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وصف املهّمة املقترحة

تعتمد املهّمة التنفيذّية املقترحة على القيام بتجارب تتعّلق بشروط إنبات البذور؛ بهدف توسيع 

معلومات التالميذ في موضوعة النباتات، وتنمية قدرات البحث العلمّي عند التالميذ. 

مرّكبات املهّمة: جمع املعلومات، مقارنة املعلومات وتطبيق املعرفة.1

جمع املعلومات: يتّم جمع املعلومات التي تتعّلق بشروط إنبات البذور بعد تنفيذ التجربة   .1
التي تعتمد على:

سؤال البحث التالي: هل تنبت البذور بدون هواء؟ أ.   

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

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

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

عرض إجابات التالميذ ومناقشتها في الصّف. ج.   

مقارنة املعلومات: يتّم ذلك من خالل مقارنة بني نتائج التجربة املقترحة وجتربة )2(: املاء   .2

للحياة )صفحة 13( من الوحدة "حقائق من عالم النبات".

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

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

منخفضة؟

1 ميكن أن يتّم العمل بشكل فردّي، زوجّي أو مجموعة صغيرة.
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ُسؤاُل اڑْلَبْحِث )1(: َهْل َتْنُبُت اڑْلُبذوُر بِدوِن َهواٍء؟

، َقَلٌم،  ص َأْو فول، َكْأُس ماٍء، َصْحناِن، ُقْطٌن ِطبِّيٌّ َاْلـَموادُّ اڑْلـَمْطلوَبُة:  ُبذوُر فاصوْليا َأْو ُحمُّ

َأْوراٌق لِْلِكتاَبِة.

َمراِحُل َتْنفيِذ اڑلتَّْجِرَبِة: 

اِْنَقْع َأْرَبعنَي بِْذَرًة في َكْأِس ماٍء، َوَأْبِقها لِْلَيْوِم اڑلّتالي.  .1

،  ُثمَّ َضْع في ُكلِّ َصْحٍن ِقْطَعَة ُقْطٍن َشْرَط َأْن ُتَغّطي    ْر َصْحَننْيِ في اڑْلَيْوِم اڑلّتالي: َحضِّ   .2

َسْطَحُه.  

َيَة في    ِل. ُثمَّ َضِع اڑْلُبُذوَر اڑْلـُمَتَبقِّ وَّ ْحِن اڑأْلَ ُخْذ ِعْشريَن بِْذرًة َوَضْعها َعلى اڑْلُقْطِن في اڑلصَّ  .3

ْحِن اڑلّثاني. اڑلصَّ  

ِل. وَّ ْحِن اڑأْلَ ِل اڑْلُقْطَن بِاڑْلـماِء في اڑلصَّ َبلِّ  .4

ْحِن اڑلّثاني.  ُاْغُمِر اڑْلُقْطَن بِاڑْلـماِء بَِشْكٍل كاِمٍل في اڑلصَّ  .5

باِك. ْحَننْيِ ُقْرَب اڑلشُّ َضِع اڑلصَّ  .6

ْحُن اڑلّثاني َفـاڑْعَمْل َعلى إِْبقاِء اڑْلُقْطِن فيِه   ا اڑلصَّ ّوَل بِاڑْلـماِء، َأمَّ ْحَن اڑأْلَ في ُكلِّ َيْوٍم، ُاْغُمِر اڑلصَّ  .7

         َمْبلواًل َفَقْط.

ْل ُمشاَهداتَِك في َجْدَوِل اڑْلـُمراَقَبِة  ِة َسْبَعِة َأّياٍم، َوَسجِّ ْحَننْيِ لِـُمدَّ راِقِب اڑْلُبذوَر في اڑلصَّ  .8

         اڑْلـُمْرَفِق في َصْفَحِة 4.

