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املهمة املقترحة
وصف ّ
التنفيذية املقترحة على القيام بتجارب تتعلّق بشروط إنبات البذور؛ بهدف توسيع
املهمة
ّ
تعتمد ّ
العلمي عند التالميذ.
معلومات التالميذ في موضوعة النباتات ،وتنمية قدرات البحث
ّ
مركبات املهمة :جمع املعلومات ،مقارنة املعلومات وتطبيق املعرفة1.

ّ

ّ

يتم جمع املعلومات التي تتعلّق بشروط إنبات البذور بعد تنفيذ التجربة
 .1جمع املعلوماتّ :
التي تعتمد على:
أ .سؤال البحث التالي :هل تنبت البذور بدون هواء؟

ب .تنفيذ التجربة بحسب التعليمات املرفقة (صفحة .)3

يومية :صفحة .)4
ت .تعبئة اجلدول املرفق (جدول مراقبة ّ

ث .كتابة إجابات لألسئلة املقترحة ،باإلضافة إلى تسجيل النتائج واالستنتاجات (جدول
 1األسئلة صفحة .)5

الصف.
ج .عرض إجابات التالميذ ومناقشتها في
ّ

يتم ذلك من خالل مقارنة بني نتائج التجربة املقترحة وجتربة ( :)2املاء
 .2مقارنة املعلوماتّ :
للحياة (صفحة  )13من الوحدة "حقائق من عالم النبات".

املعرفة:يتم ذلك من خالل تصميم وتنفيذ جتربة جديدة تفحص تأثير عامل
 .3تطبيق
ّ

جديد وهو درجة احلرارة ،وجتيب عن سؤال البحث :هل تنبت البذور في درجة حرارة
منخفضة؟

1
زوجي أو مجموعة صغيرة.
فردي،
يتم العمل بشكل
ّ
ميكن أن ّ
ّ
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ِ
هام لِل ِّتلْمي ِذ
َال َْـم ْر َح َل ُة ا أْڑلولىَ :ج ْم ُع اڑل َْـم ْع
لومات َ -م ُّ

ل ْن ِ
بات
واء لِ إْ ِ
َال َْه ُ

ذور بِدونِ َه ٍ
ُسؤالُ اڑل َْب ْح ِ
واء؟
ث (َ :)1هلْ َت ْن ُب ُت اڑل ُْب ُ

س ٍ
ماءَ ،ص ْحنانِ  ،قُطْ ٌن ِط ِّب ٌّيَ ،ق َل ٌم،
َال َْـم ُّ
واد اڑل َْـمطْ َ
ذور فاصولْيا َأ ْو ُح ُّمص َأ ْو فول ،كَ ْأ ُ
لوبةُُ :ب ُ
َأ ْو ٌ
تاب ِة.
راق لِل ِْك َ
َم ِ
راح ُل َت ْنفي ِذ اڑل َّت ْج ِر َب ِة:

س ٍ
ماءَ ،و َأ ْب ِقها لِل َْي ْو ِم اڑل ّتالي.
عني بِذْ َر ًة في كَ ْأ ِ
 .1ا ِ ْن َق ْع َأ ْر َب َ
 .2في اڑل َْي ْو ِم اڑل ّتاليَ :ح ِّض ْر َص ْحنَينْ ِ  ،ث َُّم َض ْع في كُ لِّ َص ْح ٍن ِقطْ َع َة قُطْ ٍن َش ْر َط َأ ْن ُت َغطّ ي

		

ور اڑل ُْـم َت َب ِّق َي َة في
ُ .3خذْ ِع ْش َ
ڑلص ْح ِن اڑلأْ َ َّولِ  .ث َُّم َض ِع اڑل ُْب ُذ َ
رين بِذْ ر ًة َو َض ْعها َعلى اڑل ُْقطْ ِن في ا َّ

		

َسطْ َح ُه.

