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 اللغةُ العربيةُ: األرُض كنٌز
، والمجهوِل، وغيِرها،  ، والخضريِّ "توجُد أنواٌع عديدةٌ مَن التموِر، مثُل: تمِر السكريِّ
وتختلُف التموُر في لونِها وحجِمها ورطوبتِها ومحتواها مَن السّكِر والطعِم  والفائدِة".
أتأمُل العبارةَ السابقةَ، مبديًا رأيي شفويًّا في أسباِب اختالِف التموِر، ثمَّ  أناقُشهُ مَع 
مجموعٍة مْن زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي، مستعينًا بمبحِث العلوِم والمصادِر المتاحِة.

1 - أقرأُ النصَّ اآلتَي مْن قصِة "محبةُ األرِض" قراءةً صامتةً فاهمةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه: 
"رفَع يحيى الفأَس بيديِن معروقتيِن بقوٍة وإصراٍر قبَل أْن يهوَي بها على األرِض، والشمُس تبّدُد بحرارتِها برَد الصباِح 
وبقايا الضباِب الذي كاَن يجثُم على التالِل المنخفضِة، وأرسَل نفًَسا عميقًا وهَو يلقي بقطعٍة سوداَء مَن التراِب، إنَّ أفكاًرا 

تجيُش في خاطِرِه؛ لقْد حصَل على قطعِة أرٍض بصعوبٍة، وما زاَل يؤّدي ثمنَها للحاجِّ عبِد هللاِ الذي رحَل إلى المدينِة. 
إنَّ صديقيِه ينصحانِِه بأْن يزرَع أرَضهُ ذرةً وشعيًرا، وهَو في قرارِة نفِسِه يعتزُم الشروَع في تجربٍة جديدٍة، إْذ 
إنَّ مشروًعا عزيًزا على نفِسِه تكاُد خطوطُهُ تتمُّ كلُّها في مخيلتِِه؛ أْن يزرَع أصنافًا متنوعةً مَن النخيِل، فتجوُد عليِه 
األرُض بأفضِل أنواِع التموِر وأطيبِها مذاقًا. لكْن ماذا يفعُل؟ ومْن أيَن يبدأُ؟ كاَن يخيُّل إليِه وهَو يهوي بفأِسِه على 
األرِض في إيقاٍع رتيٍب، أنَّهُ ال بدَّ أْن يأتَي اليوُم الذي قْد تتحوُل فيِه أرُضهُ إلى بستاٍن للنخيِل، وارِف الظالِل، غزيِر 

اإلنتاِج، بيَد أنَّ ما كاَن يقُف حجَر عثرٍة دوَن تحقيِق مشروِعِه هما الماُل والوسيلةُ. 
     حّدَق يحيى بعينيِن فيِهما بريُق األمِل إلى أغواٍر كانَْت على مقربٍة مْنهُ، ثمَّ دنا مْنها، وجعَل يتحّسُس ترابَها بأصابِعِه، 
فألفاهُ مبلاًل، وتمتَم هامًسا: ال بدَّ أْن يكوَن الماُء قريبًا. حنى رأَسهُ، وشدَّ قبضتَهُ على الفأِس، وتتابَع صوُت الفأِس ليصمَت 

فجأةً بعَد أْن أحسَّ بماٍء يتدفُّق مَن األرِض بيَن يديِه".                                   محبة األرض، محمد الخضر الريسوني، بتصرف 

 - أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع مجموعٍة مْن زمالئي، وأتبادُل مَعهُم اآلراَء: 
- أفّسُر ما يأتي مَن السياِق أْو باستخداِم المعجِم: يجثُم، تجيُش، يعتزُم، يهوي، وارٌف، أغواٌر، حنى 

ا. - أعرُب الكلماِت الملونةَ في النصِّ باللوِن األزرِق إعرابًا تاّمً
- أحّدُد الحدَث العامَّ في القصِة.

. ًما الدليَل مَن النصِّ - أبحُث عْن أسباِب قلِق يحيى، مقدِّ
 - أفّسُر داللةَ استخداِم الكاتِب العبارتيِن اآلتيتيِن: "يهوي بفأِسِه على األرِض في إيقاٍع رتيٍب"، "قْد تتحوُل فيِه 

أرضهُ إلى بستاٍن للنخيِل وارِف الظالِل، غزيِر اإلنتاِج". 

نشاُط )2(: تنّوٌع وبقاٌء

ُم أدائي:أتعلُم أْن: أقيِّ

أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن فهًما واستيعابًا، ُموظِّفًا في كتابتي ما 	 
اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة.  

أوضَح مفهوَم التكاثِر الجنسيِّ والالجنسيِّ وكيفيتَهُ ومزاياه في النباتاِت والحيواناِت.	 
أوظَف نظريةَ فيثاغورس في حلِّ مسائَل حياتيٍة.	 
أكتَب فقرةً بإضافِة أفكاٍر أْوإجابِة مجموعٍة مَن األسئلِة.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة مسطّرٍة.
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ال 2 - أكتُب مقالةً علميةً عْن موضوِع "العوامُل المؤثرةُ في إنتاِج المحاصيِل الزراعيِة" متبًعا الخطواِت اآلتيةَ: 

ألتزُم عناصَر المقالِة: المقدمةَ، والعرَض، والخاتمةَ.
أجمُع المعلوماِت الالزمةَ عِن الموضوِع قبَل الكتابِة. 
أنظُم األفكاَر، ثمَّ أعرُضها بصورٍة متسلسلٍة منطقيٍة.

