
Powered by

INTERNET 
FREE 
EDUCATION 
RESOURCE 
BANK PROJECT 

Resources for Home Schooling & Distance Learning

IFERB 
PROJECT

Supported by



  مغامرات في مملكة النبات
 المعلمة : ھناء رضوان

IFERB Project



 الوصف
 سیكتشف المتعلمین مملكة النبات ویتعرفون على اھمیة النبات من خالل

 تجارب وأنشطة مختلفة

 السؤال التحفیزي
ھل یمكن للمتعلم تصمیم نبتھ خاصة بھ؟



الفئة المستھدفة •

سنوات 7- 4
8-11  

 ساعات على مدى 4 أیام4  

اللوازم المطلوبة •
أقالم رصاص •
 تلوین •
الوان •
 ماء •
مناشف ورقیة•
 أكواب بالستیك •
 أوراق •



 مخرجات التعلم
 فھم أن النباتات كائنات حیة -1

 فھم أجزاء النباتات ووظیفة كل جزء-2
فھم مراحل نمو النبات -3

التعرف على استخدامات النباتات في الحیاة الیومیة-4

: المعرفة المسبقة
 القدرة على تعلم القراءة والكتابة على مستوى ریاض األطفال



 الیوم األول
(15 min)سیبدأ الطالب باكتشاف محیطھ واألشیاء الحیة وغیر الحیة 

8-11 4-7

- صنّف الكائنات التالیة الى كائنات حیة او كائنات غیر 
حیة.

 رمل – ماء- شجرة- اوراق االشجار- حجر- فیروس- 
حشرة- فطر

أعِط أمثلة أخرى عن الكائنات الحیة و الغیر حیة.-

ما القاسم المشترك بین كل الكائنات الحیة؟ ھل -
جمیعم یتكلمون؟ یأكلون؟ 

ینامون؟یتنفسون؟یتحركون؟ ینموون و یتكاثرون؟

 تعطي المعلمة التعریف االستنتاج التالي : كل شیئ في
 الحیاة یصنف على أنھ حي وغیر حي وأن الكائنات
 الحیة لھا خصائص معینة : تأكل وتتنفس وتنمو و
....تتكاثر

-  أطلب من التلمیذ أن یرسم كائناً حیاً یتحرك.

اطلب من الطالب ان یبحث في منزلھ أو منطقتھ -
عن أمثلة ألشیاء حیة وغیر حیة .

- أطلب منھ رسم اوكتابة قائمة بمساعدة األھل من 5 
كائنات حیة و5 كائنات غیر حیة

مثال القطة : كائن حي      والكتاب : كائن غیر حي 

- أشرح أن كل شیئ في الحیاة یصنف على أنھ حي 
وغیر حي وأن الكائنات الحیة لھا خصائص معینة : 

تأكل وتتنفس وتنمو.... 



Grow beans in Cotton experiment : 5 minutes  
 أطلب من الطالب ان یزرع نباتھ الخاص من خالل احضار بعض البذور من المطبخ

 وزرعھا
 الخطوة االولى: قبل النوم، ضع قلیال من حبوب العدس او الحمص في كوب من الماء و اتركھ حتى الصباح. تقع
 الحبوب في الماء یجعل القشرة الخارجیة للحبوب طریة و یسھل انبات البراعم. ال تستخدم الماء الساخن. الماء
.الساخن سیؤدي الى سلق الحبوب كما تفعل أمك حین تطبخ



 : دقیقة 15
: األنشطة الحسابیة

 أسال المتعلم اذا كان لدیك ثالث وردات وأخذت من أخیك وردتان كم وردة -
یصبح لدیك ؟

كم ورقة یوجد في ھذه النبتة ؟-



 :أطلب من الطالب وضع قائمة یحدد فیھا األلوان التي یراھا في النبات
 مثال ..خشب بني ، وردة حمراء – صفراء ، زھرة بیضاء ، ورقة خضراء

، .....

:علم األحیاء



الخطوة الثانیة:
في الصباح، اختر وعاء و امأل قعره بالقطن.

ان لم یتوفر القطن فیمكنك وضع مندیل ورقي (محرمة).
بلل القطن بالماء. ال تضع الكثیر من الماء فذلك قد یفسد الحبوب.

الخطوة الثالثة:
ضع بعض الحبوب (حوالي 5) من العدس او الحمص على القطن.

الخطوة الرابعة:
ضع الوعاء في بقعة یصلھا ضوء الشمس لمدة 30 دقیقة فقط.

قد ال تنمو براعم الحبوب اذا وضعت الحبوب في الشمس لفترة طویلھ

 الیوم الثاني

زراعة الحبوب باستخدام القطن و الماء



8-11 4-7
اطلب من التلمیذ أن یجمع بعض النباتات و االزھار -

من بیتھ او محیط بیتھ و یرسمھم و یسأل أھلھ عن 
اسمائھم.

اطلب من التلمیذ ان یكتب فقرة یصف فیھا حجم، -
شكل، لون، اوراق، و جذور ھذه النباتات أو أن 

یرسم و ینسخ اسماء اجزاء النباتات كما في الصورة 
المرافقة

كیف نتأكد ان النبتھ تتنفس؟ اطلب من التلمیذ أن -
یضع ورقة نبات في الماء و یراقب ماذا یحدث.

