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تشتمل هذه الوحدة على ثالثة أنواع من النصوص في موضوعة عالم النبات؛ النوع 

األّول إخبارّي تعليمّي، جنده في نّص بعنوان "النباتات املزهرة"، وهو مأخوذ من إحدى 

املوسوعات. النوع  الثاني هو تفعيلّي جنده في نّصني؛ األّول بعنوان: "الضوء للحياة"، 

والثاني "املاء للحياة". أّما النوع الثالث، فهو قصصّي ورد من خالل نّص  بعنوان "نزهـة".

يتناول النّص األّول واملركزّي "النباتات املزهرة" موضوع النباتات املزهرة متطّرًقا إلى أنواعها، 

أجزائها ودورة حياتها.  ترافق النّص وسائل بصرّية تهدف إلى توضيح، متثيل، ترتيب وجتسيد 

املعلومات الواردة فيه.1 

النّص اإلخبارّي التعليمّي 

من املهّم أن يتعامل التالميذ مع هذا النوع من النصوص، ليس من أجل إثراء املعرفة فقط، 

وإّنا للتعّرف أيًضا على طريقة وشكل عرض املعلومات وترابطها، إذ نرى املعلومات موّزعة 

في فضاء النّص الذي قد تتداخل فيه رسومات توضيحّية، عناوين هامشّية، تعريفات 

ملصطلحات، أطر مختلفة...

ينبغي إرشاد التالميذ إلى كيفّية التعامل مع املوسوعات املختلفة والبحث عن املعلومة املطلوبة. 

وهذا يتطّلب من التالميذ استخدام عّدة استراتيجّيات في القراءة والفهم.

ينبغي لكّل معّلم أن يعّرف تالميذه على أنواع مختلفة من املوسوعات، موضوعاتها ومبناها، 

واالنكشاف على بعٍض منها.

في هذا النّص مّت التعامل مع مهارة القراءة ومعاجلة أبعاد الفهم.

مة مقِدّ

 1 انظروا املنهج ص40. 
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وصف الوحدة التعليمّية

انظروا املنهج ص45 - 46 .   2

النّص التفعيلّي

يتضّمن جتربتني: "الضوء للحياة" َو "املاء للحياة". توّضح التجربتان أهّمّية الضوء واملاء حلياة 

النباتات. نريد من خاللهما أن يتعامل التالميذ مع النصوص اإلرشادّية والتفعيلّية، وذلك بهدف 

تفعيلهم في مجاالت فكرّية وحياتّية متنّوعة، من خالل وصف وتفصيل اخلطوات والعملّيات 

األساسّية التي عليهم القيام بها.2  في هذا النّص أيًضا مّت التعامل مع مهارة القراءة ومعاجلة أبعاد 

الفهم واستراتيجّيات التفكير املختلفة. من املهّم أن يتطرق املعّلم إلى مقّومات التجارب العلمّية، 

إذ تشتمل كّل جتربة على: هدف/فرضّية، شروط وظروف بيئّية مالئمة لتنفيذ التجربة، مواّد 

فرضّيتها.  أو  التجربة  هدف  مع  تتناسب  واستنتاجات  نتائج  التجربة،  تنفيذ  مراحل  مطلوبة، 

النّص القصصّي 

يصف نزهة للتالميذ مع معّلمتهم في أحضان الطبيعة. يقوم التالميذ خالل النزهة بتحضير 

البطاطا املشوّية مع البيض بحسب إرشادات املعّلمة. ُأعدَّ هذا النّص لتدريب التالميذ في مجال 

االستماع. يلي النّص بعض األسئلة املقترحة.
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باتاُت اڑْلـُمْزِهَرُة َالنَّ

بيِع – َأْنواًعا  باتاِت - ِمْن َأْطَوِل َشَجَرٍة َوَحّتى َأْصَغِر َزْهَرٍة ِمْن َأْزهاِر اڑلرَّ ِمُل َجميُع اڑلنَّ َتْ

باتاِت هي: اڑْلـُجذوُر َواڑْلـِجْذُع  ئيَسُة لِلنَّ ْقساُم اڑلرَّ ْزهاِر َواڑلثِّماِر. َاأْلَ ُمْخَتِلَفًة ِمَن اڑأْلَ

ِة  ْزهاُر. َفَزْهَرُة اڑْلـَخْشخاِش، َمَثاًل، َلها ُجذوٌع َخْضراُء، َوَتعيُش لِـُمدَّ ْوراُق َواڑأْلَ َواڑأْلَ

ْشجاِر اڑْلَكَرِز ُجذوٌع َخَشبِيٌَّة، َوِهَي َتعيُش لِـُمّدٍة  عاٍم َأْو عاَمنْيِ. ِمْن ِجَهٍة ُأْخرى، أِلَ

َأْطَوَل َوَتْنمو بَِشْكٍل َأْكَبَر. 

باتاِت اڑْلـُمْزِهَرِة: َوظائُِف َأْقساِم اڑلنَّ

 َاْلـُجذوُر:  َتـْمَتصُّ اڑْلـماَء َواڑْلـَمعاِدَن، 

ْرَبِة. باَت بِإِْحكاٍم في اڑلتُّ َوُتَثبُِّت اڑلنَّ

َاْلـِجْذُع:  َيْنُقُل اڑْلِغذاَء، َوَتْسَتنُِد 

ْزهاُر. ْوراُق َواڑأْلَ َعَلْيِه اڑأْلَ

ْوراُق: َتْصَنُع اڑْلِغذاَء بِاڑْستِْخداِم  َاأْلَ

ْمِس، وَغْيِرها ِمَن  ِة اڑلشَّ َأِشعَّ

بيِعيَِّة. اڑْلَعواِمِل اڑلطَّ

ْزهاُر: ُتْعطي ُبذوًرا َأْو  ثِماًرا ِمْن  َاأْلَ

َأْجِل ُنـموِّ َنباتاٍت َأْكَثَر.

