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 اللّغةُ العربيةُ: أهميةُ تغيّراِت المادِة في حياتِنا
1  - أقرأُ الموقَف اآلتَي، مستعينًا بالصورتيِن المجاورتيِن، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:   

 أتخيُل الحديَث الذي داَر بيَن أفراِد العائلِة عْن محاولِة إشعاِل الحطِب، ثمَّ أكتبُهُ حواًرا بيني وبيَن أفراِد أسرتي، مراعيًا اآلتَي: 
-  ألتزُم قواعَد كتابِة الحواِر، مثَل: تحديِد هدِف الحواِر، واستخداِم عالماِت الترقيِم وال سيما الشَّرطةُ، والبدِء بسطٍر جديٍد حيَن يتغيُّر 

المحاِوُر، واالبتعاِد عِن التكراِر.
-  أصُف األحداَث والتفاعالِت الكيميائيةَ باستخداِم الكلماِت والصفاِت الدالِة على الحدِث، مثِل: الفعليِن: الماضي والمضارِع، وأسلوبي 

التعجِب والتمني، والنعِت، والحاِل في جمٍل تتضمُن ما يأتي:
أ   -  السبُب الرئيُس الشتعاِل الحطِب.                                        ب - الموادُّ الناتجةُ مَن االشتعاِل.

جـ - إمكانيةُ عودِة الموادِّ الناتجِة مَن االشتعاِل إلى حالتِها األولى.        د  - أثُر التفاعالِت الكيميائيِة في حياتِنا. 
   أعدُّ خريطةً مفاهيميةً في واحٍد مَن األشكاِل أدناهُ، متتبًعا مراحَل اشتعاِل الحطِب، وأصُف التغيراِت التي طرأَْت عليِه:

المرحلةُ األولى: الحطُب: صلٌب، وبنيُّ اللوِن، وخشُن الملمِس.
المرحلةُ الثانيةُ: الجمُر: صلٌب، وأحمُر متوهٌج، وشديُد الحرارِة، ويتصاعُد منهُ دخاٌن.

.  المرحلةُ الثالثةُ: الرماُد: صلٌب، وخفيُف الوزِن، ومتطايٌر، ولونُهُ رماديٌّ

: الثامُن الصفُّ
نشاُط )10(: أثُر التغييِر في حياِتنا

أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

 تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء تنفيِذ النشاِط.   	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة  للمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
 تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:العلوُمالرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:
أكتَب حواًرا وقصًة، مبدًيا رأيي في أهميِة التفاعالِت الكيميائيِة في حياِتنا، موظًفا ما اكتسبتُُه مْن قواعَد 	 

وتطبيقاٍت لغويٍة. 
أترجَم جماًل بسيطًة مَن اللغِة اإلنجليزيِة إلى العربيِة. 	 
أْو 	  الخطيِّ  االقتراِن  تزايِد  ، وعالقَة  والصاديَّ السينيَّ  المقطعيِن:  الخطيِّ  االقتراِن  أوظَف خصائَص 

تناقِصِه بمعامِل )س(.
أعّرَف المعادلَة الكيميائيَة، موّضًحا كيفيَة كتابِة معادلٍة كيميائيٍة رمزيٍة موزونٍة.	 

أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة، وأقالٍم ملونٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي









جسور التعلم
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بالكبريِت مَع  الحطَب، وحاوَل إشعالَهُ  تناوَل األُب  لعائلٍة،  "في رحلٍة بريٍة 
محفزةً  عوامَل  مستخدًما  أخرى  مرةً  حاوَل  فشَل.  أنَّهُ  إالّ  الورِق،  بعِض 
ومساعدةً، مثَل: مكعباِت االشتعاِل، والتهويِة الجيدِة، فبدأَ الحطُب يشتعُل".  

