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 العلوُم الحياتيّةُ: البيتزا والخليّةُ
تّعدُّ الخليّةُ وحدةَ بناِء الكائناِت الحيِّة، وقْد عكَف العلماُء على فهِم مكّوناتِها ووظائفِها فهًما دقيقًا، وطّوروا المجاهَر لمساعدتِهْم على 

دراستِها.

- أراجُع ما تعلّمتُهُ عِن الخليِّة ومكّوناتِها، وأختاُر الخليّةَ الحيوانيّةَ أِو النّباتيّةَ لعمِل نموذٍج لها.

- أرسُم نموذًجا للخليِّة على ورقٍة، وأكتُب المكّوناِت علْيها.

 - أصنُع طبَق بيتزا مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي، وأُظهُر مكّوناِت الخليِّة الحيوانيِّة أِو النباتيِّة الّتي اخترتُها )يمكنُني استخداُم معجوٍن 
أحضُرهُ منزليًّا؛ لعمِل النموذِج إْن لْم أتمكْن مْن صنِع البيتزا(.

- يمكنُني اختياُر موادَّ مختلفٍة لوضِعها على عجينِة البيتزا، فمثًل: أضُع شريحةً مَن بندورٍة لتمثَّل النواةَ، ومعجوَن البندورِة ليمثَّل 
، وشرائَح الفلفِل األخضِر لتمثَّل أجساَم جولجي.  الّسيتوبلزم، ويمكنُني إضافةُ الجبنِة لتمثَّل الغشاَء البلزميَّ

- يمكنُني عمُل نموذِج خليٍّة أخرى نباتيٍّة أْو حيوانيٍة، مستخدًما معجونًا أصنُعهُ في المنزِل بمساعدِة أحِد أفراِد أسرتي. 

- أُقّدُم عرًضا أشرُح فيِه لزملئي أْو ألفراِد أسرتي نموذَج الخليِّة الّتي صنعتُها، ووظائَف العضيّاِت الّتي تظهُر فيِه.

- أقّوُم النموذَج الذي أعددتُهُ، وأقترُح سبَُل تحسينِِه،
بحيُث تظهُر العضيّاُت جميُعها بطريقٍة واضحٍة

ومطابقٍة شكَل الخليِّة الوارَد في الكتاِب.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ وفيديوهاٌت إرشاديّةٌ لمساعدتي في أثناِء النّشاِط. 	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.                                                                                       	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِّة.	 

: التاسُع الّصفُّ
نشاُط )5(: الَخلّيُة والحياُة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُةالّرياضّياُتالعلوُم الحياتيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أُصّمَم نموذًجا لخليٍّة حيوانيٍّة أْو نباتيٍة، موّضًحا تركيبَها ووظائَف مكوناتِها.	 
أستخدَم التّحليَل لتبسيِط مقاديَر جبريٍّة كسريٍّة.	 
أكّوَن معادلةً كسريةً.	 
أحلَّ معادلةً كسريّةً.	 
الفهِم واالستيعاِب، مراعيًا علماِت 	  مَع  مناسبَْيِن  بسرعٍة وزمٍن  معبّرةً  النّصَّ قراءةً صحيحةً  أقرأَ 

التّرقيِم، موظِّفًا ما اكتَسْبتُهُ مْن مفرداٍت في تحّدثي.  
أكتَب فقرةً باللغِة اإلنجليزيِة، مقاِرنًا فيها بيَن أجزاِء الخليِة النباتيِة والخليِة الحيوانيِة، مستعمًل صيَغ 	 

.)-est /most / -er /more( :المقارنِة والتفضيِل

أحتاُج إلى: قلٍم، ودفتٍر، وقاموٍس باللّغِة اإلنجليزيِّة )إْن أمكَن(.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي، أْو أحِد زملئي عنَد رؤيِة الّرمِز اآلتي
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 الّرياضيّاُت: علُب البيتزا

أجُد علَب البيتزا المناسبةَ.. 1
إذا كانَْت مساحةُ قاعدِة علبِة بيتزا مستطيلٍة )6س2 + 21س + 9( سم2، وإذا علْمُت أنَّ أحَد أبعاِد قاعدِة العلبِة هَي أحُد الخياراِت 

اآلتيِة:

     فأختاُر أحَد هِذِه األبعاِد؛ لمعرفِة البعِد اآلخِر بأبسِط صورٍة مستخدًما التّحليَل.

    أوّضُح خطواِت حلّي ألحِد زملئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.
إذا كانَْت مساحةُ قاعدِة علبِة بيتزا مستطيلٍة )س2 ‒ 3س + 2( سم2، وكاَن البُعُد األّوُل لهِذِه القاعدِة )2س ‒ 4( سم، والبُعُد الثّاني . 2

يساوي )15( سم، فأجُد البُعَد األّوَل. )أكّوُن معادلةً كسريّةً، وأحلُّها(.

