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مقدمة المؤلف
شكرا لشرائك واستخدامك لموادنا! نحن نحاول التأكد من منحك تجربة ممتعة خالل تعليم و تعلم هذا المنهج .الرجاء
قراءة ومتابعة جميع التوجيهات والتعليمات عند استخدام أي أدوات أو معدات أو منتج من منتجات برج الحديقة .كما
يجب اتباع قواعد وسياسات السالمة المتفق عليها في المدارس والمختبرات  .الرجاء أيضا مراجعة الطالب حول ما إذا
كان لدى أحدهم أي حساسية للطعام أو أي مادة من المواد األخرى– مقدما قبل تقديم أي طعام .كما يجب االمتثال
لجميع المبادئ التوجيهية والقوانين المعمول بها للحفاظ على سالمة و أمن الطالب .تذكر؛ السالمة أوال في كل ما
تفعله! األفضل دائما أن تتوخى الحذر.
يجب أن توافق على استخدم موادنا على النحو المنشود ولن تستخدم موادنا (وحدها أو مع مواد أو أنشطة أخرى غير
ً
صراحة النسخ المماثل للمواقع واألشخاص
أنشطتنا) أو بأي طرق أخرى تنتهك بها أي قوانين معمول بها لديناُ .يحظر
خارج موقع الشراء ويخضع فاعلة إلجراءات قانونية .يتم توفير موادنا «كما هي» دون أي ضمانات من أي نوع  .كما أنه
سيكون استخدامك لموادنا على مسؤوليتك الخاصة .نحن نتخلي صراحة عن جميع الضمانات  ،بما في ذلك ضمانات
الرواج  ،المالءمة لغرض معين ،كما نتحرر من األخطاء ومدى أو عدم مالءمة المحتوى .الرجاء عدم االنتهاك لحقوق
استخدام موادنا و تحري الدقة .اعلم أن شراء واستخدام موادنا ليس المقصود منه) منح أي حقوق أو تعويضات ألي
شخص أو كيان آخر غيرك أنت و نحن.
يجب أن تخضع لهذه االتفاقية .وستكون عالقتك معنا واستخدامك لموادنا بموجب قوانين والية نيويورك  ،دون نفاذ
ألي خيار أو تعارض في نصوص القانون.
إذا نشأت أي مطالبة أو نزاع بسبب شرائك أو استخدامك لموادنا  ،فإنك توافق على أن:
حصريا من قبل محاكم الوالية أو المحاكم الفيدرالية في نيويورك .
(أ) أي مطالبة أو نزاع من هذا القبيل يجب أن يحل
ً
(ب) مجموع مسؤوليتنا عن الخسائر (إن وجدت) لك أو ألي طرف ثالث ال يجب أال تتجاوز أكثر من المبلغ الذي دفعته لشراء
المواد.
نحن نقدر عملك معنا ونتمنى لك النجاح المطلق والمستمر .نحن نرحب بأي أراء لديك ونتطلع إلى النمو معك في
المستقبل.

كل الحقوق محفوظة  .ممنوع النقل أو النسخ أو التوزيع بأي شكل من األشكال ,سواء كان تصوير أو تسجيل
أو نقل إلكتروني بدون إذن مكتوب من ستيفن رتز.
Version 3
For permission,
contact: Stephen Ritz 3935 Blackstone Ave #12 G
Bronx NY 10471 stephen.ritz@greenbronxmachine.org
lizette@greenbronxmachine.org

Greetings Fellow Farmers

منذ عدة سنوات  ،بدأت رحلة – رحلة أخذتني حول العالم ألغير بها طريقة التعليم و التعلم في المدارس و طرق تناول
الطعام .معا حصد الطالب  50،000رطل من الخضروات التي زرعوها  .وفي وقت الحق  ,كانت المحاصيل المفضلة لدينا هي
كونو من
المدارس عالية األداء وليست فقط النباتات الخضراء ،و تفاعل المعلمين و المشاركة
الفعالة من الطالب الذين ّ
ّ
أنفسهم نماذج جديدة للنجاح األكاديمي والشخصي .كل شيء يبدأ من بذرة؛ وإذا كان األطفال يزرعونها ويرعونها  ،فإنهم
محصوال من النجاح و التوفيق.
سوف يجنون
ً
لقد استخدمت في هذا المنهج سنوات من الخبرة في مجال التدريس واإلدارة و أدمجتها مع حبي للزراعة و البساتين ،
معا – مع تكنولوجيا متطورة وفعالة – و كونت منها هذا البرنامج األكثر مكافأة .إنه برنامج متكامل  ،خطوة
ودمجتها ً
بخطوة ألي إنسان طيب القلب  ،لدي التصميم و األصرار علي تغيير و رعاية حياة األطفال .يأخذ منهج آلة برونكس الخضراء
المناهج الدراسية و يخلطها بالعلم و التكنولوجيا وفن زراعة النباتات و الخضراوات باستخدام التكنولوجيا .يتم كل ذالك
بمحاذاة محتويات المواد التعليمية و إشراك المجتمع الطالبي و التالميذ في تجارب كاملة تتبع STEM / STEAM :
هذا البرنامج هو أكثر بكثير من مجرد حديقة في المدرسة .إنه يجمع مدرستك بأكملها حول حديقتك و في
داخل الصف الخاص بك .كما أن هذا البرنامج يعد و يجهز التالميذ لما وراء المشاركة األكاديمية  ،الفوائد الصحية  /العافية
و اإلعداد الوظيفي .كما أنه يزيد من طرق االستعداد للكليات وتنمية القوى العاملة وتطبيقات تنظيم المشاريع ويتماشى
مع التكنولوجيا سهلة االستخدام  ،والصديقة للبيئة  ،و ً
أيضا المحمولة والقابلة للقياس  .كما أنه يزيد من الصفات
التعاونية  ،والموجهة نحو تحويل الطالب إلى أناس قادرين على تغيير حياتهم وحياة اآلخرين .تم تصميم كل درس ونشاط
ليكون عدسة ونقطة دخول لنشاط أكاديمي معين وزيادة في اإلحساس بالمواطنة العالمية و التعلم الحقيقي القائم
على المشروع والخبرة الحقيقية 100٪
دائما أن هذا العمل من أجل الناس  ،والقوة  ،والتنمية بشيء أعظم !
أنا متحمس جدا ألنك معي في هذه الرحلة .لقد قلت
ً
يجب أن تدرك أنه عندما نقوم بتعليم األطفال عن الطبيعة  ،نقوم بتعليهم الطبيعة نفسها و كيفية رعايتها ؛ وعندما
يتعلم األطفال العناية بالطبيعة  ،نحن كمجتمع نسعى بشكل جماعي لجعل طبيعتنا هي األفضل!
إذا كان من الممكن أن أدعمك بأي طريقة ممكنة  ،فال تتردد في التواصل معنا مباشرة .نيتى هي خلق جيل قادم من
المواطنين الذين يتمتعون بصحة جيدة  ،ويتمتعون بالقدرة على التغلب و التغيير للعالم من حولهم.
بذرة بذرة ،نبتة نبتة  ،طالب طالب  ،صف بعد صف  ،لقد رأيت ذلك يحدث ذلك مرارا وتكرارا !! جاهز! مستعد! معاً نصنع
المستحيل!
مع تحية زميل المزارعين

ستيفن ريتز
مؤسس  ،آلة برونكس الخضراء

What if we taught students that they have
as much POTENTIAL as a SEED?
That in the right conditions, they can
grow into SOMETHING GREAT?

ON
SALE
NOW

In one of the nation’s poorest communities, students thrive in school and in life
by growing, cooking, eating, and sharing the bounty of their green classroom—
read their story of hope, resilience, and regeneration in The Power of a Plant by
globally acclaimed teacher and founder of GREEN BRONX MACHINE Stephen Ritz.
STEPHENRITZ.COM
Available wherever books & ebooks are sold

RodaleBooks.com • Follow us @rodalebooks on

نظرة عامة
على المنهج

تعليما متميزا و طعاما صحيا ومغذيا  .ابدأ ثورة في التعليم والغذاء
كل إنسان على هذا الكوكب يستحق الحصول على
ً
في غرفة صفك باستخدام منهج الصف وحديقة البرج.

} Green Bronxو ®{Tower Garden
سيغمر هذا المنهج طالبك في فن وعلم الزراعة الهوائية طوال العام  ،بغض النظر عن الموسم أو الطقس داخل الصف
التابع لك  ،ومع النتائج المضمونة .سوف ينمو الطعام بمعدل  ٪ 90أقل من المياه والمساحة  ،سوف يتعلم الطالب
المحتوى والمهارات األكاديمية على مستوى الصف من خالل تجارب التعلم ذات الصلة والمرح وكلما ازدادت مشاركة
طالبك في حديقة البرج في األنشطة اليومية  ،كلما زاد تأثيرها عليهم .كن على استعداد للمغامرة؛ إذا قام الطالب
بزراعتها  ،فسوف يأكلونها!

If you are using this guide in print format, all of the website links can be accessed through the
Green Bronx Machine website: www.greenbronxmachine.org/resources
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نظرة عامة:

على اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ الدراسية للعلوم في منهج آلة برونكس اﻟﺨﻀﺮاء:
المنهج يعتمد على الخبرات اليدوية و الخلط بين المناهج المختلفة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ مستوى الطالب في ﺣﺴﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
وﻣهارات القراءة واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻦ الصف الثالث
إلى الصف الخامس .إن تغطية مجموعة متنوعة من الموضوعات يخلق نقاط جذب لجميع الطالب وينشر أساليب التعاليم
الهادفة و الممتعة .تتماشى معايير هذا المنهج مع معايير الدولة األساسية المشتركة في تتماشى مع فنية
الرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية وعلوم الجيل الجديد .
كما يعمل هذا المنهج على تطوير الطالب كمتعلمين مدى الحياة من خالل التركيز على المهارات اإلدراكية و الصفات
العالمية وتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين  P21التعلم التي يحتاجون إليها والتي تتماشى مع  ،مثل حل
المشكالت والتعاون واالتصال واإلبداع .كل هذه المهارات ستساعد الطالب على أن يصبحوا جامعيين ومستعدين مهنياً
وأن يزدهروا كقادة في المستقبل .يتم أيضاً تناول قضايا هامة مثل :الجوع  ،والصحة  ،والعافية  ،وتخصيص الموارد ،
والطاقة  ،والمحافظة  ،واإلنصاف واألمن الغذائي  ،ومنظمات األغذية المعدلة وراثيا ,وذالك يمنح الطالب فرصة لمتابعة
إلحاحا في العالم.
بعض القضايا األكثر
ً

مصادر مقدمة المؤلف:

(STEAM) (NGSS) (CCSS) https://greenbronxmachine.org/resources/garden–curriculum–overview

Standards Alignments
)Next Generation Science Standards (NGSS) | Common Core State Standards (CCSS
International Baccalaureate Learner Profile | P21 Framework for 21st Century Learning

Curricular Components
The Green Bronx Machine Classroom Curriculum consists of nine thematic weeks of rich,
project–based learning activities.

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

إنها في
الماء!

األسبوع الخامس

شروط
النمو

األسبوع السادس

األسبوع السابع

األسبوع الثامن
من بذرة إلى
مائدة الطعام!

األسبوع التاسع

بداية
منعشة

الطعام
الصحي
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الزراعة
الهوائية
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تعرف على
النبات

نمو النبات

الطعام
الصحي

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
الدروس

كل أسبوع يتضمن ثالث دروس إسبوعية .كل درس يشمل  45دقيقة .مع أن كل الدروس تحتوي على مناحي تعليمية
متداخلة إال ان كل درس يعتمد و يركز علي مادة أكاديمية مختلفة كما في المثال التالي:

علوم

حساب

مهارات

مع كل درس من الدروس ستجد كل ما تحتاج إليه لتوصل الدرس و تعلمه للتالميذ بنجاح و ترشدهم في أثناء أداء
النشاطات العملية.

األهداف التعليميةLearning Target :

المواد والتحضيرMaterials and prepartion:

قم بتعريف الطالب بهدف التعلم و النشاط التربوي و النتائج
المتوقعة من الخبرة التعليمية الحالية

يعطي كل درس معلومات عن كيفية اعداد نفسك و ّ
صفك
وطالبك للتعلم من خالل التجربة و الخبرة.

استراتيجيات التقييم والتفكيرAssessment :

الخطة التعليميةInstructional plan:

يعطي المنهج اقتراحات حول كيفية تقييم الطالب و تحسين
مهاراته من خالل الدرس  ،بما في ذلك سؤال التقييم النهائي.

ً
وفقا لجدول زمني مدته 45
دليل خطوة بخطوة للدرس بأكمله ،
دقيقة

اقتراحات التمايزDifferentiation :

المصادرResources :

نصائح لضبط النشاطات حسب مستوى الطالب و تمييز
النشاطات و التعليمات المناسبة لمستويات المتعلمين

يتضمن المنهج أيضا مواد الطالب ليستطيع المعلم تتبع و تقييم
بناء عليه توجيه الطالب للوصول إلى
تقدم مستوى الطالب و ً
أعلى قدر من التحصيل اإلدراكي القريب.

المعاييرStandards :
وثائق المنهج تحاذي لـ  ،NGSSوﻣﻌﺎﻳﻴﺮ  ، CCSSوﻣﻠﻒ
ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ  ، IBومهارات القرن الحادي والعشرين

و تشمل المصادر ما يلي :
الدراسات التمهيدية قبل الشروع في التجربة كما تشمل أيضاً نماذج وقوائم مراجعة لتقييم الطالب في نهاية المشروع .و ستجد
موردا يشار إليه بالخط العريض
أيضاً جمع البيانات وأوراق النشاط المطلوبة  .تأكد من عمل نسخ للطالب قبل تدريس الدرس .و إذا رأيت
ً
في مواد الدروس فإنه يمكنك الحصول علية في نهاية المنهج مع الملحقات.

أفكار الدرس التكميلية:
يحتوي كل أسبوع على قسم «التعمق في الموضوع» مع أفكار إضافية للتعمق في الموضوع و تقديم اقتراحات للنشاطات
فرصا لتوسيع مدارك و فهم الطالب وإثرائها.
المهمة مما يعطي المعلم
ً
ّ
تمكنك طرق التعمق في الدرس من الوصول لجميع المستويات المتباينة بالصف و أيضا جميع أنماط التعلم .جرب هذه األفكار
المقترحة بحسب ما يسمح الوقت  .اترك فرصة إلبداعك الخاص لتحصل على مزيد من التكامل بين حديقة البرج  ،وعلم النبات  ،و صوت
 /اختيار الطالب في بيئة الفصل الدراسي .
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ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
التخطيط للنجاج

جدولة االحتفال:
الزراعة مع برج الحديقة هي بطبيعة الحال تجربة ممتعة وجذابة ومجزية .ومع ذلك ،يجب التحضير قليال مسبقا ألن
التحضير سوف يساعدك على تهيئة المسرح لسلسة مشروعات ناجحة.
ّ
ستحضر أنت وطالبك وليمة لضيوفك لالحتفال بأول حصاد خاص بكم من برج حديقة الصف .التخطيط
في األسبوع الثامن ،
مسبقا لهذا االحتفال أمر ضروري و مهم من أجل الحصول على الوليمة المرجوة بحلول األسبوع الثامن .سيحتاج الطالب
إلى غرس البذور في األسبوع األول .عندما تبدأ بتدريس هذه الواحدة ،ابذل قصارى جهدك للبقاء علي الجدول .أضف
االحتفال إلى مفكرة الصف في أقرب وقت ممكن .في األسبوع السابع  ,يجب أن يبدأ الطالب بإرسال دعوات رسمية
لكنك ستحتاج إلى تحديد موعد وإعالن الحدث في وقت مبكر .اتفق مع مدرستك على تاريخ محدد ال يتعارض مع االحداث
األخرى  ،وحاول إعطاء اآلباء وأولياء األمور وقت كافي لترتيب أمورهم و حفظ التاريخ .تحدث عن احتفال الحصاد لبناء
الحماس.من بداية المشروع  ،هذه ستكون فرصة هائلة لطالبك ليس فقط ليشعرو بالفخر لما حصدوا من برج الحديقة
 ،ولكن لالحتفال بكل ما يتعلمون من المشروع .تأكد من جمع األعمال المتميزة التي قام بها الطالب ا أثناء المشروع
لعرضها عند حضور الزائرين في احتفال األسبوع الثامن بالنجاح.

تحضير الغرفة:
ّ
بصفك .يجب أن يكون الطالب قادرين على الوصول لذلك البرج بسهولة
حدد المكان الذي ستضع فيه برج حديقة الخاص
 .كما يجب أن تكون الحديقة قريبة منهم للتأمل و التفكير و جمع البيانات والصيانة والمالحظة أو حتى للنظر و التأمل
الشخصي .تأكد من أن لديك منفذ كهرباء ومضخة المياه و مصدر لألضواء .اذا كنت تمتلك حديقة البرج دوللي  ،يمكنك
تحريكها بالعجالت حول الصف حتى يتسنى لجميع الطالب فرصة ليكونوا بالقرب من النباتات باإلضافة إلى التخطيط
لحديقة البرج  ،يجب النظر في كيفية تعويد الطالب أن يعبروا عن أفكارهم و أن يجعوا فكرهم مرئي لآلخرين .يمكنك
وضع الئحة كلمات أو خريطة ذهنية بها ( أعلم أن – أتسائل عن – تعلمت أن) يمكنك أيضاً تعيين لوحة إعالنات أو حتى
جدار كامل بالقرب من الطالب .أيضاً يجب أن تقسم صفك بطريقة يمكنك بها أن تعرض مشروعات الطالب في أماكن بارزة
من الصف لتساعد جميع الطالب التعامل بطريقة جعل فكرهم مرئي للجميع.
يجب أن تكون لديك خطة لكيفية تحضير الطعام في الصف .على األقل  ،سوف تحتاج إلى شيء تقلب به السلطة .و
يمكنك فعل الكثير في الصف مثل استخدام صفيحة ساخنة صغيرة أوإيجاد وسيلة للوصول إلى ثالجة  .كما يمكنك ً
أيضا
التعامل مع موظفي كافيتيريا المدرسة التخاذ الترتيبات الالزمة الستخدام مطبخ مدرستك  ،أو النظر في شراء مطبخ
الصف المتحرك من آلة بزونكس الخضراء صاحبة هذا المشروع.
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نظرة عامة:

السالمة Safety

تماما  ،ولكنك ستحتاج إلى اتباع جميع إرشادات سالمة المنتج .على الرغم من أن محاليل Mineral
إن برج الزراعة آمن
ً
 Blendآمنة  100٪ومعتمدة لالستخدام المدرسي ،إال أنه يجب على الطالب ارتداء قفازات ونظارات واقية عند إضافة
المغذيات إلى الخزان وضبط الرقم الهيدروجيني .كما هو الحال في إعداد أي مختبر .السالمة أوال وقبل كل شيء.
يرجى اتباع جميع قواعد السالمة المدرسية .كما يرجى التأكد من تعريف الطالب بإرشادات السالمة المعملية القياسية.
بالنسبة للطالب الذين يعانون األزمة أو الربو ،يرجى الحد من االتصال بينهم و بين الحائط الصخري على قدر اإلمكان
والمضي قدما بعناية.

الغبار الصخري  ،مثل أي جسيمات  ،يمكن أن يؤدي إلى تورم العينين والجلد والرئتين .عندما يغرس الطالب بذور النباتات
في مكعبات الصوف الصخرية  ،تأكد من وجودك بينهم لتوجيه النشاط .بالنسب للطالب الذين يعانون الحساسية الشديدة
تماما  ،واختيار انشطة أخرى بديلة
أو الربو يجب أن يرتديون أقناعة أو يتخطون نشاط زراعة البذور في األسبوع األول
ً
لهؤالء الطالب للحفاظ على سالمتهم في االسبوع األول.
تذكر أن الماء والكهرباء ال يختلطان .تأكد من عدم وجود ماء من  . Nutrient Reservoirحتى ال يختلط مع الكهرباء .يمكنك
تجنب ذالك الخلط عن طريق ربط عقدة في سلك الكهرباء بين كل فتحة أو مضخة و بين كل مأخذ ّ /زر للتيار الكهربائي.
تأكد من مشاهدة الفيديو الخاص بتجميع Tower Garden .
في األسبوع الثامن يركز الدرس األول على مبادئ سالمة األغذية  ،بما في ذلك النظافة األساسية عند مناولة الطعام.
في جميع مراحل المشروع  ،تأكد من تعليم الطالب كيف يكونوا آمنين عند إعداد الطعام .يجب استخدم السكاكين اآلمنة
 ،وفي حالة طبخ أو طهي الطعام بالصف  ,عليك أن تعلم الطالب كيف يكونوا آمنين حول األفران والمواسير.

Fuel the Machine
Green Bronx Machine and Stephen Ritz want
to hear about your classroom experience.
Give your students a voice by connecting to
other classrooms and the larger movement to
bring aeroponic gardening and healthy eating
to all students. Use the following websites to
find more information and reach out:
Green Bronx Machine website

•

Green Bronx Machine Facebook page

•

Green Bronx Machine Twitter feed

•

Green Bronx Machine Instagram

•

Stephen Ritz website

•

Stephen Ritz Facebook page

•

Stephen Ritz Twitter feed

•

Tower Garden Basics
Tower Gardens make gardening accessible
to everyone, even the inexperienced and the
self–doubting. As simple as it is, you will surely
encounter questions. When this happens, do
not panic. The answers are out there; you just
have to know where to look. These resources
will answer the majority of your questions:
Tower Garden website

•

Tower Garden Growing Guide

•

Tower Garden Tower Talk community

•

Tower Garden Facebook page

•

If you still are not finding the answers you
need, send an email through the Tower
Garden Contact Page or give them a call at
866–235–0414.

If you are using this guide in print format, all the website links can be accessed through the Green Bronx Machine website:
www.greenbronxmachine.org/resources
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نظرة عامة:
خطة العمل

األسبوع األول :بداية منعشة
كيف يمكننا زراعة الفواكه والخضراوات الطازجة في الفصل مع المساحة المحدودة؟
نشاط الزراعة
– التخطيط الخاص
بالمحاصيل
– زراعة البذور
– سقي الشتالت

الدرس األول :علوم
زرع بذور النباتات
و التدرب على حل
المشكالت

الدرس الثاني  :حساب

الدرس الثالث  :مهارات لغوية

جهز التجربة التعليمية
لجمع البيانات عن طريق
القياس

اكتب في مذكرات العلوم عن
النبات و ما تعلمته من خالل
المالحظة

أفكار تكميلية
– سجيل بيانات
– حائط المفردات الخاص ببرج النبات
– تسجيل نشط للبيانات عن قرب.
– التصوير الفوتوغرافي
– البيانات االلكترونية في المطبخ

األسبوع الثاني  :الزراعة الهوائية
كيف تؤثر العوامل المختلفة على إنبات البذور ونمو النباتات؟
نشاط الزراعة
– سقي الشتالت
– بناء برج أو ابراج النبات
– التخطيط للزرع

الدرس األول :علوم

الدرس الثاني  :حساب

الدرس الثالث  :مهارات لغوية

تجميع و تركيب
برج الحديقة و وضع
األجزاء معاً

العملية الحسابية
الخاصة باإلنبات
وتحديد األجزاء و
النسب المئوية لنمو
البذور

صمم و جهز ملزمة معلومات
حول المنتج النباتي الخاص بك

أفكار تكميلية
تسجيل بيانات
– انبات في كيس
– تصنيع و تجميع معلومات عن
حديقة البرج الخاص بك
جمع بيانات عن محاصيل ونباتات
– ّ
حول العالم عن طريق سؤال أفراد
أسرتك في المطبخ

األسبوع الثالث :تعرف على النبات
لماذا نحتاج إلى نقل محاصيلنا  ،وكيف نعرف متى تكون محاصيلنا جاهزة للنقل إلى حديقة البرج؟
نشاط الزراعة
بدأ النقل إلي حديقة
البرج و سقي الشتالت

الدرس األول :علوم
تشريح النبات
– دراسة األجزاء
األساسية للنبات عن
طريق دراسة األجزاء
المختلفة في النبتة
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الدرس الثاني  :حساب
اكتشف و ادرس
الكميات المختلفة
من الماء الموجود
في خزان المغذيات
nutrient reservoir

الدرس الثالث  :مهارات لغوية
نباتي العزيز...
أكتب رسالة صداقة للنباتات

منهج آلة برونكس الخضراء

أفكار تكميلية
يوميات كتابية
كيف نستخدم النباتات؟
ما هو هذا الضوء؟
ما هو الغذاء المعدل وراثيا؟
النقاش حول موقع ستيفن ريتز؟
القراءة للنباتات في المطبخ

نظرة عامة:
خطة العمل

األسبوع الرابع :إنها في الماء!
كيف يتدفق الماء عبر دائرة المياة الموجودة في حديقة البرج؟
نشاط الزراعة
مراقبة النمو
و متابعة استخدام
المياه
قص و تهذيب النباتات

الدرس األول :علوم

الدرس الثاني  :حساب

أعادة تركيب دائرة
المياه ()water cycle
من المواد المعتادة
الموجودة في المنزل

استخدم الجداول الحسابية
و الرسوم البيانية لتصور و
المجمعة
رؤية المعلومات
ّ

الدرس الثالث  :مهارات لغوية
ناقش مع زمالئك ايجابيات
وسلبيات
األنواع مختلفة
من طرق الزراعة

أفكار تكميلية
– يوميات كتابية
– تصور مسيرة معرض
البيانات و الصور
– الغداء مع الخنفساء!
– أزمة المياه
– مدرسة خضراء في المدينة
– تصفية المياه
– تسجيل األغاني
– في المطبخ

األسبوع الخامس :شروط النمو
ما هي الشروط المثالية لنمو و اذدهار النباتات في البرج النباتي او برج الحديقة ؟
نشاط الزراعة
مراقبة النمو
و التقليل من استخدام
المياه
قص و تهذيب للنبات

الدرس األول :علوم
حمضي أم قاعدي؟ اكتشف درجة
الحموضة في المواد المنزلية
المعتادة

الدرس الثاني  :حساب

الدرس الثالث  :مهارات لغوية

ابحث عن الجذور
المختبئة
داخل الحديقة

أعزائي الطالب ...
اكتب و ألف رسائل من وجهة
نظر النبات .تخيل أنك نبات
ودية للطالب
تكتب رسائل ّ

أفكار تكميلية
– يوميات كتابية
– أين ينمو؟
– الرسوم البيانية
النباتية
– ورق قابل للزرع
–عزيزي العالم
()world
– وقت األكل!
– في المطبخ

األسبوع السادس :نمو النبات
لماذا معظم النباتات الخضراء؟
نشاط الزراعة
مراقبة النمو
استخدام المياه
قص و تهذيب النبات
عمليات التلقيح

الدرس األول :علوم
األوراق الخضراء.
تعرف على نظام البناء الضوئي
في النبات
()photosynthesis
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الدرس الثاني  :حساب

الدرس الثالث  :مهارات
لغوية

ساعدني في حل
مشكلتي .ألف و
حل مسائل كالمية
تتعلق باإلحصاء و
البيانات.

إلعب بالكلمات
الرمزية و التشبيهات
المجازية

منهج آلة برونكس الخضراء

أفكار تكميلية
– يوميات كتابية
– لعبة Predator–Prey
( الفريسة و المفترس)
– كن النحلة
– امسك الشمس
– تجارب الضوء
– البستنة التجارية المبتكرة
– في المطبخ

نظرة عامة:
خطة العمل

األسبوع السابع :الطعام الصحي
ما الذي يجب وضعه على طبق الطعام؟
نشاط الزراعة
مراقبة النمو
استخدام المياه
قص و تهذيب النبات
عملية التلقيح
بدء نبتة جديدة

الدرس األول :علوم

الدرس الثاني  :حساب

الدرس الثالث  :مهارات لغوية

اختيارات صحية تعلم
أساسيات اتباع نظام
غذائي صحي
ماذا يجب أن يكون علة
مائدة طعامك؟

قم بحساب المبالغ
المطلوبة بالضبط لعمل
أنواع أطعمة مختلفة في
احتفال الحصاد

قم بتصميم دعوات ألولياء
األمور تدعوهم فيها إلي
حضور احتفال الحصاد

أفكار تكميلية
يوميات كتابية
مقارنة الحقائق الغذائية
النباتات المتسلطة
التقليدي مقابل األساسي
conventional verses organic
الدعوات اإللكترونية ألولياء األمور
الفاكهة أم الخضار؟ من الذي
يحكم؟
في المطبخ

األسبوع الثامن :من بذرة إلى مائدة الطعام!
كيف نطعم أسرتنا غذاء مفيد و صحي؟
نشاط الزراعة
– حصاد المحاصيل
– الطهي
– االحتفال ببدء زراعة
شتالت جديدة

الدرس األول :علوم

الدرس الثاني  :حساب

الدرس الثالث  :مهارات لغوية

أفكار تكميلية

– قم باختيار غذاء آمن
– تعلم كيف تحمي
طعامك من البكتيريا

احسب كم من المال
وفرت عن طريق
الزراعة في نظام
البرج

اكتب قصيدة من الشعر تعبر
فيها عن شكرك للحديقة في
أسبوع الحصاد

يوميات كتابية
الطباعة المجسمة !3D print it
مكونات طبخات مختلفة
احتفال بأشكال الطعام المختلفة
حول العالم
في المطبخ

األسبوع التاسع :استمرار الدورة و بداية جديده
كيف أثرت طريقة الزراعة في برج الحديقة علينا وعلى المجتمع من حولنا؟
نشاط الزراعة
تنظيف
تخطيط وتجهيز برج
الحديقة للخطوات التالية

الدرس األول :علوم
حل المشكالت  :اشرح كيفية
التعامل مع التحديات التي
واجهتنا في خالل المشروع
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الدرس الثاني  :حساب

الدرس الثالث  :مهارات
لغوية

تصور كم التعير و
النمو اإلدركي الذي
ممرت به في خالل
المشروع

مقاطع كتابية
لإلقناع  :اكتب فقرات
اقناعية توضح فيها
رأيك و تعضده عن
المشروع

منهج آلة برونكس الخضراء

أفكار تكميلية
يوميات كتابية
البذرة! حكاية لم تقرأ!
يوميات كتابية علي App
سحابة الكلمات
تواصل مع حركة علمية أكبر
وقت برج الحديقة
عرض ما تم في طريق التعلم
في المطبخ

مقدمة األسبوع األول

بداية منعشة

في هذا األسبوع  ،سيبدأ فصلك رحلة قد تبدأ الرحلة صغيرة بزرع حفنة من البذور في مكعبات صخرية صغيرة ,ولكن
سوف تنمو إلى حديقة وافرة  ،وتهيء لك أيضاً تجربة علمية عميقة مميزة على مدار تسعة أسابيع  .ستهتم أنت وطالبك
بالنباتات ويتضمن ذلك االهتمام بما سيحتاجه النبات للنمو  ،بما في ذلك الماء والضوء والمواد المغذية .على طول
الطريق في هذه الرحلة  ،سوف يكتشف الطالب متعة الزراعة الجوية وينموون و يتعاملون مع المشروع كعلماء صغار
في العلوم و الرياضيات والقراءة والكتابة و المناقشة و الحوار بحلول نهاية األسابيع التسعة  ،سيكون لديك محصول
هائل تستخدمة في احتفال الحصاد مع االحتفال بالتعلم أيضاً .
يدور األسبوع األول حول إعداد الصف لمشروع مدته تسعة أسابيع .سوف تبدأ بالبذور و أيضا قياس ما يعرفه الطالب أو ما
يرغبون في معرفته عن الزراعة وعلم البستنة .مع الطالب  ،سوف تخلق نظام لتتبع نمو النبات و سيقوم الطالب بإنشاء
المذكرات لتوثيق مالحظاتهم و أسألتهم ومشاركتهم في التعلم و اإلبداع.

السؤال األساسي:
ّ
الصف مع المساحة المحدودة؟
كيف يمكننا زراعة الفواكه والخضراوات الطازجة في غرفة
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منهج آلة برونكس الخضراء

األسبوع األول

بداية منعشة
نصائح للمشروع:
• قم بتخصيص مساحة معينة بغرفة الصف للمشروع.
و خطط أين ستضع الحديقة  ،وتأكد من أن لديك ما
يكفي من مساحة على الجدار لعرض المشروع و ما
يكتبه الطالب خالل هذه الرحلة من التعلم .من المهم
متابعة المشروع من اليوم األول و متابعة المدخالت
و االحتياحات المركزية للتعلم مع برج حديقة من اليوم
األول  ،ناقش احتياجات الحديقة مع الطالب ( ،على سبيل
المثال  ،المياه  ،العناصر الغذائية  ،وحتى الكهرباء).
• إذا ركزت في المتابعة  ،ستجد نتيجة أفضل في
حساب التكلفة المتوقعة و التي تحتاج إليها في زراعة
المحاصيل و أيضا حصادها في نهاية الوحدة .و أيضا
متابعة تقدم و نمو الطالب العلمي و اإلدراكي على
ً
صوتا و تستمع
مدي التسع أسابيع .يجب أن تمنح الطالب
إلى ما لديهم من فضول  ،لتسطيع تكييف الدروس في
هذه الوحدة لتناسب مستوى الطالب و اهتماماتهم
بناء على ذالك .ثم إبدأ
الخاصة و تصميم هذا المنهج ً
في دمج البستنة مع المحتويات األخرى كما ورد مسبقا
في النظرة العامة .أنت األفضل في معرفة ما يحتاجه
طالبك و ما يناسبهم.

ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

ال تقم بتركيب أوتجميع برج الحديقة الخاصة بك في
االسبوع األول.
لن تكون مستعدة لنقل النباتات حتى األسبوع الثالث ،
بدال من ذلك ،حاول التركيز على النباتات التي في علب
أو صواني الشتالت و اترك تصميم برج الحديقة ليكون
مفاجأة للطالب فيما بعد .العصف الذهني للبحث عن
حلول إلتمام زراعة و متابعة البذور و النبتات الصغيرة
الخاصة بهم سيكون جزء من التعلم هذا األسبوع.
يجب أن يقرر صفك أي الفواكه أو الخضروات ،
ّ
الصف
واألعشاب  ،يريدون أن يزرعوا في حديقة
،يجب عليك القيام ببعض األعمال التمهيدية مثل
البحث عن النباتات و األعشاب و الفواكه التي يمكن
أن تنمو و تحصد في خالل تسع أسابيع  .وبعد ذالك
عليك توجيه الطالب نحو زراعة مجموعة واسعة من
المحاصيل التي ستكون جاهزة للحصاد.
بعض اقتراحات الفواكه والخضراوات
وتشمل األعشاب :جرجير  ،والقرنبيط والكرنب والشارد
و اللفت وأصناف الخس و الكرات والسبانخ.
اقتراحات لبعض األعشاب
وتشمل الريحان  ،النعناع البري  ،البابونج  ،الثوم
المعمر  ،الكزبرة  ،الكمون  ،الشبت  ،السمسم ،النعناع
 ،اوريجانو  ،روزماري ،الزعتر .يمكنك حتى إضافة
الزهور الصالحة لألكل.
يفضل النظر في زراعة أنواع مختلفة من نفس النبات
(مثل  ،الريحان الحلو  ،الريحان التايالندي ) إلعطاء
الطالب فرصة لمقارنة الطعم.
قبل الزراعة  ،أحضر عينات من الفواكه ،الخضروات
أواألعشاب التي تفكر فيها زرعها للتعرف على بعض
ردود فعل الطالب
و التأكد من عدم احتمالية أي حساسية ألي من
الطالب.
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منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس األول :تجهيز البذور

علوم

األسبوع األول

بداية منعشة
مقدمة الدرس
إذا كنا نريد نباتات في تسعة أسابيع ،فإننا نحتاج إلى الزراعة في ` األول  ،بعد أن يتخذ الطالب القرارات
حول ما يريدون زراعته ثم زرع البذور في مكعبات الصخرية المحشوة بالصوف.
استخدم الجدول البياني المكون من ثالثة أعمدة (،ماذا أعرف بالفعل عن النباتات والبستنة وماذا أريد أن أتعلم و أخيرا
ماذا تعلمت .يقوم الطالب بإجراء عصف ذهني ألعطاء حلول لمشكلة المساحة ألن لديهم علماً بأن النباتات ستحتاج إلى
المزيد والمزيد من المساحة  .يعلم الطالب أن النباتات تحتاج إلى النمو والتطور .بينما سيكون برج الحديقة هو الحل في
هذه المرحلة  ،لم يره الطالب .تأكد من االحتفاظ به سراً .

أهداف التعلم:
استطيع أن ––––––––––
• استعمل العصف الذهني للتفكير و البحث عن حلول
لنمو المنتجات الزراعية داخل الفصل مع المساحة
محدودة
• أعمل مع معلمتي وزمالئي الختيار المحاصيل التي
نرغب في تنميتها داخل الصف
• أزرع بذور النباتات التي اخترتها مع زمالئي في
مكعبات الصوف الصخري .

التقييم المبدئي واستراتيجيات التفكير
• يمكنك تقييم المعرفة المسبقة للطالب حول علم
النبات والبستنة من ردود الطالب في التقييم المبدئي
قبل المشروع والنقاش الدائر في نشاط ( أعلم – أريد أن
أتعلم – تعلمت أن)
• استخدم ملف التقييم المبدئي التابع للدرس لجمع
بياناتك عما يعرفه الطالب و ما يختارونه من أنواع
يودون زراعتها في مكعبات
النباتات و الفواكه التي ّ
الصوف.
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• استخدم االستبيان الناتج عن التقييم المبدئى قبل
المشروع للتقييم و متابعة أداء الطالب.
• احسب بيانات صفك عن طريق مراقبة مشاركة
الطالب في مناقشة وزراعة البذور.

اقتراحات التمايز
متاحا  ،اطلب من الطالب إلقاء نظرة
إذا كان ذلك
ً
على البذور تحت المجهر أو العدسات المكبرة ورسم
مخططات تفصيلية للبذور المغلقة أو المواد الخاملة
في المكعبات الصخرية المحشوة بالصوف  .إذا
كان ذلك ممكنا  ،قم بدعوة موظفين إضافيين في
المدرسة أوالمتطوعين في الفصل الدراسي للمساعدة
في محطة زرع البذور أو لدعم المجموعات العاملة
خالل العصف الذهني في حل مشكلة الزرع و المساحة.

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب كتابة اسماءهم على ورقة و أن
يكتبو أهم ثالث خطوات في عملية لبذور و الزراعة
داخل مكعبات الصوف  .استخدم إجابات الطالب لتحديد
مستوى فهم الطالب و ما إذا كان الطالب على دراية
بطبيعة البذور والفرق بين الفواكه والخضروات.

منهج آلة برونكس الخضراء

 تجهيز البذور:الدرس األول

بداية منعشة
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Asking Questions and Defining
Problems

Asking questions and defining problems in 3–5 builds on K–2 experiences
and progresses to specifying qualitative relationships.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Speaking and Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.3.1
Grade 4
Speaking and Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.4.1
Grade 5
Speaking and Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.5.1

Comprehension and Collaboration
Engage effectively in a range of collaborative discussions (one–on–one, in groups,
and teacher–led) with diverse partners on grade 3 topics and texts, building on
others’ ideas and expressing their own clearly.

Comprehension and Collaboration
Engage effectively in a range of collaborative discussions (one–on–one, in groups,
and teacher–led) with diverse partners on grade 4 topics and texts, building on
others’ ideas and expressing their own clearly.

Comprehension and Collaboration
Engage effectively in a range of collaborative discussions (one–on–one, in groups,
and teacher–led) with diverse partners on grade 5 topics and texts, building on
others’ ideas and expressing their own clearly.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األسبوع األول

علوم

الدرس األول :تجهيز البذور

علوم

األسبوع األول

بداية منعشة
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (د قيقة )45
10

التقييم المبدئي
• االستبيان أو التقييم المبدئي يتطلب حوالي 15–10
دقيقة من وقت الطالب .الحظ أن بعض األسئلة تتطلب
من الطالب إنشاء قوائم في أوقات محددة .بعد تقديم
االستبيان  ،يمكنك قضاء بعض الوقت في مراجعة الردود
وكتابة بعض اإلحصاءات التي أثارت إهتمامك لمشاركتها
مع صفك .تأكد من االحتفاظ بهذه االستبيانات .في
األسبوع التاسع  ،سوف تكرر نفس التقييم و تقارن كيف
تغيرت أفكارهم قبل وبعد المشروع.
• ضع الفاكهة والخضراوات واألعشاب على طاولة .إذا
كان ذلك ممكنا  ،وقطعها لهم أو وزعها كما هي.
يمكنك إما تمريرها حول الصف أو جعل الطالب يناقشون
مالحظاتهم حول هذه النباتات.
• اسأل بعض األسئلة التالية  :ماذا تالحظ عن كل من
النباتات و الفواكه التي أمامك؟
• هل يمكن أن تحدد أي اختالفات بين الفواكه
والخضروات؟
• ناقش مالحظات الطالب واسأل من يود أن يزرع نباتات
لتكون طعاماً نأكله في الصف ؟

دقائق

• حدد الفواكه والخضروات و واألعشاب .تابع ما يقوله
الطالب من المقارنه و دونه في (مخطط فين) أو
(مخطط ثنائي األعمدة) .يمكن أن تناقش ما كتبه
الطالب في التقييم المبدئي.
– فكر في استخدام ما يلي من األسئلة:
– كم مرة يأكل الطالب الفواكه والخضروات واألعشاب؟
كثيرا؟
– من هم الطالب الذين يتناولون الطعام
ً
– ما هي األنواع التي يرغب الطالب في تجربتها؟
– ماهو كسر أو نسبة الطالب الذين زرعوا أو أنبتوا
طعامهم من قبل
عد إلى مناقشة االجابات من التقييم المبدئي
للدرس .فكر في استخدام ما يلي من األسئلة:
– كم مرة يأكل الطالب الفواكه والخضروات واألعشاب؟
كثيرا؟
– من هم الطالب الذين يتناولون الطعام
ً
– ما هي األنواع التي يرغب الطالب في تجربتها؟
– اهو كسر أو نسبة الطالب الذين زرعوا أو أنبتوا
طعامهم من قبل؟
15
دقيقه

• سوف يزرع صفك من  20إلى ً 28
نباتا ‘ بعد إتخاذ
القرارات حول نوع البذور‘ اشرح للطالب أنك بحاجة إلى
اختيار المحاصيل التي ستكون جاهزة في أقل من تسعة
أسابيع .على سبيل المثال  ،الطماطم  ،والتي تحتاج
يوما لتكون جاهزة للحصاد  ،قد ال تكون
من  70إلى ً 80
جيدا .قل (دعونا نجمع األصوات لنحدد
خيارا
الطماطم
ً
ً
اختيارات البذور التي سنقوم بزراعتها).

ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

يمكنك النظر في أختيار أنواع مختلفة من نفس
النبات و مقارنتها  .على سبيل المثال  ،الريحان الحلو
و ريحان الباسل و ريحان الليمون .بعد منح الطالب
فرصة للتصويت على النباتات التي سيزرعونها‘ شجع
الطالب على اختيار مجموعة واسعة من المحاصيل.
• علم الطالب كيف يزرعون البذرة في الصوف الصخري
عن طريق عمل نموذج للمجموعة بأكملها .عند هذه
النقطة
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• قد يتساءل الطالب لماذا يستخدمون الصوف الصخري وليس
التربة .اشرح لهم أن علماء و خبراء البساتين يستخدمون الصوف
الصخري و بعض المعادن في تركيبة معينة مع الماء لبدأ الزراعة.
• تحتاج النباتات إلى المغذيات تماماً مثل ما نحتاج نحن و نحن
نحصل من النباتات على هذه المغذيات أيضاً .
• اآلن اشرح المشكلة التي تود أن يشارك الطالب في حلها وهي
أن البذور اآلن صغيرة  ،لكنها في النهاية سوف تحتاج إلى مساحة
أكبر بكثير ومساحة الصف لدينا محدودة‘  ،ونحن ال يمكننا زراعة
المحاصيل خارج الصف وسوف نزرع  20أو  28نبات يحتاجون إلى
مساحة .انهم بحاجة للنمو .ماذا نفعل؟ ال تخبرهم عن مشروع البرج
 .دعها تكون مفاجأة.
• اطلب منهم أن يقوموا بعصف ذهني للحلول  .أعطهم ورقة و
قلم لكل مجموعة .يمكنهم استخدام الكلمات والصور للتعبير عن
ما يفكرون به.

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس األول :تجهيز البذور

علوم

األسبوع األول

بداية منعشة
ً
إضافيا  ،استمر خالل
وقتا
• إذا كانت زراعة البذور تتطلب
ً
أوقات العمل الفردي خالل ذالك اليوم.

• ينما تعمل مجموعات الطالب على األفكار  ،أعطي
كل طالب فرصة لزرع البذور عن طريق التنقل بين
المجموعات حول الصف  .تأكد من تتبع عدد البذور
المزروعة في كل المكعبات الصخرية و عدد الطالب
اللذين أنتهو من الزراعة.

• قم بإنشاء نظام وضع العالمات أو اعمل مخطط لوضع
كل نبات في المكان المناسب و ارسم خريطة لذالك  .من
الممكن أن تعمل مخطط أو ملصقات نباتية أو عصي
يدوية عليها أسماء النباتات أو الطالب .للمساعدة على
تتبع هذه النباتات و صفها في المكان المناسب عندما
يحين الوقت لنقل النباتات إلى برج الحديقة.

• سنحتاج إلى هذه المعلومات في درس معدل
اإلنبات في األسبوع الثاني.

ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

للبذور الكبيرة  ،مثل الكوسة  ،أنت فقط تحتاج إلى زرع  2–1في كل مكعب و ملئ باقي المكعب
إلى األعلى بالصوف أما في حالة البذور الصغيرة  ،مثل بذور الخس  ،ازرع  8–6بذور في المكعب.
ال تحتاج لنفس القدر من (الفيرميكواليت) .املء فقط لعالمة منتصف المكعب .بعد الزراعة ،
رشي الماء برفق كل ثقب لترطيب الفيرميكواليت.

5
دقائق

ختام الدرس
• بمجرد زرع البذور  ،سوف تحتاج إلي إضافة
الماء والخليط المعدني .اشرح للطالب أن
المقويات تشمل األرض ومعادن البحر التي
صنعت ليمتصها النبات .بدون المقويات  ،لن
تنمو النباتات أوتزدهر .إذا سمح الوقت  ،ناقش
توقعات الطالب حول أي البذور سوف تكون أول
من ينبت .إلغالق الدرس  ،اعط كل مجموعة
فرصة للمشاركة بأفضل األفكار التي لديهم
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ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

امأل جالون ( 3785.41مل) بالماء وأضف
 20مل من كل من المعادن و قلبه لتصنع
مزيجاً .أخلط المعدن (أ) و المعدن (ب) ثم
املء الربع السفلي من الصوف الصخري
و تابع ارتفاع مستوى الماء يوميا في
المكعبات‘ لتفعل ذالك ستحتاج إلى
إضافة بعض من المزيج كل يوم.

منهج آلة برونكس الخضراء
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منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس الثاني :زرع بذور العلم!

حساب

األسبوع األول

بداية منعشة
مقدمة الدرس :
ً
هائال للبيانات التي يمكن
مصدرأ
البذور التي تختبئ تحت الفيرميكواليت في مكعبات الصوف الصخري تعتبر
ً
استخدامها الستكشافات جميع أنواع العلوم والرياضيات .في هذا الدرس  ،سيقوم الطالب بتبادل األفكار حول كل
إمكانيات القياس باسخدام النظامين األمريكي و المتري .يمكن قياس ارتفاع النبات أو قياس ارتفاعات و أبعاد البرج أو
قياس أشياء أكثر غموضا مثل استخدام الكهرباء والماء.

أهداف التعلم:
استطيع ––––––––
 .1تحديد وحدات القياس المناسب للقياسات المختلفة
المرتبطة بالحديقة بما في ذلك المسافة والحجم
ودرجة الحرارة .
أفكار تكميلية

 .2القيام بإعداد ورقة عمل لتتبع البيانات المختلفة
الناتجه عن الزراعة

استراتيجيات التقييم والتفكير
• مطالبات التأمل المقترحة:
كيف قررت وحدة القياس إلتى تحتاج إليها؟
اشرح التوقعات التي فكرت فيها في موضوع نمو
النبات واستخدام المياه .كيف توصلت إلى هذه
التنبؤات \ التوقعات؟

اقتراحات التمايز:
يمكنك إدخال القياس مع سلسلة من التوضيحات عن
سوء استخدام وحدات القياس .على سبيل المثال ،
اطلب من الطالب ما يفكرون في ما يلي:
– ذهب أحمد إلى متجر البقالة لشراء ميلين من
الحليب.
– ركض السيد ريتز في سباق الجري في برونكس لمدة
 26جالون في جميع أنحاء برونكس
– استخدم بعض األسئلة الساذجة إلظهار ما يعرفه
الطالب بالفعل عن وحدات القياس .
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– اطلب من الطالب استخدام التفكير النقدي
باستخدام وحدات القياس  ،بما في ذلك األوقية واللترو
الجالون و األوعية ذات األحجام المختلفة  .أعطي الطالب
أمثلة واقعية ‘ علي سبيل المثال ( ،ارتفاع طوق كرة
السلة هو  10أقدام أو  3.048متر
– قم بتكييف هذا الدرس بحسب معايير الرياضيات
للصف الذي سيتعلم الوحدة ‘ سواء كان ثالث‘ رابع‘
أو خامس أو على حسب احتياجات مستوى والطالب.
فالصف الخامس مثال قد يركز أكثر على التحويل بين
الوحدات بينما قد يحتاج الصف الثالث إلى التركيز
أكثر على تقديرات\ قياسات واقعية بوحدات القياس
المناسبة بدون أي تحويالت من نظام القياس األمريكي
أو المتري.

التقييم النهائي:
قم بتخصيص مشكلتين سريعتين للطالب و اطلب
منهم اختيار الوحدات المناسبة للقياس .االسئلة قد
تشمل:
– ما الوحدات التي تستخدمها لقياس ارتفاع مبنى
مدرستك؟
– ما الوحدات التي تستخدمها لقياس طول الحذاء
الخاص بك؟
– ما الوحدات التي تستخدمها لقياس كمية الماء في
زجاجة الماء؟
– ما الوحدا التي تستخدمها لقياس كمية المياه
الموجودة في خزان مياه مدينتك

منهج آلة برونكس الخضراء

! زرع بذور العلم:الدرس الثاني

بداية منعشة
Standards
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Analyzing and Interpreting Data

Analyzing data in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to
introducing quantitative approaches to collecting data and conducting
multiple trials of qualitative observations.

Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Measurement & Data

Solve problems involving measurement and estimation.

CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.A.2

Measure and estimate liquid volumes and masses of objects using standard units of
grams (g), kilograms (kg), and liters (l).1 Add, subtract, multiply, or divide to solve one–
step word problems involving masses or volumes that are given in the same units,
e.g., by using drawings (such as a beaker with a measurement scale) to represent the
problem.

Grade 3
Measurement & Data

Geometric measurement: understand concepts of area and relate area to
أفكار تكميلية
multiplication and to addition.

CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.C.5

Recognize area as an attribute of plane figures and understand concepts of area
measurement.

Grade 4
Measurement & Data

Solve problems involving measurement and conversion of measurements.

CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.A.1

Grade 5
Measurement & Data

Know relative sizes of measurement units within one system of units including km,
m, cm; kg, g; lb, oz.; l, ml; hr, min, sec. Within a single system of measurement,
express measurements in a larger unit in terms of a smaller unit. Record measurement
equivalents in a two–column table. For example, know that 1 ft is 12 times as long as 1
in. Express the length of a 4 ft snake as 48 in. Generate a conversion table for feet and
inches listing the number pairs (1, 12), (2, 24), (3, 36)…

Convert like measurement units within a given measurement system.

CCSS.MATH.CONTENT.5.MD.A.1
Grade 5
Measurement & Data

Convert among different–sized standard measurement units within a given
measurement system (e.g., convert 5 cm to 0.05 m), and use these conversions in
solving multi–step, real–world problems.

Geometric measurement: understand concepts of volume.

CCSS.MATH.CONTENT.5.MD.C.3

Recognize volume as an attribute of solid figures and understand concepts of volume
measurement.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األسبوع األول

حساب

الدرس الثاني :زرع بذور العلم!

حساب

األسبوع األول

بداية منعشة
في هذا الدرس  ،ستقوم بتوجيه الطالب من خالل إعداد نظام فعال لتجميع القياسات من جميع أنواع النباتات المتنامية
في حديقة البرج الخاص بكم  .تأكد من التفكير في هذه العملية في وقت مبكر حتى تتمكن من توجيه الطالب نحو
الحلول التي تساعدهم على الفهم .قبل التدريس الدرس  ،تأكد من :
– جمع مجموعة متنوعة من أدوات القياس (على سبيل المثال  ،المساطر  ،وأكواب قياس  ،ومقاييس الحرارة  ،إلى أخره
– ضع محلول خليط العناصر المعدنية  /المغذيات في حاوية وحدد عالمات القياس علي
– جرب تصميم جدول البيانات وتحديد الشكل الذي ستستخدمه في الدرس
– ارجع إلى ورقة تتبع نمو النبات أو استخدمها
– قم بإنشاء مخطط متابعة بحجم لوحات التعلم الكبيرة لتستخدمه لمتابعة نمو جميع النباتات في مكان واحد
يمكنك الرجوع إلى مواقع الويب التالية للحصول على أفكار القياس
?!Lesson 2: Measure What

أفكار تكميلية

Math is Fun: “Unit” of Measurement
Worksheet Works: Choosing the Best Units

مفردات الدرس
وحدات القياس  ،نظام قياس العرفي في (الواليات المتحدة)  ،النظام المتري  ،الطول  ،بوصة  ،قدم  ،الساحة  ،المليمتر ،
السنتيمتر  ،العداد  ،حجم  ،أوقية  ،كوب  ،باينت  ،ربع جالون  ،رطل  ،جالون  ،لتر  ،درجة الحرارة  ،فهرنهايت  ،مئوية
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الدرس الثاني :زرع بذور العلم!
األسبوع األول

بداية منعشة
النموذج اإلرشادي

تسلسل الدرس بالدقائق (د قيقة )45
15
دقيقه

البداية :التقييم المبدئي
 .1ابدأ ببعض األسئلة عن وحدات القياس العامة و جهز
قائمة باألسئلة التي تريد مناقشتها  .امنح الطالب
الوقت لمناقشة اإلجابات في أزواج أو مجموعات.

أمثلة :

أفكار تكميلية

ما هي وحدات القياس التي تحتاجها لقياس ما يلي:
– كمية السائل في زجاجة المياه الخاصة بك؟
– كمية السائل في حوض السمك الكبير؟
– ارتفاع الجدول الخاص بك؟
– المسافة إلى منهاتن من بروكلين ؟
– درجة حرارة الغرفة؟
– درجة حرارة الشمس؟
– وزن الفراولة؟

– وزن صندوق من التفاح؟
 .2قم بمناقشة إجابات الطالب مع كل الصف.
إعلم أن بعض الطالب سيعطون إجابات أكثر
واقعية من اآلخرين  ،تقبل كل القياسات اآلن
جزء من الأليجابية في المشاركة من
لتعطي ً
قبل الطالب الضعاف .اطلب من الطالب تقدير
القياسات لألسئلة التالية في مجموعات
صغيرة أو كصف كامل.
 .3استخدم أدواتك لقياس العناصر التالية :
(الماء في زجاجة الماء  ،وارتفاع الجدول ،
ودرجة الحرارة في الغرفة).
قم بإجراء بحث على اإلنترنت للعثور على
إجابات ألشياء أخرى (كم الماء في حمام
السباحة  ،المسافة إلى منهاتن \العاصمة ،
أو درجة حرارة الشمس)
10

نموذج و تعليم موجه:

دقائق

وجه انتباه الطالب إلى الشتالت الموجودة في
ّ .4
الصواني .اشرح للطالب أنه علي مدي متابعة
المشروع  ،سيكون هناك الكثير من األشياء التي
يمكن قياسها .

توليد أكبر عدد ممكن من مصادرجمع البيانات.
بمجرد نقل النباتات إلى برج الحديقة وإعداد
االضواء  ،سوف تكون قادرا على قياس استخدام
الكهرباء أيضاً .

 .5اطلب من الطالب في مجموعاتهم العصف
الذهني لبعض القياسات .من المحتمل أن يأتي
الطالب ببعض قياسات

– اطلب من التالميذ القيام برسم بياني لنموالنبات
وكذلك جميع مدخالت الحديقة

نمو النبات (ارتفاع النبات  ،طول الجذر  ،وعدد
األوراق ‘ كم المياه المستخدمة
– درجة الحرارة (مئوية أوفهرنهايت)
– مستوى الرقم الهيدروجيني
– وزن أي منتج
يمكن للطالب المجيئ بأفكار أخرى .ركز على
متابعة البيانات بطريق مرحة! شجع الطالب على
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 .6إسأل الطالب عن سبب رغبتهم في اتخاذ بعض
القياسات في الحديقة.من الممكن أن تتضمن
اإلجابات أن القياس جزء من العلوم؛ سوف يساعد
القياس الصف في معرفة ما إذا كانت النباتات
صحية أم ال .وإذا كانت معدالت النمو دقيقة أم ال.
اخبر التالميذ أن القياس سيساعد منا أيضا على
تحديد التكلفة الدقيقة لزراعة األغذية و تنميتها
من البداية إلى وقت الحصاد.

منهج آلة برونكس الخضراء

حساب

الدرس الثاني :زرع بذور العلم!
األسبوع األول

بداية منعشة
15
دقيقه

الموجه:
العمل الجماعي
ّ
كصف كامل  ،قم بإعداد ورقة تتبع لإلحصائيات باستخدام
واحد أو أكثر من الخيارات التالية:

يمكنهم متابعة استخدام المياه يمكن تتبع
ذالك من قبل كل الفصل .تقرير كم مرة سوف
يتم قياس نمو النبات وما يتعلق بها كل يوم؟
أم االثنين  ،األربعاء  ،والجمعة؟ أم االثنين و
الخميس؟

– جدول بيانات رقمي تعاوني مع جداول بيانات عبر
االنترنت عن طريق جوجل

اطلب من الطالب القيام بتسجيل توقعاتهم
في أوراق التتبع  ،بما في ذلك ارتفاع النبات بعد
تسعة أسابيع ‘او مجموع المياه المستخدمة
على مدى تسعة أسابيع

– جدول البيانات الرقمي مع عالمات ترقيم أو تعريف
للقياسات المختلفة لنمو النبات ومدخالت الحديقة

()google documents/ google drive

أفكار تكميلية

– ورقة تتبع للحلول الخاص بالطالب

يمكن للطالب العمل مع شريك أو مجموعة
ويجب أن تكون المجموعة قادرة على توفير
األساس المنطقي لتوقعاتهم و التحقق من
الشتالت التي لديهم و البذور النابتة حديثا .من
المحتمل جدا أن تكون النبته صغيرة جدا للقياس
بدقة ولكن يمكنك تسجيل تاريخ اإلنبات.

– إنشاء أنظمة قياس مناسبة للصف ورسم نمو النبات
 .8يمكن لكل طالب تعقب نمو مصنع واحد من مصانع
النبات في الصف أو توزيع المسؤليات بين المجموعات.

5
دقائق

التقييم النهائي
 .11مع اإلرشاد‘ تحرك حول الصف وأسأل كل طالب أن يشارك األخرين بالحديث عن النبات الذي يفضلونه وهم
أكثر حماسا لمتالعت النمو أو توقعات النمو الخاصة بهذا النبات

.كل الحقوق محفوظة © ستيفن رتز | 25

منهج آلة برونكس الخضراء

حساب

مالحظات
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الدرس الثالث :القياسات؟!

