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املقدمة
تبلــغ مســاحة الجمهوريـّـة العربيـّـة الّســورية حوالــي 185،18٠ كــم٢ )18,5 مليــون هكتــار(، 
وتشــّكل المســاحة القابلــة للزراعــة ومســاحة الغابــات فيهــا حوالــي 6,5 مليــون هكتار.أمـّـا القســم 
ــاً مــن الناتــج  ــة(. وتشــّكل الزراعــة فيهــا جــزءاً مهّم ــارة عــن مــراٍع طبيعيّــة )البادي ــي فهــو عب المتبّق
ــّي، كمــا يعمــل فــي القطــاع الزراعــي نحــو 17% مــن مجمــوع قــّوة العمــل، أي  ّــي اإلجمال المحل
ــة  ــة نصــف العمال ــى قراب ــة المرتبطــة بالزراعــة إل ــن تصــل العمال ــي حي ــل، ف ــف عام ــة 9٠٠ أل قراب

الســورية.
ــة  ــة، إذ ازدادت مســاحة األراضــي المرويّ ــّد النشــاط الزراعــي مــن أهــم األنشــطة اإلنتاجي ويع
الّزراعيّــة الحديثــة. وزيــادة االهتمــام  الكبيــرة. واســتخدام اآلالت  الزراعيّــة  بفضــل المشــاريع 

الحكومــي بالزراعــة، وتطويــر البُنــى التّحتيّــة واالهتمــام بالمــوارد المائيــة.
ر التعليــم ليشــمل الريــف الســورّي معظمــه، ووصلــت المدارس إلــى التجمعات الســكانية  وتطــوَّ
ــة  ــدارس متنّقل ــن خــال م ــم م ــي تنّقاته ــل ف ــدو الرّح ــق الب ــا أصبحــت تراف ــا لدرجــة أنّه جميعه
معهــم. و خّصصــت وزارة التربيــة منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي عــدداً مــن المــدارس التــي تملــك 
مواصفــات خاّصــة لتكــون مــدارس ريفيّــة تعطــى فيهــا مناهــج التربيــة الزراعيــة لتاميــذ الصفــوف 
الرابــع والخامــس والســادس األساســية. وانطاقــاً مــن ضــرورة تشــجيع المجتمعــات الريفيّــة علــى 
االهتمــام بالزراعــة وتطويــر مســتلزمات تنميــة حلقــة اإلنتــاج الزراعــي وتشــجيع أبنــاء الريــف علــى 
تطويــر مناطقهــم وزيــادة مــردود القطــاع الزراعــّي وتحســين إنتاجيّتــه تطــّور منهــاج التعليــم الريفــي 
ليواكــب تطويــر المناهــج التّربويـّـة مــن جهــة ويحّفــز المتعلّميــن لاهتمــام بالزراعــة وتطويرهــا مــن 

جهــة أخــرى.
عــرض الكتــاب موضوعــات فــي أربــع وحــدات درســية؛ عالجــت الوحــدة األولــى نظــرة عامـّـة 
عــن عمليــات التهيئــة للزراعــة أمـّـا الوحــدة الثانيــة فتضّمنــت طرائــق زراعــة بعــض المحاصيــل، مثــل 
ــة هــذه الوحــدة  ــة الدجــاج والحمــام فــي نهاي ــى تربي ــة إل القمــح والعــدس والخضــروات، باإلضاف
ــن وزراعــة  ــواع الفواكــه كالمشــمش والتّي ــت زراعــة بعــض أن ــي تضّمن ــة الت ــة الوحــدة الثالث وبداي
األزهــار. أمــا الوحــدة الرابعــة فبــدأت بتربيــة األرانــب وانتهــت بتوضيــح أهميّــة اإلرشــاد الزراعــي 

والوحــدات اإلرشــادية فــي تطويــر العمليــة الزراعيــة.
ــال  ــى المشــمش، وشــراب البرتق ــة كمرب ــع بعــض المنتجــات الزراعي ــاب تصني ــن الكت وتضّم

ــا. وغيره
آمليــن مــن الّزمــاء المعلّميــن واألهــل الكــرام واألبناء األعــّزاء تزويدنا بماحظاتهــم ومقترحاتهم 
حــول مــا قّدمنــاه، بُغْيَــةَ تطويــر ِمنهــاٍج وطنــّي يســهم فــي إنجــازه جميــع أبنــاء الجمهوريـّـة العربيـّـة 

الّسوريّة. 
المؤلفون  
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خطوات منهجية 

عرض الدرس
دور المتعلمدور المعلم

التأكّد من شرحها، وتوضيح معانيها.
االنتباه لها، وفهم معناها، واستعمالها في البحث 

والتوّسع حول الدرس.

تحفيز المتعلمين، واستثارة دوافعهم إلى موضوع  

الدرس.
االنتباه والتأّمل.

إدارة الّنقاش، والتّأكد من مشاركة أكبر عدد ممكن من 

التاّلميذ، واالستماع لجميع اآلراء.

التواصل اإليجابي مع جميع الزمالء، وااللتزام 

بآداب الحوار البّناء.

تأمين مستلزمات التجربة، وتطبيقها ِوفق خطواتها، 

والتّأكّد من مشاركة جميع المتعلمين وصوالً 

للتعميمات المناسبة والصحيحة.

االلتزام بقواعد السالمة واألمان، وتنفيذ خطوات 

التجربة، والتواصل اإليجابي مع المعلّم والزّمالء.

التنويه للمعلومات اإلثرائية المتعلّقة بموضوع الدرس 

بأسلوب جاذب.

االستفادة من المعلومات اإلثرائية، وتوظيفها في 

التطبيقات الخاصة بالدرس.

رس، والتّأكّد من استيعاب المتعلمين لمحتواه  قراءة الدَّ

العلمي.
التّأكد من وضوح المعلومات، وفهمها.

توجيه المتعلّمين إلى العمل الجماعي، واالنتباه إلى 

أدائهم على نحٍو مالئم.

التنفيذ المالئم للمهام المطلوبة ومراعاة القواعد 

العامة للسالمة واألمان، والحرص على تقديم 

أفضل النتائج.

طرح اإلشكالية الخاصة بالتفكير الناقد، واالستماع ألكبر 

قدر ممكن من اإلجابات ومناقشتها مع إتاحة الفرصة 

للمتعلمين إلعمال عقلهم واستمطار أفكارهم.

تنظيم البحث واالستقصاء وفق الجدول المرفق، 

والتفكير على نحو بّناء وإيجابي.

اختبر	

معلوماتي

شرح التدريبات للمتعلّمين، والتّأكد من قدرتهم على 

أدائها، وتقديم التّغذية الراجعة المالئمة.

أداء األنشطة والتدريبات للحصول على أفضل 

النتائج خالل الزمن المحدد.

التعاون مع األهل لتنفيذ الّنشاط، وعرض النتائج، 

وتقديم التّغذية الراجعة المالئمة.

نقل المعلومات والخبرات التي حصل عليها 

للمحيطين به، ومشاركتهم تنفيذ المهام المطلوبة

أنشطة 

وتدريبات نهاية 

الفصل

تنّفذ في حصة درسيّة كاملة، وتعدُّ تقييماً ذاتياً ألداء 

المتعلّم.

بذل الجهود ألداء األنشطة والتدريبات باألسلوب 

األفضل خالل الوقت المحدد.

المشروعات

يشرح المهام المطلوبة ويتابع اختيار كل متعلم لنوع 

المشروع ولمجموعته للتنفيذ أو يتابع تخطيط وتنفيذ 

المشروع الُمقترح من ِقبَِل المتعلّم، ثّم يراقب أداء 

المتعلّمين ويُساعدهم ويقّدم إليهم  التغذية الرّاجعة 

المالئمة

يختار المتعلّم المشروع الذي يوّد العمل عليه 

على امتداد الفصل الّدراسي الثاني ليقّدم نتائج 

عمله الفردي أو ضمن مجموعته ويبدي رأيه 

بعمل زمالئه بإيجابية
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الفهرس

الدرسالوحدة
رقم 

الصفحة

عدد 

الحصص

الخطة الّدرسيّة

الشهراألسبوع

الوحدة األولى

أيلول632أصنع حقالً

أيلول1033كنزُنا الثّمين

أيلول1434الكومبوست

تشرين أول1831ألنّها حياة

تشرين أول2232طاقُة وصّحة

تشرين أول2634قبل الّزراعة

تشرين الثاني301أنشطة وتدريبات الوحدة

الوحدة الثانية

تشرين الثاني3431بعد الّزراعة

تشرين الثاني3832ُخبزي وَحسائي

تشرين الثاني4233فيتامينات

تشرين الثاني4634ُمنِعش ولذيذ

كانون أول5032أربي دجاجاً 1

كانون أول5433أربي دجاجاً 2

كانون أول581أنشطة وتدريبات الوحدة

الوحدة الثالثة

كانون الثاني6233تزيُّن سمائي1

كانون الثاني6634تزيُّن سمائي2

شباط7031أزرع مشمشاً وتيناً

شباط7632يُقّوي عظامي

آذار8031تزيُّن داري

آذار861أنشطة وتدريبات الوحدة

الوحدة الرابعة

آذار9032ناعم وأليف1

آذار9433ناعم وأليف2

نيسان10032تخليل، تجفيف، تجميد،....

نيسان10433وحدتنا اإلرشادية1

نيسان10834وحدتنا اإلرشادية2

نيسان1121أنشطة وتدريبات الوحدة

المشاريع

المصطلحات العلميّة



بطاقة شخصية

اسمي: 

تدعى بلد�:               وهي تابعة ملحافظة:

وريَّة.                يف الجمهوريَّة العربيَّة السُّ

تَشَتِهر بزراعة 

�تاز مدرستي الريفي�َة بـ                ،

أنا من أوغاريت عروس الساحل السوري

وأنت يا صديقي من أين؟؟؟

رُ المزاِرُع الناجُح تفكيراً علمّيًا؟؟ كيف يفكِّ

أين سنزرع هذه الغراس 	 

إْن لم نجد حقالً؟؟؟

لماذا لم يتمكَّْن 	 

أصدقائي من زراعة 

البذور والشتول في 

الصور السابقة؟

أراقب وأتساءلأراقب وأتساءل



أجهِّز مستلزمات 	 

العمل: وعاء، تربة، 

بذور.

أقوُم بإجراء التَّجربة:	 

أبحُث عن مكان بديل لزراعة البذور 	 

إن لم تتوافر حديقة في مدرستي.

ة
َّ

 أقوم بإعداد خط
َّ
ات ثم

َّ
 الفرضي

ُ
ةأضع

َّ
 أقوم بإعداد خط

َّ
ات ثم

َّ
 الفرضي

ُ
أضع



أستخلص النتائجأستخلص النتائج
 على ماذا حصلت؟ 	 

أقارن نتائجي ونتائج أصدقائي؟ 

ُ
م

ِّ
أعم
ُ
م

ِّ
أعم

أستطيع تصميم حقلي والعمل مع 	 

أصدقائي لزراعة محصولنا الزراعي.
مع نهاية العام الدراسي الحالي

سأُربّي سأصنع سأزرع  

ُ
قع

ّ
أتو

ُ
قع

ّ
أتو

ف وخارجها.. 1 أتّبع إرشادات المعلّم للحفاظ على سامتي داخل غرفة الصَّ

أحافُظ على نظافة مكان عملي.. ٢

أتعامُل بحذر عندما أحمُل األدوات الزراعيِّة وأستخدمها.. ٣

أُخبُر المعلّم في حال تعّرض أّي من زمائي لألذى.. ٤

ال أتذّوق أو أشرب أو أستنشق أي شيء خال التجارب الزراعية.. ٥

أحترم النّاس وأعتني بالحيوانات والنباتات التي أدرسها.. ٦

أنظّف المواد وأغسل يدّي عندما أنتهي من تنفيذ التجارب الزراعية.. ٧

أحذُر عند زيارتي للحقول أو العمل بها من األجسام الغريبة فأبتعد عنها وال ألمسها . ٨

ثم أبلغ الكبار أو أتصل بالرقم1٣٠في دمشق أو 189 لباقي المحافظات.

أنتبه للشاخصات التحذيرية وأخبر زمائي بواجب التّقيد بمضمون هذه الشاخصات. ٩

قواعد السالمة واألمانقواعد السالمة واألمان





11 10

1
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أجرب و استنتج:

أُعاوُن زمائي ومعلّمي على تنفيذ التّجربة:

المستلزمات: وعاء زجاجي، حفنة من تربة زراعيَّة، مياه عذبة.

أالحظ مكوِّنات التربة الزراعيَّةأحرُِّك التربة مع المياهأضع التربة الزراعية في الوعاء

 أستنتج:  بعض مكونات التربة الصالحة للزراعة هي: 
مخلفات نباتية وحيوانية متحللة )الدبال(، ...............، ...............، ...............

الكلمات المفتاحية:

الرتبة الزراعية	 

مكونات الرتبة الزراعية	 

مّم تتكون الرتبة 

الزراعية؟
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أالحُظ وأتأّمل:

أُنِعُم النظر في المخطَّط اآلتي، ثمَّ أجيُب:

أتواصل شفويًا:

العنصر األكثر  على  بناءً  السابقة  التربة  أنواع  لنستنتج خصائَص كلِّ نوع من  أُحاور زمائي 

وجوداً فيها؟ ثمَّ أمأل الجدول بما يناسبه:

...............التربة الطينيةالتربة الطمييةالتربة الرمليَّة

الّسلت

الرّمل

الطنّي

إذا علمَت أنَّ الشوندر السكري يحتاج إلى تربة تحتوي على رمل أكثر من باقي المكّونات، 

وأّن القطَن يحتاُج إلى نسبة مرتفعة من الطِّين في تربته.

في رأيك: أّي التّرب الّسابقة تصلح لزراعة الشوندر السكرّي بشكٍل أفضل، وأيّها يصلح لزراعة 

القطن، ولماذا؟

الدبال هو: 

بقايا النباتات 

والحيوانات 

املتحللة يف الرتبة.

بة الطينية بة الطمييةال�� ال��

�الرملالسلت �الط

بة الرملية ال��
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أالحُظ وأتأّمل:

أتواصل شفويًا:

في رأيك: ما أهمية ما يقوم به الفّاح للتّربة؟

تعّلمُت

التّربة الزراعيّة: هي الطبقة السطحية من األرض، والوسط الذي تنمو فيه النباتات، وتُثبّت جذورها 
فيه، وتحصل منه على احتياجاتها من المياه واألماح المعدنيّة.

مكوّنات التُّربة: تتكون التربة من حبيبات الرمل والطين والّسلت، وتتخللها األحجار والحصى، 
وبقايا النباتات والحيوانات المتحلله )الدبال(، والماء والهواء، وكائنات حية دقيقة.

التواصل مع األهل

أُخِب أهيل باملعلومات التي تعلّْمتُها 

اليوم، ثّم أبحث مبساعدتهم عن أنواع 

الرّتب املوجودة يف البيئة املحيطة يب، 

وأجمع عينات أعرضها لزماليئ يف الصف.
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أَختارُ اإلجابة الصحيحة:1. 
من مكونات التّربة الزراعيّة: الباستيك، الّدبال، األسمدة.. 1

تزداد نسبة الطين في التّربة: الطميية، الطينية، الرملية.. ٢

تزداد نسبة الرمل في التّربة: الطميية، الطينية، الرملية.. ٣

تزداد نسبة الّسلت في التّربة: الطميية، الطينية، الرملية.. ٤

أَمأل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة:٢. 
التّربة الزراعيّة هي الطبقة ...............، التي تنمو فيها ...............