هْل توجُد طريقةٌ أخرى يمكنُني أْن أجَد بها البُعَد األّوَل للقاعدِة؟ أوّضُح ذلَك ألحِد أفراِد أسرتي، أْو أحِد زملئي.

 اللّغةُ العربيّةُ: الخاليا الجذعيّةُ - الثّورةُ العالجيّةُ القادمةُ

خليا  منها  تولَّدْت  الّتي  األمُّ  الخاُم  الخليا  هَي  الجذعيّةُ  الخليا 
والكبِد،  القلِب،  مثُل: خليا  المتخّصصِة،  الوظائِف  ذواُت  الجسِم 
أِو  الجسِم  في  المناسبِة  الظّروِف  ظلِّ  وفي  وغيِرها.  والّدماِغ، 
المختبِر تنقسُم هذِه الخليا؛ لتعطَي سلسَل جديدةً مْن خليا جذعيٍّة 

غيِر متخّصصٍة، أْو سلسَل مْن خليا متخّصصِة الوظيفِة.

الّتي  األجنِّة  مَن  تُؤَخُذ  جنينيّةٌ  خليا  نوعاِن:  الجذعيّةُ  الخليا 
إعادِة  في  وتُستخدُم  خمسٍة،  إلى  أيّاٍم  ثلثِة  مْن  أعماُرها  تتراوُح 
تكويِن األنسجِة واألعضاِء المريضِة أْو إصلِحها، وخليا بالغةٌ 

ذواُت قدرٍة محدودٍة في تشكيل خليا الجسِم.

يأمُل الباحثوَن أْن تُساعَد دراساُت الخليا الجذعيِّة على زيادِة فهِم كيفيِّة حدوِث المرِض، عْن طريِق مراقبِة نموِّ الخليا الجذعيِّة لخليا 
متخّصصِة الوظائِف، واإلسهاِم في الطّبِّ التّجديديِّ المبنيِّ على توليِد الخليا الّسليمِة؛ لتحلَّ محلَّ الخليا المريضِة أِو التّالفِة، وكذلَك 

في اختباِر األدويِة البحثيِّة الجديدِة؛ لمعرفِة سلمتِها وفاعليّتِها قبَل استخداِمها على األفراِد.

وقْد باتَْت نتائُج التّطبيقاِت العلجيِّة للخليا الجذعيِّة ُمشّجعةً، إاّل أنّها مازالَْت في طوِر التّجربِة، ويرجُع الّسبُب في ذلَك إلى تسجيِل 
انتكاساٍت تتمثُّل في إصابِة بعِض حيواناِت التّجارِب على المدى الطّويِل في بعِض هذِه التّقنياِت العلجيِّة.

أواًل : أقرأُ النّصَّ الّسابَق قراءةً صامتةً استيعابيّةً فاهمةً، مراعيًا معاييَر القراءِة الّصامتِة.

 ثانـيًا: أتبادُل أنا وزميلي، أْو أحُد أفراِد أسرتي األدواَر في القراءِة الجهريِّة، وفي تقويِمها وفَق المعاييِر اآلتيِة: وضوِح الّصوِت، نطِق 
 ، الحروِف مْن مخارِجها الّصحيحِة، التزاِم الحركاِت والّضبِط الّصحيِح، مراعاِة مواطِن الوقِف والوصِل، التّنغيِم والتّلويِن الّصوتيِّ

توظيِف لغِة الجسِد واإليماءاِت.

أْو أفراِد أسرتي محاضرةً علميّةً قصيرةً، مْن 3-4 دقائَق، حوَل العلِج بالخليا الجذعيِّة، ملتزميَن   ثالـثًا: أُنظُّم مَع أحِد زملئي، 
، الطّلقةَ، الجرأةَ، توظيَف لغِة الجسِم، التّواصَل البصريَّ مَع  معاييَر التّحّدِث اآلتيةَ: وضوَح الّصوِت، سلمةَ اللّغِة، التّنغيَم الّصوتيَّ
الحضوِر، صّحةَ األفكاِر والمعلوماِت، اعتماَد األدلِّة العلميِّة، توظيَف المفرداِت والمصطلحاِت العلميِّة ذاِت العلقِة، تنظيَم األفكاِر، 

التزاَم الوقِت الّمحّدِد. ونتبادُل األدواَر في تقديِم المحاضرِة، وفي تقويِم األداِء لكلٍّ منّا وفَق المعاييِر المذكورِة.
2
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الخاليا العصبيةُ
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Cells world :ُاللغةُ اإلنجليزية 

WHAT IS A CELL?
Cells are the basic unit of all living things. Cell shape varies according to its function. All cells need 
energy, get rid of waste and contain genetic material to make more cells. Some living things consisted
of a single cell )unicellular( and other organisms like humans are consisted of many cells working 
together )multicellular(. Plant and animal cells differ in size, shape and structure.
A - The table below shows similarities and differences between animal cell and plant cell. Read the 

information and look at the illustration.