َحقيَقٌة ُمْذِهَلٌة

يوَجُد في اڑْلعاَلِم َأْكَثُر ِمْن 3 َمالينِي ِصْنٍف َمْعروٍف ِمَن 

باتاُت اڑْلـُمْزِهَرُة 260 َأْلًفا ِمْنها. ُل اڑلنَّ باتاِت، َوُتَشكِّ اڑلنَّ

ْرِض  َت اڑأْلَ َتْنَتِشُر اڑْلـُجذوُر َتْ

َفَتْمَتصُّ اڑْلـَمعاِدَن َواڑْلـماَء ِمَن 

باَت في  ْرَبِة، َكما ُتَثبُِّت اڑلنَّ اڑلتُّ

ْرَبِة. َمكانِِه في اڑلتُّ

ِذُب اڑْلَبتائُِل  َتْ

اڑْلـَحَشراِت 

يوَر. َواڑلطُّ

ْهَرُة اڑْلَبتائَِل   َتْشَمُل اڑلزَّ
ْقساَم اڑلّصانَِعَة لِْلُبذوِر. َواڑأْلَ

ْوراُق اڑْلِغذاَء  َتْصَنُع اڑأْلَ

ِة  بِاڑْستِْخداِم َأِشعَّ

ْمِس وَغْيِرها ِمَن  اڑلشَّ

ِة.  بيِعيَّ اڑْلَعواِمِل اڑلطَّ

اڑْلُبْرُعُم هو َزْهَرٌة 
ْح َبْعُد. َلْم َتَتَفتَّ

ُتاِفُظ اڑْلـُجذوُر َعلى 

باتاِت في َوْضٍع  اڑلنَّ

ُمْسَتقيٍم.

اڑْلـَخْشخاُش َنْبَتٌة 
ُمْزِهَرٌة َخْضراُء 

اڑلّساِق.

)1( ْسُم اڑلتَّْوضيحيُّ َالرَّ



5 حقائق عن عالم النباتوزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّية

ُل اڑْلبِْذَرُة فيما َبْعُد إِلى  َتَتَحوَّ

َنْبَتٍة َجديَدٍة.

)2( ْسُم اڑلتَّْوضيحيُّ َالرَّ

ُتْطَرُح اڑْلُبذوُر َوَتـموُت 

ْبَتُة اڑْلَقديـَمُة.  اڑلنَّ

َتدوُم َدْوَرُة َحياِة َزْهَرِة 

اڑْلـَخْشخاِش َسَنًة واِحَدًة.

َيـْمَتدُّ اڑْلـَجْذُر َعميًقا في 

ْرَبِة، َبْيَنما َتْخُرُج  اڑلتُّ

ْرَبِة. اڑْلَبتيَلُة ِمَن اڑلتُّ

ْبَتُة َزْهًرا، َواڑلَّذي  ُتْنتِـُج اڑلنَّ

ُيْنتُِج بَِدْوِرِه ُبذوًرا.

موسوعة العلوم والتقنّية: مملكة النبات، دار الشرق العربّي، بيروت، لبنان، 2010

'

ْشجاُر اڑْلـُمْزِهَرُة: َاأْلَ

َجَرُة ِمَن اڑْلبِْذَرِة  ٍة ُصْلَبٍة. َتْنمو اڑلشَّ ْشجاُر َنباتاٌت َطويَلٌة َوَكبيَرٌة ذاُت سوٍق َخَشبِيَّ َاأْلَ

باتاِت. َولُِكلِّ َشَجَرٍة ساٌق واِحَدٌة ُتْدعى اڑْلـِجْذَع. ُيْعطي هذا اڑْلـِجْذُع  ُة اڑلنَّ َكما َتْنمو َبِقيَّ

ْزهاَر َواڑلثِّماَر. ُتَثبُِّت  ْوراَق َواڑأْلَ ِمُل اڑأْلَ ُع ِمْنها َأْغصاٌن ُأْخرى َتْ َأْغصاًنا َثخيَنًة، َتَتَفرَّ

غيرُة اڑْلـماَء َواڑْلـَمعاِدَن  ْرِض، َوَتْنُقُل اڑْلـُجذوُر اڑلصَّ َجَرَة بِإِْحكاٍم في اڑأْلَ ُة اڑلشَّ اڑْلـُجذوُر اڑْلَقِويَّ

ْزهاُر إِلى  ُل اڑأْلَ ْوراِق، َوَتَتَحوَّ ُد ِمَن اڑأْلَ َجَرِة، َتَتَجرَّ ُح َأْزهاُر اڑلشَّ َجَرِة. ِعْنَدما َتَتَفتَّ إِلى اڑلشَّ

اڑلثِّماِر اڑلَّتي َنْأُكُلها.

ُة   ْوَرُة اڑْلـَحياتِيَّ َدْوَرُة اڑْلـَحياِة / َالدَّ

ْتَلِة َبتيَلٌة َوَجْذٌر. باتاُت اڑْلـُمْزِهَرُة ِمْن َشْتٍل َيْنَبثُِق ِمَن اڑْلُبذوِر. َتْخُرُج ِمَن اڑلشَّ َتْنمو اڑلنَّ

َل إِلى َنباتاٍت  باتاُت َوَتْصَنُع َأْزهاًرا ُتْعطي ُبذوًرا َجديَدًة. َتْنمو اڑْلُبذوُر لَِتَتَحوَّ َتْنمو اڑلنَّ

ِة. ْوَرِة اڑْلـَحياتِيَّ َجديَدٍة. ُيْدعى ذلَِك بِاڑلدَّ

'
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دليل األسئلة واإلجابات في مجال القراءة )تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة(
األسئلة: ميكن صياغة األسئلة بحسب أبعاد الفهم ومرّكباته املختلفة. 

البعد األّول: فهم املعنى الصريح في النّص / تديد معلومات

األسئلة املقترحة         مرّكبات أبعاد الفهم

تنظيم معلومات صريحة 
في النّص بحسب 

معايير معطاة:  جدول، 
قائمة...

  امإل اجلدول التالي من النّص:

اقتراحات لتعليم النّص األّول 3

متهيد

نقترح بأن يحِضر التالميذ نباتات من احمليط القريب ثّم يتّم التحّدث عنها: ممّيزاتها وصفاتها 
املتشابهة واملختلفة، ظروف حياتها ومحاولة تصنيفها إلى مجموعات بحسب معايير يقترحها 

املعّلم أو التالميذ.

3 استعينوا أيًضا بالنماذج السابقة.