تتكون التربة الزراعية من ...............، و...............، وبقايا النباتات، و...............، و...............

أُدقق في المعلومات المذكورة ثمّ أجيبُ:٣. 
إذا علمت أنّ:

التّربة الطينية هي أكثر الترب المائمة لزراعة 

الذرة الصفراء.

التّربة الطميية هي أكثر الترب المائمة لزراعة الفول السوداني )فستق العبيد(، والقمح.

أوّزُع أنواع المحاصيل الزراعية )القمح، والذّرة الصفراء، والفول السوداني، والقطن( 	 

المناسبة للترب حسب أنواعها على خارطة الجمهورية العربية السورية:

وريّة؟ ولماذا؟	  أستنتُج من المصور المحاصيل االستراتيجية في الجمهورية العربيّة السُّ

وريّة؟	  ما أكثر أنواع التّرب الزراعية انتشاراً في الجمهورية العربيّة السُّ

ّ
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أجرب و استنتج:

أُعاوُن زمائي ومعلّمي على تنفيذ التّجربة:

المستلزمات: بقايا نباتية وحيوانيّة وبقايا طعام، صندوق أو وعاء مثّقب، وشرائح باستيك للتغطية.
لتنفيذ هذه التّجربة في حديقة المدرسة دعونا نتعاون ونوزع المهام كاآلتي:

إعداد وتجهيز 
صندوق خشبي أو وعاء معد� 

مثقب، تتم فيه عملية 
التخم .

تجميع املواد 
األولية املناسبة 

لتحض  الس�د الطبيعي  
(الكومبوست).

تغطية الصندوق أو 
الوعاء بالنايلون 

وترطيب محتوياته 
وتقليبها أسبوعياً.

وضع املواد يف 
الصندوق أو الوعاء املثقب عىل 

شكل طبقات فوق بعضها، 
وكبسها بشكٍل جيد.

الكلمات المفتاحية:
السامد الطبيعي )الكومبوست(	 

البقايا النباتية 	 

التخمري	 

هل فكرَت يوماً مبصدر 

أو طرائق الحصول عىل 

الّسامد ملزروعاتك
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أسّجُل مع أصدقائي في المجموعة خطوات عملنا وفق:

المهمة:

مخطط العمل:

النتائج:

التقييم:

المهمة:

مخطط العمل:

النتائج:

التقييم:

المهمة:

مخطط العمل:

النتائج:

التقييم:

المهمة:

مخطط العمل:

النتائج:

التقييم:

الوعاء  أو  الصندوق  أفتُح  تقريباً  أشهر  بعد مرور 3 

الجاهز  )الكومبوست(  الطبيعي  السماد  ألستخرج 

الستعماله في الزراعة.

أناقُش زمائي بصفات السماد الطبيعي )الكومبوست( 

الذي حصلت علية وأكمل الجدول اآلتي:

تجانسهرائحتهلونهالصفات

السماد الطبيعي 

)الكومبوست(

تقوم الكائنات الحية 

الدقيقة بتحويل البقايا 

النباتية والحيوانية امليتة إىل 

سامٍد عضوي )كومبوست(.
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تعّلمُت

يتم تصنيع الّسماد الطّبيعي )الكومبوست( وفق الخطوات اآلتية:

تجهيز مكوناته: مخلفات نباتية )أوراق أشجار، بقايا نباتية، وأغصان وفروع األشجار(، . 1

ومخلفات حيوانيّة )روث األبقار وزبل األغنام والماعز... وغيرها(، وفضات المنازل 

العضوية.

وضع مكونات السماد الطبيعي )الكومبوست( األولية فوق بعضها على شكل طبقات . ٢

متتالية ضمن وعاٍء مثّقب )برميل حديدي أو صندوق خشبي...( إلى حين امتائه.

نات السماد الطبيعي )الكومبوست( بالماء لترطيبه.. ٣ رّش مكوِّ

تغطية الوعاء بإحكام ووضعه في مكاٍن دافئ.. ٤

تحريك الخليط في الوعاء وترطيبه أسبوعياً.. ٥

بعد مرور ٢ أو ٣ أشهر يصبح لون الكومبوست بني غامق ورائحته كالتّراب، وملمسه . ٦

السماد  صفات  هي  وهذه  متجانس 

الطبيعي )الكومبوست( الجيد.
يُنتُج الّسامد الطبيعي )الكومبوست( 

بإعادة تدوير املخلّفات الزراعية النباتية 

والحيوانية، األمر الذي يُسهم يف تقليل 

تكاليف اإلنتاج الزراعي.

التواصل مع األهل

أخُب أهيل باملعلومات التي تعلّْمتُها 

وأتعاون معهم عىل صناعة السامد 

الطبيعي )الكومبوست( يف حديقة 

منزيل، وأسجل النتائج التي حصلت 

عليها، وأُخب بها زماليئ ومعلمي.



17 16

أُرتّبُ باألعداد خطوات تصنيع السّماد الطبيعي )الكومبوست(.1. 
)الكومبوست( 	  الطبيعي  السماد  مكونات    وضع 

األولية فوق بعضها على شكل طبقات متتالية ضمن 

وعاٍء مثّقب 

 تغطية الوعاء بإحكام ووضعه في مكاٍن دافئ.	 

نات السماد الطبيعي )الكومبوست( بالماء لترطيبه.	   رّش مكوِّ

 بعد مرور 2 أو 3 أشهر يصبح الكومبوست جاهزاً.	 

 تجهيز مكوناته.	 

 تحريك الخليط في الوعاء وترطيبه أسبوعياً.	 

أضعُ إشارة صح )�( أو غلط )�( في نهاية كل من العبارات اآلتية:٢. 
يتم وضع طبقة من نوع واحد من المخلفات عند صناعة السماد الطبيعي 	 

)الكومبوست( 

يتم ترطيب الخليط المستخدم في صناعة السماد الطبيعي )الكومبوست( 	 

مّرًة واحدة فقط 

نقوم بتقليب الخليط المستخدم في صناعة السماد الطبيعي )الكومبوست( 	 

لتسريع عملية التَّخمر  

أكمُل الجدول:٣. 

النتيجةالسبب

 إضافة السماد الطبيعي )الكومبوست( للمزروعات

االستفادة من بقايا الطعام والنبات والحيوان. 
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أالحُظ وأتأّمل:

أُنِعُم النظر في الّصورتين اآلتيتين، ثمَّ أجيُب:

الكلمات المفتاحية:

رّي )سقاية(	 

نوعيَّة املياه	 

مصادر املياه	 

تلّوث املياه. 	 
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أتواصل شفويًا:

أناقُش زميلي ألَختاَر أّي من المحاصيل في الصورتين السابقتين يصلُُح طعاماً صحيّاً لنا؟ . 1

ولماذا؟

أَختاُر من الصور اآلتية المصادر الصالحة لسقاية المزروعات:. ٢

لماذا ال نستطيع استعمال مياه البحر في سقاية المزروعات؟. ٣

عمل مجموعات:

ُل بالتَعاون مع مجموعتي: أسجِّ

مصادر المياه الصالحة لسقاية المزروعات.

مصادر التّلّوث التي جعلت المياه في بعض الّصور الّسابقة غير صالحة لسقاية المزروعات؟
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نشاط: أُصنُّف عوامَل التلّوث في الشكل اآلتي باالعتماد على الّصور السابقة ومناقشتنا:

التلوث وفق عوامل البيئة:

 

 

ملوحة املياه 

ترسب نفطي

التلوث وفق عوامل كيميائية:

 

 

تعّلمُت

الرّي: هو عملية إمداد التّربة المزروعة بكمياٍت كافية من المياه الصالحة لسقاية المزروعات 
خال مختلف مراحل نموها، للحصول على أعلى إنتاجية وأفضل نوعيّة.

مصادر مياه الرّي: األمطار، الينابيع، اآلبار، األنهار، البحيرات.
ث المياه التي تجعلها غير صالحة للرّي أو سقاية المزروعات: بعض عوامل تلوُّ

ي، مخلَّفات المبيدات  حِّ رف الصِّ ب مياه الصَّ ب النفطي، تسرُّ زيادة الملوحة، الّشوائب، التسرُّ

واألسمدة المعدنيّة، مخلفات المصانع والمشافي

يؤدي انخفاض معّدل الهطول املطري 

السنوي إىل تراجع مستوى املياه يف 

السدود، واآلبار الجوفية، والينابيع، ما 

يؤثر سلباً يف إنتاجية املحاصيل املزروعة.

التواصل مع األهل

أخُب أهيل باملعلومات التي حصلت عليها 

اليوم وأبحث بالتعاون معهم حول طرائق 

ومراحل معالجة مياه الرصف الصحّي لتصبح 

صالحة لسقاية املزروعات، وأعرض عىل زماليئ 

نتائج بحثي مرفقًة بصور إحدى محطات 

املعالجة يف بلدي.
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أَختارُ اإلجابة الصحيحة:1. 
تنمو المزروعات بشكٍل أفضل عند سقايتها بمياٍه:	 

مالحة، عذبة، ملوثة.

تُسبب إضافة األسمدة المعدنية بكمياٍت زائدة:	 

تنقية المياه، تلوث المياه، ال تؤثر في المياه.

أكمُل الجدول وفق المطلوب:٢. 

السببمياه ال تصلح لسقاية مزروعاتي:السببمياه تصلح لسقاية مزروعاتي:

أعدّد بعض المحاصيل المرويّة، والمحاصيل البعليّة )التي تُسَقى بمياه األمطار( في منطقتي.٣. 
َّة:   مروي

بعليِّة:  

أقترحُ حلواًل إضافيَّة لسِّقاية أرض بعيدة عن مصدر مياه صالح للسِّقاية.٤. 

 حفر آبار ارتوازية 
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أحبُّ املربيات كثرياً، وهي 

طعامي املفضل لكن كيف 

أصنعها؟

أالحُظ وأتأّمل:

أُنِعُم النظر في الّصورة اآلتية، ثمَّ أجيُب:

أتواصل شفويًا:

أُخبُر زمائي عن األصناف التي تنتمي لزمرة الّسكريات في وجبة الفطور السابقة؟

أصنّف األغذية الموجودة في الصورة إلى أغذية طبيعيّة وأغذية مصنّعة؟ ولماذا؟

ما هي مكّونات المربّى الموجود في وجبة الفطور الّسابقة؟

أجرب و استنتج:

أُعاوُن زمائي ومعلّمي على تنفيذ التّجربة:

المستلزمات: وعاء، كوب ماء، كوب سكر، ربع ملعقة من حمض الليمون، موقد، ،ثمار المشمش.

الكلمات المفتاحية:
املرّب	 

حمض الليمون	 

التّسّكر	 
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أطلب مساعدة معلمي لنضع المزيج أُضيف حمض الليمون للخليط.مزج الماء والسكر بشكٍل جيد.

على الموقد حتى يغلي، ثّم أتأكد 

من قوامه اللزج، وأتركه حتى يبرد.

أالحظ ما حدث لحبيبات السكر؟. 1

على ماذا حصلنا؟. ٢

ماذا لو: استبدلنا كمية المياه في التّجربة بقطع من الفاكهة المحّضرة سابقاً وتّم طبخها مع 
الّسكر؟ على ماذا سنحصل؟

أستنتج: المربّى:  هو خليط مكون من كميتين ...............، إحداهما )قطع فواكه أو خضار أو 
 ،............... من  قلياً  إليه  يُضاف   ،............... بتات األزهار(، والثانية هي 

ويكثف بالحرارة حتى يصل الى اللزوجة المطلوبة.

أالحُظ وأتأّمل:

المشرف عن طريقة  الزراعي  المهندس  الكونسروة، أخبرهم  أثناء زيارة األطفال لمعمل  في 

صناعة المربيات بجودة عالية في معملهم. 

واآلن لنتعّرف على مراحل صناعة مربى المشمش في المنزل:

أُنعُم النَّظر في الصور اآلتية ثم أجيب:. 1
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أتواصل شفويًا:

بالتعاون مع زمائي في المجموعة أسجل خطوات صناعة مربى المشمش التي عُرضت . ٢

في الصور السابقة: ثّم أنفذها بالتعاون مع معلمي.

أناقُش زميلي حول كيفيّة االستفادة من الكميات الفائضة من الخضار والفواكه لدينا، . ٣

وأخبر زمائي بما توصلنا إليه.

تعّلمُت

المربّى: هو خليط من كميتين متساويتين تقريباً من الفواكه أو الخضار أو بتات األزهار، والسكر 
األبيض، مُضافاً إليها القليل من حمض الليمون، تُغلى على النار حتى يصبح متجانساً ولزجاً.

1-  إضافة حمض الليمون للمربيات تُحّسن قوام وطعم 

الفاكهة عند تحضري املربيات، وَتنع التسكَّر )تبلور السكر(.

2-  الرتكيز املرتفع للّسكر يف املربيات يعمل عىل حفظ 

املكونات من الفساد لفرتٍة زمنية طويلة.

التواصل مع األهل

أخُب أهيل مبا تعلمته اليوم، ثّم أسألهم حول 

طريقة صناعة مربيات أخرى وأسجلها أو 

أنّفذها مع أهيل، وأخب زماليئ بشعوري يف 

أثناء تنفيذ هذه التجربة مع أهيل.
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أَختارُ اإلجابة الصحيحة:1. 
حمض الليمون يُحّسن قوام وطعم الفاكهة بالمربيات و:	 

يزيد التسكر، يمنع التسكر.

وجود السكر بكمياٍت كبيرة في مزيج المربى:	 

يمنع  فساد المربى، يُسرع فساد المربى.

أضع إشارة صح )�( أو غلط )�( في نهاية العبارة، ثم أصحّح العبارة المغلوطة.٢. 
تمدٌّ المربيّات الجسم باألماح والبروتينات 	 

 

يعبأ مربى المشمش الُمحّضر بعد تبريده بعبواٍت زجاجية رطبة 	 

 

أُرتب مراحل تحضير مربّى المشمش باستخدام األرقام الصحيحة.٣. 