  B - I will use the dictionary to look up the meaning of scientific terms in the above table.
  C - I will write 2 paragraphs about similarities and differences between the structures of animal 

cell and plant cell, using the vocabulary I learnt and the comparative/superlative forms )e.g., 
Plants cells are usually larger than animal cells(.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
اللّغـةُ العربـيّـةُ:

قاَل عليٌّ بُن أبي طالٍب رضَي هللاُ عْنهُ:   َدواُؤَك فيَك َوما تَْشــــُعُر          َوداُؤَك ِمْنَك َوما تُبِصــــــُر
                                                  َوتَْحَسُب أنََّك ُجرٌم َصغيٌر          َوفيَك اْنطَوى اْلعالَُم اْلَْكبَُر

كما أنَّ الخليّةَ هَي الوحدةُ البنائيّةُ األساُس في أجساِم الكائناِت الحيِّة، فإنَّ اإلنساَن هَو الوحدةُ البنائيّةُ األساُس في المجتمِع، ومثلَما أنَّ لكلِّ 
خليٍّة دوًرا ال يقوُم بِه غيُرها في الجسِم، فأنا كذلَك مهمٌّ في مجتمعي وبيئتي وأسرتي. خلقني هللاُ تعالى لهدٍف وغايٍة. أناقُش في هذِه القضيِّة 

زملئي أْو أحَد أفراِد أسرتي، في ضوِء البيتَيِن الّسابقَيِن، مدّعًما رأيي باألدلّة والحجِج.

، هاتٍف محموٍل(. أستعيُن بالّرمِز سريِع  العلوُم الحياتيّةُ: أصنُع مجهًرا مْن موادَّ متوافرٍة: )عدسِة ضوِء ليزَر بسيٍط، دبّوِس شعٍر فلزيٍّ
االستجابِة )QR Code(؛ للطّلِع على الطّريقِة.

أستخدُم المجهَر الّذي صنعتُهُ في مشاهدِة خليا )ورقِة شجٍر، شريحِة بصٍل( وأرسُم ما شاهدتُهُ، أْو ألتقطُ صورةً لَهُ، أُْطلُِع 
أتبادُل مَع أحِد زملئي ما ظهَر مَعنا في  الّصنِع،  زملئي ومعلّمي وأفراَد أسرتي على ما شاهْدُت، وأشرُح لهُم طريقةَ 

المجهِر الّذي صنَعهُ كلٌّ منّا، ونقترُح طرائَق لتطويِر هذا المجهِر مًعا.

الـّريــاضـــيّاُت: أُبّسطُ مزيًدا مَن المقاديِر الجبريِّة الكسريِّة باستخداِم التّحليِل عْن طريِق اللّعبِة الموجودِة على بادلت، أمسُح الّرمَز سريَع 
االستجابِة )QR Code( لمزيٍد مَن المعرفِة.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
3

Plant CellsAnimal Cells
presentpresentCell member
presentpresentCytoplasm
nucleus on the sidenucleus in centreNucleus
cell wallno cell wallCell wall
produce food and energy for the plantno chloroplastChloroplast
rectangular )fixed shape(round and irregularShape
starch grainsglycogen granulaStore food
big, permanent for cell supportsmall, temporary for digestion and excretionVacuoles

Animal cell Plant cell



4

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

العلوُم الحياتيّةُ: يتعلُّم  طفلي في هذا النّشاِط بعَض الخبراِت العمليِّة لتصميِم نموذٍج للخليِّة، إضافةً إلى تعزيِز مهاراتِِه المنزليِّة، مثِل الطّهِي، 
، ويستذكُر مكّوناِت الخليِّة ووظائَف كلٍّ منها. ويحاكي الخليةَ وأجزاَءها بطبِق البيتزا الذي يصنُعهُ. ومهاراِت صنِع معجوٍن منزليٍّ

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على تطويِر مهاراتِِه في تبسيِط المقاديِر الجبريِّة الكسريِّة عْن طريِق التّحليِل، وحلِّ معادلٍة كسريٍّة، 
وتوظيِف ذلَك في مسألٍة حياتيٍّة.