َاْلـَمْرَحَلُة اڑْلولى: َجْمُع  اڑْلـَمْعلوماِت -  َمهامُّ لِلتِّْلميِذ

َاْلَهواُء لِْلِْنباِت 
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ٍة لِلتِّْلميِذ َاْلـَجْدَوُل )1(: َجْدَوُل ُمراَقَبٍة َيْوِميَّ

ِكتاَبُة َوْصٍف لِْلُبذوِر/ َرْسُم اڑْلُبذوِر

َاْلَيْوُم

          َوْصٌف بِاڑْلَكِلماِت /َرْسٌم          َوْصٌف بِاڑْلَكِلماِت /َرْسٌم

ُل وَّ َاأْلَ

َالّثاني

َالّثالُِث

َالّرابِــُع

َاْلـخاِمُس

َالّساِدُس

َالّسابِــُع

ْحِن اڑْلـَمْغموِر بِاڑْلـماِء )1( ْحِن َقليِل اڑْلـماِء )2(ُبذوُر اڑلصَّ ُبذوُر اڑلصَّ
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ْسئَِلِة َاْلـَجْدَوُل )2(: اڑْلِجاباُت َعِن اڑْلَ

َبْعَد َتْنفيِذ اڑلتَّْجِرَبِة، اِْمِل اڑْلـَجْدَوَل اڑلّتالي بِاڑْلِجاباِت اڑْلـُمناِسَبِة.

باتاُت َالنَّ

ؤاُل َاإْلِجاَبُةَالسُّ

ْجِرَبِة؟ ما هو َهَدُف اڑلتَّ

ْحِن  ماذا َحَدَث لِْلُبذوِر في اڑلصَّ
َقليِل اڑْلـماِء؟

ْحِن  ماذا َحَدَث لِْلُبذوِر في اڑلصَّ
اڑْلـَمْغموِر بِاڑْلـماِء؟ 

ْجِرَبِة؟ ماذا َنْسَتْنتِـُج ِمَن اڑلتَّ

تيَجِة اڑلَّتي  ُاْكُتْب َتْفسيًرا لِلنَّ
َحَصْلَت َعَلْيها.

ْجِرَبِة، اِْشَرْح  في َأْعقاِب اڑلتَّ

لِـماذا َيقوُم اڑْلَفاّلُح بِِزراَعِة اڑْلُبذوِر 

في َفْصِل اڑْلـَخريِف، َوَلْيَس في 

ْيِف؟ تاِء َأِو اڑلصَّ َفْصِل اڑلشِّ
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الـجدول )2(: الجابات عن السئلة
اجلدول الـمعّد للمعّلم )يشتمل على اإلجابات(

بعد جمع املعلومات عن النباتات، وفًقا لنتائج التجربة، يتّم مناقشة النتائج 
والتفسيرات لذلك في الصّف.

النباتات

اإلجابةالسؤال

فحص السؤال: هل تنبت البذور إذا بقيت مغمورة ما هو هدف التجربة؟
في املاء؟

ماذا حدث للبذور في الصحن 
قليل الـماء؟

نبتت البذور.

ماذا حدث للبذور في الصحن 
الـمغمور بالـماء؟

تعّفنت ولم تعد قادرة على اإلنبات.

ال ميكن لبذور الفاصوليا املغمورة في املاء أن تنبت.ماذا نستنتج من التجربة؟

املاء ضرورّي لإلنسان، لكن إذا غمر املاء اإلنسان، 
يغرق؛ ألّن املاء منع عنه  الهواء.

اكتب تفسيًرا للنتيجة التي 
حصلت عليها.

البذور ال حتصل على الهواء الذي يعتبر ضرورّيا 
لإلنبات، وإذا منعنا وصوله للبذور فإّنها ال تنبت.

في أعقاب التجربة، اشرح لـماذا 
يقوم الفاّلح بزراعة البذور في 

فصل اخلريف، وليس في فصل 
الشتاء أو الصيف؟

ألّن البذور تغرق في فصل الشتاء فال يصل الهواء 
إليها، وبالتالي ال تنبت وال تنمو. أّما في الصيف، 

فال تستطيع النباتات أن تعيش بدون ماء.