 أُعبئ المربى في أواٍن زجاجية جافة وأحفظها في مكان جاف 	 

 أَختاُر ثمار المشمش الطازج وأغسلها بالماء جيداً	 

 أقسم الثمار الى جزأين ثّم أفرغ الثمار من البذور	 

المقدار نفسه من السكر والقليل من حمض 	  اليها  الناتجة وأضيف  الثمار    أزن 

الليمون 

 أسكب المربى في صواني جافة وأعرضها للشمس بعد تغطيتها 	 

 أضع المزيج على النار مّدة من الزمن حتى يغلي ويصبح لزجاً ومتجانساً	 



27 26

5
راعة

ّ
قبل الز

ري
سك

 ال
در

ون
ّش

 ال
عة

زرا
د 

وع
م

أريد زراعة حديقة 

منزيل بشكٍل صحيح، 

فكيف أحّضُ الرّتبة؟

أجرب و استنتج:

أُعاوُن زمائي ومعلّمي على تنفيذ التّجربة:

نباتية، شوكة، مشط، مسطرة  وبقايا  فيه حجارة  تراب رطب  المستلزمات: حوض زراعة، 
باستيكية، كومبوست

ماذا تتوقع أن تكون خطوتك األولى؟  . 1

أقلّب الطبقة السطحية من الحوض بواسطة الشوكة، ثّم أضيف قلياٌ من السماد الطبيعي . ٢

)الكومبوست(، وأالحظ التّغيّر الحاصل بقوام التّربة ولونها؟ ماذا تُسّمى هذه العملية؟

أُمّشط التّربة بالمشط، وأالحظ التّغيّر الحاصل للتربة؟ ما فائدة تمشيط التُّربة ،في رأيك؟. ٣

أمسح سطح التُّربة بالمسطرة )تزحيف(، وأالحظ التغير الحاصل للتُّربة؟ في رأيك: ما . ٤

الهدف من التّزحيف؟

أسكُب قدراً كافياً من المياه وأتأكد من وصوله لكامل سطح التُّربة )التسوية(.. ٥

أخطّط سطح التّربة على شكل سطور، ما الهدف برأيك من التخطيط؟. ٦

الكلمات المفتاحية:

تشيط الرّتبة	 

التّزحيف	 

التّسوية	 

تخطيط األرض	 
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أستنتج: عمليات العناية بالتُّربة قبل الزراعة هي:
تنظيف األرض . 1

٢ .    

٣ .    

٤ .    

٥ .    

التّخطيط.. ٦

أالحُظ وأتأّمل:

أطبّق ما تعلمته مع زمائي ومعلمي بتحضير مسكبة 

في حديقة مدرستي أو ضمن حقلي الصغير باستعمال 

لتجهيزها  المدرسة  في  المتوافرة  الازمة  األدوات 

للزراعة بعد شهٍر من اآلن.
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تعّلمُت

عمليات الخدمة قبل الزراعة )يجب اجراؤها قبل شهر من الزراعة(، وأهمها:

تنظيف األرض: التّخلّص من بقايا المحصول السابق والحجارة واألوساخ.. 1
الحراثة: لتفكيك الطبقة السطحية وتهويتها وتحسين رشح المياه، وإضافة السماد لها.. ٢
تمشيط األرض: لتنعيم التُّربة.. ٣
التزحيف: لكبس حبيبات التُّربة، وزيادة نقاط التماس بين البذور وحبيبات التربة.. ٤
التسوية: لتصل مياه الري لكافّة أجزاء الحقل دون تجمعها ضمن البقع المنخفضة.. ٥
ي.. ٦ تخطيط األرض: لتقسيم األرض بعد إقامة قنوات الرَّ

أتفّكر:

ما عمليات الخدمة قبل الّزراعة التي يجب إجراءها قبل زراعة المناطق الجبلية؟

ميكن االستفادة من بقايا 

النباتات واملحاصيل يف 

تحضري السامد الطبيعي 

)الكومبوست(

التواصل مع األهل

أخُب أهيل مبا تعلمته من عمليات خدمة 

النبات، وأصمم مسكبة صغرية يف منزيل 

وأطبق ماتعلمته مبساعدة أرسيت، ثّم أُصمم 

البطاقة اآلتية وأعرضها عىل زماليئ ومعلمي.
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أكمُل الجدول اآلتي بالمعلومات المناسبة1. 

الهدف من الخطواتخطوات العناية قبل الزراعة

الحراثة

تنعيم التُّربة

التخطيط

التخلص من بقايا المحصول

تسوية التُّربة

التزحيف

أصُل بين مراحل العناية بالمزروعات وبين األداة المناسبة لها:٢. 

تنظيف التُّربة

الحراثة

التّمشيط

التزحيف

التسوية

التخطيط
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 أرسم عقارب الساعة التي تُعبّر عن وقت بدء التنفيذ على الساعة األولى، وبعد 

انتهائي من أداء األنشطة أرسُم عقارب الّساعة ألقارن وقت التنفيذ مع زمائي.

وقت االنتهاءوقت البدء

أرمي حجر النّرد بشكل متتاٍل وأسير من نقطة البداية ِوفق العدد الذي أَحصل عليه كّل مّرة 

ألنّفذ المهامّ المطلوبة:
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الخطوات )الخانات(  ، و  ، و  تشرح طريقة صنع مربّى المشمش.	 

تشترك إجابة الخانات 1 	 21 بـ 	 

الخطوات )الخانات( ............... . تمثّل عمليات العناية بالتُّربة قبل الزراعة.	 

الخطوات )الخانات( 1 – 8 – 10 – 16 – 23 تتحّدث عن ...............	 

الخطوات )الخانات( 2 	 7 	 11 	  	 22 تتحّدث عن ...............	 

تشترك إجابة الخانات )الخطوات( 5 	 15 	 17 	 19 بـ ...............	 

بعد دراستي هذه الوحدة، أضفت إلى معلوماتي ما يأتي:
 

 

أكثر ما جذب اهتمامي من معلومات هذه الوحدة:
 

 





1
بعد الزراعة

ص.
حّم

وال
س 

عد
وال

ح 
قم

 ال
عة

زرا
د 

وع
م

بعد زراعة حقلي الصغير كيف سأعتني به؟

أالحظ وأتأمل:

أُنعم النّظر في صورة حقلي الذي زرعته سابقاً

تواصل شفوي

ظهرت . 1 التي  البادرات  أالحُظ 

فوق سطح التربة.

في . ٢ البادرات  توّزع  أستنتج 

الحقل.

أقترح حالً مناسباً إلعادة زراعة . ٣

فيها  تظهر  لم  التي  األماكن 

البادرات:

اإلبقاء على البادرات الضعيفة 	 

والمصابة، أم إزالتها؟

هل نمت األعشاب بجانب البادرات؟ ماذا نفعُل بها؟	 

أَتَلمَُّس التربة بإصبعي، وأخبر زمالئي عن مدى رطوبتها، هل تحتاُج إلى المياه؟	 

أالحظ لون التربة، وأقترح حالً لزيادة محتواها من العناصر الغذائية؟	 

الكلمات المفتاحية:
التفريد	 

الرتقيع	 

العزيق	 

التسميد	 

الري	 
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عمل مجموعات:

زمالئي  مع  وبالتعاون  معلمي،  بمساعدة  أُنفذ 

وباستعمال األدوات الالزمة المتوافرة في المدرسة 

عمليات العناية بالمزروعات بعد الزراعة )تنفذ هذه 

الخطوات على المساكب أو حقلي الصغير، الذي تم تجهيزه في الدرس السابق(.

أستنتج: أصل بين الصورة والهدف من العملية المذكورة:

إجراء عملية التفريد للمحافظة على 	 

الكثافة النباتية المثلى.

زيادة محتوى التربة من العناصر 	 

المعدنية المغذية المفيدة للنباتات.

التخلص من األعشاب الّضارة، للحد من 	 

منافستها للمحصول.

إجراء عملية الترقيع في األماكن التي 	 

غابت فيها النباتات.

تأمين االحتياجات المائية للنّبات خالل 	 

مختلف مراحل النمو.

تنافس األعشاب الّضارة نباتات 

املحصول االقتصادي املزروعة عىل 

املياه والعنارص املعدنية املغذية، 

والضوء أحياناً، لذلك ينبغي إزالتها.
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تعّلمُت

عمليات الخدمة بعد الزراعة:

الترقيع: إعادة زراعة البذور أو الشتول في المكان الذي لم تنجح فيه عملية الزراعة.. 1
التفريد: إزالة البادرات الضعيفة الزائدة، واإلبقاء على القوية.. ٢
العزيق )التعشيب(: التخلص من نباتات األعشاب الضارة، التي تنافس نباتات المحصول . ٣

المزروع على متطلبات النمو.

الري: إضافة المياه الصالحة للري لتأمين االحتياجات المائية للنّبات.. ٤
التسميد: إضافة مواد للتربة لزيادة محتواها من العناصر المغذية التي يحتاجها النبات، إمّا . ٥

من مصادر طبيعية )السماد الطبيعي )الكومبوست(، السماد العضوي، السماد األخضر(، 

أو صناعيّة )األسمدة الكيميائية(.

الوقاية والمكافحة: منع انتشار اآلفات الزراعية )المسببات المرضية، اآلفات الحشرية(، . ٦
واألعشاب الّضارة.

أتفّكر:

وأثرها على  التعشيب  بأهمية عملية  أفّكر 

إنتاجية المحصول؟

نفس  لها  الخدمة  رأيك: أي عمليات  في 

األثر؟

التواصل مع األهل

أُخرُب أهيل مبا تعلمته عن عمليات خدمة 

النباتات بعد الزراعة، وأُساعدهم يف تنفيذ 

هذه العمليات عىل مزروعاتنا، وأُحّدُث 

زماليئ عن شعوري بهذه التجربة.
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أمأُل الفراغات اآلتية بأسماء العمليات المناسبة:. 1
عملية إزالة األعشاب تُسمى: ..................

إعادة الزراعة في األماكن التي لم تظهر فيها البادرات هي: 

..................

إزالة البادرات الزائدة الضعيفة تُسمَّى: ..................

نُسّمي سقاية المزروعات بكمياٍت كافية من المياه العذبة: ..................

أصُل العمليات اآلتية للمرحلة المناسبة:. ٢

قبل الزراعة

التفريد	 

التخطيط	 

التسميد	 

الترقيع	 

بعد الزراعة

التسوية	 

العزيق	 

التعشيب	 

الّري	 

المكافحة	 
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أالحظ وأتأمل:

أُنعُم النّظر في الصور اآلتية ثم أجيب:

1. يُحّض الفالح األرض للزراعة 

خالل فصل الخريف.

5. يحصُد الفالح سنابل القمح الناضجة يف شهر حزيران.4. يروي الفالح الرتبة بعد زراعتها بالبذور.

3. يغطي الفالح البذور بعد زراعتها2. ينرث الفالح البذور يف الرتبة املحروثة.

الكلمات المفتاحية:
السنابل	 

القرون	 

الحبوب	 

البذور	 

محصول نجييل	 

محصول بقويل	 
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تواصل شفوي

أناقش زميلي حول الخطوات التي تمر بها زراعة القمح.

عمل مجموعات:

أُعاوُن زمالئي ومعلّمي على تنفيذ التّجربة:

واآلن بالتعاون مع مجموعتي ومعلمي أُنفذ الخطوات السابقة لزراعة 

باستعمال  الصغير  حقلي  أو  المدرسي  حقلنا  في  القمح  حبوب 

المستلزمات األساسية.

ونتابع خطوات عملنا بإكمال الجدول اآلتي:

مراحل منو نبات  

أرسمهامراحل النموالتاريخ

أتعهد النبات بالعناية )تقديم 

الخدمات الزراعية الالزمة(، 

وأسجل مالحظايت

زرعت البذرة

ظهرت البادرات فوق  سطح 

الرتبة

منت أوراقها وتطورت

ظهرت السنابل

نضجت السنابل

مالحظات املرشد الزراعي واملعلم املرشف:  

القمح غني 

بالسكريات
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أطّبق

البقوليات )عدس، حمص،  آخر من  نوعاً  أَختاُر 

ثّم  بالمنزل،  بذوره في وعاء صغير  فول( وأزرع 

أعرض نتائج عملي على زمالئي في الصف.

أُعبّر بطريقتي الخاصة حول تجربة زراعة محصولي 

التي  النتائج  أُسّجل  ثّم  اخترته مع زمالئي،  الذي 

توّصلت إليها:

تعّلمُت

القمح والعدس نباتان عشبيان، يمكن زراعتهما بعالً )باالعتماد على مياه األمطار( أو رياً)سقاية(.

ينتج القمح حبوباً في سنابل، ويُعّد الغذاء الرئيس في الكثير من البلدان لغناه بالسكريات. وينتج 

العدس بذوراً في قرون، وهو غني بالبروتينات التي تُعادل تقريباً في قيمتها الغذائية بروتينات 

اللحوم. ويُعد فصل الخريف الموعد المناسب للقيام بعملية الزراعة لكال المحصولين. ويتم 

الحصاد في فصل الصيف )منتصف أيار – منتصف حزيران(.

القمح نوعان: طري يُصنّع منه الخبز، وقاسي تُصنّع منه 

هل تعلم أن: موقع تل المعكرونة والمعجنات.

الكرخ مبحافظة إدلب يف 

سورية أقدم موقع اكتشفت 

فيه بذور عدس مزروعة.

التواصل مع األهل

أُخرب أهيل باملعلومات التي حصلت عليها 

اليوم وأناقشهم بأهم العوامل املُحّددة 

لنجاح عملية الزراعة ألي نوع من 

املحاصيل الحقلية أَختارُه ثّم أعرض نتائج 

بحثي عىل زماليئ ومعلمي.
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أكتب المسميات المناسبة لكل عملية زراعية أسفل كل صورة. 1

 

 

 

 

أصل الصورة إلى نوع الحبوب أو البذور المالئم لصناعتها:. ٢

قمح قاسي

حّمص

قمح طري
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هل فكرت يوماً كم من 

الوقت والجهد يحتاج 

وصول هذا الصحن ملائدتك؟

أالحظ وأتأمل:

أُنعُم النّظر في الجدول اآلتي ثّم أستنتج:

القيمة الغذائيةموعد القطافعمق الزراعةطريقة الزراعةموعد الزراعةالخضار

آذار أو متوز

تُزرع يف سطور ضمن 

مساكب، مبعّدل )3( 

بذور يف الحفرة.

4-5 سم
حزيران أو 

ترشين األول
فيتامني ج

ترشين األول

تُزرع يف خطوط، مبعّدل 

)3( بذور يف الحفرة 

الواحدة.

آذار4-5 سم
فيتامني أ، ج، 

وبروتني

نهاية آب 

لغاية منتصف 

ترشين األول

تُزرع نرثاً يف سطور يف 

مساكب.
2 سم

لغاية ترشين 

الثّاين

فيتامني ج، أ، 

ومعادن )حديد، 

كالسيوم(

الكلمات المفتاحية:
محاصيل الخضار	 

القيمة الغذائيُّة	 

األلياف	 
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تواصل شفوي:

أتناقُش مع زمالئي في المجموعة حول نقاط االختالف في زراعة كٍل من الخضار السابقة.

أستنتجُ: تُزرع الكوسا في شهر...............، أو شهر...............، توضع في الحفرة الواحدة ............... 
بذور على عمق ............... سم، وتُقطف الثمار في شهر...............، أو في شهر...............

يُزرع الفول في شهر...............، توضع في الحفرة الواحدة ............... بذور على عمق ............... 

سم، وتُحصد القرون في شهر...............

يُزرع السبانخ في نهاية شهر ............... لغاية ............... تشرين أول، نثراً في ...............، يقطف 

المحصول في شهر...............

يكثر فيتامين ج في ثمار...............، ويتواجد الحديد والكالسيوم وفيتامين ج بكثرة في ................

