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 اللغةُ العربيةُ: الصّحةُ حياةٌ
)صحةٌ وَجماٌل( عالمةٌ تجاريةٌ للمستحضراِت الطبيعيِة للعنايِة بالبشرِة، أنشأَْتها الصيدالنيةُ لين، 
ولهذا المشروِع قصةٌ شائقةٌ؛ إْذ  بدأَْت ليُن  بالتفكيِر في مشروٍع للمستحضراِت الطبيعيِة للعنايِة 
؛  بالبشرة عنَدما علَمْت أنَّ جدَّها يعاني السرطاَن، وقْد نصَحهُ األطبّاُء باتباِع أسلوِب حياٍة صحيٍّ
ُض جسَدهُ لها، سواٌء مِن األطعمِة  لتقليِل كميِة السموِم والموادِّ الكيميائيِة الصناعيِة التي كاَن يعرِّ

التي يتناولُها أِو الموادِّ التي يعّرُض جلَدهُ لها، مثِل: المراهِم، وغسوِل الشعر، والصابوِن.
استوقَف ذلَك الصيدالنيّةَ، حيُث أدرَكْت أنَّ ثمةَ حاجةً لمنتجاٍت العنايِة الطبيعيِة بالبشرِة، فقرَرْت تذليَل خبراتِها ومعارفِها في علِم الصيدلِة 
وصناعِة العقاقيِر إلطالِق هذا المشروِع. أجَرْت ليُن عدًدا مَن البحوِث في العلوِم الطبيعيِة واألعشاِب الطبيِة والتكنولوجيا الحيويِة، كما 
عملَْت مَع كيميائييَن للتوصِل إلى عدٍد مْن مركباِت منتجاِت العنايِة الطبيعيِة بالبشرِة، حيُث استغرَق العمُل كثيًرا مَن الوقِت والتجارِب، 

، كاَن المنتُج األوُل جاهًزا، وأسَسْت  ليُن شركتَها التي أطلقَْت عليها اسَم )صحةٌ وَجماٌل(. وبعَد عاٍم ونصِف العاِم مَن العمِل الشاقِّ
أوًل : أقرأُ النصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً

ِد مْن مناسبتِها الجملةَ. - أستبدُل بالكلماِت اآلتيِة مرادفاتِها المناسبةَ )كلماٌت تطابقُها في المعنى(، ثمَّ أقرأُ الجملةَ مَع الكلمِة الجديدِة؛ للتأكُّ
الكلماُت: نمطٌ – ممتٌع – إخضاٌع – متعٌب.

ثانيًا:
، أعرُض إجابتي على زميلي    تتصُف ليُن بالمبادرِة والجدِّ واإلبداِع. أشيُر إلى المواضِع التي ورَدْت فيها هِذِه الصفاُت في النصِّ

ونقارُن إجابتَينا.
.   أفكُر بخطواٍت أخرى نفَذْتها ليُن لإلعداِد للمشروِع، وأكتبُها في دفتري، مشيًرا إلى الموضِع الذي أراهُ مناسبًا لها في النصِّ

ثالثًا: تتعرُض أجساُدنا لكثيٍر مَن السموِم والموادِّ الكيميائيِة الضارِة في مأكلِنا ومشربِنا والمنتجاِت التي نستعملُها. لحلِّ هِذِه المشكلِة، أفكُر 
بوسائَل عمليٍة لتغييراٍت يمكُن أْن نلتزَمها في حياتِنا لتصبَح صحيةً أكثَر. أنظُم أفكاري ثمَّ أتحدُث أماَم زمالئي أْو أفراِد أسرتي في 
ُعهْم على تطبيِق هِذِه األفكاِر في حياتِهْم، مراعيًا سالمةَ اللغِة، وتسلسَل األفكاِر، ولغةَ  حدوِد )4-3( دقائَق عْن هذا الموضوِع، وأشجِّ

. الجسِد، والتواصَل البصريَّ

أمسُح الّرمَز سريَع الستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: السابُع الّصفُّ
نشاُط )1(: صحٌة وَجماٌل

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالعلوُمالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

ثي 	  فًا الجوَّ العامَّ للمقروِء، موظِّفًا في تحدُّ ًرا المفرداِت والتراكيَب، ومتعرِّ أقرأَ النصَّ قراءةً فاهمةً، مفسِّ
)3-4( دقائَق ما اكتسبتُهُ مْن مفرداٍت ومفاهيَم وأفكاٍر.