مهارات لغوية

األسبوع األول

بداية منعشة
مذكراتي مع النبات!
مقدمة الدرس الثالث:
ً
جديدة على طالبك  ،ولكن قد يكون تسجيل المذكرات في دفتر العلوم يومياً
قد ال تكون طريقة المذكرات اليومية
الجديد .في درس المهارات اللغوية‘ ستقوم أنت وطالبك بإنشاء مجالت علمية لمشروع برج الحديقة هو
ً
مكانا لتوثيق التعلم األساسي للطالب فقط  ،ولكنها ستكون ً
ً
مكانا للتعبير اإلبداعي  ،مما يزيد من
أيضا
لن تكون المجلة
تفاعل طالبك مع النباتات المزدهرة وبرج الحديقة

األهداف التعليمية
استطيع ...
 .1إنشاء مذكراتي الخاصة
 .2استخدم مذكراتي الخاصة لتسجيل المالحظات والمفردات يومياً  ،وأيضاً التأمالت  ،والتعلم الرئيسي
 .3أن اكتب الكلمات وأرسم الصور لوصف النباتات
 .4التعبير عن أفكاري عن كيفيات الزراعة المختلفة في الصف مع المساحة المحدودة

التقييم و استراتيجيات التفكير
مطالبات االتأمل المقترحة :
• لماذا نريد االحتفاظ بمجلة “يومياتي” خالل هذا المشروع؟
• ما األفضل في التعبير عن العلوم الكلمات أم الصور؟ لماذا ا؟
• اﺳﺗﺧدام جدول اإلرشادات لتقييم أداء الطالب في أول مجلة للمذكرات العلمية
• في بداية الوحدة  ،استخدم وسائل التشجيع اإليجابية إلشراك الطالب في المذكرات اليومية و أيضاً الحوارات الجماعية

اقتراحات التمايز:
بناء علي مستواهم و عمرهم.الطالب األصغر سنا
• امنح طالبك حرية أكثر أو أقل في عملية إنشاء المجلة ً
سيحتاجون إلى إرشادات أكثر من الطالب األكبر سناً .
• إن أمكن  ،شارك في إنشاء دفتر يومياتك لتحديد لتعطي الطالب نموذجاً عن المتوقع منهم
• امنح الطالب صوتاً في المشروع وفي التعلم الخاص بهم
• اضبط توقعاتك على أساس قدرات طالبك.
بناء على احتياجات طالبك.
• ّ
كيف مجلة “يومياتي \ مذكراتي ً
يمكنك مراجعة دليل التقييم لتتضمن معايير الكتابة الخاصة بالصف أو معايير التقييم األخرى الخاصة بالطالب.

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب كتابة هدف واحد أو هدفين عن األشياء التي يجب التركيز عليها في مجلة مذكراتي
على سبيل المثال  ،بعض الطالب قد يرغبون في العمل على تحسين الخط ليكون مقروء لألخرين بينما يريد اآلخرين
التركيز على األهداف التعليمية والكتابة عن كل منها وأداء أفضل أعمالهم.
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بداية منعشة
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Obtaining, Evaluating, and
Communicating Information

Scientists and engineers must be able to communicate clearly and
persuasively the ideas and methods they generate. Critiquing and
communicating ideas individually and in groups is a critical professional
activity.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.3.10
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.10
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.10

Range of Writing
Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and revision)
and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of discipline–
specific tasks, purposes, and audiences.

Range of Writing
Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and revision)
and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of discipline–
specific tasks, purposes, and audiences.

Range of Writing
Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and revision)
and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of discipline–
specific tasks, purposes, and audiences.

منهج آلة برونكس الخضراء

28 | كل الحقوق محفوظة © ستيفن رتز.

األسبوع األول

مهارات لغوية

الدرس الثالث :القياسات؟!

مهارات لغوية

األسبوع األول

بداية منعشة
مفردات الدرس:
مجلة  ،المالحظة  ،البيانات  ،التأمل‘ األهداف ‘ يومياتي

التحضير:
قبل تعليم هذا الدرس  ،تأكد من التفكير في أفضل طريقة لتنسيق دفتر\مجلة يومياتي لفصلك.
يمكن أن تكون المجالت بسيطة أو مركبة مثلما تختار أنت وطالبك .على سبيل المثال  ،يمكنك اختيار شراء دفاتر و
تجهيزها مع الطالب بشكل معين أو إنشاء دفاتر خاصة بكم عن طريق تجميع المالحظات وربطها مع الطالب و تغليفها.
راﺟﻊ ﻓﻛرة دﻓﺗر اليوميات العلمية اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ على االنترنت .إذا اخترت أن تبني بنفسك  ،خذ بعين االعتبار ما يلي
ماذا ستستخدم كغطاء؟ ما نوع وحجم الورق الذي سيتم تضمينه؟ ورق مسطر أو ورقة شبكيه أو ورقة فارغة ‘ بدون
سطور؟ أو مزيج من أنواع الورق؟ كيف ستقوم بربط المجلة معا؟ كيف يمكن للطالب تزيين أغلفتهم بحيث يشعروا
بالملكية لمجالتهم؟

المواد:
تحضير جميع المواد التي يحتاجها الطالب لمجالتهم (مثل المقص  ،الورق  ،الغراء  ،الدباسات  ،واللوازم الفنية في وقت
مبكر والتخطيط لتوزيعها على الطالب
ً
مسبقا في تحديد أنواع المعلومات واألشياء التي يريد أن يدرجها الطالب .مثال ما حدث في الدرس األول من هذا
فكر
األسبوع ستحتاج إلى تضمين أقسام مثل « سجل الوجبة»حتى يتمكنوا من تتبع الطعام الذي يتناولونه في أيام مختلفة
و المفردات الجديدة ،
أخيرا  ،اجمع أمثلة من
في خالل المشروع .يمكن مالحظة التغيرات في عادات األكل وربما أيضا تغير مباشر للحياة.
ً
يوميات طالب آخرين أو أمثله من الكمبيوتر لمشاركتها مع الطالب .يمكنك المشاركة بواحدة خاصة بك إذا كان لديك
واحدة .أو العثور على مذكرات علمية من عالم مشهور على النت مثال :
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الدرس الثالث :القياسات؟!

مهارات لغوية

األسبوع األول

بداية منعشة
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (د قيقة )45
10
دقائق

البداية :التقييم المبدئي
ارجع إلى أوراق تتبع البيانات التي جمعها وجهزها
التالميذ في الدرس الثاني ،واشرح لهم أن لدينا األدوات
الالزمة لجمع التفاصيل و القياسات والبيانات من برج
الحديقة والنباتات المتنامية.
السؤال اليوم هو :كيف يمكننا تتبع مالحظاتنا و التعلم ،
والتأمل من خالل المشروع؟
ابدأ بمناقشة توقعات و أفكار الطالب حول شكل
المذكرات اليومية .قد يأتي الطالب بكل أنواع األفكار,

من التقاط الصور إلى صنع أفالم .وجه الطالب
نحو فكرة الحفاظ على مجلة مذكرات تحفظ
أحداث المشروع و تساعد على متابعة أهداف
التعلم الخاصة بهم .اشرح أن في هذا الدرس،
سيقوم الطالب بإنشاء المذكرات اليومية .اشرح
أن العلماء على مر التاريخ استخدموا المذكرات
والمالحظات اليومية لتدوين ما توصلوا إليه.
شارك الطالب بمثال من مصدر إنترنت أنشأته أنت
،أو مثال من طالب سابق « .انظر المصادر في
الصفحة السابقة.

15
دقيقه

كتابة موجهة:
يجب أن تشارك مع الطالب دليل التقييم الخاص
بالمذكرات اليومية حتى يعلم الطالب ما المتوقع
منهم في أثناء المدخالت اليومية للمذكرات .اتفق
مع الطالب على األقسام التي تريد تضمينها في
المجالت\ المذكرات.
• ( KWLمع صفحات لما نعرفه
• ما نريد أن نعرفه أو نتعلمه
• اإلدخاالت اليومية

• سجل الوجبة
• مفردات اللغه
يجب تأريخ إدخاالت المذكرات اليومية و يشمل ذالك
الكلمات والصور التفصيلية  ،وتلبية معايير الكتابة
المناسبة للصف .عرف الطالب بمحتوي دليل تقييم
المعلم و التقويم الذي سيتم استخدامه
للتقييم الذاتي في جميع أجزاء الوحدة

15
دقيقه

العمل الفردي والعمل الجماعي:
اطلب من الطالب إعادة النظر في الحل الذي وصلو إليه بعد العصف الذهني وتبادل األفكار في الدرس األول
مهمة فردية:
قم بوصف خطتك بالكلمات والصور  ،كيف يمكنك إعطاء النباتات المساحة الكافية لتنمو داخل الصف .بعد
انتهاء الطالب  ،يمكنهم قضاء بعض الوقت في ترتيب المجالت الخاصة بهم عن طريق إضافة أو تزيين الغالف.
كلما زاد عدد المجموعة العاملة في المجلة  ،كلما زاد االلتزام بها من خالل المشاركة الدورية بين الطالب.

.كل الحقوق محفوظة © ستيفن رتز | 30

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس الثالث :القياسات؟!

مهارات لغوية

األسبوع األول

بداية منعشة
5
دقائق

الخاتمة :
تذكر  ،الطالب ال يعرفون حديقة البرج  ،لذا استمر في االحتفاظ بها كسر.
أغلق الدرس بمشاركة الطالب المتطوعين بقراءة إدخاالتهم في المذكرات اليومية مع زمالئهم .اجمع
دفاتر الطالب في نهاية الحصة.
مالحظة المترجمة :التقييم النهائي غير الختام .التقييم النهائي في النظرة العامة قبل كل درس و ليس
في تفاصيل الدرس.
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مصادر األسبوع األول
Lesson 3: مذكراتي مع النبات

The Art and Science of Field Notes
Pinterest: Science Journals
األفكار اإلضافية

Interactive Journals

12 Things I Wish I Had Known About Interactive Science
Notebooks
Keys to A Successful Interactive Science Notebook
Interactive Science Notebook Example
Setting Up Interactive Science Notebooks

Up Close with Seeds

Seeds: Capsules of Life
Millenium Seed Bank
Smithsonian, Amazing Close–Ups of Seeds

Time–lapse Photography and Digital Data

K–12 Blueprint Learning in Context: Science Journal

Rockwool: Amazing but Itchy

What is Rockwool
GreenTrees Hydroponics, Rockwool
Lab Safety Comic Strip
Lab Safety Posters for Elementary Students
Lab Safety Video
Hydroponic Media

In The Kitchen

Pumpkin seeds
Sunflower Seed Oatmeal Cookies
Chia Seed Pudding
Chinese Five Spice Recipe (with fennel)

منهج آلة برونكس الخضراء

Next Generation Science Standards (NGSS)
Common Core State Standards (CCSS)
International Baccalaureate Learner Profile
P21 Framework for 21st Century Learning

Tower Garden Basics

Tower Garden website
Tower Garden Growing Guide
Tower Garden FAQs
Tower Garden’s Top 10 Plants to Grow
Tower Garden Certified Seedling Providers
Tower Garden Facebook page
Tower Garden contact page

Fuel the Machine

Green Bronx Machine Facebook page
Green Bronx Machine Twitter feed
Green Bronx Machine Twitter feed
Stephen Ritz website
Stephen Ritz Facebook page
Stephen Ritz Twitter feed

Week 1: A Fresh Start
Lesson 1: تجهيز البذور

KWL Template
Top 10 Tower Garden Plants to Grow
Tower Garden Germination Preparation
Lesson 2: ?! القياسات
Math is Fun: “Unit” of Measurement
Worksheet Works: Choosing the Best Units
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األسبوع األول

بداية منعشة

مالحظات
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األفكار اإلضافية

األسبوع األول

بداية منعشة
كتابة مداخل يومية
مهارات لغوية علوم

شجع فصلك على كتابة مداخل يومية إضافية في المذكرات النباتية الخاصة بهم .فمثال:
أوال؟
• ما هي البذور التي تعتقد أنها ستنبت ً
• ما هي البذور التي ستنبت في النهاية؟ لماذا؟
• إذا كانت البذور تتحدث  ،ماذا ستقول؟

مهارات لغوية

Tower Garden
Vocabulary Wall

سيعلم منهج  Green Bronx Machine Classroomالطالب البستنة الهوائية ومفردات جديدة لم يعرفوها
من قبل .في األسبوع األول  ،تحتوى الدروس مجموعة جديدة من الكلمات
• إبدء المشروع بجدار الكلمات مع المفردات الجديدة واطلب من الطالب ابقائها متماثلة في مذكراتهم
النباتية
• يمكن أيضاً أن تجعل كلمات الحائط تفاعلية.
• إليك بعض األفكار:

– يقوم الطالب بإزالة الكلمات من الجدار وإجراء عبارات االتصال حول الكلمات أو استعمالها في وضع
جمل أو تلخيص خاص بالنشاط

– يقوم الطالب بإنشاء رسومات\صور مرئية للكلمات أوالمفردات لعرضها على الجدار.
 –يستخدم الطالب كلمات الجدار للمفردات كألعاب مثل  Bingoو .Jeopardy
تعرف على المزيد حول كيفية بناء واستخدام جدران الكلمات من خالل البحث في اإلنترنت .المصادر في
آخر صفحة من األسبوع األول
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األفكار اإلضافية

األسبوع األول

بداية منعشة
Interactive Journals
مهارات لغوية علوم

يوميا
جزءا
ً
تكون مذكرات الطالب اليومية أكثر فاعلية عندما يتم متابعتها و التدرب عليها بشكل يومي .اجعل الكتابة ً
من التجارب في الحديقة من خالل إنشاء مجالت علمية تفاعلية .مذكرات العلوم التفاعلية هي أفضل طريقة لتنظيم
ّ
منظمات بيانية
دفاتر العلوم  ،إلثبات فهم المعلومات وتطبيقها سواء في شكل عصف ذهني أو تأمالت أو رسومات أو
 ،على سبيل المثال .الجانب األيمن من دفتر المالحظات هو المدخالت – لتدوين المعلومات مثل المالحظات والمفردات
والكلمات أو المختبرات أو النشرات التي يقدمها المعلم .المجلة التفاعلية هي المكان الذي يفكر فيه الطالب كعالم و
ليس شيئاً نفعله ألنه مطلوب فقط.
صورة توضيحية :

 ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺼﻒ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮاﺋﺎت اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺻﻮر ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻒ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺪروس و اﻻﻓﻼماﻟﻘﺼﻴﺮه
 -اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

كتابة مداخل يومية
مهارات لغوية علوم
جهز للمبتدئين جمل للبداية ،حتي تكون طريقة لمساعدتهم عل التفكير .يمكنك استخدام ما يلي عل قصائص ورقيه
أنا أتساءل عن ...........................................................
أتوقع أن أرى ............................................................
الحظت أن ..................................................................
لقد تفاجأت عندما ...................................................
رى نمط متكرر في ................................................

تظهر بياناتي أن ...............................................................
ماذا إذا ...............................................................................
هل يمكن تغيير النتيجة إذا ...........................................
وهذا يذكرني ..................................................................

ألق نظرة على بعض مذكرات العلوم التفاعلية في المصادر المرفقة بها نصائح و أمثلة حول المجلة
ِ
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األفكار اإلضافية

األسبوع األول

بداية منعشة
Technology Art Science

Up Close with Seeds

استخدم العدسات المكبرة و المجاهر ،
للحصول على صورة تفصيلية قريبة للبذور.
في هذا النشاط  ،سيقوم الطالب برسم
مخططات لتسلسل تغير البذور أو المقارنة
بين البذور المختلفة تحت المجهر .في
مذكرات العلوم  ،يستطيع الطالب المقارنة بين
المحاصيل المختلفة التي زرعتها أنت وطالبك
ّ
الصف .يمكنك استخدام إما بذور من
في
حديقة البرج أو قطع من الفواكه أو الخضار .
مثال :استخدم البذور الموجودة في الخيار ،
الباذنجان ،التفاح ،الفراولة  ،والبطيخ وما إلى
ذلك.
شارك الطالب بصور عن البذور من كتاب
التصوير الفوتوغرافي عن البذور .يتم
تكبير حجم البذرة التي قد تكون فقط
بعض الملليمترات في الحجم تحت المجهر
الكتروني في هذا المصدر إلنشاء تلك الصور
.على الرغم من أن طالبك لن يتمكنوا من

ﺑﺬور اﻟﺬره

ﺑﺬور اﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ

ﺑﺬور اﻟﺒﻄﻴﺦ

الوصول إلى المجهر اإللكتروني الماسح  ،إال أنهم ال يزالون قادرين على استخدام المجاهر أو النظارات المكبرة
للحصول على عرض تفصيلي عن قرب لرسم البذرة  ،وتلوينها إلدراجها في المذكرات.
يمكن استخدام األدوات الرقمية مثل  Adobe Photoshop CC :أو  Pixlr Editorأو Google Drawings
مثال لبذرة مصورة و مطورة األلوان
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األفكار اإلضافية

األسبوع األول

بداية منعشة
مهارات لغوية علوم

Time–lapse Photography
and Digital Data

أخرج الكاميرات الرقمية وابدأ في أخذ الصور .التقط صورة كل يوم في نفس الوقت ،من
نفس الموقع  ،أضف الصور إلى وثيقة نمو النباتات الخاصة بك .يمكن للطالب تكبيرنبات
واحد أو التركيز على جميع نباتات برج الحديقة في وقت واحد  .بحلول نهاية األسبوع التاسع ،
سيكون لك و لكل طالب سجل تصوير كامل ومشروع فني مذهل .فكر في استخدام
هذا التطبيق إلعداد رحلة الصور و تطوير مذكرات العلوم عن طريق جمع البيانات و االفتراض
 ،والتفكير والمراقبة المنتظمة والقياس ألنه يساعد الطالب تنظيم البيانات على جهاز
الكمبيوتر المحمول أو المحمول
يمكنك عمل التالي:
من خالل تنظيم البيانات إلكترونياً *جمع المالحظات والتنقل بسهولة التقاط الصور في
التطبيق وإضافتها إلى مالحظاتك
استخدم عرض الصور الخاصة بك بالتعاقب في Flipbook
يمكنك بعد ذالك متابعة البيانات الخاصة بك في لمحة سريعة

.كل الحقوق محفوظة © ستيفن رتز | 37

منهج آلة برونكس الخضراء

األفكار اإلضافية

األسبوع األول

بداية منعشة
Rockwool
Amazing but Itchy

علوم

الجميع يحب حلوى القطن  ،أليس كذلك؟ انه يحول السكرالصلب إلى حلوى
القطن .الصوف الصخري هو في الواقع خليط من الطباشير والصخور البركانية
 ،الباسلت  ،ذاب لدرجة حرارة اإلنصهار ثم نُ سج بسرعة بحيث يتحول إلى ألياف
دقيقة .إبحث عن إنتاجه  ،واستخداماته  ،وحتى بعض قوانين السالمة الخاصة
بهذا المنتج على النت .يمكنك زيارة:
• شرح الصوف الصخري
• مكونات الصوف الصخري
بمجرد أن يتعلم الطالب عن الصوف الصخري يمكن أن يعملوا ملصقات
السالمة االحتياطية عن طريق الرسوم هذا العمل مسابقة  ،تختار من خاللها
أفضل ملصق لتعليقة بجوار حديقة البرج.

Cooking

In the Kitchen

على الرغم من أنه ال شيء ينمو حتى اآلن  ،يمكنك أن تجلب
بعض البذور الصالحة لألكل وحتى طبخ شيء من البذور .ضع
في اعتبارك أفكار الوصفات التالية :إضغط عليها ستفتح
• وصفات بذور اليقطين
• وصفات بذور عباد الشمس
• وصفات بذور الشيا
• وصفات بذور الشمر
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مالحظات
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مقدمة األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية

مقدمة األسبوع :
سيتلقى طالبك مفاجأة صباح االثنين عند دخولهم الصف الدراسي هذا األسبوع .نأمل أن معظم البذور  ،إن لم يكن كلها ،قد
ً
مطلقا رؤية أو
نبتت .لقد حان الوقت للتفكير بجدية عن كيفية العناية بالنباتات في الصف .العديد من طالبك لم يسبق لهم
السماع عن الزراعة الهوائية ولكن سوف يتعلموا الكثير في حديقة البرج.
في األسبوع الثاني  ،يبدأ المشروع بالفعل في التبلور .البذور تنبت ويبدأ طالبك جمع البيانات وتوثيق تعلمهم
ومالحظاتهم في مذكراتهم .سوف يحسب الطالب معدالت اإلنبات ويطبقون مهارات الكتابة التفسيرية إلنشاء
منشورات البذور المعلوماتية.

السؤال األساسي:
كيف تؤثر العوامل المختلفة على إنبات البذور ونمو النباتات؟
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األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

إبدأ أنت وطالبك في تجميع و تركيب برج الحديقة
ووضع األجزاء معاً  .ثم ابدأ بالتأكد من أن خليط
الماء والمواد يمأل الربع السفلي من علبة البذور.
أضف محلول المواد الغذائية حسب الحاجة
بمجرد أن تنبت البذور  ،قم بتحريك النبات إلى
موقع الشمس الكامل من مكان إلى آخر  .نقل
البذور النابته حول الصف ليتبع الشمس سيعطي
الطالب فرصة للتامل عن قريب في البذور و
البراعم .إذا بنهاية هذا األسبوع  ،لم تنبت بعض
البذورم  ،إبدأ بزرع المزيد من البذور في مكعبات
الصوف الصخري .
المهم أن يكون في برجك حوالي  20من
الموانئ المتنامية ( 28إذا كان لديك المزيد من
الطالب و المصادر) للمزيد من القراءة حول نصائح
الزراعة إضعط هنا  .في هذا الدرس  ،سوف
يكتشف الطالب أن برج الحديقة هو الحل وسيتم
تقديم موضوع الزراعة الهوائية للصف  ،ستنشئ
أنت و طالبك نظام الحديقة من خالل عملية
الفريق القائم على االستفسار.
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الدرس األول :الزراعة الهوائية
األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
األهداف التعليمية :
أستطيع أن
 .1أشرح التعريف األساسي للزراعة الهوائية في الحديقة
 .2استخدام مهارات االستفسار لبناء حديقة البرج
 .3ارسم مخططاً لحديقة البرج في مذكراتي النباتية اليومية

استراتيجيات التقييم والتفكير
مراقبة مشاركة الطالب خالل الفصل
مناقشة وتجمع برج الحديقة في الصف
اطلب من الطالب إجراء تقييم ذاتي للبرج الخاص بهم
رسم مخططات للحديقة ووضع عنوان

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب أن يكتبوا فقرة واحدة تصف كيفية الزراعة في برج الحديقة .
يجب أن تشمل الفقرة التعريف و جملتين على األقل عن الموضوع.

اقتراحات التمايز
بسيطا
إرشاديا
دليال
يمكن للطالب المتميزين توثيق خطوات بناء البرج وكتابة
ً
ً
ً
لإلعداد لجديقة برج مماثلة.
بعض الطالب يتعلمون بشكل أفضل عن طريق التجربة والخطأ بينما يحتاج
اآلخرون إلى رؤية شيء ما مرة قبل تجربته .احترم االختالف بين أساليب تعلم
الطالب .امنح هؤالء الطالب فرصة ليشاهدوا الطالب اآلخرين خالل تجربة بناء
مجسم البرج و أن يتعلموا من خالل المشاهدة و ربما شاهدو أيضاً األفالم
الخاصة بالموضوع  .ألنه ال توجد نباتات في البرج حتى اآلن  ،يمكن تجميعه و
تفكيكة عدة مرات حسب الحاجة .شجع الطالب المهتمين بالفكرة على البحث
و القراءة في الموضوع ،ثم ستخدام استراتيجيات العمل الثنائي و العمل
الجماعي بين الطالب و بخاصة للطالب الذين بحاجة الى مساعدة اضافية.
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علوم

 الزراعة الهوائية:الدرس األول

الزراعة الهوائية
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
3–5–ETS1.A

Possible solutions to a problem are limited by available materials and
resources (constraints). The success of a designed solution is determined by
considering the desired features of a solution (criteria). Different proposals
for solutions can be compared on the basis of how well each one meets
the specified criteria for success or how well each takes the constraints into
account.

Defining and Delimiting
Engineering Problems

Science and Engineering Practices
Developing and Using Models

Modeling in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to building and
revising simple models and using models to represent events and design
solutions.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Reading: Foundational Skills
CCSS.ELA–LITERACY.RF.3.3
Grade 4
Reading: Foundational Skills
CCSS.ELA–LITERACY.RF.4.3
Grade 5
Reading: Foundational Skills
CCSS.ELA–LITERACY.RF.5.3

Phonics and Word Recognition
Know and apply grade–level phonics and word analysis skills in decoding words.
Identify and know the meaning of the most common prefixes and derivational suffixes.
Decode words with common Latin suffixes. Decode multisyllable words. Read grade–
appropriate irregularly spelled words.

Phonics and Word Recognition
Know and apply grade–level phonics and word analysis skills in decoding words. Use
combined knowledge of all letter–sound correspondences, syllabication patterns, and
morphology (e.g., roots and affixes) to read accurately unfamiliar multisyllabic words
in context and out of context.

Phonics and Word Recognition
Know and apply grade–level phonics and word analysis skills in decoding words. Use
combined knowledge of all letter–sound correspondences, syllabication patterns, and
morphology (e.g., roots and affixes) to read accurately unfamiliar multisyllabic words
in context and out of context.
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األسبوع الثاني

علوم

الدرس األول :الزراعة الهوائية

علوم

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
المواد والتحضير
ستشارك أنت وطالبك في بناء حديقة البرج خالل هذا الدرس .قبل إجراء ذالك ،الدرس  ،تأكد من قراءة التعليمات
الموجودة في الدليل .تحتاج أيضا لتفريغ واستكشاف جميع األجزاء قبل بداية الدرس حتى ال يكون هناك أي مفاجئات غير
أوال .سيصادف ّ
صفك بعض العقبات أثناء التجميع
مرتب لها .إذا سمح الوقت  ،األفضل أن تجمع ثم تفكك البرج بنفسك ً
و لكن ال يجب أن تخبر الطالب بالحلول بشكل مباشر  ،يجب عليك فهم عملية البناء من البداية إلى النهاية حتى يكون
صفك ناجحا .قبل ذ لك ،يمكنك مشاهدة هذا الفيديو

النموذج التعليمي :
إذا كانت المساحة المتاحة في غرفة الصف تسمح ،فربما تريد أن يجلس الطالب في دائرة كبيرة .بهذه الطريقة يمكنك
وضع كل أجزاء برج الحديقة في منتصف الدائرة  ،وسيكون لجميع الطالب مقعد في الصف األمامي في عملية التجميع
ألن الجميع في نفس الصف .يمكنك قراءة هذا المقال و استخدامه كمقدمة للدرس.

مفردات الدرس
الزراعة الهوائية ،خزان المغذيات  ،مضخة  ،خرطوم دوار  ،غطاء الخزان  ،أقسام البرج  ،أواني اإلنبات ،األواني الشبكية (
الدش  ،قضبان يجلس الطالب في دائرة كبيرة .بهذه الطريقة يمكنك وضع كل أجزاء برج الحديقة في
المصفاة)  ،غطاء ُ
منتصف الدائرة  ،وسيكون لجميع الطالب مقعد في الصف األمامي في عملية التجميع ألن الجميع في نفس الصف.
يمكنك قراءة هذا المقال و استخدامه كمقدمة للدرس.
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الدرس األول :الزراعة الهوائية

علوم

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
النموذج اإلرشادي

تسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10
دقائق

التمهيد:
أعد المذكرات النباتية الخاصة بالطالب ( دفتر
مذكرات العلوم) والتي تم جمعها في نهاية
األسبوع السابق

الطالب  :صعوبة الوصول إلى المياه  ،أو عدم
توافر التربة  ،أو المساحة المحدودة في الفضاء .

 .1أعط الصف بأكمله ردود فعل ّ
بناءة لتشجيع
الجميع على االستمرار و المحاولة .تذكر  ،في هذه
المرحلة من المشروع  ،الهدف األول هو مساعدة
الطالب تأسيس نظام يومي للمذكرات والعروض
المبدعة و االفكار المبتكرة لزراعة الغذاء في
ّ
الصف.
قاعة
 .2أخبر الطالب أن يتخيلوا أنهم يحاولون زراعة
الغذاء في محطة فضائية ،ما هي بعض التحديات
التي سوف تواجهم لينمو الطعام في الفضاء؟
من المحتمل أن تتضمن العقبات التي يفكر فيها

باستثناء الجاذبية ،أخبر الطالب أن استخدام
الفضاء \ أوالهواء هو الحل ثم عرفهم بمفهوم
الزراعة الهوائية و الكلمات ذات الصلة بها مثل
الديناميكا الهوائية  ،الطيران  ،الفضاء  ،التمارين
الرياضية) لمساعدة الطالب
لتحديد معنى الهواء ،استخدم القاموس أو علم
الطالب استخدام القاموس .الزراعة الهوائية هي
عبارة عن زراعة النباتات عن طريق تعليق الجذور
في الهواء ورشها بالماء والمغذيات .أخبر الطالب
أن هذا هو الحل لمشكلة الزراعة في الصف
الدراسي.

25

النموذج اإلرشادي
• انقل الطالب إلى منطقة تجميع الحديقة
• أخرج قطع البرج و أنتظر و اسأل الطالب
أن يخمنوا كيف سيتم استخدام كل جزء  .قدم
تدريجيا االسماء الدقيقة العلمية لكل جزء
إلنشاء المفردات المشتركة للمشروع و تعويد
الطالب على استخدامها.
الكلمات مثل :
خزان المغذيات  ،مضخة ،خرطوم ،غطاء الخزان
،غطاء منفذ الوصول ،أقسام البرج ،آنية الزراعة ،
مصافي الزراعة ،قضبان ،غطاء الرأس

ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

دقيقه

• يمكنك أيضاً تقديم فكرة أضواء وقفص النمو
(إذا كنت ستستخدمها)  ،ولكن ال تقم بإضافة
الضوء إلى الحديقة إال في األسبوع الثالث .أضف
األضواء واألقفاص بمجرد إضافة الماء والمغذيات
للنبات بعد نقل النباتات إلى برج الحديقة .امنح كل
طالب فرصة إلن يمسك قطعة واحدة من اقسام
البرج و اسمح للطالب أن يكتشفو كيفية بناء و
تركيب األجزاء و موضع كل جزء حتى ينتهوا إلى
التركيب السليم .إجعل المجموعات تشارك بنظام
 .و أعطي فرصة للطالب الضعفاء للمشاهدة قبل
التطبيق .ال تمأل البرج بالماء و محلول المغذيات
حتى تكون مستعداً لذالك االسبوع القادم.

تذكر أن تربط عقدة في المضخة القريبة من حبل الكهرباء .لتضمن أن
الماء لن يصل إلى مقر التيار الكهربائي في الجدار.
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علوم

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
10

الختام:

دقائق

إن أمكن  ،اعرض على الطالب مقطع فيديو عن كيفية عمل حديقة تعتمد على الزراعة الهوائية
• اطلب من الطالب العودة إلى مقاعدهم و
البدأ في إضافة مدخالت جديدة إلى المذكرات النباتية الخاصة بهم
مخططا لمجسم البرج الجديد ويقوموا بتسمية
• اطلب من الطالب استخدام دفتر مذكراتي و أن يرسموا
ً
جميع األجزاء بلغتها الصحيحة .يمكنهم استخدام قياسات تقديرية ثم يقومو بالتقييم الذاتي لمخططهم.
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الدرس الثاني :نمو البراعم

حساب

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
مع كل يوم جديد  ،سيتم ملىء صينية الشتالت المزيد من النباتات النامية .لكن ليست كل البذور التي زرعها الطالب
نبتت  ،أو بدأت في النمو .في األسبوع الماضي  ،حسب الطالب بالضبط عدد البذور التي زرعت داخل الصوف الصخري
في آنية الزراعة .أما هذا االسبوع  ،يمكنهم عد البذور التي نبتت في آنية الزرع  .هذه البيانات تشكل األساس لتعلم
حقائق حول النسبة المؤية و التناسب والكسور و حساب معدالت اإلنبات ألنواع مختلفة من البذور.

أهداف التعلم

اقتراحات التمايز

أستطيع أن ....

قم بمراجعة معايير الرياضيات الخاصة بمستوى
بناء على احتياجات
الصف و محاولة تكييف الدرس ً
طالبك

 .1استخدام مهارات القياس لجمع البيانات
 .2استخدام النسب  ،التناسب  ،والكسور لتقديم و تحليل
البيانات
 .3حساب ومقارنة معدالت اإلنبات للنباتات المختلفة

استراتيجيات التقييم والتفكير
أعطي الطالب كروت لترتيب الكسور و قم بمراقبة
مستواهم في فهم الكسور أثناء النشاط
يجب أن تتأكد أن الطالب يفهمون العالقة بين البسط
و المقام على أنهم جزء من كل .البسط هو الجزء و
المقام هو الكل .هل يستطيع الطالب إيجاد المقام
المشترك؟ هل لديهم أي خطط أو وسائل لمقارنة
الكسور من األقل إلى األكبر؟

الموجه:
التدريب
ّ

بالنسبة للطالب الضعفاء في جدول الضرب  ،تأكد
أن تعطيهم بعض المراجعة في في بدء الدرس
عن طريق تخطي العد بأربعة .الحظ أن كل مستوى
من البرج يحتوي على أربعة آنية من البراعم
المتنامية .يمكنهم أيذا مراجعة خواص الضرب،
مثل صفة التبديل أو التجميع .يمكنهم استخدام
البرج لمراجعة تخطي العد باربعة و سبعة و
خمسة .أما بالنسبة للطالب الضعفاء في الكسور،
حول النشاط و اجعل الطالب يقارنوا بين عدد أقل
من الكسور و حساب وترتيب عدد أقل من معدالت
اإلنبات.
بالنسبة للطالب المتقدمين ُأطلب منهم تحويل
الكسور إلى أرقام عشرية أو نسب مئوية لتمثيل
معدل اإلنبات أو وضع ومقارنة أشكال مختلفة من
الكسور ،الكسور العشرية أوالنسب المئوية .إقرأ
المزيد في أفكار التعمق من آخر األسبوع الماضي.

ساعد الطالب في تطبيق ما تعلموه في مقارنة
الكسور علي معدالت إنبات النباتات المختلفة المزروعة
في الصف .إسأل الطالب لماذا يعتقدون أن النباتات
لديها معدالت إنبات مختلفة؟
التقييم النهائي

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب ملئ بطاقة التقييم النهائي للدرس
لتتأكد من صحة الفهم.
أعط الطالب نشاط منفرد ،عبارة عن اثنين من الكروت
لترتيب الكسور و قم بمراقبة مستواهم الفردي للتأكد
من الفهم أو إذا كنت تحتاج أي استرتيجيات للتمايز بين
الطالب
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 نمو البراعم:الدرس الثاني

الزراعة الهوائية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Obtaining, Evaluating, and
Communicating Information

:المعايير التعليمية للوالية

Obtaining, evaluating, and communicating information in 3–5 builds on K–2
experiences and progresses to evaluating the merit and accuracy of ideas
and methods.

Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Operations & Algebraic Thinking
CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.A.1
Grade 3
Operations & Algebraic Thinking
CCSS.MATH.CONTENT.3.NF.A.1
Grade 3
Numbers & Operations—Fractions
CCSS.MATH.CONTENT.3.NF.A.2
Grade 3
Numbers & Operations—Fractions

Represent and solve problems involving multiplication and division.
Interpret products of whole numbers, e.g., interpret 5 × 7 as the total number of
objects in 5 groups of 7 objects each. For example, describe a context in which a total
number of objects can be expressed as 5 × 7.

Develop understanding of fractions as numbers.
Understand a fraction 1/b as the quantity formed by 1 part when a whole is
partitioned into b equal parts; understand a fraction a/b as the quantity formed by a
parts of size 1/b.

Develop understanding of fractions as numbers.
Understand a fraction as a number on the number line; represent fractions on a
number line diagram.

Develop understanding of fractions as numbers.

CCSS.MATH.CONTENT.3.NF.A.3

Explain equivalence of fractions in special cases, and compare fractions by reasoning
about their size.

Grade 3
Measurement & Data

Geometric measurement: understand concepts of area and relate area to
multiplication and to addition.

CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.C.7

Relate area to the operations of multiplication and addition.

Grade 4
Operations & Algebraic Thinking

Use the four operations with whole numbers to solve problems.

CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.A.1
Grade 4
Numbers & Operations—Fractions
CCSS.MATH.CONTENT.4.NF.A.1
Grade 4
Numbers & Operations—Fractions
CCSS.MATH.CONTENT.5.NF.C.5

Interpret a multiplication equation as a comparison, e.g., interpret 35 = 5 × 7 as a
statement that 35 is 5 times as many as 7 and 7 times as many as 5. Represent verbal
statements of multiplicative comparisons as multiplication equations.

Extend understanding of fraction equivalence and ordering.
Explain why a fraction a/b is equivalent to a fraction (n × a)/(n × b) by using visual
fraction models, with attention to how the number and size of the parts differ even
though the two fractions themselves are the same size. Use this principle to recognize
and generate equivalent fractions.

Understand decimal notation for fractions, and compare decimal fractions.
Express a fraction with denominator 10 as an equivalent fraction with denominator
100, and use this technique to add two fractions with respective denominators 10 and
100.2 For example, express 3/10 as 30/100, and add 3/10 + 4/100 = 34/100.
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 نمو البراعم:الدرس الثاني

الزراعة الهوائية
Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 5
Numbers & Operations—Fractions

Perform operations with multi–digit whole numbers and with decimals to
hundredths.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NF.B.6

Find whole–number quotients of whole numbers with up to four–digit dividends and
two–digit divisors, using strategies based on place value, the properties of operations,
and/or the relationship between multiplication and division. Illustrate and explain the
calculation by using equations, rectangular arrays, and/or area models.

Grade 5
Numbers & Operations—Fractions

Use place value understanding and properties of operations to perform
multi–digit arithmetic.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.A.3

Multiply one–digit whole numbers by multiples of 10 in the range 10–90 (e.g., 9 × 80,
5 × 60) using strategies based on place value and properties of operations.
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األسبوع الثاني

حساب

الدرس الثاني :نمو البراعم

حساب

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
المواد والتحضير
كثيرا ما يكون اإلنبات  ،أي العملية التي تنبت بها البذور وتبدأ في النمو  ،غير مرئية و تحدث ببطئ و تحت طبقة رقيقة
من التربة .إن التأمل في برج الحديقة سيفتح عيون طالبك على هذه الخطوة الصغيرة والمذهلة في زراعة النباتات .إذا
كان معدل اإلنبات صغير جداً  ،فكر في تدريس الدرس الثالث قبل الدرس الثاتي لتعطي فرصة للبراعم لتطول و تكبر أكثر.
قم بتصوير بطاقات معدل اإلنبات للطالب .سيقوم الطالب باستخدام هذه البطاقات لحساب معدالت اإلنبات (مثل
الكسور) من األقل إلى األكبر .ستحتاج إلى ضبط دروس الرياضيات في هذا الدرس للتأكد من توافقها مع معايير
الرياضيات الخاصة بالصف سواء ً كان الصف الثالث ،الرابع ،أو الخامس.

مفردات الدرس
اإلنبات  ،معدالت اإلنبات  ،النسبة المئوية  ،التناسب  ،الكسور  ،البسط  ،المقام ،تخطي العد ،القسمة  ،الضرب
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الدرس الثاني :نمو البراعم

حساب

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10
دقائق

النشاط التحفيزي:
• إبدأ الدرس بتخطي العد على مكعبات أو آنية
الصوف الصخري .يمكنك تخطي العد بسبعة و ثالثة
في هذا الدرس .اطلب من الطالب أن يستخدموا
حقائق الضرب لحساب العدد اإلجمالي للمكعبات و
البذور النابتة في كل اآلنية .ناقش طرق مختلفة
باستخدام خواص عملية الضرب أو عمل مصفوفات
لمراجعة الحقائق الحسابية في جدول الثالثة و
السبعة .يمكنك أيضاً حساب المساحة و المحيط
للمكعبات النابتة عن طريق إعطاء أحد األبعاد و
طلب البعد اآلخر من الطالب .إذا كان لديك كاميرا
المستندات مع السمارت بورد  ،ضع صينية الشتالت
و النباتات المتفتحة تحت الكاميرا لتقوم بعرضها
على الصف .راجع مع الطالب المصفوفات الحسابية
الموجودة في صواني النبات.
• مع الطالب ،قم بحساب نسبة عدد مكعبات الصوف
الصخري التي فيها نباتات نامية إلى عدد مكعبات
الصوف الصخري التي ليس فيها أي نباتات نامية.. .

إذا كان لديك  21مكعب ،فإنة يمكن أن تكون النسب
كالتالي  5 :16 :أو 18:3
فقط تأكد من أن كل األرقام تضاف لما يصل إلى
مجموع عدد مكعبات الصوف الصخري
• مع طالبك  ،قم بتغيير نسبتك إلى هيئة كسور عن
طريق وضع الجزء فوق لتكوين البسط والمجموع
الكلي تحت لتكوين المقام– يمكنك حساب الكسور
علي الجزء النابت من النباتات مقارنة بالمجموع
الكلي للنباتات.
• ناقش العوامل التي يمكن أن تتأثراإلنبات مثل
الرطوبة ودرجة الحرارة .بعض الطالب قد يقترح
الضوء .بينما بعض البذور تتطلب الضوء  ،ومعظمها
ال يتطلب الضوء ألنها تعتمد على المغذيات المخزنة
أو التي يتم تخزينها في البذور،

10

النموذج اإلرشادي

دقائق

اشرح لفصلك كيفية حساب معدالت اإلنبات لمختلف النباتات التي تنمو في الصف .علمهم أن معدالت اإلنبات هي
الكسور التي تصف عدد البذور التي تنبت بنجاح من كم العدد اإلجمالي للبذور المزروعة .ارجع للبيانات التي تم تجميعا
األسبوع الماضي ( عدد البذور المزروعة في كل مكعب صوف) لتقارن بيها و بين عدد البراعم النامية .اُ طلب من الطالب
تسجيل معدالت اإلنبات على هيئة كسور و اعطهم بعض الدقائق للتدريب.
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الدرس الثاني :نمو البراعم

حساب

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
20

الموجه
العمل الجماعي
ّ

دقيقه

ّ
لصفك كيفية حساب معدالت اإلنبات لمختلف
• اشرح
النباتات التي تنمو في الصف .علمهم أن معدالت
اإلنبات هي الكسور التي تصف عدد البذور التي تنبت
بنجاح من كم العدد اإلجمالي للبذور المزروعة .ارجع
للبيانات التي تم تجميعا األسبوع الماضي ( عدد البذور
المزروعة في كل مكعب صوف) لتقارن بيها و بين
عدد البراعم النامية .اُ طلب من الطالب تسجيل معدالت
اإلنبات على هيئة كسور.

اقتراحات التمايز الخاصة بالدرس.
يمكنك متابعة المجموعات العاملة عن طريق تعليمهم
طرق مختلفة للمقارنة بين الكسور .يمكنك مثال أن
تقارن إذا ما كان الكسر أقل من نصف أو أكثر من نصف.
ثم يمكن للطالب مقارنة الكسور التي لديها عامل
مشترك  .موحدة المقامات أو يمكنهم توحيد المقامات
للحصول على كسور متكافئة\ متساوية.

• بمجرد أن ينتهي الطالب من ملئ الجدول و كتابة
جميع الكسور  ،اطلب من الطالب العمل مع زميل واحد
أو مع مجموعات صغيرة لوضع الكسور بالترتيب من
األقل إلى األكبر .غير في النشاط حسب الحاجة باتباع

• يمكن للطالب المتقدمين تحويل الكسور إلى أرقام
عشرية  .اسمح للطالب العمل بأي الطرق المعروفة
لديهم.

5

ختام

دقائق

لختام الدرس  ،اطلب من الطالب تحديد أي النباتات لديها أعلى نسبة لمعدالت اإلنبات و أي منها له أدنى نسبة لمعدالت
اإلنبات  .استعراض العوامل التي قد تكون أثرت على معدل اإلنبات .شجع الطالب على البحث عن سبب وجود اختالف في
معدل اإلنبات مع أن كل النباتات زرعت في نفس الوقت.
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الدرس الثالث :منشورات البذور

مهارات لغوية

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
مقدمة
سيطبق الطالب المعرفة و الخبرة التي يمرون بها في مشروع الزراعة الهوائية إلنشاء منشور حزمة البذور .في هذا
المنشور سيقوم الطالب بكتابة رسالة تفصيلية للزمالء لتعريفهم ببعض صفات البذور و بعض المعلومات الهامة عنها.
سيتبع الطالب العديد من المهارات الكتابية التفسيرية لتوفير المعلومات للطالب اآلخرين الذين لديهم خلفية ضئيلة أو
معدومة عن الزراعة في حديقة البرج.
لتوفير المعلومات للطالب اآلخرين الذين لديهم خلفية ضئيلة أو معدومة عن الزراعة في حديقة البرج.

األهداف ألتعليمه
أستطيع أن....
 .1أكتب منشور و اشرح فيه الخطوات اإلجرائية لموضوع معين
 .2استخدم الكتابة التفسيرية لشرح عملية الزراعة الهوائية
استراتيجيات التقييم والتفكير
 • اطلب من الطالب أن يفكروا و يتأملو في مذكراتهم وفي هذا الفيديو حتى يستطيعوا اإلجابة عن السؤال التالي
– كيف تشرح عملية اإلنبات لشخص ما ال يعرف شيئا عن النباتات؟
• استخدام معيار التقييم الخاص بمنشور البذور و المعيار الخاص بتقييم الزمالء من مصادر الطالب التابعة لهذا الدرس
في نهاية المنهج

التقييم النهائي:
• اطلب من الطالب أن يضعوا قائمة بخمسة أنواع من المعلومات التي يجب عرضها في المنشور الذي سيلصق على
علبة البذور.

اقتراحات التمايز
• اطلب من الطالب تعميق البحث عن تفاصيل البذور قبل البدء في إنشاء المنشور على واجهة و خلفية العلبة .يجب
اتباع التعليمات ووضع عالمات و أقسام محددة وخطوات مكتوبة.
• اطلب من الطالب المتقدمين إنشاء أكثر من منشور لعدة بذور و ليس بذرة واحدة مثل اآلخرين .
تقدما كتابة رسالة وإرسالها إلى بذورهم في برج الحديقة.
• اطلب من الطالب األكثر
ً
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 منشورات البذور:الدرس الثالث

الزراعة الهوائية
Next Generation Science Standards (NGSS)
4–LS1–1
From Molecules to Organisms:
Structures and Processes

:المعايير التعليمية للوالية

Construct an argument that plants and animals have internal and external
structures that function to support survival, growth, behavior, and
reproduction.
Plants and animals have both internal and external structures that serve various
functions in growth, survival, behavior, and reproduction. [Clarification Statement:
Examples of structures could include thorns, stems, roots, colored petals, heart,
stomach, lung, brain, and skin.] [Assessment Boundary: Assessment is limited to
macroscopic structures within plant and animal systems.]

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.3.2
Grade 3
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.3.5
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.2
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.5
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.2
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.5

Text Types and Purposes
Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas and
information clearly.

Production and Distribution of Writing
With guidance and support from peers and adults, develop and strengthen writing
as needed by planning, revising, and editing. (Editing for conventions should
demonstrate command of Language standards 1–3 up to and including grade 3.)

Text Types and Purposes
Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas and
information clearly.

Production and Distribution of Writing
With guidance and support from peers and adults, develop and strengthen writing
as needed by planning, revising, and editing. (Editing for conventions should
demonstrate command of Language standards 1–3 up to and including grade 4.)

Text Types and Purposes
Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas and
information clearly.

Production and Distribution of Writing
With guidance and support from peers and adults, develop and strengthen writing
as needed by planning, revising, editing, rewriting, or trying a new approach. (Editing
for conventions should demonstrate command of Language standards 1–3 up to and
including grade 5.)
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األسبوع الثاني

مهارات لغوية

الدرس الثالث :منشورات البذور

مهارات لغوية

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
مفردات الدرس
اإلنبات  ،الجنين  ،معطف البذور  ،الجسيمات  ،البرعم \ البراعم  ،فلقة البذرة  ، ،الكتابة التفصيلية ،منشور

المواد والتحضير
هذا الدرس هو تعريف كل شيء عن البذور وكيف تنبت .إبدأ بعرض فيديو الوقت الفاصل إلنبات البذور ،أعطي فرصة
ً
مؤقتا للتعليق
للطالب أن يتأملو عن قرب في عملية إنبات البذور .تأكد من مشاهدة الفيديو وتحديد األماكن إليقافه
عند عرضه للمرة الثانية .سيقوم الطالب برسم وكتابة ما يحدث باستخدام نشرة بذور عن نبتة الفاصوليا أو الفول.
مالحظة المترجمة :ال تستخدم هذا الفيديو بالصوت .استخدمة بالصورة فقط حتى ال تخلط لغة التعلم بين العربية و
اإلنجليزية؛ باقي الفيديوهات معربة و لكن هذا يعتمد علية الدرس اعتماداً رئيسيا
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الدرس الثالث :منشورات البذور

مهارات لغوية

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (د قيقة )45
15
دقيقه

ماذا يوجد في البذرة؟
وريقة البذرة الصغيرة تنمو
و السويق يخرج من البذرة.
و يفتح عشاء البذرة لتنقسم
إلى فلقتين .و

النموذج اإلرشادي
hypocotyl

epicotyl

radicle
cotyledon

seed coat

ماذا يفعل الجذير؟ الجذير
ينمو إلي جذر يتمدد ليبدأ
في الدخول إلى التربة
لسحب المغذيات.

ماذا يحدث لشكل الشتالت
أو البراعم الناشئة؟

)bean seed (dicot

)(:29

من الناحية المثالية  ،يمكنك إحضار أكياس بذور مختلفة
كأمثلة (وليس البذرة التي يحتاجون الكتابة عنها في البرج)
)(1:14

تبدأ باإلستقامة و التصويب
ألعلى لتسحب رأس النبات
خارج التربة ،
ماذا يحدث للبرعم الناشئ؟

)(1:19

يبدأ البرعم الناشيئ في
االستقامة و يأخذ معه
فلقتين البذرة
ماذا يحدث في األوراق
والساق؟

)(1:34

تظهر األوراق األصلية تماما
و تبدأ فلقات البذرة في
السقوط لتبدأ النبتة في
التحول إلى برعم أو نبتة
صغيرة
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يمكن لكل زوج أو مجموعة صغيرة أن تعمل معا ؛ في كتابة
و إخراج المنشور .إذا كنت غير قادر على إحضار حزم البذور ،
يمكنك طباعتها من النت أو جعل الطالب يبحثون عبر اإلنترنت
على حزم البذور و يتعرفو عليها .عرفهم بهذا الويب و هذا
ايضا.
كنشاط مسبق  ،شجع الطالب على جلب البذور للمشاركة .قد
يجدون البذور في الفاكهة التي أكلوها أو على شجيرة أو
شجرة أثناء المشي إلى المدرسة .قد ال تكون بعض األشياء
التي يجلبوها من أنواع البذور  ،لكنها سوف تساعد على بدء
المناقشة .تأكد من إحضار مجموعة متنوعة من البذور للنظر
فيها مع الطالب.
مالحظة المترجمة :الرجاء الرجوع إلى المصادر المرفقة أعاله.
كل الخطوط الزرقاء مصادر ستوصلك إلى صفحات على النت.
وزع نشاط األنبات (موجود في مصادر الطالب ) واشرح أن
البذور تحتوي على الجذور والجنين واألوراق و تحتوي أيضاً
على ما يكفيها من الطعام للحفاظ على نمو النبات حتى تبدأ
إنتاج طعامها من خالل التمثيل الضوئي (هذا الموضوع في
األسبوع السادس)

تبدأ االوراق االساسية في
الظهور ويبدأ الساق في
التمدد
ماذا ترى اآلن؟ اين الفلقة؟

يوفر هذا الدرس الوقت للطالب للبدء في التخطيط للمنشورات
التي سيكتبوها عن البذور  ،ولكن قد ال يكون لديهم الوقت
إلنشاء المنشور النهائي .قد ترغب في تحديد وقت في
الجدول الزمني الخاص بك للقيام بهذا النشاط .يمكن تن
تساعد الطالب و تعملوا نشاط منشور البذور اآلن و ممكن أن
تؤجلة حتى يجمع الطالب الخبرة الالزمة و اللغة التي يحتاجون
إليها.

)(2:16

االنبات هو عملية النمو للجنين داخل البذرة إلى برعم صغير
يتحول في ما بعد إلى نبات كامل الوظائف
استخدام الرسم التخطيطي  ،أشرح الفكرة و أستخدم الفيديو
و المقاطع الزمنية الموجهة عند الدقائق الظاهرة أمامك في
الجدول و تابع المعلومات التوضيحية كما في الجدول التالي
 .وضح للطالب أن هناك نوعين من النباتات  .بذور لها فلقة
واحدة و بذور لها فلقتين.

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس الثالث :منشورات البذور

مهارات لغوية

األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية
25
دقيقه

الموجه :
التعليم
ّ
• قم بتوزيع أكياس البذور ( ،ليست المزروعة في الحديقة) حاوا إحضار نماذج أخرى .ثم قسم الطالب إلى مجموعات
صغيرة و اطلب منهم قراءة المنشورات المكتوبة أمام و خلف الكيس  .وضح للطالب أن الشركات التجارية المختلفة
تكتب أنواع مختلفة من المعلومات على منتجاتها .يجب أن ينتبه الطالب إلى نوع المعلومات الموجودة على الغالف.
ما هي المعلومات الموجودة على الجزء الخلفي من الكيس؟هل على الكيس معلومات إرشادية عن اإلنبات؟ ما هي
المعلومات األكثر فائدة للمزارع
• اشرح للطالب أن عليهم إنشاء منشور للبذور يجيب فيه عن األسئلة السابقة ثم اطلب من كل طالب اختيار واحدة
من النباتات التي تم زرعها في الصوف الصخري من المهم جداً أن يكون لديك أكثر من واحد داخل كل مجموعة في
هذا النشاط .حتى لو اختار الطالب نفس النبات  ،يمكنهم تبادل األفكار ولكن كل واحد من الطالب يملئ ورقة النشاط
الخاصة بهم باستخدام أمثلة أكياس البذور التي أحضرتها أو طبعتها من النت،
• قم بتوزيع معيار تقييم ( مصادر الطالب) و راجع معايير التقييم مع الطالب ثم امنحهم وقت للتخطيط و عمل
المشروع..
• إذا انتهى بعض الطالب مبكرا ،اطلب منهم عمل منشورات لبذور أخري في الصف
5
دقائق

التقييم و الختام
عندما ينتهي الطالب من ورقة التخطيط الخاصة بهم والنماذج الصغيرة  ،اجعلهم يشاركون ما فعلوه مع أحد الزمالء
و يستخدموا معيار التقييم لتقييم أعمالهم و أعمال زمالئهم في الصف .من المحتمل أن تحتاج إلى اقتطاع الوقت
من درس آخر لتكمل هذا الدرس .أضف حصة أخري لألخراج النهائي لهذا المشروع ،أو قد ترغب في االنتظار حتى
األسبوع الخامس إلنهاء هذا النشاط.
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المصادر الخاصة باألسبوع الثاني
Week 2:! الزراعة الهوائية و المائية

Lesson 1: تركيب أجزاء برج الحديقة
How to Assemble Your Tower Garden: Step–by–step Assembly Instructions
Progressive Plant Growing is a Blooming Business
Vertical Aeroponic Technology: See How Tower Garden® Works

Lesson 2: حسابات نمو البذور
Lesson 3: منشورات أكياس البذور
Junior Master Gardener Monocot vs. Dicot webpage
Time Lapse Video Germination of Seed
Veggie Gardener
DK Find Out: Plants
PBS Learning Media: From Seed to Flower

األفكار اإلضافية
Class Blog
Blogging Guidelines on 4B’s Learning Journey
Ms. Cassidy’s Classroom Blog
The Cagner Gange
Blogger
Edublogs
Kidblog

Staple Crops Around the World
National Geographic’s Staple Food Crops Around the World

In the Kitchen
Sprout Recipes
Moong Sprout Salad
Smoothie with Broccoli Sprouts
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األسبوع الثاني

الزراعة الهوائية

الزراعة الهوائية
Journaling

Language Arts Science

Encourage your class to write additional entries in their Plant Journals. Possible prompts include:
•

What factors do you think affected germination rates? How do you know?

•

Write a letter to your principal about what is happening in your room. What are the most
important things he or she needs to know?

•

Give our Tower Garden a name and explain why the class should consider adopting your idea.

Germination in a Bag

Science

For an even more transparent view of
germination, give each student a few bean
seeds, a paper towel, and a small Ziploc®
bag. Spread the seeds out on the wet paper
towel inside the bag. Close the bag and wait.
Within a couple of days, germination will be
happening right in front of your eyes, and
students will be able to see all the steps in the
germination process. The large size and fast
germination speeds make beans ideal for this
activity. Encourage students to document the
germinating seeds in their Plant Journals with
sketches.
Consider setting up experiments with students to test the effect of different variables on
germination rates. For example, some students could add different amounts of water to bags to
discover the optimal amount of moisture. Other students could test whether the type of liquid
affects germination. Will seeds still germinate in milk? In lemonade? Still other students could place
bags in locations to test the effects of light and temperature on germination. Use the opportunity
to introduce constants and variables to students. In order to test one variable, all other experiment
conditions must be constant.
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األسبوع الثاني

األفكار اإلضافية

الزراعة الهوائية
Class Blog
If you are creating a class blog, this is a good
time to introduce it. As a whole class, ask
students how they would like to share their
learning with others (e.g., their parents, other
students, etc). Gather ideas. If “blog” comes
up, share a few examples of a class blog and
have students point out the elements of a
blog.
When you get started, name the blog as a
class. Discuss the types of content that can
go on the blog, such as photos, drawings,
articles, gardening tips, or videos. Make sure
you come to an agreement with students on
what you will post and then co–create criteria
for posts. For an example of student–friendly
rules, check out some blogging guidelines.

Language Arts

While these blogs were not created for a
Tower Garden project, they will give you an
idea of the types of content teachers share
and how they involve students in the process.
Blogging, although it might be a new
endeavor, does not have to be difficult. A
variety of digital tools make creating and
maintaining a blog easy. Explore a handful of
the following blog platforms to find the tool
that is right for you:
•

Create a blog

•

Blogging for education

•

Student publishing with blogs

Explore example classroom blogs to get a
sense of how other teachers are using blogs.

Customize Your
Tower Garden

Art

Given that your Tower Garden is a long–term classroom visitor, give it a welcoming home. Add your
own style to the Tower Garden by accessorizing. Here are some ideas:
•

Add stickers.

•

Decorate the surrounding area with your plant diagrams and other learning artifacts.

•

Place a hat on top of the tower.

•

Give your Tower Garden a name and slogan, and make a sign.

Brainstorm ideas with your students, and give your artistically inclined students an opportunity to
express their creativity and talents.
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األسبوع الثاني

األفكار اإلضافية

الزراعة الهوائية
مصادر األسبوع الثاني
! الزراعة الهوائية و المائية:Week 2
 تركيب أجزاء برج الحديقة:Lesson 1
How to Assemble Your Tower Garden: Step–by–step Assembly Instructions
Progressive Plant Growing is a Blooming Business
Vertical Aeroponic Technology: See How Tower Garden® Works

 حسابات نمو البذور:Lesson 2
 منشورات أكياس البذور:Lesson 3
Junior Master Gardener Monocot vs. Dicot webpage
Time Lapse Video Germination of Seed
Veggie Gardener
DK Find Out: Plants
PBS Learning Media: From Seed to Flower

األفكار اإلضافية
Class Blog
Blogging Guidelines on 4B’s Learning Journey
Ms. Cassidy’s Classroom Blog
The Cagner Gange
Blogger
Edublogs
Kidblog

Staple Crops Around the World
National Geographic’s Staple Food Crops Around the World
In the Kitchen
Sprout Recipes
Moong Sprout Salad
Smoothie with Broccoli Sprouts
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األسبوع الثاني

األفكار اإلضافية

الزراعة الهوائية
Staple Crops
Around the World

Social Studies

Staple crops make up the dominant part of a culture or region’s diet, meaning they are eaten on a
daily basis. For example, in Southeast Asia, people rely on rice multiple times per day while in the
Andes of South America, humans historically relied on potatoes. The global economy has made the
world smaller, and your local grocery store likely carries food from the other side of the world, but
many of these cultural food preferences still remain.