اللغويةَ، إذ يُعّرفُهُ بموضوٍع علميٍّ حديٍث نسبيًّا ذي ارتباٍط  العربيّةُ: يزيُد هذا النّشاطُ معارَف طفلي، وخبراتِِه، ومهاراتِِه، وثروتَهُ  اللّغةُ 
، وينّمي مهاراتِِه في التّحّدِث وفَق المعاييِر المطلوبِة،  بموضوعاِت العلوِم الحياتيِّة، وينّمي مهاراتِِه القرائيّةَ في االستيعاِب واألداِء القرائيِّ
معتمًدا على األدلِّة العلميِّة. كما ينّمي مهارتَهُ في تقويِم أداِء زملئِِه؛ ما ينعكُس إيجابًا على أدائِِه، وعلى تقبّلِِه التّقويَم المعتمَد على المعاييِر.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتعّرُف طفلي في هذا النّشاِط مصطلحاٍت علميّةً باللّغِة اإلنجليزيِّة عْن مكّوناِت الخليّتيِن: الحيوانيِّة والنباتيِّة. ينمي مهارتَهُ 
في استعماِل معلوماٍت مَن الجدوِل ويوظُف هِذِه المعلوماِت وما تعلَّمهُ مْن تراكيَب لغويٍة في كتابِة فقرتيِن مْن إنشائِِه.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلَي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويُمكنُهُ الوصوُل إلى التّعليماِت الّصوتيِّة بوساطِة الّرمِز سريِع 
االستجابِة.

 العلوُم الحياتيّةُ: البيتزا والخليّةُ

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على صنِع البيتزا، واختياِر المكّوناِت المناسبِة؛ لتمثيِل العضيّاِت التي تكّوُن الخليّةَ كما رسَمها على الورقِة، 
وأناقُشهُ في البدائِل الُممكنِة. أستمُع لشرِحِه باهتماٍم حوَل عضيّاِت الخليِّة النباتيِّة والحيوانيِّة ووظائِف كلٍّ منها، أساعُد طفلي على صنِع 
، نصِف  المعجوِن المنزليِّ بالمكوناِت اآلتيِة: )كأٍس مَن الماِء، كأٍس مَن الطّحيِن، نصِف كأٍس مَن الملِح، ملعقتيِن مَن الّزيِت النّباتيِّ
ُك جيًّدا مَع بعِضها حتّى تتجانَس،  ملعقٍة مْن ملِح اللّيموِن، صبغاِت طعاٍم، توَضُع المقاديُر جميُعها مًعا على النّاِر في مقلٍة مناسبٍة، وتُحرَّ

تُرفُع المقلةُ عِن النّاِر حيَن يُصبُح قواُم المكّوناِت مثَل العجينِة. تُقّسُم العجينةُ أقساًما عّدةً، ويُلّوُن كلُّ قسٍم بلوٍن مختلٍف(.

  الرياضياُت: ُعلَُب البيتزا

الطّريقةُ: أطلُب إليِه توضيَح خطواِت حلِِّه وشرَحها، يمكنُني تكليفُهُ بالّرجوِع إلى كتابِِه، أْو إلى منّصِة "درسك"؛ ليتذّكَر تحليَل المقاديِر 
الجبريِّة، كالعبارِة التّربيعيِّة، أْو تحليَل الفرِق بيَن مربَّعْيِن.

  اللّغةُ العربيّةُ: الخاليا الجذعيّةُ - الثّورةُ العالجيّةُ القادمةُ

الطّريقةُ: أُحفُّزهُ على القراءِة االستيعابيِّة الّصامتِة، وأتبادُل مَعهُ الّدوَر في القراءِة الجهريِّة والتّقويِم بناًء على المعاييِر، وأتبادُل مَعهُ 
الّدوَر في تقديِم محاضرٍة حوَل الخليا الجذعيِّة، وفي تقويِم األداِء في هِذِه المحاضرِة وفَق المعاييِر المحّددِة، وأوجهُهُ إلى التزاِم معاييِر 

التّحّدِث، وإلى اعتماِد األدلِّة والبراهيِن في طرِح آرائِِه وتدعيِمها.

Cell world :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

؟ أدعُمهُ في أثناِء قراءتِِه الجدوَل. أوّجههُ إِن  الطّريقةُ: أحفُزهُ إلى قراءِة النصِّ األوِل وأطرُح عليِه سؤااًل: ما الفكرةُ الرئيسةُ في النصِّ
استصعَب فهَم المعلوماِت؛ الستخداِم قاموٍس ناطٍق لسماِع نطِق الكلمِة واستخراِج معناها، أناقُشهُ في المعلوماِت التي قرأَها في الجدوِل، 
، أمنُحهُ فرصةَ كتابِة الفقرتيِن. عنَد انتهائِِه مَن كتابِة الفقرتيِن أستمُع لَهُ وهَو يقرأُ على مسمعي ما كتبَهُ. أوجههُ إلى تصويِب  ومْن ثَمَّ

األخطاِء التي وقَع فيها.
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