أستخدُم المصطلحاِت المناسبةَ، مثَل: طبيعِة سطِح األرِض، والُمناِخ، والتربِة، والمطِر، والضوِء، والتقنيِة. 
أوظُف في كتابتي ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة.

أشارُك مجموعةً مْن زمالئي في مقالتي؛ لتقييِم األداِء في مهارِة الكتابِة، ثمَّ نتبادُل اآلراَء في الموضوِع. 

 العلوُم: ازرْع شجرةً، تحصْد وطنًا 
زراعياِن  مهندساِن  وعليٌّ  رامي 
استصلحا قطعتَي أرٍض متجاورتيِن 
في المفرِق، وزرَع كلٌّ منهما أشجاَر

الحجِم وتنضُج  الطعِم وكبيرةُ  النخيِل في مزرعِة رامي حلوةُ  فثماُر   ، لدى عليٍّ لكْن، ظهَرْت مشكلةٌ  النخيِل؛   
مبكًرا، أما في مزرعتِِه، فإنها تنضُج متأخًرا وال تكوُن حلوةً وحجُمها كبيٌر.

، سآخُذ مْن بذوِرِه وأزرُع  طَِب الشهيِّ : عنَد بدايِة كلِّ موسٍم، يرسُل لي جاري رامي سلةً مَن الرُّ فكَر عليٌّ في حلٍّ
في أرضي؛ لكْي يصبَح إنتاجي بجودِة إنتاِجِه.

  هْل سيحصُل عليٌّ على إنتاٍج مطابٍق إلنتاِج رامي بهِذِه الطريقِة؟ أفكُر، ثمَّ أناقُش معلمي وزمالئي وأسرتي 
في ما توصْلُت إليِه.

ُن إجابتي في دفتري.   ماذا نسمي هذا النوَع مَن التكاثِر؟ هْل هناَك نوٌع آخُر؟ أدوِّ
 ،  أبحُث في مصادِر المعرفِة المتاحِة )المكتبِة، اإلنترنت(، أْو أسأُل معلمي عْن مزايا التكاثِر الجنسيِّ والالجنسيِّ

ُن المعلوماِت في دفتري، ثمَّ أناقُش فيِه زمالئي أْو أفراَد أسرتي. أدوِّ
 أبحُث في مصادِر المعرفِة المتاحِة )المكتبِة، اإلنترنت(، أْو أسأُل معلمي أْو أحَد أفراِد أسرتي عْن أنواِع التكاثِر 

ُن إجابتي في الجدوِل اآلتي:  الالجنسيِّ لبعِض النباتاِت والحيواناِت، ثمَّ أدوِّ
ُؤ، الفسائُل، الدرُن، التبرعُم، األبصاُل، الساُق الممتدةُ، الُعقُل(. أستعيُن بالكلماِت اآلتيِة: )الريزوم، التجزُّ

  
ُن إجاباِت األسئلِة اآلتيِة في دفتري: أتأمُل الشكَل اآلتَي، ثمَّ أدوِّ

1 - أحدُد على الرسِم ما تشيُر إليِه األسهُم.
2 - أكتُب اسَم هذا النوِع مَن التكاثِر في دفتري.

3 - أسّمي العمليةَ الممثلةَ في الشكِل.
4 - أسّمي ما ينتُج مْن عمليِة الدمِج.

5 - أبحُث في ما إذا كاَن الكائُن الحيُّ الناتُج يشبهُ أبويِه أْم ال.

التوليُب الهيدرا العنُب البطاطا الحلوةُ الفراولةُ الزنجبيُل النخيُل ديداُن البالناريا النباُت

وسيلةُ التكاثِر الالجنسيٍّ
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 الرياضياُت:  أحمي أرضي وأشجاري 
لحمايِة أرِضِه وأشجاِر نخيلِِه، أراَد المهندُس عليٌّ تسييَجها تسييًجا كاماًل.

 تتحدُد أرُض عليٍّ مْن خمِس نقاٍط. ولديِه داخلَها منزٌل صغيٌر.
، علًما أنَّ موقَع منزلِِه الصغيِر  • أختاُر مقياَس رسٍم مناسبًا، وأستخدُم المستوى اإلحداثيَّ لتعييِن حدوِد أرِض عليٍّ
داخَل أرِضِه، ويتعيُن في نقطِة األصِل )A)0, 0، وعليِه، سيكوُن المنزُل هَو نقطةَ االنطالِق، لتحديِد  كلِّ نقطٍة 

مَن النقاِط الخمِس التي تحدُد أبعاَد األرِض. وفقًا للجدوِل اآلتي: 

فيثاغورس لمساعدِة عليٍّ على تحديِد طوِل السياِج )أجُد  1 -  أصُل بيَن النقاِط بعَد تعيينِها، ثمَّ أستخدُم نظريةَ 
أطواَل القطِع ألقرِب عدٍد صحيٍح(.