Engage your students in an exploration of staple crops. Use information about staple foods of the
world as a starting point. Have pairs or small groups of students learn about the staple foods in
different countries. Students can create a report or presentation to share their learning with the rest
of the class. They could even come up with a regional meal that they could make with ingredients
available at your grocery store.
Your classroom is likely a diverse group with students originating from different regions, countries,
and cultures. Celebrate this diversity. On a world map, give each student an opportunity to show
where they or their ancestors are from and then describe the staple foods for their culture.
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األسبوع الثاني

األفكار اإلضافية

الزراعة الهوائية
Survey Your Families

Math

Data is everywhere! Students can survey family members, or members of the community, about
their eating and shopping habits. Use the Pre–Project Survey as a starting point for ideas and
brainstorm questions with your class. Consider using some of the following categories and
questions to get started.

Food Preferences
•

What is your favorite type of food? Least favorite food?

•

What would you call a “healthy” food? What would you consider to be an “unhealthy” food?

•

What is your favorite fruit? Vegetable?

•

How many servings of fruits and vegetables do you eat per day?

•

How many servings of junk food do you eat per day?

•

When you eat out, what meal do you most commonly order?

•

Do you try to eat local products? Organic products?

Shopping Habits
•

Where do you most commonly purchase food?

•

How far is the place from your home?

•

How many times do you go shopping each week?

Once the data has been collected, have students analyze the data and present interesting facts to
their peers. Consider having students create posters with tables and graphs to share with visitors in
Week 8’s celebration.

In the Kitchen

Cooking Science

Newly germinated plants, or sprouts, can be an excellent source of nutrition, minerals, and
vitamins. Moreover, they are easy to grow locally, right in a window sill. Explore the tasty nutrition in
sprouts with some of the following recipes:
•

Sprout recipes

•

Moong sprout recipes

•

Smoothies with sprouts
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األسبوع الثاني

األفكار اإلضافية

مقدمة األسبوع الثالث

تعرف على نبات

مقدمة األسبوع:
مقدمة للمعلم:
سيقوم الطالب برسم المخططات العلمية للنباتات ويتعلموا كيف يرسموا رسما علمياً تفصيليا لألجزاء المختلفة من
النبات وما تحتاجه للنمو .سيقوم الطالب بقياس الماء المضاف إلى خزان المحلول ليتمكن من تحليل كمية المياه (و
كمية المغذيات) في الخليط الذي تحتاجه النباتات الخاصة بهم على مدار المشروع .و في النهاية سوف يكتب الطالب
رسائل إلى النباتات ليسألوهم بعض من األسئلة الهامة التي يريدزن معرفة إجابتها .و بعد ذالك سوف يكتبون الرسائل
مرة أخرى من وجهة نظر النباتات  ،مما يدل على اإلبداع والتفتح و المعرفة.

مقدمة يقولها المعلم للطالب:
مع اكتمال اإلنبات  ،تظهر اآلن الشتالت الجديد على شكل برعم جديدي كامل الجذور والسيقان والفروع واألوراق .ومع
ذلك  ،عندما تكبر نباتاتك  ،فإنها تحتاج إلى احتياجات إضافية  .ستحتاج النباتات الى ضوء أفضل و تحتاج أيضاً إلى الماء
الغني بالمواد المغذية ؛ والمزيد من الفضاء.
هذا هو االسبوع األسبوع الذي سننقل فيه النباتات الخاصة بك إلى حديقة البرج .سنركز في التعلم هذا األسبوع على
خصائص النباتات.
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األسبوع الثالث

تعرف على النبات
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

نصائح للزراعة:
قبل نقل النباتات إلى البرج تأكد أن
تضيف الماء و المغذيات إلى موانئ
الوراعة .سوف تحتاج إلى االنتهاء
تماما من البناء و التجهيز قبل االسبوع
الثالث .سوف تضيف أنت و طالبك الماء
و المعادن إلى المشروع جالون جالون
أو لتر لتر ،على حسب ما تريد فعله.
ال تضيف األصواء إال بعد نقل النباتات
و ضبط مستوى الماء .يمكنك نقل
النباتات حتى لو لم ترى الجذور النابتة
من أسفل مصافي الزراعة أو مكعبات
الصوف الصخري .الرجاء مراجعة خطوات
الزراعة و تعاليم السالمة في بداية هذا
الكتاب أو اضغط هنا!
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الدرس األول :نقل الشتالت

علوم

األسبوع الثالث

تعرف على النبات
السؤال الرئيسي :
لماذا نحتاج إلى نقل الشتالت  ،وكيف نعرف متى تكون نباتاتنا
جاهزة للنقل إلى حديقة البرج؟

أهداف التعلم
استطيع ......
 .1إنشاء مخطط علمي للنبات
 .2تحديد شكل ووظيفة الجذور والساق والفروع وأوراق النبات
 .3رسم ما تحتاج إليه النباتات للنمو

استراتيجيات التقييم والتفكير
اجمع مذكرات النباتات من الطالب لتقييم المخططات ،الرسوم
ً
أيضأ
البيانية العلمية و الكتابة المدخلة في المذكرات  .راجع
مدخالت األسبوع األول و الثاني  .و قيم الثالث .شارك الطالب
بمعايير التقييم .إجعل على جانب من الحائط معيار تقييم
المذكرات اليومية ليكون الطالب على علم بما تبحث عنه في
مذكراتهم إذا جمعتها للتقييم.
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التقييم النهائي:
اطلب من الطالب كتابة الوظائف األساسية لجزأين من أجزاء
النبات :الجذور  ،السيقان  ،الفروع أواألوراق و رسم مخطط
توضيحي لهم

اقتراحات التمايز لموافقة مستويات الطالب
تحدي الطالب لتخمين أسماء النباتات التي رسمها الزمالء.
اجعلهم يصفون بعض النباتات التي رسمها الزمالء .يمكن
للطالب
استخدام مساعدة زمالء آخرين أو اإلنترنت أو كتب النبات .
يمكن للطالب أن يتكلموا مع بعضهم أو يعلموا بعضهم
البعض عن األسماء العلمية لنباتاتهم.
بالنسبة للطالب النتقدمين يمكنهم دعم الرسم بإضافة
التعليقات أو البيانات الهامة ثم تحديد األشكال الهندسية
األساسية ألجزاء النبات المختلفة واطلب من الطالب رسم
بدال من الرسم ،يمكن للطالب
نباتاتهم في هذه األشكال .أو ً
استخدام الموارد عبر اإلنترنت لتضمين الرسومات البيانية و
المخططات ما يحتاجون من الكلمات  .هذه قائمة من الكلمات
الخاصة بالنبات بالهجاء الصحيح)

منهج آلة برونكس الخضراء

 نقل الشتالت:الدرس األول

تعرف على النبات
معايير التعليم
Next Generation Science Standards (NGSS)
3–LS1–1
From Molecules to Organisms:
Structures and Processes

Develop models to describe that organisms have unique and diverse life
cycles but all have in common birth, growth, reproduction, and death.

4–LS1–1
From Molecules to Organisms:
Structures and Processes

Construct an argument that plants and animals have internal and external
structures that function to support survival, growth, behavior, and
reproduction.

[Clarification Statement: Changes organisms go through during their life form a
pattern.] [Assessment Boundary: Assessment of plant life cycles is limited to those of
flowering plants. Assessment does not include details of human reproduction.]

[Clarification Statement: Examples of structures could include thorns, stems, roots,
colored petals, heart, stomach, lung, brain, and skin.] [Assessment Boundary:
Assessment is limited to macroscopic structures within plant and animal systems.]

5–LS1–1
From Molecules to Organisms:
Structures and Processes

Support an argument that plants get the materials they need for growth
chiefly from air and water.

Science and Engineering Practices

Modeling in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to building and
revising simple models and using models to represent events and design
solutions.

Developing and Using Models

[Clarification Statement: Emphasis is on the idea that plant matter comes mostly from
air and water, not from the soil.]
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األسبوع الثالث

علوم

الدرس األول :نقل الشتالت
األسبوع الثالث

تعرف على النبات
المواد والتحضير
بدال من مراقبة الشتالت الجديدة  ،سيراقب الطالب ً
ناضجا .خطط إما إلحضار مجموعة
نباتا
في هذا الدرس ً ،
ً
متنوعة من النباتات في آنية صغيرة أو أخذ الطالب خارج الصف للحديقة المدرسية في هذا الدرس .اذا كان
لديك خيارات محدودة  ،يمكن أن تطلب من طالبك إنشاء الرسوم البيانية العلمية من صور النباتات.
للحصول على معلومات مالئمة للطالب حول أجزاء من النبات  ،يمكن استخدام المفردات النباتية المرجعية.
اجمع بعض الرسوم البيانية إلى جانب النباتات الحقيقية إلعطاء الطالب أفضل فهم لخصائص المخططات
العلمية الخاصة بالنبات.
يمكنك استخدام المصادر التالية عبر اإلنترنت .يمكنك البحث في المواقع التالية:
• مخطط الهيكل العظمي البشري
• مخطط الخلية

مفردات الدرس
الجذر  ،الجذع  ،االساق  ،الفرع  ،الورقة ،الشتالت  ،رسم بياني  ،صفات
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الدرس األول :نقل الشتالت
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تعرف على النبات
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10

التمهيد
• إبدأ الدرس بتخطي العد على مكعبات أو آنية
الصوف الصخري .يمكنك تخطي العد بسبعة و
ثالثة في هذا الدرس.
يمكنك ً
أيضا إجراء هذا الدرس في الهواء الطلق
لفحص النباتات الكبيرة بما في ذلك األشجار أو
الشجيرات  .قم بتحديد األجزا األساسية من النبات
بما في ذلك الجذور أو (الساق أو الجذع)  ،والفروع
واألوراق.
• قم بإشراك الطالب في مناقشة حول الوظائف
األساسية لمختلف أجزاء النبات .اإلجابات المحتملة
من الطالب يمكن أن تتضمن التاليي:
– الجذور :تثبت النبات في االرض ليكون مستقر
في مكانه و يجمع الماء والمواد الغذائية من
التربة

دقائق

– الفروع :تدعم األوراق  ،والزهور  ،والفاكهة أو
الثمار ؛ وتسمح للنبات أن تنمو و تتفرع عن طريق
إلتقاط المزيد من أشعة الشمس.
– األوراق :وظيفة اأوراق هي التقاط أشعة
الشمس وتحويلها إلى الطاقة التي تمكن النبات
من النمو
• فكر في عرض هذا الفيديو لتعزيز فهم الطالب
لوظائف أجزاء النباتات المختلفة .ثم ناقش بعض
الرسوم البيانية العلمية التي تشمل رسومات
دقيقة ومفصلة من مجموعة متنوعة من
النباتات مكتوبة أو مرسومة بدقة و بوجهات نظر
أو رؤية مختلفة تصف التفاصيل عن قرب .يمكنك
الحصول على هذه الرسوم البيانية من اإلنترنت

– الساق :يدعم ويرفع النبات وينقل الماء والمواد
المغذية من الجذور إلى األوراق.
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تعرف على النبات
20

العمل الجماعي:

دقيقه

أعطي الطالب المذكرات النباتية الخاصة بهم ؛ ثم ارسم مخطط علمي لنبات من
اختيارك .تأكد من تحديد األجزاء األربعة الرئيسية من النبات ووصف \ كتابة وظائف كل منهاعلى
الرسم الخاص بك.
يجب أن يشتمل الرسم على وصف دقيق وصفي بالكلمات والصور وسيتم رسمها على نطاق
واسع إذا كنت في الصف  .قم بتوزيع بعض النباتات المحفوظ بآنية زراعية مختلفة لكل مجموعة
من المجموعات الصغيرة العاملة و إذا كنت بالخارج  ،دع الطالب يعملون بشكل مستقل في اختيار
النبات الخاص بهم و تخطيط الرسم البياني ضمن المسافة المعقولة.

15
دقيقه

وجه و الختام:
الم ّ
متابعة العمل ُ
بعد إنشاء الرسوم البيانية  ،اجمع صفك مرة أخرى معا في الصف .تأملوا و فكروا معا في الرسوم
البيانية .ماذا تعلم الطالب من هذه االخبرة؟ ما الموارد األخرى التي قد تساعدهم على تحسين
الرسوم البيانية الخاصة بهم  .أبدأ بالمقارنة بين رسومات الطالب و الشتالت النابته و الرسم الخاص
بك و الشتالت النابتة حديثا .اذا كان ممكنا ،ضع صينية الشتالت تحت كاميرا الوثائق في السمارت بورد
لتسمح لجميع الطالب برؤيتها .هل يستطيع الطالب تحديد جميع األجزاء األربعة من النبات؟
فيما تتشابه الشتالت المختلفة و فيما تختلف؟
• اشرح ما تحتاجه النباتات للنمو واالزدهار عن طريق استخدام جدول بسيط مع صفك ؛ قم بكتابة أجزاء
النبات في عمود وما تحتاج إليه النباتات لتنمو في العمود الثاني.
في البداية  ،مثال  :النباتات تحتاج إلى أشعة الشمس  ،وتستخدم مساحة سطح أوراقها اللتقاط ضوء
الشمس

ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

قم بتوزيع مكعبات الشتالت الجديدة لتسمح للطالب بالتأمل و المراقبة القريبة .من
الممكن بسهولة سحب مكعبات الصوف الصخري .حاول تفريقها حتى ال تتشابك
الجذور في ما بعد و احفظ الشتالت الجديدة من ملمس التالميذ حتى ال تؤذيها.

ختام الدرس:
إلنهاء هذا الدرس  ،اطلب من التالميذ المتطوعين المشاركة بمخططاتهم مع زمالئهم بالصف.
احتفل بنجاح طالبك في هذا الدرس عن طريق إلتقاط بعض الصور لالحتفاظ بها لالحتفال النهائي في
األسبوع التاسع أو حتى للمشاركة بها مع اآلباء و األهالي عبر البريد اإللكتروني .قد يرغب الطالب أيضا
في استخدم الرسوم البيانية التي قاموا بإنشائها األسبوع الماضي في منشورات البذور .قم بتصوير
بعضها إن كان ذالك ما يريدون .
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الدرس الثاني :التقدير و القياس

حساب

األسبوع الثالت

تعرف على النبات
مقدمة الدرس :
من المؤكد أن خزان المغذيات الموجود في الجزء السفلي
كبيرا  ،ولكن هل حجمه كبير مثل ما
من حديقة البرج يبدو
ً
تراه؟ عدد كبير من الطالب لن يتخيلوا كم المياه الالزمة
لملئ هذا الحوض .هذا الدرس سوف يبنى على خبرات
الطالب السابقة في موضوع القياس وعلمهم بالوسائل
الكم .مثال نستخدم الجالون
المستخدمة لقياسات الحجم أو
ّ
(وحدات عرفية بالواليات المتحدة)  ،أو اللتر (قياس منم
النظام المتري في أوربا و بعض الدول األخرى)  ،من الممكن
أن يختلق الصف أداة لقياس كمية المياه في برج الحديقة
لقياس ما يستهلكه النبات للنمو أو استخدام وحدات
القياس المعروفة.

أهداف التعلم
أستطيع –––––––––
 .1تقدير كمية المياه التي يمكن تخزينها في خزان محلول
المغذيات.
 .2التحويل بين وحدات القياس العرفية و المترية لقياس
حجم الخزان و محتوى الماء.
 .3القيام بإنشاء أداة – مع صفي – لقياس كم المياه التي
تحتاج إليها النباتات في البرج.

استراتيجيات التقييم والتفكير
اجمع مذكرات النباتات الطالبية لتقييم ما يتعلمون من
النشاطات وقراءة ردودهم اليومية
اطلب من الطالب إنشاء وحل مسائل كالمية خاصة بالقياس
لألمور المتعلقة بالماء والمغذيات في الخزان

مثال :إذا كان كوب الماء يحمل  50مل  ،كم كوب\ كأس من
الماء يمكن أن نصبه في زجاجة قياسها لتر؟

اقتراحات التمايز
تحدي الطالب لحساب كم كل الماء في خزان المواد الغذائية
في البرج عن طريق حساب وحدة واحدة و استخدامها
لحساب الكم كامل .من الممكن أن يزن الطالب السائل
مثال إذا كان جالون واحد
بالباوند للتجربة أو بالمللتر أو اللتر؛
ً
يزن أو يساوي  8.3باوند من الماء  ،كم يزن كل الماء؟
المسائل الكالمية تكون بسيطة مع القياس .اطلب من
الطالب البحث لمعرفة وزن لتر واحد من الماء ثم حساب وزن
كل الـخمسة و سبعين لتر الموجزدة في الخزان  .أشراك
الطالب في التخطيط ألين ستضع النباتات في البرج .سوف
تتطلب بعض النباتات آنية أكبر و مساحة أكبر؟ هل يقترح
الطالب وضع نباتات معينة بجوار بناتات أخرى ؟ ما هي
النباتات التي ينبغي وضعها بالقرب من األعلى أو من القاع؟
• ادعم الطالب الذين ال يزالون يعانون من عدم فهم الوحدات
المختلفة من القياس من خالل العمل معهم في مجموعة
صغيرة .امنح هؤالء الطالب حاويات \ آنية مختلفة للقياس
وساعدهم في التجربة للعثور على عدد األكواب واألرباع في
الجالون الواحد أو عدد الملليلتر في اللتر الواحد.
• بالنسبة للطالب المتقدمين في فهم القياس  ،أعطهم
فرصة للتحويل بين وحدات القياس من النظام العرفي
(الواليات المتحده) إلى النظام المتري و العكس .احفظ
ورقة التحويالت بالصف لتكون مرجعاً لحسابات الطالب و
تكون في متناول أيديهم خالل المشروع

التقييم النهائي:
ّ
حضر المسائل الكالمية الحسابية التي تناسب مستوى
الصف مثل المسائل الكالمية القائمة على القياسات
السائلة  ،أو حجم اإلناء أو المحيط الكلي لألشكال ثالثية
األبعاد.
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 التقدير و القياس:الدرس الثاني

تعرف على النبات
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Developing and Using Models
Science and Engineering Practices
Using Mathematics and
Computational Thinking

Modeling in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to building and
revising simple models and using models to represent events and design
solutions.
Mathematical and computational thinking at the 3–5 level builds on K–2
experiences and progresses to extending quantitative measurements to a
variety of physical properties and using computation and mathematics to
analyze data and compare alternative design solutions.

Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Measurement & Data

Solve problems involving measurement and estimation.

CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.A.2

Grade 4
Measurement & Data

Measure and estimate liquid volumes and masses of objects using standard units of
grams (g), kilograms (kg), and liters (l).1 Add, subtract, multiply, or divide to solve one–
step word problems involving masses or volumes that are given in the same units,
e.g., by using drawings (such as a beaker with a measurement scale) to represent the
problem.

Solve problems involving measurement and conversion of measurements.

CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.A.1

Grade 5
Measurement & Data

Know relative sizes of measurement units within one system of units including km,
m, cm; kg, g; lb, oz.; l, ml; hr, min, sec. Within a single system of measurement,
express measurements in a larger unit in terms of a smaller unit. Record measurement
equivalents in a two–column table. For example, know that 1 ft is 12 times as long as 1
in. Express the length of a 4 ft snake as 48 in. Generate a conversion table for feet and
inches listing the number pairs (1, 12), (2, 24), (3, 36)…

Convert like measurement units within a given measurement system.

CCSS.MATH.CONTENT.5.MD.A.1

Convert among different–sized standard measurement units within a given
measurement system (e.g., convert 5 cm to 0.05 m), and use these conversions in
solving multi–step, real world problems.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األسبوع الثالت

حساب

الدرس الثاني :التقدير و القياس

حساب

األسبوع الثالت

تعرف على النبات
المواد والتحضير
ً
لترا من الماء و المغذيات إلى الخزان .خطط لكيفية
في هذا الدرس  ،ستضيف أنت وطالبك 20
جالونا أو ً 75
إضافة الماء .سوف تحتاج إلى بضعة جالونات أو ثالثة لترات للملء و التفريغ .اجعل الحاويات \ اآلنية
البالستيكية في متناول اليد إلضافة الماء إلى الخزان بكميات كبيرة قابلة للقياس و المتابعة .تأكد من إحضار
مجموعات متنوعة من الحاويات الشفافة لقياس األحجام المختلفة وعصا القياس المترية ،أو المسامير إلنشاء
أداوات القياس المختلفة.
ارجع إلى معايير الرياضيات الخاصة بالصف الذي يتعلم هذا الدرس إلجراء تعديالت مناسبة للدرس لتالئم
احتياجات طالبكً .
جنبا إلى
أيضا  ،حدد ما إذا كنت ستركز على نظام قياس محدد أو ستستخدم كال النظامين ً
جنب.
في نهاية هذا الدرس وقبل أن توصل أنت وطالبك اإلضاءة \ الكهرباء بالبرج؛ أن تتحدث عن مخاطر اجتماع
الماء و الكهرباء في هذا المشروع  .تأكد أن تربط عقدة في الحبل \ الخرطوم  ،حتى ال يقطر الماء ويصل إلى
مأخذ التيار الكهربائي.

نصائح الزراعة:

ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

إذا كنت ً
قلقا من ماء الصنبور  ،يمكنك إضافة الماء النقي و يمكن الطالب في هذه الحالة االستفادة
من استخدام المياه المعبأة في زجاجات عن طريق التفريغ و المقارنة بين الحاويات  ،كل ذلك في مكان
واحد .إذا كان شراء المياه باهظ الثمن يمكنك أن تستخدم مياه الصنبور لتجديد المياه بضع مرات في
هذ األسبوع .لن يكون عندك مشكلة إن استطعت أن تحافظ على معدل الحموضة بين  5.5و.7

يمكنك مشاهدة ستيفن ريتز مؤسس المشروع و هو يعلم درس مشابه جداً لهذا الدرس في قياسات الماء .

مفردات الدرس:
الوحدات العرفية للواليات المتحدة  ،المقياس  ،الحجم  ،أوقية  ،كوب  ،نصف  ،ربع  ،جالون  ،لتر  ،كم  ،حجم
يمكنك مشاهدة ستيفن ريتز مؤسس المشروع و هو يعلم درس مشابه جداً لهذا الدرس في قياسات الماء .
اضغط هنا!
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الدرس الثاني :التقدير و القياس

حساب

األسبوع الثالت

تعرف على النبات
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10
دقائق

النموذج اإلرشادي:
لتر  ،كم عدد المكاييل في ربع لتر وكم من األرباع في
اعرض على الطالب جالون واحد من الماء في اثنين من
الجالون .إذا كنت تعمل الستكشاف العالقة بين القياسات
األباريق المختلفة الشكل .اسأل الطالب أن يخمنوا أي
 ،واستكشاف العالقة بين الميلي لتر واللتر .شجع الطالب
واحدة تحتوى أقل أو أكثر من كمية الماء؟ إسأل الطالب
إذا كان كال اإلبريقين بهما نفس الكم؟ إذا كنت ستستخدم لتأليف وحل مجموعة متنوعة من المسائل الكالمية
المختلفة التي ترتبط أو تعتمد على التحويل .فمثال:
نظامي القياس المتري و العرفي كرر التجربة باستخدام
وحدتي القياس المختلفة.
إذا كانت البقرة تنتج ثالثة جالونات من الحليب كل يوم ،
كم عدد األكواب و المكاييل واللترات التي تنتجها البقرة؟
(تأمل فيما يفعل ستيفن ريتزفي نشاط مماثل في
الدقيقة  8:20من هذا الفيديو)
إذا كان الطالب الصحي النشيط يشرب ثالث لترات من
الماء كل يوم  ،كم ملليلتر يشرب الطالب كل يوم؟
سواء كانت كبيرة
كرر الخطوات  1و  2بقياسات مختلفة
ً
وصغيرة على حد سواء .كل التجارب سوف تفيد الطالب
أيضا  ،اطلب من الطالب تقدير كم مجموع السوائل
حتى لو تكررت لعدة مرات.
التي يستهلكها يوميا لترى ما هي القياسات التي
يستخدمونها ولماذا.
قم باستكشاف وحدات مختلفة لقياس حجم الماء داخل
الكؤوس .كم من الكؤوس أو األكواب نحتاج في نصف

5
دقائق

تدخل سريع من المعلم:
• اشرح اليوم انك سو تمأل حوض حديقة البرج  ،أو خزان
المغذيات بالماء .استعراض كيف يعمل برج الحديقة
حتي يفهم الطالب ماذا يحدث .تقع المضخة في أسفل
الحوض و تعمل بشكل روتيني لضخ الماء إلى قمة البرج
حيث يتدفق الماء تدريجيا على مسار جذور النبات لتوفير
الماء والمواد الغذائية  .في النهاية  ،يشق الماء طريقه
للعودة إلى الخزان.
• ناقش مع الطالب ما يحدث للماء عندما يتدفق من
أسفل إلى وسط البرج .اشرح أن النباتات سوف تستخدم
بعض الماء والمحاليل الغذائية للنمو  ،لذلك ليس كل
الماء سيعود إلى الخزان .تحدي طالبك للتفكير في أداة
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يمكن أن يقيسوا بها مقدار المياه التي تستخدمها النباتات
من الخزان بحساب كم تنقص المياه بعد دورية المرور بين
النباتات.
• وجه الطالب أن يضيفوا الماء بزيادات ثابتة و أن يقوموا
بوضع عالمة تدل على ارتفاع الماء في كل مرة.
و استخدام وحدة من وحدات القياس عن طريق القياس
قادرا
بشكل دوري لمستوى الماء في الحوض  ،سوف تكون
ً
لقياس كمية الماء والمغذيات الواصلة للنباتات أو التي
يحتاجها النبات لينمو( .شاهد النقطة رقم  20:35في
الفيديو لمعرفة كيف يقدم ستيفن ريتز هذا السؤال لطالبه.

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس الثاني :التقدير و القياس

حساب

األسبوع الثالت

تعرف على النبات
20
دقيقه

الموجه
العمل الجماعي
ّ
إفصل الخزان من اسفل البرج وارفعه لتعطي الطالب فرصة أفض للتأمل .اطلب من الطالب فتح مذكراتهم لحساب
التقديرات الخاصة بالماء كم جالون أو لتر من الماء سوف يكون كافيا لملئ الحوض( .شاهد كيف يدفع ستيفن ريتز
الطالب لتقديم التقديرات في النقطة الزمنية  22:00في الفيديو  .اطلب من الطالب استخدام وحدة قياس مناسبة
مثل عصا المتر و اليارده حساب ارتفاع أو انخفاض مستوى الماء ؛ بهذه الطريقة سوف يرى الطالب الفرق في
مستويات الماء عندما ترتفع أو تنخفض و مقارنتها بالبوصات أو السنتيمترات الموجودة على عصا القياس.
(شاهد النقطة الزمنية  28:17من الفيديو حيث يقدم ستيفن ريتز هذه المهمة للطالب )
في مذكرات الطالب  ،يجب أن يجيب كل طالب على هذين السؤالين  :كيف تقارن التقدير الخاص بك بالكمية الفعلية
من المياه التي في الخزان؟ كيف يمكنك أن تعطي تقديراً أفضل المرة القادمة؟

10
دقائق

نشاط فردي او جماعي موجه
ذكر الطالب بأن الماء وحده ال يكفي للنباتات .يحتاج النبات
أيضا إلى العناصر الغذائية .اطلب من الطالب حساب
كم مزيج المواد المعدنية إلضافتها إلى الخزان .إذا كان
جالون واحد من الماء يتطلب مزيج مكون  20مل من
محلول أ و  20مل من محلول ب ؛ كم نحتاج إضافته من
مزيج المواد المعدنية إلى الخزان؟ أحياناً يصبح هذا النوع
من المسائل أكثر تعقيدا إذا استخدمنا النظام المتري.
استخدم وحدات القياس المناسبة لصفك و العمر العقلي
لتالميذك وعلى حسب قدرات المجموعات المختلفة .حاول
تفصيل السؤال إلى أقسام لمساعدة التالميذ على فهم
المطلوب من السؤال .على سبيل المثال  ،كل  15لتر من
الماء يتطلب  100مل من المزيج المعدني أ و المزيج
المعدني ب .قرر من الذي سيضيف المعادن ؛أنت أو طالبك
سوف تحتاج إلى ارتداء القفازات وحماية العين عند إضافة
المعادن  .تأكد أيضاً من مناقشة مخاطر الماء والكهرباء
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 ،موضحا أن الماء موصل جيد للكهرباء ومن الممكن أن تصل
الكهرباء إلى األرض أن وجدت مسارأ عن طريق الماء .قرر أذا
كنت ستوصل الكهرباء و تضع عليها أقفاص حامية في وجود
بعض الطالب أو كل الطالب أو ستوصلها وليس هناك أي طالب
في الصف.
وصل المضخة ألول مرة واستمع إلى الماء يشق طريقة خالل
ّ
البرج .اطلب من التالميذ العمل في نشاط تتبع الخزان
( مصادر الطالب) وتحديث البيانات و الحفاظ على إدخال البيانات
في المواعيد المضبوطة .تأكد من اختبار مستوى الرقم
الهيدروجيني  .الرقم المعتاد و الصحي للنبات يكون بين 5.5
و  7عندما تنتهي مع التالميذ من نقل كل مصافي النباتات
و مكعبات الصوف الصخري إلى البرج؛ أعطي التالميذ فرصة
أن يملئوا نشاط خريطة البرج و أن يرسموا مكان كل نبات في
مكانه ( انظر إلى النشاط في مصادر الطالب)
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الودية
الدرس الثالث :كتابة الرسائل
ّ

مهارات لغوية

األسبوع الثالث

تعرف على النبات
مقدمة المؤلف:
الطالب بطرح العديد من المالحظات حول النباتات و مجموعة متنوعة من األسئلة الجديدة بعد ثالثة أسابيع من
المشروع  ،سيقوم التي يرغبون في اإلجابة عنها (حول اإلنبات  ،النبات خصائص النمو  ،وحديقة البرج) .في هذا
الودية و الرسائل اإلبداعية للنباتات والتي تستفسر
الدرس  ،سيتعلم الطالب حول أساسيات و مكونات كتابة الرسائل
ّ
عن الحقائق سيتم الرد على الرسائل من قبل النباتات في األسبوع الخامس عندما يجيب الطالب عن رسائلهم من
وجهة نظر النبات مستخدمين الكتابة اإلبداعية و الخيال العلمي.

أهداف التعلم
أستطيع أن.......
.1اكتب رسالة باستخدام مكونات الخطاب الخمسة
 .2أطرح أسئلة من خالل الرسالة
ودية.
 .3أعبر عن إبداعي في رسالة ّ

استراتيجيات التقييم والتفكير
قيم تعامالت الطالب في موضوع تقييم الزمالء و العمل التعاوني بينهم  .يجب على الطالب اعطاء بعضهم البعض
ّ
أراء و نصائح و أيضا مساعدة بعضهم في تصحيح األخطاء اإلمالئية في الرسائل .على سبيل المثال  ،يمكن للزمالء
تصحيح عالمات الترقيم لبعضهم  ،و التأكد من أن األسئلة التي يطرحها زمالئهم في الرسالة واضحة ؛ بما في ذلك
مكونات الرسالة.
في نهاية األسبوع الثالث  ،قم بتوزيع استطالع تقييم األسبوع الثالث ( مصادر التلميذ) و استخدم إجابات األستطالع
للتحقق من نتائج الفصل وتسجيلها .اطلب من التالميذ أن يكتبو في مذكراتهم اليومية عن األسئلة التالية:
ما أكثر شيئ أدهشك في حديقة البرج :ما أكثر شيئ يعجبك عمله في أنت أكثر إثارة في حديقة البرج؟
ما هي توقعاتك عن إجابات بعض األسئلة التي سألتها للنبات الخاص بك؟

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب كتابة رسالة قصيرة لك حول ما استمتعوا به في الصف اليوم و ما وجدوا فيه من صعوبات .يجب
أن تشمل الرسالة :التاريخ  ،التحية  ،الموضوع و يتكون من ثالثة إلى خمس جمل  ،خاتمة  ،و إمضاء المرسل.
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الودية
 كتابة الرسائل:الدرس الثالث
ّ

تعرف على النبات
:المعايير التعليمية للوالية
Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.3.4
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.4
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.4

Production and Distribution of Writing:
With guidance and support from adults, produce writing in which the development
and organization are appropriate to task and purpose. (Grade–specific expectations
for writing types are defined in standards 1–3 above.)

Production and Distribution of Writing
Produce clear and coherent writing in which the development and organization are
appropriate to task, purpose, and audience. (Grade–specific expectations for writing
types are defined in standards 1–3 above.)

Production and Distribution of Writing
Produce clear and coherent writing in which the development and organization are
appropriate to task, purpose, and audience. (Grade–specific expectations for writing
types are defined in standards 1–3 above.)

منهج آلة برونكس الخضراء
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األسبوع الثالث

مهارات لغوية

الودية
الدرس الثالث :كتابة الرسائل
ّ

مهارات لغوية

األسبوع الثالث

تعرف على النبات
مفردات الدرس:
التحية  ،مع خالص التقدير  ،باعتزاز  ،رسالة  .إمضاء

المواد والتحضير
مع النباتات الموجودة اآلن في البرج سيقدم الطالب بال شك الكثير من المالحظات عن التغييرات
التي تأتي مع كل يوم .كلما  ،كلما زادت التغيرات ،كلما زاد عدد االستفسارات و التحدي .سوف تتطور
مهارات التأمل واالستفسار والتحليل – لتشجيع هذه التأمالت عبر هذا الدرس؛ سيتعرف الطالب على
كل شيء عن فن كتابة الرسائل .قد ترغب في العثور على أمثلة من الرسائل للمشاركة مع الطالب
حتى يكون لديهم نموذج لإلتباع .الحظ أنه في األسبوع الخامس  ،سيجيب الطالب على هذه الرسائل.

قبل تعليم الدرس ّ ،
حضر التالي:
• مالحظات الصقة *post it notes
• * chart paperاللوحات الكبيرة
• مغناطيس للوح
• (اختياري) أكياس بذور محلية الصنع
• زينة للرسائل (ملصقات و ألوان)(اختياري)
• ظروف لوضع الرسائل (اختياري)
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الودية
الدرس الثالث :كتابة الرسائل
ّ

مهارات لغوية

األسبوع الثالث

تعرف على النبات
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10
دقائق

النشاط المبدئي:
قد بداية هذا الدرس ،قم بزياة جدول (أعلم – أريد أن
أعلم – تعلمت ) ألنهاء آخر جزء في الجدول(تعلمت) في
مذكراتهم .الطالب قد تشمل الردود مما تعلمه الطالب
هذا األسبوع :أجزاء النبات و وظائف  ،احتياجات النبات ،
المزيج المعدني من المغذيات ،وهكذا .يجب أن يضيفوا
إلى مذكراتهم الرسوم البيانية .اجعل جميع الطالب
يشاركوا في عمود تعلمت علي اللوحة الخاصة بك .ال بأس
إن أراد الطالب إضافة بعض األسئلة إلى جزء (أريد أن أتعلم).
كلما يتعلم الطالب كلما ازدادت تسائالتهم .بعض األسئلة
قد تكون مثل :ما هي أفضل الشروط لنمو النبات؟ كم من
الوقت سيستغرق ذلك النبات ليؤتي ثماره؟ ماذا يحدث
عندما يكون الخس جاهز للحصاد؟ هل سينمو المزيد من
الخس ؟ أعطي الطالب الفرصة اآلن للمناقشة حول أي
أسئلة مفتوحة للنبات.

• قد يسألون النبات مثال كيف تشعر حيال مصيرك؟ ماذا
تظن أنك ستفعل؟ كيف ستختم حياتك ؟ إذا كنت ستؤكل ،
هل تتخيل أننا سنستمتع بفاكهتك؟ كيف تحب أن تؤكل –
كجزء من السلطة أو الحساء ؟
• أعطي كل طالب ورقة مالحظات و اطلب منهم التجول
حول الحديقة و كتابة مالحظاتهم و األسئلة التي يريدون
طرحها على النبات .اشرح للطالب أنهم سوف يكتبون
رسائل إلى النباتات النامية في اآلواني  ،لذلك  ،ينبغي لهم
اختيار واحدة من النباتات التي تثير فضولهم ويتأكدوا من
طرح أسئلة عامة حول ما يريدون معرفته .على اللوحة أو
الورقة الكبيرة؛ ارسم أعمدة مثل الجدول و اكتب فيها
اختيارات أسماء النباتات و بعض األسئلة التي يطرحها
الطالب لتكون مرجعاً لهم أثناء كتابة الرسائل.

15

النموذج اإلرشادي

دقائق

اشرح للطالب أنهم سوف يكتبون رسالة إلى نبات معين و يسألوا النبات ما ال يقل عن ثالثة أسئلة .شارك الطالب
بمثال رسالة و اسأل الطالب عن األجزاء المختلفة التي تكون الرسائل .عندما يحدد الطالب األجزاء  ،شارك
بالتسميات الفصحى التالية:
• التاريخ
• التحية أو التحية
• الموضوع
• خاتمة
• (إمضاء)
ناقش األغراض المختلفة للرسائل ،على سبيل المثال :طرح األسئلة والمشاركة بالمعلومات  ،والتعبير عن الذات
 ،أو البقاء على اتصال .المزارعة ليديا جريس تستخدم رسائلها لتبادل المعلومات  ،التعبير عن نفسها  ،وتقاسم
االمتنان مع النباتات.
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الودية
الدرس الثالث :كتابة الرسائل
ّ

مهارات لغوية

األسبوع الثالث

تعرف على النبات
20
دقيقه

اآلن حان الوقت أن يبدأ الطالب في كتابة الخطابات و
الرسائل للنبات .يجب قبل البدايه أن يقوم التالميذ بإعادة
النظر في غرضهم من كتابة الخطابات النبات :الغرض هو
طرح أسئلة على النباتات حول األشياء التي يتساءل عنها
الطالب.
• اشرح أن هذه األسئلة يمكن أن تكون واقعية أو خيالية.
وفي كلتا الحالتين  ،ينبغي كتابه الرسائل بطريقة ودية
كما لو كان الطالب يكتبون إلى صديق خاص..
• قم بتوزيع نموذج الرسالة ومراجعته و مراجعت معايير
التقييم.
• اطلب من الطالب صياغة رسائلهم ثم مشاركتها مع
زمالئهم للمراجعة قبل كتابة الرسائل النهائية.
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• إذا قمت بإحضار األوراق  ،اسمح للطالب باختيار اللون
المفضل أو غيره من الديكور استعداداً للتسليم النهائي
للرسائل
قد تستغرق الرسائل وقتا أطول من الوقت المخصص
إلنهاء الرسائل النهائية .أعطي الطالب المزيد غي خالل
حصة العربي القادمة إلنهاء الرسائل .يمكنك وضع
«صندوق بريد» أمام البرج ليضع فيه الطالب رسائلهم داخل
أظرف و يكون هذا هو مشروع النشر
تأكد من ترك الوقت المناسب لتوزيع تقييم األسبوع
و جمعه من الطالب .استخدم استطالع األسبوع الثالث
لتققيم الطالب و إدخال الدرجات  .حافظ حساب بيانات و
درجات صفك الخاصة بالمشروع منظمة .

منهج آلة برونكس الخضراء

مالحظات
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مصادر األسبوع الثالث
 هذه المصادر موجوده في وسط الدروس و النشاطات و يمكن الضغط:مالحظه المترجمة
عليه ومراجعتها في مكانها األساسي

Lesson 1: تشريح النبات
DK Find Out! Parts of Plant
Diagram of the Human Skeletal System
Comparison of Plant and Animal Cells
Plant Structure
T–Chart Template

Lesson 2: الحساب المائي
Stephen Ritz Teaching Tower Garden Water Lesson

Lesson 3: عزيزي النبات
Simple Teacher Worksheets

األفكار اإلضافية

 في النسخة االنجليزية85 ارجع لصفحة

Plants for a Future
Plants in Our Daily Life
Visible Light Waves video from NASA
The Impact of Genetically Modified Seeds
Harvest of Fear Report
Green Bronx Machine
Stephen Ritz
Green Bronx Machine Facebook
Green Bronx Machine Twitter Making Natural Dyes from Plants

منهج آلة برونكس الخضراء
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األسبوع الثالث

تعرف على النبات

تعرف على النبات
Journaling

Language Arts Science

Encourage your class to write additional entries in their Plant Journals. For example:
•

Not all of our seeds germinated in the rockwool cubes. What happened? What factors could
have stopped the seeds from germinating? What should we have done differently? What could
we do differently now? What ideas do you have for helping plants to grow? Feel free to get
creative with your ideas. For example, would music help plants grow?

•

Imagine that last week you were a dormant seed and this week you are a brand new plant.
What do you have to say for yourself?

•

Respond to the statement: Without plants we would all be naked and hungry. What does this
mean to you? Do you think it is true or false? Why or why not?

How Do We
Use Plants?
The plants in the Tower Garden will be used
to produce fruits, vegetables, and herbs for
eating, but what else are plants used for?
Timber from trees is used in construction and
other plants are used to make the fibers for
clothing. Still others are the active ingredients
in life–saving medicine. Even the animals that
we eat depend on feed that is derived from
plants. Challenge students to consider the
many ways we use plants on a daily basis. Take
students to the library or the computer lab to
conduct research and document their findings
in their Plant Journals.
Consider using the following two websites as
starting points:
•

Plant uses

•

The role of plants in our life

منهج آلة برونكس الخضراء

Science Language Arts Art

Task students with choosing a plant for a
research project. They can work as individuals
or with a learning partner. After learning
about all the ways their plant can be used
by humans, have students create posters to
share their learning with others. Together with
students, set your requirements. For example,
you might want to ensure that posters include:
•

The plant name

•

A diagram of the plant

•

Information on where it is grown, how it is
harvested, and how it is used

Have students present their posters to the
class and then hang their posters in a location
where the broader community can observe
your class’s learning.
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األسبوع الثالث

األفكار اإلضافية

تعرف على النبات
 تشريح النبات:Lesson 1
DK Find Out! Parts of Plant
Diagram of the Human Skeletal System
Comparison of Plant and Animal Cells
Plant Structure
T–Chart Template

 الحساب المائي:Lesson 2
Stephen Ritz Teaching Tower Garden Water Lesson

 عزيزي النبات:Lesson 3
Simple Teacher Worksheets

 في النسخة االنجليزية85 األفكار اإلضافية ارجع لصفحة
Plants for a Future
Plants in Our Daily Life
Visible Light Waves video from NASA
The Impact of Genetically Modified Seeds
Harvest of Fear Report
Green Bronx Machine
Stephen Ritz
Green Bronx Machine Facebook
Green Bronx Machine Twitter Making Natural Dyes from Plants
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األسبوع الثالث

األفكار اإلضافية

تعرف على النبات
What’s in that Light?

Science

Once you attach your grow lights to your Tower Garden, your classroom will have a space–age
glow to go along with the spa–like sound emanating from the water trickling down over the roots
of your plants. Take this opportunity to research white light. Use a prism to separate the white light
into the visible light spectrum. Investigate how the different colors of light correspond to different
light wavelengths. Explore how light changes speeds and is refracted as it moves through a prism,
causing the separation of colors.

Use a video about the electromagnetic spectrum to help introduce the visible light spectrum to
students.
Consider starting an exploration of the different types of lighting. The grow lights on your Tower
Garden are fluorescents, but safe and affordable LED grow lights are on the way. What is the
difference between incandescent, fluorescent, and LED lighting? LEDs are more expensive to
purchase but save money in the long run by not using as much energy. Have students find out
what types of lighting they have in their house and how much energy (and money) they can save by
switching bulbs.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األفكار اإلضافية

تعرف على النبات
Genetically Modified
Food Debate

Social Studies Science

Genetically Modified Organisms, or GMOs, are plants or animals that have been altered through
genetic engineering to change the way they grow and develop. On the one hand, GMOs can make
plants resistant to pests, grow in different climates, and increase yields. But many believe that GMOs
are fraught with risks—including the potential extinction of species and dangerous health risks for
consumers.
Use a lesson plan on genetically modified
seeds and Frontline and an article on the
debate over genetically–modified food
crops to kick off your exploration.
Engage your students in this debate
and encourage them to pick a side and
support their opinions with thoughtful
reasoning and research. Consider
adapting the Debate Rubric from a
online debate rubric to help set criteria
and expectations. It is important to note
that this debate can be heated. Ensure
that you create a classroom space where
all opinions are valid and respected.

Where in the World
is Stephen Ritz?

Geography Language Arts

Using a world map, students can track Stephen Ritz’s journeys around the globe. As they will see, Mr.
Ritz travels to other states and countries to speak about the Tower Garden, work with schools, and
present at conferences. Pin the locations where Mr. Ritz visits. You can also pin places where students
are from or have visited. Students can write letters to Mr. Ritz about his adventures. He may respond!
To find out more about Mr. Ritz, visit:
•

Green Bronx Machine’s website

•

Stephen Ritz’s website

•

Green Bronx Machine’s Facebook page

•

Stephen Ritz Facebook page

•

Green Bronx Machine Twitter
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األفكار اإلضافية

تعرف على النبات
Reading to Plants

Language Arts

Set up a reading corner next to your Tower Garden with a comfortable chair. Invite students to sit
next to your growing plants and read out loud during independent reading time. Make reading a
different experience for those students needing extra practice with their fluency and expression.
Giving students a non–threatening listener can encourage reluctant readers to read. Plants can’t
correct or criticize! However, you can listen from afar or ask students to record themselves and then
review at a later time. Make the data collection process fun for students. Try keeping a handful of
larger plants on hand. After students read, swap one of the larger plants into the Tower Garden to
show students how they are helping plants with their reading. Mix it up and keep them engaged!
Discuss with students whether plants can actually hear. Search the Internet for “can plants hear” to
quickly locate discussion material. Reading to plants may actually be helping the plants as well as the
reader. More to come on plant neurobiology in Week 5!

In the Kitchen

Cooking Art

Most dyes these days are made synthetically; however,
humans have used natural dyes from plants and other natural
materials throughout history to add color to their clothing
and art. Create your own natural ink to use in an art project.
Simmer an assortment of fruits and vegetables overnight in
separate crockpots. Try beets for magenta, carrots for orange,
kale for green, and walnuts for brown. Use the following links
to find some recipes that work for you:
•

Plants for dyes

•

Natural dye recipes

Distribute the homemade dyes to students and make art
to go along with their letters to the plants in Lesson 3. Be
careful; natural dyes may stain.
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األفكار اإلضافية

مقدمة األسبوع الرابع

إنها في الماء!

مقدمة األسبوع
بالرغم من أن البرج الذي نستخدمة يسمى الزراعة الهوائية ؛إال أن الماء عامل أساسي في هذه العملية الزراعية و هذا
يمكن أن يقرب هذا المشروع من الزراعة المائية أيضاً  .الماء ليس فقط جزء أساسي من المشروع و لكنه جزء تقوم عليه
الحياة و جميع الكائنات من النبته الصغيرة بالصف إلى الطالب إلى كل شيئ آخر .في هذا األسبوع سوف يتعلم الطالب
كيف يتحرك الماء من خالل حديقة البرج و أيضا في العالم من حولنا .سوف يقوم الطالب بمراجعة أوراق تتبع البيانات
الخاصة بهم عن الماء واستكشاف تمثيالت مرئية للبيانات مع أنواع مختلفة من الرسوم البيانية واالجداول و الشرائط
وأخيرا  ،يستخدم الطالب هذه البيانات استعداداً للمناقشة و الحوار.
البيانية.
ً

السؤال األساسي أو الجوهري:
كيف يتدفق الماء عبر كوكبنا و عبر حديقة البرج؟
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األسبوع الرابع

إنها في الماء!
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

نصائح للمشروع:
أنت اآلن ثلث الطريق من األسابيع التسعة .ابدأ
بالتفكير ما هي القطع الكتابية او الذكريات و
المذكرات األثرية التي تريد أن تستخدمها في
اإلحتفال بتعلم الطالب في األسبوع التاسع عندما
يأتي الضيوف للمشاركة معك و مع صفك.
حضر أغنية دورة المياه أو حضر بعض مخططات
البيانات والرسوم البيانية  .حدد الطالب األساسين
الذين ستعتمد على تقديمهم للحفل أو عناصر
هامة في المشروع و اجعل زمالئهم يساعدوهم
في المشروع.

تأكد من ترك مسافة بين النبات وعمل
بعض التعديالت الدقيقة لمواقع
النباتات المتنامية على البرج .إذا كان
لديك نباتات يبدو أنها ستحتاج إلى
مساحة كبيرة ،أنظر في نقل واحد
منها إلى موقع آخر جانب نبات ال يحتاج
للمساحة .من السهل نقل النباتات حول
الحديقة عندما تكون صغيرة .تحريك
نبات أو اثنين سوف يعطيك ولطالبك
فرصة لتتأمل في الجذور النامية.
ستالحظ نمو النباتات بشكل أسرع وأسرع
في خالل األسبوع الرابع  .إبدأ بالتقليم
والتهذيب لخلق مساحة لجميع النباتات
 .كل نبات يتطلب تقنيات مختلفة.
يمكنك شراء الدعسوقة التي بدون
أجنحة لتسكن في الحديقة  .لشراء
الدعسوقات إضغط هنا!
وجود الدعسوقة على النبات لن يسيطر
على اآلفات فحسب  ،بل سيعمل ً
أيضا
كعامل تحفيزي للطالب وأخذ التعلم في
اتجاه جديد تماما.
للمزيد من النصائح حول الزراعة و
المتابعة اضغط هنا
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الدرس األول :دورة المياه في الطبيعة
األسبوع الرابع

إنها في الماء!
أهداف التعلم
أستطيع أن
ّ
أصنع نموذج لدورة المياه من المواد المنزلية
اشرح دورة الماء من خالل أغنية أو قصيدة

استراتيجيات التقييم والتفكير
• تقييم فهم الطالب لدورة المياه من خالل قدرتهم على التوضيح أو من خالل األغنية
• اطلب من الطالب أن يتأملو في مذكراتهم ثم يقوموا بالجواب على السؤال التالي:
صف كيف يمثل نموذجك دورة المياه في الطبيعة؟
• كيف يمكنك تغيير وضع النموذج الخاص بك ليؤثر على كمية التبخر ،التكثف  ،وهطول األمطار؟

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب رسم مخطط مرسوم لنماذجهم الت تمثل دورة المياه

اقتراحات التمايز
• بالنسبة للطالب المتميزين ؛الذين هم على استعداد الستكشاف عملية النتح  ،أو (حركة الماء في داخل
النباتات) يذهب مباشرة إلى الغالف الجوي.
• اشرح للطالب أن هذا التبخر هو مصدر  ٪ 90من الماء الموجود في الغالف الجوي  ،ولكن  ٪ 10يأتي مباشرة
بالستيكيا شفافاً على نبات أو فرع من شجرة .تأكد أن الكيس في مكان مشمس
كيسا
من النباتات .اربط
ً
ً
والحظ ما إذا كنت ترى تكثف الماء في داخل الحقيبة البالستيكية أم ال..
مع الطالب.
• وسع الدرس لتقديم موضوع خصائص الماء .اشرح حاالت المادة الثالثة بمزيد من التفصيل وناقشها
كيف تؤدي قطبية جزيئات الماء إلى خاصية الجذب في الماء؟ لماذا يأخذ الماء شكل اإلناء؟
• وفر المزيد من التفصيل و التبسيط لجزئيات الدرس للطالب الذين يحتاجون للمزيد من المساعدة في كتابة
األغاني .فكر في جعل هؤالء الطالب يحفظون أغنية دورة المياه بدال من أن يكتبو القصيدة أو األغنية
الخاصة بهم.
• أطلب من الطالب أن يكتبوا قصيدة  .إبدأها لهم مثل (أنا قصيدة  ، .....واطلب من الطالب ملء
الفراغات من منظور قطرة ماء  .مثال :كيف تكتب قصيده
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علوم

 دورة المياه في الطبيعة:الدرس األول

!إنها في الماء
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Developing and Using Models

Modeling in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to building and
revising simple models and using models to represent events and design
solutions.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.3.10
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.10
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.10

Range of Writing
Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and revision)
and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of discipline–
specific tasks, purposes, and audiences.

Range of Writing
Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and revision)
and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of discipline–
specific tasks, purposes, and audiences.

Range of Writing
Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and revision)
and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of discipline–
specific tasks, purposes, and audiences.
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األسبوع الرابع

علوم

الدرس األول :دورة المياه في الطبيعة

علوم

األسبوع الرابع

إنها في الماء!
المواد والتحضير
توجد بالفعل موارد تعليمية ممتازة في موضوع دورة المياه .حاول قضاء بعض الوقت في تحديد الموقع المفيدة
لرجوع إليها في اإلنترنت .خذ بعين االعتبار ما يلي
• مخطط دورة المياه
• معلومات الهطول
• دورة المياه
• الموضوع بالعربي للطالب
• حقائق حول دورة المياه
قد يكون الطالب قد تعلموا عن دورة المياه في السنوات السابقة  ،ومن المحتمل بالفعل ان يكون لديهم معرفة
ببعض المفردات الرئيسية في هذا الدرس .اضبط مستوى الدرس على المعرفة السابقة للطالب .ناقش كيفية دوران
الماء على األرض ومقارنته بكيفية دوران المياه في حديقة البرج
المواد المطلوبة :قبل تعليم هذا الدرس  ،تأكد من جمع المواد التالية لكل مجموعة من مجموعات الطالب

مفردات اللغه
الهيدروجين  ،األكسجين  ،الجزيء  ،التبخر  ،التكثيف  ،الترسيب ،الطبيعة
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الدرس األول :دورة المياه في الطبيعة

علوم

األسبوع الرابع

إنها في الماء!
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
15
دقيقه

المقدمة \ النموذج اإلرشادي
من خالل الثقوب الصغيرة في كل منها و يمر
بكل األقسام حتى يعود إلى الخزان

اكتب الصيغة كيميائية للماء على اللوح .معظم
الطالب سيعرفون أن هذا اسم الماء ولكن اطلب
منهم تعريف ماذا تعني هذه الصيغة .اشرح لهم
تركيبة الماء و شاركهم ببعض الصور .يتكون
الجزيئ المائي من اثنين من ذرات الهيدروجين
و ذرة واحدة من ذرات األكسجين واحدة.

المفروض األن أن يكون الطالب على علم بأن
بعض الماء ُيمتص من الجذور ويستخدم من قبل
النباتات النامية
حاول تعزيز فهم الطالب عرض فيديو عن كيفية
الزراعة الهوائية | الزراعة الهوائية بالعربي

تمثيل الماء  :اطلب من الطالب أن يتحولوا إلى
شريك وأن يصفوا بالتفصيل  ،كيفية دورة المياه
من خالل و صفهم لحديقة البرج .فمثال ،يمكن
للطالب وصف التالي :عند ما يتم تشغيل المضخة
 ،يتم ضخ بعض الماء من خزان المغذيات إلى قمة
البرج .ثم يتقاطر الماء على جذور النباتات ببطء

قم بتوجيه الطالب من خالل الرسم التخطيطي
لدورة المياه .واشرح كيف يتبخر الماء السائل في
الغالف الجوي و اشرح الدورة كاملة  .ابحث عن
الفيديوهات لتعزيز فهم الطالب
10
دقائق

موجه:
عمل جماعي
ّ
اشرح للطالب أن في هذا الدرس  ،سيعملون في مجموعات لبناء نموذج دورة الماء .قم بتوزيع وعاء
خلط  ،كوب (مج) لفاف البالستيك  ،والشريط المطاطي \ أستيك أو سلسلة لكل مجموعة .أطلب من
الطالب التفكير في كيف يمكنهم استخدام هذه المصادر لعمل نموذج لدورة الماء ثم قم بمناقشة
األفكار مع المجموعات بأكملها .ثم قم بوصف االجراء كالتالي:
ضع الكوب داخل الوعاء ثم صب الماء داخل الوعاء  ،ولكن ليس داخل الكوب قم بتغطية الوعاء والكوب
وأمنها بالمطاط ( إربطها جيداً ) تأكد من أن هناك فضاء بين الغالف البالستيكي
بلفاف البالستيك ّ
وحافة الكوب .و تأمل ماذا يحدث.
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علوم

األسبوع الرابع

إنها في الماء!
15
دقيقه

عمل جماعي
اطلب من الطالب تحديد المكان الذي يريدون وضع
نماذجهم فيه .قم بتشجيع المجموعات باستخدام
أماكن مختلفة في الصف بما في ذلك بقعة
مشمسة  ،مكان مظلم وبارد أو ببساطة في
منتصف الطاولة.

اطلب من الطالب استخدام كل المفردات الخاصة
بالدرس لتشرح الدورة بأكملها .يجب أن تكون
األغاني خالقة وغنية بالمعلومات
اطلب من الطالب بعد كتابة كلمات األغنية أن
يتمرنوا عليها و يشاركوا زمالئهم في حفظها.
اجعل وقت للتدريب على األغاني وحفظها في
وقت الحق

اعرض أغنية دورة المياه في الطبيعة ليحفظها
الطالب الضعفاء و اطلب من الطالب اآلخرين العمل
مع مجموعاتهم لكتابة األغنيات الخاصة بهم .
يقترح أن يتبعوا نغمة معينة و يقوموا بتركيب
الكلمات التي يريدون تأليفها عن دورة المياه

5
دقائق

ختام
أعد النظر في نماذج دورة المياه الخاصة بالطالب  .سوف ترى آلن أن الماء قد تكثف إلى قطرات ماء
على البالستيك الملفوف على الكوب مثل هطول األمطار و تنزل مرة أخرى في الوعاء .ستالحظ
تساقط الماء في الكوب و الذي لم يكن بداخله ماء من قبل .ناقش الطالب فيما إذا كان موقع النموذج
قد ّأثر على كمية التبخر ،التكثيف  ،و التساقط أم ال.
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الدرس الثاني :الرسوم البيانية
األسبوع الرابع

إنها في الماء!
مقدمة :
حتى اآلن  ،أنتجت حديقتك الكثير من البيانات .تكبر النباتات كل يوم وعلى األرجح  ،لقد قمت بالفعل بإضافة
المزيد من المياه إلى خزانك كلما احتجت إلى الماء .حتى اآلن  ،كل هذه البيانات تم تمثيلها بأرقام على أوراق
التتبع.
في هذا الدرس  ،سيستكشف الطالب كيفية استخدام الرسوم البيانية والشرائط البيانية لتمثيل البيانات
بشكل مرئي .في كثير من األحيان  ،يمكن استخدام الرسوم البيانية و اإلحصائيات على نحو أفضل للتعبير عن
المعلومات الهامة  ،والقدرة على تفسيرها وإنشاء الرسوم البيانية بشكل فعال  .اإلحصاء و جمع وتحليل
البيانات هي مهارة هامة جدا من المهارات األساسية في الرياضيات والعلوم.

أهداف التعلم
أستطيع أن....
• استخدم مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية لتمثيل البيانات و المعلومات
• بما في ذلك الرسم البياني و الخط البياني والدائرة البيانية .قم باختيار الرسم البياني المناسب لمختلف
أنواع البيانات التي لديك

استراتيجيات التقييم والتفكير
• اطلب من الطالب استخدام دفتر المذكرات النباتية إلدخال البيانات وتقييمها و التقييم الذاتي لعملهم
الطالب.
إجمع أوراق العمل للتحقق من فهم ّ

التقييم النهائي:
• امنح الطالب بعض نماذج اإلحصائات البيانية واطلب منهم تحديد أفضل نوع من الرسوم البيانية أو الخطوط
البيانية أو الدائرة البيانية لعرض المعلومات الخاصة بهم و اشرح السبب .يمكن الطالب مقارنة األنواع
المفضلة من الفواكه والخضروات بين الطالب في الصف .رسم العدد اإلجمالي للمعادن أ و ب من المحلول
المعدني المضاف للمضخة في أسفل البرج.