تعّلمُت:

تُزرع الكوسا صيفيّة في آذار وخريفيّة في تموز على سطور ضمن مساكب، بمعّدل 	 

)3( بذور في كل حفرة عمقها) 4	5( cm، وتحتاج من )60	80( يوماً حتى تنضج 

ثمارها. يُقطف المحصول الصيفي في شهر حزيران، والمحصول الخريفي في شهر 

تشرين األول، وهي غنية بفيتامين ج.

يُزرع الفول في شهر تشرين األول في خطوط، بمعّدل )3( بذور في كل حفرة عمقها 	 

)4	cm 5(. ويحتاج قرابة )100 يوماً( للحصول على القرون الخضراء التي تُقطف 

في شهر آذار، وهو غني بفيتامين )ج،أ( والبروتينات.

يُزرع السبانخ بدءاً من نهاية شهر آب لغاية منتصف شهر تشرين األول في سطور في 	 

األوراق  حتى تصبح  يوماً  مساكب في حفرة عمقها)2cm(، ويحتاج من)30	45( 

الخضراء مكتملة االستطالة، وتقطف في شهر تشرين األول، وهو غني بفيتامين )ج،أ(، 

إلى عمليات  الخضار  زراعة محاصيل  والكالسيوم. وتحتاج  الحديد،  مثل  والمعادن 

الخدمة المناسبة )حراثة التربة، والترقيع، والتفريد، والسقاية، والتعشيب، والتسميد و...( 
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أطّبق:

أتعاوُن مع زمالئي في المجموعة وبإشراف معلمي لتقسيم الحقل إلى مساكب صغيره، أو 

في  اآلتية، وأسجل مالحظاتي  الخضار  تعلمناه ونزرع  ما  معاً  لنطبق  الصغير  أستعمل حقلي 

الجدول اآلتي:

مراحل زراعة:  الكوسا /  الفول/  السبانخبطاقة املجموعة رقم: ............ 

مراحل النمو وفق موعد الزراعةشكل البذور

زيارات الحقل

تعهد النبات أرسم مراحل النمو

والعناية به أسجل 

مالحظايت

موعد القطاف

      

مالحظات املعلم املرشف: 

أقوم مع مجموعتي بتصميم علبتين كرتونيتين إلهداء منتجنا لكل مجموعة من زمالئنا.

التواصل مع األهل

أُخرب أهيل باملعلومات التي تعلّْمتُها اليوم ثّم 

أطلب مساعدتهم إلعداد قامئة بأنواع الخضار 

التي نستهلكها شهرياً، ونعمل عىل زراعتها 

يف حديقة املنزل )مسكبة أو صفائح تنك أو 

صناديق خشبيًةأو ..... ما هو متاح وصالح 

للزراعة(.
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أصحّح المعلومات اآلتية:. 1
 زراعة النوع نفسه من الخضار دوماً مفيد للتربة: 	 

 

 نحن نأكل الخضار ألنّها لذيذة فقط:  	 

 

أكمُل مخطط معلوماتي حول زراعة المحاصيل اآلتية وفق المطلوب:. ٢

45 44
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المدرسة  الشجرة طلب مدير  لعيد  المدرسة  احتفالية  ضمن 

ة لبيع العصير الطبيعي للمشاركين في االحتفالية،  تنظيم منصَّ

ولتنفيذ هذه المهمة دعونا نتعاون ونوّزع المهام كاآلتي:

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثةاملجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

البحث عن طرائق صناعة 

عصري الربتقال الطبيعي 

وتدوينها يف خطوات واضحة 

ومخترصة.

تجهيز املستلزمات األّولية 

الاّلزمة، وإجراء الدراسة املالية 

للمرشوع.

تجهيز املنّصة التي ستوضع 

عليها عبوات العصري، وتأمني 

مستلزمات الّنظافة، ومراعاة 

الرشوط الّصحيّة يف أثناء 

تحضري العصري وتقدميه 

للمشاركني.

التسويق للمنتج )عصري 

الربتقال الطبيعي(، من خالل 

تحضري مطويّات )بروشورات( 

جميلة بتكاليف بسيطة 

وتجهيز عبارات ترحيبية 

وتسويقيه مالمئة للحدث.

خطوات العمل:خطوات التصنيع:

خطوات العمل:

التقييم:

املستلزمات:

التكلفة

الكلمات المفتاحية:

الربتقال	 

العصري	 

مطّويات	 

معّقمة	 

47 46



أطّبق:

اجتمعت  العمل  وآليات  التصنيع  يوم  لنتائج عملها واالتفاق على  بعد عرض كل مجموعة 

المجموعات وبدأت مراحل العمل كاآلتي:

تجهيز أواٍن من الستانلس ستيل أو الزجاج 

لتحضري الرشاب وذلك للمحافظة عىل الفيتامينات.

اختيار كمية مناسبة من مثار الربتقال الناضجة، 

والسليمة، والنظيفة، وذات املحتوى العاِل من العصري.

استخراج العصري، وتصفيته.

تعبئة العصري الطّازج بزجاجات معتمة اللون 

ومعّقمة، ثّم إغالقها بإحكام وحفظها مبكان بارد.

إضافة السكر )1 كيلو غرام لكل ليرت من العصري(، 

وعرص ليمونة واحدة لكل ليرت من عصري الربتقال، 

والتحريك الجيد حتى متام ذوبان السكر.

47 46



تعّلمُت:

شراب البرتقال: هو عصير ثمار البرتقال مضافاً إليه السكر وعصير الليمون، ويُعد غني بالفيتامينات 
والسكريات، يمكن تخزينه لفتراٍت طويله، ويُفّضل تناوله طازجاً، ومن مصادر موثوقة.

أتفّكر:

أيهما صحي أكثر؟ ولماذا؟

تجود زراعة 

الربتقال يف 

الساحل 

السوري.

التواصل مع األهل

أُخرب أهيل باملعلومات التي تعلّْمتُها 

اليوم، ثّم أُصمم بطاقة دعوة لهم لحضور 

هذه املناسبة أضّمنها أجمل العبارات 

التي تُعرّب عن مشاعري تجاههم.

49 48



أَختارُ اإلجابة الصحيحة:. 1
عصير البرتقال غني بــ:	 

الفيتامينات،الكالسيوم،الحديد.

يُضاف عند تصنيع عصير البرتقال:	 

الملح، الليمون، كربونات الصوديوم.

أكمُل الفراغات بالكلمات المناسبة:. ٢
اليه ...............، و............... 	  الشراب: هو العصير الطبيعي للفاكهة أو الخضار مضافاً 

ومحفوظ بطريقٍة مناسبة.

عصير البرتقال من المشروبات التي تزيد ............... في أثناء الدراسة لالمتحان.	 

ما هي المواد التي نحتاجها لتصنيع عصر البرتقال الطازج؟. ٣
 

 

وعنوانه . ٤ وشعاره  اسمه  متضمّنًة  لمحّلي  تعريف  بطاقة  أرسم  عصائر،  محل  صاحب  أنّي  أتخيّل 
ومنتجاته وكل ما أود تعريف الزبائن به:

49 48
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أصُل كلَّ صورة من الطرف األّول لمصدرها.

زيت

أالحظ وأتأمل:

الكلمات المفتاحية:
الدجاج	 

البيض	 

العلف	 

املعلف	 

الريش	 

51 50



تواصل شفوي:

أخبُر زمالئي عن المكّون المشترك بين جميع األطباق المعروضة في الصور السابقة.

أتناقُش مع زمالئي: من أين نحصل على هذا المكّون؟ وما هي فوائده؟

أالحظ وأتأمل:

أُنعم النّظر في الصورتين اآلتيتين، ثّم أجيب:

أطعم دجاجايت 

الحبوب وبقايا طعامنا 

اليومي لتنمو وتكرب

يف املدجنة تأكل 

الدجاجات من املعلف.

تواصل شفوي:

أتحاوُر مع زمالئي حول نوع العلف الذي نقّدمه . 1

للدجاج في كٍل من الصورتين الّسابقتين وطريقة 

تقديمه.

أين يربّى الدجاج في كلٍّ من الصورتين.. ٢

أناقش زميلي ألستنتج فائدة الدجاج للتربة الزراعية.. ٣

أستنتج: أكتُب في المخطط المجاور فوائد تربية الّدجاج.

51 50



تعّلمُت:

 نستفيد من الدجاج : اللحم، والبيض، والريش،  

والّسماد )الزرق(.

يتكون علف الدجاج في المداجن من حبوٍب مجروشة )ذرة 

صفراء، شعير(، يُضاف إليها ملح، ومخلفات مصانع الزيت )كسبة بذور فول الّصويا، أو كسبة 

بذور القطن(، وفيتامينات وعناصر معدنية. أمّا في المنزل فيمكن أن نستفيد من بقايا الطعام 

الفائضة علفاً للدجاج.

أتفّكر:

أحكي حكاية:

تُعدُّ الفرشة املستخدمة 

يف املداجن من أفضل 

أنواع األسمدة للرتبة 

الزراعية.

التواصل مع األهل

أخرُب أهيل باملعلومات التي تعلّْمتُها اليوم 

حول أهمية تربية الدجاج، وأشاركهم 

البحث عن توزّع املداجن يف الجمهورية 

العربية السورية، وأجهز النتائج بتقرير 

مصّور ألُخرب به زماليئ يف الدرس القادم.

53 52



أكتب المصطلح العلميّ المناسب لكل عبارة مما يأتي:. 1
حبوب مجروشة وملح وفيتامينات وعناصر معدنيّة  	 

..............

المكان الذي يوضع فيه علف الدجاج ............	 

المكان الذي يُوضع فيه الماء ...............	 

أقارنُ بين غذاء الدجاج في المدجنة وغذاء الدجاج في المنزل.. ٢

يف املنزليف املدجنة

  

  

  

أصُل بين صورة الحيوان وفائدته لإلنسان.. ٣

53 52



6
٢ 

ً
أربي دجاجا

ل
شت

لم
 ا

في �
رة 

بك
 م

لة
يف

فل
 ال

عة
زرا

د 
وع

م

أُخبر زمالئي عن  السابق  الدرس  معلومات  باالعتماد على 

الفرق بين قن الدجاج والمدجنة.

القن)الخم(املدجنةمن حيث

م للدجاج نوع الغذاء املُقدَّ

عدد الدجاج

ساللة الدجاج

حجم املكان

أالحظ وأتأمل:

أُنعُم النّظر بالمخطط اآلتي ثّم أجيُب:

مخطط املدجنة

الكلمات المفتاحية:
املدجنة	 

آالت التفريخ	 

ساللة	 

55 54



تواصل شفوي:

أناقُش زمالئي لنستنتج من المخطط السابق مواصفات مسكن الدجاج:

،.........................،.........................،.........................،.........................،.........................

أحاور زمالئي حول اتجاه ومكان إنشاء المدجنة باالعتماد على المخطط السابق:

أستنتج:  ينبغي أن يكون مسكن الدجاج واسعاً ونظيفاً، وتدخله أشعة الشمس، وتكون تهويته 
جيدة، ويوجد فيه مكان مخصص لوضع البيض.

أالحظ وأتأمل:

أتأمّل المخطط اآلتي ثّم أجيُب:

١يوم

٢١يوم

تواصل شفوي:

أتحاور مع زمالئي ونستنتج شروط تطّور البيض 

إلى صيصان )أنقاف(.

تستغرق  يوماً  السابق: كم  المخطط  أستنتج من 

عملية تفريخ البيض؟

الحظ الصورة المجاورة: بماذا استعاضت المداجن 

عن احتضان الدجاجة للبيض؟

أستنتج:  ترقد الدجاجة ثالثة أسابيع )21 يوماً( فوق )15	20( بيضة.
55 54



تعّلمُت:

ينبغي أن يكون مسكن الدجاج واسعاً ونظيفاً وتدخله أشعة الشمس، وتكون تهويته 	 

جيدة، ويوجد فيه مكان مخصص لوضع البيض.

تحضن الدجاجة البلدية بين ) 15 	 20 ( بيضة ملقحة.	 

ترقد الدجاجة ثالثة أسابيع )21 يوماً( فوق البيض الملقح.	 

تعتمد المداجن الحديثة على آالت تفريخ البيض الملقح التي تنتج صيصان لتربية الفروج 	 

أو تربية دجاج البيض.

أتفّكر:

في رأيك: هل تربية الدجاج مشروع مربح مادياً؟ ولماذا؟

تنتج السالالت 

املُحّسنة من الدجاج 

البيّاض نحو 300 بيضة 

يف السنة.

التواصل مع األهل

أُخرُب أهيل باملعلومات التي تعلّْمتُها اليوم 

حول تربية الدجاج، ثّم أسجل بالتعاون 

معهم الفرق بني الدجاج البلدي والدجاج 

املُحّسن من حيث: إنتاج البيض، ونوع 

التغذية. وأعرض نتائج بحثي عىل زماليئ يف 

الدرس القادم.

57 56



أصحّح ما تحته خط في العبارات اآلتية:. 1
 تحتضن الدجاجة بيضها مّدة أسبوعين 	 

 

 من شروط المسكن الجيد للدجاج التهوية والنظافة فقط 	 

 

 ال يُشترط في البيض الُمعد للتفقيس أن يكون ملقحاً 	 

 

أُشير إلى البيضة الّصالحة للطعام مما يأتي:. ٢

أتخيّل أنني في مزرعة تحتوي على قن دجاج بشروطٍ جيدة، ثمّ أرسم مخططًا بسيطًا لقن دجاج . ٣
كما تخيلته مراعيًا شروط المسكن الجيد المذكورة في الدرس.

57 56



 أرسم عقارب الساعة التي تُعبّر عن وقت بدء التنفيذ على الساعة األولى، وبعد 

انتهائي من أداء األنشطة أرسُم عقارب الّساعة ألقارن وقت التنفيذ مع زمالئي.

وقت االنتهاءوقت البدء

سةهـ

59 58



من فوائد الدجاج )عمودي من ثالثة أحرف(.. 1

يُستخدم لرّي المزروعات )أفقي من ثالثة أحرف(.. ٢

الصوص الصغير )عمودي من ثالثة أحرف(.. ٣

حَرَث األرض )بالعامّيّة ـ أفقي من ثالثة أحرف(.. ٤

العصير الطبيعي للفواكه والخضار )عمودي من ستّة أحرف(.. ٥

أحرف متفّرقة )أفقي(.. ٦

أحرف . ٧ ثالثة  من  )عمودي  مرويّاً  أو  بعالً  يُزرع  بالبروتين  غني  استراتيجي  محصول 

معكوسة(.

إحدى عمليّات الخدمة بعد الزراعة تهدف إلى إزالة األعشاب الضاّرة )أفقي من ستّة . ٨

أحرف(.

ثالثة . ٩ قاٍس وطرّي )عمودي من  نوعان:  وله  أو مرويّاً  بعالً  يُزرع  استراتيجي  محصول 

أحرف معكوسة(.

اسم مسكن الدجاج )عمودي من حرفين معكوسة(.. 1٠

عمليّة تقوم بها أوراق النبات للتخلّص من الماء الزائد )أفقي من ثالثة أحرف معكوسة(.. 11

 قامَ بأحد أعمال العناية بالمزروعات )أفقي من ثالثة أحرف معكوسة(. . 1٢

أحوُط حدود الكلمات التي قمُت بملئها في الجدول السابق بلوٍن أختاره ألحصل على 

كلمة

  

أكتُب الرقم المناسب في الدائرة إلى جانب الصور في الجدول السابق ألّرتب مراحل . 1٣

الزراعة.
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بية ا�مام والعناية به. ��

ما.  وا�ستفادة م� زراعة ا�شمش والت��

وان والغريب.
�

�
�
زهار ا�

�
� حق�� الصغ�� � ي��  ��

مساعدة أه�� ع� التعق�� الّصّ�� للحليب ا�فيد قبل تناو�.