رماٌد + غازاٌت + بخاُر ماٍء حطٌب + أكسجين
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التي حدثَْت، ثمَّ نتبادُل  المفاهيميةَ على مجموعٍة مْن زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي، موضًحا التفاعالِت الكيميائيةَ  أعرُض الخريطةَ 
اآلراَء عْن أهميِة تغيراِت المادِة في حياتِنا.

2 - "مشواُر األلِف ميٍل يبدأُ بخطوٍة واحدٍة": مقولةٌ رافقَْت هبة قنديل طواَل حياتِها، وكانَْت سبَب عزيمتِها ونجاِحها؛ حيُث رغبَْت هبةُ في أْن 
، بدأَْت تصنُع خلَّ  تبدأَ مشروًعا مْن منزلِها لكْي يدرَّ عليها دخاًل، وبعَد التحاقِها ببرنامٍج تدريبيٍّ لتعلِم بعِض أساسياِت التصنيِع الغذائيِّ
التفاِح في منزلِها بالزرقاِء؛ فاكتسبَْت هبةُ زبائَن جدًدا باستمراٍر، وبدأَ عدُد الطلباِت يزداُد ازدياًدا كبيًرا، إلى أْن قرَرْت توسيَع عملِها 
جّديًّا، ولكْي تتمكَن مْن فعِل ذلَك، وجَب عليها تسجيُل عملِها في الدائرِة الرسميِة الخاصِة بذلَك، ولكْن، واجهْتها مشكلةٌ، وهَي أنَّ األعماَل 
المنزليةَ لْم تكْن قانونيةً في محافظِة الزرقاِء في ذلَك الوقِت، ولكنَّ حلَمها كاَن كبيًرا، ولْم تترْك هِذِه المشكلةَ تقُف عائقًا أماَم طموِحها، 
ففعلَْت كلَّ ما بوسِعها للسماِح بإعطاِء رخٍص لألعماِل المنزليِة في الزرقاِء؛ لكْي تتمكَن مَن التوسِع في عملِها، وبعَد ثالثِة أشهٍر مْن 

متابعِة الموضوِع، نجَحْت محاوالتُها، وأصبَحْت أوَل امرأٍة تحصُل على رخصٍة مهنيٍة للعمِل في المنزِل في بلديِة الزرقاِء الكبرى. 

 أعيُد بناَء الفقرِة السابقِة في قصٍة قصيرٍة، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ: 

أكتُب   - )النهايةَ(.  والحلَّ  والحبكةَ،  والحواَر،  والشخصياِت،  والمكاَن،  الزماَن،  القصِة:  أوظُف عناصَر   - للقصِة.  مناسبًا  - أضُع عنوانًا 
بلغٍة سليمٍة موظفًا بعَض األنماِط اللغويِة، وعالماِت الترقيِم المناسبةَ المعنى. - أصُف مراحَل صناعِة خلِّ التفاِح مستفيًدا مما يأتي: )تقطيُع 
التفاح – غمُرهُ في وعاٍء مملوٍء بالماِء – إضافةُ السكِر – تقليُب الخليِط – تغطيةُ الوعاِء بقطٍن في مكاٍن دافٍئ ومظلٍم – تقليُب الخليِط مرةً أْو 
مرتيِن يوميًّا – تصفيةُ الخليِط  بمنخٍل بالستيكيٍّ – سكُب العصيِر في وعاٍء وتغطيتُهُ بقماٍش في المكاِن الدافِئ والمظلِم نفِسِه – ترُك العصيِر 
يتخمُر مدةَ ثالثِة أسابيَع إلى ستٍة مَع التحريِك كلَّ بضعِة أياٍم – وضُع الخلِّ الناتِج في زجاجٍة في الثالجِة(.- أبيُن أهميةَ التفاعالِت الكيميائيِة 

في صناعِة خلِّ التفاِح.

أقرأُ قصتي على مسمِع أحِد أفراِد أسرتي، وأطلُب دعَمهُ في تقييِم أدائي، ثمَّ نتبادُل اآلراَء عْن أهميِة التفاعالِت الكيميائيِة في حياتِنا.

