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 اللغةُ العربيةُ: مالمُح طفلٍة

 ا- أقرأُ القصةَ اآلتيةَ بعنواِن )قّصةُ نظرٍة( قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، مراعيًا عالماِت الترقيِم، ثمَّ أنفُذ المطلوَب منّي يليها:  

     "كاَن غريبًا أْن تسأَل طفلةٌ صغيرة مثلُها إنسانًا كبيًرا مثلي ال تعِرفُه في بساطٍة وبراَءٍة أْن يَُعدِّل مْن َوْضِع ما تحِملُهُ، وكاَن ما 
اِج مفروٌش  ينيَِّة الصغيرِة يَْستَوي َحْوض واسٌع مِن الصَّ تحِملُهُ معقًَّدا حقًّا؛ ففوَق رأِسها تستقرُّ صينيَّةُ بطاطا بالفُْرن، وفوَق هذِه الصِّ

قوِط. ًدا بالسُّ بالفطائِر المخبوزِة، وكاَن الحوُض قِد انزلق َرْغَم قَْبَضتِها الدقيقِة حتى أصبَح ما تحملُهُ كلُّهُ مهدَّ
ثمَّ  الصينيةُ،  فتميُل  الّصاِج  َوْضِع  مْن  ُل  وأَعدِّ الحوُض،  فيميُل  الصينيةَ،  أَُسّوي  وأنا  كثيرةً  ُسباًل  ْسُت  وتلَمَّ الِحْمِل،  أسَرْعُت إلنقاِذ    
الفُْرِن، وكاَن قريبًا، حيُث تترُك  الِحْمِل. نََصْحتُها بأْن تعوَد إلى  أضبِطُهُما مًعا، فيميل رأُسها هَي، ولكنّني نجْحُت أخيًرا في تثبيِت 
َد ِمْن قبضتِها، ثمَّ مَضْت وهي تَُغْمِغُم بكالٍم  الصاَج وتعوُد فتأخُذه، ولسُت أدري ما داَر في رأِسها، كلُّ ما َحدَث أنَّها انتظرْت قليالً لتتأكَّ

كثيٍر لم تَْلتِقِط أُُذناَي منهُ إاّل َكلَِمةَ "ِستّي".
ْل عينَيَّ عْنها وهَي تخترُق الشارَع العريَض المزَدِحَم بالسياراِت، وال عْن ثوبِها الواسِع الُمهَْلهَِل، أْو حتّى عْن رجلَْيها اللَّتَْيِن     ولَْم أَحوِّ
ُك، ثمَّ  كانَتا تطاّلِن مْن ذيلِِه كِمسماَرْيِن رفيَعْين، وَراقْبتُها في َعجٍب وهى تُْنِشُب قَدَمْيها كمَخالِب الكْتكوِت في األَْرِض، وتهتزُّ وهَي تتحرَّ
تنظُُر هُنا وهُناَك بالفَتحاِت الصغيرِة الّداكنِة السوداِء في َوْجِهها، وتخطو ُخطواٍت ثابتةً قليلةً، وقْد تتمايَُل بَْعَض الشَّيِء. َراقْبتُها طويالً، 
وُكْنُت أتوقَُّع في كلِّ ثانيٍة أْن تَْحُدَث الكارثةُ. وأخيًرا استطاَعِت الطفلةُ أْن تختِرَق الشارَع المزدِحَم في بُْطٍء كحكمِة الكباِر، واستأنَفْت 
ُك. وكاَدْت عربةٌ تْدهَُمني وأنا أُْسِرُع إلنقاِذها. وحيَن وصْلُت،  سيَرها على الجانِب اآلَخِر، وقبَل أْن تختفَِي، شاهَْدتُها تتوقَُّف وال تتحرَّ
ُج، وَوْجهُها الُمنكِمُش األسَمُر  كاَن كلُّ شيٍء على ما يُراُم، والحوُض والصينيةُ على أتمِّ اعتداٍل، أّما هَي، فكانَْت واقِفَةً في ثباٍت تتفَرَّ
يتابُع كَرةً يتقاَذفُها أطفاٌل في مثِل َحْجِمها، وأكبََر منها، وهُْم يَْصُرخوَن ويَْضَحكوَن، ولَْم تلَحْظني، ولْم تتوقَّْف كثيًرا، فِمْن جديٍد راَحْت 
مخالِبُها الدقيقةُ تمضي بها، وقبَل أْن تنحرَف، استداَرْت على َمهٍل واستداَر الِحْمُل مَعها، ثمَّ ابتَلََعْتها الحارةُ".    يوسف إدريس، بتصّرف