أحذف حرف الواو من بين الحروف، على ماذا حصلت؟ أين توضع؟. 1٤

لهـنم ووو

 

الّسابقة، وأضيف حرفاً مالئماً . 1٥ اللّعبة  التي حصلت عليها من  أستبدل األلوان بحروفها 

ألحصل على أحد شروط المسكن الجيد للدجاج، وأكتبه في مكانه المناسب:

بعد دراستي هذه الوحدة، أضفت إلى معلوماتي ما يأتي:
 

 

أكثر ما جذب اهتمامي من معلومات هذه الوحدة:
 

 



بية ا�مام والعناية به. ��

ما.  وا�ستفادة م� زراعة ا�شمش والت��

وان والغريب.
�

�
�
زهار ا�

�
� حق�� الصغ�� � ي��  ��

مساعدة أه�� ع� التعق�� الّصّ�� للحليب ا�فيد قبل تناو�.
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أالحظ وأتأمل:

أُنعُم النّظَر في الصور اآلتية:

أُناقُش زميلي حول إعطاء صفة مناسبة لكّل طير في الصور الّسابقة.

الكلمات المفتاحية:
فرخ الحامم)زغلول(	 

تربية الحامم	 

التغذية	 

63 62



أجّرب وأستنتج:

123456789101112

نريشحسةزمالد

أجمع حروف األرقام اآلتية ألحصل على بعض الفوائد التي يقدمها لنا الحمام:

 	............... = 9 + 10 + 11

 	............... = 1 + 3 + 4 + 7

 	............... = 4 + 8 + 2

 	............... = 6 + 12 + 10 + 5

أُضيف فائدة أخرى من فوائد تربية الحمام:  

أالحظ وأتأمل:

أتأمُّل شكل منقار الحمام وأصله بالغذاء المناسب له:

أستنتُج مّما سبق، أّن المواد التي يتغذّى عليها الحمام هي:

 

 

63 62



تعّلمُت

يحتاج الحمام في غذائه إلى الحبوب والعلف األخضر والماء.

من فوائد تربية الحمام: فراخ الحمام )زغاليل( مصدر للحوم، الريش، مصدر للّسماد، زيادة 

دخل األسرة، تُربَّى بعض أنواع الحمام كزينة لجمال شكلها وصوتها وحركاتها البهلوانيّة.

أتفّكر:

يقف الحمام على أسالك التيّار الكهربائي لكنه ال يصاب بالّصعقة الكهربائية، لماذا؟ ....

هل تعلم أّن الطيور تلتقط 

الحىص الّناعم مع طعامها 

لتساعدها عىل عملية الهضم.

التواصل مع األهل

أُخرُب أهيل مبا تعلّمته اليوم، وأبحُث 

مبساعدتهم وباالستعانة بالشابكة عن 

سالالت الحامم املوجودة يف الجمهوريّة 

العربيّة السوريّة.

65 64



أضعُ كّل كلمة في السّلة المناسبة لها:. ١
زينة - ماء - ريش - لحم - علف أخضر - حبوب - سماد

65 64
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قام الغراب بسرقة عّش الحمامة، أُساعُد صديقنا وسيم على 

تصميم مسكن الحمام باستعمال ما يلزم من األدوات اآلتية:

أجّرب وأستنتج:

أصّمُم مع زمالئي ومعلمي مسكناً للطيور، ثّم أضع 

فيه غذاءً لها، وأثبّته على إحدى األشجار في حديقة 

ثم  إليه،  الطيور ستأوي  أّي  المدرسة، وأنتظر ألرى 

أرُسم أو أصّوُر نتاج عملي.

الكلمات المفتاحية:
األنقاف )فقس(	 

األبراج )طينيّة، خشبيّة(	 

التكاثر	 

67 66



بـواسطة  أرضيّته  ...............، وفرش  باستعمال  للحمام  بسيط  أستنتج:  يمكننا تصميم مسكن 
...............، و...............

عمل مجموعات:

أنظُّم مع مجموعتي بطاقة نتحّدث فيها عن مواصفات 

المسكن الجيد للحمام باالستعانة بالصور السابقة.

أالحظ وأتأمل:

أراد وسيم االعتناء بالحمامة وفراخها، فبحث عبر الشابكة عن معلومات عن تربية الحمام، 

وقام بجمِع المعلوماِت اآلتية: 

يتكاثر الحمام بالبيض، وتضع أعداداً متفاوتة ) 10 	 14( بيضة سنوياً حسب نوع كٍل منها.

ترقد أنثى الحمام على البيض مّدة )18 يوماً( بالتناوب مع الذكر فوق البيض.

 يرّب الحامم يف أبراج خشبيّة 

 أو طينيّة  أو حجريّة 

أو مساكن حديثة.
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أستنتج: ينتج زوجا الحمام ........ فرخاً سنّوياً، ويرقدان بالتناوب قرابة ........ يوماً على الفراخ.

تعّلمُت

هناك ثالثة أشكال لمساكن الحمام:

المساكن البسيطة )تنك، صناديق(.. ١

األبراج الخشبيّة أو الطينيّة أو الحجريّة.. ٢

المساكن الحديثة.. ٣

الهوائيّة،  التيّارات  الشمس وتهويته، وحمايته من  تأمين دخول  الجيّد للحمام:  شروط المسكن 
مل ونشارة خشب، والمحافظة على الفرشة جافّة. باإلضافة إلى فرش أرضه بطبقة من الرَّ

يتكاثر الحمام بالبيض، ويضع أعداداً متفاوتة من 10 بيضات إلى 14 بيضة سنوياً بحسب 	 

نوع كل منها.

ترقد أنثى الحمام على البيض مّدة 18 يوماً بالتناوب مع الذكر فوق البيض.	 

درهم وقاية:

العالجية عند االشتباه  المساحيق  بأحد  الطيور  تعفير 

بوجود الطفيليّات مع مراعاة قواعد السالمة واألمان 

عند إجراء التعفير.

الحامم أقل أنواع الطيور إصابة 

باألمراض، وذلك مليله الشديد 

إىل النظافة واالستحامم، كام 

أنّه ال يُصاب بإنفلونزا الطيور.

التواصل مع األهل

أُخرُب أهيل باملعلومات التي حصلت عليها 

اليوم، وأصّمُم مبساعدتهم أمنوذجاً ألحد 

مساكن الحامم باستعامل املخلفات املتوافرة 

حويل، أو أقوم بزيارة أحد أبراج الحامم 

القريبة، وأسّجل معلوماٍت عىل بطاقة 

أعرضها أمام زماليئ يف الدرس القادم.
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أَختارُ اإلجابة الصحيحة في كّل ممّا يأتي:. ١
يتغذّى الحمام على:	 

نشارة الخشب، الحبوب، السماد.

يرقد زوجا الحمام بالتناوب فوق البيض مّدة:	 

18 يوماً، 22 يوماً، 28 يوماً.

أذكر الشروط الصحيّة المشتركة بين مسكن الحمام ومسكن الدجاج.. ٢
  

  

 

أُكمُل الجدول اآلتي بالعبارات المناسبة:. ٣

النتيجةالسبب

قلّة إصابة الحامم باألمراض. 

 فرش أرضيّة مسكن الحامم بالرمل و النشارة

أصُل كّل مادة مما يأتي باالستعمال الخاص بها ضمن مسكن الحمام:. ٤

فرشة

غذاء
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مشمش

أجرب و استنتج:

أُنعُم النّظر في جدول مراحل نمو شجرة المشمش الذي حصلنا عليه من وحدتنا اإلرشاديّة، 

ثّم أستنتج:

الكلمات المفتاحية:
أشجار الفاكهة	 

تقليم الرتبية	 

التطعيم	 
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مراحل منّو شجرة املشمش

أرسمهامراحل النمو وفق زيارات الحقلالتاريخ
تعّهد النبات والعناية به 

وتسجيل املالحظات

فصل الشتاء

12/شباط/2014

خطّطُت بستاين بحيث تكون 

الزراعة عىل رؤوس مربع عىل أن 

تبعد الغرسة عن التي

 تليها 5 مرت.

مهمه جميله مبساعدة 

ثالثة من زماليئ.

فصل الشتاء

15/شباط/2014

زرعُت الغرَسة املناسبة املطّعمه، 

وقمت بإضافة السامد البلدي 

)عضوي( بكميٍة كافية إليها، ثّم 

قمت بتغطية الجذور بالرتبة.

حفرت حفرة مالمئة 

لحجم الغرسة

أول مرحلة من تقليم الرتبية15/شباط/2014
حّددت طول ساق الغرسة 

80 سم

رويُت الغرسة باملاء.15/شباط/2014
أضفُت كمية كافية من 

املياه العذبة

أربع سنوات من العناية واالهتامم.

أتعهدها بالعناية والرعاية  

يف كل فصل، وأتأكّد من 

سالمتها وأقلّمها مرّة كّل 

عام

15/شباط/2018
موسم الشجرة األول مع تقديم 

ريّة.

متّت سقايتها واستشارة 

املرشد الزراعي.
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مراحل منّو شجرة املشمش

أرسمهامراحل النمو وفق زيارات الحقلالتاريخ
تعهد النبات والعناية به 

وتسجيل املالحظات

اإلزهار15/آذار/2018

تقديم رية.15/نيسان/2018

منّو الشجرة وجامل 

أوراقها وظهور مثار صغرية 

خرضاء.

تقديم رية.1/أيار/2018
ازدياد حجم الثامر وبقاء 

لونها األخرض.

تقديم رية.1/حزيران/2018
نضج الثامر وتلونها باللّون 

األصفر الربتقايل.

املوسم رائع.15/حزيران/2018

مالحظات املرشد الزراعي املرشف: زّودنا باإلرشادات لالنتباه إىل إصابة الشجرة مبرض التصمغ أو حرشة الحفار التّخاذ اإلجراءات 

الالزمة.
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 أستنتجُ:   
 

أناقُش زمالئي ونسجل خطوات زراعة غرسة المشمش وفق الجدول السابق

من تاريخ 12/شباط ولغاية 20/شباط:

تواصل شفوي:

أسأُل زميلي عن المّدة الزمنيّة التي استغرقتها الغرسة حتى أثمرت.

بناءً على معلومات الجدول السابق أكمُل العبارات اآلتية بالمفردات المالئمة:

يُزرع المشمش في شهر.................... .

يحتاج المشمش خالل العام الواحد إلى نحو ........... رية.

يبدأ نضج ثمار المشمش في شهر..................

أناقش زميلي المجاور لي بمالحظات المرشد الزراعّي، ثّم أُخبُر زمالئي عن اإلصابات التي 

قد تتعّرض لها أشجار المشمش.

أجّرب وأستنتج:

أعمل مع زمالئي ومعلّمي والمرشد الزراعي على تنفيذ عملية زراعة غرسة التين المطّعمة في 

حقل المدرسة )في حال عدم توافّر الحقل تُزرُع الغرسة في وعاء أو كيس كبير(. باالعتماد 

على الخطوات التي تعلمناها سابقاً وأُسجل مالحظاتي في الجدول اآلتي:
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مراحل منو شجرة التني

أرسمهامراحل النمو وفق زيارات الحقلالتاريخ
تعهد النبات والعناية به 

وتسجيل املالحظات

مالحظات املرشد الزراعي واملعلم املرشف:

تعّلمُت:

المشمش شجرة تنمو في المناطق ذات . ١

المناخ المعتدل، ويزرع مرويّاً، وتُقطف 

ثماره في شهر حزيران.

التين شجرة تنمو في المناطق ذات المناخ المعتدل والحار الجاف، وتزرع بعالً أو رياً، . ٢

وتُقطف ثماره بدءاً من شهر تموز.

يَُعدُّ شهر شباط الموعد المناسب لزراعة الغراس المطّعمة لألنواع متساقطة األوراق.

يُفيدنا تقليم الرتبية بـتشكيل هيكل قوّي 

للّشجرة، والدخول بطور اإلمثار مبكراً، 

وتسهيل عمليات الخدمة، وتحسني تهوية 

الشجرة وتعريضها ألشّعة الشمس.

التواصل مع األهل

أُخرُب أهيل مبا تعلّمته اليوم حول زراعة 

املشمش والتني، وأبحُث بالتعاون معهم عن 

الفروق بني الغرسة املطّعمة وغري املطّعمة، 

وأسجل نتائج بحثي ألعرضها أمام زماليئ.
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أُرتّب باستعمال األعداد خطوات زراعة غرسة المشمش وصواًل . ١
الى المنتج النهائي.

أضع إشارة صح )�( أو إشارة غلط )�( في نهاية كّل عبارة ممّا يأتي:. ٢
قد تصاب شجرة المشمش بمرض التصّمغ  	 

تحتاج شجرة التين إلى الرّي بكمياٍت كبيرة من الماء  	 

-أَختارُ اإلجابة الّصحيحة ممّا بين القوسين في كلٍّ ممّا يأتي:. ٣
)شباط، نيسان، حزيران(.	  موعد زراعة المشمش    

)شباط، نيسان، حزيران(.	  موعد قطاف ثمار المشمش   

)الزراعة، القطاف، التقليم(.	  يختلف المشمش عن التين بموعد  
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أحذف من الجدول حروف الكلمات اآلتية:

الحمّى المالطيّة، السّل

بمليةات

ليساميل

لحىحقا

لمالطع

بعد حذف تلك األمراض سأحصل على عدد من حروف، أرتبها ألتعّرف آليّة التعامل مع الحليب 

للوقاية من هذه األمراض.  

أجّرب وأستنتج:

أجّرُب بمساعدة زمالئي ومعلّمي:

المستلزمات: موقد، حليب، وعاءان معدنيّان أحدهما قطره أكبر من اآلخر.

مبساعدة معلّمي وإرشافه أرفع الوعاء عىل أضع الحليَب يف الوعاء.

النار يف حاّمم مايّئ حتّى متام الغليان.

الكلمات المفتاحية:

الحليب	 

التعقيم	 

البسرتة	 

التكثيف	 
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أسّجُل مالحظاتي، وأخبُر زمالئي بما حصلت عليه من نتائج .............

أالحظ وأتأمل:

أُنعُم النّظر في الصور اآلتية ثّم أجيُب:

تواصل شفوي:

أي من الحليب في الّصور الّسابقة صّحّي؟

ما نوعيّة التعقيم الذي نُْجريِه للحليب منزليّاً؟

أناقُش زميلي، وأكتشُف آليات تعقيم الحليب في 

المصانع؟

أالحظ وأتأمل:

أُنعُم النّظَر بصور خطوط إنتاج الحليب التي حصلنا عليها من أحد المعامل الوطنيّة:

حليب
مبسرت
حليب
مبسرت

حليب
مكثف
حليب
مكثف

حليب
مبسرت

حليب
مبسرت

حليب
مبسرت

حليب
مبسرت

حليب
مبسرت

حليب
مبسرت

٦٣ درجة
مدة نصف ساعة

حليب
مكثف

حليب
مكثف

حليب
مكثف

حليب
مكثف

حليب
مكثف

حليب
مكثف

يحتوي الحليب عىل بروتني، 

وسكريات، ومواد دسمة، وأمالح 

معدنية، وفيتامينات، وماء، وهي 

رضورية لنمو عظامنا وصّحة أجسامنا.
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تواصل شفوي:

أناقُش زمالئي مستعيناً بمعلّمي ألعرف الفرق بين العمليّات الموجودة في خطّي إنتاج الحليب 

)البسترة، التكثيف(.