ً
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َاْلـَمْرَحَلُة اڑلّثانَِيُة: ُمقاَرَنُة اڑْلـَمْعلوماِت - َمهامُّ لِلتِّْلميِذ

ِرَبِة "اڑْلـماُء لِْلَحياِة" في اڑْلِوْحَدِة اڑلّسابَِقِة  ْجِرَبِة اڑلّسابَِقِة، َوَنتائِـِج جَتْ َاْلـَمْطلوُب: ُمقاَرَنُة َنتائِـِج اڑلتَّ

َدٍة. بَِحَسِب َمعاييَر ُمَحدَّ

اِْمِل اڑْلـَجْدَوَل )3( اڑلّتالي: 

ْنباِت( ْجِرَبُة )َاْلَهواُء لإِْلِ ْجِرَبُة )َاْلـماُء لِْلَحياِة(َالتَّ َالتَّ

َاْلَهَدُف  

ْجِرَبِة َنتيَجُة اڑلتَّ

َااِلڑْستِْنتاُج
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الـجدول )3(: الجابات عن السئلة

    

  

 

اجلدول املعّد للمعّلم )يشتمل على اإلجابات(

التجربة )الـماء للحياة(التجربة )الهواء لإلنبات(

فحص: ما هي أهّمّية الهواء في الهدف   
إنبات البذور؟

فحص: هل تعيش النباتات 
بدون املاء؟

النباتات التي ُغمرت باملاء، نتيجة التجربة
ولم حتصل على الهواء، ذُبلت 

وماتت.

ذبلت أزهار النباتات بدون 
املاء.

ال ميكن للبذور أن تنبت بدون االستنتاج
هواء.

ال ميكن للنباتات أن حتيا بدون 
املاء.
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ؤاُل                              َاإْلِجاَبُة                               َالسُّ

َفْحُص إِذا كاَنِت اڑْلُبذوُر َتْنُبُت في َدَرَجِة َاْلَهَدُف

َحراَرٍة ُمْنَخِفَضٍة.

ُبذوٌر، ُقماٌش، َكْأُس ماٍء، َبّراٌد، ُفْرٌن، َاْلـَموادُّ اڑْلـَمْطلوَبُة  

، َقَلٌم، َعصيٌر،  َصْحَناِن، ُقْطٌن ِطبِّيٌّ

َزْيٌت.

َاْلـَمْرَحَلُة اڑلّثالَِثُة: َتْطبيُق اڑْلـَمْعِرَفِة - َمهامُّ لِلتِّْلميِذ

ِرَبٍة ُمشابَِهٍة لِلتَّجاِرِب اڑلّسابَِقِة، بَِهَدِف َفْحِص  َتْطبيُق اڑْلـَمْعِرَفِة ِمْن ِخالِل اڑْقتِراِح َوَتْخطيِط جَتْ

ٍة ُأْخَرى ِمْن عاَلِم اڑلنَّباِت: َهْل َتْنُبُت اڑْلُبذوُر في َدَرَجِة َحراَرٍة ُمْنَخِفَضٍة؟ َفَرِضيَّ
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 َمهامُّ لِلتِّْلميِذ - اِْقتِراٌح لَِفّعالِيٍَّة.

ْفعاِل ِمَن اڑْلـَمْخَزِن َكما في اڑْلـِمثاِل. اِْمَلِِ اڑْلَفراَغ بِاڑْلَ

اڑلّتالي. لِْلَيْوِم  َوَأْبِقها  َكْأِس ماٍء  َأْو فوٌل( في  ٌص  َأْو ُحمُّ بِْذَرًة )فاصوليا  اِْنَقْع  40   .1

في اڑْلَيْوِم اڑلّتالي،  َصْحَننْيِ ُمْخَتِلَفنْيِ، ُثمَّ  في ُكلِّ     .2

َصْحٍن ِقْطَعَة ُقْطٍن َشْرَط َأْن ُتَغّطي َسْطَحُه.  

ِل، ُثمَّ َضِع     وَّ ْحِن اڑأْلَ 3.  20 بِْذَرًة َوَضْعها َعلى اڑْلُقْطِن في اڑلصَّ

ْحِن اڑلّثاني. َيَة في اڑلصَّ اڑْلُبُذوَر اڑْلـُمَتَبقِّ  

. ْحَننْيِ 4.  اڑلُقْطَن في  اڑلصَّ

اِد. َل إِلى اڑْلَبرَّ وَّ ْحَن اڑأْلَ 5.  اڑلصَّ

ّباِك. ْحَن الَثانَي ُقْرَب اڑلشُّ 6.  اڑلصَّ

ْحَننْيِ  َو    َأْن َيْبقى اڑْلُقْطُن في في ُكلِّ َيْوٍم َأِضِف اڑْلـماَء إِلى اڑلصَّ  .7