یمكن ارسال ھذا الفیدیو للتوضیح: -
 https://youtu.be/j8U0ACzjcfc

اطلب من التلمیذ أن یجمع بعض النباتات و االزھار -
من بیتھ او محیط بیتھ و یرسمھم و یسأل أھلھ عن 

اسمائھم.
اطلب من التلمیذ ان یصف حجم، شكل، لون، -

اوراق، و جذور ھذه النباتات.
یجب ان یتعلم التلمیذ الكلمات التالیة:-
زھرة – ورقة – ساق – جذور-
یجب على التلمیذ ان یرسم و ان امكن ان ینسخ -

اسماء اجزاء النباتات كما في الصورة المرافقة
كیف نتأكد ان النبتھ تتنفس؟ اطلب من التلمیذ أن -

یضع ورقة نبات في الماء و یراقب ماذا یحدث.

https://youtu.be/j8U0ACzjcfc


 : دقائق 10
 : أسأل الطالب ماھي استخدامات النبات في حیاتنا

 مثال : النبات : الفراولة          استخدام : االكل
 النبات : ورد جوري      استخدام : زینة       

الیوم الثالث

تأكد أن القطن ما زال رطباً. ان كان جافا قلیال، یمكنك ان تضیف القلیل من الماء. ال تضف الكثیر من الماء، -
فقد  تالحظ نمو الفطریات و «العفن» ان اضفت الكثیر من الماء. 

كما فعلت البارحة، ضع الوعاء مجددا لنصف ساعھ تحت ضوء الشمس ثم أعد الوعاء الى مكانھ السابق.-
یجب ان تحفظ الوعاء في مكان مضيء و یدخلھ الھواء. في المطبخ مثال.-

زراعة الحبوب باستخدام القطن و الماء



یجب على التلمیذ ان یستنتج من خالل زراعتھ لحبوب العدس او الحمص ان البناتات تحتاج الى:
-ً الماء و لھذا یجب ان یبقى القطن رطبا
ضوء الشمس: و لھذا یضع التلمیذ النبتة في الشمس قلیال كل یوم.-
الھواء:و لھذا وضع التلمیذ الحبوب في وعاء مفتوح-
التربة: في العادة تحتاج النبتھ الى التربة و لمننا في ھذه الحالھ استبدلنا التربة بالماء و القطن.-

seed كما یجب ان یستنتج التلمیذ ان النبتھ في البدایة تكون بذرة و ھنا یتعلم كلمھ بذرة



 أطلب من الطالب رسم مراحل نمو النبات واذا لم یستطیع الرسم
 یحاول ان یرتب المراحل في الصور

تعرف الطالب الى مراحل حیاة النبات واستخدامات النبات
: دقیقة 20

 أسأل الطالب ھل یعرف كیف تأتي النباتات ؟ وكیف نزرعھا ؟
 أشرح ان النبتة تبدأ كبذرة ثم تنمو تدریجیا لتصبح نبتة-

 بذرة – برعم – نبتة  - زھرة -



: دقیقة 30
أسأل الطالب ان یفكرما األجزاء التي یأكلھا من النباتات ؟

 اطلب منھ البحث في المطبخ عن النباتات الموجودة ویحدد اذا كانت
 جذر ام ساق ام اوراق

 مثال : القرنبیط والفراولة ھي عبارة عن زھور
 والكرفس والبصل األخضر ھي جذع

 والسبانخ والخس ھي اوراق
 والبطاطا والجزر ھي جذر

الیوم الرابع



                                                                  : دقیقة 20
  اطلب منھ رسم نبات ویلونھ او ینشئ نموذج ویتأكد من تسمیة كل جزء

            .ثم یشارك نموذجھ مع العائلة



 أسأل الطالب ھل تستطیع النباتات أن تأكل وتنمو وتتكاثر وتتنفس ؟ كیف
      تقوم بذلك ؟

 : أطلب منھ القیام بھذه التجربة لیرى كیف تمتص الجذور الماء
 یحضر كوبین من البالستیك ویضع في أحدھما القلیل من الماء ویترك-

 الكوب االخر فارغ
یحضر قطعة من المناشف الورقیة ویلفھا لتصبح سمیكة وطویلة-

 یضع طرف المندیل في الكوب الذي یحوي ماء والطرف االخر في-
 الكوب الفارغ

ینتظر لمدة 3 ساعات ماذا یالحظ ؟-

8-11 years old 



 معاییر التقییم
شكل أجزاء النبات المسمى بدقة -
رقم دورة حیاة النبات المسمى بدقة -
التفكیر النقدي في تحدید استخدامات النبات في الحیاة الیومیة -
نموذج مصنع ثالثي االبعاد -
التفكیر في االختالفات بین انواع النباتات-

تعدیالت للتبسیط
 یمكن للمتعلمین قصر األنشطة على التلوین وكتابة بضع -
 كلمات للداللة على استخدام النبات –وتصمیم االستخدامات

 الخاصة بھم



 أنشطة إثرائیة إضافیة
- . یمكن للمتعلمین زراعة صنف آخى من الحبوب كحبوب الذرة، حبوب

الفلفل
- یمكن للمتعلمین استخدام القطن بدل المناشف الورقیة النبات البذور

Or the creation of an herbier  



 التحدیات
 عدم التزام األھل في التنفیذ مع أبنائھم خاصة أن أعمارھم

 صغیرة
 عدم توفر وسیلة االتصال أحیانا-

 اعتقاد بعض االھل إن ھذا النوع من التعلم یھدف للعب-
 والمرح اكثر من التعلیم