أبحُث مع زمالئي عن عمليات حفظ أخرى تطبّق على الحليب؟

 أستنتج:  يمكن حفظ الحليب بطرائق غير الغلي منها:  
)البسترة، التعقيم، التكثيف، التجفيف، والتجميد(.

تعّلمُت:

نحصل على الحليب من البقر والغنم والماعز السليمة من األمراض.	 

يُنْقُل الحليب من المزارع إلى المعامل بسيارات مبّردة للمحافظة عليه.	 

ُل غلي الحليب بحّمام مائي قبل استعماله.	  يُفضَّ

هناك طرائق متعددة لحفظ الحليب: البسترة، التعقيم، التكثيف، التجفيف، التجميد، 	 

التبريد.

التواصل مع األهل

أُخرُب أهيل باملعلومات التي تعلّْمتُها اليوم، 

وأقدُم مساعديت لهم عند قيامهم بغيل 

الحليب، وأبحث مبساعدتهم عن أسامء 

معامل إنتاج الحليب مبسرتاً يف الجمهوريّة 

العربيّة السوريّة.
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أَمْأُل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة:. ١
يُنقل الحليب من المزارع للمعامل بوساطة ...............	 

و...............، 	   ،............... الحليب:  حفظ  أشكال  من 

و...............، و...............

أكمل المخّطط اآلتي:. ٢
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أالحظ وأتأمل:

في أثناء زيارة المرشد الزراعّي لمدرستنا طلب إلينا مدير المدرسة عرض نتائج الزراعة التي 

نّفذتها مجموعتان في مدرستنا.

مجموعة زرعت أزهار األقحوان بحديقة 

املدرسة أو يف حقيَل الصغري
مجموعة زرعت أزهار الغريب يف بيت محمّي

أُنعُم النّظَر في الجدول اآلتي، ثّم أستنتُج:

الكلمات المفتاحية:

األزهار	 

التّطويش	 

التّظليل	 

االقحوان	 
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االستخداماتموعد القطفاالحتياجاتالرتبةطريقة الزراعةموعد الزراعةاألزهار

األقحوان

بدءاً من شهر 

آب

بذور يف سطور 	 

يف حقيل 

الصغري

الزراعة يف 	 

أصص

تُجّهز الرتبة 	 

قبل الزراعة 

بشهر

الرتبة خفيفة 	 

وخصبة 

وجيدة 

الرصف

الري	 

التظليل	 

التسميد املتكامل 	 

بعد شهر من 

زراعتها عىل دفعتني 

بينهام شهر

التعطيش5 أيام 	 

قبل نقلها لألرض 

املستدمية.

الحصول عىل 	 

الشتول يف 

شهر أيلول، 

أزهاره صفراء 

أو برتقالية 

اللون وعدمية 

الرائحة

يُزرع ألغراض 	 

الزينة يف 

الحدائق

أو نباتات 	 

كنبات تحديد

أو ألغراض 	 

طبية.

الغريب

تؤخذ الُعقل 

يف منتصف 

كانون الثاين

طول الُعقله 	 

من )8-10سم( 

التي أخذت 

مسبقا من 

نبات كبري

تزال األوراق 	 

السفلية

تقص ثلث 	 

نصل األوراق 

العلوية

تزرع الُعقلة 	 

يف بيت محمي 

جّهز مسبقا 

بظروف خاصة 

تتشكل الجذور 

بعد أسبوعني 

وتجرى عملية 

تطويش.

الري الدوري	 تربة خفيفة

التّسميد عىل 	 

دفعات قبل األزهار 

ويوقف التسميد 

فرتة اإلزهار يف 

البيت املحمي

ننفذ التطويش 	 

ثم التظليل)عند 

ارتفاع الحرارة( يف 

مرحلة األزهار يك ال 

تحرتق.

تركيب دعامات يك 	 

ال تنكرس.

تزهر الّنباتات 	 

يف فصل 

الخريف 

والشتاء

يستخدم 	 

يف تنسيق 

الحدائق
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تواصل شفوي:

أناقُش زمالئي وأُسّجل الفروقات بين خطوات زراعة كل نوع من األزهار وفق الجدول السابق.

بناءً على معلومات الجدول السابق أكمل العبارات اآلتية بالمفردات المالئمة:. ١

تزرع بذور األقحوان بدءاً من شهر...............	 

تحتاج زراعة األقحوان إلى تربة..........، في حين يحتاج نبات الغريب إلى تربة............	 

تُزرع عُقل نبات الغريب في بيت ......................	 

تجرى عملية )التطويش( بعد............. من الزراعة، بهدف تشكيل..............	 

أين تتّم الزراعة الطبيعية؟ وأين تتم الزراعة المحميّة؟. ٢

عمل مجموعات:

أعمل مع زمالئي في المجموعة وبإشراف معلمي على تقسيم الحقل المخصص لشعبتنا إلى 

األزهار، وأسّجل  تعلّمناه، وأزرع  ما  معاً  لنطبّق  الصغير  أستعمل حقلي  أو  مساكب صغيرة، 

مالحظاتي في الجدول اآلتي:
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مراحل زراعة:  األقحوان/  الغريببطاقة املجموعة رقم: ............ 

موعد الزراعةشكل البذور

مراحل النمو وفق 

أرسم مراحل النموزيارات الحقل

تعّهد  النبات 

والعناية به أسجل 

موعد القطافمالحظايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظات املعلم املرشف: 

أقومُ مع مجموعتي بتنسيق طاقة من األزهار إلهداء منتجنا لكل مجموعة من زمالئنا.

هل تعلم أّن أزهار األقحوان تُسّمى 

أزهار السعادة، ألنّها تبعث السعادة 

والرسور يف النفس. ويستخرج منها 

ملّونات طبيعيّة تُستعمل يف طعامنا.
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تعّلمُت:

نبات عشبّي حويل شتوّي مزهر، أزهاره مزدوجة 

صفراء أو برتقالية اللون عدمية الرائحة.

ُيزرُع ألغراض الزينة يف الحدائق أو ألغراض 

طبّية، ملا له من فوائد طبّية متعّددة منها 

مسّكن لألمل.

وألوانها، ويُْستَْخَدُم يف تنسيق الحدائق وإنتاج يتميّز بتنّوع كبري يف أشكال أزهاره وأحجامها نبات معّمر عشبي، يُزْهُر يف فصل الخريف والشتاء، 
األُصص املُزهرة.

التّطويش: هو قص 
القّمة النّامية من 

النّبات لتشجيع منو 
الرباعم الجانبيّة.

التّظليل: تجنيب 
النّبات أشّعة الّشمس 

املبارشة.

التواصل مع األهل

أُخرُب أهيل مبا تعلّمته اليوم حول زراعة 

أزهار األقحوان والغريب، وأبحث بالتعاون 

معهم عن الفوائد الطبيّة لكّل منهام، 

وأسّجُل نتائج بحثي ألعرضها أمام زماليئ.
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أصُل الصورة بالعبارات المعبّرة عنها:. ١

تُزرع في النصف الثاني من آب.	 

تُباع في محالت الزينة وبيع الزهور.	 

يُستْخَرُج منها ملّونات غذائيّة.	 

تُْزَرُع بدءاً شهر نيسان ولغاية أيار.	 

أَختارُ اإلجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:. ٢
العشبية، الشجيرات، الشوكية.	  نبات األقحوان تَُعدُّ من النباتات: 

تصنيع المنظّفات، تنسيق الحدائق، تغذية اإلنسان.	  زهرة الغريب تُْستَْخَدمُ في:  

يأتي، . ٣ ممّا  سأختارُ  المزهرة  النباتات  أنواع  أيّ  األزهار،  دائمة  حديقة  على  الحصول  أردَت  إذا 
ولماذا؟

األقحوان، القرنفل، النرجس، الغريب، الجوري، الياسمين.

هذه 

الزهرة تتفّتح نهاراً 

وتنغلُق مساًء وال أعرف اسمها.. تشبه 

زهرة دوار الشمس، ولكنها ليست 

هي! أَفيدوين ألعرف 

اسمها؟
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1- أذكر أنواع َمساكْن الح�م؟

2- يُشرتط يف مسكن الح�م ....................

ل الح�م .................... غذاًء له. 3- يُفضِّ

4- ملاذا يَُعد الح�م أقل أنواع الطيور إصابة باألمراض؟

5- يحتاج الح�م إىل .................... يوماً ليحصَل عىل  

    فراخ جديدة.

المحطة ا�ولى
1- كيف أجّهز الرتبة لزارعة غراس املشمش؟

2- أيه� يحتاج إىل رّي أك©َ املشمش أم الت¨؟

3- تُزَرع غراس املشمش والت¨ يف فصل........، و َ®ُر بخطوت         

    الزارعة ِوفق اآل³:........

4- نستثمر ºار املشمش والت¨ الناضجة لصناعة..............

5- أعّدد األمراض األك© شيوعاً التي يتُصاب بها أشجار املشمش،

    وأذكُر طريقًة للوقايِة منها.......

أجيب عن األسئلة اآلتية، ثّم ألّون األشجار التي تحمل إجابا³ الصحيحة لننطلق

المحطة الثانية

أنشطة	

وتدريبات	

الوحدة

وقت االنتهاء وقت البدء

أرسم عقارب الساعة التي تُعّرب عن

وقت بدء التنفيذ عىل الساعة األوىل،

وبعد انتهاË من أداء األنشطة أرسُم عقارب 

.Ëالّساعة ألقارن وقت التنفيذ مع زمال

:�بعد دراستي هذه الوحدة، أضفت إىل معلوما� ما يأ

أك� ما جذب اهت�مي من معلومات هذه الوحدة:



1- أذكر أنواع َمساكْن الح�م؟

2- يُشرتط يف مسكن الح�م ....................

ل الح�م .................... غذاًء له. 3- يُفضِّ

4- ملاذا يَُعد الح�م أقل أنواع الطيور إصابة باألمراض؟

5- يحتاج الح�م إىل .................... يوماً ليحصَل عىل  

    فراخ جديدة.

المحطة ا�ولى
1- كيف أجّهز الرتبة لزارعة غراس املشمش؟

2- أيه� يحتاج إىل رّي أك©َ املشمش أم الت¨؟

3- تُزَرع غراس املشمش والت¨ يف فصل........، و َ®ُر بخطوت         

    الزارعة ِوفق اآل³:........

4- نستثمر ºار املشمش والت¨ الناضجة لصناعة..............

5- أعّدد األمراض األك© شيوعاً التي يتُصاب بها أشجار املشمش،

    وأذكُر طريقًة للوقايِة منها.......

أجيب عن األسئلة اآلتية، ثّم ألّون األشجار التي تحمل إجابا³ الصحيحة لننطلق

المحطة الثانية

أنشطة	

وتدريبات	

الوحدة

وقت االنتهاء وقت البدء

أرسم عقارب الساعة التي تُعّرب عن

وقت بدء التنفيذ عىل الساعة األوىل،

وبعد انتهاË من أداء األنشطة أرسُم عقارب 

.Ëالّساعة ألقارن وقت التنفيذ مع زمال

:�بعد دراستي هذه الوحدة، أضفت إىل معلوما� ما يأ

أك� ما جذب اهت�مي من معلومات هذه الوحدة:



� الزراعّية بطرائق متنّوعة.
�
حفظ منتجا

ا. رانب وا�عتناء ��
�
بية ا� ��

رشادية. الّتواصل ا�فيد مع عنا� وحدتنا ا��

1- أعّدد طرائق حفظ الحليب .......................................

2- أكتُب بإيجاز طريقة تعقيم الحليب: ......................................

3- تحتاج بسرتة الحليب إىل حرارة تبلُغ ............. درجة مئوية

مّدة ............. دقيقة.

4- الحليب غنّي بالعنارص الغذائية، مثل............. و............. و............. و.............

المحطة الثالثة

1- أسّجل الفرق ب£ زراعة كلٍّ من األقحوان والغريب.

2- تُجرى عملية التطويش بعد ............. من الزراعة، بهدف تشكيل .............

3- أعّدد فوائد نبات األقحوان: ............................................................

́ة يف تزي£ الحدائق. 4- أفّرسُ استع·ل أزهار الغريب بك

المحطة الرابعة
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3- تحتاج بسرتة الحليب إىل حرارة تبلُغ ............. درجة مئوية
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2- تُجرى عملية التطويش بعد ............. من الزراعة، بهدف تشكيل .............

3- أعّدد فوائد نبات األقحوان: ............................................................

́ة يف تزي£ الحدائق. 4- أفّرسُ استع·ل أزهار الغريب بك

المحطة الرابعة
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تُولُد األرانب بعيون 

مفتوحة ومغطّاة بالفرو.

يسّمى صغري األرنب 

)الُخرنْق(.

الغذاء املفّضل لألرنب 

هو الجَزر.

تعيش األرانب بني 8 إىل 

12 سنه تقريباً.

أُصنّف المعلومات في البطاقات السابقة: حقيقة – خرافة.

أتأّمل ثم أجيُب:

أُنعُم النَّظر في الصور اآلتية، ثّم أجيب:

الكلمات المفتاحية:
األرانب	 

الفّصة	 

الربسيم	 
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تواصل شفوي

أناقُش زمالئي لنستنتج الصفات المشتركة بين الحيوانات في الصور السابقة.

أّي من الحيوانات السابقة نستطيع تربيته في المزرعة؟

أناقُش زميلي بالفوائد التي نحصل عليها من تربية األرانب، ثّم أُكمل الجدول:

.......................اإلنسانالرتبة

   يُفيُد األرنب 

أتأّمل ثم أجيُب:
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تواصل شفوي

ماذا تقّدم الطفلة إلى األرانب في الصورة السابقة؟. 1

مه لألرنب الذي أربّيه . ٢ ما الغذاء الذي يمكن أن أقدَّ

وأهتّم به؟ 

أحاور زمالئي حول أهميّة تربية األرانب في تأمين دخل إضافّي لمربّي األرانب.

تعّلمُت

تُقّدم لنا األرانب اللّحم والفراء والّسماد.

تعيش األرانب على العلف األخضر )أوراق النباتات، بقايا الخضار والثمار، الفّصة، البرسيم( 

إضافة إلى األعشاب الجافّة والحبوب الجافّة )الشعير، والذرة(.

ماذا ترى؟
أُحّدث زمالئي حول ما أعرفه عن تربية 

الحيوان األليف الذي رأيته.

يحتاج األرنب إىل بعض 

األفرع أو األغصان 

املتخّشبة ليقضمها، مّم 

يُساعده عىل َشحِذ أسنانه.