ْحَننْيِ َرْطًبا َوَلْيَس َمْغموًرا بِاڑلـْماِء.   اڑلصَّ

ْل ُمشاَهداتَِك في   ِة َسْبَعِة َأّياٍم، َوَسجِّ ْحَننْيِ لِـُمدَّ 8.   اڑْلُبذوَر في اڑلصَّ

َجْدَوِل اڑْلـمراَقَبِة اڑْلـُمْرَفِق في َصْفَحِة 11.  

ِل، َأْدِخِل، َضِع، اڑْعَمْل، راِقِب. ْر، َضْع، ُخْذ، َبلِّ الجابات الصحيحة على التوالي للفّعالّية هَي )معّد للمعّلم(: َحضِّ

ِل، َضِع، اڑْعَمْل. ْر ، َبلِّ    َاْلـَمْخَزُن: اِْنَقْع، َأْدِخِل، ُخْذ، َضْع، راِقِب، َحضِّ
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َاْلَيْوُم

 َوْصٌف بِاڑْلَكِلماِت /َرْسٌمَوْصٌف بِاڑْلَكِلماِت /َرْسٌم

ُل وَّ َاأْلَ

َالّثاني

َالّثالُِث

َالّرابِــُع

َاْلـخاِمُس

َالّساِدُس

َالّسابِــُع

ٍة لِلتِّْلميِذ َاْلـَجْدَوُل )4(: َجْدَوُل ُمراَقَبٍة َيْوميَّ

ِكتاَبُة َوْصٍف لِْلُبذوِر/ َرْسُم اڑْلُبذوِر 

ْحِن اڑْلـَمْوجوِد في ُبذوُر اڑلصَّ

 اڑْلَبّراِد )1(

ْحِن اڑْلـَمْوجوِد ُقْرَب ُبذوُر اڑلصَّ

ّباِك )2(  اڑلشُّ
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ْسئَِلِة َاْلـَجْدَوُل )5(: َاْلِجاباُت َعِن اڑْلَ

َبْعَد َتْنفيِذ اڑلتَّْجِرَبِة، اِْمِل اڑْلـَجْدَوَل اڑلّتالي بِاڑْلِجاباِت اڑْلـُمناِسَبِة.

 

 

 

 

 

ُشروط اڑْلِْنبات

ؤاُل َاإْلِجاَبُةَالسُّ

ْجِرَبِة؟   ما هو َهَدُف اڑلتَّ

في َأيِّ َصْحٍن َنَبَتِت اڑْلُبذوُر؟

ْحِن  ماذا َحَدَث لِْلُبذوِر في اڑلصَّ
اڑْلـَمْوجوِد في اڑْلَبّراِد؟ 

تيَجِة اڑلَّتي  ُاْكُتْب َتْفسيًرا لِلنَّ
َحَصْلَت َعَلْيها.

ْجِرَبِة؟ ماذا َتْسَتْنتِـُج ِمَن اڑلتَّ

ُر َدَرَجُة اڑْلـَحرارِة  َكْيَف ُتَؤثِّ

اڑْلـُمْنَخِفَضُة َعلى اڑْلـَمحاصيِل 

ِة؟  راِعيَّ اڑلزِّ



13 شروط إنبات البذوروزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّية

شروط النبات

اإلجابةالسؤال

فحص السؤال: هل تنبت البذور في درجة ما هو هدف التجربة؟  
حرارة منخفضة؟

في الصحن املوجود قرب الشباك.في أّي صحن نبتت البذور؟

ماذا حدث للبذور في الصحن 
الـموجود في البّراد؟ 

لم تنبت البذور فيه.

اكتب تفسيًرا للنتيجة التي حصلت 
عليها.

ألّن البذور بحاجة إلى حرارة مالئمة كي تنبت.

ال ميكن للبذور أن تنبت في البّراد.ماذا تستنتـج من التجربة؟

كيف تؤّثر درجة احلرارة املنخفضة 

علىاحملاصيل الزراعّية؟

ال تنبت احملاصيل في فصل الشتاء، وذلك بسبب 

درجة احلرارة املنخفضة التي تؤّثر وتبطئ من 

عملّية اإلنبات والنمّو.