Junior translator :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Study the following sentences and check their translations. Do you think these translations are accurate. Discuss 

them with your partner.

Suggest another translation for these examples with your peer.
       Translation is a very important skill in learning languages. Sometimes meaning may differ from one language to another. This might cause 

some misunderstanding between speakers. There are three tips to follow when you translate from English into Arabic. First, keep your 

sentence short, so it contains one basic idea. Second, use standard vocabulary and avoid slang language. Third, take care of culture and 

language differences.

 Now it is your turn, Study the following table. Translate the following proverbs and sayings into Arabic.

Share your sentences with your friends and family members, and discuss your translations with them. Write a 
short reflection about the role of translation in learning languages.

 الرياضيّاُت: تحّدي االقتراناِت
  أراَدْت سارةُ محاكاةَ تجربِة هبة قنديل في صناعِة خلِّ التفاِح، وعبَّرِت افتراضيًّا بلغِة الرياضياِت عْن تطوِر إنتاِجها األسبوعيِّ مْن 
خلِّ التفاِح وكميِة التفاِح المتبقيِة لديها، فعبَّرْت عْن رقِم األسبوِع بالمتغيِر )س(، وعْن كميِة اإلنتاِج بالكيلوغراماِت خالَل هذا األسبوِع 

باالقتراِن ص = ق )س(، وعْن كميِة التفاِح المتبقيِة لديها بالكيلوغراماِت خالَل األسبوِع باالقتراِن ص= ل )س(.
بعَد دراسِة معطياِت الموقِف، قرَرْت سارةُ اعتماَد االقترانيِن:

ق)س( = 3 س + 6
ل)س( = 100 - 5 س
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Are you kidding me? هْل أنَت طفٌل؟
Can opener يستطيُع الفتَح

Sentences Translation
Don’t count your chickens before they hatch

This man is as wise as an owl
When in Rome do as Romans do

Never too old to learn
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أساعُد سارةَ على تنفيِذ األنشطِة اآلتيِة لتحليِل المعلوماِت بطريقٍة رياضيٍة:
1( أحدُد كاّلً مَن المقطعيِن السينيِّ والصاديِّ لكلٍّ مَن االقترانيِن: ق)س(، ل)س(.

. 2( أمثُّل االقترانيِن: ق)س(، ل)س( بيانيًّا على المستوى اإلحداثيِّ
. 3( أبيُن كميةَ خلِّ التفاِح الُمنتجةَ بدايةَ تسجيِل البياناِت؟ أوّضُح طريقةَ الحلِّ

. 4( أبيُن كميةَ التفاِح الموجودةَ لدى سارةَ بدايةَ تسجيِل البياناِت؟ أوّضُح طريقةَ الحلِّ
. 5( كْم أسبوًعا تحتاُجهُ كميةُ التفاِح الموجودةُ لدى سارةَ حتى تنفَد؟ أوّضُح طريقةَ الحلِّ

6( اعتماًدا على الفروِع: )1، 3، 4، 5( أعالهُ، أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ في تفسيِر ما يمثلُهُ كلٌّ مَن المقطِع 
الصاديِّ لالقتراِن ق)س(، بالنسبِة إلى كميِة خلِّ التفاِح الُمنتجِة، والمقطعيِن السينيِّ والصاديِّ لالقتراِن ل)س(، بالنسبِة إلى كميِة التفاِح 

المتبقيِة لدى سارةَ.
  أراَدْت مالُك مساعدةَ سارةَ على تحليِل البياناِت المتعلقِة بكميِة اإلنتاِج مْن خلِّ التفاِح وكميِة التفاِح المتبقيِة، فأنشأَِت الجدوَل اآلتَي:

. 7( أساعُد مالَك على معرفِة كميِة اإلنتاِج وكميِة التفاِح المتبقيِة خالَل األسابيِع األربعِة األولى بملِء الجدوِل، وأوّضُح طريقةَ الحلِّ
      ● قالَْت مالُك: إنَّ كميتي اإلنتاِج والتفاِح المتبقيتين تتزايُد بمروِر الوقِت، أْي أنَّ االقترانيِن: ق)س(، ل)س(، اقتراناِن متزايداِن.

8( أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في مدى صحِة مقولِة مالَك، مبّرًرا إجابتي بطريقتيِن: األولى باستخداِم البياناِت والحساباِت في الجدوِل، 
. والثانيِة باالعتماِد على إشارِة معامِل )س( في قاعدِة كلٍّ مَن االقترانيِن: ق)س(، ل)س(. أقّدُم التبريَر المناسَب الحلَّ

 العلوُم: لغةُ الكيمياِء
راقَْت لي فكرةُ إعداِد خلِّ التفاِح في المنزِل الواردةُ في نشاِط اللغِة العربيِة.

أفكُر: ما هَو خلُّ التفاِح؟ ما صيغتُهُ الكيميائيةُ؟
         المركباُت الكيميائيةُ جميُعها تتركُب مْن عنصريِن أْو أكثَر، ونستخدُم الصيغةَ الكيميائيةَ للتعبيِر عنها، فمثاًل، الصيغةُ الكيميائيةُ لكلوريِد 

.Mg(NO3(2  ونتراِت المغنيسيوم ،NaCl :الصوديوم هَي
أتواصُل: أتابُع مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي بعَد مسِح الرمِز سريِع االستجابِة )QR code( فيديو  تعليميًّا؛ لتعّرِف كيفيِة كتابِة 

الصيغِة الكيميائيِة أليِّ مرّكٍب.
 أتواصُل: توجُد مجموعةٌ مَن األرقاِم تُكتَُب باإلضافِة إلى رموِز العناصِر في الصيغِة

 الكيميائيِة، ولهِذِه األرقاِم دالالٌت مختلفةٌ. أشارُك أسرتي في ملِء الخاناِت
 في الجدوِل المجاوِر.
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كميةُ التفاِح المتبقيةُ بالكيلوغراماِت
ل)س( = 100 - 5 س

كميةُ اإلنتاِج بالكيلوغراماِت
ق)س( = 3 س + 6

رقُم األسبوِع )س)

؟ أفكُر: ما المقصوُد بالمعادلِة الكيميائيِة؟ كيَف يمكنُني كتابةُ تفاعٍل كيميائيٍّ
أشارُك  الهيدروجيِن.  وغاِز  األكسجيِن،  غاِز  تفاعِل  مْن  السائُل  الماُء  يتكوُن  أتواصُل: 

أسرتي في كتابِة المعادلِة الكيميائيِة لهذا التفاعِل.
 أتواصُل: مستعينًا بالجدوِل المجاوِر، أتعاوُن مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي 
على كتابِة معادالٍت كيميائيٍة موزونٍة للتفاعالِت اآلتيِة، موضًحا الحالةَ الفيزيائيةَ للموادِّ 

المتفاعلِة والموادِّ الناتجِة، مثِل:
1. تفاعِل فلزِّ الكالسيوم الصلِب مَع الماِء؛ لتكويِن محلوِل هيدروكسيد الكالسيوم، وغاِز 

الهيدروجيِن.
2. تفاعِل غاِز الكلوِر مَع الصوديوم الصلِب إلنتاِج كلوريِد الصوديوم.
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يعبُّر عْن رأيِِه في مواقَف حياتيٍة مختلفٍة، ويتعلُم كتابةَ حواٍر، وكتابةَ قصٍة قصيرٍة ملتزًما عناصَرها. يتعلُم 
طفلي أهميةَ التفاعالِت الكيميائيِة في حياتِنا.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتعلُم طفلي مفهوَم الترجمِة، وأهميةَ هِذِه المهارِة في إثراِء الحصيلِة اللغويِة عبَر ترجمِة أمثاٍل عالميٍة.