أتحدَث عِن الحياِة في الماضي.	 
أتعرَف بعَض خصائِص الحموِض والقواعِد.	 
أذكَر استخداماِت بعِض الحموِض والقواعِد.	 
أستقصَي أثَر الحموِض والقواعِد في الموادِّ المختلفِة.	 
أحسَب معدَل الوحدِة مْن نسٍب كسرية.	 

أحتاُج إلى: ورقٍة وقلٍم.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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An ancient cure for a modern superbug :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

By Los Angeles Times, adapted by Newsela staff  Published: 04/09/2015
English scientists have found a medical cure in an ancient book. Recently, they discovered an ancient recipe 

that fights a deadly bacteria that makes people sick. The recipe comes from a thousand -year- old book called 
"Bald's Leechbook." The book was found in a University library in England.

The medieval cure works against a type of deadly bacteria. There are good bacteria 
and bad bacteria. MRSA )pronounced mersa( is one kind that causes infections. It is 
very difficult to treat. Most medicines do not work against MRSA, which makes it 
very dangerous.

Mixing The Old Recipe
One thousand years ago, there was a medicine for eye infections. An herbalist, or healer, would make the 

medicine. An herbalist helped people who were sick by using herbs. To make up the recipe, the herbalist would 
take a brass pot. He or she would mix fluids from a cow’s stomach and a special type of garlic in the pot.

Christina Lee, a professor,  translated the recipe from the Old English language. She asked scientists to 
make the recipe and test it on MRSA bacteria.

Nottingham scientist Freya Harrison took the challenge. Scientists in Harrison’s lab followed the recipe. 
In her lab, the thousand -year- old recipe was a powerful killer. Only about 1 in 1,000 MRSA bacteria cells 
survived the ancient drug. Later, the researchers tested the drug on mice. It killed 9 out of 10 MRSA bacteria.

1. another word for superbug is:
a( medicine                         b( bacteria                         c( disease

2. Another word for infections is:
a( disease                            b( strength                         c( healthy

3. Another word for cure is:
a( perfume                          b( medicine                         c( food

4. According to the text, what makes MRSA dangerous?
..........................................................................................................................................................................

5. Imagine you are a news reporter and you were asked to prepare a news report for 
the 8 o’clock news. Write a paragraph about the ancient cure you read about or 
any other ancient cure you or your family might know about. Then, get dressed as 
a news reporter and say it aloud. You can even create a TV out of a cardboard box 
like in the picture below.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 العلوُم: درجةُ الحموضِة
استضافَْت إحدى المدارِس ليَن ضيفًا زائًرا للتحدِث عْن مشروِعها؛ لتشجيِع طالباِت الصفِّ السابِع على اتباِع نمٍط صحيٍّ والتقليِل قدَر 
، وقْد حوى حديثُها شرًحا للطالباِت عْن مفهوِم كلٍّ  اإلمكاِن مْن كميِة السموِم والموادِّ الكيميائيِة الصناعيِة التي تتعرُض لها أجساُمهنَّ
مَن الحمِض والقاعدِة وخصائِصها بوصفِهما األساَس في تحضيِر المستحضراِت الطبيعيِة، كما قدَمْت بعَض النصائِح عنَد التعامِل مَع 

الحموِض والقواعِد القويِة )المركزِة( الكاويِة للجلِد سواٌء في المدرسِة أْو في البيِت.
 أستذكُر مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي مفهوَمي الحمِض والقاعدِة وخصائَصهما، ُمستشِهًدا على ذلَك بأمثلٍة.
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  أقترُح على زمالئي وأفراِد أسرتي بعَض النصائِح عنَد التعامِل مَع األحماِض والقواعِد القويِة في مختبراِت المدرسِة أْو في البيِت، ثمَّ 
أكتبُها على لوحٍة مْن تصميمي، وأعلقُها في البيِت أْو في مختبِر العلوِم.