             وظيفة كّل منهاأقسام النبتة

متتّص املاء واملعادن، وتثّبت النبات اجلذور 
بإحكام في التربة.

تافظ على النباتات في  وضع مستقيم.

ينقل الغذاء ويسند األوراق  والنباتات اجلذع
واألزهار.

تصنع الغذاء.األوراق 

تعطي بذوًرا من أجل نّو نباتات أكثر.الزهرة

يطلب من التالميذ تديد املعلومات التي تظهر بشكل صريح في 
فضاء النّص. 
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                                      األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

تديد املعلومات 
الصريحة في النّص.

كم يبلغ عدد أصناف النباتات املزهرة في العالم؟  )سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ الرجوع إلى اإلطار "حقيقة مذهلة". وتديد 
العبارة التي تتحّدث عن عدد النباتات املزهرة: "تشّكل النباتات 

املزهرة  260 ألًفا...".

تديد تعريفات 
وتفسيرات وأفكار 

صريحة في النّص.  

ما هو التعريف املناسب لكلمة "البرعم" بحسب النّص؟  
أحط اإلجابة الصحيحة. )سؤال مغلق(

البرعم هو:
1.  زهرة لم تتفّتح بعد.

2.  نبتة لم تزهر بعد.
3. ساق خضراء.
4. جذر مستقيم.

يطلب من التالميذ تديد العبارة التي تصف البرعم والتي تظهر 
بشكل صريح بجانب الرسم التوضيحّي املرفق لزهرة اخلشخاش: 

"البرعم هو زهرة لم تتفّتح بعد".

فهم العالقات 
املنطقّية الصريحة، 

مبا في ذلك التسلسل 
الزمنّي.

رّتب مراحل دورة حياة زهرة اخلشخاش:
1. تنمو النبتة وتعطي زهوًرا صانعة للبذور.

2. متوت النبتة القدمية وتطرح البذور.
3. تتحّول البذرة إلى بتيلة وجذر.

4. ميتّد اجلذر عميًقا في التربة وتنمو البتيلة أكثر.

يطلب من التالميذ ترتيب تسلسل مراحل حياة الزهرة باالعتماد على 
ما جاء في اإلطار الذي يشتمل على الرسم التوضيحّي حلياة زهرة 

اخلشخاش.
الترتيب: )2-4-1-3( 
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فهم الكلمات 
والتعابير باالعتماد 

على السياق.

ما مرادف كلمة "سوق" في العبارتني التاليتني: )سؤال مفتوح(
األشجار نباتات ذات سوق خشبّية صلبة.
)سوق: جمع ساق وهو جذع الشجرة.(

ُتباع الهدايا والتحف اخلشبّية في سوق البلدة القدمية.
)سوق:  مكان ُتباُع  فيه البضائع. اجلمع: أسواق.(

يطلب من التالميذ تديد مرادف الكلمة بحسب سياقها في كّل عبارة.

فهم األفكار 
املركزّية املستنبطة 
)غير املصّرح بها( 

من النّص.  

 ملاذا توجد لألشجار سوق خشبّية، ولألزهار سوق خضراء؟ )سؤال 
مفتوح(

السوق اخلشبّية صلبة وتستطيع أن تمل الشجرة الكبيرة التي تعيش 
سنوات عديدة، أّما األزهار فهي ال تعيش طوياًل، لذلك ال تتاج إلى 

سوق خشبّية. 

البعد الثاني: فهم املعنى اخلفّي في النّص / استنتاج

                                            البعد الثالث: تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات

                                      األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

املكتوب.

ماذا تتوّقع أن يحدث لزهرة اخلشخاش لو قمنا بوضعها في مكان 

مظلم؟ عّلل  )سؤال مفتوح(.

يطلب من التالميذ فهم وظيفة أشّعة الشمس وأهّمّيتها في عملّية تضير 
األوراق لغذاء النبتة باالعتماد على العبارة: "تصنع األوراق الغذاء 

باستخدام أشّعة الشمس"، وبالتالي االستنتاج بأن نبتة اخلشخاش 
ستموت في الظالم.
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                                      األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

تطبيق األفكار 
واملعلومات الواردة 

في النّص. 

د أجزاءها. )سؤال مفتوح(  ُارسم زهرة خشخاش ثّم حدِّ

يطلب من التالميذ نقل الرسم التوضيحّي )1( على دفاترهم ومن ثّم 
تديد أجزاء الزهرة ، بحسب املعلومات الواردة في النّص. 

التمييز بني الواقعة 
والرأي في النّص.  

ُاكتب من النّص ثالث جمل تدّل على وقائع/حقائق. )سؤال مفتوح(

كّل اجلمل التي جاءت في النّص تدّل على وقائع. 
على التالميذ أن ُيدركوا بأّن النّص اإلخبارّي، الوصفّي والتعليمّي، 

ميتاز بجمله التقريرّية التي تورد حقائق ومعلومات، وهذا النّص على 
وجه التحديد يخلو من أّي جمل تدّل على اآلراء. 

مقارنة ومقابلة 
املعلومات.

أكمل الناقص: )سؤال مفتوح(
قبل قراءتي للنّص، كنت أعرف عن النباتات املعلومات التالية:

وبعد قراءتي للنّص، صرُت أعرف عنها املعلومات التالية أيًضا:

يطلب من التالميذ مقارنة معلوماتهم السابقة مبعلوماتهم اجلديدة، في 
موضوعة "النباتات املزهرة". 

تقبل كّل إجابة منطقّية. 
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                                      األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

أحط اإلجابة الصحيحة )سؤال مغلق(تقييم هدف النّص.
الهدف من النّص: 

• تزويدنا مبعلومات عن أصناف النباتات املزهرة.
• إقناعنا بأهّمّية النباتات املزهرة.

• إرشادنا إلى كيفّية العناية بالنباتات املزهرة.
• تذكيرنا بأسماء بعض النباتات املزهرة.

يطلب من التالميذ تديد هدف النّص باالعتماد على نوعه، 
موضوعته، وفكرته املركزّية.

البعد الرابع: تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوية والنّصّية

                                      األسئلة املقترحة      داللة األلفاظ

معرفة ثروة لغوّية 
مالئمة من حقول 

داللّية مختلفة  
تخّص تصنيف أنواع 

النباتات.