اقتراحات التمايز
• قد يكون الطالب األكبر سناً جاهزين للمزيد من األنواع المعقدة من الرسوم البيانية .يمكنك تعليم
الطالب مضاعفة األرقام علي الخط البياني أو تتبع البيانات ألكثر من متغير أو ألمور تحتاج للتفكير و التحليل.
إذا كنت ستستخدم في تجميع البيانات؛ قم باستخدام جداول بيانات جوجل أو ميكروسوفت إكسل .النت
الستكشاف المخططات الرقسيحتاج بعض الطالب إلى سوف يحتاج الطالب إلى مزيد من التوجيه حول أنواع
الرسوم البيانية والمخططات.
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حساب

 الرسوم البيانية:الدرس الثاني

!إنها في الماء
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Analyzing and Interpreting Data

Science and Engineering Practices
Obtaining, Evaluating, and
Communicating Information

Analyzing data in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to
introducing quantitative approaches to collecting data and conducting
multiple trials of qualitative observations. When possible and feasible, digital
tools should be used.
Obtaining, evaluating, and communicating information in 3–5 builds on K–2
experiences and progresses to evaluating the merit and accuracy of ideas
and methods.

Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Measurement & Data

Represent and interpret data.

CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.B.3

Grade 3
Measurement & Data

Draw a scaled picture graph and a scaled bar graph to represent a data set with
several categories. Solve one– and two–step “how many more” and “how many less”
problems using information presented in scaled bar graphs. For example, draw a bar
graph in which each square in the bar graph might represent 5 pets.

Represent and interpret data.

CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.B.4
Grade 4
Measurement & Data

Generate measurement data by measuring lengths using rulers marked with halves
and fourths of an inch. Show the data by making a line plot, where the horizontal scale
is marked off in appropriate units— whole numbers, halves, or quarters.

Represent and interpret data.

CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.B.4

Grade 5
Measurement & Data

Make a line plot to display a data set of measurements in fractions of a unit (1/2,
1/4, 1/8). Solve problems involving addition and subtraction of fractions by using
information presented in line plots. For example, from a line plot find and interpret
the difference in length between the longest and shortest specimens in an insect
collection.

Represent and interpret data.

CCSS.MATH.CONTENT.5.MD.B.2

Make a line plot to display a data set of measurements in fractions of a unit (1/2,
1/4, 1/8). Use operations on fractions for this grade to solve problems involving
information presented in line plots. For example, given different measurements of
liquid in identical beakers, find the amount of liquid each beaker would contain if the
total amount in all the beakers were redistributed equally.
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األسبوع الرابع

حساب

الدرس الثاني :الرسوم البيانية
األسبوع الرابع

إنها في الماء!
المواد والتحضير
لكي ينجح هذا الدرس  ،سيحتاج الطالب إلى بيانات .تحقق من صحة و اكتمال إوراق التتبع الخاصة بالمشروع
بخصوص النبات و الماء و الخزان و األشياء األخرى الخاصة بالمشروع .وتأكد من توفر بيانات كافية إلكمال
مزيدا من الوقت لجمع البيانات أو امنحهم
النشاط الموضح أدناه .إذا لم يكن األمر كذلك  ،فامنح الطالب
ً
البيانات التي جمعتها أنت .خذ هذا الدرس كفرصة إلعادة تركيز و انتباه صفك على أهمية البيانات في
ضروريا لتقدير كمية اإلنتاج التي ينتجها فصلك  ،وكذلك حساب التكلفة
أمرا
ً
المشروع .يعتبر جمع البيانات ً
اإلجمالية لجميع المدخالت بما في ذلك المياه والمحلول المعدني .حدد موقع المواد المرجعية لمساعدتك
أنت وطالبك على فهم الخصائص المختلفة و أنواع الرسوم البيانية .أنظر في هذا البرنامج التعليمي الرسوم
البيانية  ،في هذا البرنامج ستجد بعض األمثلة على األنواع المختلفة من الرسوم البيانية الستخدامها
كنماذج .يمكن أن تساعد في تحديد توقعات جودة الرسومات البيانية التي سيقوم الطالب بإنشائها .بدال من
تماما قبل تعليم هذا الدرس  ،تأكد
ذلك  ،قم بإنشاء الرسوم البيانية النموذجية الخاصة بك لموضوع مختلف
ً
من أنك تخطط لشركاء التعلمثال للطالب ليتبعوه .تأكد من تحديد المجموعات المختلفة التي ستعمل معاً
قبل بداية الدرس.

مفردات الدرس :
الرسم البياني  ،الخط البياني  ،الدائرة البيانية ،اإلحصاء  ،التمثيل البياني
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حساب

الدرس الثاني :الرسوم البيانية

حساب

األسبوع الرابع

إنها في الماء!
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
5

مقدمة :

دقائق

اطلب من الطالب الرجوع إلى ورقة بيانات الحديقة الخاصة بهم  .مثل ورقة متابعة البيانات أو المياه  ،والمغذيا ت وبيانات
مستوى الرقم الهيدروجي .امنح الطالب دقيقة أو دقيقتين لمناقشة ما يعتقدون أنه األكثر إثارة لالهتمام في كل تلك
البيانات .ناقش كيف يمكن أن تكون البيانات في شكلها الخام صعب الفهم .اطرح السؤال التالي كبداية للدرس:
كيف يمكننا توصيل البيانات للناس من جولنا بطريقة تساعدهم على فهم األشياء المهمة؟

15

النموذج اإلرشادي

دقيقه

اشرح للطالب أنهم سيقومون اليوم بالتحقيق في ثالث طرق مختلفه لتمثيل البيانات بشكل مرئي :الرسوم البيانية
والخطوط البيانية والمخططات الدائرية .كل نوع من الرسم البياني وبحلول نهاية الدرس ؛ سوف يكون الطالب قادرين
علي اختيار أفضل نوع من الرسم البياني ألنواع مختلفه من البيانات.
جمع الطالب مع شركاء التعلم ثم قم بإعطاء كل زوج من الطالب واحده من أوراق العمل الثالث:
• الرسم البياني
• الخط البياني
• الدائرة البيانية
اطلب من الطالب اتباع التوجيهات علي أوراق العمل الخاصة بهم .قم بتشجيع الطالب علي إنشاء تعريف عملي لنوع
الرسم البياني أو الرسم البياني الخاص بهم مع شركائهم وهم يكملون المهمة .خالل وقت العمل الطالبي  ،تأكد
أن تتحرك حول الصف لمساعده الطالب حسب الحاجة .إذا وجدت مجموعة من الطالب تعاني ،فأوقف الدرس و حاول
التوضيح للجميع.
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20
دقيقه

الموجه
العمل
ّ
• عندما ينتهي الطالب من الرسوم البيانية واإلحصاءات البيانية  ،إجمع الطالب لمناقشة ما توصلوا إليه من خالل النظر
في أوراق العمل أوراق  ،وإعطاء كل مجموعه فرصه المشاركه بما بنيت من رسومات بيانية.
قم بتوجيه االسئلة لمساعده الطالب علي تحديد أفضل االستخدامات لمختلف الرسوم البيانية و غيرها من طرق عرض
البيانات.
• ومن خالل المناقشة  ،توصل إلى توافق في اآلراء علي ان الرسوم البيانية هي األفضل استخداماً للمقارنة بين
مجموعات مختلفه  ،والخطوط البيانية الخطية هي األفضل لتوثيق التغيير علي مدي فترات قصيرة أو طويلة من الزمن
 ،وأن الدائرة البيانية هي األفضل لتعريف أجزاء من كل كامل لتفصيل هذه األجزاء.

5

الختام :

دقائق

أرسل الطالب مره أخرى إلى مجموعات الجداول الخاصة بهم واطلب منهم إنشاء واحد أو أكثر من الرسوم البيانية
باستخدام بيانات مثيره لالهتمام في الحديقة في المذكرات النباتية الذي قمت بإنشاءه إعرض على الطالب المثال
الذي قمت بإنشاءه و اسأل الطالب تفسير بعض البيانات المعروضة.
ما هي المعلومات التي تتصل باإلحصاءات المعروضة ؟ لماذا اخترت هذا النوع المعين من الرسم البياني أو الخط
البياني ؟ كيف قررت انه هو أفضل نوع لعرض البيانات الخاص بك ؟
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مهارات لغوية

األسبوع الرابع

إنها في الماء!
مقدمة الدرس
الكتابة اإلقناعية:
ال تحتاج أن تجد لنفسك قطعه ارض لتزرع فيها .اآلن
يمكنك بناء حدائق علي أسطح المنازل أو في داخل الصف
مع األضواء التي تساعد النبات أن ينمو .ال تحتاج حتى إلى
التربة كوسيلة للزراعة ؛ يمكنك تعليق جذورك في الماء
أو في الهواء .بل ان بعض الناس يزرعون األسماك إلى
جانب نباتاتهم.
في هذا الدرس  ،سوف يقوم طالبك بتصنيف و تعريف
ما يعرفونه من طرق البستنه المختلفة  ،بما في ذلك
الطالب
البستنه التقليدية  ،والزراعة المائية  .سيكتسب ّ
البصيرة الالزمة لتحديد المزايا والمساوئ لكل نوع من
أنواع الزراعة .سيقوم الطالب بالمشاركة في مناقشة
مركزة حول هذا الموضوع  ،وذلك باستخدام حجج مقنعة
لدعم أو صد أساليب البستنة التي يخترونها..

أهداف التعلم
أستطيع أن....
• تحديد أنواع مختلفه من أساليب البستنة

التقييم النهائي:
ّ
كلف الطالب الرد علي المطالبة التالية :بالمناقشة  ،حجة
اإلقناع و أتباع معيار التقيم الخاص بالطالب و الزمالء.

اقتراحات التمايز
• ارسم أوجه التشابه بين التخطيط االنسيابي الخاص بطريقه
البستنه التي تفضلها أنت والمخططات المماثله من حصة
الرياضيات ألنواع مختلفه من البيانات.
• قم بمساعده الطالب علي فهم ان كل طريقة من طرق
الزراعة لها خصائص اضافيه تجعلها أكثر تفردا.
• قم بإعطاء الطالب الفرصة للتدريب باستخدام المخططات
لتجهيز خطة الكتابة الخاصة بهم .ممكن أن يعطوا مثال
إقناعي ؛ علي سبيل المثال :جميع المربعات هي مستطيالت
 ،ولكن فقط بعض المستطيالت هي المربعات.
وتعتبر أيضا جميع طرق الزراعة الهوائية جزء من أساليب
الزراعة المائية  ،وبينما بعض أساليب

• اتخاذ موقف ودعم طريقه البستنة التي أفضلها بالحجه
المقنعة

• قم بضبط الدرس إلعطاء الطالب المزيد من الفرص للتحدث.
بدال من المناقشة كصف كامل  ،يمكن وضع الطالب في
مجموعات صغيره مع واحد أو اثنين من الطالب الذين يمثلون
كل نوع من أنواع البستنه

تقييم واستراتيجيات التفكير

• الحد من حجم الجمهور قد يساعد أيضا الطالب يشعرون
بمزيد من الراحة التعبير عن آرائهم.

• شرح كيفيه طرق البستنه هي نفسها ومختلفة

بعد المناقشة  ،اطلب من الطالب أضافه مدخات جديدة
إلى مذكرات النباتات الخاصة بهم و أن يجيبو على النقطة
التالية :إختر أحد أ نواع الزراعة أو البستنه التي ناقشناها
في الصف وصف مزاياها االساسيه وعيوبها .قيم أداء
الطالب عن طريق التالي :
• مراقبه مشاركه الطالب خالل المناظرة مع الزمالء.
حاول توثيق خطوات الحوار  .شارك الطالب بمعيار تقييم
المناقشة و الحوار(مصادر الطالب ) ليستخدموه في
النشاط لتحسين مهارات اإلقناع و المناظر
• قم بتقييم مهارات النقاش باستخدام .ورقة التقييم و
المتابعة الخاصة بهذا الدرس (مصادر الطالب)
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!إنها في الماء
:المعايير التعليمية للوالية
Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.2
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.4
Grade 3
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.3.1
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.2
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.4
Grade 4
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.4.1
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.2
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.4
Grade 5
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.5.1

Key Ideas and Details
Determine the main idea of a text; recount the key details and explain how they
support the main idea.

Craft and Structure
Determine the meaning of general academic and domain–specific words and phrases
in a text relevant to a grade 3 topic or subject area.

Comprehension and Collaboration
Engage effectively in a range of collaborative discussions (one–on–one, in groups,
and teacher–led) with diverse partners on grade 3 topics and texts, building on
others’ ideas and expressing their own clearly.

Key Ideas and Details
Determine the main idea of a text and explain how it is supported by key details;
summarize the text.

Craft and Structure
Determine the meaning of general academic and domain–specific words or phrases in
a text relevant to a grade 4 topic or subject area.

Comprehension and Collaboration
Engage effectively in a range of collaborative discussions (one–on–one, in groups,
and teacher–led) with diverse partners on grade 4 topics and texts, building on
others’ ideas and expressing their own clearly.

Key Ideas and Details
Determine two or more main ideas of a text and explain how they are supported by
key details; summarize the text.

Craft and Structure
Determine the meaning of general academic and domain–specific words and phrases
in a text relevant to a grade 5 topic or subject area.

Comprehension and Collaboration
Engage effectively in a range of collaborative discussions (one–on–one, in groups,
and teacher–led) with diverse partners on grade 5 topics and texts, building on
others’ ideas and expressing their own clearly.
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مهارات لغوية

األسبوع الرابع

إنها في الماء!
مفردات الدرس :
الزراعة الهوائية  ،الزراعة المائية ،الزراعة التقليدية  ،المناقشة  ،الحوار  ،المناظرة

المواد والتحضير
حاول طباعه أو ترجمة هذا المقال لطالبك  .ليكون مرجع للطالب عن األنواع المختلفه من الزراعة.
استخدم المخطط االنسيابي التالي لمساعدت طالبك علي فهم كيفيه ارتباط طرق البستنه المختلفة ببعضها
البعض.
ارجع إلى خطه الدرس التالي لمزيد من األفكار حول تدريس فن اإلقناع للطالب .قم بقراءه األفكار و اإلعداد
للمناقشه مع الطالب و تعليمهم أداب الحوار و المناقشة من خالل مراجعة التقييمات الخاصة بهذا الدرس من(
مصادر الطالب)
أنظر إلى الجدول التالي:

Gardening
Methods

Traditional
Gardening

Hydroponics

Aquaponics
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مهارات لغوية

األسبوع الرابع
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النموذج اإلرشادي

تسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10

مقدمة \ تمهيد

دقائق

إبدأ بمراجعة تعريف الزراعة الهوائية في البرج  .يجب أن يكون الطالب قادرين على تعريفها (كطريقه البستنه التي توفر
المياه الغنية بالمغذيات لجذور النباتات التي يتم تعليقها في الهواء دون اي تربة وسيطة للنمو  .و يعتبر أيضا نوع من
أنواع الزراعة المائية).
• إقرأ على الطالب مقالة نيوسيل التي سبق أن حضرتها في اإلعداد للدرس ثم قم بإعطاء الطالب خمس دقائق للقراءه
والتعليق على مادة المقال بشكل مستقل.
مالحظة المترجمة  :هذا مقال عن الموضوع بالعربي .يمكنك كمعلمة تبسيطة و استخدامة مع الصف الرابع أو
الخامس
• أنظر في أخذ مجموعة صغيرة من الطالب ضعيفي القراء لدعمهم من خالل المزيد من القراءة الموجهة .اطلب من
الطالب التحول إلى زميل ومناقشة ما تعلموه من المقالة التي قرأتها أو التي قرأها الطالب  .ثم قسم الطالب إلى
مجموعات تابعة لكل نوع من أنواع البستنة ليعملو معا .اشرح للمجموعات أن تتبع جميع أساليب البستنه المختلفة
يمكن ان يكون صعب و أنهم يجب أن يركزون في المناقشة .ارسم مخططا انسيابيا مشابها للمثال الموجود في قسم
المواد والتحضير إلظهار كيفيه ارتباط طرق البستنه المختلفة ببعضها البعض.
• أخبر الطالب انهم سيحاولون بناء المنظم البياني فين  ،رسم تخطيطي  ،للمساعدة في تصنيف وتذكر ما تعلموه في
هذا الدرس ( أنظر مصادر الدرس)

15

العمل الجماعي التوجيهي

دقيقه

• قسم الطالب للعمل في مجموعات لملء ورقه نشاط أساليب الزراعة .قم بإعطاء الطالب مواد إضافية للبحث إذا كانت
التكنولوجيا المتصلة باإلنترنت غير متوفرة ؛ يجب النظر في طباعه مقال عن أنواع مختلفه من البستنه.
• قم بتشجيع الطالب ليس فقط على تحديد أساليب البستنة المختلفة ولكن أيضا على البدء في التفكير في مزاياها
وعيوبها .علي سبيل المثال  ،البستنة التقليدية تستخدم مساحة أكبر ولكن غالبا ما تكون أكثر تكلفة من البستنة التي
نستخدمها نحن بالصف.
• قم بمراقبة التالميذ حول الغرفة ودعم الطالب وهم يعملون .قم بإيقاف النشاط بشكل دوري لكي تشارك
المجموعات الصغيرة بعض األراء و النتائج مع الفصل ككل..
• قم بإرشاد الطالب الختيار ما يعتبرونه «أفضل» شكل من أشكال الزراعة .يمكن للطالب تسجيل األسباب الخاصة بهم
في ورقه العمل مع أضافة و وصف الحجج الفعالة .يجب أن تكون هذه األدلة الفعالة محددة  ،وتاخذ رأي الصف في عين
االعتبار  ،وتكون مدعومة باألدلة والبحوث.
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20

مجموعات عرض المناظرات

دقيقه

قسم الطالب إلى ثالث مجموعات في مناطق مختلفه من الصف علي أساس طرق البستنه المفضلة لديهم .منحهم
• ّ
خمس دقائق لتنظيم وخلق األدلة التي سيستخدمونها لإلجابة عن السؤال ( لماذا يفضلون أسلوبهم في الزراعة لماذا
يعتقدون أن هذا هو أفضل منأساليب اآلخرين.
• قم بتشجيع المجموعات علي المشاركة في األدوار والمسؤوليات وتحديد من سيتكلم أوال  ،و من الذي سيقدم
التفاصيل عن أسباب و أدلة المجموعة  ،ومن سجيب عن استفسارات المجموعات األخرى.
• قم بوضع قواعد أساسيه للنقاش مثل الحدود الزمنيه للمتكلمين  ،وعدد األسباب التي يسمح لكل متكلم بتقديمها.
رادع مع الطالب أنه من المقبول تماما ان نختلف مع آراء اآلخرين  ،ومن المهم ان تكون ردودنا على الخالف محترمة.
نعطيهم بعض بدايات الجمل لالستخدام عند الخالف مثل« :وهذا هو نقطه مثيره لالهتمام  ،ولكن مجموعتنا تعتقد»...
أو «يجب ان نختلف بكل احترام مع رايك الن»....
• قم بالتوقف بصفة دورية مع تطور النقاش  ،نتوقف دوريا لتعزيز كل من محتوي أسلوب البستنة وكذلك استراتيجيات
و آداب المناقشة.

ختام
قم بمناقشة أساليب حوار المجموعات مع الصف بعد انتهاء المناقشة .ما هي الحجج \ األدلة األكثر فاعلية ؟ ما الذي
يجعل الحجج و األدلة هامة و قوية ؟
يجب أن يفهم الطالب أن ليس أحد طرق البستنة هو بالضرورة أفضل من اآلخر .كل أسلوب له مزاياه وعيوبه الخاصة تبعا
للوضع الذي يستخدم فيه.
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مصادر األسبوع الرابع
األفكار اإلضافية
Visualizing Data Gallery Walk
Data Representation Ideas
Gallery Walk Example Video

Lunch with Ladybugs

Ladybug facts
National Geographic: Ladybugs
Planet Natural: Ladybugs and Aphids

The Water Crisis

Why fresh water shortages will cause the next great
global crisis
A Day in the Life of a Drop
A Day in the Life of a Drop Worksheet #2
Water Use Chart
Water Research Center

 الحموضة و القاعدية للمواد: الدرس األول
السائلة
USGS Water Science School
NASA’s Precipitation Education
Kidzone Science Water Page
Vertical Aeroponic Technology: See How Tower
Garden Works
The Water Cycle
The Water Cycle Song
The Water Cycle Rap
Monroe County Water Authority
I Am Poem

 بيانات حية و متطورة: الدرس الثاني

Green School in the City

NCES Graphing Tutorial
Data and Graph Lessons
Types of Graphs website

!Filter It

! معلق بالزراعة: الدرس الثالث

Common Core Close Reading

Homemade Water Filter
Top 5 Easiest DIY Water Filters You Can Make at
Home

Recording Songs

Overview of Audio Editing and Recording Apps for
Mobile Devices

In the Kitchen

From Ugly to Hip

منهج آلة برونكس الخضراء

Farmer Grows Plants in Water Fertilized by Fish
Space Age Gardening: Aquaponics, Hydropoics,
and Aeroponics
Farmer Grows Crops in Water Fertilized by Fish
Elements of an Effective Argument
Preparing a debate with a class

نظرة عامة

Prune Your Plants for Bigger Yields
Live Ladybugs 1500
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Journaling

Language Arts Science

Encourage your class to write additional entries in their Plant Journals. For example:
•

How do you use water at home and at school? What steps do you take to conserve water?

•

If you were to plant a garden at home, what kind of garden would you plant: aquaponic,
aeroponic, or a traditional soil garden? Explain why and describe where you would grow it.

•

Describe your Tower Garden from a pest’s point of view.

Visualizing Data
Gallery Walk

Math

A “gallery walk” is a discussion and problem–solving technique where students work together
in small groups and walk to stations or posters throughout the classroom to discuss meaningful
questions, solve problems, or do other tasks. For this gallery walk, you will prepare the stations;
enough to match the number of small groups. The stations or posters can, for example, provide
data and ask students to best represent the data. Instructions should be fairly open–ended, allowing
groups to use their creativity to decide which data to use and how to represent that data. Some
examples include:
•

Name Tables and Charts: Provide a list of everyone’s name in the class. Students could choose
to graph length of names or frequently used letters.

•

Candy Graphing: Provide some bags of candy, such as gummy bears or M&M’S® for students to
use for graphing.

•

Drink Ingredients: Bring in a few different types of drinks, such as a can of Coke or a bottle of
lemonade. Have students choose one (or all) and make a graph of the ingredients.

You can also show graphs and have students interpret the data that is shown.
For more ideas, reference the following Internet resources:
•

Data representation lessons

•

Gallery walk instructions

منهج آلة برونكس الخضراء
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األفكار اإلضافية

!إنها في الماء
Lunch with Ladybugs!

Science Language Arts

Are there pests in your Tower Garden? Any sign of aphids? Is this even possible? If so, or even if not,
consider ordering ladybugs for your indoor garden from a science supply company. There’s so much
to learn from ladybugs in a garden about the food chain, “beneficial” insects, life cycles, Integrated
Pest Management (IPM), and more! In addition to providing natural pest control, ladybugs are also
beneficial for pollinating since they visit the vegetable blooms to feed on pollen and nectar and
carry it to new flowers.

After learning about ladybugs, brainstorm questions that students have about bringing ladybugs into
the classroom. Put questions on notecards. Once questions are generated, distribute notecards and
have students conduct research to answer the class’s questions. Have students share their answers
with the class and come up with a ladybug plan that identifies the process for acquiring, caring for,
and maintaining ladybugs.
Questions may include:

Ladybug Resources

•

What kind of ladybugs should we buy?

•

Facts about ladybugs

•

How many ladybugs?

•

Ladybug article

•

What do we do once we get the ladybugs?

•

Getting rid of garden pests with ladybugs

•

What stage will the ladybugs be in when we
order them?

•

How do we keep the ladybugs on the Tower
Garden?
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األسبوع الرابع

األفكار اإلضافية

!إنها في الماء
The Water Crisis

Social Studies Math

Our planet is running out of water as the population increases and fresh water supplies dry up.
According to an article from The Guardian, “More than a billion individuals—one in seven people on
the planet—now lack access to safe drinking water.” (For more information, read an article on fresh
water shortage.) Once students have an understanding of where water comes from and the water
crisis, they can better understand how their water usage may contribute to the problem and how
they can save water.
Pose the questions:
•

How much water do we use?

•

How do we waste water?

Have students brainstorm ways to save water.
They can share their knowledge and tips
through speeches, pamphlets, a blog, or a
podcast.

•

How can we save water?

Water classroom ideas are available online.

Have students collect data at home to
determine how much water their family uses.
They can use a water usage calculator. You
may want to discuss water concepts and do a
water usage activity using a water use table.

Green School
in the City

Language Arts

Learn more about how Stephen Ritz and Green Bronx Machine are transforming a neighborhood
through gardening with a reading activity. Download and print the MacMillan Textbook article,
Green School in the City.
Engage students in a close reading exercise, or the methodical process of uncovering a text layer by
layer to develop deep understanding. First, read the text with students and focus on understanding
the literal meaning of the text. What is the article about? Then ask students to read the text a
second time on their own and focus on how the text works. What are the exact meanings of the
underlined vocabulary words? Did the author use any literary techniques to make the article more
engaging? Finally, read the text one last time with students. This time, focus on analyzing the text’s
deeper meaning. What was the author’s purpose in writing the article? What is the evidence for
an underlying message in the text? How does the article compare to other texts? How could the
information be applied to a different school community?
Read suggestions for close reading.
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األسبوع الرابع

األفكار اإلضافية

!إنها في الماء
Filter It!

Engineering

Many of us drink filtered water and for
good reason—our water is dirtier than
it looks. It is laced with contaminants
that lead to water–born illnesses. While
many people can afford water filters,
some cannot. In this activity, students can
make their own water filters. You will find
plentiful online resources for homemade
water filters.
For a bio–filter you will need:
•

2 liter plastic soda bottle with bottom
cut off

•

Cotton balls or cheese cloth

•

Activated charcoal/activated
carbon—for the first layer

•

Fine sand—for the second layer

•

Coarse gravel—for the third layer

Recording Songs

Technology Music

This week, in Lesson 1, students wrote songs or raps about the water cycle. They can record their
songs using a sound recording app that allows them to do sound mixing and more! Consider
burning a CD with all of the songs and raps to share with students’ families.

In the Kitchen

Cooking

Every year, Americans throw away enough food to fill 44 skyscrapers. Use an article on ugly foods
to introduce students to food waste associated with food that is deemed too ugly to sell. Bring in
samples of imperfect food and hold a taste sampling to demonstrate that food that may not look
perfect can still taste just as good. Invite students to bring in examples of imperfect food from their
homes to share.
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األسبوع الرابع

األفكار اإلضافية

األسبوع الخامس

شروط النمو

مقدمة األسبوع الخامس

شروط النمو

مقدمة األسبوع:

السؤال األساسي:
ما هي الشروط المثالية لنمو و اذدهار النباتات في حديقة البرج ؟
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األسبوع الخامس

شروط النمو
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

السؤال األساسي:
• قم بالنظر في إعداد مخطط وظائف الحديقة مع
مهام الصيانة اليومية ببوصول إلى أفضل نتائج
للرعاية و المشاركة الصفية .إحرص على تبديل
الوظائف بين مجموعات مختلفه أو أفراد مختلفين
في الصف .وذلك لضمان تقاسم الوظائف بطريقه
منصفة.
ّ
المحلين ليتبادلوا
• قم بالوصول إلى المزارعين
خبراتهم مع الطالب .هذا الشخص يمكن ان يكون أحد
مزارع من حديقة محلية أو الوالدين  ،أو حتى مدرس
زراعة من كلية قريبة .أو رحلة إلى المزرعة ويمكن
للطالب
• إبدأ بالتفكير في الوصفات التي ستعملها في
االحتفالية النهائية في األسبوع الثامن .ما هي
المحاصيل التي ستكون جاهزه ؟ ما الذي يمكن ان
نعده لهذه الوجبات؟
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نصائح للزراعة:
تعلم كيفية تهذيب وتقليم النباتات
هذا األسبوع  ،وال سيما الخس .جميع
أنواع الخس  .حاول تقلييم السيقان
الطويلة للزهور التي تتحول إلى بذور
إلنشاء محطات جديدة لإلنبات .قم ببعض
التقنيات البسيطة .قم بحصاد بضع
األوراق القريبة من الجزء السفلي من
كل إناء من اآلنية ليكون النبات صحي .
لتتعلم المزيد عن طرق رعاية النبات في
البرج  ،إضغط هنا

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس األول :حامضي أم قاعدي؟

علوم

األسبوع الخامس

شروط النمو
مقدمة الدرس:
تذكر أول أضافة للمياة ومزيج المغذيات المعدنية إلى حديقة البرج  ،عندما بدأت أنت وطالبك في قياس درجه
الحموضة وضبط مستوي الحموضة للحفاظ علي النبات  .لقد حاولتم أن الرقم الهيدروجيني من  5.5و  .7.0ولكن ماذا
يعني هذا بالضبط ؟
في هذا الدرس  ،يتعلم الطالب عن مقياس درجه الحموضة ثم يتبعون العملية العلمية العداد واجراء تجارب الختبار
الرقم الهيدروجيني للسوائل المنزلية الشائعة .في هذه العملية  ،في هذا الدرس سيتكشف الطالب الخصائص
المشتركة بين األحماض والقواعد واكتشاف اثار األحماض المعتدلة علي أجسادنا.

أهداف التعلم
أستطيع...
شرح مقياس الرقم الهيدروجيني لآلخرين
اختبار درجه حموضة الماء في خزان المغذيات في حديقة البرج
تقييم السوائل المنزلية و اختبارها

استراتيجيات التقييم والتفكير
• اطلب من الطالب التفكير في التجربة المكتوبة في المذكرات النباتية من األسبوع الثالث :أطلب منهم المشاركة
بما يعرفونه اآلن عن درجه الحموضة  ،لماذا من المهم ان نحافظ علي األس الهيدروجيني للماء في خزان المغذيات
في النطاق المطلوب  ،بين  5.5و  7.0؟
• إجمع مذكرات النباتات الطالبية لتقييم قدراتهم علي متابعة وتوثيق هذه العلمية .إتبع معيار تقييم المختبر
العلمي ( مصادر الطالب ) في تقييم هذا العمل.

التقييم النهائي:
أطلب من الطالب المشاركة بفرضياتهم وكيفية إثباتها أو دحض فرضياتها

اقتراحات التمايز:
اعتمادا علي إلمام الطالب باعداد التجارب  ،قد يحتاجون إلى إرشادات أكثر أو اقل من خالل هذه العملية .اضبط خطه
الدرس لتتناسب مع احتياجات طالبك.
إذا كنت تستخدم تطبيق «التعلم في السياق :مجلة العلوم»  ،فعليك ان تضع الطالب في اعداد التجربة وتوثيقها
باستخدام نشاط مشروع بيانات المراقبة .إجعل الطالب يكتب مالحظة واحدة جديدة لكل مادة سائلة يختبرها و بعد
ذالك يقوم بتسجيل الرقم الهيدروجيني و بعض مالحظات الرصد  ،و أن يشمل صورة تعبر عن نتيجة التجربة  .هناك
برنامج إليكتروني يمكن شرائه و المتابعة للبيانات من خالله
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 حامضي أم قاعدي؟:الدرس األول

شروط النمو
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
MS–PS1–2

Analyze and interpret data on the properties of substances before and after
the substances interact to determine if a chemical reaction has occurred.

Matter and its Interactions

Clarification Statement: Examples of reactions could include burning sugar or steel
wool, fat reacting with sodium hydroxide, and mixing zinc with hydrogen chloride.
Assessment boundary: Assessment is limited to analysis of the following properties:
density, melting point, boiling point, solubility, flammability, and odor.

Science and Engineering Practices
Asking Questions and Defining
Problems
Science and Engineering Practices
Planning and Carrying Out
Investigations
Science and Engineering Practices
Analyzing and Interpreting Data

Asking questions and defining problems in grades 3–5 builds from grades
K–2 experiences and progresses to specifying qualitative relationships.
Planning and carrying out investigations to answer questions or test
solutions to problems in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to
include investigations that control variables and provide evidence to support
explanations or design solutions.
Analyzing data in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to
introducing quantitative approaches to collecting data and conducting
multiple trials of qualitative observations. When possible and feasible, digital
tools should be used.
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األسبوع الخامس

علوم

الدرس األول :حامضي أم قاعدي؟

علوم

األسبوع الخامس

شروط النمو
المواد و التحضير
كنت قد الحظت ان المياه في خزان حديقة البرج  ،تحمل رقم هيدروجيني بين  5.5و  ، 7.0هو الحمضية .الحظ أن هذا
هو فقط نسبة الحموضة .هناك نسب كثيرة أخرى يمكن قياسها.
يمكن ان يكون الطالب جدد في التعامل مع بعض األحماض المنزلية القوية والقاعدية  .قبل تدريس الدرس  ،تاكد من
تحضير التالي:
• جمع مواد السالمة المختبرية بما في ذلك النظارات والقفازات.
• جمع المواد المنزلية لالختبار  ،مثل عصير الليمون  ،والخل  ،والصودا  ،وغسول الفم  ،ومياه الصنبور  ،وتنقية المياة
 ،والصابون صحن  ،واألمونيا  ،واالكلور .فكر في وضع األفكار في قائمه مع الطالب في وقت مبكر .و اكتب قائمة
بهذه المواد بصفة مسبقة.
• تحديد الطريقة التي سيستخدمها الطالب لقياس درجة الحموضة.
• إحضار بيضه مسلوقه و كوب من الصودا لمراقبه التفاعالت الحمضية.

مفردات الدرس
قاعدي  ،محايدة  ،مقياس درجه الحموضة  ،ورقه متابعة  ،أيون الهيدروجين  ،أيون هيدروكسيد  ،فرضيه  ،العملية
المواد والتحضير قبل تدريس هذا الدرس  ،والعثور علي المواد المرجعية علي الكيمياء من األحماض والقواعد
لمساعدتك وطالبك فهم أفضل للكيمياء األحماض والقواعد.
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الدرس األول :حامضي أم قاعدي؟

علوم

األسبوع الخامس

شروط النمو
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10
دقائق

تقديم \ بداية الدرس
• قم بمراجعة محتويات خزان المغذيات .الماء
يحتوي علي كميه صغيرة من مزيج المغذيات
المعدنية ( أ و ب )
• قم بالمناقشة مع الطالب حول االحتياجات
الصحية للنبات؛ سواء كانوا على خبرة أم ال في
موضوع تغذية النبات.
• قم بقياس درجة حموضة الماء في خزان
المغذيات مع المجموعة الخاصة بك .قارن الرقم
الذي توصلت إليه بما قد تم قياسه في أي وقت
مضي منذ أول أضافه للمياه إلى الخزان  ،ثم ابدء
مناقشة حول ما هو الرقم الهيدروجيني في
الواقع ولماذا كنت تتباعب قياس ذلك الرقم عن
قرب.
• قم بعمل رسم بياني للتعبير عن مقياس درجه
الحموضة .التعرف علي الحامضي بأنه الرقم
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الهيدروجيني االقل من  ,7القاعدي هو الرقم
الهيدروجيني أكبر من  ,7والمادة المحايدة هي
الرقم الهيدروجيني من  7بالبال ضبط .األحماض
وجميع أيونات الهيدروجين ( )+لديها أيونات
هيدروكسيد ( .)–HOحاول أن تشير إلى انه عندما
يتم وضع أيونات الهيدروجين وهيدروكسيد معا ،
والنتيجة هي المياه––سائل محايد.
 .4اطلب من الطالب قياس درجة المياه في
حديقة البرج لتعرف على مقياس الرقم
الهيدروجيني .قد يفاجأ الطالب بمعرفة أن الماء
حمضي قليال.
 .5أخبر الطالب بأنهم سيتبعون الطريقة العلمية
العداد واجراء تجربه القياس لدرجة حموضة
السوائل المنزلية المختلفة .اشرح أن العلماء
يتبعون عمليه محدده للتأكد من أن نتائج التجربة
موثوق منها.
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علوم

األسبوع الخامس

شروط النمو
20
دقيقه

النشاط
• اطلب من الطالب القيام باستخدام المذكرات النباتية و( معيار تقييم المختبر؛ من مصادر الطالب)
لمتابعة الطالب .يشمل تقرير المعمل  :السؤال  ،والفرضية  ،والمواد  ،واإلجراءات  ،والبيانات  ،والتحليل.
راجع معيار تقييم المعمل مع الطالب لمساعدتهم علي فهم التوقعات وكيف سيتم تقييمها .أبدا
بتوثيق السؤال الذي سيقوم الطالب بحله :كيف يمكن مقارنة الرقم الهيدروجيني في السوائل
المنزلية المختلفة ببعضها البعض ؟
• قم بتقديم قائمة من المواد الالزمة لهذه التجربة .ستحتوي العلب أو الحاويات المواد السابق ذكرها
 ،ونظام قياس درجة الحموضة  ،ومجموعة متنوعة من السوائل المنزلية .قم بعمل عصف ذهني
مع الطالب حول القائمة إلختبار المعرفة السابقة بالمواد المستخدمة في القائمة  .قم بمراجعة
االجراءات الخاصة باألمان و السالمة و التاكيد علي اهميه الحفاظ علي إجراءات االختبار القياسية
لضمان دقه النتائج.

النموذج األرشادي :
أيضا قم بتمثيل نموذج عملي إلجراء التجربة أمام الطالب للتأكد من أنهم يفهمون قواعد سالمة
المختبر.
• اطلب من الطالب أن يضعوا فرضيات .اشرح أن الفرضية هي التنبؤ العلمي الذي ال يشمل فقط تخمين
المتعلمين  ،ولكن يشمل أيضا تفسيرا لماذا يقومون بذلك التنبؤ.
** إنشاء جدول لتسجيل النتائج .جدول بسيط باستخدام ثالثة عناوين :المادة  ،والرقم الهيدروجيني ،
والمالحظات.
• قم بإعطاء الطالب  10دقائق إلكمال التجربة مع مجموعاتهم في الجداول الخاصة بالمجموعة.
• تأكد من الحركة الدورية داخل الصف لدعم المجموعات حسب الحاجة واستكشاف المشكالت التي قد
تصادف المجموعة بأكملها  .أوقف الصف بأكمله لتنبه على بروتوكوالت أو قواعد األمان.
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الدرس األول :حامضي أم قاعدي؟
األسبوع الخامس

شروط النمو
10
دقائق

الموجه
العمل الجماعي
ّ
قم بإعطاء الطالب الوقت لمناقشة نتائجهم مع المجموعات األخرى عن الجدول الخاص بهم .اطلب من
الطالب استخدام األسئلة التالية لتحليل بياناتهم في المذكرات النباتية:
• ما هي المواد األكثر حمضية ؟ ما هي المواد األكثر قاعدية ؟
• ما هي النتائج التي كانت مفاجئة ؟ لم؟
• ما هي المواد األخرى التي ترغب في اختبارها ؟
تبادل األفكار مع الطالب لمزيد من البحث .علي سبيل المثال  ،قد يرغب الطالب في اختبار سوائل
اضافية أو استكشاف اثار السوائل مع درجة الحموضة المختلفة علي نمو النبات.

5
دقائق

ختام الدرس
اطلب من الطالب مناقشه ما يمكن أن يحدث للنباتات في برج الحديقة مع زمالئهم  .اسألهم ما إذا كان
الرقم الهيدروجيني خارج النطاق المطلوب أم ال.
مالحظة  :من المرجح أن يفاجأ الطالب أن العديد من المواد المنزلية مشتركة في القياس ،وحتى بعض
المواد التي تشرب  ،مثل الصودا مع أنها حمضيه معتدلة .الستكشاف تاثير الصودا ،شرب الصودا أو
المشروبات الغازية بشكل روتيني يؤثر على الصودا علي أسنانهم؛ قم بوضع بيضه مسلوقه  ،أو حتى
األسنان الفعلية (إذا كان السن متاح) في كوب من الصودا .الحظ ما يحدث للكائن علي مدي فتره من
األيام  ،قم بالمقارنة بين تأثير الصودا على البيض و تأثير األطعمه الحمضية والمشروبات علي أسناننا.
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علوم

مالحظات
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الدرس الثاني :مقارنة الجذور بالكسور

حساب

األسبوع الخامس

شروط النمو
مقدمة الدرس الثاني :شروط النمو
تختبأ الجذور الخاصة بالنباتات داخل البرج  ،غير مرئية لك ولطالبك  ،وهو نظام جذري متشابك .تكون جذور النباتات ثابتة
في الموانئ المتنامية لتجمع المياه والمواد المغذية لنمو محطات الطاقة في النبات النامي .في هذا الدرس ،
سيقوم طالبك بسحب المصافي الزراعية ( األواني التي تشبه المصفاه و مزروع فيها النبات) من البرج ومتابعة عملية
الصيانة الروتينية للجذور .في هذه العملية  ،سوف يتم قياس جذور النباتات المختلفة واستخدام رموز الرياضيات
للمقارنة بين طول أنظمة الجذر للنباتات المختلفة.

أهداف التعلم
أستطيع ....
 .1وصف كيفية مساعدة الجذور للنبات
 .2قياس طول الجذور
 .3المقارنة بين الجذور في النباتات المختلفة باستخدام (أطول من  ،أقصر من  ،أويساوي الرموز )
 .4العثور علي الفرق في الطول بين أطوال الجذور النباتية المختلفة

استراتيجيات التقييم والتفكير
• إجمع كل من ورقه بيانات الجذور النباتية ومقارنه الجذور وأنظر في أداء الطالب لتقييم قدرة الطالب على مقارنة
األرقام باستخدام رموز الرياضيات. .

التقييم النهائي:
قم بتوزيع التقييم النهائي لنشاط مقارنة الجذور للتأكد من فهمهم لحل أطول من  ،أقصر من  ،أويساوي للمشاكل
التي تريد مقارنة بياناتها  ،قم بتقييم تبادل مالحظاتهم مع بعضهم البعض.

اقتراحات التمايز:
• قم باشراك الطالب في دراسة أكثر تعمقا للجذور.
إسأل الطالب أن يقارنوا بين مجموعة من جذور
متنوعة من النباتات المختلفة ضع الجذور تحت عدسة
مكبرة أو المجهر للنظر عن قرب في أجزاء مختلفة
 ،بما في ذلك الشعر الجذري و الجذور التي تميل
إلى النزول .إسال الطالب عن سبب إتجاه البذور إلى
األسفل؛ هل هذا بسبب الجاذبية ؟
• قم بإعداد تجربة مع الطالب لمعرفه ذلك .إسأل
الطالب أن يلقي نظرة علي شريحة من الجذر لتحليل
البنية الداخلية للجذور .ثم النظر في قطع الجزر أو أي
جذر أخر من النصف ورسم الرسوم التصويرية العلمية
لمقارنة اإلثنين.
• يمكنك تغيير وسائل التمايز لموافقة االحتياجات
التعليمية لطالب الرياضيات الخاصة بصفك ؛ علي سبيل
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المثال  ،مع الطالب في الصفوف العليا  ،اطلب من
الطالب مقارنة كل من األرقام المختلطة والعالمات
العشرية .قد تطلب منهم أيضا العثور علي الفرق بين
أطوال الجذور .أما الطالب في الصفوف األصغر سنا ،
فقد ترغب في التركيز علي مقارنة األرقام المختلطة
أو حتى مجرد األرقام الكاملة فقط.
• بالنسبة للطالب الذين ال يزالون يعانون من عدم
فهم الكسور واألرقام العشرية ّ ،
مثل لهم الكسور
بتحديد الجزء الكسري داخل العدد إجمالي األجزاء هو
(المقام) في الدائرة أو المربع  ،أو المستطيل ويكون
الجزء المحدد هو (البسط) الجذور في التربة لها فوائد
أكثر من االستفادة من النباتات التي هي جزء منه.
استخدام (مختبر جذور اإليكولوجيا) ‹ لتعليم الطالب
كيفية مساعدة الجذور لمنع تآكل ضفة النهر.

منهج آلة برونكس الخضراء

 مقارنة الجذور بالكسور:الدرس الثاني

شروط النمو
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Using Mathematics and
Computational Thinking

Mathematical and computational thinking at the 3–5 level builds on K–2
experiences and progresses to extending quantitative measurements to a
variety of physical properties and using computation and mathematics to
analyze data and compare alternative design solutions.

Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Numbers & Operations—Fractions

Develop understanding of fractions as numbers.

CCSS.MATH.CONTENT.3.NF.A.1

Understand a fraction 1/b as the quantity formed by 1 part when a whole is
partitioned into b equal parts; understand a fraction a/b as the quantity formed by a
parts of size 1/b.

Grade 3
Numbers & Operations—Fractions

Explain equivalence of fractions in special cases, and compare fractions by
reasoning about their size.

CCSS.MATH.CONTENT.3.NF.A.3.D

Compare two fractions with the same numerator or the same denominator by
reasoning about their size. Recognize that comparisons are valid only when the two
fractions refer to the same whole. Record the results of comparisons with the symbols
>, =, or <, and justify the conclusions, e.g., by using a visual fraction model.

Grade 3
Measurement & Data

Represent and interpret data.

CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.B.4

Grade 4
Numbers & Operations—Fractions
CCSS.MATH.CONTENT.4.NF.B.3.C
Grade 4
Numbers & Operations—Fractions
CCSS.MATH.CONTENT.4.NF.C.5
Grade 4
Numbers & Operations—Fractions
CCSS.MATH.CONTENT.4.NF.C.7

Generate measurement data by measuring lengths using rulers marked with halves
and fourths of an inch. Show the data by making a line plot, where the horizontal scale
is marked off in appropriate units— whole numbers, halves, or quarters.

Build fractions from unit fractions.
Add and subtract mixed numbers with like denominators, e.g., by replacing each
mixed number with an equivalent fraction, and/or by using properties of operations
and the relationship between addition and subtraction.

Understand decimal notation for fractions, and compare decimal fractions.
Express a fraction with denominator 10 as an equivalent fraction with denominator
100, and use this technique to add two fractions with respective denominators 10 and
100.2For example, express 3/10 as 30/100, and add 3/10 + 4/100 = 34/100.

Understand decimal notation for fractions, and compare decimal fractions.
Compare two decimals to hundredths by reasoning about their size. Recognize that
comparisons are valid only when the two decimals refer to the same whole. Record
the results of comparisons with the symbols >, =, or <, and justify the conclusions,
e.g., by using a visual model.
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األسبوع الخامس

حساب

 مقارنة الجذور بالكسور:الدرس الثاني

شروط النمو
Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 5
Numbers & Operations—Fractions
CCSS.MATH.CONTENT.5.NF.A.1
Grade 5
Numbers & Operations—Fractions
CCSS.MATH.CONTENT.5.NF.A.2

Grade 5
Measurement & Data

Use equivalent fractions as a strategy to add and subtract fractions.
Add and subtract fractions with unlike denominators (including mixed numbers) by
replacing given fractions with equivalent fractions in such a way as to produce an
equivalent sum or difference of fractions with like denominators. For example, 2/3 +
5/4 = 8/12 + 15/12 = 23/12. (In general, a/b + c/d = (ad + bc)/bd.)

Use equivalent fractions as a strategy to add and subtract fractions.
Solve word problems involving addition and subtraction of fractions referring to the
same whole, including cases of unlike denominators, e.g., by using visual fraction
models or equations to represent the problem. Use benchmark fractions and number
sense of fractions to estimate mentally and assess the reasonableness of answers. For
example, recognize an incorrect result 2/5 + 1/2 = 3/7, by observing that 3/7 < 1/2.

Convert like measurement units within a given measurement system.

CCSS.MATH.CONTENT.5.MD.A.1

Convert among different–sized standard measurement units within a given
measurement system (e.g., convert 5 cm to 0.05 m), and use these conversions in
solving multi–step, real world problems.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األسبوع الخامس

حساب

الدرس الثاني :مقارنة الجذور بالكسور

حساب

األسبوع الخامس

شروط النمو
المواد و التحضير
في األسبوع الثالث  ،تعلم الطالب عن الجذور و قاموا بنشاط الرسم البياني ألجزاء من النبات .ومع ذلك ؛ غالبا ما تكون
الجذور أكثر غموضا من غيرها من أجزاء النبات ألنها مخبأة تحت األرض .عندما تسحب المصافي الزراعية من برج
الحديقة ؛يوفر ذالك فرصة ممتازة للطالب لمراقبة الجذور الحية أثناء التعلم وعمل النشاط .قبل الدرس ،تأكد من قص
و تهذيب الجذور.
• هذا الدرس يتطلب من الطالب قضاء بعض الوقت في مجموعات صغيره لقياس وتقليم الجذور في حديقة البرج
والنظر في كيفية المقارنة بينها  .يمكنك أن تأخذ مجموعات الطالب إلى حديقة البرج واحدة بعد األخرى خالل الدرس
في حين يكون الطالب اآلخرين مكلفين بمهمة أخرى.
بدال من ذلك  ،يمكنك تقديم الدرس  ،و بعدها العمل مع مجموعات صغيرة من الطالب بجوار برج الحديقة خالل أوقات
العمل المستقلة األخرى علي مدار اليوم؛ إذا لم تستطيع متابعة جميع المجموعات في نفس الوقت .هذا األسلوب
سوف يسمح لك بتكريس المزيد من الوقت للتركيز علي مقارنة طول الجذور خالل درس الرياضيات

مفردات الدرس
أكبر من  ،أطول من ،أقل من  ،أقصر من ،متساوى \ يساوي  ،الجذر األساسي  ،الجذر الثانوي  ، ،والشعر الجذري

ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

قد تكون الجذور تحاول الوصول إلى أسفل في خزان المغذيات في البحث عن الماء والمواد المغذية
 .من الممكن للجذور كسر المضخة  ،لذالك إفحص الجذور بشكل دوري في الخزان واسحبها برفق
ألزالتها .عند سحب الجذور من النبات  ،ال تقلق بشان إيذاء النبات ألن إزالة الجذور سوف تساعد في
الواقع على نمو النبات من خالل تسهيل إمتصاص المياه و أبقاء حديقة البرج الخاص بك نظيفة.

قبل تدريس الدرس  ،تأكد من:
• تقليم بعض الجذور من حديقة البرج إلظهارها للطالب في بداية الدرس
• معرفه المزيد عن الجذور مع معلومات الجذور النباتية
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الدرس الثاني :مقارنة الجذور بالكسور

حساب

األسبوع الخامس

شروط النمو
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10

بداية النشاط:

دقائق

• قم بوضع مجموعة من الجذور علي طاوالت الطالب .اطلب من الطالب فحص الجذور ومناقشة مالحظاتهمّ .
حث الطالب
علي النظر ليس فقط في أجزاء مختلفة من الجذور  ،ولكن أيضا في وظيفة الجذور وما تفعله للنبات
• قم بإدخال أجزاء مختلفة من الجذور بما في ذلك الجذور األولية  ،والجذور الثانوية  ،والشعر الجذري  ،اشرح أنه ألن هذه
الجذور معلقه في الماء  ،فإنها تختلف عن األنظمه الجذرية في التربة .وعلي وجه الخصوص  ،قد يكون من الصعب
العثور علي الفرق بين الجذور األولية والثانوية .و بعد ذالك ،بمناقشة وظيفة الجذورمع التالميذ.
(الجذور تعمل أكثر من امتصاص الماء والمواد المغذية لنمو النبات .إنها تساعد علي عقد\ ربط النبات في حديقة البرج ،
ويقوم أيضا بتخزين المواد الغذائية للمصنع الستخدامها في وقت الحق
• أخبر الطالب أن اليوم سوف يتناوبون على الجذور المهذبة؛ في أثناء قيامهم بهذه العملية  ،فإنهم سيقيسون الجذور
لدرس الرياضيات

15

الموجه
العمل الجماعي
ّ

دقيقه

قسم الطالب إلى مجموعات من الطالب لقياس جذور النبات  ،وتسجيل البيانات علي ورقة متابعة بيانات جذور النبات
والحفاظ علي الجذور
ّ
علم الطالب كيفية سحب مصفاة الزراعة ثم استخدم مسطرة أو شريط قياس لقياس طول الجذر .قم بإنشاء نظام
بحيث يتم قياس جميع جذور النبات بدقة ؛ علي سبيل المثال  ،يمكنك أنت وطالبك اختيار قياس خط مستقيم من قاعدة
المصفاه إلى نهاية أطول جذر .أيضا  ،يمكنكم تقرر الوحدات التي سوف تستخدم وإلي أي درجة سوف يتم القياس .حدد
نوع الوحدة  ،مثل ملليمتر  ،ثم اكلب من التالميذ التقريب إلى نصف بوصة أو سنتيمتر مثال.
• بعد أن تسحب كل الطالب في المجموعات و تنتهو قياس الجذور  ،والقيام ببعض صيانة الجذور .علم الطالب كيفية
فصل الجذور الزائدة من المصفاه عن طريق السحب بلطف.
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حساب

األسبوع الخامس

شروط النمو
15

النموذج اإلرشادي و التدريب

دقيقه

واآلن بعد أن تم جمع جميع البيانات  ،والتركيز علي مقارنه طول الجذور من النباتات المختلفة
قم بشرح نموذج عن طريق إنشاء جملة حسابية للمقارنة بين طول الجذر في اثنين من النباتات و تسجيل البيانات لبعض
الجذور .استخدم أطول من (>)  ،واقصر من (<)  ،ويساوي (=) من الرموز الحسابية ثم قم بكتابة الجملة باألرقام و الكلمات.
• وأخيرا  ،شرح تفكيرك حول كيفيه العثور علي الجواب بصوت مرتفع .أعطي التالميذ الفرصة لعمل نفس الشيئ .يجب
وصف عمليه إنشاء جمل األرقام الخاصة بهم .كل مجموعة من الطالب لديها مجموعة مختلفة من البيانات .يجب تقسيم
كل مجموعة إلى نصفين ؛ نصف سيدور حول الصف إلى الطاوالت األخرى ,بينما النصف اآلخر سيبقوا في مقاعدهم
ويكونون مكان لزيارة الطالب اآلخرين .اشرح أنه مع كل دورية  ،من المتوقع ان يقوم الطالب بإنشاء مقارنتين اثنين.

5

المراجعة و الختام:

دقائق

قم بمناقشه النتائج كصف كامل .اطلب من الطالب أن يشيروا إلى أي مالحظات قاموا بها في هذه العملية .ويمكن ان
تكون هذه المالحظات حول جذور النباتات .علي سبيل المثال  ،قد يالحظ الطالب أن بعض النباتات تميل إلى أن يكون لها
جذور أطول من النباتات األخرى .وقد يالحظ الطالب أيضا أن النباتات في مواقع مختلفه علي برج الحديقة كانت أطول أو
أقصر أطواال من النباتات في المواضع األخرى.
• أسال الطالب عما تعلموه حول مقارنه االعداد المختلطة واألرقام العشرية
• اطلب من الطالب تبادل أفضل االستراتيجيات لحل هذه األنواع من المشاكل
إلنهاء الدرس  ،قم بإعطاء الطالب التقييم النهائي للجذور من مصادر الطالب
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الدرس الثالث :الرسائل اإلبداعية

مهارات لغوية

األسبوع الخامس

شروط النمو
مقدمة الدرس  :الرسائل اإلبداعية
في األسبوع الثالث  ،كتب الطالب رسائل إلى النباتات واآلن  ،في األسبوع الخامس  ،حان الوقت للكتابة مره أخرى! في
هذه المرة  ،سيقوم الطالب بالحصول علي ردود لهذه الرسائل  .سيقوم الطالب بتخيل أنهم هم النباتات و يقوموا
بالرد على الرسائل من وجهة نظر النبات .وسوف يستكشف الطالب «االستخبارات النباتية» كما انها تفترض دور
النباتات في رسائلهم.
سيتعلم الطالب من خالل الردود على الرسائل طرق الكتابة اإلخبارية  .يحتاج الطالب إلى أن يكون خيالياً تماما  ،ألن
الرسائل تتضمن أيضا أسئلة غير واقعية.

أهداف التعلم
أستطيع ....
• قراءة وتفسير النص المعلوماتي
• طبيق طرق البحث للرد علي رسائل النبات
• كتابه الردود اإلبداعية علي رسائل الزمالء

تقييم الرسائل النباتية & استراتيجيات التفكير
• قم باستخدام الجملة اإلبتدائية (إذا كنت انا المصنع في حديقة البرج  ،وأود ان )...كتقييم لفهم الطالب لطريقة
التجسيد البالغية.
• قم بإعطاء فرصة ألن يقوم الزمالء بتقييم بعضهم لعمل البعض
• قم بجمع الرسائل واستخدم معيار تقييم الرد على الرسائل لتقييم قدرة الطالب علي كتابة الرسائل

التقييم النهائي:
يجب أن يحدد الطالب الجمل التي تدل على التجسيد في رسائلهم .التجسيد هو عبارة عن إعطاء كائن خير حي صفات
اإلنسان و التعامل معه على نفس األساس.

اقتراحات التمايز:
بدال من تسليم الرسائل عشوائيا  ،يمكنك تحديد
الرسائل التي سيحصل عليها الطالب مسبقا.
علي سبيل المثال  ،بالنسبة للطالب الذين يعانون
مشاكل في البحث و القراءة ،أعطهم رسائل
قصيرة للرد عليها.
• يمكنك أن تعطي هؤالء الطالب األسئلة بشكل
مسبق لتيسر عليهم األمر و ترفع ثقتهم بالنفس
على اعتبار نوع من أنواع اإلعداد المسبق للكتابة
اإلخبارية.
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• قم بتشجيع الطالب علي تقديم كتاباتهم بما في
ذلك اإلجابات من وجهه نظر النبات .يمكنهم اإلجابة
عن األسئلة التالية :هل النبات قلق أين سيذهب أو
ستذهب في النهائية ؟
• هل يعرفون حقا أنهم سيؤكلون ؟
• هل يفضل النبات أن يكون سلطة–تعامل بكرامة
واحترام  ،أو جزء من حساء  ،أو حشو ؟ أو توابل فقط ؟
• هل لدي النبات مستهلك مفضل ؟
• طفل  ،بالغ  ،ذكر  ،أو انثي ؟ نباتيين فقط ؟
• هل هناك وصفة أو طبق مفضل يأمل النبات أن
يكون جزءاً منه ؟
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 الرسائل اإلبداعية:الدرس الثالث

شروط النمو
:المعايير التعليمية للوالية
Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.1
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.5
Grade 3
Writing

Key Ideas and Details
Ask and answer questions to demonstrate understanding of a text, referring explicitly
to the text as the basis for the answers.

Craft and Structure
Use text features and search tools (e.g., key words, sidebars, hyperlinks) to locate
information relevant to a given topic efficiently.

Text Types and Purposes
Write opinion pieces on topics or texts, supporting a point of view with reasons.

CCSS.ELA–LITERACY.W.3.1
Grade 3
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.3.2
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.1
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.1
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.1

Text Types and Purposes
Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas and
information clearly.

Key Ideas and Details
Refer to details and examples in a text when explaining what the text says explicitly
and when drawing inferences from the text.

Integration of Knowledge and Ideas:
Interpret information presented visually, orally, or quantitatively (e.g., in charts, graphs,
diagrams, time lines, animations, or interactive elements on Web pages) and explain
how the information contributes to an understanding of the text in which it appears.

Text Types and Purposes
Write opinion pieces on topics or texts, supporting a point of view with reasons and
information.
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 الرسائل اإلبداعية:الدرس الثالث

شروط النمو
Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.2
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.4
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.7
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.1
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.2

Text Types and Purposes
Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas and
information clearly.

Craft and Structure
Determine the meaning of general academic and domain–specific words and phrases
in a text relevant to a grade 5 topic or subject area.

Integration of Knowledge and Ideas:
Draw on information from multiple print or digital sources, demonstrating the ability
to locate an answer to a question quickly or to solve a problem efficiently.

Text Types and Purposes
Write opinion pieces on topics or texts, supporting a point of view with reasons and
information.