التواصل مع األهل

أُخرب أهيل مبا تعلّمته اليوم، وأزور 

مسكن األرانب يف إحدى املزارع القريبة، 

وأسّجل معلومات حول كيفيّة العناية 

بها، وأُخرُب زماليئ مبا شاهدته يف الدرس 

القادم )ميكن الحصول عىل املعلومات 

من مصادر التّعلّم أو من الّشابكة(.
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أشطبُ حروف الكلمات اآلتية من المربعات ألحصل على اسم . 1
الحيوان الذي يتغّذى عليها ثمَّ أكتبه: 

برسيم - فّصة - جزر - فجل

ف

ج

ج م

بنز

ابفي

رصأ

ر

لس

ل ة

ر

أضعُ إشارة صح )�( أو إشارة غلط )�( في نهاية كّل عبارة من العبارات اآلتية:. ٢
 -............... تعيش األرانب البريّة في جحور 

 -............... لحم األرانب غير صالح لالستهالك البشرّي  

أصُل األرنب إلى غذائه المناسب:. ٣

برسيم لحم بقايا مثار

أَختارُ اإلجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:. ٤
يقّدم لنا األرنب: الفراء - الصوف - الجلد.- 

 يقضم األرنب بعض األفرع أو األغصان المتخّشبة بهدف: - 

التغذية - شحذ أسنانه وتقويتها.
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أهدى السيّد سمير ابنته لينا زوجين من األرانب بمناسبة عيد 

مولدها.

أتأّمل ثم أجيُب:

الكلمات المفتاحية:
تربية األرانب	 

سّن الفطام 	 

مسكن األرنب	 
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تواصل شفوي

لوكنُت مكان لينا ما الخطوة األولى التي سأقوم بها لتربية األرانب؟. 1

أناقُش زميلي لنستنتج معاً المواد التي أحتاج إليها في صنع مسكن صحي لزوجين من . ٢

األرانب:

،    ،    ،    ،    ،  القش،   

   ،    ،    

أُحاور زمالئي لنستذكر مواصفات مسكن كّل من الدجاج والحمام، ونستنتج مواصفات . ٣

المسكن المالئم لألرانب.

 

 

االستنتاج: الشروط الواجب مراعاتها عند إعداد مسكن لألرانب:
التهوية واإلضاءة الجيّدة، سهولة الخدمة والتنظيف، الحماية من األمطار ومن أشّعة الّشمس 

المباشرة.

أتأّمل ثم أجيُب:

٣١-٣٤ يوم شهر١٠ أيام
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تواصل شفوي

أعتمُد على السلسلة السابقة وأكمل الجدول اآلتي:

رعايتها لصغارهامّدة الحملفرتة التزاوجاملراحل

   عدد األيام

أناقُش زمالئي في مجموعات حول العبارة اآلتية:

)تَُعدُّ تربية األرانب من المشاريع السهلة والمربحة(

ثّم أسّجُل نتائج عملنا:

األقفاص الحديثة لرعاية األرانب تتكّون من 

قسم مخصص للوالدة وقسم أكرب يسّمى املرسح 

مصنوعة من الشبك )معدين أوبالستيك( بحيث 

يسهل التّخلّص من املخلفات ) روث- بول( 
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تعّلمُت

 ،)cm 75-50( وارتفاعه ،)cm 75-50( وعرضه ، )cm 150( يبلغ طول مسكن األرنب

وارتفاع قواعده )cm 50(، وتُفَرُش أرض المسكن بطبقة من نشارة الخشب على أن تُبّدل مّرة 

أسبوعياً، مع مراعاة وضع القش في القسم المخّصص للنوم أو الوالدة.

لتربية األرانب توضع األنثى مع الذكر مّدة 10 أيام، ثّم تُعزل في مسكن خاّص بها خالل فترة 

الحمل )31-34( يوماً، وبعد الوالدة تُتَرك مع صغارها حتّى بلوغهم شهراً )سّن الفطام(، حيث 

تُنقل الصغار إلى مسكن خاّص بهم. أمّا األنثى األم فيمكن إعادتها إلى مسكن الذكر.

الشروط الواجب مراعاتها عند صنع مسكن لألرانب:

التهوية واإلضاءة 

الجّيدة

سهولة الخدمة 

والتنظيف

الح�ية من 

األمطار
الحفاظ عىل 

الحرارة املعتدلة
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درهم وقاية:

األرانب  مسكن  تنظيف  على  الحرُص  ينبغي 

وأدوات الطعام والشراب مّرة أسبوعياً، وتعقيمه 

األنثى مع  نقل  بعد  أو  أشهر  ثالثة  بالكلس كّل 

صغارها )بعد الفطام(، تمهيداً الستخدامه عند الوالدة القادمة.

أتفّكر:

ما الحاّسة األقوى لدى األرنب؟ ولماذا؟

يجب أن تكون أرضية القفص مائلة، 

لسهولة ترصيف مخلّفات األرنب، 

ويُراعى يف أثناء صنع املسكن أن يكون 

السقف مائالً وعازالً للرطوبة والحرارة.

التواصل مع األهل

أخرب أهيل مبا تعلّمته اليوم، وأطلب 

منهم مساعديت يف التعرّف عىل أنواع 

أخرى من مساكن األرانب، وأسّجل ما 

توّصلُت إليه عىل بطاقة أعرضها أمام 

زماليئ يف الدرس القادم.
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ما هو؟. 1
نباٌت يتناوله األرنُب لونه أصفُر برتقالي  - 

شيءٌ مشترك بين األرنب والدّب  - 

أَختارُ اإلجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:. ٢
يتراوح عرض مسكن األرانب بين 50 إلى cm 75، في حين يتراوح طوله بين:- 

.)cm 150 ،75 ،50(

عند تصميم مسكن األرانب ينبغي أن تكون أرضيَّة القفص:- 

)مائلة، متعّرجة، مستوية(.

للحفاظ على صحة األرانب يجُب تعقيم المسكن بالكلس مّرة كل:- 

)1 شهر، 3 أشهر، 12 شهر(.

أُكمُل المخّطط اآلتي:. ٣
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أتأّمل ثم أجيُب:

ِف طرائق حفظ المنتجات الزراعيّة،  نظمت إدارة المدرسة رحلة إلى معمل الكونسروة لتعرُّ

فحصلنا على المعلومات اآلتية:

الفوائدطريقة الحفظاسم طريقة الحفظموسم اإلنتاجنوع النبات

مشمش

الحفظ بالّسكرالّصيف
إضافة السكر إىل الثمر

)مرّب، قمر الّدين(

توفُّر غذاء عىل مدار السنة.	 

حفظ اإلنتاج الفائض من 	 

التّلف.

تأمني دخل إضايّف لألرسة.	 

الخيار

التّخليلالّصيف
حفظها مبحلول ملحّي مع 

قليل من الخّل

الكلمات المفتاحية:
التخليل	 

التجفيف	 

التجميد	 
نيسان

السبت

األحد

االثن�

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

2018

1
2
3
4
5
6

8
9

10
11
12
13

15
16
17
18
19
20

22
71421

23
24
25
26
27

29
28

30
31

يُْقطَُف 

الزيتون يف شهر ترشين 

الثاين، ولكنني أتناوله يف بيتنا 

يومياً فكيف ذلك؟؟؟
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الفوائدطريقة الحفظاسم طريقة الحفظموسم اإلنتاجنوع النبات

ملوخية

التّجفيفالّصيف
تعريضها للهواء ليتبّخر جزء 

كبري من مائها
توفُّر غذاء عىل مدار 	 

السنة.

حفظ اإلنتاج الفائض من 	 

التّلف.

تأمني دخل إضايّف لألرسة.	 

الفول

  الّربيع

تواصل شفوي:

أُناقش زميلي حول طرائق حفظ المنتجات الزراعيّة لكّل من الفواكه والخضار السابقة، وأستنتُج:

طرائق حفظ 
المنتجات 

الزراعية
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تطبيق:

أُعاون زمالئي في المجموعة وبإشراف معلّمي على وضع نماذج من الخضار والفاكهة )التي 

تعلّمناه، وأسّجل  لما  تطبيقاً  المدرسّي  المعرض  منّصة  بطرائق مختلفة( على  قمنا بحفظها 

مالحظاتي في الجدول اآلتي: 

طريقة الحفظ:  لفت/  بازالء/  تنيبطاقة املجموعة رقم: ............ 

االستفادة من املنتجأسجل مالحظايتأرسم مراحل الحفظأذكر اسم الطريقةاسم املنتج

     

مالحظات املعلم املرشف: 

أقومُ مع مجموعتي بإهداء إحدى منتجاتنا لكّل مجموعة من زمالئنا.

تعّلمُت

هناك طرائق عديدة لحفظ المنتجات الزراعيّة مثل:

التخليل، والتبريد، والتعليب، والتجفيف، والتجميد.

يُراعى أن تكون 

املنتجات الزراعيّة 

نظيفة وطازجة 

قبل عملية الحفظ.

التواصل مع األهل

أُخرُب أهيل مبا تعلّمته اليوم، ثّم أقوم 

مبساعدتهم بإعداد قامئة بأنواع املنتجات 

الزراعيّة التي نعمل عىل حفظها عادًة، 

وأُبنّي طريقة الحفظ، ثّم أعرضها أمام 

زماليئ يف الدرس القادم.
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أُصحح ما تحته خط في كّل من العبارات اآلتية:. 1
يُحَفُظ الزيتون بإضافة السكر:  - 

يُحَفُظ التين بطريقة التخليل:  - 

أُعطي تفسيرًا علميًا لما يأتي:. ٢
لحفظ ثمار البامياء في موسمها تعّرض للهواء الجاف؟  - 

أحلُّ الكلمات المتقاطعة:. ٣
أفقّي:

طريقة لحفظ الخيار.. 1

أحرف متفّرقة.. ٢

نبات جذرّي يؤكل.. ٣

آخر حرف هجائي.. ٤

نوع من البهارات.. ٥

عمودي:

طريقة لحفظ األغذية.. 1

أحرف متفّرقة.. ٢

عكس نهار.. ٣

بذور طعمها لذيذ.. ٤

ت
ويج

ل
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أتأّمل ثم أجيُب:

بمناسبة يوم البيئة العالمي كلّف مدير المدرسة الصف الرابع تصميم معرض لهذه المناسبة، 

وإجراء بحث عن الوحدة اإلرشاديّة في المنطقة يتناول هيكليتها ودورها، فقّرر التالميذ اختيار 

فريق إعالمّي من بينهم للقيام بالزيارة بإشراف المعلم وتوزيع المهام بينهم.

وّزع اإلعالميون الصغار أنفسهم على مجموعتين على أن تتولى كل مجموعة إعداد تقرير عن 

عملها في نهاية مهمتها، فتولّت المجموعة األولى البحث في هيكلية الوحدة اإلرشادية وتولّت 

المجموعة الثانية البحث في دورها ومهامها.

قامت المجموعة األولى بتنظيم عملها على النحو اآلتي:

مهامي بعد الزيارة:مهامي يف أثناء الزيارة:مهامي قبل الزيارة:

األسئلة التي سأطرحها؟

ما الهدف من وجود الوحدة . 1

اإلرشاديّة يف الريف؟

 ما عنارص الوحدة اإلرشاديّة ؟. 2

 

3 . 

كيف أوزّع األسئلة واملهام بني أعضاء 

مجموعتي؟

)مذيع، مسّجل، محّرر، ُمصوِّر، منتج...(.

ما الهديّة التي سنأخذها معنا وتكون 

من إنتاجنا أو صناعتنا؟

االلتزام  باللباس املدريّس لجميع أعضاء 

الفريق والهندام الالئق.

اختيار عبارات تعريفيّة ومفردات 

مناسبة عند البدء بطرح األسئلة 

واالنتهاء منها، مثل:

لو سمحت، من فضلك، شكراً لحسن 

االستقبال ...إلخ.

تنفيذ املهام اآلتية:

املذيع: يطرح األسئلة.

املسّجل: يُسّجل اإلجابات.

املصّور: يلتقط الصور.

املالحظ: يُسّجل مالحظاته. ومشاهداته 

يف أثناء الزيارة

يسّجل املحّرر اإلجابات التي تّم 

الحصول عليها.

يختار املُنتج الصور املناسبة مّم تّم 

التقاطه ،ويقّدمها لقائد املجموعة 

إلضافتها ضمن العرض.

يُعدُّ قائد املجموعة البحث ويُجّهزه 

للعرض يف الوقت املحّدد له.

الكلمات المفتاحية:

الوحدة اإلرشاديّة	 

املهندس الزراعي	 

الطبيب البيطرّي	 

الفنّي الزراعّي	 
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أَختاُر مجموعتي وأُباشر عملي فوراً، وأسّجُل نتائج البحث:

التاريخ:     عنوان البحث:      
إعداد:     

اآلتية:  المعلومات  الوحدة اإلرشادية في منطقتنا حصلنا على  إلى  بعد زيارتنا 

الوحدة اإلرشادية هي:  

. تتألف الوحدة اإلرشادية من  

مالحظاتي:      مالحظات المعّلم:  

التوقيع:
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تعّلمُت

الوحدة اإلرشاديّة:
بناء حكومّي في القرية، يضّم عدداً من الغرف، ويعمل فيها أشخاص مهّمتهم تقديم اإلرشادات 

الزراعيّة لفاّلحي القرية والقرى المجاورة بها.

عناصر الوحدة اإلرشاديّة:
رئيس الوحدة اإلرشاديّة وعددٌ من الموظفين، هم: المهندسون الزراعيّون)المرشدون الزراعيّون(، 

األطّباء البيطريّون، الفنيّون الزراعيّون والبيطريّون، المستخدمون.

ترُشِف الوحدة اإلرشادية عىل تنفيذ الخطّة 

الزراعية، وتزّود وزارة الّزراعة باإلحصائيات 

الاّلزمة )أعداد الرثوة الحيوانية - الكميات 

اإلنتاجية للمحاصيل.....

التواصل مع األهل

أُخربُ أهيل بنتائج زيارتنا وما تعلّمناه 

عن الوحدة اإلرشاديّة الزراعّية 

واالنطباع الذي خرجنا به.
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أرتّبُ العبارات اآلتية ألحصل على تعريف الوحدة اإلرشاديّة:. 1
يعمل بها أشخاص - بناء حكومّي – يقّدمون الخدمات - 

الغرف. من  يضّم عدداً  للفالحين –  والنصائح   الزراعيّة 

  

 

أكمل المخّطط اآلتي ألوّضح عناصر الوحدة اإلرشاديّة:. ٢

!

رئيس الوحدة 
ا�رشاديّة
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أتأّمل ثم أجيُب:

استكماالً للتحضيرات ليوم البيئة طَلب إلينا المعلّم استثمار زيارتنا للوحدة اإلرشاديّة لتجهيز 

لوحة حائط نشارك بها في معرض المدرسة، تتضّمن معلوماٍت عن دور الوحدة اإلرشاديّة في 

تطوير العمل الزراعّي، فشّكلنا فريقاً لتنفيذ هذه المهّمة: اختاَر كل قيادي في المجموعة عمَل 

مجموعته، ونظَّم العمل بين أفرادها على النحو اآلتي:

مهامي بعد الزيارة:مهامي يف أثناء الزيارة:مهامي قبل الزيارة:

ما األسئلة التي سأطرحها؟

ما دور املرشد الزراعي؟. 1

ما الخدمات التي تقّدمها الوحدة؟. 2

ما نوع االستشارات التي تصلكم . 3

كثرياً ؟

كيف أوزّع األسئلة واملهاّم بني أعضاء 

مجموعتي؟

)مذيع، مسّجل، محّرر، مصّور، منتج...(.