صّنف األسماء التالية إلى ثالث مجموعات بحسب احلقل الداللّي 
الذي تنتمي إليه كّل مجموعة.

خّس، كرز، فجل، بطاطا، قرنفل، تّفاح، أقحوان، قرنبيط، 
نرجس، ياسمني، جزر، إجاص، خوخ، عنب، ُفّل.

ُاكتب  أسماء 3-4 نباتات مزهرة، ثّم ابحث عن تعريفها في 
املوسوعة.

املعرفة اللغوّية: تعتمد على مضمون النّص وتتالءم مع مضامني املنهج

             زهور               فواكه          خضراوات

معرفة معاني كلمات 
جديدة باستعمال 

القاموس.
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ْجِرَبُة )1(: َالتَّ

ْلُه  ِة َوَبلِّ بِّيَّ َفْوَق َسْطِح اڑلّصينِيَّ )1( ُاْفُرِش اڑْلُقْطَن اڑلطِّ

بِاڑْلـماِء، ُثمَّ اڑْنـُثْر َفْوَقُه ُبذوَر اڑْلَعَدِس. ُاْتُرْكها جانًِبا 

إِلى َأْن َتـَتـَبْرَعَم اڑْلُبذوُر.

ِة  َة في َمكاٍن ُمْشِمٍس لِـُمدَّ )3( ُاْتُرِك اڑلّصينِيَّ

ُأْسبوٍع َتقريًبا، ُمحاِفًظا َعلى َرشِّ اڑْلُقْطِن 

بِاڑْلـماِء.

 )4( ِعْنَدما ُيْصبُِح اڑْلَعَدُس كاِمَل 

ى. ، اِْنَزْع َعْنُه اڑْلَوَرَق اڑْلـُمَقوَّ موِّ اڑلنُّ

لر

ْوُء لِْلحياِة   َالضَّ
ُدنا  ْمَس، َأْقَرُب اڑلنُّجوِم4 إَِلْينا. ُتَزوِّ ْكَثَر ُسطوًعا َوَجالًء هَو اڑلشَّ ْوِء اڑأْلَ إنَّ َمْصَدَر اڑلضَّ

َذْيِن بِدونِِهما ال ُيـْمِكُننا  ْفِء اڑللَّ ْوِء َواڑلدِّ باتاِت َواڑْلـَحَيواناِت بِاڑلضَّ ُد اڑلنَّ ْمُس َكما ُتَزوِّ اڑلشَّ

َة  يَّ ُ َلنا َأَهمِّ ْوِء، َوُيـَبنيِّ ُم َمْدَخاًل إِلى عاَلِم اڑلضَّ اڑْلَبقاُء َعلى َقْيِد اڑْلـَحياِة. َااِلڑْختِباُر اڑلّتالي ُيَقدِّ

باتاِت. ْوِء في اڑْلـِحفاِظ َعلى َحياِة اڑلنَّ اڑلضَّ

َحٌة - ُقْطٌن ِطبِّيٌّ – ُبذوُر َعَدٍس– َوَرٌق ُمَقّوى )َكْرتون(. ٌة ُمَسطَّ اڑْلـَموادُّ اڑْلـَمْطلوَبُة: صينِيَّ

َمراِحُل َتْنفيِذ اڑلتَّْجِرَبِة:

ً

ى  )2( َأْحِضْر ِمَقّصا، ُثمَّ ُقصَّ ِمَن اڑْلَوَرِق اڑْلـُمَقوَّ

َل َواڑلّثاني ِمِن اڑْسِمَك، َأْو َأيَّ َشْكٍل  وَّ اڑْلـَحْرَفنْيِ اڑأْلَ

باتاِت. آَخَر، ُثمَّ َضِع اڑْلَوَرَقَة اڑْلـَمْقصوَصَة َفْوَق اڑلنَّ

ً
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صدر هذا الكتاب باالجنليزية تت عنوان:

 LIGHT & SIGHT
JON RICHARDS

َالنَّتيَجُة: َسْوَف جَتُِد َأنَّ اڑْلَعَدَس 

ْوِء ِمْن ِخالِل  َض لِلضَّ اڑّلذي َتَعرَّ

َفْتَحِة اڑْلـَحْرَفنْيِ

ّوَلنْيِ ِمِن اڑْسِمَك َقْد َنـَبَتْت   اڑأْلَ

َجميُع ُبذوِرِه َخْضراَء َجميَلًة.

اِْنِعطاُف اڑلنَّبات

ُد ِمْن ذلَِك بَِوْضِع َنْبَتٍة ناِمَيٍة َعلى  َأكُّ ْوِء. يـُْمِكُنَك اڑلتَّ اِه اڑلضَّ باتاُت دائًِما باڑجتِّ َتْنمو اڑلنَّ

ْوِء.  اِه اڑلضَّ ْبَتَة َأَخَذْت َتْنمو بِاڑجتِّ َعَتَبِة اڑلّناِفَذِة. َسْوَف جَتُِد َبْعَد ُمروِر ُأْسبوٍع َأنَّ اڑلنَّ

ْوِء. اِه اڑلضَّ ْبَتَة َبَدَأْت َتْنمو َعْكِسّيا بِاڑجتِّ اٍه آَخَر، فَتِجْد أنَّ اڑلنَّ َأِدِر اڑإْلِناَء إِلى اڑجتِّ

ْمنا ِمَن اڑلتَّْجِرَبِة؟ ماذا َتَعلَّ

ْمِس َواڑْلـماَء، َمَع غاٍز َمْوجوٍد في اڑْلَهواِء ُيْدعى اڑْلَكْربوَن،  باتاُت َضْوَء اڑلشَّ ِخُذ اڑلنَّ َتتَّ

باتاُت في اڑْلَوْقِت َنْفِسِه َعلى إِْفراِز  لَِتْصَنَع اڑْلِغذاَء اڑّلذي َتْسَتْخِدُمُه لَِتْنُمَو. َوَتْعَمُل اڑلنَّ

باتاِت في َمكاٍن ُمْظِلٍم، فإِنَّها َلْن  ْكُسجنَي. إِذا َأْبَقْيَت اڑلنَّ غاٍز في اڑْلَهواِء ُيْدعى اڑأْلُ

باتاِت اڑلَّتي  َن ِمْن ُصْنِع ِغذائِها، َفَتْذُبَل َوُتْصبَِح َأْكَثَر ُشحوًبا ِمْن تِْلَك اڑلنَّ َتـَتَمكَّ

ْمِس. َضْت لِلشَّ َتَعرَّ

باتاِت َوَحياتِها. ْوُء َضروِريٌّ لِِغذاِء اڑلنَّ اڑْستِْنتاٌج: اڑلضَّ

ً

'
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َضْع َنباتاٍت ُمـماثَِلًة في ِوعاٍء آَخَر ال َيْحَتوي َعلى اڑْلـماِء.