Text Types and Purposes
Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas and
information clearly.
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مهارات لغوية

 الرسائل اإلبداعية:الدرس الثالث

Materials and Preparation

شروط النمو

Your students can have a lot of fun exploring questions about plant senses and whether they have
human–like feelings. In his 1973 book, Peter Tompkins wrote The Secret Life of Plants (a movie
version is also available), about the physical, emotional, and spiritual relationship between plants and
humans. To some, the book is “new agey,” “Disney–esque,” or “occult,” but for others, “it changed
my life” and it is an “inspiring book for all permaculture & botany & wild plants & herb studies”
(quotes from Amazon reviews). Michael Pollan, best known for his book The Omnivore’s Dilemma,
digs into this debate.
Before the lesson, read an article about plant neurobiology or watch a video about plant
neurobiology to determine how you want to present the topic of plant senses. Preview the time–
lapse video on plant neurobiology, and decide if you would like to pose questions during or after the
video. You can also plan to show it more than once.
Also, in advance, determine how students will conduct plant research to answer their peers’
questions. They could conduct research from books on plants or from reliable web sources on plants.
This would also be a nice time to invite a garden expert into your classroom to help students answer
the questions.
Select an example plant letter from Week 3; be sure that it includes factual questions as well as non–
factual questions. You will use this to explain the activity.
You will also need:
•

All letters from Week 3, Lesson 3

•

Paper or Stationary

•

Note cards

•

Art supplies to decorate the letters

If another class has a Tower Garden and has written letters, consider exchanging letters with them.
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مهارات لغوية

الدرس الثالث :الرسائل اإلبداعية

مهارات لغوية

األسبوع الخامس

شروط النمو
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
5

التمهيد:

دقائق

إبدأ الدرس بفيديو الوقت الفاصل .إسال الطالب ماذا يعتقدون عن مفهوم «البيولوجيا النباتية» من خالل مشاهدة
الفيديو ومناقشه ما إذا كانو يظنون أن النباتات هي أكثر ذكاء مما كنا نعتقد – هل هي «قادره علي اإلدراك ،
واالتصاالت  ،ومعالجة المعلومات  ،والحساب  ،والتعلم  ،والذاكرة» (مايكل بولالن  ،النبات الذكي))
مناقشه :ما رأيك في رسائل النباتات ؟
هل رأيت أي شيء في حديقة البرج التي من شأنها أن تدعم اإلعتقاد بأن النباتات مثلنا ؟ ماذا رأيت؟
ما الذي تالحظه حول نباتات العنب في حديقة البرج ؟

15
دقيقه

اطلب من الطالب القيام بالكتابة السريعة لمدة خمس دقائق في مذكرات النباتات الخاصة بهم  ،يجب أن يبدؤا من
الجملة الجذعية التالية ( إذا كنت مصنعا في حديقة البرج  ،أود أن  ).....اطلب عدد قليل من المتطوعين للمشاركة
قم بإدخال التجسيد  ،وهو شكل من اشكال اللغة التصويرية اللذي يتم إعطاء شيء غير اإلنسان الخصائص البشرية
تعلم المزيد عن التجسيد من موقع علي األجهزه األدبية .لتتعلم أمثله علي التجسيد

العمل الجماعي الموجه:
اشرح للتالميذ أن كل طالب سوف يتلقي رسالة من النبات من طالب آخر و أنهم سيقومون بالرد  ،معتبرون ما يشعرون
وكأنهم يعيشون في حديقة البرج.
قم بقراءة ة رسالة نموذجيه كمثال للطالب ومناقشة كيفية التعامل مع اإلجابه علي الرسالة  ،والتي تشمل األسئلة
التي تتطلب أجابة وقائعية علمية  ،فضال عن األسئلة التي ليس لها إجابات ملموسة.
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مهارات لغوية

األسبوع الخامس

شروط النمو
20

النموذج اإلرشادي:

دقيقه

إلعداد الطالب للرد علي األسئلة الوقائعية  ،قم بإجراء درس مصغر علي البحث والرد علي الرسائل
حاول تضمين درسك كيفية:
• اجراء البحوث
• تلخيص المعلومات إلى بطاقات مالحظة
• الكتابة من وجهة نظر النبات
• استخدم المعلومات للرد علي الرسالة
..اآلن ؛ قم بتسليم رسالة إلى كل طالب .وأعطهم فرصة لفتح الرسائل وقراءتها. .
قم بتوزيع بطاقات المالحظات ،يجب علي الطالب كتابة أحد االسئلة من الرسالة علي كل بطاقة ،و القيام بتسجيل
المالحظات (بكلماتهم الخاصة) ويجب أن يكون مصدر مالحظاتهم لتلك االسئله هو الخيال.
قم بتوفير الوقت للطالب إلجراء البحوث ؛ كما يمكن للطالب تأليف اإلجابات اإلبداعية علي أساس مالحظاتهم  .قد يتم
تضمين الرسومات كما يرغب الطالب .يمكن كتابة الردود علي ظهور ااألظرف أو الورق أو الكروت الملونة .و يمكن
للطالب أيضاّ تبادل الرسائل.

5
دقائق

التقييم النهائي :
استخدم معيار تقييم الرد على الرسائل  .و اجعل الطالب يستخدمون معيار تقييم الزمالء للرسائل التي يقرأوها
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مصادر األسبوع الخامس
Plantable Paper
Make Your Own Seed Paper
Make Paper That Grows – Recycle, Renew, and
Plant It In The Ground
Pikotochart: Top 10 Infographics of 2015
The Anatomy of a Great Infographic
Biodiversity–Food–Infographic
Benefits of Moringa
What’s a Plant–Based Diet?

Dear World
19+ Free Podcast Tools to Start Your Podcast From
Scratch
Best Free Video Editing Software

Feeding Time!
In Which Liquid do Seeds Grow Best?
A Scientific Look: Is Tower Garden Mineral Blend
Organic

In The Kitchen
Two–Minute Creamy Salad Dressing
Quick Ranch Dressing
Italian Salad Dressing
Eggless Caesar Dressing
Creamy Blue Cheese Dressing
Balsamic Vinaigrette
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 حامضي أم قاعدي؟:الدرس األول
Chem4Kids’ Acids and Bases Are Everywhere
Acids and Bases
How Does pH Affect Plants
pH Sensor from Vernier

 مقارنة الجذور بالكسور:الدرس الثاني
Botanical–online Plant Roots
Kid’s Ecology Corps’ The Importance of Roots Lab

 الرسائل اإلبداعية:الدرس الثالث
The Intelligent Plant
TED Talk: A Plant’s Eye View
Plant Neurobiology
Eyewitness Plant
Tower Garden
Literary Devices

األفكار اإلضافية
Where to Grow?
Plant Adaptations and Different Habitats
Zerbee Giant World Map
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شروط النمو

شروط النمو
Journaling

Language Arts Science

Encourage your class to write additional entries in their Plant Journals. For example:
•

How do we know a plant is thriving? What is the difference between surviving and thriving?
What does it mean if a child is thriving?

•

If you knew you were being grown to be eaten, how would you feel? What would you do? Do
you think you would understand that you would eventually be eaten? Would you have a certain
aspirational recipe or dish you hope to be part of? If you were chosen to be featured on a TV
cooking show, which one would you choose? Why?

•

Who came up with pH scale and why? How did the number scheme originate (it is a seemly odd
place for 7 to be neutral)?

Where to Grow?

Social Studies

What grows best where? Why is Italy known for wine? China for rice? Castroville, CA, for artichokes?
And Hammonton, NJ, for blueberries? In this activity, students research to understand which plants
grow best in different locations. What is it about the climate, light, soil, and general ecosystem
that influence where certain plants grow best? To answer this, students are given a scenario where
they are farmers and need to select a region in the world to grow a crop (of their choice), conduct
research, and put their crop on a large wall map.
Share the scenario with students:
You are a farmer who is looking for land to start a farm. Choose which crop you would like to grow.
Then determine the kind of vegetation zone where your crop would grow best, locate those zones,
and choose a place to start your farm. On a large wall map, draw your crop in the region you chose,
explain your reasoning on an index card, and then connect your index card to your region on the
map with yarn.
Consider using the following resources:
•

Plant adaptations

•

Giant world map
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األفكار اإلضافية

شروط النمو
Plant Infographics

Math Art Technology

Over the past five weeks, students have been gathering a lot of data! They’ve measured plant
height, root length, germination rates, and water usage. Why not put this all together and share with
others? Infographics are meant to be easy to understand and share. You can show students some
infographics and ask them to identify the characteristics of effective infographics.

The list will likely include:
•

Important and interesting data

•

Simply presented information

•

An appealing design

•

Citations to data sources

•

An easy–to–share format

Working individually or in pairs, students can
make an infographic for a plant, the Tower
Garden, a few plants, or roots.
Take a look or share a few plant–related
infographics for ideas.

Read about what makes a great infographic.
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األفكار اإلضافية

شروط النمو
Plantable Paper

Art Science

Reduce, reuse, recycle, and re–plant! Paper goes
full cycle with this fun and useful art project.
Using scrap paper and seeds, students can bring
new life to your recycling bin by making cards,
bookmarks, gift tags, and wrapping paper, for
example. Through experimentation, they can
try different types of paper and include flower
petals, leaves, or chopped herbs.
The Internet is full of ideas about how to turn
recycled paper and plant material into paper.
Explore the following links:
•

How to make paper

•

Directions for making paper

After you have made the paper, find a creative
use for it. Consider making bookmarks or starting a classroom letter writing campaign where
students write letters to others on the seed paper they make. They can close the letter with: “Don’t
trash me but stash me in soil or compost.”

Dear World

Technology Language Arts

Who wouldn’t want to write a letter to or read a letter from a plant? Give others outside your class a
chance to share their letters, responses, and even write more letters! Take your pick:
•

Post letters to your class blog and encourage readers to pose questions to the plants

•

Use the letters to create short skits or videos where students act out the plant responses

•

Create a digital newspaper with Dear Plant letters

•

Make podcasts with the letters and responses

•

Put all the letters into a digital book and add illustrations

Explore these resources to find a tech tool that is right for you and your students:
•

Free podcast tools

•

Free video editing tools
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األفكار اإلضافية

شروط النمو
Feeding Time!

Science

We can all agree that plants need water, but what else helps plants grow? In the Tower Garden, we
use Mineral Blends. But, what if we watered the plants with milk or orange juice, for example? This
experiment can be done using rockwool cubes, seeds, and plastic containers for each cube. So, what
liquids do seeds grow best?
Similar to the lab in Lesson 1, students set up the experiment, make hypotheses, and create data
tables. Bean seeds are best for this experiment because they germinate and grow quickly. Students
can compare how plants grow in water to diluted Coca–Cola, club soda, black coffee, or vinegar.
Different student groups can use different percentage mixtures. For example, one student group
could test 50/50 mixtures and another group could test 75/25 mixtures. Perhaps, they will invent their
own plant tonics!
Find lab ideas for growing seeds in liquids.
Learn more about aeroponic garden nutrient solutions.

In the Kitchen

Cooking

This week, you should see some lettuce that’s ready to taste!
Since your lettuces and greens will be ready for harvest first,
get a jump start and make some salad dressing. All you need
is a blender and the ingredients! Salad dressings can be used
during the feast and even given out to guests to take home.
•

Creamy salad dressing

•

Ranch dressing

•

Italian dressing

•

Ceasar salad dressing

•

Blue cheese dressing

•

Vinaigrette
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األفكار اإلضافية

األسبوع السادس

نمو النبات

مقدمة األسبوع السادس

شروط النمو

مقدمة األسبوع:
من السهل التعود على كل المنح التي تعطيها لنا الشمس كل يوم  .يوما بعد يوم  ،تشرق الشمس في الصباح وتغرب في
المساء .ومع ذلك  ،هذا األسبوع  ،أنت وطالبك ستمعنون النظر في الدور األساسي ألشعه الشمس في التمثيل الضوئي ،وكيف
تلتقط النباتات أشعه الشمس لخلق المواد الغذائية التي تستخدمها لتنمو .النباتات في حديقة برج الخاص بك مختلفة  .فانها
تحصل علي غالبية الطاقة التي تحتاجها من الضوء االصطناعي المنبثق من األضواء الموصلة إليها.
هذا األسبوع  ،يركز علي عملية التمثيل \ البناء الضوئي  ،والدور المركزي الذي يلعبه  ،ليس فقط في دورة حياه النباتات  ،ولكن
في تزويد كل الحياة علي األرض .وسوف يصبح الطالب خبير بذالك و يقوم بتعليم المواضيع ألصدقاءه وأسرته .في الرياضيات ،
قم بتحفيز الطالب على جمع البيانات الخاصة بهم وخلق مسائل كالمية لبعضهم البعض و مساعدة بعضهم على حلها .وأخيرا ،
يلعب الطالب بالكلمات المجازية واستخدام اللغة التصويرية لوصف كل شيء يراقبونه ويتعلمون مع برج الحديقة.

السؤال األساسي:
لماذا يكون لون معظم النباتات أخضر؟
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نمو النبات
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

نصائح للمشروع :
باالضافه إلى التفكير في االطعمه ترغب أنت وطالبك في
اعداده  ،تابع تحضير العمل الطالبي الذي تريد مشاركته في
االحتفال في األسبوع الثامن  .هذا األسبوع يقدم عدد ال بأس
به من الفرص بما في ذلك المسائل الكالمية من الدرس الثاني
وبطاقات التداول للغة المجازية من الدرس الثالث.
• كلما قربت النباتات الخاصة بك على الحصاد  ،يجب أن تبدأ
أنت و طالبك التفكير في اإلحتفال النهائي  ،يتم تضمين أفكار
لهذا االحتفال في أقسام المطبخ من األفكار اإلضافية التابعة
لكل أسبوع .هذا األسبوع هو كل شيء عن السلطات لذلك تأكد
من التخطيط لبعض الوقت لالستمتاع بثمار العمل الخاص بك!
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نصائح للزراعة:
قبل أن تتطور الفاكهة  ،يجب تلقيح
الزهور الجديدة الخاصة بك .أما في
الحدائق؛ في الهواء الطلق هي عملية
طبيعية يقوم بها النحل والحشرات ،
وحتى بعض الطيور؛ تقوم بنقل حبوب
اللقاح من زهرة واحده لآلخرين .استخدام
فرشاة الطالء  ،مسحة القطن أو ريشة
بلطف لتحفيز اإلفراج عن حبوب اللقاح
ونقل حبوب اللقاح بين الزهور .لمزيد من
التفاصيل و كيفية التلقيح باليد ،
إضغط هنا.

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس األول :البناء الضوئي

علوم

األسبوع السادس

نمو النبات
مقدمة :
قد يعتقد طالبك أنهم يقومون بعمل جيد من رعاية النباتات الخاصة بهم برج الحديقة  ،ولكن انظروا إلى
جميع النباتات في الخارج في عالمنا الطبيعي  .تقوم بعملها علي ما يرام دون أي مساعدة اإلنسان
في الواقع  ،تستخدم النباتات أشعة الشمس في عملية التمثيل أو البناء الضوئي لتخويل أشعة الشمس
إلى غذاء و تحويل ثاني أكسيد الكربون و الماء إلى جلوكوز .تستخدم النباتات هذا الغذاء لتنمو وتخزن الغذاء
الذي تحتاجه لوال النباتات ما كان يعيش اإنسان الذي يتنفس األكسجين الذي تخرجه النباتات ّ .
حفز الطالب على
تعلم المزيد عن عملية التمثيل الضوئي وأهميتها لكوكبنا.

أهداف التعلم
أستطيع....
• فهم كيف يكون النبات غذاءه خالل عملية التمثيل الضوئي للنباتات
• تعليم أصدقائي وعائلتي عن قيمة التمثيل الضوئي

استراتيجيات التقييم والتفكير
• في بداية ونهاية الدرس  ،أطلب من الطالب كتابة بيان حول ما يعرفون عن التمثيل الضوئي .استخدام هذين
المعيارين كتقييم لقياس فهم الطالب .
في أثناء تعليم الطالب عملية التمثيل الضوئي لزمالئهم قم بعمل دوريات حول الصف تابع االستماع للطالب
و قم بتدوين المالحظات عن الطالب الذين هم قادرون علي تفسير التمثيل الضوئي بوضوح وإيجاز .حدد عددا
قليال من هؤالء الطالب لتقديمهم إلى الصف أو حتى للضيوف بعد ذالك .قم بالتفكير في تسجيل فيديو
سريع لبعض منهم للمشاركة به فيما بعد .

التقييم النهائي:
أطلب من التالميذ إستخدام كلمة «ضوء» لكتابة القصائد الساذجة أو المرحة حول التمثيل الضوئي.

اقتراحات التمايز
• بما ان هذا الدرس يشير إلى جزء من كتاب عن التمثيل
الضوئي  ،يمكنك توسيع النشاط مع الطالب لقراءة
األقسام األخرى عن طريق تعيين صفحات مختلفة
لمجموعات الطالب المختلفة ومن ثم أطلب من الطالب
تبادل ما تعلموه مع الصف كعرض تابع للبحث
• ثم استخدام مختبر الظاهري علي تاثير ألوان مختلفه
من الضوء علي نمو النبات
• قم بتحفيز الطالب على البحث عن موضوع ألوان
الطيف و لماذا يكون لون الكلوروفيل أخضر .أسأل
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الطالب أيضاً البحث عن األلوان الفاتحة التي لها تاثير
إيجابي علي النمو.
• بعد تدريس دروسهم للزمالء وأفراد األسرة  ،قم
بتوسيع الدرس لتجعل الطالب يذهبون لتعليم دروسهم
للطالب األصغر سناً في الصفوف األخرى.
• يمكن لبعض الطالب البحث عن معنى كلمة الجلوكوز
و البحث عن وجودها على منشورات المواد المختلفة.

منهج آلة برونكس الخضراء

 البناء الضوئي:الدرس األول

نمو النبات
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
MS–LS1–6

Construct a scientific explanation based on evidence for the role of
photosynthesis in the cycling of matter and flow of energy into and out of
organisms. Clarification Statement: Emphasis is on tracing movement of
matter and flow of energy. Assessment Boundary: Assessment does not
include the biochemical mechanisms of photosynthesis.

From Molecules to Organisms:
Structures and Processes

Science and Engineering Practices
Obtaining, Evaluating, and
Communicating Information

Obtaining, evaluating, and communicating information in 3–5 builds on K–2
experiences and progresses to evaluating the merit and accuracy of ideas
and methods.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.2
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.3
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.7
Grade 3
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.3.4
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.1
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.3
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.4

Key Ideas and Details
Determine the main idea of a text; recount the key details and explain how they
support the main idea.

Key Ideas and Details
Describe the relationship between a series of historical events, scientific ideas or
concepts, or steps in technical procedures in a text, using language that pertains to
time, sequence, and cause/effect.

Integration of Knowledge and Ideas
Use information gained from illustrations (e.g., maps, photographs) and the words in
a text to demonstrate understanding of the text (e.g., where, when, why, and how key
events occur).

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text, tell a story, or recount an experience with appropriate facts
and relevant, descriptive details, speaking clearly at an understandable pace.

Key Ideas and Details
Refer to details and examples in a text when explaining what the text says explicitly
and when drawing inferences from the text.

Key Ideas and Details
Explain events, procedures, ideas, or concepts in a historical, scientific, or technical
text, including what happened and why, based on specific information in the text.

Craft and Structure
Determine the meaning of general academic and domain–specific words or phrases in
a text relevant to a grade 4 topic or subject area.
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األسبوع السادس

علوم

 البناء الضوئي:الدرس األول

نمو النبات
Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 4
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.4.4
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.3
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.4
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.10
Grade 5
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.5.4

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text, tell a story, or recount an experience in an organized
manner, using appropriate facts and relevant, descriptive details to support main
ideas or themes; speak clearly at an understandable pace.

Key Ideas and Details
Explain the relationships or interactions between two or more individuals, events,
ideas, or concepts in a historical, scientific, or technical text based on specific
information in the text.

Craft and Structure
Determine the meaning of general academic and domain–specific words and phrases
in a text relevant to a grade 5 topic or subject area.

Range of Reading and Level of Text Complexity
By the end of the year, read and comprehend informational texts, including history/
social studies, science, and technical texts, at the high end of the grades 4–5 text
complexity band independently and proficiently.

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text or present an opinion, sequencing ideas logically and using
appropriate facts and relevant, descriptive details to support main ideas or themes;
speak clearly at an understandable pace.
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األسبوع السادس

علوم

الدرس األول :البناء الضوئي
األسبوع السادس

نمو النبات
المواد و التحضير:
في هذا الدرس  ،سوف يستخدم الطالب المواد المرجعية ليتعلمو أو يبحثوا أوال عن التمثيل الضوئي  ،قبل
إعداد المواد الخاصة بهم لتعليمها لآلخرين .إن أفضل طريقة للتعلم هي التعليم.
قم بإعطاء مقدمة لعلم االحياء كتاب عن التمثيل الضوئي  ،وأعطي الطالب الوقت المناسب للبحث من
قبل ديفيد اآلن والكيمياء وراء التركيب الضوئي  ،ولكن أيضا  ،ملخصا للدور المركزي النباتات تلعب في خلق
والحفاظ علي كوكب صالح للسكن للبشر.
ابحث عن الموارد األخرى المالئمة للطالب في التمثيل الضوئي مثل ( أغنية التمثيل الضوئي بالعربي فيديو
بالعربي لشرح التمثيل الضوئي)

مفردات الدرس:
الكلوروفيل  ،الكلوروبالزيات  ،ثاني أكسيد الكربون  ،األكسجين  ،أشعه الشمس  ،الجلوكوز
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علوم

الدرس األول :البناء الضوئي
األسبوع السادس

نمو النبات

النموذج

علوم

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10

التقييم المبدئي

دقائق

اطلب من التالميذ فتح المذكرات النباتية والبدء بإدخال جديد عن التمثيل الضوئي .قد يكون لديهم
خبرة سابقة؛ من األفضل أن تعرف ماذا يعرفون عن الموضوع في البداية
امنحهم  30ثانيه للتفكير في ما يعرفونه عن التمثيل الضوئي  ،ثم أترك لهم فرصة للكتابة لمدة
دقيقة إلى ثالث دقائق
اشرح أنه في هذا الدرس ,لن يتعلم الطالب المزيد عن التمثيل الضوئي فحسب ,بل سيتمكنون من
تعليم التمثيل الضوئي لزمالئهم.
أعطي فرصة للطالب أن يوموا بالبحث في المصادر المرفقة ( اإلعداد و التحضير) .يجب علي الطالب
تسجيل كلمات المفردات والمعلومات الهامه في مذكراتهم أيضاً .
قم بمناقشة لفترة وجيزة مع كل الصف عن بعض النقاط الهامة  ،ولكن ال تذهب إلى التعمق في
الموضوع ألن الطالب سيقومون بتحضير و تدريس هذا الموضوع لزمالئهم في وقت الحق في الدرس.

15

الموجه:
التعليم
ّ

دقيقه

من أجل تعليم أساسيات التمثيل الضوئي للزمالء  ،فإن الطالب بحاجة إلى التفكير مثل المعلم .قم
بتقديم بعض األسئلة اإلرشادية ،مثل:
ما هي أهم المعلومات التي يحتاج اآلخرون إلى معرفتها ؟
كيف يمكنني شرح هذه المادة حتى يفهمها اآلخرون ؟
ما هي المواد التي يمكنني إعدادها لدعم التعليم ؟
كيف ساتحقق من فهم زمالئي؟
قم بقضاء بعض الوقت في مناقشة مواد
التدريس الفعالة .قد يرغب الطالب في وضع
مخطط علمي أو مخطط انسيابي لشرح
الخطوات الهامة في التمثيل الضوئي .قد
يرغب البعض اآلخر في خلق أغنية سريعة
لمساعده «طالبهم» تذكر األساسيات و قد
يرغب البعض تقديم عرض الوسائط المتعددة
لتوجيه تعلم زمالئهم .يمكنك أيضاً طرح
مثال؛ يمكن لبعض
األفكار للتحقق من الفهم.
ً
الطالب إنشاء مسابقة قصيرة أو تقييم نهائي
للبعض اآلخر .يمكنهم أيضاً خلق لعبة سريعة
مثل لعبة المفردات المطابقة أو كروت
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التداول أو كروت المشكالت و الحلول.
قم بإعطاء الطالب الوقت التخاذ القرارات حول
كيفيه تدريس التمثيل الضوئي ،واعداد المواد
الداعمة والتقييمات.
خالل هذا الوقت ،اعمل مع الطالب الذين
يحتاجون إلى مساعدة في تحديد المفاهيم
الرئيسية من التمثيل الضوئي .ارجع لمصادر
الدرس لتتعلم المزيد .يمكنك التعمق مع
المجموعة الضعيفة بحسب استقبالهم و
فهمهم للمادة العلمية.

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس األول :البناء الضوئي

علوم

األسبوع السادس

نمو النبات
15

الموجه
العمل الجماعي
ّ

دقيقه

قم بتقسيم الصف إلى مجموعات من اثنين
اشرح أن كل طالب سيكون لديه خمس دقائق لتعليم الدرس لزميله  .قم بإعطاء التالميذ بعض
التوجيهات لإلعداد لجذب إنتباه المستمعين .إشرح لهم ماذا يفعل المستمعون الجيدون؟ وهم ينظرون
إلى «المعلم»  ،ويظهرون الفهم من خالل اإليماءات وطرح االسئلة عندما يحتاجون إلى توضيح.
عندما يبدأ الطالب تدريس بعضهم البعض  ،قم بحركة دورية حول الصف و استمع للمفاهيم الرئيسية
التي يشارك بها الطالب حول التمثيل الضوئي  .بعد خمس دقائق  ،أعطي إشارة للطالب أنه حان الوقت
لتبديل الزمالء .قم بالبحث عن أدلة للتعلم الجيد واالستماع إلى عرض الزمالء عند تبادل األمثلة للتدليل
علي ما فهموه بشكل جيد وما يمكن تحسينه.

5

ختام :

دقيقه

لالنتهاء من الدرس اطلب من الطالب فتح المذكرات النباتية وقراءة ما كتبوا عن التمثيل الضوئي في
بداية الدرس
امنحهم  30ثانية للتفكير في ما يعرفونه عن التمثيل الضوئي األن  ،ثم اطلب منهم الكتابة لمدة
دقيقة أو دقيقتين بدءاً من التمثيل الضوئي هو –––––––––
 .اطلب من الطالب أن يأخذوا موادهم التعليمية إلى المنزل وأن يعلموا أحد افراد العائلة عن التمثيل
الضوئي.
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الدرس الثاني :تأليف المسائل الكالمية
األسبوع السادس

نمو النبات
مقدمة الدرس:
قد قام الطالب بجمع البيانات الخاصة بهم من برج الحديقة عدة مرات كل أسبوع  ،إن لم يكن كل يوم  ،واآلن
قد تراكم عندهم الكثير ولكن البيانات ليست مثيره لالهتمام اال إذا تم تحليلها واستخدامها .تعتبر بيانات
حديقتكم أساسية لهذا الدرس  ،من البيانات.
سيقوم الطالب في هذا الدرس بتطبيق مهارات الرياضيات والقراءة والكتابة مع تطوير فهمهم
للمصطلحات اإلحصائية األساسية بما في ذلك إيجاد المعدل و المتوسط والنطاق الخاص بالبيانات المجموعة
و ذالك من خالل كتابة المسائل الكالمية الخاصة بذالك؟

األهداف التعليمية
أستطيع أن....
 .1وصف الفرق بين متوسط األرقام  ،معدل األرقام و نطاق األرقام  ،وسيط األرقام
 .2حل المسائل الكالمية التي يتم إنشاؤها بواسطة الطالب اآلخرين

استراتيجيات التقييم والتفكير
استخدام قائمة التحقق من المشكلة( مصادر الطالب) حتى يتأكد الطالب من أن مشاكلهم تشمل جميع
األجزاء المطلوبة .إسأل الطالب أن يكتبوا أفضل ما لديهم من األسئلة ثم اسئلهم ما الذي يجعلها أفضل ما
لديهم ؟ هل هم مبدعين ؟ هل البيانات مثيرة لالهتمام ؟
هل يمثل هذا أفضل جهد لديهم؟ ثم قم بتقييم ما يكتبونه.

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب كتابة طريقة واحدة يمكنهم استخدام المتوسطات فيها خارج مشروع البستنة

اقتراحات التمايز
• قد يكون بعض الطالب علي استعداد لكتابة مسائل أطول  ،ومشاكل أكثر تعقيدا .اطلب من هؤالء الطالب
أضافة المزيد من التفاصيل إلى مسائلهم الكالمية  .يمكن أن تشمل المسائل بعض البيانات غير األساسية
لجعل المشكلة أكثر صعوبة في حلها
• بعض مستويات الطالب قد تتطلب المزيد من التغيير و المساعدة أو التبسيط للمسائل .إذا كانت هذه هي
الحالة مع المجموعة الخاصة بك ؛ قم بتدريس نموذج لتعليمهم كيفية كتابة كلمات المسائل الكالمية ،
ومن ثم شارك في تأليف واحدة معهم كمجموعة .وأخيرا  ،يمكن لهؤالء الطالب كتابة المسائل الكالمية
في أزواج أو مجموعات صغيرة لدعم الزمالء باإلضافة إلى دعمك لهم.
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حساب

 تأليف المسائل الكالمية:الدرس الثاني

نمو النبات
:المعايير التعليمية للوالية
Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Numbers & Operations in Base Ten

Use place value understanding and properties of operations to perform
multi–digit arithmetic.

CCSS.MATH.CONTENT.3.NBT.A.2

Fluently add and subtract within 1000 using strategies and algorithms based on
place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and
subtraction.

Grade 4
Numbers & Operations in Base Ten

Use place value understanding and properties of operations to perform
multi–digit arithmetic.

CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.B.4

Fluently add and subtract multi–digit whole numbers using the standard algorithm.

Grade 4
Numbers & Operations in Base Ten

Use place value understanding and properties of operations to perform
multi–digit arithmetic.

CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.B.6

Find whole–number quotients and remainders with up to four–digit dividends
and one–digit divisors, using strategies based on place value, the properties of
operations, and/or the relationship between multiplication and division. Illustrate and
explain the calculation by using equations, rectangular arrays, and/or area models.

Grade 5
Numbers & Operations in Base Ten

Perform operations with multi–digit whole numbers and with decimals to
hundredths.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.B.6

Find whole–number quotients of whole numbers with up to four–digit dividends and
two–digit divisors, using strategies based on place value, the properties of operations,
and/or the relationship between multiplication and division. Illustrate and explain the
calculation by using equations, rectangular arrays, and/or area models.

Grade 5
Numbers & Operations in Base Ten

Perform operations with multi–digit whole numbers and with decimals to
hundredths.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.B.7

Add, subtract, multiply, and divide decimals to hundredths, using concrete models or
drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the
relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method
and explain the reasoning used.

Grade 6
Statistics & Probability

Summarize and describe distributions.

CCSS.MATH.CONTENT.6.SP.B.5.C

Giving quantitative measures of center (median and/or mean) and variability
(interquartile range and/or mean absolute deviation), as well as describing any overall
pattern and any striking deviations from the overall pattern with reference to the
context in which the data were gathered.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.1

Key Ideas and Details
Ask and answer questions to demonstrate understanding of a text, referring explicitly
to the text as the basis for the answers.
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األسبوع السادس

حساب

الدرس الثاني :تأليف المسائل الكالمية
األسبوع السادس

نمو النبات
المواد والتحضير:
في هذا الدرس  ،سيقوم الطالب باستخدام البيانات المجموعة حول الحديقة لخلق مسائل كالمية
بالمصطلحات اإلحصائية .قم باستخدام فيديو حول لمتوسط  ،والمعدل  ،والمدى لتقديم أو مراجعة هذه
المفردات األساسية .قم بمشاهدة الفيديو في وقت مبكر لضمان مناسبته الحتياجات الطالب .إذا كانت
المجموعة الضعيفة ال تعمل علي اإلحصاءات  ،يمكنك تكييف هذا الدرس للتركيز علي موضوع آخر.
إقرأ كتاب عن حل المسائل الكالمية
مثال لمسألة كالمية  :تحتوي الكوسا علي  7ازهار  ،ويحتوي الخيار علي  16زهرة و تحتوي البازالء علي 9
ازهار .ما هو متوسط  ،عدد االزهار في النباتات الثالثة المختلفة ؟

قبل تدريس الدرس:
إجمع ما يكفي من الكروت الكتابية ( ( )5 × 3إندكس كارد) لكل طالب لعمل ثالثة إلى خمسة مسائل كالمية

مفردات الدرس
المجموع  ،المتوسط  ،الوسيط  ،النطاق  ،االحصائيات ،المسائل  ،التحليل
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حساب

الدرس الثاني :تأليف المسائل الكالمية
األسبوع السادس

نمو النبات

النموذج

حساب

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
5

مقدمة:

دقائق

قم بعرض المسئلة الكالمية التي أعددتها في وقت مبكر على الكرت أو بطاقة الفهرس  5 × 3على كاميرا المستندات
الخاصة بالسبورة الذكية ثم اطلب من الطالب العمل في أزواج أو مع مجموعات لحل المشكلة  .ذكرهم بإظهار خطوات
العمل الخاصة بهذه المسائل لشرحها لألخرين .قم بدعوة الطالب لمشاركتهم في تحليل هذه الحلول .شجع الطالب على
المشاركة باالستراتيجيات المختلفة التي استخدموها.
10

نموذج إرشادي:

دقائق

في حل المسائل الكالمية .فمثال ،للمساعدة في فهم المسألة  ،قد يحتاج الطالب أن يقرأوا القصة عدة مرات و التأكد
من األرقام المهمة أو إعادة صياغة السؤال بكلمات أسهل أوحتى بإسلوب الطالب .اشرح أنه في هذا الدرس  ،سيقوم
الطالب بعمل المسائل الكالمية الخاصة بهم باستخدام البيانات المسجلة في مذكراتهم عن برج الحديقة ومع ذلك  ،فإن
الطالب لن يكتبوا أي مسائل بدون هدف .يجب أن تكون مسائل إحصائية و التي يتطلب حلها العثور على المتوسط  ،أو
الوسيط  ،أو المعدل أو النطاق لمجموعة البيانات التي في مذكرات الطالب.
استخدم فيديو أو طريقة مبسطة عن المتوسط  ،والوسيط  ،والمعدل  ،والنطاق لتعريف الطالب علي هذه المفردات
الهامة والمعاني .أو استخدم الفيديو الذي في المواد و التحضير .استخدام نماذج من البيانات الخاصة بك عن برج
الحديقة للعمل من خاللها على كيفيه العثور المطلوبة  .قم بتطبيق استراتيجيات التقييم و التفكير الموجودة في
المقدمة.
15

الموجه
العمل
ّ

دقيقه

اطلب من الطالب البحث عن البيانات الشيقة في أوراق التتبع الخاصة بهم ثم كتابة ثالثة إلى خمسة مسائل كالمية
علي البطاقات  .قم بتشجيع الطالب علي اإلبداع .قد يتطلب األمر مقارنة بين مجموعتين من البيانات بدال من حساب هذه
اإلحصاءات بناء على مجموعة واحدة .استخدم رنين جرس أو أي عالمة من عالمات التنبية للصف  .قم بتسليط الضوء علي
بعض األمثلة اإلستثنائية ومناقشتها مع الطالب
إجمع واخلط المسائل الكالمية ثم أعد توزيعها علي الطالب  .أخبرهم باستخدام اإلجابة المكتوبة خلف الكرت للتحقق من
عملهم بعد إكمال حل المسائل.

الختام
قبل نهاية الصف ،قم بإعادة الصف كله معا .اترك عدة دقائق للطالب ليتبادلوا األسئلة المفضلة لديهم ومجاملة
زمالئهم المؤلفين لهذه المسائل .اطلب من الطالب مناقشة هذه األسئلة معاً  .ما الذي جعل هذا النشاط مفيداً ؟
جمع األسئلة التي تحب المشاركة بها و الثناء عليها.
استشهد بمثالين من عمل اليومّ .
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الدرس الثالث :اللغة المجازية

مهارات لغوية

األسبوع السادس

نمو النبات
مقدمة الدرس:
هذا الدرس عبارة عن اللعب بالكلمات المجازية اللعب .يتعلم الطالب ويطبقون طرق البالغة التصويرية علي
النباتات .الطالب بالفعل علي دراية بموضوع التجسيد من الرسائل التي كتبوها في األسبوع الخامس ،والبالغة
التصويرية المدرجة في هذا الدرس هي االستعارات  ،والتشبيات  ، ،التكرار ،و السجع  ،األسماء اللغوية ،
والتعابير .قد يكون (هذا التمرين علي سرير من الورود) بالنسبة للبعض  ،ولكن قد يكون صعب جداً على
البعض اآلخر.

األهداف التعليمية
أستطيع أن....
• استخدام اللغة المجازية
• إظهار فهم أنواع مختلفة من اللغة التصويرية :االستعارات  ،والتشبيات  ،والمبالغة  ،واالسجع ،وعلم البيان

استراتيجيات التقييم والتفكير
• قم باختبار الطالب من خالل جعلهم يكتبون أمثلة على الجمل البيانية أو الرمزية
• قم باستخدام اإلبداع القياسي لتقييم الطالب .يمكنك توزيع معيار تقييم األسبوع السادس
( اختبار األسبوع السادس في مصادر الطالب) للتحقق من مستوى الطالب ثم قم بتسجيل الدرجات .

التقييم النهائي:
إسأل الطالب كتابة وتحديد المصطلحات للكلمات التالية :واالستعارة  ،والتشبيه  ،والسجع  ،والبيانات الشعرية،
و أن يكتبوا أمثلة من اختيارهم.

اقتراحات التمايز
• اللغة البيانية فن يجب أن يتعلمه الطالب و يستمتعون به و يصلونه للمجتمع من حولهم و خصوصا من
يشاركوهم نفس اللغة .لتعليم بعض المستويات المختلفة ؛ يمكن لبعض الطالب المتقدمين تقديم بطاقات
تداول متعددة ألنواع مختلفه من التعبيرات التصويرية .ويمكن لآلخرين أضافه المزيد من التفاصيل إلى
بطاقاتهم .أما بالنسبة للطالب الضعفاء أو الذين يجدون صعوبة في الموضوع،
• اطلب منهم البحث عن أمثله للغة الرمزية في كتبهم المفضلة وأغانيهم وأفالمهم .و نسخها في
المذكرات  ،وتحديد نوع  ،و االستشهاد بالمصدر.
• انشر االمثله المناسبة للغة التصويرية على سحابات الكلمات على جدار الصف.

.كل الحقوق محفوظة © ستيفن رتز | 160

منهج آلة برونكس الخضراء

 اللغة المجازية:الدرس الثالث

نمو النبات
:المعايير التعليمية للوالية
Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Language
CCSS.ELA–LITERACY.L.3.5
Grade 4
Language
CCSS.ELA–LITERACY.L.4.5
Grade 5
Language
CCSS.ELA–LITERACY.L.5.5

Vocabulary Acquisition and Use
Demonstrate understanding of figurative language, word relationships and nuances in
word meanings.

Vocabulary Acquisition and Use
Demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and nuances
in word meanings.

Vocabulary Acquisition and Use
Demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and nuances
in word meanings.
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األسبوع السادس

مهارات لغوية

الدرس الثالث :اللغة المجازية

مهارات لغوية

األسبوع السادس

نمو النبات
المواد والتحضير:
تتوقف كمية اإلعداد الذي تقوم به لهذا الدرس علي مستويات الطالب  ،وإلمامهم باللغة التصويرية  ،وعدد
أنواع اللغات التصويرية التي تختارها لتدمجها في هذا الدرس .ستحتاج إلى اتخاذ قرار مسبقا إذا كنت تخطط
للتركيز علي االستعارات  ،والتشبيات  ،السجع  ،التجسيد  ،ويمكن استخدام هذا الدرس كجزء من وحده أكبر عن
اللغة التصويرية .قم بكتابة التعابير المختلفة على البطاقات ؛ واحدة على كل بطاقة .قد ترغب في الحصول
علي إضافات في متناول يدك إن لم يكن لك خبرة سابقة في البيان اللغوي .
تحتاج إلى
• بطاقات مالحظات فارغة
• أقالم رصاص
• أقالم ملونه
• مجالت (للطالب الذين يرغبون في قطع الصور)

مفردات اللغة
االستعارة  ،التشبيه  ،الغلو  ،السجع  ،االتمثيل و التجسيد
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مهارات لغوية

األسبوع السادس

نمو النبات
لتعبير الحقيقي والمجازي
التعبير الحقيقي
هو الذي تستخدم فيه األلفاظ في معانيها الحقيقية بال
خيال في الربيع تتفتح األزهار وفي الشتاء تمطر السماء
– أبي كريم مثل :

التعبير المجازي
هو الذي تستخدم فيه األلفاظ في غير معانيها الحقيقية
لعالقة المشابهة أو التالزم أو غيرها أبي بابه مفتوح
للفقراء في الربيع تبتسم األزهار وفي الشتاء تبكي
السماء مثل :
لماذا يستخدم األدباء التعبير المجازي ؟

امثلة لما تكتبه على الكروت
 .1الحليب أبيض مثل الثلج .
شبه __________________:
الم ّ
ُ
المشبه ِب ِه________________ :
ُ
وجه الشبه ________________ :
 .2المقص حاد مثل السكين .
شبه __________________:
الم ّ
ُ
المشبه ِب ِه________________ :
ُ
وجه الشبه ________________ :
 .3تظهر العروس مثل القمر .
شبه __________________:
الم ّ
ُ
المشبه ِب ِه________________ :
ُ
وجه الشبه ________________ :
 .4انطلق الالعب مثل الصاروخ وراء الكرة .

يستخدم األدباء التعبير المجازي ؛ إلبراز عاطفتهم
وتوضيح أفكارهم  ،وللتأثير باإلمتاع واإلقناع في نفوس
السامعين أو القارئين

شبه __________________:
الم ّ
ُ
المشبه ِب ِه________________ :
ُ
وجه الشبه ________________ :

بعض األمثلة البالغية

 .5يبدو الرجل مثل الفيل في ضخامته .

• بعثر الخريف أوراق الشجر.

شبه __________________:
الم ّ
ُ
المشبه ِب ِه________________ :
ُ
وجه الشبه ________________ :

• سرق الخوف لون وجهه.
• زار القط الفأر.
• الرجل شجاع كاألسد.
• ليس الطريق وعراً .
أمثلة على التعبيرات البالغية في اللغة العربية (إضافة
المترجمة للمعلمات) اضغط هنا لتتعلم المزيد
• مصدر مساعد للغة العربية و هنا المزيد من التعابير
النباتية علي اإلنترت
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 .6صوت الطفل عذب كصوت المالك .
شبه __________________:
الم ّ
ُ
المشبه ِب ِه________________ :
ُ
وجه الشبه ________________ :
 .7طعم التفاحة حلو مثل السكر .
شبه __________________:
الم ّ
ُ
المشبه ِب ِه________________ :
ُ
وجه الشبه ________________ :
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الدرس الثالث :اللغة المجازية
األسبوع السادس

نمو النبات

النموذج

مهارات لغوية

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
15

مقدمة

دقائق

أسال الطالب إذا كانوا يعرفون تعريف المصطلح .قم بتقديم بعض االمثله  ،مثل البكاء علي الحليب المسكوب ،
والفضول قتل صاحبة أو كوب من هواء  ،من ال يحب صعود الجبال بقى أبد الدهر بين الحفر  .وزع كروت البطاقات
المكتوب عليها األمثلة السابقة في مصادر المعلمة و أعطي مع كل بطاقة عليها مثال بياني ؛ بطاقة فارغة .اطلب
من الطالب رسم صورة بيانية و صورة حقيقية للجملة الواردة في البطاقة و أعطي الطالب فرصة للعمل.

15

النموذج اإلرشادي

دقيقه

إجمع الكروت وابدأ بتعليم الطالب من خالل النماذج و األمثلة كيف يفهمون ما وراء الكلمات و كيف بفكرون في
األمثلة البيانية (ارجع لمصادر المعلمة أول الدرس ؛إلعطاء الطالب فرصة لفهم أنواع مختلفه من اللغة التصويرية بما
في ذلك االستعارة ،التشبيه  ،الغلو  ،السجع  ،والتجسيد  ،والكناية.
أكتب تعريف هذه المصطلحات على لوحة كبيرة و علقها في الصف ( انظر تعريفات المترجمة في ملف مصادر الطالب.
التشبيهات جمع تشبيه  :نستخدم كلمة «مثل» أو «كما» لمقارنة شيء ما (على سبيل المثال  ،النباتات مثل الناس ،
ينمون أقوياء في البيئة الصحية
االستعارات جمع استعارة  :هي مقارنة ضمنية أو خفية بين شيئين ليس بينهم صلة ولكن يتشاركوا في بعض الصفات
(على سبيل المثال  ،تلك الفتاة تتفتح مثل الزهرة هذا العام).
المبالغة :تستخدم لخلق تأثير قوي في الحوار( .على سبيل المثال  ،برج الحديقة يتحدى بناء اإلمبراطورية!)
الجناس :عدد من الكلمات القريبة من بعضها مثل األنغام.
األمثال جمع مثل :مجموعة من الكلمات المنتشرة عبر األجيال (على سبيل المثال  ،دعنا نعود إلى جذورنا) او ( العرق
دساس )
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الدرس الثالث :اللغة المجازية

مهارات لغوية

األسبوع السادس

نمو النبات
15

العمل الجماعي:

دقائق

اآلن يمكن للطالب اإلبداع! باستخدام اللعب بالكلمات المجازية .أترك لهم فرصة للمشاركة بأفكارهم و تبادل اآلراء عن
طريق نشاط بطاقات التداول المتعلقة ببرج الحديقة .وينبغي أن تشمل بطاقات التداول استخدام أي من أنواع اللغة
التصويرية  .بمجرد ان سيكون لديهم فكرة و يقوموا برسم مناسب لها ،أترك للطالب فرصة إلنهاء البطاقات  .يصنع
الطالب البطاقات ؛
عند االنتهاء من البطاقات  ،يمكن للطالب المشاركة أو التداول أو االحتفاظ بالبطاقات للمشاركة مع العائالت خالل
اإلحتفال النهائي

التقييم النهائي
تأكد من ترك الوقت الكافي للطالب الستكمال التقييم األسبوعي االستقصائي عند انتهاء الطالب من النشاط.
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مصادر األسبوع السادس
Be the Bee

Overview

How to Pollinate Plants like Tomatoes, Zucchini &
More
Flowers but No Fruit? Try Hand Pollination
Do Your Plants Need a Little Love

Flowers but No Fruit? Try Hand Pollination

Catch the Sun
Tissue Paper Suncatchers
Nature Suncatchers
Faux Stained Glass Paintings on Transparency
Sheets

Innovative Commercial Gardening
Design Thinking for Educators
Whole Food Market in Philadelphia
Vertical Farms Sprouting all Over the World
4 Commercial Vertical Farms Worth Your Attention
Future Growing LLC(r) Project Photos

In the Kitchen
Arugula Salads
Kale Salads
Mixed Green Salads

Lesson 1: Green Leaves
A Leaf in Time
Photosynthesis: A survival Guide for Teachers
Photosynthesis for Kids
Light and Plant Growth Lab

Lesson 2: Solve My Problem
)Mean, Median, Mode, & Range (Lazy Song Parody
Solving the Math Curse: Reading and Writing Math
Word Problems
ReadWriteThink.org’s Word Problem Rubric
Handout: Word Problem Checklist

Lesson 3: Figuratively Speaking
Learn English Today: English Idioms & Idiomatic
Expressions – Plants, Flowers, Trees
Common Idioms
Flocabulary – Figurative Language
Figurative Language Examples in Songs: Part 1
Plant Vocabulary Word List

Digging Deeper
Predator–Prey Game
Environment for the Americas: Predator–Prey Game
Predator/Prey
. في النسخة اإلنجليزية161  انظر صفحة: األفكار اإلضافية
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األسبوع السادس

نمو النبات

األفكار اإلضافية

نمو النبات
Journaling

Language Arts Science

Encourage your class to write additional entries in their Plant Journals. For example:
•

How do you think the process of photosynthesis feels to plants? Write from the perspective of a
plant.

•

Write a journal entry about your Tower Garden experience so far. Use figurative language
techniques to describe your feelings about the experience. For example, “What is this
experience similar to (simile)? What noises do you hear coming from the Tower Garden
(onomatopoeia)?“

Predator–Prey Game

Physical Education Science

Although plants form the foundation of the food chain, spend some time learning about animals
in food webs. In this movement–based learning simulation, students learn about the relationship
between animals in the wild. Make sure that students understand herbivorous (plant–eating),
carnivorous (meat–eating), and omnivorous (everything–eating) animals. Choose one of the
variations of the predator–prey game.
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األسبوع السادس

Supplemental Lesson Ideas

نمو النبات
Be the Bee

Science

Vegetables have male and female flowers. In some plants, the male needs to pollinate the female in
order to produce fruit, while in other plants, the female can self–pollinate. Because the indoor Tower
Garden lacks the natural elements that help pollination to occur (wind, bugs, bees), hand pollination
will be necessary, especially if you are not raising ladybugs or getting aphid visitors. Hand pollinating
is easy with a small paint brush, toothbrush, or cotton swab. For this activity, students learn how
to pollinate and take responsibility for pollinating the Tower Garden. The Tower Garden has some
useful resources on pollination:
•

Hand pollination video

•

Hand pollinating

•

Pollinator friendly garden tips

Catch the Sun

Art Science

A suncatcher is usually a stained glass (or plastic) piece of art hung near a window to catch the
sun. Suncatchers are like wind chimes but for the sun! Students can make suncatchers with these
suncatcher directions.If you have a lot of windows in your classroom, you can keep the suncatchers
in your classroom. If not, students can hang them in their homes.
Another idea is to dig out all of those unused, blank transparencies. Students sketch or trace an
intricate design with a black permanent marker. After they have the outline, they fill in the blank
spaces with colored markers. Tape these on a sunny window to make your own stained glass. Read
more details in the stained glass art projects.
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األفكار اإلضافية

نمو النبات
Light Experiments

Science

After learning the basics of photosynthesis in Lesson 1, take students out on a walk to look at light
and shadows. Prompt student to ask questions about how the characteristics of different types of
light affect plant growth. More light does not always equate to healthier plants. (Think about the
ornamental flowers that do better in shade.) Back in the classroom, divide students into teams to set
up different light experiments. First, students can start with a question.

Possibilities include:
•

What effect does the amount of
light (in number of hours per day)
have on plant growth?

•

How does plant location affect its
health?

•

Do plants respond differently to
different light frequencies or colors
of light?

•

How does the intensity of light
affect plant growth?

Ask students to design an experimental procedure to answer one the question. Make sure students
set up a control plant for reference and test only one variable. Bean seeds germinate quickly and are
ideal for rapid experimentation. Some of these experiments will require students to measure light.
Simple light meters can be purchased or even installed on a smartphone.
For example, in the illustration above, a student planted two bean seeds at the exact same time in
the exact same conditions, except that she placed one inside of a dark cabinet and one on a sunny
countertop. The bean plant in the sun grew broad deep green leaves for photosynthesis while the
plant in the dark stayed mostly white and grew long branches to reach for light.
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األفكار اإلضافية

نمو النبات
Innovative Commercial
Gardening

Engineering Science

As the population continues to rise, natural resources dwindle, and space becomes limited, some
commercial farmers are turning to vertical gardening. In this activity, students conduct research to
understand the differences between different types of commercial gardening. They look at some
of the other vertical gardening techniques and come up with ideas for their own designs for indoor
gardening techniques. For a larger project, use design thinking, a five–step method to generating
solutions based on actual human needs. Learn more about design thinking in the classroom.
This is a great time to visit a large grocery store. If you can, arrange a visit with a grocery store
produce buyer to learn about where they get their fruits and vegetables and the type of gardening
methods used by their suppliers. Share commercial Tower Garden uses.
To see some innovative gardening techniques, visit the following websites:
•

Vertical farming

•

Commerical vertical farms

•

Vertical farm photos

In the Kitchen

Cooking

Now that students have salad dressing ready from the
previous week, where’s the salad? This week, you should
have enough yield to experiment with salads. Consider
different combinations of greens and other ingredients
(either from the Tower Garden or a store). Students can
get creative and make up their own salads. Here are
some simple salads to get you started:
•

Arugula

•

Kale

•

Green
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األسبوع السادس

األفكار اإلضافية

األسبوع السابع

نمو النبات

مقدمة األسبوع السابع

الطعام الصحي

مقدمة األسبوع:
حتى هذه النقطة من الدراسة؛ كان كامل تركيز الطالب علي النباتات وما تحتاج إليه للنمو و االذدهار .تماما مثل النباتات ،يحتاج
جسم اإلنسان أن يكبر و ينمو بشكل صحيح من الرعاية و االهتمام  .يحتاج اإلنسان إلى المياه الغنية بالمغذيات مثل حاجة النباتات
إلى هذه المياه؛ ونحن بحاجه إلى األطعمة الغنية بالمغذيات أيضاً  .في هذا األسبوع  ،أطلب من الطالب النظر إلى النظام الغذائي
طعامنا الصحي ،والتفكير في كيفية تأثير االطعمة والمشروبات التي نستهلكها على أجسادنا .و التفكير في كيفية استخدامه
لتوجيه
باإلضافة إلى الدروس األسبوعية الثالثة  ،خطط لقضاء أقضي بعض الوقت هذا األسبوع مع طالبك للتحضير إلحتفال األسبوع
الثامن .وقت في الدرس الثاني  ،سيقوم طالبك بتصميم القائمة وفي الدرس الثالث  ،سيقومون بعمل دعوات الضيوف .هذه
الدروس سوف تساعد في توجيه بعض من هذا اإلعداد  ،ولكن سيكون عليك القيام بعمل إضافي مع أوبدون الطالب لضمان نجاح
التحضير لهذا الحدث.
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األسبوع السابع

نمو النبات
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

نصائح للمشروع :
قبل إنشاء القوائم في الدرس الثاني  ،يجب أن تبدأ المجموعة
الخاصة بك  .Vوهذا في حد ذاته  ،يمكن أن يصبح درسا .قم
بإعطاء الطالب الوقت للبحث عن وصفات مختلفة .ثم اتفقوا
علي أربع إلى خمس وصفات للتحضير .قم بطباعة هذه
الوصفات حتى تكون في متناول يدك عند الحاجة إليها .في
الدرس الثاني و الثالث.
سوف يحتاج طالبك إلى قضاء وقتا كافيا هذا األسبوع في
التخطيط للعمل الذي سيقوم الطالب بالمشاركة به مع
الضيوف خالل االحتفال .بداية األسبوع ،اشرح للطالب أن
االحتفال هو أكثر من وليمة ؛ إنه فرصة لهم أن يشاركوا
الضيوف بكل شيء قد تعلموه و أنجزوه .يمكن لطالبك
أيضا التخطيط لعرض قصير خالل الوجبة حيث يقف االفراد
أو مجموعات الطالب لتقديم العروض التقديمية والعروض
الثقافية عن منتجاتهم.
مالحظة :تأكد من معرفه الطالب الذين قد يعانون من
الحساسية أو المشاكل  .استخدم هذا كنقطة دخول للبحث عن
بدائل للوصفات التي ستقوم بعملها.
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نصائح للزراعة:
قد تالحظ ظهور بعض األلوان اليابسة
بين فواصل أقسام البرج .هذه العملية
طبيعية تحدث نتيجة سقوط بعض
المعادن من الخزان الخاص بالحديقة.
إمسح بلطف المواد الساقطة مع
منشفه ورقية للحفاظ علي المكان
نظيف و مرتب.
تابع الحفاظ علي المحاصيل الخاصة
بك مع نظام ثابت من االمتابعة و
تهذيب الجذور والتلقيح .إذا كنت قد
قمت بتقليم أوراق الخس  ،قد ترغب
في تركها هذا األسبوع لضمان الحصاد
الكامل عندما تكون في حاجه اليها
في األسبوع المقبل  ،سوف يتم حصاد
معظم المنتجات الخاصة بكم لالحتفال.
التخطيط لما ياتي بعد ذلك أمر بالغ
األهمية ؛ أن كنت ال تريد الحديقة فارغة
عند الحصاد ,تأكد من بدأ زراعة بذور
جديدة لتكون جاهزة للنقل إلى برج
الحديقة بعد وقت الحصاد عندما تبدأ
الدورة الجديدة .
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الدرس األول :الطبق الصحي
األسبوع السابع

نمو النبات
مقدمة :
يعرف الطالب أن النباتات في برج الحديقة تتطلب المياه الغنية بالمغذيات لتنمو وتزدهر  ،ولكن هل يعرفون أن
أجسادهم تتطلب أيضا المواد المغذية ؟ تماما مثل النباتات  ،وأجسادنا بحاجة إلى مزيج منضبط من األطعمة
والمشروبات لتنمو  ،تزدهر  ،وتعمل بقدر الجهد و حسن األداء .في هذا الدرس  ،يتعلم الطالب عن األنواع
المختلفة من المواد المغذية– كيف يحصلون عليها وما هو تأثيرها على أجسادهم.
سيعمل الطالب في مجموعات لتكوين نظام غذائي صحي متوازن ليتبعه زمالئهم ثم يقومون بكتابة
المكونات لوجبة خفيفة مغذية بعد المدرسة.

أهداف التعلم
أستطيع أن....
 .1.تحديد األنواع الرئيسية الستة من المواد المغذية وشرح كيف تساعدنا علي إبقاءنا بصحة جيدة
 .2تصميم وتقييم نظام صحي ومتوازن للوجبات الخفيفة

استراتيجيات التقييم والتفكير
• قم بتقييم فهم الطالب من خالل تقييم الوجبات الخفيفة المتوازنة والمغذية التي سيقدمونها خالل
العروض التقديمية .هل تحتوي وجباتهم على نسب متساوية تقريبا من الحبوب والبروتينات والفواكه
والخضراوات ؟ هل تتضمن منتجات ألبان ؟ هل يشرحون كيف ستعطيهم الوجبات ما تتطلبه أجسامهم من
الصحة و العافية ؟
• اطلب من الطالب أن يكتبوا مدخال جديداً في مذكراتهم النباتية لتقديم وجباتهم الخفيفة.

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب اكتابة المكونات المتوازنة لوجبة خفيفة صحية بعد الظهر تتضمن جميع العناصر الغذائية
األساسية و التعبير عن ذالك في فقرة تحتوي من واحد إلى ثالثة جمل  ،يجب أن يشرح الطالب كيف يعرفون أنها
غنيه بالمغذيات.

اقتراحات التمايز
• اطلب من الطالب تسجيل الطعام الذي يتناولونه في وجبات اإلفطار والغداء والعشاء  ،لمزيد من األفكار.
اضغط هنا
• االطالع علي المزيد من الدروس واألفكار الغذائية اضغط هنا
للمزيد من طرق التمايز انظر إلى مصادر نهاية األسبوع  .للنظر في أفكار لمكونات وجبات غذائية عربية
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علوم

 الطبق الصحي:الدرس األول

نمو النبات
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Constructing Explanations and
Designing Solutions

Constructing explanations and designing solutions in 3–5 builds on
K–2 experiences and progresses to the use of evidence in constructing
explanations that specify variables that describe and predict phenomena
and in designing multiple solutions to design problems.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.1
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.7
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.1
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.4
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.4
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.7

Key Ideas and Details
Ask and answer questions to demonstrate understanding of a text, referring explicitly
to the text as the basis for the answers.

Integration of Knowledge and Ideas
Use information gained from illustrations (e.g., maps, photographs) and the words in
a text to demonstrate understanding of the text (e.g., where, when, why, and how key
events occur).

Key Ideas and Details
Refer to details and examples in a text when explaining what the text says explicitly
and when drawing inferences from the text.

Craft and Structure
Determine the meaning of general academic and domain–specific words or phrases in
a text relevant to a grade 4 topic or subject area.