  

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

: الثامُن الصفُّ
 نشاُط )1(: الصفاُت الوراثيُة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، مفسًرا المفرداِت والتراكيَب 	 
، مناقًشا زمالئي في مضاميِن ما أقرأُ وأكتُب.  الواردةَ في النصِّ

أستخدَم اإلنترنتَّ أْو مصادَر المعرفِة المتوافرةَ للبحِث عْن معلومٍة محددٍة، وألخَص النتائَج عبَر كتابِة فقرٍة.	 
أمثَّل المعادلةَ الخطيةَ بمتغيريِن بيانيًّا، ذاكًرا مجموعةً مَن األزواِج المرتبِة التي تمثُل حلَّها.	 
أميَز بيَن الصفتيِن الوراثيِة والمكتسبِة، وأميَز كذلَك بيَن الصفتيِن السائدِة والمتنحيِة.	 

، ومجموعِة دبابيَس، وأربِع ماصاِت عصيٍر مختلفِة األلواِن، وشريٍط الصٍق أسوَد  أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة، ومقصٍّ
وآخَر بلوٍن مختلٍف.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع مجموعٍة مْن زمالئي:
- أفسُر معانَي المفرداِت اآلتيِة مِن السياِق أْو باستخداِم المعجِم: قبضةٌ، الدقيقةُ، تلّمَس، تغمغُم، المهلهُل، تنشُب، تدهُم.

. - أضبطُ أواخَر الكلماِت الملونِة في النصِّ
، تخطو، تتمايُل، تمضي. ، يستوي، تطلُّ - أحوُل األفعاَل المضارعةَ اآلتيةَ إلى أفعاٍل ماضيٍة: تستقرُّ

. - أصُف المالمَح الخارجيةَ للطفلِة، مَع ذكِر الدليِل مِن النصِّ
؟ - كيَف ارتبطَ عنواُن القصِة بالجوِّ العامِّ للنصِّ

- أصُف معاناةَ الطفلِة الصغيرِة في تثبيِت الحمِل على رأِسها.
- هناَك جانباِن للطفلِة: جانٌب ينبُئ بالبراءِة، وآخُر ينبُئ بالحكمِة حيَن تجاوَزِت الطفلةُ عالََمها إلى عالَِم الكباِر. أستدلُّ على كلٍّ مْنهما

  مِن القصِة، موضًحا السبَب.
- أشرُح الصورةَ الفنيةَ في العبارتيِن اآلتيتيِن: "الفَتحاُت الصغيرةُ الّداكنةُ السوداُء في َوْجِهها"، "تُْنِشُب قَدَمْيها كمَخالِب الكْتكوِت في األَْرِض".

، مبديًا رأيي مَع التعليِل. - رسَم الكاتُب صورةً للطفلِة في أثناِء عبوِرها الطريَق. أعبُِّر عْنها شفويًّا بأسلوبي الخاصِّ
: "وجهُ الطفلِة المنكمُش األسمُر يتابُع كرةً يتقاذفُها األطفاُل في مثِل حجِمها". صفةُ لوِن البشرِة صفةٌ وراثيةٌ. هْل   أفكُر: ورَد في النصِّ

توجُد عوامُل أخرى غيُر وراثيٍة جعلَْت لوَن بشرِة الطفلِة سمراَء؟ أبيُّن رأيي.
 ٢- كشفِت القصةُ الفوارَق االقتصاديةَ التي تحفُل بها بعُض المجتمعاِت. أكتُب مقالةً معبًِّرا فيها عْن موضوِع )عمالةُ األطفاِل استغالٌل

       لهْم(، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ:  
- ألتزُم عناصَر المقالِة: المقدمةَ، والعرَض، والخاتمةَ. 
- أستخدُم بعَض األفكاِر لدعِم أفكاري في الموضوِع. 

- أوظُف الشواهَد التي تدعُم الفكرةَ.
- أراعي القواعَد اللغويةَ واإلمالئيةَ الصحيحةَ في الكتابِة، وأراعي استخداَم عالماِت الترقيِم.

