
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 118ص  جميلة حديقة منزلنا                                اسم النشاط  

 ( 1-3)                                     رقم المعيار  

( فقرات يعبر فيها عن أفكاره المتعلقة بموضوعات  5-3يكتب نصوصا تتألف من )  نص المعيار  
   . مناسبة لفئته العمرية

 

 تقدير العلم والعلماء.  القيمة التربوية  
 

 
 
 
 
 
     : التمهيد  (1

                        

   أمامك.  صورةصف ما شاهدته في ال  (1

 ما الذي لفت انتباهك عند رؤيته؟   (2

 ؟  صورةما الشعور الذي انتابك عند مشاهدة هذا ال (3

 
 
 

   التدريب: (2

 

في األسئلة اآلتية إلثراء معارفهم حول الموضوع بهدف كتابة    أناقش المتعلمين  •
 . ن زراعة حديقة المنزل في لغة سليمةـــثالث فقرات مترابطة ع

 

     
 

 ما أهمية زراعة حديقة المنزل؟ -
 ما الطرق التي يجب اتباعها في زراعة حديقة المنزل؟  -
 منزلك؟ ما أنواع الخضروات التي تفضل أن تزرعها في حديقة   -
 ما الطريقة المفضلة في ري المزروعات؟  -

 

 أعرض ثالث فقرات تدور حول ما استفاده المتعلمون من المناقشة.   •
 

 

 الحصة:    / 6:الصف   : التاريخ :  اليوم 

   

 



المعروض  • النص  متأنية  أمام    أقرأ  قراءة  يقوم  صحيحةالمتعلمين  ثم   ،
وتبدأ القراءة بالمجيدين   المتعلمون بالقراءة الجهرية الصحيحة الخالية من األخطاء،

 ثم الذين يلونهم.  
 حديقة منزلنا                                         

واالهتمام بزراعة حديقة المنزل له أهمية   للحدائق أثر كبير في سعادة اإلنسان،   
كما أنها تحافظ    ، فهي تريح النفس، وتدخل السرور في القلب وتمتع العين،كبيرة
بالغرس حتى في    -صلى هللا عليه وسلم    – رسولنا الكريم  ولقد حثنا    ، البيئةعلى  

:" إن قامت الساعة وفي يد  -صلى هللا عليه وسلم - ، فقالحياةآخر لحظات حياة ال
    . تقوم حتى يغرسها فليغرسها" الأحدكم فسيلة فإن استطاع أ 

زارعة الحديقة، تمهيد األرض وتنقيتها من    عند   ومن الطرق التي يجب اتباعها   
منسقة،  بمسافات  األشجار  وغرس  وأحواض،  جداول  إلى  وتقسيمها  األعشاب، 

 وتجهيز المواد الالزمة كالماء والسماد.  
هناك الكثير من الخضروات التي نستطيع زراعتها في حديقة المنزل، من مثل:  و   

الطرق في ري المزروعات، الحديثة الري  ومن  أفضل    . ) الخس، الخيار، الطماطم(
؛ لتأمين أقل كمية كافية  هاوسقي  بالتنقيط: فهو إحدى وسائل ري األشجار والنباتات

يجب علينا أن  من الماء للنبات بدون هدر وتشبع للمنطقة المحيطة كلها، وأخيرا  
 . باستمرار المنزلية  ةق ينحرص على تنسيق الحد

 
 : وذلك على النحو التاليالفقرات السابقة  في  علمينأناقش المت*    

 ارسم خريطة ذهنية تحتوي على المحاور الرئيسة للموضوع السابق: 

 المحور الثالث     المحور الثاني      المحور األول          

 الطرق المتبعة لزراعة   أهمية الحدائق         
 الحدائق         

 الطرق المفضلة لري  
 الحدائق       

 
 ما الجملة االفتتاحية في الفقرة األولى؟  -      

 ما الجمل المفسرة للجملة االفتتاحية؟  -     
 على أفضل الطرق في ري المزروعات؟   دالالما الجمل التي تعد است  -     
 مبينا أهميته.   حدد الشاهد الوارد في الموضوع، -     
 الفقرة الثالثة؟ ما الجملة الختامية في   -     
    أدوات الربط بين الجمل وأهميتها.  علمين أناقش المت*    
    .وأسبابها أناقش عالمات الترقيم   *    

    وعالمة االستفهام،   والنقطتان الرأسيتان، صلة المنقوطة، االف  صلة،اوالف  النقطة،     
       وعالمة التنصيص.     

 

 
 الممارسة  (3

لزراعة   في النشاط الزراعي المدرسي، كمترابطة عن مشاركتكتب ثالث فقرات ا
 . ، مراعيًا األسس الفنية لكتابة الفقرةكوتجميل حديقة مدرست

 

 فاطمة بنت اليمان  :مدرسةإعداد 