Craft and Structure
Determine the meaning of general academic and domain–specific words and phrases
in a text relevant to a grade 5 topic or subject area.

Integration of Knowledge and Ideas
Draw on information from multiple print or digital sources, demonstrating the ability
to locate an answer to a question quickly or to solve a problem efficiently.
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األسبوع السابع

علوم

الدرس األول :الطبق الصحي
األسبوع السابع

نمو النبات
المواد والتحضير:
معلومات للمعلمة:

عندما كنت صغيراُ تعلمت عن الهرم الغذائي و في عاه  2011قامت وزارة الزراعة األمريكية بعمل نظام
الطبق الصحي المقسوم إلى نصفين؛ أحدهما للجبوب و األخر للفواكه و الخضراوات .و يضيف األلبان في
كوب على الجانب .قم بزيارة معلومات حول المجموعات الغذائية الخمس للحصول علي مزيد من المعلومات
وينقسم هذا الدرس إلى جزئين .في الجزء األول  ،يقوم الطالب بتعريف المواد المغذية .سوف تحتاج إلى
تحديد الموارد لطالبك لمعرفة المزيد عن العناصر الغذائية االساسيه الستة  ،بما في ذلك حيث نحصل عليها
الفوائد الصحية لألشياء التي يقرروها كجزء هام من الطبق الصحي .أبدا بالبحث عن «المغذيات األساسية».
الحظ أن األلياف غير مدرجة كمغذيات مستقلة ؛ إنها تنتمي إلى فئة الكربوهيدرات .تأكد من أن طالبك
يفهمون الدور المهم لأللياف في غذائنا اليومي.
في النصف الثاني من الدرس سيقوم الطالب بالعمل في فرق لتصميم الوجبات الخفيفة الخاصة بهم
التي تمثل تناسبا مختلف بين المجموعات الغذائية علىى الرغم من أن الدرس يتطلب فقط أن يقوم الطالب
بتصميم وجبة خفيفة  ،فكر في إمكانية توسيع نطاق المشروع بتصميم الملصقات أو إنشاء حمالت إعالنية
للترويج للوجبات الخفيفة .يمكنك حتى إعداد بعض الوجبات الخفيفة في الصف مع الطالب حتى يتمكنوا من
محاولة بعض االختراعات الخاصة بهم لتكوين منهاج لذيذ!!

مفردات الدرس:
المغذية ،الكربوهيدرات  ،البروتين  ،الدهون  ،الفيتامينات والمعادن  ،األلياف
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علوم

الدرس األول :الطبق الصحي
األسبوع السابع

نمو النبات

النموذج

علوم

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
15
دقيقه

تمهيد تقييم مبدئي:
أسال الطالب؛ من أين نحصل علي المواد المغذية؟ ما هي األنواع المختلفة من المواد المغذية؟
انظر هل يمكن للطالب كتابة القائمة الغذائية دون مساعده :الكربوهيدرات والبروتين والدهون
والفيتامينات والمعادن والمياه.
اشرح أن كل نوع من أنواع المغذيات يساعد أجسامنا بطرق مختلفة  ،وأننا نحصل علي المواد المغذية
المختلفة من أنواع مختلفة من األطعمة والمشروبات.
قم بتمرير نشرة المغذيات الستة األساسية وأطلب من الطالب استخدام الموارد المطبوعة أو علي
اإلنترنت للبحث عن أمثلة .يمكنك أيضا تنظيم هذا النشاط باعتباره بانوراما أو بوربوينت ،مع مختلف
الطالب المسؤولين عن القراءة والبحث في المحتويات المختلفة .اطلب من الطالب أن يحاولوا أن
يصبحوا خبراء في المواد المغذية المختلفة ومن ثم يشاركوا زمالئهم بما يعرفون عن الموضوع.
إسال الطالب ما إذا كان النظام الغذائي اليومي الخاص بهم متوازن بين جميع األنواع الستة من المواد
المغذية أم ال .ما هي المواد المغذية التي يستهلكها الطالب بكثرة خالل اليوم ؟ ما هي المغذيات
التي ال يستهلك منها الطالب ما يكفي ؟ قم بمشاركة و مناقشة حول إجابات الطالب.
5
دقائق

النموذج اإلرشادي:
قم بتقديم نموذج للوجبات المتوازنة والصحية التي تحتوي علي جميع أنواع المواد المغذية األساسية
 .قم بعرض أمثلة للوجبات واإلستماع لبعض الوجبات المفضلة لدى الطالب ومناقشة بعض الطرق
لجعلها أكثر توازنا  :جرب األمثلة التالية :همبرجر :قطع البطاطا المقلية واستبدال البطاطا المقلية
بشرائح التفاح  ،وسلطه اللفت  ،وكوب من الحليب
بوريتو :مع الجبن والفاصوليا واألرز  ،لديك البروتين والحبوب قم بإضافة السبانخ والخضراوات األخرى
للحصول علي وجبة لذيذه  .يمكنك أضافة األفوكادو والطماطم لجعل البوريتو أكثر فائدة.
قم بأخذ استطالع للرأي :كم عدد الطالب الجوعى بعد المدرسة و الذين يحتاجون إلى تناول وجبة خفيفة
؟ استخدام الردود لمناقشة بعض الوجبات الخفيفة األكثر شيوعا لعملها أو أكلها بعد المدرسة .
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الدرس األول :الطبق الصحي

علوم

األسبوع السابع

نمو النبات
20
دقيقه

الموجه
العمل الجماعي
ّ
قسم الطالب إلى مجموعات أو فرق لتصميم وجبات خفيفة لذيذة وصحية بعد المدرسة باستخدام
بعض المحاصيل التي في حديقة البرج كبديل عن غيرها من األطعمة و من الممكن أن تشمل هذه
الوجبة االمواد الغذائية األخرى .راجع التعليمات الخاصة بالطبق الصحي و قم بتشجيع الطالب علي
اإلبداع في التسمية واإلعالن و العرض الكتابي.
امنح الطالب عشرين دقيقه لتصميم وجباتهم الخفيفة .يمكنك تغيير النشاط حسب الضرورة .إذا كان
الطالب يعانون من صعوبة في البدء عرفهم أن شكل وجبتهم الخفيفة يمكن أن يكون  ،شطيرة  ،أو
سلطة  ،علي سبيل المثال (اقترح علي الطالب أوال تحديد العناصر التي يريدون استخدامها من الفواكه
و الخصراوات ثم ساعدهم في اإلخراج النهائي لشكل الوجبة)

5
دقائق

التقييم النهائي :
امنح كل مجموعة فرصة لتقديم وجبتهم الخفيفة إلى الصف بأكمله .بعد كل عرض تقديمي  ،قم
بإعطاء الجمهور فرصة إلعطاء ردود الفعل .قم بتقديم بعض المجامالت لمقدمي العروض ثم بعض
االقتراحات حول كيفية تحسين وجباتهم الخفيفة
قم بتشجيع الطالب علي تجربة وجباتهم الخفيفة وتقديم تقرير للصف عن ما حدث.
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الدرس الثاني :حسابات التكلفة المالية
األسبوع السابع

نمو النبات
مقدمة :
ستكون الوليمة علي بعد أسبوع واحد فقط!! في هذا الدرس  ،سيبدأ الطالب في اتخاذ االستعدادات بشكل
جدي ومعالجة بعض المشاكل الرياضية األصيلة علي طول الطريق .في عملية إعداد القائمة  ،سيقوم الطالب
بحساب التكلفة الفعلية لوصفات مختلفة والتي سيتم إعدادها وتقديمها في األسبوع الثامن.
سيقوم الطالب بعد ذلك بمقارنه أسعار عناصر القائمة المختلفة لتحديد األسعار الواقعية لالحتفال  ،باستخدام
المزيفة الموجوده في صندوق الحساب .وأخيرا  ،سيقوم الطالب بحساب اللوازم الفنية والقوائم
العملة
ّ
الغذائية التي سيقومون بتصميمها للضيوف في األسبوع المقبل  .سيستخدم الكالب طرق اإلبداع في عرض
القوائم .يمكنك النظر في بعض القوائم العربية التالية أو اإلنجليزية التالية

أهداف التعلم
أستطيع أن....
• حساب تكلفة الوصفات الغذائية المختلفة
• عمل قائمة حسابية للمكونات الغذائية لوصفاتهم المختلفة

استراتيجيات التقييم والتفكير
• قم بتقييم قدرة الطالب علي التحويل بدقة بين العمليات الحسابية و القيم المختلفة للعمالت الصرفية
مثل الضرب  ،والقسمة ،والجمع للعثور علي التكلفة االجماليه للوصفة وكذلك تكلفة كل وحدة من الوحدات
المستخدمة
• يمكنك أن تطلب من الطالب التفكير في تسعير المواد الغذائية في مذكراتهم النباتية  .يجب أن يعطي
الطالب سبباً إلعتقاده لماذا تكون بعض األطعمة أغلي من غيرها ؟

التقييم النهائي:
أسال الطالب الستكمال حساب تكلفة القائمة التالية و عرض الناتج بطريقتين مختلفتين لكيفية العثور على
مثال  :إذا كانت الوصفة تدعو إلى
اإلجابة  .تختلف األسئلة بناء علي مستوي الطالب .وتشمل االحتماالت ما يلي
ً
 11/2رطل من السبانخ  ،وسعر السبانخ  $4.79لكل رطل  ،كم تكون تكلفة السبانخ في هذه الوصفة ؟

اقتراحات التمايز
قم باشراك المزيد من الطالب في تحديد أسعار
األطعمة المختلفة في وصفات االمجموعة الخاصة
بك .وسوف تحتاج إلى البحث عن التكلفة الحالية
للمنتجات.

 .سعر الحليب يعتمد على كيفية بيعة .ال يباع الحليب
بالكوب؛ لذالك ايجاد ثمن الجزء من الكل شيئ هام
جداً و العكس صحيح أيضاً  .قم بتشجيع الطالب على
اإلستفادة من مهاراتهم.

قد تحتاج إلى نموذج باستخدام وصفة حسابية
لتكلفة معينة .الكتشاف التكاليف االجماليه
للمكونات في وصفة واحدة .سيستعين الطالب
باستخدام الحس السليم والعمل من خالل التحويالت.
علي سبيل المثال  ،قد تدعو وصفة لكوب من الحليب

علي سبيل المثال؛ قد يركز شخص ما علي التصميم
 ،بينما قد يرغب شخص آخر في وصف كل طبق  ،وقد
يرغب شخص آخر في التركيز علي اللغة الفصحى
للوصفات  ،وقد يرغب آخرون في إنشاء القائمة
بلغتهم األصلية التي يستخدمونها في المنزل.
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حساب

 حسابات التكلفة المالية:الدرس الثاني

نمو النبات
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Using Mathematics and
Computational Thinking

Mathematical and computational thinking at the 3–5 level builds on K–2
experiences and progresses to extending quantitative measurements to a
variety of physical properties and using computation and mathematics to
analyze data and compare alternative design solutions.

Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Operations & Algebraic Thinking

Solve problems involving the four operations, and identify and explain
patterns in arithmetic.

CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.D.8

Solve two–step word problems using the four operations. Represent these
problems using equations with a letter standing for the unknown quantity. Assess
the reasonableness of answers using mental computation and estimation strategies
including rounding.

Grade 4
Operations & Algebraic Thinking

Use the four operations with whole numbers to solve problems.

CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.A.3

Solve multistep word problems posed with whole numbers and having whole–number
answers using the four operations, including problems in which remainders must be
interpreted. Represent these problems using equations with a letter standing for the
unknown quantity. Assess the reasonableness of answers using mental computation
and estimation strategies including rounding.

Grade 5
Numbers & Operations in Base Ten

Perform operations with multi–digit whole numbers and with decimals to
hundredths.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.B.7

Add, subtract, multiply, and divide decimals to hundredths, using concrete models or
drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the
relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method
and explain the reasoning used.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األسبوع السابع

حساب

الدرس الثاني :حسابات التكلفة المالية
األسبوع السابع

نمو النبات
المواد و التحضير:
قبل تدريس هذا الدرس  ،تحتاج إلى اختيار الوصفات التي تحتاج إلى الحساب .قم باعتبار إعطاء محاصيل الحديقة
أسعار يمكن استخدتمها في القوائم األساسية لهذه المسائل الحسابية.
يمكنك العثور علي التسعيرات المشابه لألسعار الحقيقية علي اإلنترنت أو جمع األسعار من متجرالبقالة
المحلية أو الجرائد التي ترمى أمام المنازل للتخفيضات .ال تتردد في التسعير التقريبي لتناسب أفضل مستوي
لمعايير التعلم التي يحتاجها طالبك .علي سبيل المثال  ،إذا لم يكن الطالب يعرفون كيفية ضرب األرقام
العشرية يمكنك تقريب سعر التفاح من  $2.79لكل رطل إلى  $3لكل رطل
قد يرغب الطالب في الصف الخامس تضمين األرقام العشرية  ،في حين قد يرغب الطالب األصغر سنا التعامل
بالعملة بشكل أعداد كامله سيقوم الطالب بتصميم القوائم الخاصة بهم؛ لذالك يفضل القيام بجمع القوائم
من المطاعم المحلية الستخدامها كمثال بالعربي
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حساب

الدرس الثاني :حسابات التكلفة المالية

حساب

األسبوع السابع

نمو النبات
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
15

التقييم المبدئي:

دقيقه

أسال الطالب عن سعر بعض المواد الغذائية التي تؤكل عادة لتعرف مدى معرفتهم أو حتى إهتمامهم بهذه األمور.
مثال  :الحليب  ،علبه من فحم الكوك ،ماكدونالدز الكبير ماك ،الخس  ،رغيف من الخبز ،رطل واحد من الطماطم الناضجة،
عنب ،جالون
أخبر الطالب أنه من أجل حساب الثمن بشكل صحيح للمواد الغذائية الموجودة في القائمة  ،فإننا سوف نضطر إلى حساب
التكلفة اإلجمالية للمكونات في كل وصفة.
مرر التسعير الذي جمعتوه للعناصر المختلفة لكل المكونات أو الوصفات .اطلب من الطالب اإلطالع علي األسعار
المرفقة ومناقشة المالحظات مع زميل المقعد .قد يفاجئ الطالب بتكلفة بنود مواد معينة مقارنة باآلخرين .ومن
المرجح أيضا أن يتعجب الطالب عندما يكتشفون أن الغذاء الموجود علي برج الحديقة يساوي القليل جدا من المال.
10

الموجه
العمل
ّ

دقائق

امنح المجموعات  10دقائق لملء ورقه العمل (مصادر الطالب) وحساب التكلفة اإلجمالية للمكونات لكل وصفة فريدة
من نوعها .سيكون علي الطالب استخدام الحس السليم عند العمل مع مجموعة متنوعة من الوحدات المختلفةأثناء
عمل الطالب في فرق لحساب تكلفة وجبات الطعام في الصف  .قم بإعطاء الطالب الدعم الذي يحتاجونه لحساب التكلفة
اإلجمالية إذا لزم األمر.
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الدرس الثاني :حسابات التكلفة المالية

حساب

األسبوع السابع

نمو النبات
15

العمل الجماعي:

دقيقه

أعطي كل مجموعه من الطالب وقت لفترة وجيزة ليكملوا وصفاتهم والتكلفة المحسوبة لكل واحدة منها .يجب أن
يسرد الطالب اسم الوصفة والتكلفة في كل قائمة .قارن بين تكاليف وصفات مختلفة من صنع طالب مختلفين  .يجب
أن يوضح الطالب ما الذي جعل بعض الوصفات أغلي من الوصفات األخرى  .علي األرجح  ،لن يدفع ضيوفك المال الفعلي
للسلع المقدمة .يجب علي المجموعة تعيين أسعار األصناف بالتعاون مع الطالب اآلخرين  .وعلي الرغم من أن العملة
ليست حقيقية ؛لكن يجب أن تكون أسعار الرسوم متناسقة لبعضها البعض .علي سبيل المثال :إذا كانت التكلفة الفعلية
لحزمة واحدة من السلق هو ثالثه أضعاف تكلفة كوب من الشاي بالنعناع  ،كم سعر الشاي بالنعناع؟
عندما تنتهي المجموعات من حساب السعر لكل عنصر في القائمة  ،فقد حان الوقت لعمل القوائم الحقيقية  .علي
الرغم من أن كل القائمة تحتاج إلى نفس التسعير  ،فإنها ال يجب أن تبدو متطابقةّ .
حث الطالب على اإلبداع في تصميم
القائمة لضيوفهم .اطلب مجموعة من المتطوعين لتبادل القوائم الخاصة بهم مع الصف كامل:
5

ختام الدرس

دقائق

يجب أن تقرر كصف» كم من المال ينبغي ان يدفعه كل زائر .يجب علي الضيوف الحصول علي ما يكفي من المال لتجربة
مجموعة متنوعة من األطعمة
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الدرس الثالث :بطاقات الدعوة

مهارات لغوية

األسبوع السابع

نمو النبات
مقدمة الدرس:
حان الوقت لالستعداد لالحتفال األخير ،ولكن ماذا سنفعل في هذا االحتفال و كيف سنستعد ؟ في هذا
الدرس  ،يخطط الطالب للحدث الكبير .في حين أن معظم الوقت سيستخدم في كتابة الدعوات  ،ولكن سيكون
هناك بعض الوقت لمناقشة ترتيب األحداث و العروض .يمكن للطالب اتخاذ قراراتهم بشان موضوع المالبس
المناسبة  ،وأدوار الطالب و المسئوليات  .يمكنهم أيضاً اتخاذ القرار في هيئة الدعوة و ألوانها و ما يكتب
عليها.

األهداف التعليمية
أستطيع....
 .1كتابة الدعوة باإلمالء الصحيح  ،والقواعد النحوية  ،وعالمات الترقيم ،
 .2التخطيط لالحتفال بنظام و تعاون مع المعلمين و الزمالء

استراتيجيات التقييم والتفكير
استخدم معيار تقييم اللغة اإلبداعية من األسبوع الخامس كتقييم ذاتي وتقييم للمعلمين .تأكد من مراجعته
مع الطالب قبل أن يقوموا بكتابة الدعوات.
أطلب من ا لطالب التأمل في مذكراتهم النباتية لإلجابة عن األسئلة التالية :ما هي المعلومات األكثر أهمية
للمشاركة مع ضيوفك ؟ لماذا؟

التقييم النهائي:
اطلب من الطالب أن يقوموا بإدراج طريقتين محددتين يريدون مساعدة الصف بها في التحضير لالحتفال
القائم خالل األسبوع المقبل .استخدم إجابات التالميذ للمساعدة في تخطيط األدوار والمسؤوليات.

اقتراحات التمايز
• بالنسبة للطالب الذين ال يستطيعون القيام بعمل
ما في الوقت المحدد  ،أعطهم فرصة لكتابة
دعواتهم علي ظهر دعوة جاهزة عليها وصفات
مطبوعة .يمكنك أيضا كتابة قالب للدعوة مع ترك
مسافات ل «المكان» « ،الوقت» حتى يملئ الطالب
الضعفاء هذه الدعوات ،
• يمكن لهؤالء الطالب أيضا التعاون في دعوة
واحدة .بعد االنتهاء من الكتابة و الرسم بحيث يكون
لكل من الطالب واحدة
• قم بتشجيع الطالب الذين ال تتحدث عائالتهم اللغة
أو الذين يعرفون لغة ثانية على كتابة الدعوة  ،أو
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جزء من الدعوة  ،بلغه أخرى .بل ان الدعوة قد تشمل
وصفه طعام من ثقافة أخرى تتبعها العائلة
• كصف كامل  ،قم بعمل دعوة إلكترونية إلرسال
تذكير آخر للعائالت والضيوف عن االحتفال .انظر
الدعوات الكترونية في مصادر األسبوع بعد الدرس
لمزيد من التفاصيل.
• أسال الطالب الذين ينهون دعواتهم في وقت
مبكر للتفكير في كيفية كتابة بيان صحفي عن
حفلهم للمشاركة به مع األخرين

منهج آلة برونكس الخضراء

 بطاقات الدعوة:الدرس الثالث

نمو النبات
:المعايير التعليمية للوالية
Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.3.4
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.4
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.4

Production and Distribution of Writing
With guidance and support from adults, produce writing in which the development
and organization are appropriate to task and purpose. (Grade–specific expectations
for writing types are defined in standards 1–3 above.)

Production and Distribution of Writing
Produce clear and coherent writing in which the development and organization are
appropriate to task, purpose, and audience. (Grade–specific expectations for writing
types are defined in standards 1–3 above.)

Production and Distribution of Writing
Produce clear and coherent writing in which the development and organization are
appropriate to task, purpose, and audience. (Grade–specific expectations for writing
types are defined in standards 1–3 above.)
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األسبوع السابع

مهارات لغوية

الدرس الثالث :بطاقات الدعوة

مهارات لغوية

األسبوع السابع

نمو النبات
المواد و التحضير:
سيستخدم الطالب الجزء األول من الدرس للقيام ببعض من التخطيط لالحتفال النهائي .هذه ه وسيلة لطيفة
لتطبيق المهارات الهامة مثل حل المشاكل  ،والمساومة  ،واألفكار المثالية  ،والتنظيم .يجب أن تكون مستعد
قدر اإلمكان لالحتفال األسبوع المقبل  ،لذلك تأكد من أنك قد فكرت في كل التفاصيل مع الطالب .قد ترغب
أيضا في إشراك مجموعة من األباء أو الموظفين في المدرسة للمساعدة في التنظيم والمساعدة في
االحتفال.
يمكن للطالب كتابة وصفة من وصفات الطبخ الخاصة بهم علي الدعوة أو يمكنك طباعة وصفات جاهزة و جعل
الطالب يكتبون الدعوات علي ظهر الصفحة  ،وفي كلتا الحالتين  ،تأكد من أن لديك نسخ جاهزة من الوصفات
قبل تدريس هذا الدرس.
ضع في اعتبارك أن بعض الطالب قد ال يكون عندهم ضيوف لدعوتهم .تأكد من ان هؤالء الطالب يشعرون بأنها
جزر من االحتفال حتى بو سيقومون بدعوة أحد موظفي المدرسة أو غيرهم من أعضاء المجتمع.

المواد المطلوبة:
• أوراق  ،بتالت الزهور  ،وغيرها من المواد لزخرفة الدعوة
• بطاقات الفهرس  ،ورقة ملون أو كروت ملونة،
• شريط مغناطيس
• ألوان و أقالم رصاص و صمغ شفاف و صمغ ملون
• بطاقات المالحظات
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الدرس الثالث :بطاقات الدعوة
األسبوع السابع

نمو النبات

النموذج

مهارات لغوية

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
15

نشاط تمهيدي:

دقيقه

أطلب من التالميذ كتابة أفكارهم علي بطاقات المالحظات (واحد ه على كل بطاقة) قم بوضعها على اللوح باستخدام
المغناطيس أو الشريط الالصق .يجب أن ينتهي بك األمر إلى حوالي 12 –8بطاقة لتحديد المهام ،وقد تشمل المهام ما
يلي:
• التخطيط للموضوع
• البت في االنشطة
• اختيار مالبس الحفل ( سواء كانت غير رسمية أو رسمية)
تحديد الزمان والمكان
• اتخاذ قرار بشان من يدعون للحفل
• إرسال الدعوات
• تحديد الطعام/المشروبات لخدمة الضيوف وكيفية الخدمة
• التخطيط لألدوار بما في ذلك المقدمين  ،مسئولي التحية  ،والموزعين
• طهي الطعام
• صنع أو شراء الزينة المستخدمة في الحفل
• صنع أكياس هدايا (مثل أكياس الشاي المصنوعة من النعناع في الحديقة  ،أو الريحان أو التوابل الصغيرة  ،أو البذور)
• تزيين برج الحديقة
• التخطيط للترفيه بما في ذلك الموسيقي  ،العروض الغنائية
• إجعل اثنين من الطالب يقومون بتنظيم البطاقات في تسلسل منطقي علي اللوح
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الدرس الثالث :بطاقات الدعوة

مهارات لغوية

األسبوع السابع

نمو النبات
25
دقيقه

نشاط تمهيدي:
ّ
كصف كامل قم بمراجعة القائمة واتخاذ القرارات السريعة حول كل من القرارات قبل أن تبلغ في محتوي الدعوات.
اشرح انهم سيقومون بدعوة الناس إلى الصف للمشاركة في عيد الحصاد واالحتفال بالتعلم .اشرح أنه في هذا الدرس،
سيقوم الطالب بتوجيه دعوات لتقديمها إلى عائالتهم وضيوفهم .معا  ،يجب على الطالب تحديد المعلومات التي يجب
أن تكتب علي الدعوات .ستحتاج إلى التاكد من ان الدعوات تتضمن التاريخ والوقت والمكان ونوع المالبس و صحة الكتابة.

حان الوقت لكتابة الدعوات!!
اشرح للتالميذ أن هذه الدعوات ستكون متعددة األغراض .باإلضافة إلى ذلك ،سوف يشارك الطالب بواحدة من الوصفات
التي سيتم تقديمها في يوم الحصاد .يجب علي الطالب اختيار وصفتهم المفضلة .يستطيعون إما كتابة الوصفة
علي دعواتهم أو علي ظهر وصفة مطبوعة و جاهزة .حتى انه من الممكن أن يقص الوصفة و يلصقها على الدعوة
باستخدام الصمغ.
قم بتشجيع الطالب على اإلبداع! وعند االنتهاء من الدعوات  ،يجب علي كل طالب تسليمها إلى عائالتهم أو إلى الضيوف

5
دقائق

التقييم النهائي:
قم بتوزيع الموارد التي يحتاج إليها الطالب لعمل الدعوات  .أترك للطالب بضع دقائق للتفكير في و عمل رسم تخطيطي
أو كتابة مبدئية في المذكرات النباتية الخاصة بهم يجل أن يجيبوا على هذه األسئلة :كيف تشعر قبال االحتفال المقبل
علينا ؟ لماذا تعتقد انك تشعر بهذا الشعور؟ ما الذي يمكنك فعله لمعالجة مخاوفك ؟ ماذا ستفعل لضمان حضورأحد
افراد العائلة أو األصدقاء إلى االحتفال ؟
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مصادر األسبوع السابع
Lesson 3: You’re Invited

 في النسخة اإلنجليزية186  انظر صفحة،لألفكار اإلضافية

Digging Deeper

Mobile Cooking Cart

Evite
National Wildlife Federation
Powtoon
The Bully Project
The Bully Project Mural
EWG’s 2016 Shoppers Guide to
Pesticides in Produce
Harvard Health Publications: Organic food no
more nutritious than conventionally grown food
Rachel Carson
The Omnivore’s Dilemma: Young
Readers Edition
Seed: The Untold Story
The Supreme Court Says The Tomato Is A
Vegetable — Not a Fruit
Serving Up MyPlate Level 3
Captain Planet Foundation Mobile
Cooking Cart Recipes

Lesson 1: Healthy Choice

منهج آلة برونكس الخضراء

MyPlate website
6 Essential Nutrients and Their Functions
Harvard T.H. Chan School of Public Health
webpage on fiber
Serving Up MyPlate Curriculum
Food N’ Me

Lesson 2: Menu Math
Captain Planet Foundation’s Mobile
Cooking Cart
USDA National Retail Report on Specialty Crops
Captain Planet Foundation’s Recipes
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األسبوع السابع

نمو النبات

نمو النبات
Journaling

Language Arts Math

Encourage your class to add a food journal in their Plant Journals.
•

Document everything you eat for a day or week.

•

Review your food journal. Where do you see trends? How could you graph the data? What did
you find surprising? Did you notice anything that you want to change? Why?

Nutrition Fact
Comparison

Science

Ask students to bring in the Nutrition Fact labels from an assortment of food items—both healthy
and unhealthy—from home. Make sure you bring in a variety as well. Walk students through reading
a Nutrition Fact label. Ensure you cover the meaning of both serving size and calories, and dig into
the different types of fats and carbohydrates. Challenge students to locate the essential nutrients on
a food label. For more information on reading Nutrition Fact labels, refer to a nutrition lesson.
After students are Nutrition–Fact–label literate, ask them to work in teams to sort labels from
unhealthiest to healthiest and explain their reasoning to the class.
Extend the lesson by looking at different ingredients in food. Help students identify processed
versus unprocessed ingredients and their differing effects on health.

منهج آلة برونكس الخضراء

193 | كل الحقوق محفوظة © ستيفن رتز.
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األفكار اإلضافية

نمو النبات
Bullying Plants

Art Science

Invasive species are one of the leading threats
to native plants and wildlife. According to the
National Wildlife Federation, approximately
42% of threatened or endangered species
are at risk primarily due to invasive species.
Invasive species can be plants, animals, fish,
fungi, bacteria, seeds, or eggs—anything that
is not native to the local ecosystem. Species
that aggressively grow and reproduce quickly,
have the potential to cause harm, and are
labeled “invasive.” Such harm may come
in the form of damage to the environment,
economy, or human health. Invasive plants
have many characteristics in common with
bullies.
Prompt students to compare adjectives used
to describe invasive plants and school bullies
using a Venn Diagram. Then discuss: What
can we do about both of these invasive and
pervasive issues? What would a non–invasive
plant say to an invasive plant? What would
they tell each other about the sun, their roots,
or their history? What would their thoughts
be on immigration? As they learn about both
types of “invaders,” they come up with ways
to build awareness around the two important
issues, for example:
•

Create a cartoon, slogan, and/or poster to help stop bullying, by using plants as a metaphor for
bullying. Students can also use an animation app.

•

Write and present a skit to build awareness around bullying, by using plants as a metaphor.

•

Make a video to build awareness around bullying.

You may also want to use resources on bullying.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األفكار اإلضافية

نمو النبات
Conventional vs. Organic

Social Studies

What is all hype around organic foods? Is it just hype or is it worth the extra expense? There is a
plethora of research about the adverse effects of conventionally–grown food and the benefits of
organic food. In this lesson, your students conduct research from books, articles, and videos on the
pros and cons of conventional and organic farming. First, assign a role to each student so that they
assume that character’s perspective as they conduct research in preparation for a class debate. Roles
can include:
Pro Conventional

Pro Organic

A grocery store owner

A person who lives near a conventional farm

A family with limited and fixed income

An environmentalist

A farm worker on a conventional farm

A small family–owned farm farmer

The owner of a conventional farm

A nutritionist

A nutritionist

A family with flexible spending habits

A researcher

A person with a chronic health problem or allergies

Once they have a solid understanding of the benefits and drawbacks of conventional and organic
food, conduct a class debate. Refer to Week 4 Lesson 3 for tips on how to conduct a debate.
You may wish to use the following resources in class:
•

Information about pesticides in produce

•

Organic versus conventional food

•

Rachel Carson

•

The Omnivore’s Dilemma: Young Readers Edition

•

Seed: The Untold Story
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األسبوع السابع

األفكار اإلضافية

نمو النبات
Electronic Invitations

Technology Art

While handmade invitations are thoughtful and appreciated by many of us, we often receive digital
invitations. Digital invitations have the benefit of making it easy to track guest replies and send
reminders and important updates to guests. Creating digital invitations is a useful skill. Select a
digital invitation tool and demonstrate how to create a personalized invitation. Upload a photo and
create a free customized invitation. Students will need to have email addresses to send individual
invites. You could also create a class account for the whole class to use use. Students will also need
to know the email addresses of guests they plan on inviting.
Another digital option is to use web–based art tools, such as Google Drawings, to make invitations.
These can be sent by email or printed to be hand–delivered.
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األفكار اإلضافية

نمو النبات
Fruit or Vegetable?
Who Rules?

Social Studies Language Arts

Share an article about the 1893 ruling on tomatoes and discuss the key points of the interesting 1893
ruling:
•

“Botanically speaking, tomatoes are the fruit of a vine, just as are cucumbers, squashes, beans,
and peas.”

•

“In the common language of the people, whether sellers or consumers, all these are vegetables
which are grown in kitchen gardens, and which, whether eaten cooked or raw, are, like potatoes,
carrots, parsnips, turnips, beets, cauliflower, cabbage, celery, and lettuce, usually served at
dinner in, with, or after the soup, fish, or meats, and not like fruits, generally a dessert.”

Ask students, what they think about this and what they think of the fact that farmers still have to pay
tariffs on tomatoes even though as a fruit, the tariffs wouldn’t apply.
Now, as a creative writing exercise, have students respond to the following prompt, from the point of
view of a vegetable or fruit: Vegetables are for dinner and fruits are for dessert. Write from the point
of view of a vegetable or fruit.

In the Kitchen

Cooking

Try out some of the recipes that your class will
be cooking for next week’s feast. That way,
students will get practice making the dish, better
understand quantities, and make sure that dish will
work. Because you will likely need all of the Tower
Garden produce for next week, you may need to
get the items from a grocery store. Alternatively,
you could make some of the recipes (that can be
refrigerated) this week.
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األفكار اإلضافية

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!

مقدمة األسبوع الثامن

من بذرة إلى
مائدة الطعام!

مقدمة األسبوع:
حتى هذه النقطة من الدراسة؛ كان كامل تركيز الطالب علي النباتات وما تحتاج إليه للنمو و االذدهار .تماما مثل النباتات،
يحتاج جسم اإلنسان أن يكبر و ينمو بشكل صحيح من الرعاية و االهتمام  .يحتاج اإلنسان إلى المياه الغنية بالمغذيات مثل
حاجة النباتات إلى هذه المياه؛ ونحن بحاجه إلى األطعمة الغنية بالمغذيات أيضاً  .في هذا األسبوع  ،أطلب من الطالب النظر
إلى النظام الغذائي طعامنا الصحي ،والتفكير في كيفية تأثير االطعمة والمشروبات التي نستهلكها على أجسادنا .و
التفكير في كيفية استخدامه لتوجيه
باإلضافة إلى الدروس األسبوعية الثالثة  ،خطط لقضاء أقضي بعض الوقت هذا األسبوع مع طالبك للتحضير إلحتفال األسبوع
الثامن .وقت في الدرس الثاني  ،سيقوم طالبك بتصميم القائمة وفي الدرس الثالث  ،سيقومون بعمل دعوات الضيوف.
هذه الدروس سوف تساعد في توجيه بعض من هذا اإلعداد  ،ولكن سيكون عليك القيام بعمل إضافي مع أوبدون الطالب
لضمان نجاح التحضير لهذا الحدث.

السؤال األساسي:

كيف يمكننا إطعام عائالتنا وجبات صحية و نظيفة؟
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األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

نصائح للمشروع :
• تأكد من تخصيص بعض الوقت لتفاصيل التخطيط وإعداد
الغرفة وتنظيف الطعام
• فكر في التخطيط لبروفة لتغطية توقيت الحدث وكذلك
المسؤوليات الفردية
في الدرس الثاني  ،سيقوم الطالب بحساب مقدار التكلفة
لزراعه جميع المحاصيل في الحديقة باستخدام البيانات الخاصة
بورقه تتبع خزان المغذيات .قم بالتحقق من نسختك من ورقة
المتابعة للتاكد من دقه البيانات وتحديثها التي تساءل عنها
طالبك علي الرسم البياني أعلم – أريد أن أعلم – تعلمت أن
وبهذه النقطة  ،قد يكون قد تم الرد علي العديد من االسئلة

نصائح للزراعة:
تاكد من بدء جولة جديدة من النباتات
اآلن  ،إذا لم تكن قد بدأت بالفعل في
عمل شتالت جديده في األسبوع السابع.
هذا األسبوع  ،ومعظم النباتات ستؤكل
 ،و ال تريد أن يكون البرج فارغه لفتره
طويلة.

• تاكد من تحديث القسم الثالث للجزء المتعلم بجميع
المعلومات الجديدة التي تعرفها أنت وطالبك اآلن مع الطالب ،
ناقش كيف يمكنك مشاركة هذه المعلومات مع الضيوف في
االحتفال
• يجب أن تقوم ببعض البحوث علي موقع حديقة البرج لمعرفة
كيفيه حصاد أنواع مختلفه من النباتات .إبدأ بقراءة معلومات
الحصاد .لمزيد من المعلومات
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الدرس األول :األمراض المنقولة من بكتريا الطعام
األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
مقدمة الدرس:
وفقا لمراكز السيطرة علي األمراض والوقاية منها ؛ كل عام  ،واحد من كل سته أميركيين يمرضون ،من
البكتيريا التي تنمو على الطعام .من هؤالء الناس  128,000يذهبون إلى المستشفى للعالج  ،و منهم
 3,000يموتون .وبما أننا مستعدون لحصاد المحاصيل ألطعام الضيوف  ،فيتعين على التالميذ أن يتعرفون
على كيفيه تكاثر الكائنات المجهرية الضارة علي الغذاء في ظل الظروف المناسبة .سوف يتعلم الطالب
أيضاً تقنيات للحفاظ علي الغذاء آمن و نظيف.

األهداف التعليمية
أستطيع....
• إثبات فهم الممارسات الهامه للسالمة الغذائية و وصف كيف يمكن لبكتيريا معينهأن تسبب المرض
• إنشاء ملصق مع رسالة عن القواعد الهامة لسالمة الغذاء

استراتيجيات التقييم والتفكير
• قم بقراءة ردود الطالب المدخلة في المذكرات النباتية لقياس فهم الطالب لقراءة هذا المقال
• اطلب من الطالب التقييم المتبادل لملصقات سالمة األغذية الخاصة ببعضهم البعض .أترك الطالب يتجولون
في الغرفة و مشاهدة الملصقات وترك ردود على ورق المالحظات (بوست إت) يمكنهم كتابة شيئين مما
أعجبوا به في عرض المبدعين األخرين و شيئ واحد يحتاج إلى التصحيح و النصح.

التقييم النهائي:
استخدم التقييم التابع لهذا الدرس في مصادر الطالب حول تعليمات سالمة الغذاء لمعرفة ما إذا كان الطالب
قد فهموا أهم الرسائل حول كيفيه التعامل مع الطعام ونقله  ،وإعداد الطعام بطريقه أمنة.

اقتراحات التمايز
استخدم هذا الفيديو حول سالمة األغذية لدعم تعلم
الطالب الذين يحتاجون للمساعدة في القراءة.

مثل إكوالي  ،و قراءة المعلومات المختلفة حول
أعراض ومضاعفات االلتهابات الناتجة عن اإلكوالي.

• قم بعمل بحثي أكثر تعمقا في مختلف أنواع
مسببات األمراض المنقولة عن طريق األغذية.
وقد يكون بعض الطالب مستعدين استخدام
الستخدام مستوي أعلى من المواد التعليمية
كمصادر للعثور علي أحدث المعلومات عن البكتريا

• يمكنك توسيع المفاهيم في هذا الدرس للطالب
المهتمين في الحصول علي معلومات أكثر عن
التحدث إلى بعض األخصائيين و األطباء للتعرف على
تأثير هذه الميكروبات على الجسم.
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علوم

:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Obtaining, Evaluating, and
Communicating Information

Obtaining, evaluating, and communicating information in 3–5 builds on K–2
experiences and progresses to evaluating the merit and accuracy of ideas
and methods.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.1
Grade 3
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.3.2
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.1
Grade 4
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.4.2
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.1
Grade 5
Reading: Informational Text
CCSS.ELA–LITERACY.RI.5.2

Key Ideas and Details
Ask and answer questions to demonstrate understanding of a text, referring explicitly
to the text as the basis for the answers.

Key Ideas and Details
Determine the main idea of a text; recount the key details and explain how they
support the main idea.

Key Ideas and Details
Refer to details and examples in a text when explaining what the text says explicitly
and when drawing inferences from the text.

Key Ideas and Details
Determine the main idea of a text and explain how it is supported by key details;
summarize the text.

Key Ideas and Details
Quote accurately from a text when explaining what the text says explicitly and when
drawing inferences from the text.

Key Ideas and Details
Determine two or more main ideas of a text and explain how they are supported by
key details; summarize the text.
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!من بذرة إلى مائدة الطعام

الدرس األول :األمراض المنقولة من بكتريا الطعام
األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
المواد والتحضير
قبل تدريس الدرس  ،قم بالبحث عن األمراض المنقولة عن طريق األغذية علي شبكة اإلنترنت .اثنين من
المواقع المفيدة ما يلي:
• المواد المسببة لألمراض التي تنقلها األغذية
• خطه سالمة األغذية لكيفيه مشاركه هذه المعلومات مع الطالب .يمكنك توفير الوصول إلى أجهزة
الكمبيوترأو األيباد ،أو حتى طباعة المعلومات لتمريرها على الطالب.
بعد تدريس الدرس األول  ،سيكون الطالب علي استعداد لحصاد محاصيلهم واعداد الطعام .يجب جدولة الوقت
لكل من هذه االنشطة في غضون اليوم أو اإلثنين التابعين.

مفردات الدرس
المرض  ،البكتيريا  ،الكائنات المجهرية  .،إكوالي  ،السالمونيال  ،الفيروس

.كل الحقوق محفوظة © ستيفن رتز | 202

منهج آلة برونكس الخضراء

علوم

الدرس األول :األمراض المنقولة من بكتريا الطعام

علوم

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10
دقائق

التقييم المبدئي و التمهيد:
قم باستطالع سريع لمعرفة من من الطالب على دراية بقاعدة الخمس ثواني  .إسأل طالب واحد
لوصفها للصف ثم إسال باقي الطالب ما إذا كانوا يعتقدون أن تلك القاعدة هي النصيحة السليمة.
كصف كامل  ،باختصار قم بمناقشة األسباب لماذا ولماذا ال يعتقدون أن قاعدة الخمس ثواني سليمة.

10
دقائق

قم بتوزيع المادة العلمية عن سالمة األغذية واطلب من الطالب الكتابة في مذكراتهم و أن يوضحوا
رأيهم في المقال
أخبر الطالب أن بعض األطعمة أكثر عرضة للبكتيريا من غيرها .البطيخ مثال  ،مع أنها تحتوي على
جد من األطعمة األكثر جفافا مثل المكسرات مثال .ناقش
رطوبة عالية إال أنها تصبح ملوثه أسرع بكثير ً
الطالب لماذا تعتبر هذه المعلومة منطقية.
اشرح للطالب انهم سيتعلمون في هذا الدرس كيف يمكن ألنواع معينه من الكائنات المجهرية أن
تنمو علي الطعام وتجعلنا مرضي ومع ذلك  ،إذا تم التعامل مع المواد الغذائية  ،ونقلها  ،وإعدادها
بعد مجموعة من إجراءات سالمة األغذية  ،يمكن تجنب األمراض التي تنقلها األغذية إلى حد كبير.
أخبر الطالب انه في كل عام يصاب واحد من كل سته أمريكيين بالمرض بسبب مسببات االمراض
المنقولة باالغذيه بما في ذلك البكتيريا أو الفيروسات أو الكائنات المجهرية األخرى .استعراض
الحقائق لمختلف مسببات األمراض المنقولة باألغذية وكذلك المصادر المحتملة للتلوث .حدد كل
مرض و ابحث عنه علي الموقع للحصول علي معلومات أكثر تفصيال .وقم باإلشارة إلى أنه بالرغم
من أن العديد من مسببات االمراض متصلة باللحوم والمأكوالت البحرية ومنتجات ألبان إال أن الفواكه
والخضراوات غير النظيفة وغير المطبوخة يمكن أن تكون أيضاً مصدراً لألمراض المنقولة عن طريق
األغذية .و لذالك تطلب المطاعم جميع العمال غسل اليدين قبل العودة للعمل و تتطلب الحكومة كل
المطاعم تعليق الفتة عليها إعالن عن غسل اليدين قبل أي عمل.
Foodsafety.gov
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الدرس األول :األمراض المنقولة من بكتريا الطعام

علوم

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
20
دقيقه

قم بتوزيع المادة العلمية عن سالمة األغذية واطلب من الطالب الكتابة في مذكراتهم و أن يوضحوا
رأيهم في المقال
أخبر الطالب أن بعض األطعمة أكثر عرضة للبكتيريا من غيرها .البطيخ مثال  ،مع أنها تحتوي على
جد من األطعمة األكثر جفافا مثل المكسرات مثال .ناقش
رطوبة عالية إال أنها تصبح ملوثه أسرع بكثير ً
الطالب لماذا تعتبر هذه المعلومة منطقية.
اشرح للطالب انهم سيتعلمون في هذا الدرس كيف يمكن ألنواع معينه من الكائنات المجهرية أن
تنمو علي الطعام وتجعلنا مرضي ومع ذلك  ،إذا تم التعامل مع المواد الغذائية  ،ونقلها  ،وإعدادها
بعد مجموعة من إجراءات سالمة األغذية  ،يمكن تجنب األمراض التي تنقلها األغذية إلى حد كبير.
أخبر الطالب انه في كل عام يصاب واحد من كل سته أمريكيين بالمرض بسبب مسببات االمراض
المنقولة باالغذيه بما في ذلك البكتيريا أو الفيروسات أو الكائنات المجهرية األخرى .استعراض
الحقائق لمختلف مسببات األمراض المنقولة باألغذية وكذلك المصادر المحتملة للتلوث .حدد كل
مرض و ابحث عنه علي الموقع للحصول علي معلومات أكثر تفصيال .وقم باإلشارة إلى أنه بالرغم
من أن العديد من مسببات االمراض متصلة باللحوم والمأكوالت البحرية ومنتجات ألبان إال أن الفواكه
والخضراوات غير النظيفة وغير المطبوخة يمكن أن تكون أيضاً مصدراً لألمراض المنقولة عن طريق
األغذية .و لذالك تطلب المطاعم جميع العمال غسل اليدين قبل العودة للعمل و تتطلب الحكومة كل
المطاعم تعليق الفتة عليها إعالن عن غسل اليدين قبل أي عمل.
Foodsafety.gov
5
دقائق

التقييم النهائي:
أخبر الطالب أنهم اآلن وقد تعلموا عن سالمة األغذية  ،فإنهم مستعدون للحصاد وإعداد الطعام
لالحتفال  .إلغالق الدرس  ،أطلب من الطالب إظهار ما تعلموه من خالل استكمال التقييم النهائي
لسالمة الغذاء من مصادر الطالب.
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الدرس الثاني :حساب التكلفة باألرقام العشرية
األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
مقدمة الدرس:
في األسبوع الماضي  ،استخدم الطالب سعر المخزن من المكونات المختلفة لحساب التكلفة االجمالية العداد
كل من الوصفات التي سيقدمها طالبك في احتفال الحصاد .اليوم  ،سوف يقوم طالبك بتقدير التكلفة اإلجمالية
لمجموع جميع المدخالت التي تم استخدامها
سيقومون بفرز كل المدخالت  ،في الحديقة ،بما في ذالك المياه المخلوطة بالمعادن التي تم استخدامها في
الزراعة .وبحلول نهاية الدرس  ،سيقوم طالبك بتوليد أفكارهم الخاصة بريادة األعمال حول كيفيه استخدام
مهاراتهم المكتشفة في البستنة للبدء في عمل تجاري.

األهداف التعليمية
أستطيع....
 .1حساب المدخالت التي استخدمناها في الحديقة وتقدير التكاليف
 .2أن أقارن تكاليف إنتاج برج الحديقة بالمنتجات التي تشتري من المتجر

استراتيجيات التقييم والتفكير
• هل يستخدم الطالب معيار التقييم الخاص بمدخالت المذكرات اليومية لتقييم الكتابة الخاصة بهم؟ عند اقترابك
من نهاية الوحدة  ،اطلب من الطالب مقارنة إدخاالت المذكرات في األسبوع األول و مدخالت هذا األسبوع .اإلدخال.
إسأل الطالب هل تحسنتم ؟ كيف؟ جمع المذكرات النباتية الطالبية والنشرات الحسابيه للتحقق من قدرة الطالب
علي إكمال حسابات الرياضيات بدقه

التقييم النهائي:
إسال الطالب أن يقوموا بحل واحدة إلى اثنتين من المسائل الكالمية المناسبة إظهار خطوات العمل الموصلة
لإلجابة النهائية

أمثلة:
• إذا قمت بإضافة  50جالون من المياه إلى حديقة البرج وكل جالون تكلفته  ، 0.10 $ما هي التكلفة االجمالية
لجميع المياه المضافة ؟
• إذا قمت بإضافة  54جالون من المياه إلى حديقة البرج وكل جالون تكلفته  ، $0.09ما هي التكلفة االجمالية
لجميع المياه المصافة؟
• إذا قمت أضافة  54جالون من المياه إلى حديقة البرج وكل جالون تكلفته  ، $0.12ما هي التكلفة االجمالية
لجميع المياه المضافة؟

اقتراحات التمايز
• اضبط معايير الرياضيات في الدرس لتناسب قدرة الطالب إذا كانت تلك األمثلة سهلة جدا  ،أعطهم مسائل أكثر
صعوبة من خالل مطالبتهم باستخدام المبالغ الدقيقة والتسعير إلى العالمة العشرية  ،وتوسيع الدرس عن طريق
طلب حسابات أخرى مماثلة
• إذا كنت أنت وطالبك تريدون حساب تكلفة الكهرباء  ،سوف تحتاج إلى عداد الكهرباء .قم بتوصيل حديقة البرج في
المتر  ،وقم بقياس لعدد الساعات الكهربائية المستخدمة في يوم واحد .للحصول على كم الكهرباء المستخدمة
في الفترة كاملة؛ اضرب تكلفة اليوم الواحد في عدد األيام التي استخدمت فيها الكهرباء.
• فكر في تقسيم الصف إلى فرق لعمل محل تجاري لبيع و شراء الخضراوات في الصف.
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حساب

:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Constructing Explanations and
Designing Solutions

Constructing explanations and designing solutions in 3–5 builds on
K–2 experiences and progresses to the use of evidence in constructing
explanations that specify variables that describe and predict phenomena
and in designing multiple solutions to design problems.

Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Operations & Algebraic Thinking

Multiply and divide within 100

CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.C.7

Fluently multiply and divide within 100, using strategies such as the relationship
between multiplication and division (e.g., knowing that 8 × 5 = 40, one knows 40 ÷ 5 =
8) or properties of operations. By the end of Grade 3, know from memory all products
of two one–digit numbers.

Grade 3
Operations & Algebraic Thinking

Solve problems involving the four operations, and identify and explain
patterns in arithmetic.

CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.D.8

Solve two–step word problems using the four operations. Represent these
problems using equations with a letter standing for the unknown quantity. Assess
the reasonableness of answers using mental computation and estimation strategies
including rounding.

Grade 4
Operations & Algebraic Thinking

Use the four operations with whole numbers to solve problems.

CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.A.3

Solve multistep word problems posed with whole numbers and having whole–number
answers using the four operations, including problems in which remainders must be
interpreted. Represent these problems using equations with a letter standing for the
unknown quantity. Assess the reasonableness of answers using mental computation
and estimation strategies including rounding.

Grade 4
Numbers & Operations in Base Ten

Use place value understanding and properties of operations to perform
multi–digit arithmetic.

CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.B.4

Fluently add and subtract multi–digit whole numbers using the standard algorithm.

Grade 4
Numbers & Operations in Base Ten

Use place value understanding and properties of operations to perform
multi–digit arithmetic.

CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.B.5

Multiply a whole number of up to four digits by a one–digit whole number, and
multiply two two–digit numbers, using strategies based on place value and the
properties of operations. Illustrate and explain the calculation by using equations,
rectangular arrays, and/or area models.

Grade 5
Numbers & Operations in Base Ten

Perform operations with multi–digit whole numbers and with decimals to
hundredths.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.B.5

Fluently multiply multi–digit whole numbers using the standard algorithm.

Grade 5
Numbers & Operations in Base Ten

Perform operations with multi–digit whole numbers and with decimals to
hundredths.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.B.7

Add, subtract, multiply, and divide decimals to hundredths, using concrete models or
drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the
relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method
and explain the reasoning used.
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األسبوع الثامن

!من بذرة إلى مائدة الطعام

الدرس الثاني :حساب التكلفة باألرقام العشرية
األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
المواد والتحضير
تكلفه برج الحديقة وجميع المدخالت ستكون حوالي  $692دوالر .بما في ذالك المعدات و المياه و المعادن .
المنتجات التي خرجت من الحديقة تساوي حوالي  . 790 $قم بمراجعة ورقه تتبع خزان المغذيات قبل تدريس هذا
الدرس للتأكد من أن البيانات التي ستحتاجها أنت وطالبك لهذا النشاط كاملة .إذا كنت قد قمت بالحفاظ علي ورقة
متابعة واحدة واحدة كصف كامل  ،قم بتقديم نسخة لكل طالب.
قم بحساب تكلفة المدخالت بما في ذالك حساب التكلفة اإلجمالية للمياه  ،مزيج المعدنية  ،والبذور المضافة إلى
حديقة البرج .إذا كنت تريد ان تشمل تكلفه الكهرباء  ،وبرج الحديقة نفسه فالتفعل .سيتوقف ذالك على تخطيطك
للعمل و مستوى الطالب.
قم بزيارة محالت البقالة لجمع أسعارالخضروات القابلة للمقارنة بما عندك في الحديقة من نباتات
يجب أيصاً البحث في وقت مبكر للعثور علي سعر الجالون الواحد أو لكل لتر للمياه التي أضفتها إلى برج الحديقة.
المعباه في زجاجات  ،وهذا السعر عموما يتراوح من  $0.99إلى  $1.99إذا كنت تستخدم ماء الصنبور  ،يجب القيام
بالمزيد من البحوث والحسابات .وفي في الواليات المتحدة  ،تفرض بلديات المياه رسوما علي المياه في وحدات
 100قدم مكعب أو يساوي  748جالون .أو  $0.09للجالون الواحد .وهذا يعني  50 ،جالون من المياه المضافة إلى
حديقة البرج سيكلف فقط $4.50

المفردات
المدخالت  ،التكلفة  ،منظم
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حساب

الدرس الثاني :حساب التكلفة باألرقام العشرية

حساب

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
5

التقييم المبدئي:

دقائق

أسال الطالب للعمل مع مجموعات لسرد جميع الفوائد التي تعلموها عن الزراعة في برج الحديقة علي ورقه من الصفر.
وتشمل اإلجابات المحتملة:

زراعة األغذية المغذية واللذيذة
• تجنب استخدام مبيدات األعشاب والمبيدات الحشرية
• معرفة أين ياتي طعامهم بالضبط
• تعلم كل شيء عن النباتات
• جعل العلوم والرياضيات  ،والفنون اللغوية قائمة علي المتعة و المرح
• توفير المال عن طريق زراعه الغذائية الخاصة بك
ناقش مع الطالب هذه الجملة (تكاليف زراعة الطعام الخاص بك أقل بكثير من تكاليف شراء الطعام) هل هذه العبارة
صحيحة أم ال .اشرح للطالب انه في درس الرياضيات اليوم  ،سيستخدمون البيانات الشاملة التي تم جمعها من خالل
المشروع لمعرفه ما إذا كان بإمكاننا التوفير عن طريق الزراعة في حديقة البرج.

25

الموجه
العمل
ّ

دقيقه

• إسأل الطالب أن يستخرجوا صحائف تتبع خزان المغذيات .و قم بعرضها أو عرض نسختك على كاميرا المستندات ثم اطلب
من التالميذ العثور علي الكمية اإلجمالية من المياه المحتوية على المغذيات؛ التي قمت بإضافتها إلى حديقة البرج ثم
اضرب هذا الرقم بالتكلفة لكل جالون يساوي حوالي  .¢1وهذا يعني ان كل  10مل تقريبا  .¢10وقد حدد الطالب التكلفة
االجمالية لمزيج المعدنية التي تمت اضافتها إلى حديقة البرج.
• اطلب من الطالب أن يحسبوا العدد اإلجمالي لمختلف أنواع المحاصيل المزروعة .تختلف تكاليف أكياس البذور  ،ولكن
يمكنك تعيين التكلفة التقريبية لكل كيس بذور حوالي  $ 2.00وقد يضرب الطالب عدد أنواع البذور المعينة لبعض
التالميذ .أو للعثور علي التكلفة التقريبية للبذور التي زرعت .و بعد ذالك يقوم الطالب بجمع المجموع النهائي لكل
التكاليف.
• ناقش التكلفة اإلجمالية لزراعة المحاصيل في برج الحديقة .هل هذا يبدو كثير من المال أو غير اقتصادي ؟ لماذا أو
لماذا ال ؟
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الدرس الثاني :حساب التكلفة باألرقام العشرية

حساب

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
5

تدريب عملي

دقائق

• استخدام تسعيرات محل البقالة لتقدير السعر و المقارنة علي سبيل المثال  ،قد تكلف رأس الخس التقليدية (واحده
من أرخص الخضروات)  $3.00في أي محل بقالة .إذا احتجت أنت وطالبك شراء الخس  ،ستحتاج إألى دفع قيمه  $60.00و
سيكون الخس من برج الحديقة هو أفضل بالنسبة لك ألنه يزرع دون استخدام مبيدات اآلفات أو كيماويات األعشاب
• في هذا المشروع  ،أنت وطالبك زرعتم و حصدتم وجبة لذيذة ومغذية لضيوفك  ،ولكن استنادا إلى االقتصاد ؛ هل
تستطيع أنت وطالبك إقناع الناس بأهمية الزراعة الهوائية  .هل نستطيع إنشاء متجرلبيع الخضار؟
• تابع النقاش حول لماذا يكلف شراء السلطة أكثر من زرعها بكثير  .هل سينمو الطالب ويبيعون الخضار أو ياخذون خطوة
أخرى ويبيعون السلطات الذواقة ؟ ما هي المزايا و العيوب لكل نموذج من نماذج التفكير السابقة ؟
10

ختام الدرس

دقائق

إسأل الطالب مراجعة ما تعلموه والرد علي المطالبة التالية في مذكراتهم النباتية ( :إذا كنت ستخطط إلنشاء األعمال
التجارية باستخدام برج الحديقة  ،ما هو نوع من األعمال التجارية التي يمكن أن تبدأها ؟ كيف يمكنك كسب المال من
برج الحديقة ؟ ما هي أنواع المحاصيل التي ستبيعها ؟ في النهاية  ،حدد المتطوعين للمشاركة بإدخاالتهم مع الصف
بأكمله.
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الدرس الثالث :القصائد الشعرية

مهارات لغوية

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
مقدمة الدرس:
بعد حصاد ناجح وتحضيرناجح لالحتفال  ،حان الوقت إليالء االحترام لحديقة البرج .في هذا الدرس  ،سيقوم الطالب
بكتابة القصائد و يرسلوها إلى حديقة البرج أو أجزاء من حديقة البرج .من خالل المبالغة  ،واللغة الوصفية ،
واالستعارة  ،والكلمات الحسية  ،فان الكلمات تتحول من التعبيرات العادية إلى غير العادية لتكريم حديقة البرج.
يستطيع الطالب مشاركة الضيوف بهذه القصائد أثناء االحتفال.

األهداف التعليمية
أستطيع أن ....
 .1أتبع الصيغة المحددة لكتابه قصيدة فريدة
 .2استخدم تقنيات وصفيه لتجميل قصيدتي
 .3أنشر قصيدتي و أشارك بعملي للجميع
 .4أقرا وأناقش القصائد مع زمالئي

استراتيجيات التقييم والتفكير
• استخدم التعليمات اليومية التالية لتشجيع التالميذ على التأمل و التعبير .اكتب بعض الجمل حول كيفيه تحول
قصيدتك من كلمات عادية إلى قصيدة شعرية .ما هي األفكار أو الخطوط التي أنت سعيد أو فخور بها ؟ مما كنت
تعاني أو تجد صعوبة ؟
استخدم المعيار التقييمي الخاص بالقصيدة (في مصادر الطالب) لتقييم أداء الطالب

التقييم النهائي:
أطلب من التالميذ تبادل االستعارة  ،التشبيه  ،أو الكلمات الحسية المستخدمة في القصيدة مع أحد االزمالء واشرح
سبب االختيار.

اقتراحات التمايز
• يمكنك السماح للطالب بكتابة القصائد بلغتهم
األصلية ( ال أنصح بذالك إال لعذر مقبول)
• اجتمع في مجموعات صغيرة أو مع أفراد من الطالب
الذين قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية
• السماح بالمزيد من الوقت للطالب الذين يحتاجون اليه
• بالنسبة للطالب األكثر تقدما  ،أطلب منهم عددا معينا
من الخطوط  ،واالستعارات  ،والتشبيات في قصائدهم.