ڑلص ْح ِن اڑل ّثاني.
ا َّ

ڑلص ْح ِن اڑلأْ َ َّولِ .
َ .4ب ِّل ِل اڑل ُْقطْ َن بِاڑلْـما ِء في ا َّ

ڑلص ْح ِن اڑل ّثاني.
 .5ا ُْغ ُم ِر اڑل ُْقطْ َن بِاڑلْـما ِء بِ َشكْ لٍ كامِلٍ في ا َّ
ڑلش ِ
باك.
ڑلص ْحنَينْ ِ ق ُْر َب ا ُّ
َ .6ض ِع ا َّ

ڑلص ْح ُن اڑل ّثاني فَـا ْڑع َملْ َعلى إِ ْبقا ِء اڑل ُْقطْ ِن في ِه
ڑلص ْح َن اڑلأْ َ ّو َل بِاڑلْـما ِءَ ،أ َّما ا َّ
 .7في كُ لِّ َي ْو ٍم ،ا ُْغ ُم ِر ا َّ
َم ْبلولاً َف َق ْط.

شاهداتِ َك في َج ْد َولِ اڑل ُْـمراق ََب ِة
 .8را ِق ِ
ڑلص ْحنَينْ ِ لِ ُـم َّد ِة َس ْب َع ِة َأ ّيا ٍمَ ،و َس ِّجلْ ُم َ
ذور في ا َّ
ب اڑل ُْب َ
اڑل ُْـم ْرف َِق في َص ْف َح ِة .4
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3

َال َْـج ْد َو ُل (َ :)1ج ْد َو ُل ُمراق ََب ٍة َي ْو ِم َّي ٍة لِل ِّتلْمي ِذ

تابةُ َو ْص ٍ
ف لِل ُْبذورَِ /ر ْس ُم اڑل ُْبذو ِر
ِك َ
َال َْي ْو ُم

ڑلص ْح ِن اڑل َْـم ْغمو ِر بِاڑلْـما ِء ()1
ذور ا َّ
ُب ُ

َليل اڑلْـما ِء ()2
ڑلص ْح ِن ق ِ
ذور ا َّ
ُب ُ

َو ْص ٌف بِاڑل َْك ِل ِ
/ر ْس ٌم
مات َ

َو ْص ٌف بِاڑل َْك ِل ِ
/ر ْس ٌم
مات َ

َالأْ َ َّو ُل
اَل ّثاني
اَل ّثالِ ُث
َلرابِـ ُـع
ا ّ
س
َالْـخا ِم ُ
س
َلسا ِد ُ
ا ّ
َلسابِـ ُـع
ا ّ
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جابات َع ِن ا أْ َڑل ْسئِ َل ِة
ڑل
َال َْـج ْد َو ُل ( :)2ا إْ ِ
ُ
جابات اڑل ُْـم ِ
ِ
ناس َب ِة.
ڑل
إل اڑل َْـج ْد َو َل اڑل ّتالي بِا إْ ِ
َب ْع َد َت ْنفي ِذ اڑل َّت ْج ِر َب ِة ،ا ِ ْم ِ
َلس ُ
ؤال
ا ُّ

باتات
اَل َّن ُ

جابةُ
َالإْ ِ َ

ما هو َه َد ُف اڑل َّت ْج ِر َب ِة؟
ڑلص ْح ِن
ماذا َح َد َث لِل ُْبذو ِر في ا َّ
َليل اڑلْـما ِء؟
ق ِ
ڑلص ْح ِن
ماذا َح َد َث لِل ُْبذو ِر في ا َّ
اڑل َْـم ْغمو ِر بِاڑلْـما ِء؟

ماذا َن ْس َت ْنتِ ُـج ِم َن اڑل َّت ْج ِر َب ِة؟
تيج ِة اڑلَّتي
سيرا لِل َّن َ
ا ُْك ُت ْب َت ْف ً
ْت َع َل ْيها.
َح َصل َ

قاب اڑل َّت ْج ِر َب ِة ،ا ِ ْش َر ْح
في َأ ْع ِ

راع ِة اڑل ُْبذو ِر
قوم اڑ ْلفَلاّ ُح بِ ِز َ
لِـماذا َي ُ
ْـخ ِ
س في
َص ِل اڑل َ
في ف ْ
ريفَ ،و َل ْي َ
ڑلص ْي ِ
ف؟
َص ِل ا ِّ
ڑلشتا ِء َأ ِو ا َّ
ف ْ
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الـجدول ( :)2اإلجابات عن األسئلة
ـمعد للمعلّم (يشتمل على اإلجابات)
اجلدول ال ّ
السؤال

النباتات

اإلجابة

ما هو هدف التجربة؟

فحص السؤال :هل تنبت البذور إذا بقيت مغمورة
في املاء؟

ماذا حدث للبذور في الصحن
قليل الـماء؟

نبتت البذور.