الحظَْت ليُن أنَّ صديقتَها تعاني جفافًا في البشرِة، وغالبًا ما تصاُب باألكزيما والحبوِب؛ لذا اقترَحْت على صديقتِها تحضيَر مستحضراٍت 
إجراَء  أواًل  إليها  طلبَْت  لكنها  والحبوِب،  باألكزيما  اإلصابِة  مَن  وحمايتِها  بشرتِها  رطوبِة  على  المحافظِة  على  تساعُدها  تجميليٍة 

فحوصاٍت؛ لتتعرَف درجةَ حموضِة بشرتِها لتجَد أنها تساوي 9، إال أنَّ درجةَ الحموضِة الطبيعيِة للبشرِة تتراوُح ما بيَن 5 – 5.5.
 أستعيُن بالشكِل المجاوِر الذي يوضُح مقياَس الرقِم الهيدروجينيِّ pH وهَو مقياُس درجِة 
حمضيِة المحاليِل أو قاعديتها، ويُعبَُّر عنهُ بتدرٍج رقميٍّ يتراوُح بيَن 0 و14. أستطيُع 

أن أحدَد عن طريقِه إْن كانَِت البشرةُ الطبيعيةُ حمضيةً أْو قاعديةً.
   أساعُد ليَن على اختياِر الموادِّ الطبيعيِة المناسبِة؛ الستخداِمها في تحضيِر المستحضراِت 

التجميليِة، مستعينًا بالجدوِل اآلتي، ثمَّ بمقياِس الرقِم الهيدروجينيِّ مبرًرا إجابتي:

 أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في إجاباتي لمناقشتِها وتقييِمها.

 الرياضياُت: الوصفاُت الطبيعيةُ
. تنشُر ليُن بعَض الوصفاِت الطبيعيِة، التي يمكُن إعداُدها في المنزِل عبَر المجالِت اإللكترونيِة التي تهتمُّ بالعالِج الطبيعيِّ

تتسُع ألربعِة أكواٍب مَن الماِء، أراَدْت ملَء . 1 استعانَْت سهى بوصفِة العالِج بالماِء لجفاِف البشرِة في فصِل الشتاِء، لديها زجاجةٌ 
الزجاجِة تماًما، حيُث إنَّ َسعِة كوِب الماِء 250 سم3.

- أجُد معّدَل الوحدِة لوصفِة جفاِف البشرِة في كوِب الماِء الواحِد.
- أوظُّف معّدَل الوحدِة في مساعدِة سهى لعمِل الوصفِة بالكميِة التي تريُدها.

، إال أنَّ الكميةَ المحددةَ في الوصفِة كانَْت أكثَر مما احتاَجهُ شعُرها. 2. جّربَْت عال وصفةَ غسِل الشعِر بالليموِن عالًجا طبيعيًّا لشعِرها الدهنيِّ
- أجُد معّدَل الوحدِة لهِذِه الوصفِة في كوِب الماِء الواحِد.

- أوظُّف معّدَل الوحدِة لمساعدِة سهى على تقليِل الكميِة في الوصفِة.
أبحُث مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي عْن وصفاٍت طبيعيٍة أْو طبيٍة أخرى توظُّف المعّدالِت، أْو معّدالِت الوحدِة. أتحدُث عْن دوِر 

المعّدالِت في تحديِد الجرعاِت والكمياِت التي يجُب على المريِض استخداُمها.

* غوتليب بيل، العالجاُت البديلةُ، الداُر العربيةُ للعلوِم ناشروَن، 2004م.
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درجة الحموضةالمادة
4.5–3.2العسل الطبيعي

5.1جل الصبار
9الصابون
10األفوكادو

4–5زيت الزيتون
10حليب المغنيسيا

غسل الشعر بالليمون: لشعر لمع، سهل التسريح

غسل الشعر بالليمون بعد الحّمام يغلق البشرة، أو الطبقة الخارجية لقصبة 
الشعر، مما يضفي لمعاناً على الشعر ويجعله ناعماً ويصبح سهل التسريح 

وتقل دهنيته.
اعصر ثالث حبّات في فنجانين من الماء المقطّر وضع العصير في قنينة. 
على  بالتساوي  العصير  وضع  بالمنشفة  شعرك  جفّف  االستحمام  وبعد 

شعرك وفروة رأسك ودلّكه. اتركه لخمس دقائق، ثم اغسله بماء فاتر.

عالج بالماء جفاف الجلد

من أفضل الوسائل لعالج جفاف البشرة، رش الوجه برذاذ ناعم من الماء. 
وللحصول على أفضل النتائج عليك استعمال مستحضر يحتوي على مواد 

مرطبة قبل رش الرذاذ.
الستعمال الرذاذ انت بحاجة إلى مزج 20 نقطة من أحد الزيوت العطرية 

)الخزامى أو البابونج( مع 500 سم3 ماء في زجاجة رّذاذ.
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

، والتحدَث باللغِة العربيِة  اللّغةُ العربيّةُ: دعُم مهارِة القراءِة وفهُم النصوِص، وتفسيُر المفرداِت الجديدِة. ينمي النشاطُ مهارةَ التفكيِر اإلبداعيِّ
الفصيحِة في موضوٍع معيٍن لحلِّ مشكلٍة تُطَرُح عليِه.