اإلنسان  ،مع ضخ كالقلب ؛القضبان والعظام ؛ األنابيب
الوسطي باعتبارها الوريد الرئيسي أو الشريان ؛ و آنية
المصافي الزراعية تشبه األذان والعينين واألصابع
 ،وأصابع القدم .هذه االستعارة قد تساعدهم علي
كتابة قصيدة لحديقة البرج .علي سبيل المثال « ،آوه
 ،برج الحديقة  ،أنت مثلي تماما ؛ قلبك يضخ الماء
عبر عروقك» ما إذا كنت ترغب في القيام باستعراض
الرسائل اإلبداعية التصويرية التي أدخلت في األسبوع
السادس  ،الدرس الثالث.

أعطي نموذج لكيفية تجسيد برج الحديقة و كأنه جسم

تمهيد :

هذه أقرا قصيدة على الصف انظر االقتراحات في المواد والتحضيراسأل الطالب بإجراء العصف الذهني الطبقة
باستخدام األفكار علي
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Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Writing

Production and Distribution of Writing

CCSS.ELA–LITERACY.W.3.4

With guidance and support from adults, produce writing in which the development
and organization are appropriate to task and purpose.

Grade 3

Production and Distribution of Writing

Writing

With guidance and support from peers and adults, develop and strengthen writing
as needed by planning, revising, and editing. (Editing for conventions should
demonstrate command of Language standards 1–3 up to and including grade 3 here.)

CCSS.ELA–LITERACY.W.3.5
Grade 3
Language
CCSS.ELA–LITERACY.L.3.5
Grade 3
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.3.4
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.4
Grade 4
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.4.5
Grade 4
Language
CCSS.ELA–LITERACY.L.4.5
Grade 4
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.4.4

Vocabulary Acquisition and Use
Demonstrate understanding of figurative language, word relationships and nuances in
word meanings.

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text, tell a story, or recount an experience with appropriate facts
and relevant, descriptive details, speaking clearly at an understandable pace.

Production and Distribution of Writing
Produce clear and coherent writing in which the development and organization are
appropriate to task, purpose, and audience.

Production and Distribution of Writing
With guidance and support from peers and adults, develop and strengthen writing
as needed by planning, revising, and editing. (Editing for conventions should
demonstrate command of Language standards 1–3 up to and including grade 4 here.)

Vocabulary Acquisition and Use
Demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and nuances
in word meanings.

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text, tell a story, or recount an experience in an organized
manner, using appropriate facts and relevant, descriptive details to support main
ideas or themes; speak clearly at an understandable pace.

منهج آلة برونكس الخضراء
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:المعايير التعليمية للوالية
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.4
Grade 5
Writing
CCSS.ELA–LITERACY.W.5.5
Grade 5
Language
CCSS.ELA–LITERACY.L.5.5
Grade 5
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.5.4

Production and Distribution of Writing
Produce clear and coherent writing in which the development and organization are
appropriate to task, purpose, and audience.

Production and Distribution of Writing
With guidance and support from peers and adults, develop and strengthen writing
as needed by planning, revising, editing, rewriting, or trying a new approach. (Editing
for conventions should demonstrate command of Language standards 1–3 up to and
including grade 5 here.)

Vocabulary Acquisition and Use
Demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and nuances
in word meanings.

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text or present an opinion, sequencing ideas logically and using
appropriate facts and relevant, descriptive details to support main ideas or themes;
speak clearly at an understandable pace.

منهج آلة برونكس الخضراء
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الدرس الثالث :القصائد الشعرية

مهارات لغوية

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
المواد والتحضير
إبدأ الدرس بقراءة قصيدة على كل الصف .من الممكن أن تكون أي قصيدة– (المعلم اضغط هنا للتعلم الشخصي
و مراجعة أمثلة للشعر العربي) و انظر إلى مثال المسرحية الشعرية  .إنه إضافة من المترجمة إذا أردت استخدامها.
وينبغي ان تكون القصائد قصيرة إلى حد ما وبسيطه للحصول علي الفكرة الرئيسية .يجب علي الطالب التعرف علي
ما يجعل القصيدة قصيدة بمعنى الكلمة .يمكنك إستخدام قصائد نثرية أو شعرية .إقرأ المزيد لتتعلم الفرق
يمكنك اختيار قصيدة واحده من الذي سيكتبه هؤالء الشعراء من التالميذ الفرادى و المجموعات للعرض في
االحتفال  ،يمكنك أيضأ النظر في الموارد التالية أو العربية السابقة :
• القصائد شيل سيلفرشتاين
• قصائد مضحكه
• قصائد جاك بريتسكي
• النغستون هيوز
• أكثر في الحديقة بواسطة جنيفر وارد
• حول القصائد يمكنك أيضا استخدام المثال المضمن في الدرس «برج الحديقة»
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الدرس الثالث :القصائد الشعرية

مهارات لغوية

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10
دقائق

نشاط تمهيدي:
قرر ما إذا كنت ترغب في القيام باستعراض الرسائل اإلبداعية التصويرية التي أدخلت في األسبوع السادس  ،الدرس
الثالث.

تمهيد:
ّ
كصف
أقرا قصيدة عربية على الصف انظر هنا االقتراحات في المواد والتحضير .إسأل الطالب بإجراء العصف الذهني –
كامل– باستخدام األفكار علي ورقة مكتوب فيها ،في المنتصف« ،الشعر» ومن المفضل أن تكون هذه الورقة ورقة
رسم بياني .إسال الطالب ما يلي:
ما الذي يجعل الشعر مميزاً ؟ ما معنى القوافي؟ ماهي اللغة التصويرية؟
عرف هذه الصفات المستخدمة في اللغة المجازية  :مثل تشبيه  ،واالستعارات  ،والتجسيد و السجع
اآلن  ،أقرا قصيدة للصف (انظر االقتراحات في المواد والتحضير) .إسال الطالب ماذا يعتقدون استنادا إلى ما سمعوا ؟ ما
هي بعض خصائص القصيدة ؟
20
دقيقه

النموذج اإلرشادي
• اشرح ان القصيدة هي نوع خاص من القصائد التي
تحتفل بشيء عادي و كأنه شيئ مهم جداً و استثنائي.
الشاعر ياخذ قراراً و يتحدث بهما بطريقه مبالغ فيها من
خالل إعطاءه صفات الحياة والتحدث اليه يذكر انه ال يجب
في موضوع القافية واإليقاع
• إشرح للطالب أنهم سوف يقومون بكتابة القصائد إلى
حديقة البرج أو البستان النابت في الصف.
استخدم اإلرشادات التالية لمساعدة الطالب علي صياغة
القصائد الخاصة بهم .يمكنك أيضاً كتابة مثال معهم.
• اختر شيئا من حديقة البرج .مثل البرج نفسه أو واحدة من
المعامل  ،واحده من النباتات الخضراء ,عملية من عمليات
التجهيز ثم استخدم كلمات خيالية لوصف الموضوع الخاص
بك من الداخل والخارج.
• إعطاء الثناء الموضوع الخاص بك أو شكرا( .آوه ،
_________!)
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• استخدم المبالغة في الصفات التي تريد الحديث عنها.
• التحدث مباشره إلى الكائن.
والنعوت والتشبيات و جميع الحواس الخمس ** استخدام
اللغة التصويرية  ،مثل االستعارات
• استخدام األفعال إلضفاء الطابع الشخصي علي الشئ أو
جلب هذا الشئ إلى الحياة.
• قم باختيار الكلمات القوية.
• استخدام الخطوط القصيرة المتكررة.
• قد تحتاج إلى مراجعه صفات اللغة التصويرية من
األسبوع السادس في الدرس الثالث  .انظر إضافة
المترجمة هناك.

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس الثالث :القصائد الشعرية

مهارات لغوية

األسبوع الثامن

من بذرة إلى مائدة الطعام!
5
دقائق

قم بتوزيع هذه القصيدة ومراجعتها مع الصف كامل
ثم حاول مساعدتهم و إعطاءهم الوقت الكافي
للتأليف و المشاركة مع زمالئهم .علي سبيل المثال:
القصيدة التالية من تأليف المترجمة

إلى أواني المصافي!
ً
المعة
يا مصفاتي يا
يا ذات القلب الصافي
ً
ساطعة
أبيض أو أسود
كنهر
ينزل منك الماء
ٍ
يسقى زهري ينمو نبتي
يا مصفاة الزرع النامي
شكرا لفواكه جذابة
شكرا لجذور تتدلى
تجمع أقراني
بالحب ّ
صف يملئه العلم
في
ٍ
ونبات يملئ بستاني
شكراً لسعادة تملئني بنجاح كالزرع النامي
تتنفس فيك بذوري
نعناع أو ريحان.
من
ٍ
يا صافية أمشي نحوك و كأني الملك البستاني
و كأني الملك البستاني !!

تأليف نجالء البدوي
يمكنك ان تسال عن المتطوعين  ،أو اختيار بعض
القصائد في مجموعات صغيرة قبل أن يشاركوا بها
في الحفل .يجب أن يتدرب الطالب على النطق الصحيح و

اإليقاع  ،للمشاركة في االحتفال .يمكنك أيضاً تسجيل فيديو
والطالب يقرأون القصائد الخاصة بهم الموسيقى الهادئة و
النبات في الخلفية
هذه قصيدة أخرى مقترحة من المترجمة و ليست من
تأليفها
أي ورد لك أهدي أنت بستان الورود ،تأليف كريم العراقي

قصيدة حوار مع بائع الزهور
أي ورد لك أهدي أنت بستان الورود
أحمر أبيض وردي منه أحلى يا خدود
إعطني األزرق لطفا فهي مرهفة الشعور
وهي حساسة جدا وبها خيط غرور
والن الحب أقوى قد رضينا بالعنود
ال دع األزرق عني واعطني ورد البنفسج
حبها فيه غموض وهدوء منه محرج
اسف اعطني األحمر عنفوان ال برود
اجمع األحمر بأزرق يا لدفء الليلكي
فهو يعني اطمئني مرجع القلب لك
–––
أعطني األسود فورا يتحاشاني الحسود
سوسن نرجس زنبق اقحوان ارجوان
ورد جوري قرنفل ياسمن زعفران
اعطني من كل لون اعطني كل الورود
أنا لو أسعدت قلبا أنا أسعدت الوجود
10
دقائق

ختام الدرس !
بعد إكمال الطالب للقصائد  ،و االردود على األسئلة المطلوبة مسبقا في التمهيد في مذكراتهم؛ قم بإعطاء الطالب
الوقت الكافي لمراجعة القصائد الخاصة بهم إما بشكل فردي أو مع زميل  .ومع انتهاء الطالب  ،يمكنهم رسم صوره
لتتماشي مع قصائدهم .
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مصادر األسبوع الثامن
 قصائد الشكر للحديقة: الدرس الثالث

:النظرة العامة

46 Sweet and Short Shel Silverstein Poems
Funny and Silly Poems for Children and Big Kids
Too (Judith Viorst)
Jack Prelutsky Poems
Classical Poems for Children
Langston Hughes Poems
Gwendolyn Brooks Poems
Nikki Giovanni Poems
Poetry Foundation: Audio Poems
Odes by Students
Poetry Soup, Ode Poems
The Literary Anatomy, Elementary Odes

How to Harvest Lettuce, Herbs, Tomatoes, & More

منهج آلة برونكس الخضراء

 سالمة الطعام: الدرس األول
FightBac.org
Foodsafety.gov
Does the 5–second rule really work?
Virtual Labs: Using the Microscope

 من طالب إلى تاجر مزارع: الدرس الثاني
ATL Urban Farms
What’s a Tower Garden Worth?
The Price of Electricity in Your State
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Journaling

Language Arts Science

Encourage your class to write additional entries in their Plant Journals. For example:
•

Write a step–by–step guide to harvesting plants in the Tower Garden. Imagine you are
explaining the process to someone with no gardening experience. What details are the most
important?

•

Poet and author Vita Sackville–West once said, “The more one gardens, the more one learns;
And the more one learns, the more one realizes how little one knows.” Respond to this quote.
After your first experience with the Tower Garden, does this saying hold true? Why or why not?

3D Print It

Technology Engineering

Instead of ordering more Net Pots for your Tower Garden you can print your own. Turn your classroom
into a makerspace if you have access to a 3D Printer. Pass out the Net Pots for the tower garden and
project a picture of a 3D net pot. Discuss the differences and how they could change the existing pod
to work with the Tower Garden. Use technology to import and modify the existing pod before printing
the new basket.
You could even challenge students to build
their own aeroponic gardens. Ask students to
bring in three empty plastic bottles to make
a 3D bottle connector to create a personal
3Dponics system. Students could then try to
grow the same plants you are growing in the
Tower Garden to see which plants work better
in the different gardens. These can be taken
home after the assignment or at the end of
the year.
Use the following links to learn more about 3D
printing:
•

3D drawing app

•

3D printing for anyone

•

Open source hydroponics

•

3D hydroponics examples

منهج آلة برونكس الخضراء
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Class Recipe Book

Language Arts Art

Transform your students into published authors. As you and your class explore and experiment
with different recipes, consider making a class book with some of your favorites. Students can add
the healthy afterschool snacks they designed in Week 7 and/or the recipes you will serve at the
feast. Bring in a handful of cookbooks so students get a sense of how authors make their recipes so
appealing that a reader can simply not resist giving them a try. Encourage students to add:
•

A creative introduction

•

Exact ingredients and amounts

•

A descriptive yet concise list of steps

•

Beautiful illustrations

You could publish a homemade book by having each student write and illustrate one recipe. Put the
recipes in order, add a table of contents, and design a cover. Then make enough photocopies for
each student in the class and use a spiral binder to make a book to send home with each student.
Alternatively, you could use an online self–publishing service for a more professional result. Keep the
book in the classroom; your current and future students will love reading a cookbook published by
students!

منهج آلة برونكس الخضراء
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Food Celebrations
Around the World

Social Studies Technology

The American holiday Thanksgiving is forever linked to food. It is an opportunity for Americans to
enjoy a bountiful harvest and give thanks for all that they have. But Thanksgiving is not the only
food–related holiday; it turns out that holidays around the world are firmly rooted in food. Start
an inquiry into these celebrations by exploring celebration of foods around the world with your
students.
Divide students into teams and have them create short presentations outlining a celebration. They
can research the origin of the holiday, a recipe, and other holiday–specific customs. To develop
technology skills, require students to build multimedia presentations.
For some more quirky food–based holidays, explore the following:
•

Tomato festival

•

Garlic festival

•

Cheese festival

In a Week 2 Digging Deeper activity, you and your students may have investigated staple crops
around the world. If so, add these food celebrations to your class bulletin board.

In the Kitchen

Cooking

Your students will be spending a lot of time in the kitchen
this week preparing recipes for the celebration. If you
find yourself with unused Tower Garden produce, have
a cook off: What can students make with these leftover
ingredients? You could even invite another class to be the
judges. Inspire students by showing them an episode of a
cooking TV show. You may also get students excited about
the potentials of kids and gardens by showing the TV show
The Chew, with guest Stephen Ritz.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األفكار اإلضافية

األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده

مقدمة األسبوع التاسع

استمرار الدورة
و بداية جديده

مقدمة األسبوع:
علي الرغم من أن االحتفال قد جاء و تولى؛ إال أن النباتات في حديقة البرج ال تزال تعيش بالصف  .من هنا يمكنك المتابعة
بأي الطرق تفضل أنت و طالبك .ومن المأمول أن تكون نهاية المشروع الذي استمر لمدة تسعة أسابيع؛ هو بداية لرحله
أكبر .رحلة واحده يتعلمون فيها المهارات االكاديمية بمستقبلهم بينما يزرعون الغذاء الصحي و ينفعون و يتفاعلون مع
مجتمعاتهم.
في هذا األسبوع  ،ستتأمل أنت وطالبك في وقفة للتفكير في كل ما تعلمتموه وإنجزتموه معاً  .في الدرس األول سيفكر
الطالب في كل الطرق التي ساعدتهم علي كيفية حل مشاكل البستنة .وفي الدرس الثاني  ،يجب أن يأخذ الطالب التقييم
النهائي و الذي قد تم أخذه في بداية المشروع في األسبوع األول  ،و ذالك لمراقبة مدي نموهم علمياً و لغوياً و اجتماعياً .
وأخيرا  ،في الدرس الثالث  ،سيكتب الطالب الرسائل إلى أعضاء المجتمع إلقناعهم بالتاثير المحتمل للحدائق اللتي تتبع
الزراعة الهوائية أو المائية مثلما زرعوا بالصف و سيكتبون أيضاً عن فوائد الوجبات الغذائية الصحية النظيفة.

السؤال األساسي:

كيف تؤثر البستنة بتقنية حديقة البرج علينا وعلى مجتمعنا ؟
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األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰراﻋﻪ

نصائح للمشروع:
• فكر في توسيع مشروع الزراعة الخاص بك  .لقد اكتشفت
أنت وطالبك النجاح و السعادة و التعاون و العمل الجماعي
بالتعامل مع حديقة برج واحدة  ،واآلن؛ يمكنك تحديد الخطوات
التالية الخاصة بك و بتالميذك.

يمكنك التفكير في بعض االحتماالت التالية:
ّ
لصفك.
• قم بتوسيع الخبرة في عن طريق إضافة برج آخر
يمكن طالبك إقناع صف آخر في محاولة البستنة بنفس
الطريقة  .مجال البستنة و يمكنكم أيضاً بدء حديقة في
الهواء الطلق تركز علي زراعة الفواكه .يمكن لمدرستك
إضافة مطبخ متنقل لتسهيل إعداد الطعام في المدرسة ؛
يمكنكم الزراعة إلرسال المنتجات إلى المنازل أو التبرع لبنك
الغذاء ؛ إطالق مشروع البستنة المجتمعية إلخراج الطالب في
المجتمع الحداث تاثير إيجابي.
• لقد قام طالبك بإنتاج حصتهم العادلة من العمل عالي
الجودة خالل المشروع و قد قمت أنت بتشجيع الطالب علي
التفكير في كيفية نموهم أكاديميا من خالل هذه الوحدة.
كيف تطورت قدراتهم العلمية والرياضية واللغوية ؟ يمكنك
اآلن إرسال الملفات الرئيسية الخاصة بالمشروع مع الطالب
أو االحتفاظ بها في المدرسة لعرضها خالل مؤتمر اآلباء
والمعلمين.
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نصائح للزراعة:
معظم  ،ان لم يكن كل المحاصيل
الخاصة بك تم حصادها بالكامل األسبوع
الماضي الحتفال الحصاد .وهذا يعني أن
لديك اآلن برج حديقة فارغ .بعد االنتهاء
من الدورة األولي  ،واآلن هو الوقت
المناسب لمحاولة تنظيف هذا النظام
للمرة األولي .لمعرفه المزيد  ،أقرا
تنظيف برج الحديقة
لقد بدأت في األسبوع السابع إعادة زرع
الشتالت في الصوف الصخري  .قم بملء
الموانئ ( المصافي الزراعية على البرج)
بالبذور المتنامية في مكعبات الصوف
الصخري الذي زرعتموه قبل أسبوعين.
يمكنك أعادة استخدام المصافي بمجرد
الغسيل اليدوي (أو غسالة الصحون في
منزلك)
إذا كان األمر أسهل لك ؛ يمكنك بدء
النباتات الخاصة بك من الشتالت بدال من
البذور .علي الرغم من أن البدء بالشتالت
له عيوبه  ،فإن له أيضاً فوائده ،وأبرزها
بداية أسرع بكثير من البداية عن بالبذور.
أقرا عن االختالفات بين الشتالت والبذور
هنا لتحدد االختيار األفضل بالنسبة لك و
لطالبك

منهج آلة برونكس الخضراء

الدرس األول :تأمالت في الزراعة الهوائية
األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
مقدمة الدرس:
لقد تعلم الطالب طرق متعددة للتفكير و التصرف لحل المشا كل ما إذا كانوا يدركون ذلك ام ال  .فقد أصبحوا
خبراء في موضوع الزراعة الهوائية و برج الحديقة  .إنهم اآلن قادرون تماما علي متابعة التوقيت المناسب
بعمل المضخة وعمل األضواء و السالمة في توصيل الكهرباء والحفاظ علي مستوي المياه والجودة للبرج
 .كما تعلم الطالب أيضاً الحفاظ على المنطقة المحيطة بالنباتات المتنامية ،وتقليم وتهذيب النباتات لزيادة
اإلنتاج .في خالل األسابيع التسعة ؛ تعلم التالميذ طرق عدة للتغلب علي التحديات التي واجهتهم في
موضوع الزراعة.

األهداف التعليمية
أستطيع....
 .1تحديد كل من المشاكل الصغيرة والكبيرة التي واجهتها أثناء زراعة المحاصيل في حديقة البرج.
 .2شرح الحلول التي استخدمناها للتغلب علي هذه المشاكل.
 .3إنشاء بطاقات لحل المشكالت الخاصة بي و بزمالئي

استراتيجيات التقييم والتفكير
استخدم معيار تقييم العرض التقديمي لتقييم ما إذا كان الطالب قد وافقو التوقعات عند المشاركة
ببطاقات حل المشكالت الخاصة بهم.

التقييم النهائي:
أسال الطالب الختيار مشكلة واجهتهم أثناء متابعة حديقة البرج و مشاركتها مع أحد الزمالء .قم بإرشاد
الطالب لوصف سبب وجود النباتات في حديقة البرج أو سبب وجود حديقة البرج نفسها إذا لم يتم التصدي
لتلك لمشكلة ؟ ما الذي يمكن أن يحدث؟

اقتراحات التمايز
• قم بعرض نموذج خاص بتوقعاتك عن طريق تقديم
مثال عن مشكله مكتوبة مسبقاً على بطاقة
حل المشكالت  .تحدث بصراحة عن توقعاتك من
العروض التقديميه للطالب .يمكنك مشاركة الطالب
بمعيار تقييم العرض النهائي (مصادر الطالب ) حتي
يستطيعون فهم و اتباع هذه المعايير.
• قم بإعطاء الوقت الكافي ؛ حسب الحاجة إذا كان
الطالب يحتاجون إلى مزيد من الوقت إلنشاء بطاقات
حل المشكال ت أو ممارسة عروضهم.
• اطلب من التالميذ العمل الثنائي أو العمل في
بدال من جعل كل طالب واحد يكتب
مجموعات صغيرة ً
و يبحث عن حل مشكله واحدة بهذه الطريقة لن
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تعطي الطالب فرصة للممارسة و التعاون فقط  ،و
لكن أيضا للقضاء على المشكلة.
• قم بتوسيع تأثير النشاط من خالل جعل الطالب
يقدمون علمهم لجمهور أكبر من الزمالء .يمكن
لصفك الذهاب إلى ّ
صف دراسي آخر أو دعوة الطالب
األصغر سنا لمعرفة المزيد عن حديقة البرج الخاصة
بك.
• حث الطالب علي تسجيل مقاطع الفيديو التي تشرح
مشاكلهم وحلولهم .يمكن للطالب تسجيل الفيديو
بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو األيباد .يمكنك حتى
إرسال الفيديو إلى ستيفن ريتز في برانكس الخضراء.

منهج آلة برونكس الخضراء

علوم

 تأمالت في الزراعة الهوائية:الدرس األول

استمرار الدورة و بداية جديده
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Asking Questions and Defining
Problems
Science and Engineering Practices
Constructing Explanations and
Designing Solutions

Asking questions and defining problems in grades 3–5 builds from grades
K–2 experiences and progresses to specifying qualitative relationships.
Constructing explanations and designing solutions in 3–5 builds on
K–2 experiences and progresses to the use of evidence in constructing
explanations that specify variables that describe and predict phenomena
and in designing multiple solutions to design problems.

Common Core State Standards (CCSS): English Language Arts
Grade 3
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.3.4
Grade 3
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.3.6
Grade 4
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.4.4
Grade 5
Speaking & Listening
CCSS.ELA–LITERACY.SL.5.4

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text, tell a story, or recount an experience with appropriate facts
and relevant, descriptive details, speaking clearly at an understandable pace.

Presentation of Knowledge and Ideas
Speak in complete sentences when appropriate to task and situation in order to
provide requested detail or clarification.

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text, tell a story, or recount an experience in an organized
manner, using appropriate facts and relevant, descriptive details to support main
ideas or themes; speak clearly at an understandable pace.

Presentation of Knowledge and Ideas
Report on a topic or text or present an opinion, sequencing ideas logically and using
appropriate facts and relevant, descriptive details to support main ideas or themes;
speak clearly at an understandable pace.

منهج آلة برونكس الخضراء
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األسبوع التاسع

علوم

الدرس األول :تأمالت في الزراعة الهوائية
األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
المواد والتحضير
لبدء الدرس  ،سيقوم طالبك بطرح التحديات التي تواجهم أثناء زراعة المحاصيل في برج الحديقة .لمراجعة
طرق عرض و حل المشكالت إضغط هنا  .بعض المشاكل قد تكون صغيره أو قليلة األهمية  ،مثل تجمع
األمالح بين أقسام البرج .والبعض اآلخر قد يكون أكبر من ذالك .إقرأ هذا المقال لتتأكد من معرفة المشكالت
الخاصة بحدائق البرج وتعرف ماذا تتوقع من الطالب أوكيفية مساعدتهم في إيجاد المشاكل و الحلول .تحتاج
إلى كروت فهرسة و كروت ملونة و بالستيك لتقويم الكروت.
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علوم

الدرس األول :تأمالت في الزراعة الهوائية

علوم

األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
10

تقديم الدرس:

دقائق

اطلب من الطالب التحول إلى زميل أ و أن يحاول أن يعمل معة تمرين العصف الذهني على التحديات
التي واجهتهم في الزراعة و أثناء المشروع ، .ثم شريك يتحول إلى زميل ب و يشاركه بمشكلة
مختلفة .يجب أن يتقاسم الطالب األفكار حتى تنفذ التحديات التي تعرضوا لها .قم بعمل مشاركة
سريعة مع كل الصف عن طريق مشاركة هؤالء الزمالء مع الجميع.
قم بمراجعة المقال حول المشاكل الشائعة عن الحدائق مع الطالب لمعرفة ما إذا كان الصف على
دراية بمشاكل مشابهة .قد تحتاج إلى ترجمة بعض النقاط إذا كنت ستشارك الطالب بالمقال .ال تشارك
باإلنجليزية أثناء التدريس باللغة العربية.
اشرح للطالب انهم سيقومون بتوثيق الحلول لمشاكل حديقة البرج على بطاقات حل المشكالت  .و
سوف يقدمون هذه البطاقات في نهاية الدرس و يعرضوها للصف بأكمله .اظهر للطالب النموذج
الذي جهزته مسبقاً  .مكتوب عليه السؤال في واجهة الكارت أو الورق المقوى و اإلجابة أو إقتراح
اإلجابة على خلفية الكارت.
10
دقائق

الموجه
العمل الجماعي
ّ
قم بتمرير معيار خطة حل المشكال ت (موجود بمصادر الطالب) ناقشهم في التوقعات حتى يكونوا
على دراية بالمطلوب منهم.
أسال كل طالب أن يقوم باختيار مشكلة واحدة يشعرون أنهم علي دراية خاصة أو خبرة بحلها أو حتى
مشكلة يشعرون أنهم يستطيعون حلها بالخبرة الشخصية  .حاول أن تختار المشكالت مع الطالب حتى ال
ينتهي بك األمر و معك  25كرت لمعالجة نفس المشكلة أو مشكلة مشابهة.
يمكن للطالب استخدام معيار التقييم الخاص بالمشكالت و الحلول (مصادر الطالب) أو وضع الخطة
لعمل بطاقاتهم عن طريق وصف المشكلة والحل و إعطاء التفاصيل الكافية للقارئ كما يمكنهم
أيضاً رسم الرسوم التوضيحية لتكملة أوصافهم على جانبي الكرت.
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علوم

األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
15
دقيقه

نشاط بطاقات تداول المشكالت:
قم بتمرير المواد التي سيحتاج إليها الطالب سوف تحتاج :أوراق مقواة أو ملونة  »11 ×« 8.5و بطاقات
فهرسة ملونة  .ستحتاج أيضاً إلى األقالم السوداء لتحديد معالم الكروت و عالمات ملونه  ،أقالم ملونه ،
أو أقالم للرسوم التوضيحية و اللوازم الفنية األخرى.
امنح الطالب  10دقائق لتصميم بطاقاتهم وبمجرد انتهاء الطالب من التخطيط ،يمكنهم التدرب على
العرض و المناقشة .يمكنك إعطاء التالميذ معيار تقييم الكروت و معيار تقييم العرض لمراجعتهما إذا
انتهو من التخطيط مبكراً
15
دقائق

ختام الدرس
بمجرد انتهاء الطالب من بطاقاتهم  ،راجع التوقعات الخاصة بالعروض النهائية و آداب االستماع و
الحوار و المناقشة من خالل المعايير التابعة للدرس (في مصادر الطالب).
امنح كل طالب فرصة للوقوف أمام الصف و تأكد من أن زمالئه سيعطونه ردود ّ
بنائه عن أدائه و أنهم
سيسدون إليه النصح عن األشياء الذي يمكن أن يحسنها في المرة القادمة .تأكد من وضع بروتوكول\
قواعد و أنظمة للتالميذ حتى يتعامل الجميع باالحترام.
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الدرس الثاني :التقييم النهائي :مقارنة البيانات
األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
مقدمة الدرس:
لقد تعلم الطالب طرق متعددة للتفكير و التصرف لحل المشا كل ما إذا كانوا يدركون ذلك ام ال  .فقد أصبحوا
خبراء في موضوع الزراعة الهوائية و برج الحديقة  .إنهم اآلن قادرون تماما علي متابعة التوقيت المناسب
بعمل المضخة وعمل األضواء و السالمة في توصيل الكهرباء والحفاظ علي مستوي المياه والجودة للبرج
 .كما تعلم الطالب أيضاً الحفاظ على المنطقة المحيطة بالنباتات المتنامية ،وتقليم وتهذيب النباتات لزيادة
اإلنتاج .في خالل األسابيع التسعة ؛ تعلم التالميذ طرق عدة للتغلب علي التحديات التي واجهتهم في
موضوع الزراعة.

األهداف التعليمية
أستطيع....
 .1تحديد كل من المشاكل الصغيرة والكبيرة التي واجهتني أثناء زراعة المحاصيل في حديقة البرج.
 .2شرح الحلول التي استخدمناها للتغلب علي هذه المشاكل.
 .3إنشاء بطاقات لحل المشكالت الخاصة بي و بزمالئي

استراتيجيات التقييم والتفكير
استخدم معيار تقييم العرض التقديمي لتقييم ما إذا كان الطالب قد وافقو التوقعات عند المشاركة ببطاقات
حل المشكالت الخاصة بهم.

التقييم النهائي:
أسال الطالب الختيار مشكلة واجهتهم أثناء متابعة حديقة البرج و مشاركتها مع أحد الزمالء .قم بإرشاد
الطالب لوصف سبب وجود النباتات في حديقة البرج أو سبب وجود حديقة البرج نفسها إذا لم يتم التصدي
لتلك لمشكلة ؟ ما الذي يمكن أن يحدث؟

اقتراحات التمايز
• قم بعرض نموذج خاص بتوقعاتك عن طريق تقديم
مثال عن مشكله مكتوبة مسبقاً على بطاقة
حل المشكالت  .تحدث بصراحة عن توقعاتك من
العروض التقديميه للطالب .يمكنك مشاركة الطالب
بمعيار تقييم العرض النهائي (مصادر الطالب ) حتي
يستطيعون فهم و اتباع هذه المعايير.
• قم بإعطاء الوقت الكافي ؛ حسب الحاجة إذا كان
الطالب يحتاجون إلى مزيد من الوقت إلنشاء بطاقات
حل المشكال ت أو ممارسة عروضهم.
• اطلب من التالميذ العمل الثنائي أو العمل في
بدال من جعل كل طالب واحد يكتب
مجموعات صغيرة ً
و يبحث عن حل مشكله واحدة بهذه الطريقة لن
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تعطي الطالب فرصة للممارسة و التعاون فقط  ،و
لكن أيضا للقضاء على المشكلة.
• توسيع تأثير النشاط من خالل جعل الطالب يقدمون
علمهم لجمهور أكبر .يمكن يمكن لصفك الذهاب
إلى فصل دراسي آخر أو دعوة الطالب األصغر سنا
لمعرفة المزيد عن حديقة البرج الخاصة بك.
• حث الطالب علي تسجيل مقاطع الفيديو التي تشرح
مشاكلهم وحلولهم .يمكن للطالب تسجيل الفيديو
بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو األيباد .يمكنك حتى
إرسال الفيديو إلى ستيفن ريتز في برانكس الخضراء.

منهج آلة برونكس الخضراء

حساب

 مقارنة البيانات: التقييم النهائي:الدرس الثاني

استمرار الدورة و بداية جديده
:المعايير التعليمية للوالية
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science and Engineering Practices
Analyzing and Interpreting Data

Analyzing data in 3–5 builds on K–2 experiences and progresses to
introducing quantitative approaches to collecting data and conducting
multiple trials of qualitative observations. When possible and feasible, digital
tools should be used.

Common Core State Standards (CCSS): Mathematics
Grade 3
Measurement & Data

Represent and interpret data.

CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.B.3

Grade 4
Measurement & Data

Draw a scaled picture graph and a scaled bar graph to represent a data set with
several categories. Solve one– and two–step “how many more” and “how many less”
problems using information presented in scaled bar graphs. For example, draw a bar
graph in which each square in the bar graph might represent 5 pets.

Represent and interpret data.

CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.B.4

Grade 5
Measurement & Data

Make a line plot to display a data set of measurements in fractions of a unit (1/2,
1/4, 1/8). Solve problems involving addition and subtraction of fractions by using
information presented in line plots. For example, from a line plot find and interpret
the difference in length between the longest and shortest specimens in an insect
collection.

Represent and interpret data.

CCSS.MATH.CONTENT.5.MD.B.2

Make a line plot to display a data set of measurements in fractions of a unit (1/2,
1/4, 1/8). Use operations on fractions for this grade to solve problems involving
information presented in line plots. For example, given different measurements of
liquid in identical beakers, find the amount of liquid each beaker would contain if the
total amount in all the beakers were redistributed equally.
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األسبوع التاسع

حساب

الدرس الثاني :التقييم النهائي :مقارنة البيانات
األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
اإلعداد و التحضير:
وفي هذا الدرس  ،سيقارن الطالب إجاباتهم من التقييم المبدئي الذي أنهوه في األسبوع األول بإجاباتهم
من هذا الدرس في األسبوع التاسع  .يجب تجهيز التقييم المبدئي قبل الشروع في هذا الدرس.
قم ببعض البحث قبل الدرس ؛ اضغط على الرابط للعثور علي بعض األمثله من مرئيات البيانات لشرح كيف
يمكن أن تساعد اآلخرين علي فهم البيانات المعقدة .استكشف أمثلة تصور البيانات في هذا الرابط  .فكر
في طرق إبداعية لمشاركة هذه االمثلة مع الطالب.

مفردات الدرس :
البيانات  ،والبيانات التصويرية ،واألدلة  ،واإلثبات ،اإلحصائات
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حساب

الدرس الثاني :التقييم النهائي :مقارنة البيانات

حساب

األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
النموذج

اإلرشاديتسلسل الدرس بالدقائق (دقيقة )45
15

االستطالع المبدئي :

دقيقه

إبدأ الدرس بمحاولة توليد التفكير حول التقدم و التعلم خالل المشروع عن طريق المطالبة التالية :
– ارفع يدك إذا كنت تعتقد انك تعرف المزيد عن النباتات اآلن مما فعلت في بداية الوحدة.
– ارفع يدك إذا كان لديك فهم أفضل عن األطعمة المغذية و الصحية.
– ارفع يدك إذا كنت تشعر بأنه يمكنك اآلن زراعة الطعام الخاص بك في الصف الدراسي  .قم بتسجيل ردود الطالب عن
تلك االسئلة .و نأمل أن تقتربوا من االتفاق اإليجابي باإلجماع .و مقارنة هذه البيانات باستجابات الطالب في بداية الوحدة.
أسال الطالب إن كان لديهم أي دليل علي كيفية التغير  .أخبر الطالب بأنهم سيعيدون الدراسة التي أخذوها في بداية
المشروع لجمع البيانات و تقديم األدلة الملموسة على هذا التقدم.
تذكر أن السؤال األول في التقييم النهائي للمشروع يجب أن تضبط له فقط  90ثانية  .قم بإعطاء الطالب  90ثانيه فقط
لسرد العديد من الفواكه والخضروات واألعشاب ما تستطيع
اطلب من الطالب أن يملؤا بقية التقييم بشكل فردي ألن ذالك الوقت هو الوقت المناسب للتفكير المستقل .سيساعدك
التقييم المستقل على الوصول إلى بيانات دقيقة.
بعد االنتهاء من التقييم النهائي ،أعطي الطالب بعض الدقائق لمقارنة ما قبل و ما بعد المشروع بهدوء
ّ
كصف كامل ؛ قم بمناقشة أي مالحظات أولية للطالب بعد مقارنة هاتين المجموعتين من البيانات الخاصة بهم  .قم
بتركيز انتباه الطالب علي الصفحة االولي من الدراسات االستقصائية .اطلب منهم مقارنه عدد من الفواكه والخضروات
التي كانو قادرين علي تحديدها في أسبوع االول بما كتبوه اليوم في األسبوع التاسع.

10
دقائق

تحدي الطالب للعمل مع مجموعاتهم ( مجموعة عمل الجداول البيانية ) للعثور علي متوسط عدد الفواكه والخضروات
التي تم تحديدها في األسبوع األول ومتوسط عددها في األسبوع التاسع لكل أفراد المجموعة .
ناقش الطالب في كيفية تقديم هذه البيانات كأدلة ملموسة علي كيفية زيادة معرفه الطالب من خالل المشروع
يمكن أن تكون البيانات في شكل رقمي غامض ويصعب فهمها .لكن قد تعلم الطالب التعبير البياني لعرض البيانات
مما يجعل األمر أكثر واقعيه وسهوله في الفهم في لمح البصر .ناقش بإيجاز فوائد مرئيات البيانات .يمكنك أيضا إعطاء
نموذج من الويب أو من ما قام الطالب بعمله في األسبوع الخامس للتذكرة .ثم أخبر الطالب بأنهم سيستخدمون البيانات
من االسئلة  7إلى  12في التقيم المبدئي و النهائئ كمصدر لتصور البيانات الذي يعرض كيفيه تغير آراء ومعتقدات
وعادات الطالب على مدى األسابيع التسعة.
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الدرس الثاني :التقييم النهائي :مقارنة البيانات

حساب

األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
15

عرض البيانات

دقيقه

إذا كان طالبك علي استعداد لتعلم نوع مختلف من التصور ،ا شرح لهم عملية إنشاء الرسم البياني للخطوط المزدوجة.
أطلب من التالميذ مناقشة هذه البيانات معأ و اترك لهم كما يعمل الطالب  ،وتعميم حول الطبقة لمساعده الطالب.
مرئيات البيانات فرصة التعبير البياني عنها .ناقش الخطوات التي يمكن للطالب اتخاذها للتاكد من ان الرسوم البيانية
الخاصة بهم واضحة  ،بما في ذلك  ،علي سبيل المثال  ،حسن الخط و تباعد األلوان المعبرة عن البيانات المختلفة.
قم بتشجيع الطالب الذين ينتهون من النظر في الرسم البياني  ،أن يبحثو عن التغيير اللذي يتعجبو له أو األكثر دهشة
بالنسبة لهم  ،و ان يشرحوا لماذا وجدوه مهماً أو مدهشاً .
مع كل الصف  ،قم بدعوة المتطوعين لتبادل تصورات البيانات الخاصة بهم  ،فضال عن التغييرات األكثر دهشة من خالل
هذه الوحدة التعليمية.
5
دقائق

التقييم الختامي للدرس
قم باستخدام استراتيجيات التفكير لتشجيع الطالب علي التفكير في مدى تغيرهم خالل مسار المشروع.
اطلب من الطالب تقسيم ورقة كاملة إلى نصفين و وضع عالمة على النصف األيمن «لقد كنت أعتقد أنني  « ....ووضع
عنوان على النصف األيسر « ّ
لكني األن أعتقد أنني  »........و أن يكتبوا على هذين النصفين نقطتين تقدموا فيهما من
خالل مشروع حديقة البرج
جمع التقييم المبدئي للمشروع التقييم النهائي للمشروع من الصف للقيام بإحصاء البيانات الخاصة بك أنت عن أداء
الصف كامل.
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األسبوع التاسع

استمرار الدورة و بداية جديده
مصادر األسبوع التاسع
األفكار اإلضافية

:النظرة العامة

Seed: The Untold Story
Green Bronx Machine website
Green Bronx Machine Facebook page
Green Bronx Machine Twitter feed
Stephen Ritz website
Stephen Ritz Twitter feed
Tower Garden website
Tower Garden Facebook page
Creating a Classroom Newspaper
Wordle
Word Clouds
Answer Garden
Perfecting the Project Display Board
10 free tools for creating infographics
Tower–to–Table Cookbook

How to Clean Your Tower Garden in 3 Simple Steps
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 حل المشكالت: الدرس األول
What’s Your Problem? Teaching Problem and Solution
12 Common Tower Garden Problems
(and How to Avoid Them)

 كيف تغيرت خالل المشروع؟:الدرس الثاني
Data Visualized: More on Teaching With Infographics

!! حاول إقناعي: الدرس الثالث
538 Good Persuasive Speech Topics
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األفكار اإلضافية

Journaling

Language Arts Science

Encourage your class to write additional entries in their Plant Journals. For example:
•

Would you recommend planting in a Tower Garden to other students? Please cite data and
evidence to support your view.

•

Describe what you liked and disliked most about the Tower Garden project. Make sure to
explain your reasoning. For items that you disliked, what would you do differently next time?

•

What advice do you have for your teacher when they teach this unit to a different group of
students?

SEED:
The Untold Story

Social Studies Science

Seeds form the basis for life all around us. They provide the food we eat and material for our
everyday lives, including the clothes we wear. Yet, seeds are under attack as a limited number
of global agrichemical companies control the majority of the world’s seeds and are choosing
singular, genetically–modified seeds over the wide variety of seeds that have met our diverse needs
throughout history. If, and when, these seeds fail, humans could face a massive collapse.
The critically–acclaimed movie, SEED: The Untold Story, tells the inspiring story of people across
the globe who are fighting back. The film also includes beautiful imagery of seeds that will deepen
student appreciation for the incredible world of seeds.
Visit the movie website to learn how to share the movie with your students.

Data Crunching with
Science Journal App

Science

If your class has been using the Science Journal App to track plant data, you can have a lot of fun
with that data, while applying data visualization skills from Lesson 2. You can export the data from
the app into a spreadsheet. You can also export all of the photos, but be sure to set up a folder for
the photos, otherwise, you will find hundreds of Tower Garden images on your desktop. With the
data and photos, students can create infographics, slideshows, websites, and so forth. Try one of the
free infographic tools.
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األفكار اإلضافية

Word Clouds

Language Arts Technology

Sum up the Tower Garden experience with a different type of data visualization, a word cloud! Ask
students to quickly write on scrap paper the first five words that come to mind. Collect the words
and enter into a web–based word cloud creator. The tools will give a larger font size and treatment
to words that appear multiple times, to indicate greater importance. Some tools even allow you to
form word clouds into different shapes such as a heart, thumbs up icon, or apple. You can also make
word clouds with a collaborative feedback tool.
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األفكار اإلضافية

Join a Larger Movement

Global Studies

Your classroom is not alone. Students and teachers all over the world are learning, gardening, and
eating healthier with Tower Gardens. Now that your students have had their first taste, connect with
Green Bronx Machine and Stephen Ritz. Stephen and Green Bronx Machine travel all over the world
inspiring students and teachers to grow their minds and their entire communities through gardening.
Reach out to share the impact of Tower Gardens in your community. Use the following websites to
get started:
•

Green Bronx Machine website

•

Green Bronx Machine Facebook page

•

Green Bronx Machine Twitter feed

•

Green Bronx Machine Instagram

•

Stephen Ritz website

•

Stephen Ritz Facebook page

•

Stephen Ritz Twitter feed

•

Stephen Ritz Instagram

•

Tower Garden website

•

Tower Garden Facebook page

Tower Garden Times

Language Arts Technology

Turn your students into journalists and publish your own Tower Garden newspaper. Brainstorm a
catchy name for your paper and come up with and a catchy slogan (e.g., All the food that’s fit to eat).
Then get to work producing your content. Students can work independently, with a partner, or in
small groups to author news stories, feature articles, and opinion pieces. Challenge them to be
ambitious and interview members of the community. What does their principal have to say about
the Tower Garden project? Assign photographers to capture informative and inspiring pictures.
Make sure the editors peer review articles before print, and put those tech–savvy students in charge
of layout.
See a lesson plan on creating a newspaper for tips and strategies to make sure your newspaper is
print–worthy!
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األفكار اإلضافية
Learning Roadshow

Language Arts Art Science

Extend the impact of your classroom’s Tower Garden by taking your learning on the road to teach
other classrooms in your school or other schools about gardening with a Tower Garden and the
benefits of healthy eating. Reserve the cafeteria, gymnasium, or multipurpose room to set up an
exhibition hall, and schedule times for other classrooms to visit and talk with your students.
Have your students work in teams of two to three students to create tri–fold displays about their
favorite Tower Garden, plant science, and nutrition topics. For example, one team might want to
focus on everything they learned about different varieties of basil. In front of their display, they could
even set out a few varieties for tasting. Another group might want to educate others about the water
cycle and share a water filter they designed and built. Let students’ interests guide the direction of
the project. Read display board tips for more information on effective project displays.
If your Tower is on casters, roll it in and set it up in the middle of the room so everyone can see the
lights and hear the sound of water trickling over plant roots.

In the Kitchen

Cooking

Take your food preparation to the next level by
finding delicious and nutritious recipes developed
by Tower Garden gardeners in the Tower–to–Table
Cookbook. Introduce your students to quinoa—a
nutrient–rich, naturally gluten–free grain—with
the Quinoa Herb Salad (p.10). Add color to your
traditional morning breakfast with the Scrambled
Eggs recipe on page 19, or serve the sweet and
spicy Rustic Tomato Mango Salsa (p.11) with chips.
Use the recipes as a starting point for your own
innovative and healthy recipes.
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مصادر
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التاريخ

االسم

تقييم ما قبل المشروع
قبل الشروع في مغامرة البستنة  ،يرجى اإلجابة على األسئلة التالية.
ليس اختبار بل نقطة بداية  ،انها عالقتك مع الفواكه والخضروات واألعشاب

 .1اكتب أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضروات واألعشاب في  90ثانية

 .2إذا كان لديك اختيار تناول حفنة واحدة من الخضار  ،فكم عدد حبات الخضار التي تتناولها في اليوم؟ ضع
دائرة حول إجابتك2.
0

2–1

4–3

 5أو أكثر

 .3إذا كان لديك اختيار تناول حفنة واحدة من الفاكهة  ،فكم عدد حبات الفاكهة التي تتناولها في اليوم؟
ضع دائرة حول إجابتك
0

2–1

4–3

 5أو أكثر

 .4أعرف كيف ّ
أحضر وجبات مغذية .ضع دائرة حول إجابتك
موافق

غير موافق

 .5أتحدث عن عادات األكل الصحية مع عائلتي .ضع دائرة حول إجابتك.
نعم

ال

 .6يمكن زراعة أغذية صحية ومغذية صالحة لألكل في ّ
صف بدون نوافذ .ضع دائرة حول إجابتك
موافق

غير موافق
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التاريخ

االسم

تقييم ما قبل المشروع
األسئلة  ، 13–7ضع دائرة حول الدرجة التي توافق عليها أو ال توافق علىيها في العبارات.
 = 1غير موافق

 = 3عادي \ ال يهم

 =5موافق و متأكد

 .7أختار أكل الخضراوت الطازجة يوميا
5 4 3 2 1

 .8أفهم العالقة الغذائية بين استهالك الفواكه و الخضروات وزيادة الوزن ومرض السكر ومرض
القلب
5 4 3 2 1

 .9من الممكن زراعة الغذاء في المدرسة (في الصف) – طوال العام
5 4 3 2 1

 .10يمكننا زراعة الغذاء بنسبة أقل من  90٪من الماء و  90٪أقل من المساحة
5 4 3 2 1

 .11من الممكن زراعة المزيد من الطعام عموديا في  3أقدام من األرض ×  3أقدام من الفضاء عبر
الطابق بأكمله داخل الصف
5 4 3 2 1

 .12يمكننا أن ننمو ما يكفي من الغذاء لتغذية الصف دراسي بشكل روتيني كامل
5 4 3 2 1

 .13أحب الحساب و العلوم
5 4 3 2 1
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االسم

التاريخ

تقييم ما قبل المشروع
 .14أستطيع أن أكون عالما في يوم من األيام ضع دائرة حول إجابتك14.
موافق ال أوافق

.15تقنية البستنة تستخدم كمية أقل من الماء والفضاء عندما تكون؟ ضع دائرة حول إجابتك
أ .زراعة مائية تقليدية في التربة ب  .زراعة في الهواء الطلق

كم المعادن (أ) و (ب) التي نحتاج إضافتها إلى برج الحديقة ؟
 .16ما هي أفضل وحدة قياس لحساب ّ
ضع دائرة حول إجابتك.
سنتيمتر لتر كيلوجرام درجة مئوية

 .17ماذا تحتاج النباتات للنمو ؟ ضع دائرة حول اإلجابة
الضوء و الماء والهواء التربة المغذيات الحشرات ثاني أكسيد الكربون

 .18استطيع كتابة رسالة و دية تحتوي ما يلي ( تاريخ مقدمة ،تحية نص ، ،خاتمة،و إمضاء) .أنظر في
نموذج الرسالة التالي و اكتب كل جزء من أجزاء الخطاب التالي في مكانه

9/19/18
عزيزي الكيل:
قد الحظت أنك حصلت مؤخراً على طفرة نمو وأريد أن
أشكرك على ذلك .أنت تقدم لي وألصدقائي ما يكفي
من أوراق لعمل السلطة اللذيذ األسبوع الماضي ،قمنا
بدمجك مع بعض أصدقائك الخس  ،والسبانخ – لعمل
السلطة .لقد قمنا بتغذية أجسامنا بالعناصر الغذائية
الهامة بداخلك لمساعدتنا على النمو.
ال يمكننا االنتظار حتى تنمو المزيد من األوراق!
مالحظة أخبر جارك الخيار أن يعطيك مساحة أكبر
أصدقائك في
برج حديقة األطفال!
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التاريخ

االسم

 .19يمكننا جمع الكثير من البيانات في مصانعنا! ما أفضل طريقة لعرض البيانات التالية لنفهمها
خطا لمطابقة الجداول بالرسومات البيانية
بطريقة بسيطة؟ ارسم ً
نبات البازالء

معدل نمو النبات

نباتات برج الحديقة

النبات

االرتفاع

Height

Day Measured

Height

Plant

نبات الفول

 36سم

يوم 14

 4بوصة

الفاكهة

%6

خس الزبدة

 17سم

يوم 19

 7بوصة

الخضروات

%83

الطماطم

 52سم

يوم 21

 9بوصة

األعشاب

%10

كوسة

 24سم

يوم 23

 15بوصة

الزهور

%1

بوك تشوي

 10سم

الرسم البياني الخط البياني الدائرة البيانية

 .20لدينا هواء نظيف للتنفس بفضل النباتات! هذا يرجع إلى عملية تسمى البناء\ التمثيل الضوئي.
أختر الصورة التي تمثل عملية التمثيل الضوئي؟ ضع دائرة حول إجابتك.
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التاريخ

االسم

تقييم ما قبل المشروع
 .21تحتوي الكوسة على  10براعم  ،و يحتوي الخيار على  15زهرة  ،و تحتوي قشرة البازالء على 11
زهرة .ما هو متوسط عدد أزهار النباتات الثالثة المختلفة؟ ضع دائرة حول إجابتك.
12 11 10

 .22ما نوع العبارة هذا؟ «سأقضي على هذا البرد في البرعم وارتاح اليوم» ضع دائرة حول اإلجابة
تشبيه

تجسيد

تمثيل

مجاز

 .23كم نوع من أنواع العناصر الغذائية الستة يمكنك إدراجها في ما يلي؟

 . 24لنفترض أنك تصل إلى المنزل بعد المدرسة و أنت جوعان  ،قررت أن تصنع وجبة خفيفة  ،تتضمن
معظم العناصر الغذائية  .ضع دائرة حول اختيارك
أ .ساندويتش زبدة الفول السوداني مع الجيلي على خبز القمح الكامل  ،مع اللبن  ،وتفاحة
ب .سلطة السبانخ مع القرنبيط  ،والطماطم  ،شرائح الديك الرومي  ،الجبن  ،والصودا
ج .مجموعة خضروات (الخس  ،الجزر  ،والخيار) ،مع التوفو والجبن على تورتيا القمح الكامل  ،باإلضافة إلى
شرائح التفاح على الجانب

 .25عند إعداد وجبات الطعام  ،من المهم التفكير في سالمة الغذاء .أي من العبارات التالية صحيح
وأي منها خطأ؟ضع دائرة حول إجابتك
 .1إذا بللت طعامك ،فإنك قدغسلت جميع مسببات األمراض التي تنتشر عن طريق الطعام
صحيح

خطأ

 .2يجب أن تغسل الفواكه والخضروات بالقشرة قبل أن تأكلها حتى و لو لم تأكل القشرة
صحيح

خطأ

 .3كثيرا ما تكون مسببات األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء كبيرة و يمكنك رؤيتها بدون مجهر مكبر
صحيح

خطأ

منطقة الخطر لحرارة الغذاء ما بين  40إلى  140درجة فهرنهايت4.
صحيح

خطأ
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التاريخ

االسم

جدول تتبع نمو النباتات
اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

عدد البذور
المزروعة

عدد البذور
النابتة

عدد البذور
المزروعة

عدد البذور
النابتة

عدد البذور
المزروعة

عدد البذور
النابتة

عدد البذور
المزروعة

عدد البذور
النابتة

التاريخ

ارتفاع النبات

التاريخ

ارتفاع النبات

التاريخ

ارتفاع النبات

التاريخ

ارتفاع النبات
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التاريخ

االسم

الدرس الثالث :معيار تقييم المذكرات اليومية
1
لم أصل للتوقعات
المطلوبة

2
اقتربت من
المتوقع

3
وافقت
التوقعات!!

4
أعلي من المتوقع
(أحسنت)

لم أتبع التوجيهات
بسرعة

إتبعت التوجيهات
جزئياً

إتبعت التوجيهات
بسرعة

إتبعت التوجيهات
بسرعة و الهدف من
مذكراتي واضح.

المحتوى

ال تشمل مذكراتي أي
حقائق أو أفكار لتوثيق
ما تعلمت

شملت مذكراتي
بعض الحقائق
واألفكار مع الكلمات
والصور
توثق ما تعلمت

شملت مذكراتي
الكثير من الحقائق
واألفكار
بالكلمات والرسومات
التي توثق ما تعلمت

مستوى
الكتابة

كتابتي مليئة باألخطاء
اإلمالئية
و مذكراتي صعبة
القراءة

مذكراتي فيها
الكثير من األخطاء
اإلمالئية التي تؤثر
على سهولة القراءة

مذكراتي بها القليل
من
األخطاء اإلمالئية ،
ولكن ال تؤثر على
سهولة القراءة.

مذكراتي سليمة
و كلماتي وهجائي
كله صحيح و مفهوم
للقارئ

أسلوب الكتابة

كتابتي مختلطة و ليست
صحيحة و ليس بها
تفاصيل تشعر القارئ
باإلهتمام

أعتقد أن غالب
كتابتي صحيحة و
مذكراتي لم تعرض
الحقائق ولكن أخبرت
عنها .سيشعر القارئ
باهتمام بسيط

أعتقد أن معظم
كتابتي صحيح و
مذكراتي عرضت
الحقائق و أخبرت
عنها  .التفاصيل
ستشعر القارئ أني
مهتم

كتابني معبرة جدا و
مذكراتي واضحة و
الحقائق المكتوبة
صحيحة .سوف
يشعر القارئ أني
مهتم اهتمام كبير
بالموضوع

المجهود\
اإلهتمام

لم أعمل بجد في ادخال
مذكراتي و هذا العمل
ليس أفضل ما عندي

حاولت جاهدا في هذا
العمل
ولكن يمكنني أن
أحاول أكثر

عملت بقدر
استطاعتي في كتابة
مذكراتي هذه المرة

المعايير

الهدف

 .1كيف يمكنني البناء على ما تعلمت وتحسين مستوى مذكراتي؟
 .2ماذا سأفعل لتحقيق ذلك؟
 .3إحدى الطرق التي يمكن لمدرستي مساعدتي هي:
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شملت مذكراتي
الكثير من الحقائق
المحددة و األفكار
الموثقة بالكلمات و
الروسوم

عملت بقدر
استطاعتي و متأكد
أن هذا أفضل ما
عندي

التاريخ

االسم

بطاقات معدل إنبات النبات
امأل كل بطاقة باسم النبات ومعدل اإلنبات  .مثل العالقة بالكسور  .معدل النمو في البسط و النبات في المقام  ،قطع
البطاقات وضع النباتات بالترتيب من األصغر إلى أكبر من حيث معدالت اإلنبات.
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات
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اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات
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اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

اسم النبات

التاريخ

االسم

األسبوع األول ،الدرس الثالث

تقييم نشاط منشور البذور
استخدم هذه القائمة المرجعية لمساعدتك على تخطيط وإنشاء منشور البذور الخاص بك .سوف يستخدمه زميلك أيضاً
لتقديم مالحظات مفيدة وتقييم عملك.
 oمنشور البذور الخاص بي موجه إلى أخرين ليس لهم علم بالزراعة في حديقة البرج
 oمنشور البذور الخاص بي ينقل معلومات مفيدة حول الخضروات  ،األعشاب  ،أو الفاكهة.
 oيتم تنظيم المعلومات الموجودة على منشور البذور في مناطق منطقية.
 oأستخدم لغة واضحة في التعبير
 oأستخدم الرسوم التوضيحية لتوضيح معلوماتي.

دليل التقييم (المعلمة )
سيتم تقييم عملك وفقا للمعيار التالي:
لم تحقق التوقعات
المطلوبة

اقتربت من المتوقع

وافقت المتوقع منك

حققت أعلى من المتوقع
أحسنت!!