ماذا حدث للبذور في الصحن
الـمغمور بالـماء؟

تع ّفنت ولم تعد قادرة على اإلنبات.

ماذا نستنتج من التجربة؟

ال ميكن لبذور الفاصوليا املغمورة في املاء أن تنبت.

تفسيرا للنتيجة التي
اكتب
ً
حصلت عليها.

ضروريا
البذور ال حتصل على الهواء الذي يعتبر
ًّ
لإلنبات ،وإذا منعنا وصوله للبذور فإ ّنها ال تنبت.

في أعقاب التجربة ،اشرح لـماذا
يقوم الفلاّ ح بزراعة البذور في
فصل اخلريف ،وليس في فصل
الشتاء أو الصيف؟

ألن البذور تغرق في فصل الشتاء فال يصل الهواء
ّ
إليها ،وبالتالي ال تنبت وال تنموّ .أما في الصيف،
فال تستطيع النباتات أن تعيش بدون ماء.

ضروري لإلنسان ،لكن إذا غمر املاء اإلنسان،
املاء
ّ
ألن املاء منع عنه الهواء.
يغرق؛ ّ

يتم مناقشة النتائج
بعد جمع املعلومات عن النباتات ،وفقًا لنتائج التجربةّ ،
الصف.
والتفسيرات لذلك في
ّ
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ِ
هام لِل ِّتلْمي ِذ
قار َن ُة اڑل َْـم ْع
َال َْـم ْر َح َل ُة اڑل ّثانِ َيةُُ :م َ
لومات َ -م ُّ
ڑلسابِ َق ِة
َال َْـمطْ ُ
ـج تجَ ْ ِر َب ِة "اڑل ُ
لوبُ :م َ
ڑلسابِ َق ِةَ ،و َنتائِ ِ
قار َنةُ َنتائِ ِ
ْـماء لِل َْحيا ِة" في اڑ ْل ِو ْح َد ِة ا ّ
ـج اڑل َّت ْج ِر َب ِة ا ّ
عايير ُم َح َّد َد ٍة.
بِ َح َس ِ
ب َم َ

ْـج ْد َو َل ( )3اڑل ّتالي:
ا ِ ْم ِ
إل اڑل َ
واء لِلإْ ِ ْن ِ
بات)
اَل َّت ْج ِر َبةُ ( َال َْه ُ

ْـماء لِل َْحيا ِة)
اَل َّت ْج ِر َبةُ ( َال ُ

َال َْه َد ُف		

تيجةُ اڑل َّت ْج ِر َب ِة
َن َ

تاج
اَلاِ ْڑستِ ْن ُ
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الـجدول ( :)3اإلجابات عن األسئلة
املعد للمعلّم (يشتمل على اإلجابات)
اجلدول ّ
التجربة (الهواء لإلنبات)

88

التجربة (الـماء للحياة)

الهدف			

أهم ّية الهواء في
فحص :ما هي ّ
إنبات البذور؟

فحص :هل تعيش النباتات
بدون املاء؟

نتيجة التجربة

النباتات التي غُ مرت باملاء،
ذبلت
ولم حتصل على الهواءُ ،
وماتت.

ذبلت أزهار النباتات بدون
املاء.

االستنتاج

ال ميكن للبذور أن تنبت بدون
هواء.

ال ميكن للنباتات أن حتيا بدون
املاء.
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هام لِل ِّتلْمي ِذ
َال َْـم ْر َح َل ُة اڑل ّثالِ َثةَُ :تطْ ُ
بيق اڑل َْـم ْع ِر َف ِة َ -م ُّ
راح َو َت ْخ ِ
ڑلسابِ َق ِة ،بِ َه َد ِ
ص
طيط تجَ ْ ِر َب ٍة ُمشابِ َه ٍة لِل َّتجار ِ
َتطْ ُ
ف ف َْح ِ
بيق اڑل َْـم ْع ِر َف ِة ِم ْن ِخاللِ اڑ ْقتِ ِ
ِب ا ّ
ف ََر ِض َّي ٍة ُأ ْخ َرى ِم ْن عا َل ِم اڑل َّن ِ
رار ٍة ُم ْن َخ ِف َض ٍة؟
ذور في َد َر َج ِة َح َ
باتَ :هلْ َت ْن ُب ُت اڑل ُْب ُ
َلس ُ
ؤال
ا ُّ

