْن أصناِف النباتاِت الكثيرِة كنًزا ال يفنى. وقْد عرَف أجداُدنا كيَف يستفيدوَن مَن النباتاِت؛ بفضِل التفكيِر 
والخبرِة والمراقبِة، واستطاعوا أْن يحددوا األوراَق، واألزهاَر، والثماَر، والقشوَر، والجذوَر في النباتاِت، وأْن يْجروا عليها التجارَب 
لمعرفِة الجزِء الذي يمكُن استعمالُهُ منها، واستطاعوا - أيًضا - معرفةَ كيفيِة استخداِمها في عالِج أمراِضهْم ووعكاتِهُم الجسديِة، 

فزرعوا المرقدوَش، والحبََق، وجمعوا الزعتَر والبابونَج وغيَرهما. على الرغِم مَن التطوِر الكبيِر 
في ميداِن المعالجِة بالموادِّ الكيميائيِة، ظلَّ الـتداوي باألعشـاِب طريقةً مستعمـلةً على نطاٍق واسـٍع. 
مـَن النباتـاِت األكــثِر شعبيـةً التي تستـخدُم وصفاٍت طبيةً لمختلِف األمراِض، نباُت إكليـِل الجبـِل 
اكتشَف  فقِد  أخرى،  مْن جهٍة  السابَع عشَر.  القرِن  منُذ  رفيعةً  مكانةً  نـاَل  الـذي  البـاِن،  أْو حصا 
اإلنساُن بعـَض النباتاِت السامـِة التي يمكُن أْن تقتـَل اإلنـساَن والحـيواَن، مثِل: زهرِة الدفلـى. لقـْد 

توصَل علمـاُء النبـاِت الـيوَم إلى تصـنيِف النباتاِت وتبويبِها ومعرفِة أكثِرها فائدةً.
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- أعدُد بعَض النباتاِت واألعشاِب المشهورِة التي نتداوى بها ونشتريها غالبًا مَن العطاريَن.

- أوّضُح األموَر التي يجُب مراعاتُها عنَد استعماِل األعشاِب للتداوي بها مْن وجهِة نظري.
- أبيُّن رأيي في عنواِن النشاِط )صيدليةُ الطبيعِة(. 

- أقترُح عنوانًا مناسبًا النصَّ الذي قرأتُهُ.
 2-  أتأمُل العبارةَ اآلتيةَ، ثمَّ أبدي رأيي فيها شفويًّا، متباداًل ومجموعةً مْن زمالئي أْو أفراَد أسرتي اآلراَء في مضمونِها: 

              يظنُّ بعُض الناِس أنَّ استخداَم النباتاِت الطبيِة يغني عْن عالِج األمراِض باألدويِة الكيميائيِة؛ ألنَّ األدويةَ قْد تسبُب الضرَر لجسِم 
اإلنساِن.

 3 - أتعاوُن مَع مجموعٍة مْن زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي على وضِع فكرٍة إلنشاِء مشروِع زراعِة النباتاِت الطبيِة في حوٍض أْو 
             قطعِة أرٍض صغيرٍة، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ: 

- أبحُث عْن بعِض النباتاِت الطبيِة التي تنمو في منطقتي. 
- أحدُد أهمَّ استخداماتِها للتداوي بها.

أفراِد  وأحِد  والمزارِع،   ، الزراعيِّ والمهندِس  للمعلوماِت،  العالميِة  والشبكِة  والمجالِت،  الكتِب  مثَل:  المتنوعةَ،  المصادَر  أستخدُم   -
، والعطاِر. أسرتي، والصيدالنيِّ

، أْو أحَد أفراِد أسرتي في ما توصْلُت إليِه في أثناِء بحثي. - أناقُش مجموعةً مْن زمالئي في الصفِّ

ًصا فيها ما توصْلُت إليِه، موظفًا عالماِت الترقيِم المناسبةَ. أكتُب فقرةً على ورقٍة جانبيٍة، ُملخِّ

  Herbal Medicine :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
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Read the passage and complete the exercises below. 
Plant Extracts

Plant extracts are liquids from plants that are frequently used as medicines. For example, digitalis 
is a common heart medicine that comes from the foxglove flower. Aspirin was originally taken 
from the bark of the willow tree. Plant extracts have been used to treat diseases for thousands of 
years and still play a large role in health care for most people in the world. Plant extracts are also 
used in toiletries such as shampoo and soap as well as to flavor food. If you read the ingredient 
list in your toiletries, you will probably find plant extracts!

The world is filled with plants that contain chemicals with medical properties, including 
chemicals that affect the brain or nervous system. Plants and herbs have been used for thousands 
of years to change brain function—in fact, in most cultures, plants are used daily to change how 
the brain works. For example, the coffee or tea is a drink of roasted coffee beans or dried tea 
leaves. These infusions contain caffeine, a chemical with neuroactive properties. Caffeine is 
known as a nervous system stimulant because it reduces drowsiness and makes you more alert.
*passage taken from: http://www.neuroseeds.org/Lessons/infusions 

Match the word to its definition. Then, look up the word in Arabic.