تحتاج للعمل بجد  .لم
تفعل أي شيئ في
القائمة

إقتربت من المطلوب .
عملت اثنين من القائمة

عمل طيب! حققت ثالث أو
أربع نقاط من القائمة

عمل رائع!! حققت كل
الخمس نقاط في القائمة

(مالحظات الزمالء)
ما الذي يعجبك في خطة منشور البذور ؟ ما الذي يمكن تحسينه في المرحلة النهائية لتقديم هذا العمل؟
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االسم

التاريخ

خطة منشور حزمة البذور
استخدم هذه النشرة للتخطيط لما ستكتب على منشور حزمة البذور الخاصة بك .تذكر أنه سيوضع
على مكان البذور التابعة لك في حديقة البرج.
اسم البذرة
 .1ما هي المعلومات التي ستضعها في مقدمة منشور حزمة البذور؟ فمثال:
• اسم البذرة
• االسم الالتيني
• وصف النبات
• وزن الحزمة
• عدد البذورالموجودة في الحزمة

 .2كيف تجهز واجهة المنشور ؟ ماذا سترسم؟

 .2ما هي المعلومات التي ستدور في الجزء الخلفي من المنشور؟ فمثال:
• عدد بذور النبات
• طول وقت اإلنبات
• تعليمات زراعية
• كيفية العناية بالبذور أثناء عملية اإلنبات
• طول الفترة الزمنية للحصاد

 .3هل سترسم شيئ في خلفية المنشور ؟ ماذا سترسم؟

عندما تكون جاهز للشروع في هذا العمل ،خذ ورقة و قلم و حاول تكوين خطة مبدأية مع رسم تمثيلي  .تذكر اتباع
معايير العمل المكتوبة في تقييم نشاط منشور البذور
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التاريخ

االسم

قم بتخطيط رسومات سريعة لكل مرحلة من مراحل عملية اإلنبات في بذور الفول Dicot
،اشرح ما تراه عندما تشاهد فيديو الفاصل الزمني
ماذا بداخل البذرة؟

hypocotyl

epicotyl

radicle
cotyledon

seed coat
)bean seed (dicot

ما الذي يفعله الجذير؟
الجذير  :هو الجذر الصغير الناشئ

ما الذي يحدث لشكل الشتالت الناشئة؟

ما الذي يحدث للساق و األوراق؟

ما الذي يحدث للساق و األوراق؟

عندما تكبر األوراق تنتهي مرحلة اإلنبات
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التاريخ

االسم

جدول تتبع الخزان
استخدم هذا المخطط لتتبع الماء والمغذيات في حديقة البرج .االمثال األول مدخال في الجدول سوف تضيف  20جالون
( 75لتر) من الماء و  400ملي ليتر من كل مزيج معدني ( أ ) و (ب) أدخل تاريخ البدء واختبر األس الهيدروجيني .بعد ذالك ،
قم بقياس مستوى المياه ودرجة الحموضة مرتين على األقل في األسبوع حاول ضبط الماء  ،والمغذيات  ،ودرجة الحموضة

التاريخ

مستوى الماء

كمية الماء

الماء المضاف

المغذيات
المضافة من
معدن أ

0

400 mL

 20جالون ( 75لتر)

 400مل

المستوى
المغذيات
المضافة من الحامضي\ القاعدي
PH
معدن ب
 400مل

المجموع النهائي
جمع كل هذه األرقام في أخر سطر لهذه الصفحة أو مجموع الصفحات األخرى المشابهة
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االسم

التاريخ

خريطة حديقة البرج
خطط ما تريد أن تنمو في كل من االمصانع الصغيرة المتنامية .إذا كنت غير متأكد ماذا تزرع بجوار
ماذا  ،المنتجات الزراعية ،فإننا نقترح عدم زراعة أكثر من أربعة نباتات متسلقة لكل برج .علم على
مواقع النباتات في حديقة البرج الخاص بك على الرسم

البياني أدناه .تذكر أن لديك مصنع واحد مخفي في كل مستوى
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االسم

التاريخ

األسبوع الثالث ،الدرس الثالث

معيار كتابة الرسالة
ما هوأفضل ما فعلت في هذه الرسالة؟

كيف يمكنني التحسن في المرة القادمة عن طريق

طريقة واحدة يمكن لمدرستي مساعدتي هي:

درجة الطالب | 20 / :درجة المعلم20 / :
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االسم

التاريخ

تقييم األسبوع الثالث
حول إجابتك  .1تقنية البستنة تستخدم كمية أقل من الماء والفضاء هي؟ ضع دائرة
أ .زراعة مائية تقليدية في التربة ب  .زراعة في الهواء الطلق

كم المعادن (أ) و (ب) التي نحتاج إضافتها إلى برج الحديقة ؟ ضع
ما هي أفضل وحدة قياس لحساب ّ
دائرة حول إجابتك 2.
سنتيمتر لتر كيلوجرام درجة مئوية

 .3ماذا تحتاج النباتات للنمو ؟ ضع دائرة حول اإلجابة
الضوء  ،الماء  ،الهواء التربة ،المغذيات ،الحشرات ثاني أكسيد الكربون

 .4أستطيع كتابة رسالة و دية تحتوي ما يلي ( تاريخ مقدمة ،تحية  ،نص ، ،خاتمة ،و إمضاء) .أنظر في
نموذج الرسالة التالي و اكتب كل جزء من أجزاء الخطاب التالي في مكانه

9/19/18
عزيزي الكيل:
قد الحظت أنك حصلت مؤخراً على طفرة نمو وأريد أن
أشكرك على ذلك .أنت تقدم لي وألصدقائي ما يكفي
من أوراق لعمل السلطة اللذيذ األسبوع الماضي ،قمنا
بدمجك مع بعض أصدقائك الخس  ،والسبانخ – لعمل
السلطة .لقد قمنا بتغذية أجسامنا بالعناصر الغذائية
الهامة بداخلك لمساعدتنا على النمو.
ال يمكننا االنتظار حتى تنمو المزيد من األوراق!
مالحظة أخبر جارك الخيار أن يعطيك مساحة أكبر
أصدقائك في
برج حديقة األطفال!
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التاريخ

االسم

األسبوع الرابع :الدرس الثاني

شريط الرسم البياني
اتبع الخطوات إلنشاء رسم بياني شريطي مع البيانات الخاصة بك .اختر أربعة نباتات مختلفة من
برج الحديقة ثم سجل ارتفاعها الحالي في الجدول التالي:
النبات الثاني

النبات األول

النبات الرابع

النبات الثالث

االرتفاع الحالي

االرتفاع الحالي

االرتفاع الحالي

االرتفاع الحالي

سم :

سم :

سم :

سم :

بوصه :

بوصه :

بوصه :

بوصه :

على الرسم البياني في الصفحة التالية:
• قم بإضافة مقياس إلى  .y–axisاستخدم ارتفاع أطول محطة لديك لضبط الحد األقصى لالرتفاع
•عرف المحور  yبـ”ارتفاع النبات (سم  /بوصة)”
• اﻛﺘﺐ اﺳﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﻓﻘﻲ x ،
• قم بكتابة “اسم النبات” على المحور العمودي
• حدد بالنقط على الرسم البياني لإلشارة إلى ارتفاعات النباتات
• ارسم خط لتوصيل كل النقاط
• ضع عنوان للرسم البياني بخطك (على سبيل المثال “ ،مقارنة مرتفعات النبات”)
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االسم

التاريخ

شريط الرسم البياني

ما الذي يعرضة شريط الرسم البياني؟

متى يجب استخدام شريط رسم بياني في عرض بياناتك أو إحصائاتك؟
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التاريخ

االسم

الدائرة البيانية
تبع الخطوات التالية إلنشاء مخطط دائري للبيانات الخاصة بك.
عد الموانئ المتنامية من الفواكه والخضروات واألعشاب في حديقة البرج وسجل في
الجدول التالي .ثم قم بحساب الكسر والنسبة المئوية لكل نوع من أنواع المنتجات.

اسم المنتج \ النبات

عدد األجزاء النامية

الكسر

النسبة المؤية

الفاكهة

%

الخضروات

%

األعشاب

%

 .1على الرسم البياني في الصفحة التالية:
قسم الدائرة لتمثيل النسب المئوية في الجدول أعاله.
• ّ
• قم بتسمية كل جزء من الدائرة بنوع اإلنتاج والنسبة المئوية.
لون كل قسم من الدائرة بلون مختلف.
• ّ
• أختر عنواناً للرسم البياني الخاص بك .
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االسم

التاريخ

ماذا يظهر على المخطط الدائري؟

متى يجب عليك اختيار مخطط دائري عند تمثيل البيانات؟
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االسم

التاريخ

األسبوع الرابع :الدرس الثالث

امأل الرسم البياني الخاص بـ  Vennلتسجيل االختالف و اإلتفاق بين أنواع البستنة المختلفة

الزراعة التقليدية

الزراعة الهوائية

الزراعة المائية

أختر نوع من أنواع الزراعة و اكتبه على السطر

عدد كل ما تسطيع من المميزات لنظام الزراعة الذي تفضل لتجهز المعلومات لنقاش بينك و بين زمالئك .
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االسم

التاريخ

تقييم الحوار و المناقشة
المعايير

1
لم أصل للتوقعات
المطلوبة

2
اقتربت من
المتوقع

3
وافقت
التوقعات!!

4
أعلي من المتوقع
(أحسنت)

التحضير

أنا لم أستخدم
الوقت بفعالية
للتحضير للنقاش.

استخدمت بعض من
وقتي بحكمة
للتحضير للنقاش.

استخدمت معظم
وقتي بحكمة
للتحضير للنقاش.

استخدمت كل ما
عندي من
الوقت بحكمة
وتعاونت مع زمالئي
للتحضير للنقاش.

حجتي غير محددة ،لم
أعتبر مستوى المستمع
لم أستخدم الدليل الثبات
ما أقول.

حجتي كانت محددة
ولكن
لم أعتبر مستوى
المستمع
لم أستخدم الدليل
الثبات ما أقول.

حجتي كانت محددة
استخدامت الدليل
المحدد لدعم حجتي
أو
أخذت بعين االعتبار
آراء اآلخرين  .واحدة أو
األخرى

حجتي كانت محددة
 ،أعتبرت مستوى
المستمع
استخدامت الدليل
المحدد لدعم حجتي و
أخذت بعين االعتبار
آراء اآلخرين

المشاركة
الفعالة

لم أشارك في النقـاش

شاركت في النقاش
مرة واحدة

شاركت في النقاش
مرتين

المشاركة
الفعالة

لم أشارك في النقـاش

شاركت في النقاش
مرة واحدة

شاركت في النقاش
مرتين

المجهود\
اإلهتمام

لم أعمل بجد في ادخال
مذكراتي و هذا العمل
ليس أفضل ما عندي

حاولت جاهدا في هذا
العمل
ولكن يمكنني أن
أحاول أكثر

عملت بقدر
استطاعتي في كتابة
مذكراتي هذه المرة

حجة الحوار

ماذا تعلمت من نشاط الحوار و المناقشة مع زمالئي؟

يمكنني التحسن في المرة القادمة عن طريق........

طريقة واحدة يمكن لمدرستي مساعدتي بها هي:
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شاركت في النقاش
ثالث مرات أو أكثر
شاركت في النقاش
ثالث مرات أو أكثر
عملت بقدر
استطاعتي و متأكد
أن هذا أفضل ما
عندي

التاريخ

االسم

األسبوع الخامس

معيار تقييم المختبر
1
لم أصل للتوقعات
المطلوبة

2
اقتربت من
المتوقع

3
وافقت
التوقعات!!

4
أعلي من المتوقع
(أحسنت)

ليس لدي سؤال أو
افتراض

سؤاال ولكن ليس
سجلت
ً
لدي أي افتراضات

سؤاال وسجلت
سجلت
ً
افتراض أو اثنين
محددين مع التوضيح

سؤاال وسجلت
سجلت
ً
على األقل ثالث افتراضات
محددة مع التوضيح

ليس لدي قائمة مواد
خطوات إجراء التجربة
غير موجود أوغير
مكتملة

دي قائمة مواد غير
مكتملة
و خطوات إجراء التجربة
ناقصة على االقل ثالث
خطوات و لذالك صعب
اتباعها

لدي قائمة مواد
مكتملة
و لكن خطوات إجراء
التجربة
ناقصة على خطوة أو
اثنين و لذالك يسهل
اتباعها

لدي قائمة مواد
مكتملة
و خطوات إجراء التجربة
كاملة ويمكن أن يتبعها
طالب آخر ليعيد التجربة
بنجاح

البيانات

البيانات غير دقيقة
و تفتقد اربع أو
أكثر من العناصر

لبيانات غير دقيقة
و تفتقد من واحد إلى
ثالثة
من العناصر

البيانات مسجلة بدقة
ولكن التأمل محدود

تحليل
البيانات

ليس عندي تحليل
لبياناتي

تحليل البيانات إما يفتقد
ملخص التجربة أو مراجعة
االفتراضات الخاصة بها

تحليل البيانات مسجل
بدقة لكنه يفتقد
حسن التأمل و بيان
وجهة النظر

تحليل البيانات يشمل
تلخيص التجربة و مراجعة
االفتراضات الخاصة بها
و التدليل علي النقاط
الهامة

جودة تقرير
المعمل

التقرير غير منظم
ولدي الكثير من
األخطاء التي تصعب
فهمه

التقرير به نظام بسيط
و األخطاء تجعل قراءته
صعبة

معظم التقرير منظم
 .لدي بعض األخطاء
التي ال تؤثر على
الفهم

معظم التقرير منظم .
وليس لدي أي أخطاء و
تدل على جهد كبير

المعايير

السؤال و
االفتراضات

قائمة
المواد و
خطوات
التجارب

كيف أبني على نجاحي و أتقدم لألفصل؟
ماذا سأفعل لتكون المرة القادمة أفضل ........

طريقة واحدة يمكن لمدرستي مساعدتي بها هي:
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البيانات مسجلة بدقة
و معها العديد من
التأمالت الجيدة

التاريخ

االسم

بيانات جذور النباتات
ّ
السلة الشبكية و قم بقياس
عندما يكون وقت دور مجموعتك  ،اتبع تعليمات معلمك إلزالة
طول جذور ثالث أو أربع نباتات وسجل الطول باألرقام المختلطة و الكسور العشرية.
النبات األول

النبات الثاني

النبات الثالث

النبات الرابع

الكسر االعشري أوالرقم
المختلط

الكسر االعشري أوالرقم
المختلط

الكسر االعشري أوالرقم
المختلط

الكسر االعشري أوالرقم
المختلط

النسبة العشرية

النسبة العشرية

النسبة العشرية

النسبة العشرية

قارن بين أطوال الجذور .استخدم  >،أو < ،أو = لمقارنة جذور النباتات التي قمت بقياسها مع
قياسات المجموعات األخرى .اكتب الجملة باألرقام و الكلمات ثم اشرح كيف تعرف أن الجملة
صحيحة.

النبات

2

1

باألرقام
بالكلمات
التوضيح
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االسم

التاريخ

بيانات جذور النباتات
النبات

2

1

باألرقام
بالكلمات
التوضيح

النبات

2

1

باألرقام
بالكلمات
التوضيح

النبات

2

1

باألرقام
بالكلمات
التوضيح
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االسم

التاريخ

األسبوع الخامس :الدرس الثاني

التقييم النهائي للجذور
تخيل أنك في حديقة خيالية مثل حديقة البرج ،طول جذور الخس كانت  .63/4بوصة و طول جذور
الكرفس  5/8 6بوصة.
 .1أكتب جملة رقميه باستخدام  >،أو < ،أو = لمقارنة أطوال جذور النباتين

 .2أكتب الجملة الحسابية باألرقام

 .3إشرح كيف توصلت لإلجابة

 .4حول الكسر العشري إلى عالمة عشرية لتتأكد من اإلجابة

 .5لقد قضيت وقت طويل للقياس و مقارنة أطوال الجذور في الحديقة اليوم .أكتب اثنين من أفضل تأمالتك

 .6إفترض العالقة بين الجذور و نوع النبات .هل تختلف الجذور باختالف النبات؟ كيف عرفت ذالك؟
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التاريخ

االسم

األسبوع الخامس :الدرس الثالث

معييار تقييم الرد على رسائل الزمالء
أكتب نقطتين أحسن فيهم زميلك.

1
لم أصل للتوقعات
المطلوبة

2
اقتربت من
المتوقع

3
وافقت
التوقعات!!

4
أعلي من المتوقع
(أحسنت)

المحتوى

م يجيب عن األسئلة
إطالقا أو لم يتحرى
الدقة في شرح وجهة
نظره

يشمل الرد اإلجابة عن
بعض األسئلة ولكن لدية
على األقل رد واحد غير
دقيق ،بعض الرسالة
مكتوبة بطريقة ودية عن
وجهة نظره في النبات

يشمل الرد اإلجابة عن
معظم األسئلة و لدية
ردود دقيقة عنها،
معظم الرسالة مكتوبة
بطريقة ودية عن وجهة
نظردقيقة و حقيقية
في النبات

يشمل الرد اإلجابة عن
جميع األسئلة و لدية
ردود دقيقة عنها ،كل
الرسالة مكتوبة بطريقة
ودية عن وجهة نظر
دقيقة و حقيقية في
النبات

جزاء
الرسالة

كتب أقل من ثالث
أجزاء

كتب ثالث أجزاء من أجزاء
الرسالة

كتب أربعة أجزاء من
األجزاء المطلوبة في
الرسالة

كتب التاريخ و التحية
و الموضوع والخاتمة
و اإلمضاء وربما يرفق
صورة

اتقان
الكتابة

أكثر من  10أخطاء في
عالمات الترقيم ،
القواعد واألخطاء
الهجائية التي تجعل
الكتابة غير مفهومة

 7أخطاء في عالمات
الترقيم ،
القواعد  ،واألخطاء
الهجائية التي تجعل
الكتابة غير واضحة

 5أخطاء في عالمات
الترقيم ،تركيب الجملة
 ،واألخطاء الهجائية و
لكن الكتابة واضحة

العرض

فوضوي الكتابة ،
النص ليس مرتب
والرسالة مبعثرة وغير
محددة المالمح
ليس هناك أي
مسافات بين الفقرات
واألجزاء

فوضوي الخط ،
النص ليس مرتب
والرسالة مبعثرة وغير
محددة المالمح
ليس هناك أي مسافات
بين الفقرات واألجزاء

خط مرتب  ،ولكن النص
غير مرتب .
الرسالة محددة المالمح
 ،كل جزء في مكانه
ولكن
المسافات غير واضحة
بين الفقرات واألجزاء

منظم الكتابة ،
النص مرتب
والرسالة محددة المالمح
 ،كل جزء في مكانه
و المسافات واضحة بين
الفقرات واألجزاء

الكتابة مختلطة و
ليست صحيحة و ليس
بها تفاصيل تشعر
القارئ باإلهتمام

غالب الكتابة صحيحة
و المذكرات لم تعرض
الحقائق ولكن أخبرت
عنها .سيشعر القارئ
باهتمام بسيط

معظم الكتابة صحيحة
و عرضت المذكرات
الحقائق و أخبرت عنها
 .التفاصيل ستشعر
القارئ أني مهتم

الكتابة معبرة جدا و
المذكرات واضحة و
الحقائق المكتوبة
صحيحة .سوف يشعر
القارئ باهتمام كبير
بالموضوع

المعايير

أسلوب
الكتابة

ما هو الشيئ الذي يحتاج زميلك العمل على تحسينه المرة القادمة؟

طريقة واحدة يمكن لمدرستي أن تساعدني بها هي:
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ليس في الرسالة أي
أخطاء في الهجاء أو
قواعد الكتابة

االسم

التاريخ

قائمة مراجعة المسائل الكالمية
استخدم قائمة التحقق التالية أثناء إنشاء أو حل المسائل الكالمية الخاصة بك
على واجهة البطاقة  ،أكتب اسمك و المسألة الكالمية التي تريد وأكتب حل المشكلة بطريقة
واحدة على ظهر البطاقة
تأكد أن تتبع النقاط التالية:
• خطي واضح حتى يتمكن اآلخرون من القراءة
• راجعت التهجئة  ،وعالمات الترقيم  ،والنحو للتأكد من صحة ما كتبت
• مسألتي تحتوي على جميع المعلومات الالزمة لحل المشكلة و السؤال واضح
• عرضت عملي بوضوح حتى يتمكن اآلخرون من فهم الخطوات التي اتبعتها
حال صحيحاً وراجعته مع زميلي
• أعطيت ً

إبدأ كتابتك بالجملة التالية للتأمل في النشاط السابق
صعبا في هذا النشاط هو
شيء واحد وجدته
ً

استطعت التغلب على هذا التحدي عن طريق
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التاريخ

االسم

األسبوع السادس  :الدرس الثالث

معيار تقييم اإلبداع
1
لم أصل للتوقعات
المطلوبة

2
اقتربت من
المتوقع

3
وافقت
التوقعات!!

4
أعلي من المتوقع
(أحسنت)

الطالقة

من الصعب جدا أن أفكر
في شيئ أو أحصل
على فكرة جيدة

إذا حصلت على بعض
المساعدة ،يمكنني
الحصول على فكرة

أستطيع التفكير في
بعض األفكار اإلبداعية

أستطيع الحصول على
الكثير من األفكار
اإلبداعية

جزاء
الرسالة

ال أالحظ أي أشياء
غريبة أوغير معتاده
فس العالم من من
حولي

إذا ذكرني أحد ،سوف
أالحظ األشياء الغير
معتاده في العالم من
حولي

أالحظ األشياء الغير
معتاده في العالم من
حولي

الحظ األشياء الغير
معتاده في العالم من
حولي .و أالحظ األشياء
المثيرة و المهمة

اتقان
الكتابة

ال أستطيع إتخاذ قرار
إذا كانت أفكاري
مهمة و أحتاج إليها
أم ال

بالمساعدة ،أستطيع إتخاذ
قرار إذا كانت أفكاري
مهمة و أحتاج إليها أم ال

أستطيع إتخاذ قرار إذا
كانت أفكاري مهمة و
أحتاج إليها إم ال

لدي العديد من الطرق
إلتخاذ قرار حول أهمية
أفكاري و كيفية التعامل
معها

العرض

ال أحب أن أتبع طرق
جديدة أو أخلق أفكار
جديدة

أحياناً ال أتبع طرق جديدة
أو أخلق أفكار جديدة ألني
خائف من الخطأ و أنا أتعلم

أتبع طرق جديدة وأخلق
أفكار جديدة ألني ال
أخاف من الخطأ وأنا
أتعلم

أحب أن أتبع طرق جديدة
للتعلم وخلق أفكار
جديدة ألني ال أخاف من
الخطأ وأنا أتعلم

ال أستطيع تحسين
أفكاري أو تحليلها

أحيانا أستطيع تحسين
أفكاري و تحليلها

غالباً أستطيع إضافة
تفاصيل ألفكاري ألحسن
من العرض و التوضيح

عندما يكون لدي فكرة
جيدة أحاول إضافة
التفاصيل ألجعلها فكرة
رائعة!

المعايير

أسلوب
الكتابة

فكرة إبداعية أنا فخور بها هي:

شيئ واحد أستطيع تحسينه المرة القادمة هو:

درجة الطالب | 20 / :درجة المعلم20 / :
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االسم

التاريخ

األسبوع السادس  :الدرس الثالث

الحوار باللغة المجازية
نشاط بطاقات التداول

نشاط بطاقات التداول عبارة عن بطاقات نستخدم فيها لغة المجاز لنصف النبات أو الصيانة للبرج أو غيره  .نستخدم
التشبيه أو التمثيل أو الجناس
اختر نوع اللغة المجازية التي تريد استخدامها لتمثيل شيء ما يتعلق بحديقة البرج و اكتبة على بطاقات التداول .ضع
دائرة على اختيارك
التشبيهات جمع تشبيه  :نستخدم كلمة “مثل” أو “كما” لمقارنة شيء ما (على سبيل المثال  ،النباتات مثل الناس ،
ينمون أقوياء في البيئة الصحية
االستعارات جمع استعارة  :هي مقارنة ضمنية أو خفية بين شيئين ليس بينهم صلة ولكن يتشاركوا في بعض الصفات
(على سبيل المثال  ،تلك الفتاة تتفتح مثل الزهرة هذا العام).
المبالغة :تستخدم لخلق تأثير قوي في الحوار( .على سبيل المثال  ،برج الحديقة يتحدى بناء اإلمبراطورية!)
الجناس :عدد من الكلمات القريبة من بعضها مثل األنغام.
األمثال جمع مثل :مجموعة من الكلمات المنتشرة عبر األجيال (على سبيل المثال  ،دعنا نعود إلى جذورنا) او (
العرق دساس )
 .2قم بعصف ذهني للتعبيرات التي تريد استخدامه

 .3التعبير المجازي الخاص بي هو :
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االسم

التاريخ

تابع \ الحوار باللغة المجازية  :نشاط بطاقات التداول
• استخدم المربعات الفارغة لرسم أشياء مجازية تعبر عن أفكارك
• إعمل بطاقات التداول الخاصة بك على كروت فارغة و عبر عن األفكار المجازية بالرسومات المناسبة
حاول التعبيربأفضل ما عندك!!
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التاريخ

االسم

تقييم األسبوع السادس | البيانات و اإلحصائات
 .1يمكننا جمع الكثير من البيانات في مصانعنا! ما أفضل طريقة لعرض البيانات التالية لنفهمها
خطا لمطابقة الجداول بالرسومات البيانية
بطريقة بسيطة؟ ارسم ً
نبات البازالء

معدل نمو النبات

نباتات برج الحديقة

النبات

االرتفاع

Height

Day Measured

Height

Plant

نبات الفول

 36سم

يوم 14

 4بوصة

الفاكهة

%6

خس الزبدة

 17سم

يوم 19

 7بوصة

الخضروات

%83

الطماطم

 52سم

يوم 21

 9بوصة

األعشاب

%10

كوسة

 24سم

يوم 23

 15بوصة

الزهور

%1

بوك تشوي

 10سم

الرسم البياني الخط البياني الدائرة البيانية
 .2لدينا هواء نظيف للتنفس بفضل النباتات! هذا يرجع إلى عملية تسمى البناء\ التمثيل الضوئي .أختر
الصورة التي تمثل عملية التمثيل الضوئي؟ ضع دائرة حول إجابتك.

 .3الكوسة لها  10براعم  ،والخيار يحتوي على  15زهرة  ،وقشرة البازالء بها  11زهرة .ما هو متوسط
عدد أزهار النباتات الثالثة المختلفة؟ ضع دائرة حول إجابتك.
10

11

12

 .4ما نوع العبارة هذا؟ “سأقضي على هذا البرد في البرعم وارتاح اليوم” ضع دائرة حول اإلجابة
تشبيه

تجسيد

تمثيل

مجاز
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التاريخ

االسم

األسبوع السابع  :الدرس األول

العناصر الغذائية
امأل الجدول التالي أثناء البحث والتعرف على أنواع مختلفة من العناصر الغذائية

العناصر الغذائية

المصدر

الوظيفة

الكربوهيدرات

البروتين

الدهون

الفيتامينات

المعادن

الماء

تعرف على النظام الغذائي الخاص بك ...ما هي المواد الغذائية التي تستهلك منها يكفي ؟ ما هي المواد الغذائية
التي تنقص نظامك الغذائي؟

ماذا تستطيع أن تفعل لتحسين نظامك الغذائي و تجعله غذائك صحياً ؟ قرر ما تريد فعله و اكتبه في النقاط التالية
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التاريخ

األسبوع السابع  :الدرس األول

نشاط (الطبق الصحي)
 .1اعمل مع فريقك واتبع الخطوات التالية لتصميم وجبة خفيفة لذيذة تأكلها بعد
المدرسة
يجب أن تكون وجبتك الخفيفة متوازنة بين أنواع الطعام الخمسة في الطبق الصحي
يجب أن تكون سهلة التحضير وتعدها بنفسك بدون مساعدة
استخدم محصولين على األقل من حديقة الفصل الدراسي
وجبة خفيفة لذيذة!!!

خضراوات
بوك تشوي
كرفس
بروكلي
كرنب
سلق
خس
سبانخ
طماطم
البطاطس
جزر
كوسة
قرع
ريحان
حبوب
ذرة
البازالء الخضراء
خيار

فاكهة
توت
توت العليق
فراولة
عنب
كيوي
تفاحة
البرتقالي
موز
الشمام
البطيخ
عصير فواكه 100٪

حبوب

بروتين

التورتيا بدقيق القمح جوز
زبدة المكسرات
الخبز
فاصوليا
الكينوا
بندق
دقيق الشوفان
بيض
جرنولة
اللحوم الباردة
األرز البني أو األبيض التوفو
الطعام المصنوع من
الصويا

ألبان
حليب
زبادي
جبنة

 .2اختر مجموعة متنوعة من المكونات الموجوده في الجدول أعاله لتتأكد من تكوين وجبة خفيفة تتضمن أنواع
مختلفة من الطعام .يمكنك ً
أيضا تحديد عناصر غير التي في الجدول

 .3أكتب الخطوات التي تتبعها في عمل الوجبة الخفيفة .يجب أن تكون الخطوات واضحة حتى يتبعها شخص آخر
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االسم

التاريخ

 .4أنت اآلن طباخ محترفّ .ألف إسما مثيراً للوجبة التي كونتها .مثال (وجبة معتصم المحترف!!)

ً
ً
موجزا للوجبة الخفيفة لتروجها بين زمالئك .إختر طريقة للتسويق لما صنعت حتي تشجع زمالئك على
وصفا
 .5اكتب
التجربة .فكر في ماذا تقول في أعالنك عن المنتج  .مثال (سلطة أحمد– مزيج مليئ بالحيوية!مكون من الجرجير
والمكسرات مع التوابل للحفاظ على نشاطك و حيويتك .جرب!!

 .7أرسم صورة للوجبة التي صنعتها ثم عنون أسماء المكونات على الصورة

ّ
الصف .خطط لما تقول .قسم حديثك لتستطيع عرض كل النقاط التي
 .8سوف تقوم بعرض اختراع الوجبة الخفيفة على
ستتحدث عنها
هنا مكان لتجميع أفكارك في نقاط:
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التاريخ

االسم

األسبوع السابع :الدرس الثاني

حساب تكلفة المكونات
استخدم ورقة هذا النشاط لحساب تكلفة كل وجبة من الوجبات التي صنعتها مجموعتك ووصفات مجموعات الطاوالت
األخرى.
مكون من مكونات الوجبة .استخدم التقريب أوالتحويل لمعرفة ثمن الوحدة الواحدةمن كل
أوال بحساب تكلفة كل
 .1قم ً
ّ
مكون من مكونات الوجبة
الرقم
مثال

المكونات

ثمن الوحدة

كم المكونات
ّ

المسألة الحسابية

التكلفة النهائية

التفاح

$1.99/ lb.

 4تفاحات ≈.lb 1.4

=$1.99X1.4

$2.79

1

2

3

4

5

6

7

8

9

`

10
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االسم

التاريخ

 .2إجمع تكلفة جميع المكونات للحصول على التكلفة اإلجمالية إلعداد المكونات .وضح خطوات العمل و ضع دائرة حول
إجابتك.

قدر الوجبة الواحدة بما يعادل نصف كوب من الطعام.
 .3كم عدد الوجبات التي يمكن صنعها من المكونات التي اخترتها؟ ّ

 .4حاول إإيجاد تلفة المكونات لواحدة من وصفاتك عن طريق قسمة التكلفة اإلجمالية على العدد اإلجمالي للوجبات.
أظهر خطوات الحل ضع دائرةحول إجابتك.
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األسبوع الثامن :الدرس األول

التقييم النهائي للدرس
عند إعداد وجبات الطعام  ،من المهم التفكير في سالمة الغذاء .أي من العبارات التالية صحيح وأي منها خطأ؟
ضع دائرة حول إجابتك ( صحيح أم خطأ)

 .1إذا بللت طعامك ،فإنك قدغسلت جميع مسببات األمراض التي تنتشر عن طريق
الطعام

صحيح

خطأ

 .2يجب أن تغسل الفواكه والخضروات بالقشرة قبل أن تأكلها حتى و لو لم تأكل
القشرة

صحيح

خطأ

 .3كثيرا ما تكون مسببات األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء كبيرة و يمكنك
رؤيتها بدون مجهر مكبر

صحيح

خطأ

 .4منطقة الخطر لحرارة الغذاء ما بين  40إلى  140درجة فهرنهايت

صحيح

خطأ

 .2تعلمت اليوم عن أمراض الطعام .أذكر أحد األمراض المعدية عن طريق الطعام ؟ كيف يمكن أن تصيبك ؟ كيف تؤثر
عليك؟

 .3لماذا تعتبر السالم والصحة الغذائية مهمة جداً عند التعامل مع الطعام وإعداده ألنفسنا أوغيرنا من الناس؟

مثاال على كيفية منع تلوث األغذية؟ لماذا تعتبر ما كتبته ممارسة فعالة؟
 .4أكتب
ً
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االسم

األسبوع الثامن :الدرس الثاني

حساب مدخالت الحديقة
 .1استخدم النشاط لحساب إجمالي تكلفة جميع مدخالت الحديقة الخاصة بك.
 .2قم بتقدير التكاليف اإلجمالية لزراعة جميع المواد الغذائية  ،بما في ذلك تكلفة البذور  ،والمياه  ،و
العناصر الغذائية المضافة.
 .3استخدم الرسم البياني أدناه لحساب التكلفة اإلجمالية لجميع مدخالتك في حديقة البرج

الكم المضاف

الثمن للوحدة الواحدة الثمن للكمية كاملة

وضح خطوات الحل

الماء

المعادن و المغذيات
(أ)

المعادن و المغذيات
(ب)

البذور

 .4قارن بين توقعاتك المسبقة والتكلفة الفعلية لزراعة األغذية في حديقة البرج؟

 .5هل هذه التكلفة كبيرة؟ لما و لما ال؟
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االسم

التاريخ

األسبوع الثامن  :الدرس الثالث

كتابة قصيدة أو نشيد
ً
شيئا يتعلق بـحديقة البرج الخاصة بك للتحدث عنه .ما هو موضوعك؟
.اختر

كامال
 .2تأمل الشيئ الذي تختارة و أكتب كل ما تالحظه حول هذا الشيئ .كن مبدعا في وصف موضوعك
ً

.3أضف كلمات أو جمل إلى المخطط لتعبر عن احترامك للشيئ الذي تكتب عنه القصيدة
الصفات
ما هي الصفات الجميلة في هذا الشيئ؟

كلمات تالحظ بالحواس الخمسة
استخدم األسئلة المساعدة التالية:
ماذا تشبه رائحة هذا الشيئ؟ بماذا تذكرك
ما هو أحساسك عند لمسه؟
ماذا يشبه طعم هذ الشيئ (ما هو المذاق؟
هل لهذا الشيئ صوت؟
هل يمكن استخدامه لعمل أي صوت؟
ما هي األلوان التي تراها في هذا الشيئ؟
األفعال
كيف تدخل الحياة علي هذا الشيئ؟
ماذا تراه يفعل؟
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االسم

التاريخ

تابع ،كتابة قصيدة غنائية أو نشيد
استخدم اللغة المجازية أو البالغة :ارجع للقاعدة التالية لمراجعة أسلوب المجاز

أساليب البالغة
التشبيهات جمع تشبيه  :نستخدم كلمة “مثل” أو “كما” لمقارنة شيء ما (على سبيل المثال  ،النباتات مثل الناس  ،ينمون
أقوياء في البيئة الصحية
االستعارات جمع استعارة  :هي مقارنة ضمنية أو خفية بين شيئين ليس بينهم صلة ولكن يتشاركوا في بعض الصفات
(على سبيل المثال  ،تلك الفتاة تتفتح مثل الزهرة هذا العام).
المبالغة :تستخدم لخلق تأثير قوي في الحوار( .على سبيل المثال  ،برج الحديقة يتحدى بناء اإلمبراطورية!)
السجع :عدد من الكلمات القريبة من بعضها مثل األنغام.
األمثال جمع مثل :مجموعة من الكلمات المنتشرة عبر األجيال (على سبيل المثال  ،دعنا نعود إلى جذورنا) او ( العرق
دساس ).

جدول التحضير للقصيدة
الصفات
ما هي الصفات الجميلة في هذا الشيئ؟

المبالغة:
كيف يمكنك إشعار القارئ بأهمية الموضوع

السجع؟
هل يمكنك البحث عن كلمات تنتهي بنفس األصوات؟
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التاريخ

االسم

معيار تقييم القصيدة
تذكر أن:

• تعطي القصيدة عنوان مثير( .أوه )!_________ ،
• أن تتحدث مباشرة إلى الكائن.
• أن تستخدم الخطوط المتكررة ،القصيدة تكتب مثل الشعر أو النثر.
1
لم أصل للتوقعات
المطلوبة

2
اقتربت من
المتوقع

3
وافقت
التوقعات!!

4
أعلي من المتوقع
(أحسنت)

الصوت

تفتقد القصيدة إلى
التركيز .يبدو المؤلف
غير متأكد من اتجاه
القصيدة

القصيدة فيها بعض
التركيز .يبدو المؤلف
متأكد من اتجاه القصيدة
ولكن غير مستقر على
هدفه

القصيدة واضحة
 ،المؤلف أحسن
التركيز  ،الموضوع
مستمر ،ويجذب إنتباه
المستمعين

المؤلف واضح في
التعبير و القصيدة تجذب
إنتباه المستمعين و
تشجعهم على التفكير

إختيار
الكلمات

الكلمات عامة وال
ترسم صورة واضحة
معبرة عن الشيئ الذي
تصفه

الكلمات عامة ولكن
بدأت ترسم صورة واضحة
معبرة عن الشيئ الذي
تصفه

الكلمات معبرة
وواضحة و ترسم صورة
واضحة معبرة عن
إحساس الشيئ الذي
تصفه

الكلمات معبرة  ،واضحة،
قوية ،و ترسم صورة
معبرة عن إحساس
الشيئ الذي تصفه

استخدام
البالغة

لم يستخدم المؤلف
أي بالغة للتعبير في
القصيدة

استخدم المؤلف طريقة
واحدة من طرق البالغة
المعروفة

استخدم المؤلف
طريقتين على األقل
من من طرق البالغة
المعروفة

استخدم المؤلف ثالث
طرق على األقل من من
طرق البالغة المعروفة

عالمات
الترقيم

استخدم المؤلف
عالمات ترقيم مبعثرة
بدون معنى ولديه
الكثير من األخطاء
اإلمالئية

استخدم المؤلف عالمات
الترقيم في موضعها
الصحيح و لكن لديه الكثير
من األخطاء اإلمالئية

استخدم المؤلف
عالمات الترقيم في كل
مواضعها الصحيحة و
لديه القليل من األخطاء
اإلمالئية

استخدم المؤلف عالمات
ترقيم في كل مواضعها
الصحيحة ليس لديه أي
من األخطاء اإلمالئية

اإلبداع

تظهر القصيدة طيش
الؤلف و استعجاله.
األفكار متكررة وليست
أصلية

معظم األفكار إبداعية
ولكن المؤلف تعجل في
الكتابة

القصيدة تدل على
صدق التأمل والرزانة
و لكن يمكن تحسين
بعض السطور و
التعبيرات

القصيدة تدل على صدق
التأمل والرزانة و أن
المؤلف أحسن التفكير
في اختيار السطور و
التعبيرات

المعايير

فكرة إبداعية أنا فخور بها هي:

شيئ واحد أستطيع تحسينه المرة القادمة هو:
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االسم

التاريخ

األسبوع التاسع :الدرس األول

خطة حل المشكالت
واجهة البطاقة
أكتب عنوان المشكلة

صف المشكلة و قم بتضمين أسبابها وماذا سيحدث إذا كانت المشكلة ليس لها حل.
ً
موجزا وأن تصل إلى الوصف المطلوب بحيث تكون واضحة و ال تزيد عن (حوالي  50كلمة).
تذكر أن تحافظ على وصفك

ارسم صورة بسيطة في الصندوق التالي لتعبر بها عن المشكلة في واجهة البطاقة
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االسم

التاريخ

خلف البطاقة
تماما مثل واجهة البطاقة  ،أكتب التفاصيل المهمة فقط .يستحسن اإلشارة إلى مصدر مساعد  .قد
حاول وصف الحل.
ً
يكون المصدر المساعد موقع ويب أو كتاب أو حتى شخص آخر في الصف (حوالي  50كلمة)

ارسم صورة بسيطة في الصندوق التالي لتعبر بها عن المشكلة في واجهة البطاقة
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االسم

التاريخ

القائمة المرجعية للعروض التقديمية
استخدم قائمة المراجعة التالية للتحضير لعرضك التقديمي .هذه المعايير سوف تستخدم
لتقييم أدائك
صوتي مرتفع بما يكفي لكي يسمع الجميع  ،حتى لو كانوا في الجزء الخلفي من الصف
أنظر على جمهوري خالل عرضي و تقديمي
وبدال من ذلك  ،استخدم اإلشارات التي تدعم رأيي أثناء العرض
أتجنب الحركات غير الضرورية ،
ً
أتكلم في جمل كاملة وأتجنب الكلمات التي ليس لها معنى
ً
مؤقتا إلعطاء جمهوري الوقت الكافي للتفكير في المعلومات
أتوقف

ً
مؤقتا إلعطاء جمهوري الوقت الكافي للتفكير في المعلومات
أتوقف
معييار التقييم
بناء على الميزان التالي:
سيتم تقييم أدائك ً
شيئ واحد أستطيع تحسينه المرة القادمة في تقديمك لتحسين العرض التالي هو:

1
لم أصل للتوقعات المطلوبة

2
اقتربت من المتوقع

تحتاج إلى التركيز و العمل
بجد

لديك بعض الجدية إستمر
في المحاولة
* تكلمت عن أربع نقاط
من القائمة المطلوبة

* تكلمت عن نقطة واحدة
من القائمة المطلوبة

3
وافقت التوقعات!!

4
أعلي من المتوقع (أحسنت)

عرض جيد (أحسنت)

عمل رائع!!!! أحسنت

* تكلمت عن ست نقاط
من القائمة المطلوبة

* تكلمت عن كل السبع
نقاط في القائمة
المطلوبة

األسئلة التالية ليست اختبار و لكن هي عبارة عن تجميع نقاط لفهم عالقتك بالفواكه و الخضراوات و األعشاب ،بعد
اإلنتهاء من المشروع
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التاريخ

االسم

 .اكتب أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضروات واألعشاب في  90ثاني

 .2إذا كان لديك اختيار تناول حفنة واحدة من الخضار  ،فكم عدد حبات الخضار التي تتناولها في اليوم؟
ضع دائرة حول إجابتك.
0

2–1

4–3

 5أو أكثر

 .3إذا كان لديك اختيار تناول حفنة واحدة من الفاكهة  ،فكم عدد حبات الفاكهة التي تتناولها في
اليوم؟ ضع دائرة حول إجابتك 3.
0

2–1

4–3

 5أو أكثر

 .4أعرف كيف أعد وجبات مغذية .ضع دائرة حول إجابتك
غير موافق

موافق

 .5أتحدث عن عادات األكل الصحية مع عائلتي .ضع دائرة حول إجابتك.
نعم

ال

 .6يمكن زراعة أغذية صحية ومغذية صالحة لألكل في ّ
صف بدون نوافذ .ضع دائرة حول إجابتك
موافق

غير موافق

األسئلة  ، 13–7ضع دائرة حول الدرجة التي توافق عليها أو ال توافق علىيها في العبارات.
 = 1غير موافق

 = 3عادي \ ال يهم

 =5موافق و متأكد

 .7أختار أكل الخضراوت الطازجة يوميا
5 4 3 2 1

 .8أفهم العالقة الغذائية بين استهالك الفواكه و الخضروات وزيادة الوزن ومرض السكر ومرض
القلب
5 4 3 2 1
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االسم

التاريخ

 .9من الممكن زراعة الغذاء في المدرسة (في الصف) – طوال العام
5 4 3 2 1

 .10يمكننا زراعة الغذاء بنسبة أقل من  90٪من الماء و  90٪أقل من المساحة
5 4 3 2 1

 .11من الممكن زراعة المزيد من الطعام عموديا في  3أقدام من األرض ×  3أقدام من الفضاء عبر
الطابق بأكمله داخل الصف
5 4 3 2 1

 .12يمكننا أن ننمو ما يكفي من الغذاء لتغذية الصف دراسي بشكل روتيني كامل
5 4 3 2 1

 .13أحب الحساب و العلوم
5 4 3 2 1

 .14كم نوع من أنواع العناصر الغذائية الستة يمكنك إدراجها في ما يلي؟

 .15لنفترض أنك تصل إلى المنزل بعد المدرسة و أنت جوعان  ،قررت أن تصنع وجبة خفيفة  ،تتضمن
معظم العناصر الغذائية  .ضع دائرة حول اختيارك
 .1ساندويتش زبدة الفول السوداني مع الجيلي على خبز القمح الكامل  ،مع اللبن  ،وتفاحة
 .2سلطة السبانخ مع القرنبيط  ،والطماطم  ،شرائح الديك الرومي  ،الجبن  ،والصودا
 .3مجموعة خضروات (الخس  ،الجزر  ،والخيار) ،مع التوفو والجبن على تورتيا القمح الكامل  ،باإلضافة إلى شرائح التفاح
على الجانب.
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التاريخ

االسم

 .16عند إعداد وجبات الطعام  ،من المهم التفكير في سالمة الغذاء .أي من العبارات التالية صحيح
وأي منها خطأ؟
ضع دائرة حول إجابتك في األسئلة التالية
 .1إذا بللت طعامك ،فإنك قدغسلت جميع مسببات األمراض التي تنتشر عن طريق الطعام
صحيح

خطأ

 .2يجب أن تغسل الفواكه والخضروات بالقشرة قبل أن تأكلها حتى و لو لم تأكل القشرة
صحيح

خطأ

 .3كثيرا ما تكون مسببات األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء كبيرة و يمكنك رؤيتها بدون مجهر
مكبر
صحيح

خطأ

منطقة الخطر لحرارة الغذاء ما بين  40إلى  140درجة فهرنهايت4.
صحيح

خطأ

أستطيع أن أكون عالما في يوم من األيام .ضع دائرة حول إجابتك17.
موافق

غير موافق

حول إجابتك .18تقنية البستنة التي تستخدم كمية أقل من الماء والفضاء هي؟ ضع دائرة
أ .زراعة مائية تقليدية في التربة ب  .زراعة في الهواء الطلق

كم المعادن (أ) و (ب) التي نحتاج إضافتها إلى برج الحديقة ؟ ضع
ما هي أفضل وحدة قياس لحساب ّ
دائرة حول إجابتك19.
سنتيمتر لتر كيلوجرام درجة مئوية

 .20ماذا تحتاج النباتات للنمو ؟ ضع دائرة حول اإلجابة
الضوء  ،الماء  ،الهواء التربة  ،المغذيات ،الحشرات ،ثاني أكسيد الكربون
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التاريخ

االسم

األسبوع التاسع :الدرس الثاني

التصور البياني للمشروع (قبل و بعد)
مزدوجا لعرض كيف تغيرت آرائك ومعتقداتك وعاداتك خالل مسار المشروع .سجل ردودك تحت
بيانيا
رسما
أنشئ
ً
ً
ً
االستطالعات ما قبل وبعد المشروع المكتوبة في أعلى الرسم البياني

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

5

4

3

2

1

اكل الخضار كل
يوم

افهم قواعد
الطعام

ازرع الطعام
في المدرسه

مساحه و
ماء اقل

طعام اكثر
بشكل راسي

ما هو التغير الذي فاجئك في تقدمك خالل المشروع؟
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ازرع و اطعم
الصف

التاريخ

االسم

األسبوع التاسع :الدرس الثالث

معيار تقييم الكتابة اإلقناعية
1
لم أصل للتوقعات
المطلوبة

2
اقتربت من
المتوقع

3
وافقت
التوقعات!!

اإلعداد

أنا لم أستخدم
الوقت بفعالية
للتحضير للمقالة.

استخدمت بعض من
وقتي بحكمة للتحضير
للمقالة.

استخدمت معظم
وقتي بحكمة للتحضير
للمقالة.

المقدمة

مقدمتي ال تشمل أي
مسألة لإلقناع  ،و لم
أعرض أي أسباب إلقناع
زمالئي باإلدعاء

مقدمتي تشمل مسألة
لإلقناع  ،و تعرض أقل من
ثالثة أسباب إلقناع زمالئي
باإلدعاء

مقدمتي تشمل مسألة
لإلقناع  ،و تعرض ثالثة
أسباب إلقناع زمالئي
باإلدعاء

الموضوع

ليس لدي شكل
محدد للمقالة،
موضوعي ليس واضح
و كل الفقرات متداخلة
وليس لدي أي خطة
محددة في الكتابة

شملت مقالتي اثنين
أوثالث فقرات لدعم رأيي
ولكن تفاصيل اإلقناع
ليست حقائق موضوعية
لتدعم المقالة األقناعية

شملت مقالتي على
األقل ثالث فقرات لدعم
رأيي ولدي أسباب و
تفاصيل لإلقناع عبارة
عن حقائق موضوعية
لتدعم خطتي في كتابة
المقالة

الخاتمة

أكثر من  10أخطاء في
عالمات الترقيم ،
القواعد واألخطاء
الهجائية التي تجعل
الكتابة غير مفهومة

 7لديه أخطاء في عالمات
الترقيم ،
القواعد  ،واألخطاء
الهجائية التي تجعل
الكتابة غير واضحة

 5أخطاء في عالمات
الترقيم  ،تركيب الجملة
 ،واألخطاء الهجائية و
لكن الكتابة واضحة

ليس في الرسالة أي أخطاء
في الهجاء أو قواعد
الكتابة

اتقان
الكتابة

تظهر القصيدة طيش
الؤلف و استعجاله.
األفكار متكررة وليست
أصلية

معظم األفكار إبداعية
ولكن المؤلف تعجل في
الكتابة

القصيدة تدل على
صدق التأمل والرزانة
و لكن يمكن تحسين
بعض السطور و
التعبيرات

القصيدة تدل على صدق
التأمل والرزانة و أن المؤلف
أحسن التفكير في اختيار
السطور و التعبيرات

الكتابة مختلطة و
ليست صحيحة و ليس
بها تفاصيل تشعر
القارئ باإلهتمام

غالب الكتابة صحيحة
و المذكرات لم تعرض
الحقائق ولكن أخبرت
عنها .سيشعر القارئ
باهتمام بسيط

معظم الكتابة صحيحة
و عرضت المذكرات
الحقائق و أخبرت عنها
 .التفاصيل ستشعر
القارئ أني مهتم

المعايير

أسلوب
الكتابة
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4
أعلي من المتوقع (أحسنت)

استخدمت كل ما لدي من
الوقت بحكمة وتعاونت مع
زمالئي للتحضير للمقالة.
مقدمتي تشمل مسألة
لإلقناع  ،و تعرض ثالثة
أسباب قوية واضحة إلقناع
زمالئي باإلدعاء
شملت مقالتي على األقل
ثالث فقرات لدعم رأيي
وعندي أسباب مرفقة
بتفاصيل و أمثلة لإلقناع
بالحقائق الموضوعية التي
تدعم خطتي في كتابة
المقالة

الكتابة معبرة جدا و
المذكرات واضحة و الحقائق
المكتوبة صحيحة .سوف
يشعر القارئ باهتمام كبير
بالموضوع

االسم

التاريخ

ماذا تعلمت عن فن اإلقناع في هذا النشاط؟

شيئ واحد أستطيع تحسينه المرة القادمة هو:

شيئ واحد تستطيع معلمتي أن تساعدني فيه هو :
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APPENDIX II

Survey
Answers

مالحظة للمعلمات :اإلجابات متوفرة في
النسخة اإلنجليزية للمنهج لألسئلة التي تريدون
التأكد من حلها.
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Week 1: Lesson 1

Pre–Project Class Survey Answers
Tally the number of student responses for each question.
1.

List as many fruits, vegetables, and herbs
as you can in 90 seconds.

1–3
items
2.

4–6
items

7–10
items

11 or more
items

If one serving equals one rounded
handful, how many servings of vegetables
do you eat per day?

0
servings

1–2
servings

6.

3–4
servings

Disagree
7.

5 or more
servings

If one serving equals one rounded
handful, how many servings of fresh fruit
do you eat per day?

0
servings
4.

1–2
servings

3–4
servings

Agree

I actively choose to eat fresh vegetables
daily.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree
8.

3.

Healthy, nutritious edible food can be
grown in a windowless classroom.

5 or more
servings

I understand the nutritional relationship
between the consumption of fruits and
vegetables and obesity, diabetes, and
heart disease.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree

I know how to prepare nutritious meals.
9.

It is possible to grow food in school—in
classrooms—all year long.

		
Disagree
5.

Agree

In my family, we talk about healthy eating
habits.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree

		
No

Yes
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Week 1: Lesson 1

Pre–Project Class Survey Answers continued
10. We can grow food with 90% less water

14. I can imagine being a scientist one day.

and in 90% less space than traditional
gardening methods.
Disagree
1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree

Agree

15. Which gardening technique uses the least

amount of water and space?

11. It is possible to grow more food vertically

in 3 feet x 3 feet space than across the
entire floor of a room.

		
Aeroponics
16. We need to add Mineral Blend A and

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree

Mineral Blend B to our Tower Garden,
what’s the best unit of measurement to
use to calculate how much to add?

12. We can grow enough food in our

classroom to routinely feed the entire
class.

		
Liters
17. What do plants need to grow besides

light, water, and air (CO2)?
1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree

		
Nutrients

13. I like math and science.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree
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Week 1: Lesson 1

Pre–Project Class Survey Answers continued
18. Who doesn’t like to receive a letter! Even in today’s world of texting, snapchatting, and

instagramming, people still write letters! Formal letters have a proper format. Take a look at the
sample letter below and label the parts of a letter: body, postscript, date, salutation, and closing.
Date

January 8, 2018

Salutation

Dear Kale,

Body

I noticed that you recently had a growth spurt and want to thank you for
providing me and my friends with enough leaves for a yummy salad this past
week. We combined you along with some of your friends—lettuce, chard,
and spinach—to make a delicious mix. We dressed you up with some oil and
vinegar and voila, a tasty treat was ready in seconds. We feel better already
knowing that our we’ve fed our bodies important nutrients to help us grow.

Closing

We can’t wait for you to grow more leaves! We promise to take good care of
you with water and nutrients.
Your truly,
Tower Garden Kids

Postcript

P.S. Tell your neighbor, Cucumber, to give you more space!

1
2
3
correct correct correct

4
5
correct correct

19. So much data to collect on our plants! What’s the best way to display the following data so it’s

easier to understand? Draw a line to match the tables to the graphs.
Plant Growth

Pea shellings

Tower Garden Plants

Plant

Height

Day Measured

Height

Plant Category

% of Ports

Bean plant

36 cm

Day 14

4 in

Fruit

6%

Butter lettuce

17 cm

Day 19

7 in

Vegetables

83%

Bok choy

10 cm

Day 21

9 in

Herbs

10%

Tomato

52 cm

Day 32

15 in

Flowers

1%

Zucchini

24 cm

Day 40

23 in

Pie chart

Line graph
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3
correct correct correct
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Week 1: Lesson 1

Pre–Project Class Survey Answers continued
20. Thanks to plants, we have clean air to

breathe! This is due to the process called
photosynthesis. Which diagram below
best explains photosynthesis?

24. Let’s say that you get home after school

and are hungry, so you decide to put
together a snack, which one of the
following would provide you with the most
variety of nutrients?

B
Veggie wrap
21. The zucchini has 10 blossoms, the

cucumber has 15 blossoms, and the pea
shelling has 11 blossoms. What is the
mean, or average, number of blossoms on
the three different plants?

25. When preparing meals, it’s important

to think about food safety. Which of the
following do you think are true or false?
If you get your food wet, you have washed
away all foodborne pathogens.
False

12
22. What kind of phrase is this? “I’m going to

nip this cold in the bud and rest today.”

True
Foodborne pathogens are often large
enough that you can see them without a
microscope.

Idiom

False

23. How many of the 6 types of nutrients can

you list?

3–4
correct

The danger zone for food is between 40
and 140 degrees Fahrenheit.
True

carbohydrates
protein
fat
vitamins
minerals
water

0–2
correct

Fruits and vegetables with rinds or peels
that you will not eat should be washed.

1
2
3
correct correct correct

4
correct

5–6
correct
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Week 3: Lesson 3
التاريخ

Week 3 Class Survey Answers

االسم

Tally the number of student responses for each question.
1.

Which gardening technique uses the least
amount of water and space?

		
Aeroponics
2.

We need to add Mineral Blend A and
Mineral Blend B to our Tower Garden,
what’s the best unit of measurement to
use to calculate how much to add?

4.

Who doesn’t like to receive a letter! Even
in today’s world of texting, snapchatting,
and instagramming, people still write
letters! Formal letters have a proper
format. Take a look at the sample letter
below and label the parts of a letter: body,
postscript, date, salutation, and closing.
Date
Salutation
Body

		
Liters
3.

What do plants need to grow besides
light, water, and air (CO2)?

		
Nutrients

Closing

Postcript

January 8, 2018
Dear Kale,
I noticed that you recently had a
growth spurt and want to thank
you for providing me and my
friends with enough leaves for
a yummy salad this past week.
We combined you along with
some of your friends—lettuce,
chard, and spinach—to make a
delicious mix. We dressed you
up with some oil and vinegar and
voila, a tasty treat was ready in
seconds. We feel better already
knowing that our we’ve fed our
bodies important nutrients to
help us grow.
We can’t wait for you to grow
more leaves! We promise to take
good care of you with water and
nutrients.
Your truly,
Tower Garden Kids
P.S. Tell your neighbor,
Cucumber, to give you more
space!

1
2
3
correct correct correct
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Week 6: Lesson 3
التاريخ

Week 6 Class Survey Answers

االسم

Tally the number of student responses for each question.
1.

So much data to collect on our plants! What’s the best way to display the following data so it’s
easier to understand? Draw a line to match the tables to the graphs.
Plant Growth

Tower Garden Plants

Height

Day Measured

Height

Plant Category

% of Ports

Bean plant

36 cm

Day 14

4 in

Fruit

6%

Butter lettuce

17 cm

Day 19

7 in

Vegetables

83%

Bok choy

10 cm

Day 21

9 in

Herbs

10%

Tomato

52 cm

Day 32

15 in

Flowers

1%

Zucchini

24 cm

Day 40

23 in

Pie chart

2.

Pea shellings

Plant

Line graph

1
2
3
correct correct correct

Bar graph

Thanks to plants, we have clean air to breathe! This is due to the process called photosynthesis.
Which diagram below best explains photosynthesis?

B
3.

The zucchini has 10 blossoms, the cucumber has 15 blossoms, and the pea shelling has 11
blossoms. What is the mean, or average, number of blossoms on the three different plants?

12
4.

What kind of phrase is this? “I’m going to nip this cold in the bud and rest today.”

Idiom
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Week 9: Lesson 2
التاريخ

Post–Project Class Survey Answers

االسم

Tally the number of student responses for each question.
1.

List as many fruits, vegetables, and herbs
as you can in 90 seconds.

1–3
items
2.

4–6
items

7–10
items

11 or more
items

If one serving equals one rounded
handful, how many servings of vegetables
do you eat per day?

0
servings

1–2
servings

6.

3–4
servings

Disagree
7.

5 or more
servings

If one serving equals one rounded
handful, how many servings of fresh fruit
do you eat per day?

0
servings
4.

1–2
servings

3–4
servings

Agree

I actively choose to eat fresh vegetables
daily.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree
8.

3.

Healthy, nutritious edible food can be
grown in a windowless classroom.

5 or more
servings

I understand the nutritional relationship
between the consumption of fruits and
vegetables and obesity, diabetes, and
heart disease.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree

I know how to prepare nutritious meals.
9.

It is possible to grow food in school—in
classrooms—all year long.

		
Disagree
5.

Agree

In my family, we talk about healthy eating
habits.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree

		
No

Yes
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Week 9: Lesson 2
التاريخ

Post–Project Class Survey Answers continued
10. We can grow food with 90% less water

االسم

14. I can imagine being a scientist one day.

and in 90% less space than traditional
gardening methods.
Disagree
1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree
11. It is possible to grow more food vertically

in 3 feet x 3 feet space than across the
entire floor of a room.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree
12. We can grow enough food in our

classroom to routinely feed the entire
class.

Agree

15. How many of the 6 types of nutrients can

you list?
carbohydrates
protein
fat
vitamins
minerals
water

0–2
correct

3–4
correct

5–6
correct

16. Let’s say that you get home after school

and are hungry, so you decide to put
together a snack, which one of the
following would provide you with the most
variety of nutrients?

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree
Veggie wrap

13. I like math and science.

1
2
3
4
5
Strongly		 Neutral		 Strongly
disagree				 agree
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Week 9: Lesson 2
التاريخ

Post–Project Class Survey Answers continued

االسم

17. When preparing meals, it’s important

to think about food safety. Which of the
following do you think are true or false?
If you get your food wet, you have washed
away all foodborne pathogens.
False
Fruits and vegetables with rinds or peels
that you will not eat should be washed.
True
Foodborne pathogens are often large
enough that you can see them without a
microscope.
False
The danger zone for food is between 40
and 140 degrees Fahrenheit.
True

1
2
3
correct correct correct

4
correct
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