، ثمَّ أشارُك مجموعةً مْن زمالئي الرأَي وجهًا لوجٍه، أْو عْن طريِق وسائِل  - أتبادُل قراءةَ المقالِة، وتقييَم األداِء مَع أحِد زمالئي في الصفِّ
 .          التواصِل االجتماعيِّ في موضوِع عمالِة األطفاِل، مَع دعِم اآلراِء بأدلٍة مِن النصِّ

Welcome to Genetics :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
As we grow older, we become more and more like our parents, whether in our physical traits or our behavioral 

traits. But which one of them you resemble more? Are you genetically more similar to your mom or your dad?

The answer to this question may seem easy, but when we relate it to genetics, it would not be that easy. Read 
the following excerpt:

As we watch kids grow up, we tend to look for resemblances between them and their parents. However, 
in science, it is not a question of which parent contributes more genetically. It is rather whose genetics work 
more. To make it clearer, resemblance to one parent does not only depend on the total number of genes a child 
inherits from a mother or a father, it also depends on which parents' genes are actually doing more. In both 
ways, scientists think that the answer isn't exactly 50/50.

  Name some traits like )eyes’ color, tallness, level of intelligence, interests etc…( that you share with your 
parents? Discuss your answer with your colleagues.

   Use the internet or any information resources )libraries, e-libraries( and answer the following question: 

         Why are children in the same family so different from one another?

 You will find many answers to this question. Write a short paragraph summarizing your answer, and share it 
with your colleagues.
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 الرياضياُت: أحسُب طوَل أخي
في أثناِء دراستي الصفاِت الوراثيةَ، أثاَرِت انتباهي صفةُ )الطوِل( عنَد األطفاِل، هْل هَي صفةٌ وراثيةٌ أْم ال؟

١( أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابِة هذا التساؤِل، مدعًما إجابتي بأمثلٍة.
وجْدُت خالَل بحثي أنَّ بعَض المراجِع العلميِة تعتمُد العالقةَ: )طوُل الطفِل بالسنتمتراِت = عمَر الطفِل باألعواِم × ٥ + ٨٠( لحساِب 

طوِل الطفِل بمعرفِة عمِرِه.
على أنَّ )س( يمثُّل عمَر الطفِل باألعواِم، )ص( يمثُّل طوَل الطفِل بالسنتيمتراِت، قاَل أحمُد: المعادلةُ التي تمثُّل العالقةَ بيَن طوِل الطفِل 

وعمِرِه هَي: )ص= ٥ × )س+ ٨٠((، بينَما قالَْت أختُهُ سارةُ: بْل هَي )ص= ٥ × س+ ٨٠(.
٢( أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي لتحديِد المعادلِة الصحيحِة بناًء على العالقِة الواردِة في النصِّ أعالهُ.

باستخداِم المعادلِة )ص=  ٥ × س+ ٨٠(، كتبَْت سارةُ األزواَج المرتبةَ اآلتيةَ:
 )١، ٨٥(، )٢، …(، )٤، …(، )٤,٥، …(، )...، ٩٥(، )...، ١٣٠(، )...، ٩٢,٥(، حيُث يمثُّل اإلحداثيُّ األوُل قيمةَ س )عمُر 

الطفِل باألعواِم(، ويمثُّل اإلحداثيُّ الثاني قيمةَ ص )طوُل الطفِل بالسنتمتراِت(.
٣( أفّسُر ماذا يعني الزوُج المرتُب )١، ٨٥(.

٤( أكمُل الفراَغ في كلٍّ مَن األزواِج المرتبِة األخرى باألعداِد المناسبِة، ليكوَن كلُّ زوٍج مرتٍب حاّلً للمعادلِة الخطيِة، وأقارُن إجاباتي 
بإجاباِت زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

٥( أرسُم مستًوى إحداثيًّا وأمثُل عليِه المعادلةَ )ص= ٥ × س+ ٨٠( بيانيًّا، مستعينًا باألزواِج المرتبِة في الفرِع ٤، ومعتبًرا أنَّ قيمةَ 
س أكبُر مْن، وأصغُر مْن ١٥. أقارُن تمثيلي البيانيَّ برسِم زميلي، وأناقُشهُ في كيفيِة تمثيِل المعادلِة بيانيًّا.

قاَل أحمُد: يبلُغ عمُر أخي سامٍر )٦,٢( أعواٍم، وطولُهُ الفعليُّ )١٠٩( سم. فما طولُهُ المتوقُع بناًء على هِذِه المعادلِة؟ وما الفرُق بيَن 
طولِِه الفعليِّ وطولِِه المتوقِع؟

، ثمَّ نقارُن اإلجابةَ بطوِل ٦( أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في تحديِد طوِل سامِر المتوقِع )بالسنتيمتراِت( مستخدًما التمثيَل البيانيَّ
           سامِر الذي نحصُل عليِه مَن المعادلِة، ثمَّ نجيُب تساؤالِت أحمَد.