ْدُهما َبنْيَ اڑْلـحنِي  ُاْتُرِك اڑْلِوعاَءْيِن لِـبِْضَعِة َأّياٍم َوَتَفقَّ

باتاِت؟ َواڑآْلَخِر.ماذا َيْحُدُث لِلنَّ

2

3

ُة ُصْلَبًة، َوَلْو ِمْن دوِن  َتْبقى اڑلّسيقاُن اڑْلـَخَشبِيَّ

ماٍء؛ لِكنَّ َأْزهاَرها َوَأْوراَقها َتْذُبُل.

4

ِة َضْغُط اڑْلـماِء اڑْلـَمْوجوِد بِداِخِلها؛ لِذلَِك 5 يَّ َيْدَعُم ساَق اڑْلِهْندباِء اڑْلَبرِّ

باِت ُمْنَتِصَبًة داِخَل ِوعاٍء َيْحَتوي َعلى اڑْلـماِء، في حنِي  َتْبقى ساُق اڑلنَّ

أنَّها َتـموُت إِْن َبِقَيْت ِمْن دوِن ماٍء بِْضَع ساعاٍت.

'

ْجِرَبُة )2(: َالتَّ

ً
 
اڑْلـماُء لِْلَحياِة 

ها إِلى اڑْلـماِء َواڑْلِغذاِء، ُيْنَقُل اڑْلـماُء َعْبَر َأنابيِب ِمياٍه َدقيَقٍة ِجّدا، َوُتاِفُظ هِذِه  باتاُت لُِنُموِّ تاُج اڑلنَّ َتْ

باتاُت اڑْلـماَء َعْبَر ُثقوٍب َصغيَرٍة َتَتواَجُد  باِت َوَشْكِلِه. َتْفِقُد اڑلنَّ ِة اڑلنَّ نابيُب اڑْلـَمليَئُة بِاڑْلـماِء َعلى ِصحَّ اڑأْلَ

ْرَبِة. ْوراِق، ولِكنَّ ُفْقداَن اڑْلـماِء َيتِمَّ َتْعويُضُه ِعْنَدما َتقوُم اڑْلـُجذوُر بِاڑْمتِصاِص اڑْلـماِء ِمَن اڑلتُّ َت اڑأْلَ َتْ

يَِّة، َوْرَدٌة جوِريٌَّة، عوٌد ِمَن اڑْلَكَرْفِس، َبْعُض  اڑْلـَموادُّ اڑْلـَمْطلوَبُة: ِوعاءاِن، ماٌء، َنْبَتُة اڑْلِهْنِدباِء اڑْلَبرِّ

غيَرِة. اڑْلُغصوِن اڑلصَّ

ولى لَِفْحِص اڑْلَهَدِف، َواڑلّثانَِيُة لِْلُمراَقَبِة. : اڑأْلُ ِرَبَتنْيِ ِة إِلِْجراِء جَتْ ُمالَحَظٌة: َيِجُب ُمضاَعَفُة اڑْلَكِميَّ

َمراِحُل َتْنفيِذ اڑلتَّْجِرَبِة:

'

'

'

يَِّة، َوَوْرَدًة، َوعوًدا َمَن اڑْلَكَرْفِس،  َضْع في ِوعاٍء ِمَن اڑْلـماِء ِعْرًقا ِمَن اڑْلِهْنِدباِء اڑْلَبرِّ

غيَرِة. َوَبْعَض اڑْلُغصوِن اڑلصَّ

1
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املصدر: سلسلة اِلعب وتعّلم، في احلديقة: كيف تنمو املزروعات؟  بيروت: الدار العربّية، 2001

ِة َمْدعوَمٌة بِاڑْلـْماِء اڑْلـَمْوجوِد فيها، لِذلَِك ' يَّ ِل ساُق اڑْلِهْنِدباِء اڑْلَبرِّ وَّ تيَجُة 1: في اڑْلِوعاِء اڑأْلَ َالنَّ

باِت ُمْنَتِصَبًة داِخَل اڑْلقاروَرِة اڑلَّتي َتـْحَتوي َعلى ماٍء. َتْبقى ساُق اڑلنَّ

ُة ُصْلَبًة َوَلْو ِمْن دوِن ماٍء، لِكنَّ َأْزهاَرها  تيَجُة 2: في اڑْلِوعاِء اڑلّثاني َتْبقى اڑلّسيقاُن اڑْلـَخَشبِيَّ َالنَّ

َوَأْوراَقها َتْذُبُل.

باتاِت َوَحياتِها. اڑْستِْنتاٌج: َاْلـمـاُء َضروِريٌّ لِِغذاِء اڑلنَّ

'
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دليل األسئلة واإلجابات في مجال القراءة )تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة(

األسئلة: ميكن صياغة األسئلة بحسب أبعاد الفهم ومرّكباته املختلفة. 

البعد األّول: فهم املعنى الصريح في النّص / تديد معلومات

األسئلة املقترحة     مرّكبات أبعاد الفهم

تديد املعلومات 
الصريحة في النّص.

استعرض املواّد الالزمة للتجربة )1(.

يطلب من التالميذ تديد اإلجابة باالعتماد على املعلومات 

الصريحة  تت العنوان الفرعّي: الـمواّد الـمطلوبة. )صينّية 
مسّطحة، قطن طّبّي، بذور َعَدس، ورق مقّوى(.

التعّرف على العالقات 
املنطقّية الصريحة  مبا 

في ذلك التسلسل 
الزمنّي.