Word Definition
1( extracts )noun( a.an illness which affects a person, animal, or plant
2( bark )noun( b. substance that makes you feel more active and gives you more energy
3( diseases )noun( c. the outer layer of a tree
4( infusions )noun( d. a drink made by soaking tea leaves or herbs in liquid
5( stimulant )noun( e. sleepiness
6( drowsiness )noun( f. a substance that has been obtained from something else using a particular process
7( alert )adjective( g. able to think clearly and to notice things

 Talk to an elderly person in your family and ask them about a recipe from plant extract that is used in treating particular pains 
)herbal drinks(. E.g. Sage for stomach pain. Write the steps of preparing this recipe. Make sure you write 1-2 simple sentences 
and 1-2 compound sentences. 

Reminder: Compound sentences use coordinating connectors: for, and, nor, but, or, yet, so.
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 الرياضيّاُت: رياضياُت األعشاِب والمناعةُ الطبيعيةُ
: أواًل( قرأَ سامٌر في أحِد األبحاِث الفقرةَ اآلتيةَ عْن فيروِس كوفيد - 19 الُمستجدِّ

، فإنَّهُ يدخُل الجسَم الجديَد عبَر األنِف والفِم، ويجُد مكانًا لَهُ في بطانِة األنِف،         "عنَدما يستنشُق شخٌص ما رذاَذ مصاٍب بفيروِس كوفيد - 19 الُمستجدِّ
وإذا لْم يضرِب الجهاُز المناعيُّ الفيروَس ويقِض عليِه خالَل المرحلِة األولى، فإنَّ الفيروَس يتجهُ بعَد ذلَك إلى القصبِة الهوائيِة، ثمَّ الشعبتيِن الهوائيتيِن 
لمهاجمِة الرئتيِن، وهنا يصبُح وحًشا قاتاًل، وتكمُن الخطورةُ في أنَّ األكياَس الهوائيةَ الصغيرةَ التي تسمى الحويصالِت الهوائيةَ في الرئتيِن، تحوي خاليا 
غنيةً بهِذِه المستقبالِت التي تساعُد الفيروَس على دخوِل الجسِم، وعنَدما يهاجُم الفيروُس الرئتيِن، تتعطُل عمليةُ انتقاِل األكسجيِن مَن الحويصالِت الهوائيِة 

إلى الُشَعْيراِت الدمويِة ثمَّ إلى بقيِة الجسِم".

 العلوُم: خريطةُ جسمي
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●   يمثُل المستوى اإلحداثيُّ المجاوُر أجزاَء الجهاِز التنفسيِّ الواردةَ في النصِّ السابِق، 
أتأمُل المستوى اإلحداثيَّ جيًدا، ثمَّ أنفُذ هِذِه األنشطةَ:

  1( ما اسُم الجزِء الذي تمثلُهُ النقطةُ )أ(؟ أذكُر إحداثيِي النقطِة )أ(.

، فأذكُر اسَم هذا    2( إذا علْمُت أنَّ النقطةَ ب )-4، 3( تمثُل أحَد أجزاِء الجهاِز التنفسيِّ
الجزِء.

 3(  أذكُر إحداثياِت كلٍّ مَن النقاِط: )جـ، د، هـ ، و(، واسَم الجزِء الذي تشيُر إليِه كلُّ 
. نقطٍة مْن هِذِه النقاِط، ثمَّ أناقُش أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في الحلِّ

 4(  إذا علْمُت أنَّ النقطةَ ز )-4، -3( تمثُل أحَد أجزاِء الجهاِز التنفسيِّ الموجوَد في 
الرئتيِن، فأذكُر اسَم هذا الجزِء، ثمَّ أناقُش أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في 

. الحلِّ

ثانيًا(  أراَدْت هناُء أْن تزرَع في فناِء بيتِها بعَض األعشــاِب التي تقوي جهاَز المناعِة الطبيعيِة والجهاَز التنفســيَّ في الجســِم، فاستشاَرْت خبيَر أعشاٍب، 
فنصَحها ببعِض الوصفاِت الشــعبيِة واألعشــاِب الطبيِة، فوضَعْت مخططًا لحوٍض زراعيٍّ مســتطيِل الشكِل، رؤوُسهُ النقاطُ: )أ، ب، جـ، د( على 
:  ل )2، 3(، م )1، 5(،  ؛ حيُث: أ )0، 0(، ب )0، 6(، جـ )7، 6(، د )7، 0(. وحدَدْت النقاطَ اآلتيةَ على المستوى اإلحداثيِّ المستوى اإلحداثيِّ

ن )6، 4(. بناًء على توصية خبيِر األعشاِب، فقْد زرَعْت هناُء:
● نجمةَ اليانسوِن داخَل الشكِل )أ ب م ل(.