، وتفسيَر المعنى الواقعيِّ لكلٍّ  ، وتحديَد المقطعيِن السينيِّ والصاديِّ لالقتراِن الخطيِّ الرياضيّاُت: يتعلُّم طفلي كيفيةَ قراءِة االقتراِن الخطيِّ
. يتدّرُب طفلي على تحديِد سلوِك االقتراِن الخطيِّ عْن طريِق دراسِة قاعدتِِه. يستخدُم طفلي  مَن المقطعيِن السينيِّ والصاديِّ لالقتراِن الخطيِّ

. لغةَ الرياضياِت واألعداِد في ربِط االقتراِن الخطيِّ وخصائِصِه بالمعنى الواقعيِّ للموقِف الحياتيِّ

العلوُم: يتعلُم طفلي كيفيةَ كتابِة الصيِغ الكيميائيِة الصحيحِة للمرّكباِت، ويحدُد الذراِت المكونةَ المرّكَب، وعدَدها، والحالةَ الفيزيائيةَ للمرّكِب. 
للمرّكباِت والجزيئاِت. يكتسُب طفلي مهارةَ وزِن  الكيميائيِة  تُكتُب في الصيِغ  التي  الذرِة ودالالِت األرقاِم  بيَن الجزيِء وبيَن  يميُز طفلي 

معادلٍة كيميائيٍة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُه الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتعليماِت 

الصوتيِة باستخداِم الرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: أهميةُ تغيراِت المادِة في حياتِنا

اشتعاِل  تفسيِر مراحِل  على  البريِة، وأساعُدهُ  الرحلِة  النشاِط عِن  في  الوارِد  الموقِف  في  الحواِر  تخيِّل  أساعُد طفلي على  الطريقةُ: 
الحطِب. أستمُع لطفلي وهَو يعرُض الخريطةَ المفاهيميةَ، وأساعُدهُ على اختياِر الشكِل المناسِب لها. أناقُش طفلي في مراحِل اشتعاِل 
الحطِب. أستمُع لطفلي وهَو يقرأُ القصةَ التي كتبَها، وأدعُمهُ في تقييِم أدائِِه، وأناقُشهُ في التفاعالِت الكيميائيِة التي حدثَْت في تحويِل 

، وأهميِة التفاعالِت الكيميائيِة في حياتِنا.   التفاِح إلى خلٍّ

Junior translator :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة

الطريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة الجمِل، والتفكيِر في المفرداِت التي اختارها. أناقُش طفلي في أهميِة الترجمِة، واختياِر المرادِف 
المناسِب، مراعيًا االختالفاِت في اللغِة والثقافِة. أشجُع طفلي على ترجمِة التراكيِب، وأناقُشهُ في الفروقاِت الثقافيِة بيَن اللغتيِن: العربيِة 

واإلنجليزيِة.

  الرياضيّاُت: تحّدي االقتراناِت

الطريقةُ: أساعُد طفلي بتدريبِِه على توظيِف الرياضياِت البسيطِة في مواقَف حياتيٍة بعرِض أمثلٍة على ذلَك. أدعُم طفلي وأشجُعهُ على 
. أشجُع طفلي على تفسيِر اإلجاباِت التي حصَل عليها حسَب الموقِف وأستمُع لَهُ. أرشُد طفلي  تقديِم التبريِر لكلِّ خطوٍة مْن خطواِت الحلِّ

إلى ضرورِة النقاِش يإيجابيٍة مَع اآلخريَن.

  العلوُم: لغةُ الكيمياِء

الطريقةُ: أتابُع مَع طفلي الفيديوهاِت التعليميةَ التي توضُح خطواِت كتابِة الصيغِة الكيميائيِة لمركٍَّب، وأشجُعهُ على كتابِة بعِض الصيِغ 
الكيميائيِة لمركَّباٍت مختلفٍة. أساعُد طفلي على تمييِز أعداِد الجزيئاِت مْن أعداِد الذراِت، وأتابُع طفلي وهَو يكتُب معادالٍت كيميائيةً 

رمزيةَ موزونةً.
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:


