
1

 العلوُم: لوحةٌ فنيّةٌ للعالِم

 أتأمُل العبارةَ اآلتيةَ وأناقُش أحَد أفراِد أسرتي فيها: "الفنُّ حقيقةٌ ممتدةٌ مْن بدايِة الحياِة إلى نهايتِها". 
ولكلِّ  والعشبيِة،  الباردِة  المناطِق  مثَل:  متنّوعةً  بيئيّةً  مناطَق  األرضيةُ  الكرةُ  تحتوي   
منطقٍة بيئيٍة خصائُصها الُمناخيةُ وأنواُعها المختلفةُ مَن الكائناِت الحيِة التي تعيُش فيها. 

أْو  إيرث(،  )جوجل   google earth برمجيِة  باستعماِل  أسرتي  أفراِد  أحِد  مع  أبحُث 

بالبحِث في )أطلِس العالَِم( عْن خريطِة العالَِم الطبيعيِة، وأالحظُ المناطَق البيئيةَ المختلفةَ 

عْبَر تبايِن األلواِن على الخريطِة، ثمَّ أخبُر أحَد أفراِد أسرتي بأنواِع الكائناِت الحيِة التي 

تعيُش في المناطِق البيئيِة الباردِة والعشبيِة.

  أتواصُل: أتعاوُن مَع زمالئي في الصفِّ أْو مَع أفراِد أسرتي على افتتاِح معرٍض افتراضيٍّ )معرِض أبنيٍة في مخيلتي الواسعِة( عِن المناطِق  البيئيِة في العالَِم، 

أتخيُل المعرَض واللوحاِت المعروضةَ فيِه.

  أرسُم لوحاٍت متعددةَ األلواِن وأرسُم فيها الكائناِت الحيةَ التي تعيُش في المناطِق البيئيِة المختلفِة، تتضمُن ما يأتي: 

- لوحةُ التيجا الباردِة: أرسُم شماَل أوروبا، وكندا، وسيبيريا وألّونُها باألخضِر؛ ألنها مشهورةٌ بغاباِت المخروطياِت، مثِل: شجِر الصنوبِر والسرِو، وأرسُم بعَض 

الحيواناِت التي تعيُش فيها، مثَل: السنجاِب، والذئِب، والغزاِل، والبوِم. 

 - لوحةُ التندرا الباردِة: أرسُمها أعلى منطقِة التيجا بجانِب الدائرِة القطبيِة الشماليِة، وأرسُم فيها ُشجيراٍت قليلةً ونباتاٍت قصيرةَ العمِر.
 . ، وأرسُم البطريَق في القطِب الجنوبيِّ  - لوحةُ المنطقِة القطبيِة المتجمدِة: أرسُمها ثمَّ ألّوُن القطبيِن: الشماليَّ والجنوبيَّ باللوِن األبيِض، وأرسُم الدبَّ القطبيَّ في القطِب الشماليِّ

 - لوحةُ المنطقِة العشبيِّة المعتدلِة: أرسُم فيها الغزالَن، والجواميَس، وبعَض الزواحِف، وكثيًرا مَن األعشاِب، مْن دوِن األشجاِر.  
 - لوحةُ المنطقِة العشبيِة السافانا: أرسُم فيها كثيًرا مَن األعشاِب وقلياًل مَن األشجاِر التي يتغذى عليها الفيُل والزرافةُ، وأرسُم النمَر واألسَد. 

 أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أِو مصادِر المعرفِة المتاحِة إلجابِة األسئلِة اآلتيِة:  
  1. ما التكيُف في شجِر السرِو والصنوبِر؛ لتعيَش في منطقِة التيجا الباردِة؟ 

  2. لماذا ال تحتوي منطقةُ التندرا غاباٍت؟

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط. 	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.                                                                                        	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 
، وأنواِعِه، وتأثيِرِه في حياتِنا.	  معلوماٌت عْن  مفهوِم الفنِّ

: الثامُن الّصفُّ
النشاُط )3(: الفنُّ في حياِتنا 

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الرياضياُتاللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة العلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

 أتعرَف خصائَص المناطِق البيئيِة المختلفِة )المناطِق الباردِة والمناطِق العشبيِة(.	 
أوظَف في تحدثي باللغِة العربيِة ما اكتسبتُهُ مْن مفرداٍت وقواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة، متناواًل فكرةً أْو 	 

ظاهرةً، مفرقًا بيَن جانبيِن مختلفيِن في مضاميِن ما سمعتُهُ في وسائِل اإلعالِم.
أكتَب فقرةً باللغِة اإلنجليزيِة، مستعماًل أدواِت الربِط استعمااًل صحيًحا.	 
أحوَل األعداَد مَن الصيغِة القياسيِة إلى الصيغِة العلميِة، وبالعكِس.	 

أحتاُج إلى: أوراٍق جانبيٍة، وقلِم رصاٍص، وأقالِم تلويٍن، وأطلِس العالِم أْو برمجيِة google earth )جوجل إيرث(، ومسطرٍة. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ٍ  اللّغةُ العربيّةُ: ال حدوَد للفنِّ
 أقرأُ الفقرةَ اآلتيةَ، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مما يليها:   

     بدأَ طلبةُ الصفِّ الثامِن يعرضوَن أفكاَرهُم الخاصةَ بحفِل افتتاِح المعرِض االفتراضيِّ عِن المناطِق البيئيِة في العالَِم، وعنَد توزيِع المهامِّ 
بينَهْم، وقَع االختياُر على الطالِب أسامةَ إللقاِء كلمِة الحفِل. 

1. أساعُد أسامةَ على إعداِد كلمِة حفِل االفتتاِح، ثمَّ ألقي الكلمةَ أماَم أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي، وأطلُب إليِه تحديَد األخطاِء اللغويِة 
التي وقْعُت فيها في أثناِء القراءِة. 

         يمكُن أْن تتضمَن الكلمةُ ما يأتي: 

▪ الترحيُب بالضيوِف. 

▪ التعريُف بالطلبِة المشاركيَن في المعرِض.

▪ وْصُف اللوحاِت المعروضِة عِن المناطِق البيئيِة. 

▪ ذْكُر أهمِّ المشكالِت البيئيِة في العالَِم، باالستعانِة باللوحاِت التي رسْمتُها في مبحِث العلوِم، موضًحا أثَر هِذِه المشكالِت في المناطِق 
البيئيِة في العالَِم.  

2. أبحُث في المصادِر المختلفِة عْن ظاهرِة النفاياِت اإللكترونيِة، ثمَّ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي أو أحَد زمالء صفي في ذلَك وأتبادُل مَعهُ اآلراَء. 
3. أكتُب منشوًرا على إحدى وسائِل التواصِل االجتماعيِّ عْن هِذِه الظاهرِة، مفرقًا بيَن جانبيِن مختلفيِن: أحُدهما سلبيٌّ يتمثُل في أضراِرها، 

واآلخُر إيجابيٌّ يتمثُل في تدويِرها لالستفادِة منها، ثمَّ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في التعليقاِت على المنشوِر.

  Traditional exhibition :ُاللغةُ اإلنجليزية 

 1- Sami has a friend in the United Kingdom. His name is Adam. He is interested in art and museums. So, Sami wrote 
this letter to tell him about a traditional exhibition his school will hold. Unfortunately, he lost some words in the 
letter. Help Sami to put the words below in the right place.

                      clay     costumes      traditional         artistic             talent

  2 – a-Choose a country or a city to explore its artistic features. Then, write about it in a paragraph )about 70 words(   
and use transitional words and phrases to connect your ideas. 

b-Using the internet, try to create a traditional exhibition to show some sites from your chosen country or city. 
You should work in groups.
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Dear Adam,
How are you? How’s your family?
Hope all of you are well. This week was fascinating. My English teacher chose me to be the leader for the English 
team in our____________exhibition. I met my team and we agreed on the outline. As you know, Jordan is well-known 
for its historical and ____________ richness. So, we decided to invite contemporary artists to display their paintings. 
Also, we will ask some students who has got____________to draw a picture that shows the history of Jordan.
In addition to that, we will make traditional pots and jars using ____________. We will create a section for traditional 
____________ like Jordanian dresses, headdresses and jewelries.  My mom will help me in collecting these items.
I know that you are fascinated by art and museums, it would be a pleasure if you can visit Jordan and attend our 
museum. We will have fun.
Write back soon. I look forward to hearing about your ideas and experience in the traditional museum.
Best,
Sami                                        
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 الّرياضيّاُت: إحصائياٌت إلكترونيةٌ 

، أرسَل لي الموقُع اإللكترونيُّ بريًدا إلكترونيًّا يتضمُن ملخَص  بعَد مروِر أسبوٍع على نشري المنشوَر على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ
تفاعِل رواد ِالموقِع مَع المنشوِر، عَرَض صديقي هِذِه المعلوماِت في الجدوِل اآلتي:

 

 1( أمألُ الخاناِت الفارغةَ في الجدوِل أعالهُ، بكتابِة األعداِد بالصيغِة القياسيِة أِو العلميِة بصورٍة صحيحٍة.
2( أوضُح لصديقي كيفيةَ تعبئِة الجدوِل، شارًحا طريقةَ تحويِل العدِد مَن الصيغِة القياسيِة إلى الصيغِة العلميِة، وبالعكِس.

: )عدَد الذين شاهدوا منشوري ولْم يسجلوا تعليقًا عليِه هَو: )39510(، لكنهُ خالفَني الرأَي قائاًل: )بْل       3( أخبرُت صديقي أنَّ

         إنَّ عدَدهْم:3.951 × 103(.

ُر إجابتي.  أقرُر أيَّ الخبريِن على صواٍب مستنًدا إلى بياناِت الجدوِل، ثم أبرِّ

أريُد اخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

الصيغةُ العلميةُ الصيغةُ القياسيةُ

 39703 عدُد المشاهداِت

104 × 2.394 عدُد المعَجبيَن

102 × 1.93 عدُد المنتقِديَن

 0.0048611 نسبةُ االنتقاِد المسجِل

10-1 × 9.508 نسبةُ التقييماِت المسجلِة )مْن 5(

39.51 النسبةُ المئويةُ للمشاهداِت مْن دوِن تفاعٍل )%(

.)103 × 3.951
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
العلوُم: يتعلُم طفلي كيَف يعبُّر عْن تأملِِه عبارةَ: "الفنُّ حقيقةٌ ممتدةٌ مْن بدايِة الحياِة إلى نهايتِها"، وكيَف يمتلُك القدرةَ على تخيِل معرٍض 

افتراضيٍّ ينشئُهُ، وكيَف يوفُر األدواِت الالزمةَ للمعرِض، وكيَف يتخيُل شكَل الكرِة األرضيِة لوحةً فنيةً زاهيةَ األلواِن.
التعبيَر عْن رأيِِه حوَل قضيٍة أْو ظاهرٍة معينٍة  العربيةُ: يكتسُب طفلي القدرةَ على التحدِث بلغٍة سليمٍة خاليٍة مَن األخطاِء، ويتعلُم  اللغةُ 

بطريقٍة وديٍة ومنطقيٍة. 
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي معرفةَ معاني الكلماِت باللغِة اإلنجليزيِة باستعماِل القاموس ِأْو عْن طريق ِالسياِق. يحاوُل طفلي كتابةَ فقرٍة 

باللغِة اإلنجليزيِة.
األعداِد  كتابِة  مهارةَ  النشاطُ  هذا  يعزُز  حيث  الصيغتيِن.  بيَن  ويحّوُل  والعلميِة،  القياسيِة  بالصيغتيِن:  األعداَد  طفلي  يكتُب  الرياضياُت: 

بالصيغتيِن: القياسيِة والعلميِة؛ ألهميِة الصيغِة العلميِة في موضوعاِت العلوِم المختلفِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة بالرمِز سريِع االستجابِة.

  العلوُم: لوحةٌ فنيّةٌ للعالِم  

الطريقةُ: أساعُد طفلي على البحِث مستعينًا ببرمجيِة google earth  أْو )أطلِس العالَِم(، وأستمُع لهُ عندما يتحدُث عِن المناطِق البيئيِة 
والكائناِت الحيِة التي تعيُش فيها. أناقُش طفلي في المعرِض االفتراضيِّ واللوحاِت الفنيِة الطبيعيِة التي يرسُمها. أساعُد طفلي على 

البحِث عْن إجاباِت األسئلِة. 

ِ   اللّغةُ العربيّةُ: ال حدوَد للفنِّ

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة، يمكنُني أْن أقترَح عليِه بعَض األفكاِر التي يستعيُن بها للحديِث في كلمِة الحفِل، وأستمُع 
لهُ في أثناِء إلقائِِه كلمةَ الحفِل، وأذكُر لهُ األخطاَء اللغويةَ التي وقَع فيها في أثناِء قراءِة الكلمِة لتصويبِها، وأساعُدهُ على التدرِب على 
إلقاِء الكلمِة أكثَر مْن مرٍة، وأناقُشهُ في ظاهرِة النفاياِت اإللكترونيِة وإمكانيِة تدويِرها، وأبحُث مَعهُ عْن بعض ِالمصادِر التي تتحدُث 

عْن هِذِه الظاهرِة مْن كتٍب ومجالٍت وفيديوهاٍت.
Traditional exhibition :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على فهِمِه بعَض المفرداِت باللجوِء إلى القاموِس إْن لزَم األمُر، وأتخيُل مَعهُ احتواَء المعرِض قطًعا تعبُّر عْن 
أنواِع الفنوِن المختلفِة. أساعُد طفلي على تفسيِر معاني المفرداِت في الرسالِة.

  الرياضياُت: إحصائياٌت إلكترونيةٌ

الطّريقةُ: : أتحقُق مْن قدرِة طفلي على التحويِل بيَن الصيغتيِن: القياسيِة والعلميِة، تحوياًل صحيًحا عنَد كتابتِِه األعداَد.     
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