رّتب مراحل التجربة )2( بحسب تسلسلها املنطقّي. 
1. نضع الوعاَءْين في مكان مشمس.

2. نأل أحد الوعاَءْين باملاء.

3. نضع مجموعة أخرى من النباتات في وعاء خاٍل من املاء.
4. جُنري مقارنة بني الوعاءين، وُنسّجل النتائج.

5. نضع بعض األزهار داخل الوعاء اململوء باملاء.
6. جُنري مشاهدة حول تأقلم النباتات.

يطلب من التالميذ ترتيب تسلسل املراحل باالعتماد على املعلومات 
الصريحة  في نّص التجربة )2(.الترتيب:)4-6-1-3-5-2(
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األسئلة املقترحة     مرّكبات أبعاد الفهم

تديد املعلومات 
الصريحة في النّص.

ما هي نتائج التجربتني؟

يطلب من التالميذ تديد اإلجابة باالعتماد على املعلومات 
الصريحة  في كّل جتربة واملوجودة تت العنوان الفرعّي: النتيجة.
 التجربة )1(: البذور التي تعّرضت لضوء الشمس استطاعت أن 

تنبت وتطلق براعم. 
التجربة )2(: النبتة املوجودة في بيئة مائّية َتبقى ساقها منتصبة بينما 

تبقى السيقان اخلشبّية صلبة بدون ماء، لكّن أزهارها وأوراقها 
تتهّدل وتذبل.

البعد الثاني: فهم املعنى اخلفّي في النّص / استنتاج

األسئلة املقترحة     مرّكبات أبعاد الفهم

فهم العالقات املنطقّية 
غير الصريحة في 

النّص، مبا في ذلك 
التسلسل الزمنّي.

في التجربة )2(، ملاذا وضعنا الوعاء الثاني بدون ماء؟

يطلب من التالميذ تفسير دور الوعاء الثاني بدون ماء، باعتبارها 
جتربة مراقبة. مّت وضع وعاء آخر بدون ماء إلثبات أهّمّية العامل 

املفحوص )املاء(، وتييد جميع العوامل األخرى.

فهم العالقات املنطقّية 
غير الصريحة في 

النّص، مبا في ذلك 
التسلسل الزمنّي.

ماذا نستنتج من التجربتني؟ اشرح.
 

يطلب من التالميذ الربط بني نتائج التجربتني والتوّصل إلى 
االستنتاج الذي يوّضح أّن غذاء النبتة يعتمد على املاء والضوء مًعا، 

فاملاء والضوء عامالن أساسّيان وضرورّيان لنمّو النبتة.
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البعد الثالث: تفسير، دمج، وتطبيق أفكار ومعلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

املكتوب.

ماذا جند في البيئة الطبيعّية للنباتات، بدل األمور التالية؟
• القطن املستعمل في التجربة؟

   التربة في البيئة الطبيعّية للنباتات.
• الصينّية املستعملة في التجربة؟

   األرض في البيئة الطبيعّية للنباتات.
• الورق املقّوى املستعمل في التجربة؟

   لوح خشبّي، أو أّي جسم غريب آخر قد ُيغّطي النبات في بيئته       
   الطبيعّية.

يطلب من التالميذ فهم أهّمّية  املواّد ووظيفتها في التجربة، وبناًء 
على فهمهم ومعرفتهم يتّم تطبيق هذه املعرفة من خالل اقتراح مواّد 

أخرى بديلة. )جتربة 1( 
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

املكتوب.

بناًء على جتربة )1(، ماذا تتوّقع أن يحدث لنباتات العدس:

              أ. في فصل الشتاء ؟ اِشرح.  
           ب. في فصل الصيف؟ اِشرح.

 أ.    يتأّخر نوها، أو قد ال تنمو بتاًتا بسبب عدم توّفر الضوء الكافي لنمّو         
         النباتات كما في الصيف.

ب. تيبس وجتّف بسبب عدم توّفر املاء الكافي وبسبب درجة احلرارة      
         العالية.

يطلب من التالميذ دمج معرفتهم السابقة مبعرفتهم اجلديدة. في فصل 
الشتاء تكون السماء غائمة في كثير من األحيان،  وأوقات ظهور الشمس 

تقّل عّما هي عليه في الصيف. وبحسب التجربة فقد تبنّي أّن للضوء  دوًرا 
هاّما في عملّية بناء غذاء النبتة؛ لذا فإّنه من املرّجح أن يحدث تأّخر في نّو 

النباتات. 
أّما في فصل الصيف، فيساعد ضوء الشمس في نّو النباتات إذا توّفر املاء 

أيًضا بشكل كاٍف. أّما إذا لم تتوّفر الكّمّية املطلوبة من املاء للنبتة فإّنه من 
املرّجح أيًضا أن يحدث تأّخر في نّو النباتات، وخاّصة أّن درجة احلرارة 

تكون مرتفعة، مّما يسّرع جفاف النبتة.

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

املكتوب.

ُاكتب اقتراًحا للعناية بالنباتات املزروعة في األصص؟ 
توفير الغذاء لها )املاء والضوء( بوضع األصيص في مكان قريب من 

الضوء واحملافظة على رّيها بحسب احلاجة.

يطلب من التالميذ تطبيق ما تعّلموه في النّص وربطه مع معرفتهم 
السابقة، وذلك من أجل تقدمي اقتراحات للعناية بالنباتات.

ً
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

مقارنة ومقابلة 
معلومات.

ما هو وجه الشبه بني التجربتني؟
1. تستعمالن املواّد ذاتها.

2. تفّسران أهّمّية التجارب العلمّية.

3. تكشفان عن دورة حياة النباتات.

4. تبحثان في غذاء النباتات ونّوها.
 

يطلب من التالميذ تديد وجه الشبه باالعتماد على األشياء املشتركة 
بني التجربتني.

البعد الرابع: تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية

األسئلة املقترحة

ما هو الهدف الرئيسّي للنّص؟تقييم هدف النّص.
1. أن ُيزّودنا مبعلومات عن غذاء النباتات.

2. أن يسرد لنا قّصة حول النباتات.

3. أن يقنعنا بأهّمّية زراعة النباتات.
4. أن يبني لنا مصادر غذاء النباتات.