ما الهديّة التي سنأخذها معنا وتكون 

من إنتاجنا أو صناعتنا؟

االلتزام باللباس املدريس والعناية 

بالنظافة واختيار عبارات ترحيبيّة 

ومفردات مناسبة عند البدء بطرح 

األسئلة واالنتهاء منها مثل:

لو سمحت، من فضلك، شكراً لحسن 

االستقبال.

تنفيذ املهام اآلتية:

املذيع: يطرح األسئلة.

املسّجل: يُسّجل اإلجابات.

املصّور: يلتقط الصور.

املالحظ: يُسّجل مالحظاته. ومشاهداته 

يف أثناء الزيارة.

يُسّجل املحّرر اإلجابات التي حصلت 

عليها املجموعة.

يختار املُنتج الصور املناسبة مّم تّم 

التقاطه.

يعدُّ القيادي يف املجموعة البحث 

وتجّهزه للعرض يف الوقت املحدد له.

أباشُر العمل مع مجموعتي ونقوم بمساعدة المجموعة األولى في تجهيز لوحة حائط لوضعها 

في المعرض المقّرر افتتاحه في يوم البيئة.

الكلمات المفتاحية:
املرشد الزراعي	 

األدوية الزراعيّة	 

الخطّة الزراعيّة	 
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مجلة حائط
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الم�ح الزراعي الجّوال

تعّلمُت

من مهام الوحدة اإلرشادية الزراعيّة:

معرفة المساحات الزراعية وأنواع الزراعات في المنطقة.- 

معرفة مشكالت الفاّلحين الزراعيّة.- 

تقديم النصائح واإلرشادات الحديثة.- 

تطبيق الخطّة الزراعيّة الخاّصة بالقرية.- 

االهتمام باألسرة الريفيّة.- 

دور المرشد الزراعّي: التّعاون مع 

حّل مشكالتهم  على  الفالحين 

وتعليمهم  الزراعيّة واالجتماعيّة 

الطرائق الحديثة في الزراعة.

املرسح الزراعي الجّوال 

هو مرسح متنّقل يقّدم 

إرشادات زراعيّة عن 

طريق فقرات فنيّة محبّبة.

التواصل مع األهل

أُخربُ أهيل باملعلومات التي تعلّْمُتها 

اليوم، ثّم أقوم مبساعدة مجموعتي 

بصنع بطاقات دعوة نقّدمها إىل أرُسنا 

من أجل حضور معرضنا يف يوم البيئة.
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أكمُل الفراغ بما يناسبه:. 1
 عندما أعاني من مشكالت زراعيّة ألجأ إلى: - 

 

 من مهام الوحدة االرشاديّة: - 

 

 نتعلم الطرائق الحديثة في الزراعة عن طريق: - 
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 أرسم عقارب الساعة التي تُعبّر عن وقت بدء التنفيذ على الساعة األولى، وبعد 

انتهائي من أداء األنشطة أرسُم عقارب الّساعة ألقارن وقت التنفيذ مع زمالئي.

وقت االنتهاءوقت البدء

أرتّب المقاطع اآلتية بكتابة األرقام في ............... ألحصل على ................ 1
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أصُل بين النبات قبل الحفظ والنبات بعد الحفظ، ثّم أكتب طريقة الحفظ المستخدمة:. ٢

طريقة حفظ العنب: 
طريقة حفظ الزيتون: 

طريقة حفظ المشمش: 
طريقة حفظ القمر الدين: 

113 112



أسّمي األغذية التي يتناولها األرنب فقط، ثّم أعيد األرنب إلى مسكنه عبر الطريق األقصر . ٣

وأكتب أبعاد المسكن.
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أصف الصورة اآلتية بعبارة مالئمة مما تعلمته:. ٤

 أذكُر ثالث حاالت أحتاُج فيها إلى التّواصل مع عناصر الوحدة اإلرشاديّة: - 

    ،     ،    

بعد دراستي هذه الوحدة، أثار إعجابي المعلومات اآلتية:
 

 

بعد دراستي هذه الوحدة، أضفت إلى معلوماتي ما يأتي:
 

 

أكثر ما جذب اهتمامي من معلومات هذه الوحدة:
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المشروعات

أَختاُر مشروعاً مما يأتي ألعرضه في نهاية الفصل الثاني، أو أقترح مشروعاً آخر أَودُّ تنفيذه مع 

زمالئي:

المشروع األوُّل: تصميم مسكن ألحد أنواع الدواجن )دجاج، حمام، أرانب(.
المشروع الثّاني: تصميم حقل أزهار زينة مُزهر على مدار العام.

أقترحُ مشروعًا أود العمل به:  
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مراحل المشروع  التعاوني األول )مسكن الدواجن(:

أصنع مأوى – املهندس الصغري – ألنّها تحتاج....

مرحلة التخطيط
)املعلم واملتعلمني(

 تكوين 3 مجموعات للمتعلّمني وفقاً الختيار كل متعلّم	 

 1- مجموعة تصمم مسكن دجاج.

 2- مجموعة تصمم مسكن حمم.

3- مجموعة تصمم مسكن أرانب.

رشح أهداف املرشوع ملجموعات املتعلمني والتأكيد عىل تنفيذ املرشوع وفق الرشوط التي 	 

تعلمها يف دروس الوحدة املوافقة.

 البحث من خالل املراجع والشابكة عن املفردات اآلتية:	 

العلف املناسب لكل نوع من الحيوانات، مساحة املسكن، مستلزمات املسكن لكل نوع.

تُجهِّز كل مجموعة قامئة باملستلزمات الخاصة مبرشوعها: مخلفات البيئة املنزلية، أعالف 	 

الحيوانات، كرتون، اسرتيو بور، خشب، فلني.

ُد قائد املجموعة األدوار ويوزعها عىل أعضاء املجموعة وفق رغبة كل فرد يف املجموعة 	  يُحدِّ

وتسجل املهام بجوار األسمء لتسليمها للمعلم املرشف.

تضع كل مجموعة خطة زمنية محّددة إلنجاز املرشوع مضبوطة بالتواريخ عىل امتداد الفصل 	 

الثاين.

مرحلة التنفيذ
)املعلم واملتعلمني(

البدء بتنفيذ اإلجراءات واألنشطة التي تُحّقق أهداف املرشوع ومخرجاته: مسكن دواجن 	 

جاهز إّما يف حديقة املدرسة، أو أمنوذج مصغر )ماكيت( للمسكن املطابق لرشوط مسكن 

الحيوان الذي أَختارُه.

مساعدة املتعلّمني يف حال وجود عقبات لحلّها.	 

مناقشة مجموعات املتعلّمني يف ما تمَّ التوّصل إليه.	 

عرض نتائج املرشوع
)مجموعات 

املتعلمني(

إعداد تقرير يتضمن مراحل العمل باملرشوع.	 

عرض النتائج أمام اآلخرين ومناقشتها.	 

عرض نتائج عمل املجموعات يف املعرض الزراعي السنوي وتجهيز وسائل عرض جاذبه من 	 

قبل املجموعات، وتجهيز عبارات لرشح خطوات التنفيذ لضيوف املعرض.

تقييم املرشوع

يُقيّم املتعلّم أداءه ضمن مجموعته ذاتياً من خالل توضيح دوره ومدى فعالية أدائه إلنجاز 	 

املرشوع. ثّم يقيّم أداء مجموعته بشكٍل كامل ومدى تحقق أهداف املرشوع ويعرّب عن 

مشاعره.

تقييم املرشوع من قبل األقران واملعلّم وفق معايري تقويم املرشوعات.	 
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أُقّيُم مشروعي:
االسم الذي اخترناه لمشروعنا  

شعار مجموعتنا  

مالحظاتالنعممعايري تقويم املرشوع

1- قام كل فرد يف املجموعة بدورة عىل أكمل وجه.

2- نّفذت مراحل الخطة وفق الزمن املحدد.

3- البحث الذي أجريناه كان منظّمً ومفيداً.

4- تّم توظيف معلومات البحث يف كل خطوة من خطوات التنفيذ.

5- عرَض الفريق نتائج عمله بشكٍل نهايئ وبصورٍة مالمئة يف الوقت املحدد.

6- املسكن الذي صممناه مطابق للرشوط ومالئم لرتبية الدواجن.

7- أضفنا بعض امليزات إىل املسكن وكانت مفيدة ومالمئة.

  -8

بعض الصعوبات التي واجهتنا في أثناء تنفيذ المشروع:

 

الحلول التي ساعدتنا على تذليل الصعوبات:
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صور من مشروعي:
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مراحل المشروع الثاني فردي )حقل أزهار الزينة(:

أصنع حقيل – املهندس الصغري – أزيّن بيتي.

مرحلة التخطيط
)املعلم واملتعلمني(

يرشح املعلم لجميع املتعلمني فكرة املرشوع ويؤكد عىل أّن األداء فردي.	 

يرشح أهداف املرشوع لجميع املتعلمني: زراعة أزهار الزينه وفق الرشوط التي تعلمها يف 	 

دروس الوحدة املوافقة. وصوالً إىل تنفيذ حقل مصّغر مزهر وجميل ومخطط بشكٍل فني.

البحث من خالل املراجع  والشابكة عن املفردات اآلتية:	 

صفات الرتبه، بذور نباتات الزينة املزهرة )ربيع، صيف، شتاء، خريف(،التسميد، السقاية.	 

يُجّهز كل متعلم قامئة باملستلزمات الخاصة مبرشوعه: مخلفات املنزل العضوية، سمد معدين، 	 

سمد طبيعي )كومبوست(، كرتون، اسرتيو بور، خشب، فلني.

يكتب خطتة الزمنية املحّددة إلنجاز املرشوع مضبوطة بالتواريخ عىل امتداد الفصل الثاين.	 

مرحلة التنفيذ
)املعلم واملتعلمني(

البدء بتنفيذ اإلجراءات واألنشطة التي تحّقق أهداف املرشوع ومخرجاته )اختيار نباتات 	 

الزينة املزهرة، تجهيز الرتبة، تخطيطها بالصورة التي يرغب املتعلم،  العناية والسقاية 

واالهتمم، تجهيز بطاقة مالحظة النبات وتعبئتها وفق ما تعلمناه(، اختيار التنسيق الذي 

سيخطط به الحقل ويضع البذور بحيث يكون الحقل جميالً ومزهراً طوال العام.

مساعدة املتعلّمني يف حال وجود عقبات لحلّها.	 

مناقشة املتعلّمني يف ما تمَّ التوّصل إليه.	 

عرض نتائج املرشوع
)مجموعات 

املتعلمني(

إعداد تقرير يتضمن مراحل العمل باملرشوع.	 

عرض النتائج أمام الزمالء ومناقشتها.	 

عرض نتاج عمل كل املتعلمني يف املعرض الزراعي السنوي وتجهيز وسائل عرض جاذبه 	 

وتجهيز عبارات لرشح خطوات التنفيذ لضيوف املعرض.

تقييم املرشوع
يُقيّم املتعلّم أداءه ذاتياً ومدى تحقيق أهداف املرشوع ويعرّب عن مشاعره.	 

تقييم املرشوع من قبل األقران واملعلّم وفق معايري تقويم املرشوعات.	 
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أُقّيُم مشروعي:
اسم مشروعي:  

شعاري:  

مالحظاتالنعممعايري تقويم املرشوع

1- نّفذت مراحل الخطة وفق الزمن املحدد.

2- البحث الذي أجريته كان منظّمً ومفيداً.

3- تّم توظيف معلومات البحث يف كل خطوة من خطوات التنفيذ.

4- نتائج عميل مالمئة يف الوقت املحدد.

5- الحقل الذي صممته مطابقاً للرشوط وُمزهراً عىل مدار العام.

6- أضفت بعض امليزات للحقل وكانت مفيدة ومالمئة.

  -7

بعض الصعوبات التي واجهتنا في أثناء تنفيذ المشروع:

 

الحلول التي ساعدتنا على تذليل الصعوبات:
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صور من مشروعي:
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التخطيط لمشروعي الُمقَترْح

مّدة تنفيذه............... عنوان املرشوع...............  نوعه: فردي/ تعاوين   

 1. أهداف املرشوع

 2. مستلزمات املرشوع

 3. التخطيط للمرشوع

 4. خطوات تنفيذ املرشوع

 5. عرض املرشوع

 6. تقييم املرشوع

أُقّيُم مشروعي:

مالحظاتالنعممعايري تقويم املرشوع

1. نّفذت مراحل الخطة وفق الزمن املحدد.

2. البحث الذي أجريته كان منظّمً ومفيداً.

3. تّم توظيف معلومات البحث يف كل خطوة من خطوات التنفيذ.

4. املرشوع الذي صممته مطابق للرشوط.

5. أضفت بعض امليزات وكانت مفيدة ومالمئة.

  -6
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صور من مشروعي:

125 124



ة
ّ
المصطلحات العلمي
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املصطلح األجنبياملصطلح باللغة العربية

Agricultural Soilالرتبة الزراعية

Agricultural Soil Componentsمكونات الرتبة الزراعية

Irrigationري )سقاية(

Water Qualityنوعيَّة املياه

Water Resourcesمصادر املياه

Water Pollutionتلّوث املياه

Brochure/Leafletsمطويات

Sterileمعّقمة

Feedعلف

Feederمعلف

Poultry Farmاملدجنة

Incubatorsآالت التفريخ

Jamاملرب

Citric Acidحمض الليمون

Crystallizationالتّسّكر

Squabفرخ الحمم )زغلول(

Baby Pigeonsاألنقاف

(Towers ( Wood  - Clayاألبراج )طينية- خشبية(

Dustingتعفري

Spikesسنابل

Podsقرون

Grainsحبوب

Seedsبذور

Cereal Cropمحصول نجييل

Leguminous Cropمحصول بقويل

Pruningالتقليم

Graftingالتطعيم

Rakingمتشيط الرتبة
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املصطلح األجنبياملصطلح باللغة العربية

Mattingتزحيف

Levellingتسوية

Replantingالرتقيع

Thinningالتفريد

Hoeingالعزيق

Fertilizationالتسميد

Nutritional Valueالقيمة الغذائية

Weedingتعشيب

Toppingالتطويش

Shadingالتظليل

Alfalfaفّصة

Cloverبرسيم

Weaning Ageسن الفطام

Thermal Processingالتعقيم الحراري

Pasteurizationالبسرتة

Condensationالتكثيف

Compostالسمد الطبيعي

Buryingطمر

Fermentationتخمري

Picklingتخليل

Dehydrationتجفيف

Freezingتجميد

Agricultural Extension Unitالوحدة اإلرشادية

Agricultural Engineerاملهندس الزراعي

Vetالبيطري

Agricultural Technicianالفني الزراعي

Agricultural Extension Agentاملرشد الزراعي

Agricultural Planالخطّة الزراعية
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