جابةُ
َالإْ ِ َ

َال َْه َد ُف

ص إِذا كا َن ِ
ذور َت ْن ُب ُت في َد َر َج ِة
ف َْح ُ
ت اڑل ُْب ُ

لوبةُ
َال َْـم ُّ
واد اڑل َْـمطْ َ

س ٍ
ماءَ ،ب ّر ٌاد ،ف ُْر ٌن،
ذور ،ق ٌ
ُماش ،كَ ْأ ُ
ُب ٌ

رار ٍة ُم ْن َخ ِف َض ٍة.
َح َ

صير،
َص ْح َنانِ  ،قُطْ ٌن ِط ِّب ٌّيَ ،ق َل ٌمَ ،ع ٌ
َز ْي ٌت.
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راح لِف َّعالِ َّي ٍة.
هام لِل ِّتلْمي ِذ  -ا ِ ْقتِ ٌ
َم ُّ
ل اڑ ْلفَراغَ بِا أْ َڑل ْفعالِ ِم َن اڑل َْـم ْخ َزنِ كَ ما في اڑلْـمِثالِ .
ا ِ ْم إَ ِ
.1

.2

س ٍ
ص َأ ْو ٌ
ماء َو َأ ْب ِقها لِل َْي ْو ِم اڑل ّتالي.
فول) في كَ ْأ ِ
ا ِ ْن َق ْع  40بِذْ َر ًة (فاصوليا َأ ْو ُح ُّم ٌ
َص ْحنَينْ ِ ُم ْخ َت ِل َفينْ ِ  ،ث َُّم

في كُ لِّ 		

.3

ڑلص ْح ِن اڑلأْ َ َّولِ  ،ث َُّم َض ِع
 20بِذْ َر ًة َو َض ْعها َعلى اڑل ُْقطْ ِن في ا َّ

			

.4

ڑلص ْحنَينْ ِ .
ا ُڑلقطْ َن في ا َّ

.6

ڑلش ّب ِ
اك.
اني ق ُْر َب ا ُّ
ا َّ
ڑلص ْح َن ال َث َ

في اڑل َْي ْو ِم اڑل ّتالي،

َص ْح ٍن ِقطْ َع َة قُطْ ٍن َش ْر َط َأ ْن ُت َغطّ ي َسطْ َح ُه.

ڑلص ْح ِن اڑل ّثاني.
ور اڑل ُْـم َت َب ِّق َي َة في ا َّ
اڑل ُْب ُذ َ

ڑلص ْح َن اڑلأْ َ َّو َل إِلى اڑل َْب َّرا ِد.
ا َّ

.5

.7

في كُ لِّ َي ْو ٍم َأ ِض ِ
ڑلص ْحنَينْ ِ َو
ف اڑل َ
ْـماء إِلى ا َّ
مورا بِاڑل ْـما ِء.
س َم ْغ ً
ا َّ
ڑلص ْحنَينْ ِ َرطْ ًبا َو َل ْي َ

َأ ْن َي ْبقى اڑل ُْقطْ ُن في

شاهداتِ َك في
ڑلص ْحنَينْ ِ لِ ُـم َّد ِة َس ْب َع ِة َأ ّيا ٍمَ ،و َس ِّجلْ ُم َ
ذور في ا َّ
اڑل ُْب َ

.8

َج ْد َولِ اڑلْـمراق ََب ِة اڑل ُْـم ْرف َِق في َص ْف َح ِة .11

بَ ،ح ِّض ْر َ ،ب ِّل ِلَ ،ض ِع ،ا ْڑع َملْ .
َال َْـم ْخ َزنُ  :ا ِ ْن َق ْعَ ،أ ْد ِخ ِلُ ،خذْ َ ،ض ْع ،را ِق ِ
ب.
هي
(معد للمعلّم)َ :ح ِّض ْرَ ،ض ْعُ ،خذْ َ ،ب ِّل ِلَ ،أ ْد ِخ ِلَ ،ض ِع ،ا ْڑع َملْ  ،را ِق ِ
ّ
اإلجابات الصحيحة على التوالي ّ
للفع ّ
الية َ