فهم وظيفة مرّكبات 
املبنى.

ما هي أهّمّية الرسومات املرفقة للتجربة؟ 
1. تزّين فضاء الصفحة.

2. توّضح النّص املكتوب.
3. تزّودنا مبعلومات إضافّية.

4. تقنعنا بأهّمّية تنفيذ التجربة.

يطلب من التالميذ معرفة دور الرسومات املرفقة للنصوص 
اإلرشادّية، وأّنها جاءت باألساس لتوّضح البنود وتترجمها؛ لتسّهل 

على التالميذ مراحل تنفيذ التجربة وتطبيقها. 

مرّكبات أبعاد الفهم
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

التعبير عن موقف 
معّلل في أبعاد 

النّص املختلفة.

أّي جتربة من التجربتني وجدتها أكثر متعة وإثارة؟ اشرح سبب 
اختيارك.

يطلب من التالميذ تديد آرائهم اخلاّصة في مدى إعجابهم بالتجربتني. 
كّل إجابة منطقّية تعتبر سليمة.

املعرفة اللغوّية: تعتمد على مضمون النّص وتتالءم مع مضامني املنهج

األسئلة املقترحةداللة األلفاظ

فهم الكلمات 
والتعابير باالعتماد 

على السياق 
واملعجم.

اعتمد على السياق، قّدر معنى الكلمة "مضاعفة"، ثّم افحص معناها 
في املعجم.

معنى الكلمة "مضاعفة": زياَدة الكّمّية بنفس القدر أو أكثر.

معرفة احلروف 
األصلّية/ اجلذر 

لكلمات مألوفة. 

ما هو جذر الكلمات اآلتـية:

َأْوراٌق   -  و. ر. ق
َأَْزهاٌر    -  ز. هـ. ر

َنباتاٌت  -  ن. ب. ت
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ُنْزَهـٌة

ياَضُة  َهراُت، َالرِّ ْعياُد، َاْلـَحَفالُت واڑلسَّ َعديَدٌة هي َأْفراُحنا: َاْلـَمواِسُم َواڑأْلَ

راسيِّ َأنَّ َغًدا اڑْلـَخميَس َسَنْخُرُج  واڑْلـُمساَبقاُت... َأّما َأْن ُنفاَجَأ في نِهاَيِة اڑْلَيْوِم اڑلدِّ

إِلى ُنْزَهٍة َبنْيَ َأْحضاِن َطبيَعِة َبْلَدتِنا اڑْلـَخاّلَبِة، َفَأنا ال َأْعَتِقُد َأنَّ ُهناَك َفَرًحا َكهذا 

ًة َأنَّ َيْوَمنا كاَن حاِفاًل بِاڑْلَوظائِِف َواڑْلواِجباِت،  ُيْغِرُق َقْلَب اڑلتِّْلميِذ َوُيْنِعُشُه، خاصَّ

ْوَعِة. ْسبوِع اڑْلقاِدِم، فيا َللرَّ ُل إِلى بِداَيِة اڑأْلُ ُه ُيَؤجَّ َفَهذا ُكلُّ

َمُة َتْهِدَئـَتنا. لِكْن في نِهاَيِة  ْلنا... َوَعَبًثا حاَوَلِت اڑْلـُمَعلِّ ْقنا، َوَهَزْجنا، َوَتَهلَّ َصفَّ

ْزَهِة... َفَهَدَأ  اڑْلـحاُل َوَلْم ُتْكِمِل اڑلتَّْهديَد َبْعُد،  َدنا بِإِْلغاِء اڑلنُّ ْت َأْن ُتَهدِّ ْمِر اڑْضُطرَّ اڑأْلَ

ْزَهِة، لِذلَِك َأْنِصتوا َجيًِّدا،  َوقاَلْت: ال َوْقَت َلَدْينا؛ َيِجُب َأْن ُأْخبَِرُكم بَِلواِزِم اڑلنُّ

َعٌة. َوَأضاَف َجْعَفر:  َة َأْيًضا إِْذ قاَل ِهالل: َمَطَرُة ماٍء َوُقبَّ نا قاَطْعناها هِذِه اڑْلـَمرَّ لِكنَّ

، َوَوَقَفْت ُسْنُدس َوَزَجَرْت بِِهْم: َوِزيٌّ َمْدَرِسيٌّ َوِحذاٌء ِرياِضيٌّ

َمِة. واِزُم ِمَن اڑْلـُمَعلِّ  -  ما َرْأَيُكْم َأْن َنْسَمَع ما ِهَي اڑللَّ

 َحَسًنا، ُكلُّ ما َذَكْرمُتْ يا َأِعّزائي كاَن َصحيًحا، َولِكْن ُأريُد َأْن ُأضيَف َطلًبا 

ْزَهِة... بُِخصوِص َطعاِم اڑلنُّ

ّبوَلِة، قاَلْت َلْيلى. -  َأْسَتطيُع َأْن ُأْحِضَر َجميَع َلواِزِم اڑلتَّ

ُة َبطاطا لُِكلِّ تِْلميٍذ. -  ال حاَجَة، ما َعَلْيُكم إِْحضاُرُه َفَقْط هو َبْيَضٌة واِحَدٌة َوَحبَّ

-  ماذا...؟ َولِـماذا...؟ صاَح هاني.

'

'

'

'

'

'
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َمُة. بيَعِة. َأجاَبِت اڑْلـُمَعلِّ ِة إِْعداِد َطعاٍم َلذيٍذ َبنْيَ َأْحضاِن اڑلطَّ -  َسَنقوُم بَِفعالِيَّ

-  َحَسًنا، َأنا ُأْحِضُر ِقْدًرا واِسَعًة َوماًء. قاَل َأْحَمد.

َة َأْيًضا: ال حاَجَة، ال َنْحتاُج ِقْدًرا َكما ال َنْحتاُج ماًء،  َمُة هِذِه اڑْلـَمرَّ -  َفقاَلِت اڑْلـُمَعلِّ

     َأْو َأيَّ ِوعاٍء آَخَر.