اجلدول الـمعّد للمعّلم )يشتمل على اإلجابات(

في نهاية املهّمة يسّلم التالميذ األوراق للمعّلم. من املهّم أن يقوم املعّلم بتوزيع مئشار لكّل تلميذ، يشار 
من خالله إلى مراحل عمل التالميذ، ويبنّي للمعّلم املرحلة اآلنّية التي توّصل لها.

الـجدول )5(: الجابات عن السئلة
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 عالمة 0عالمة 1عالمة 3عالمة 5مهاراتسؤال رقم

حتضير املواّد تنفيذ تعليمات.تنفيذ التجربة
الالزمة 

واستعمالها 
بشكل تاّم.

عدم استعمال 
املواّد.

مراقبة البذور 
وتعبئة اجلدول 

)1(: جدول 
مراقبة يومّية 

للتلميذ

جمع معطيات
نتيجة للمراقبة.

مراقبة ملّدة  
سبعة أيام، 

تعبئة اجلدول 
بشكل تاّم.

مراقبة ملّدة 
ثالثة - خمسة 

أيام، وملء 
5-3 بنود من 

اجلدول.

مراقبة ملّدة 
يوم واحد أو 

يومني، وتعبئة 
2-1 بنود من 

اجلدول.

لم تتّم املراقبة، ولم 
ميأل اجلدول.

تعبئة اجلدول 
)2(: اإلجابة عن 

األسئلة

اإلجابة عنصياغة إجابات.

7-6 أسئلة في 
اجلدول.

اإلجابة عن 
5-4 أسئلة 

في اجلدول.

اإلجابة عن 
6-3 أسئلة 

أو أقّل في 
اجلدول.

لم يكتب التلميذ 
أّية إجابة.

مقارنة معلومات، 
تقدمي شرح عن 

التجربة )الهدف، 
ونتيجة التجربة، 

واالستنتاج(

وتعبئة اجلدول )3(

مقارنة 
معلومات، 

تطبيق 
معرفة،إعطاء 

تفسير.

تعبئة اجلدول 
وتقدمي شرح 

عن التجربة 
بشكل تاّم.

تعبئة اجلدول  
وتقدمي شرح 

عن التجربة 
بشكل شبه 

تاّم.

تعبئة اجلدول 
وتقدمي شرح 

عن التجربة 
بشكل جزئّي.

عدم كتابة أّي شرح 
أو توضيح عن 

التجربة.

تنفيذ جتربة أخرى

تعبئة الفراغ

تطبيق معرفة

اختيار كلمات 
من املخزن.

تنفيذ جتربة 
جديدة بشكل 

تاّم. 

كتابة جميع 
الكلمات 

الصحيحة من 
املخزن.

تنفيذ جتربة 
جديدة بشكل 

شبه تاّم.

كتابة خمس 
إجابات 

صحيحة.

تنفيذ جتربة 
جديدة بشكل 

جزئّي.

كتابة ثالث 
إجابات 

صحيحة.

لم يقم بأّي عمل.

كتابة إجابتني 
صحيحتني، أو 

عدم اختيار إجابة 
صحيحة.

مرشد تقييم للمعّلم
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دائِِه ِمْئشاُر َتقييُم اڑلتِّلميِذ ِلَ

ِة. َحَصَل اڑْلـَمْقصوُدَالّتاريُخَمراِحُل َتْنفيِذ اڑْلـُمِهمَّ

َعٍة. صياَغُة َأْسئَِلٍة ُمَتَنوِّ

َاْلَبْحُث في اڑْلـَمصاِدِر َوَجْمُع اڑْلـَمعلوماِت.

ْسئَِلِة. حَتديُد اڑإْلِجاباِت اڑْلـُمناِسَبِة لأِْلَ

ُمقاَرَنُة َمْعلوماٍت.

َتْنظيُم اڑْلـَموادِّ َوَتْرتيُبها.

َطريَقُة َعْرِض اڑْلـُمْنَتِج َأماَم اڑلتَّالميِذ، في اڑْلـَمْعِرِض...
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