)أفكُر: هْل يمكنُني تشكيُل مثلثاٍت قائمٍة مَن الرسِم؛ إليجاِد أطواِل القطِع المستقيمِة )سياِج األرِض(؟(.
2 - إذا كانَْت تكلفةُ المتِر الطوليِّ الواحِد مَن السياِج ثالثةَ دنانيَر، فما تكلفةُ السياِج؟

3 - أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في ما توصْلُت إليِه مْن حلوٍل. ونبحُث مًعا عْن تطبيقاٍت أخرى لنظريِة 
فيثاغورس في الحياِة العمليِة.

 The Farmer Who Shared  :ُاللغةُ اإلنجليزية 
By Sherya Sharma
Once, there was a farmer who had great fields of corn. She grew the best corn 
in the area. She won The First Prize at the state fair every year, and everyone 
flocked to her fields in late summer to enjoy her delicious harvest.
One day, a news reporter went to interview the farmer and ask her about her secrets to success. 
Days of research before the interview revealed to the reporter that the farmer would always share 
her best-producing seeds with the neighboring farms.
When it came for the interview, the reporter was loaded with a powerful question. The reporter 
asked: Why did you share your best seeds with your neighbors, knowing that they are also going 
to enter their corn into the competition against you. Wouldn't this make it difficult for you to win?”
The farmer looked up and took a deep breath before she replied. The farmer answered: “During 
the season when the strong wind comes across the fields, pollen from the ripening corn is swirled 
from field to field. It is very important to understand that if my neighbors grow poor corn, the 
cross-pollination will ultimately degrade the quality of my own corn. So, If I want to grow great 
corn, I must help my neighbor grow good corn as well.”

موقُعها في قطعِة األرِض بالنسبِة إلى المنزِل الصغيِر  النقطةُ

50 متًرا شرقًا B
20 متًرا شرقًا، ثمَّ 40 متًرا شمااًل C
60 متًرا غربًا، ثمَّ 20 متًرا جنوبًا D
30 متًرا غربًا، ثمَّ 40 متًرا جنوبًا E

10 أمتاٍر شرقًا، ثمَّ 40 متًرا جنوبًا F
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ال Source: https://www.bedtimeshortstories.com/farmers-inspirational-story 

1( I will pick 2-4 new words and look them up in a dictionary. 

2( I will answer the following questions: 

a( What was the secret to the farmer’s success? 

b( What’s the reason behind the farmer’s decision to share her best seeds? 

3( I will write a paragraph answering the following two questions:

In my opinion, what is the moral of the story? How can I apply this to my life?   

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

إرشاداٌت لألسرِة

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

الصوتيِّة  التعليماِت  إلى  الوصوُل  األمُر، ويمكنُهُ  لزَم  إذا  األنشطِة  إكماِل  أْو  المهّمِة  تعليماِت  فهِم  سأساعُد طفلي على 
بالرمِز سريِع االستجابِة.

  اللغةُ العربيةُ: األرُض كنٌزِ

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تأمِل سؤاِل التفكيِر الناقِد، وأدعُمهُ في تقييِم أدائِه في القراءِة الجهريِة وفَق المعاييِر، 
وأناقُشهُ في مضموِن القصِة، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء في األسئلِة. أساعُد طفلي على البحِث عِن المعلوماِت التي تساعُدهُ 

على كتابِة المقالِة، واختياِر األدلِة والحقائِق التي تفيُدهُ في ذلَك. 

  العلوُم: ازرْع شجرةً، تحصْد وطنًا

الطّريقةُ: أناقُش طفلي في الفرِق بيَن التكاثِر الجنسيِّ والالجنسيِّ في النباتاِت والحيواناِت، وطريقِة كلٍّ منها. أشرُف 
على عنايته  بنبتتِِه مْن حيُث انتظاُم الريِّ وكميتُهُ. أستمُع إلجاباِت طفلي وأعزُزهُ وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ، وأوجههُ 

.QR code إلى االستعانِة بمصادِر المعرفِة المتاحِة على الرمِز سريِع االستجابِة

  الرياضياُت: أحمي أرضي وأشجاري

الطّريقةُ: أوضُح لَهُ المهّمةَ إِن احتاَج إلى ذلَك، وأتأكُد مْن قدرتِِه على تمييِز االتجاهاِت األربعِة، وأتحقُق مْن تعيينِِه 
النقاطَ تعيينًا صحيًحا. أسألُهُ عْن نظريِة فيثاغورس، وأوجههُ إلى المصادِر المختلفِة الستذكاِر ما تعلَمهُ. 

 The Farmer Who Shared :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أساعُد طفلي في أثناِء القراءِة واالستماِع للقصِة، ثمَّ أناقُش طفلي في مغزى القصِة وأساعُدهُ على ربِطها 
في حياتِِه. أدعُم طفلي عبَر مناقشتِِه في األسئلِة التي تتطلُب كتابةَ فقرٍة تعبُِّر عْن رأيِِه.