● الحبَق داخَل الشكِل )م ب جـ ن(.
● المرقدوَش داخَل الشكِل )ن جـ د(.
● النعناَع  داخَل  الشكِل )أ ل ن د(.

● الزعتَر داخَل الشكِل )ل م ن(.

، محدًدا عليِه مواقَع النقاِط السابقِة جميِعها، وُمبينًا عليِه منطقةَ زراعِة األعشاِب التي زرَعْتها هناُء. أناقُش أحَد زمالئي   أرســُم المســتوى اإلحداثيَّ
. أْو أحَد أفراِد أسرتي في الحلِّ

أفكُر: ما الجهاُز المســؤوُل عِن اإلخراِج في جســِم اإلنساِن؟ ما الموادُّ 
)الفضالُت( التي تخرُج مْن جسِم اإلنساِن؟

أنظــُر إلى الشــكِل المجاوِر، ثمَّ أضُع كلَّ عضــٍو مَن األعضاِء - يميَن 
الجــدوِل - فــي مكانِِه الصحيــِح على صورِة جهــاِز اإلخراِج الذي 

ينتمي إليِه، ثمَّ أكتُب اسَم كلِّ جهاِز إخراٍج.

مسامات فتحة بولية
الشعرة الحالبان

طبقة الجلد الخارجية قناة عرقية
الكليتان غدة عرقية
المثانة طبقة الجلد الداخلية

أفكُر: ما المساُر الذي تسلُكهُ الفضالُت السائلةُ الموجودةُ في الدِم، منُذ بدايِة دخولِها الكليتيِن حتى وصولِها إلى الفتحِة البوليِة؟

 أفكُر: في أيِّ األوقاِت يزداُد تخلُص الجهاِز الجلديِّ مَن الفضالِت؟ لماذا؟

فًا إياهُ، ومبُيِّنًا طرائَق اإلصابِة بِه وسبَل  ، ثمَّ أقدُم تقريًرا لمعلمي بعَد مناقشــِة أســرتي فيِه، ُمعرِّ أبحُث في المصادِر الطبيِة عْن مرِض الفشــِل الكلويِّ
اتقائِِه.

؟ ؟ كيَف سيكوُن شكلي مْن دوِن الجهاِز الهيكليِّ ؟ ما أهميةُ الجهاِز الهيكليِّ  أفكُر: ما هَو الجهاُز الهيكليُّ
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

، ويتعلُم إعراَب بعِض مفرداِت التراكيِب واألساليِب اللغويِة المتعلمِة، ومناقشةَ  اللّغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي استخداَم مهاراِت التفكيِر في إجابِة أسئلِة النصِّ
زمالئِِه أْو أحِد أفراِد أسرتِِه في قضيٍة حياتيٍة معبًرا عْن رأيِِه، ويتعلُم كتابةَ فقرٍة معبًرا فيها عْن موضوٍع حياتيٍّ مستعينًا بمجموعِة أفكاٍر.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط عِن األعشاِب الطبيِة عبَر فقرٍة يقرُؤها. يتعلُم كيَف يستخدُم الجمَل البسيطةَ والجمَل المركبةَ التي تحتوي 
أدواِت ربٍط في جمٍل مْن إنشائِِه؛ لكتابِة وصفِة أعشاٍب طبيٍة، مثِل: الميرميِة.

الرياضيّاُت: يتعلُّم طفلي أهميةَ األعشاِب الطبيعيِة في تقويِة أجزاِء الجسِم والمناعِة الطبيعيِة لمقاومِة األمراِض، وتوظيَف المستوى اإلحداثيِّ في الحياِة 
، وتحديِد مواقِعها عليِه. اليوميِة، ويتدّرُب طفلي على تعييِن النقاِط في المستوى اإلحداثيِّ

العلوُم: يتعرُف طفلي أجهزةَ جسِم اإلنساِن المختلفةَ، ويوضُح كيفيةَ تكامِل عمِل هِذِه األجهزِة وتآزِرها مًعا. يتعرُف طفلي جهازِي اإلخراِج وأجزاَء كلٍّ 
منهما، ووظيفةَ كلِّ جزٍء. يميُز طفلي بيَن العظاِم، والعضالِت.