10
10
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َال َْـج ْد َو ُل (َ :)4ج ْد َو ُل ُمراقَب ٍ
مي ٍة لِل ِّتلْمي ِذ
و
ي
ة
َ
ْ
َ
َّ

تاب ُة َو ْص ٍ
ف لِل ُْبذورَِ /ر ْس ُم اڑل ُْبذو ِر
ِك َ
َال َْي ْو ُم

ڑلص ْح ِن اڑل َْـم ْوجو ِد في
ذور ا َّ
ُب ُ
اڑل َْب ّرا ِد ()1

َو ْص ٌف بِاڑل َْك ِل ِ
/ر ْس ٌم
مات َ

ڑلص ْح ِن اڑل َْـم ْوجو ِد ق ُْر َب
ذور ا َّ
ُب ُ
ڑلش ّب ِ
اك ()2
ا ُّ

َو ْص ٌف بِاڑل َْك ِل ِ
/ر ْس ٌم
مات َ

َالأْ َ َّو ُل
اَل ّثاني
اَل ّثالِ ُث
َلرابِـ ُـع
ا ّ
س
َالْـخا ِم ُ
س
َلسا ِد ُ
ا ّ
َلسابِـ ُـع
ا ّ
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11

جابات َع ِن ا أْ َڑل ْسئِ َل ِة
َل
َال َْـج ْد َو ُل ( :)5ا إْ ِ
ُ
جابات اڑل ُْـم ِ
ِ
ناس َب ِة.
ڑل
إل اڑل َْـج ْد َو َل اڑل ّتالي بِا إْ ِ
َب ْع َد َت ْنفي ِذ اڑل َّت ْج ِر َب ِة ،ا ِ ْم ِ
ڑل ْنبات
ُشروط ا إْ ِ
َلس ُ
ؤال
ا ُّ

جابةُ
َالإْ ِ َ

ما هو َه َد ُف اڑل َّت ْج ِر َب ِة؟ 		
في َأ ِّي َص ْح ٍن َن َب َت ِ
ذور؟
ت اڑل ُْب ُ
ڑلص ْح ِن
ماذا َح َد َث لِل ُْبذو ِر في ا َّ
اڑل َْـم ْوجو ِد في اڑل َْب ّرا ِد؟
تيج ِة اڑلَّتي
سيرا لِل َّن َ
ا ُْك ُت ْب َت ْف ً
ْت َع َل ْيها.
َح َصل َ

ماذا َت ْس َت ْنتِ ُـج ِم َن اڑل َّت ْج ِر َب ِة؟
ْـحرار ِة
كَ ْي َ
ف ُت َؤث ُِّر َد َر َجةُ اڑل َ

حاصيل
اڑل ُْـم ْن َخ ِف َضةُ َعلى اڑل َْـم
ِ
ا ِّڑلزرا ِع َّي ِة؟
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الـجدول ( :)5اإلجابات عن األسئلة

ـمعد للمعلّم (يشتمل على اإلجابات)
اجلدول ال ّ

شروط اإلنبات
اإلجابة

السؤال
		
ما هو هدف التجربة؟

فحص السؤال :هل تنبت البذور في درجة
حرارة منخفضة؟

أي صحن نبتت البذور؟
في ّ

في الصحن املوجود قرب الشباك.

ماذا حدث للبذور في الصحن
البراد؟
الـموجود في ّ

لم تنبت البذور فيه.

تفسيرا للنتيجة التي حصلت
اكتب
ً
عليها.

ألن البذور بحاجة إلى حرارة مالئمة كي تنبت.
ّ

ماذا تستنتـج من التجربة؟

البراد.
ال ميكن للبذور أن تنبت في ّ

كيف تؤ ّثر درجة احلرارة املنخفضة

ال تنبت احملاصيل في فصل الشتاء ،وذلك بسبب

الزراعية؟
علىاحملاصيل
ّ

درجة احلرارة املنخفضة التي تؤ ّثر وتبطئ من
والنمو.
عملية اإلنبات
ّ
ّ

لكل تلميذ ،يشار
املهم أن يقوم املعلّم بتوزيع مئشار ّ
في نهاية ّ
املهمة يسلّم التالميذ األوراق للمعلّم .من ّ
توصل لها.
اآلنية التي ّ
من خالله إلى مراحل عمل التالميذ ،ويبينّ للمعلّم املرحلة ّ
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مرشد تقييم للمعلّم
سؤال رقم

مهارات

عالمة 5

تنفيذ التجربة

تنفيذ تعليمات.