ِة اڑْلَبطاطا؟ َنَظْرنا بَِدْهَشٍة َبْعُضنا إِلى َبْعٍض َوَسَأْلنا: إًِذا، ماذا َنْفَعُل بِاڑْلَبْيَضِة َوَحبَّ

موَن. َفقاَلْت: َغًدا َتْعَلموَن َوَتَتَعلَّ

ْوِم، إاّل َأنَّني َأْذُكُر َتـماًما َأنَّ ِحذائي َومالبِسي باتوا َعلى  َلْم َأْدِر َكْيَف اڑْسَتْسَلْمُت لِلنَّ

ويَلِة. ْيِل اڑلطَّ ِة َسريري، َوكَأنَّني بِهذا اڑْلَعَمِل َأْخَتِصُر ِمْن ساعاِت اڑللَّ حافَّ

ْيتوِن اڑْلـُمْغَرَقِة بِاڑلّنوِر، في  ها َنْحُن َنسيُر في ُعباِب َطبيَعتِنا اڑْلَعْذَبِة، َبنْيَ َأْشجاِر اڑلزَّ

َفْصٍل َربيعيٍّ َحنوٍن، َفهذا ُلْطفي ُيَدْنِدُن َوذاَك ُمْصَطفى ُيْلقي بِاڑلنِّـكاِت، َفَتْضَحُك 

َتْسنيم َوُيَقْهِقُه َمْحمود.

ًقا،  كاَن اڑْلـَجوُّ ساِحًرا. َوَلـّما َصَنْعنا َمْوِقًدا َوَأْشَعْلنا اڑلّناَر؛ اِْزداَد اڑْلـَجوُّ ِسْحًرا َوَتَألُّ

َمتِنا َوَوَضْعنا في اڑْلَوَسِط اڑْلَبطاطا َواڑْلَبْيَض اڑلّطاَزَج. َفَجَلْسنا َحْوَل ُمَعلِّ

ِة،  ًة، َفَنْرِميَها َبنْيَ اڑْلـَجَمراِت اڑْلـُمِشعَّ َفَتساَءَلْت ُدْنيا: َنْسَتطيُع َأْن َنْأُكَل اڑْلَبطاطا َمْشِويَّ

لِكْن َكْيَف َسَنْأُكُل اڑْلَبْيَض دوَن َأْوِعَيٍة؟

ْعلى ِمْنها، ُثمَّ َصَنَعْت  َة َبطاطا َكبيَرًة َوَقَطَعِت اڑْلـُجْزَء اڑأْلَ َمُة َحبَّ َأَخَذِت اڑْلـُمَعلِّ

'

'

'
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بِداِخِلها َفْجَوًة َكبيَرًة بِواِسَطِة ِمْنَقَرٍة كاَنْت بَِحْوَزتِها، ُثمَّ َفَقَسِت اڑْلَبْيَضَة داِخَل 

اڑْلَفْجَوِة، َفساَلِت اڑْلَبْيَضُة لَِتْمأَلَ  اڑْلَفْجَوَة، َوَبْعَدها َأضاَفِت اڑْلَقليَل ِمَن اڑْلـِمْلِح، 

َتها بَِوَرٍق  َوَأْغَلَقْت َأْعلى اڑْلَفْجَوِة بَِشريَحِة اڑْلَبطاطا اڑّلتي َقَطَعْتها في اڑْلبِداَيِة، َوَلفَّ

َمْعَدنِيٍّ َوَأْلَقْتها في اڑلّناِر. ُشِدْهنا َجميًعا لِـما َفَعَلْت، َفُقْلُت َلها: اڑآْلَن َفِهْمُت، 

ِة اڑْلَبطاطا، ِمَن اڑلّسائِِل اڑْلـَمْوجوِد  داِخَل َثَمَرِة  َسْوَف ُتْسَلُق اڑْلَبْيَضُة َوهي داِخَل َحبَّ

اڑْلَبطاطا.

َمُة: َصَدْقِت يا نور، َوَأْبَدْعِت يا ناُر. وبِإِْتقاٍن َشديٍد ساَعْدنا  َفقاَلِت اڑْلـُمَعلِّ

ْزنا َجميَع َثَمراِت اڑْلَبطاطا َمَع اڑْلَبْيِض، َوَأْلَقْينا بِها َبنْيَ اڑْلـَجَمراِت  َمَتنا، َفَجهَّ ُمَعلِّ

ْعُم ُحُلًما َلذيًذا.                ْعِم، َوكاَن اڑلطَّ َجِة، َوَلْم َيْبَق إاّل َأْن َنْحُلَم بِاڑلطَّ اڑْلـُمَتَوهِّ
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املصدر: " ُنْزَهـٌة"، لبنى سهيل حديد، مجلة احلياة لألطفال، ص 33-32، العدد 170، 
ف( آذار- نيسان، 2008، مطبعة الشرق العربّية - القدس.  )بِتصرُّ
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بعض األسئلة املقترحة حول النّص "ُنْزَهـٌة"

عن أّي فرح يتحّدث الراوي في جملة " ال أعتقد أّن فرًحا كهذا يغرق قلب التلميذ وينعشه."؟   .1

املواسم واألعياد. أ.   
نهاية اليوم الدراسّي. ب.   
احلفالت والسهرات. ت.   

اخلروج في نزهة.     ث.   

    
ملاذا هّددت املعّلمة التالميذ بإلغاء النزهة؟   .2

اذكر جملتني من النّص تداّلن على سعادة التالميذ بالنزهة.  .3

. اجلملة األولى:  

. اجلملة الثانية:  

اشرح طريقة تضير وجبة البطاطا مع البيض، كما وردت في النّص، في خمس مراحل        .4
متسلسلة. 

قّطع  أ.   
اِصنع  ب.   
اِفقس  ت.   
أضف  ث.   

لّف   وألِق   ج.   

املهاّم املقترحة للكتابة:   .5
بناًء على النصوص السابقة، اكتب )3 - 4( تعليمات/إرشادات للعناية بالنباتات.  •  

اكتب تعليمات لتحضير منتج غذائّي يعتمد على النباتات أو الثمار: مرّبى، شطيرة      •  
)منقوشة(، تّبولة، سلطة خضار أو سلطة فاكهة...  

النتيجة. استِعن بالنصوص السابقة واملعايير التالية: الهدف، املواّد الالزمة، مراحل التنفيذ،     