َ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: صيدليةُ الطبيعِة
الطريقةُ: أناقُش طفلي في مواضِع همزتي الوصِل والقطِع، والطريقِة التي يتبُعها في التمييِز بينَهما، وأقدُم لَهُ الدعَم في النقاِش في األسئلِة الخاصِة 
بالنشاِط األوِل وأتبادُل مَعهُ اآلراَء، وأدعُم طفلي في ابتكاِر فكرٍة لمشروِع زراعِة النباتاِت الطبيِة التي تنمو في منطقتي، وأستمُع للفقرِة التي كتبَها 

عِن الموضوِع، وأساعُدهُ ببعِض األفكاِر للتحسيِن.
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الطريقةُ: أحضُر مجموعةً مَن األعشاِب الطبيِة وأطلُع طفلي عليها. أطلُب إلى طفلي أْن يقرأَ النصَّ وأناقُشهُ في أهميِة األعشاِب في صناعِة األدويِة. 
أتأكُد مْن قدرِة طفلي على فهِم المفرداِت المطلوبِة، وأشجُعهُ على استخداِمها في كتابِة الجمِل البسيطِة والمركبِة عْن إعداِد وصفٍة مَن األعشاِب 

الطبيِة.
  الرياضيّاُت: رياضياُت األعشاِب والمناعةُ الطبيعيةُ

، واألعشاِب الطبيِة في تقويِة جهاِز المناعِة وأجهزِة الجسِم. أوضُح لطفلي كيفيةَ االستفادِة مَن  الطريقةُ: أناقُش طفلي في أهميِة الغذاِء الطبيعيِّ
، وتحديِد مواقِعها عليِه، واستخداِم ذلَك في الحياِة اليوميِة. أشجُع طفلي على توضيِح طريقِة تعيينِِه  الهندسِة في تعييِن النقاِط على المستوى اإلحداثيِّ

النقاطَ على المستوى اإلحداثيِّ وتحديِدِه مواقَعها عليِه. 
  العلوُم: خريطةُ جسمي

 . الطريقةُ: أساعُد طفلي على تعرِف أجزاِء جهازي اإلخراِج ووظيفِة كلِّ جهاٍز، وأساعُدهُ على تنفيِذ نشاِط أجزاِء الجهاِز البوليِّ والجهاِز الجلديِّ
. أتابُع  ، وعمِل الجلِد في التخلِص مَن العرِق، وأقدُم لَهُ الدعَم للبحِث عْن مرِض الفشِل الكلويِّ أستمُع لطفلي وهَو يوضُح طريقةَ عمِل الجهاِز البوليِّ
مَع طفلي الفيديو التعليميَّ بعَد مسِح الرمِز سريِع االستجابِة حوَل جهازي الدعامِة والحركِة، وأساعُدهُ على تنفيِذ نشاِط الكلماِت المتقاطعِة. أستمُع 

لطفلي وهَو يوضُح تكامَل عمِل أجهزِة جسِم اإلنساِن. أستمُع لطفلي وهَو يوضُح التغيراِت التي ستحدُث لجسِمِه إذا فقَد جسُمهُ أحَد األجهزِة. 
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(، لقْد خلَق هللاُ تعالى   أتواصُل: قاَل هللاُ تعالى: )
جســَم اإلنســاِن فأحســَن خلقَهُ وحباهُ أجهزةَ الجســِم جميَعها، ومْنها الجهاُز 
الهيكليُّ الذي يعطي الجســَم شــكاًل ثابتًا. أشــارُك أفراَد أســرتي في متابعِة 
الفيديــو التعليمــيِّ عْن جهاَزِي الدعامِة والحركِة، بعَد مســِح الرمِز ســريِع 

االستجابِة، ثمَّ أكمُل نشاطَ الكلماِت المتقاطعِة.

  أتواصُل: أتحدُث أماَم أســرتي، موضًحا تكامَل عمِل أجهزِة جسِم اإلنساِن المختلفِة 
وتآزِرهــا، عبــَر توضيح عمِل كلِّ جهاٍز في جســمي. يمكنُني أْن أبــدأَ مْن لحظِة 
دخولي البيَت ورؤيتي الطعاَم على المائدِة، أتخيُل عمَل كلِّ عضٍو في جســمي في 

تلَك اللحظِة.

5- تُعدُّ عضلةُ القلِب عضلةً ................
6- تحوي المعدةُ عضلةً...................

7- تعمُل الجمجمةُ على حمايِة...................
8- تتكوُن العضالُت مْن ................. أنواٍع.

9- تُعدُّ العظاُم أكثَر ................ مَن الغضاريِف.
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و............

أكمُل الفراَغ بالكلمِة المناسبِة، مستعيناًا بجدوِل الكلماِت المتقاطعِة:
1- يتكوُن الجهاُز الهيكليُّ من ..............

2- يُسّمى مكاُن التقاِء نهايتي عظمتيِن متجاورتيِن في جسِم اإلنساِن..............
3- تُعدُّ ................. أقلَّ صالبةً مِن العظاِم.

4- تُعدُّ .............. المحّرَك األساسيَّ في جسِم اإلنساِن.