استخداِم الوصفاِت الطبيِة القديمِة في عالِج  ا جديًدا، وسيتعرُف الكلماِت الجديدةَ، كما سيتعرُف كيفيةَ  اإلنجليزيّةُ: سيقرأُ طفلي نّصً اللّغةُ 
األمراِض. سيكتُب طفلي أيًضا تقريًرا إخباريًّا سيُعَرُض على التلفاِز.

العلوُم: ينمي هذا النشاطُ لدى طفلي اتجاهاٍت إيجابيةً نحَو اتباِع نمٍط صحيٍّ في حياتِِه عنَد تعاملِِه مَع األحماِض والقواعِد القويِة )المركزِة(، عبَر 
الحديِث عْن مشكلٍة صحيٍة في البشرِة تواجهُ الناَس، مَع إمكانيِة عالِجها بمستحضراٍت طبيعيٍة آمنٍة بعيًدا عْن أيِّ موادَّ كيميائيٍة مصنّعٍة، كما  ينمي 

لديِه مهارتَي المقارنِة والتفسيِر، ويشجُعهُ على مشاركِة زمالئِِه أْو أحِد أفراِد أسرتِِه في إجاباتِِه لمناقشتِها وتقييِمها.

الّرياضيّاُت: يعزُز هذا النشاطُ لدى طفلي مفهوَمي المعّدِل ومعّدِل الوحدِة، وتوظيفَهما في مواقَف حياتيٍة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 
.QR Code بوساطة الّرمِز سريِع االستجابِة

  اللّغةُ العربيّةُ: الصّحةُ حياةٌ

الطّريقةُ: أتأكُد مْن قراءِة طفلي النصَّ وفهِمِه فكرتَهُ األساسيةَ، وأحثُّهُ على حلِّ األنشطِة وأطلُع على حلولِِه وأناقُشه فيها، وأفكُر مَعهُ 
بأموٍر يمكُن تطبيقُها في حياتِنا لتصبَح صحيةً أكثَر، وأستمُع لتحدثِِه باهتماٍم وأمدُحهُ على أفكاِرِه وأدعوهُ إلى تطبيقِها في الحياِة العمليِة.

An ancient cure for a modern superbug :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أدعُم طفلي عبَر االستماِع لَهُ وهَو يقرأُ النصَّ بصوٍت عاٍل، وهَو يبحُث عْن كلماٍت غيِر مألوفٍة. أناقُش طفلي في وصفاِت 
العالِج القديِم التي أعرفُها، وإْن كانَْت تُستخَدُم حتى اليوِم. أخيًرا، أجيُب األسئلةَ مَع طفلي وأشجُعه على التفكيِر مثَل مراسِل أخباٍر؛ 

حتى يتمكَن مْن كتابِة فقرٍة عما قرأَهُ.

  العلوُم: درجةُ الحموضِة

الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي مفهوَمي الحمِض والقاعدِة وخصائَصهما وبعَض األمثلِة عليها، إضافةً إلى أهميِة مقياِس درجِة الحموضِة 
القويِة  والقواعِد  األحماِض  استخداِم  النصائِح عنَد  بعِض  اقتراِح  أساعُد طفلي على  بينَهما،  التمييِز  في   ) الهيدروجينيِّ الرقِم  )تدريِج 

)المركزِة(، وأشجُعهُ على تطبيقِها. أوّجهُ طفلي في أثناِء إجابتِِه األسئلةَ، وأناقُشهُ فيها، وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ المناسبةَ.

  الرياضياُت: الوصفاُت الطبيعيةُ

هُ عْن مفهوَمي المعّدِل ومعّدِل الوحدِة، وأطلُب إليِه قراءةَ السؤاِل وتوضيَحهُ بكلماتِِه الخاصِة،  الطّريقةُ: أوجهُهُ إلى استذكاِر ما تعلمَّ
وأساعُدهُ إْن واجهْتهُ صعوبةٌ في الحلِّ )إْن أمكَن(، أْو أوجهُهُ إلى المصادِر المختلفِة. أساعُدهُ على البحِث عْن وصفاٍت تحتوي معّدالِت 

الوحدِة، قْد تكوُن ضمَن وصفاِت األدويِة التي في البيِت، مثِل تناوِل ثالِث مالعَق يوميًّا مثاًل.
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