املواد
حتضير
ّ
الالزمة
واستعمالها
تام.
بشكل ّ

عدم استعمال
املواد.
ّ

مراقبة البذور
وتعبئة اجلدول
( :)1جدول
يومية
مراقبة ّ
للتلميذ

جمع معطيات
نتيجة للمراقبة.

ملدة
مراقبة ّ
سبعة أيام،
تعبئة اجلدول
تام.
بشكل ّ

ملدة
مراقبة ّ
ثالثة  -خمسة
أيام ،وملء
 3-5بنود من
اجلدول.

ملدة
مراقبة ّ
يوم واحد أو
يومني ،وتعبئة
 1-2بنود من
اجلدول.

تتم املراقبة ،ولم
لم ّ
ميأل اجلدول.

تعبئة اجلدول
( :)2اإلجابة عن
األسئلة

صياغة إجابات.

اإلجابة عن

اإلجابة عن
 4-5أسئلة
في اجلدول.

اإلجابة عن
 3-6أسئلة
أقل في
أو ّ
اجلدول.

لم يكتب التلميذ
ّأية إجابة.

مقارنة معلومات،
تقدمي شرح عن
التجربة (الهدف،
ونتيجة التجربة،
واالستنتاج)

مقارنة
معلومات،
تطبيق
معرفة،إعطاء
تفسير.

تعبئة اجلدول
وتقدمي شرح
عن التجربة
تام.
بشكل ّ

تعبئة اجلدول
وتقدمي شرح
عن التجربة
بشكل شبه
تام.
ّ

تعبئة اجلدول
وتقدمي شرح
عن التجربة
جزئي.
بشكل
ّ

أي شرح
عدم كتابة ّ
أو توضيح عن
التجربة.

تنفيذ جتربة
جديدة بشكل
تام.
ّ

تنفيذ جتربة
جديدة بشكل
تام.
شبه ّ

 6-7أسئلة في
اجلدول.

وتعبئة اجلدول ()3
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عالمة 3

عالمة 1

عالمة 0

تنفيذ جتربة أخرى

تطبيق معرفة

تعبئة الفراغ

اختيار كلمات
من املخزن.
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كتابة جميع
الكلمات
الصحيحة من
املخزن.

كتابة خمس
إجابات
صحيحة.

تنفيذ جتربة
جديدة بشكل
جزئي.
ّ
كتابة ثالث
إجابات
صحيحة.

بأي عمل.
لم يقم ّ

كتابة إجابتني
صحيحتني ،أو
عدم اختيار إجابة
صحيحة.

					دائِ ِه
قييم اڑل ِّتلمي ِذ أِ َل
ِم ْئ ُ
شار َت ُ
					

َم ِ
راح ُل َت ْنفي ِذ اڑل ُْـم ِه َّم ِة.

		

			

اريخ
اَل ّت ُ

صود
َح َص َل اڑل َْـم ْق ُ

		 َأ ْسئِ َل ٍة ُم َت َن ِّو َعة.
صياغَ ةُ
		

			
ٍ

			

ِ
علومات.
َال َْب ْح ُث في اڑل َْـمصا ِد ِر َو َج ْم ُع اڑل َْـم
جابات اڑل ُْـم ِ
ِ
ناس َب ِة لِلأْ َ ْسئِ َل ِة.
ديد اڑلإْ ِ
تحَ ُ
ٍ
لومات.
قار َنةُ َم ْع
ُم َ
تيبها.
َت ْن ُ
ظيم اڑل َْـموا ِّد َو َت ْر ُ
ض...
مام اڑل َّتالمي ِذ ،في اڑل َْـم ْع ِر ِ
َطريقَةُ َع ْر ِ
ض اڑل ُْـم ْن َت ِج َأ َ
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