 العلوُم: شكًرا لَك يا مندُل
درَس العالُِم مندُل الصفاِت الوراثيةَ في نباِت البازيالِء، ولخَص اكتشافاتِِه في قانونيِن مهميِن في وراثِة الصفاِت، ولكنَّهُ لْم يتلقَّ االهتماَم 
الكافي، فماَت قبَل أْن ينشَر اكتشافاتِِه، بعد أعواٍم من وفاتِه، خرَجْت أبحاثُهُ إلى النوِر، واهتمَّ بها علماُء األحياِء جميُعهْم، ولُقَب بـاألِب 

الفعليِّ لقوانيِن الوراثِة. 
 أتواصُل: أصنُف الصفاِت في الجدوِل المجاوِر إلى صفاٍت وراثيٍة )مكتسبٍة مَن اآلباِء إلى األبناِء( وصفاٍت غيِر وراثيٍة:

 أتواصُل: أتابُع مَع أسرتي الفيديو التعليميَّ حوَل الوراثِة، بعَد مسِح الرمِز سريِع االستجابِة، ثمَّ أصمُم مْن موادَّ بسيطٍة في المنزِل 
 . نموذَج DNA، مستعينًا بالفيديو التعليميِّ

؟    أفكُر: لماذا عدُد الكروموسوماِت في خاليا اإلنساِن عدٌد زوجيٌّ
صفِة  توارَث  تبيُّن  التي  المجاورةَ  الصورةَ  أتأمُل  أتواصُل:   
أجيُب  ثمَّ  ج(،  ب،  )أ،  أَُسٍر:  لثالِث  اللساِن  ثنِي  على  القدرِة 

األسئلةَ اآلتيةَ:
١.أفّسُر عدَم مقدرِة ابِن األسرِة )أ( على ثنِي لسانِِه بالرغِم مْن 

أنَّ والديِه قادراِن على ثنِي لسانيهما؟   
ثنِي  على  قادريَن  أحفاًدا  تنجَب  أْن  )ب(  لألسرِة  يمكُن  ٢.هْل 

ألسنتِهْم؟ لماذا؟
٣.ما الصفةُ السائدةُ والصفةُ المتنحيةُ للقدرِة على ثنِي اللساِن؟

٤.أعّرُف الصفةَ السائدةَ والصفةَ المتنحيةَ؟
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القدرةُ على 
ثنِي اللساِن

التحدُث بلغاٍت  
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، كما في الجدوِل اآلتي، حيُث   أتواصُل: أشارُك زمالئي في دراسِة الصفاِت السائدِة والمتنحيِة عبَر دراسِة الصفاِت الوراثية لطلبِة الصفِّ
أكتُب عدَد الطلبِة الذيَن يمتلكوَن الصفةَ الوراثيةَ، ثمَّ أصنُف الصفاِت التي في الجدوِل إلى صفاٍت سائدٍة وصفاٍت متنحيٍة، مستعينًا بالمراجِع 

العلميِة الموثقِة:

 أبحُث: عْن بعِض الصفاِت السائدِة والصفاِت المتنحيِة لدى اإلنساِن؟ 
 أفكُر: هْل ما تعلمتُهُ عِن الصفاِت الوراثيِة ينطبُق على صفاِت الحيواناِت والنباتاِت؟

تحديُد صفاِت أبنائِِه قبَل والدتِهْم؟ أفسُر  اإلنساُن عِن الجيناِت المسؤولِة عِن الصفاِت الوراثيِة، هْل يمكنُهُ   أفكُر: بناًء على ما تعلَمهُ 
إجابتي أماَم أسرتي.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
العربيةُ: يتعلُم طفلي إجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد، وكتابةَ مقالٍة. يتعلُم طفلي التعبيَر عْن رأيِِه، ويناقُش زمالَءهُ في الصفِّ مستنًدا في  اللغةُ 

إجابتِِه إلى األدلِة. 
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط بعَض المعلوماِت المتعلقِة بعلِم الوراثِة. يتعلُم طفلي كيَف يستخدُم مصادَر المعرفِة

، والمكتباِت، واألقراِن؛ إلجابِة سؤاٍل، وتلخيِص النتائِج في فقرٍة. المحيطةَ بِه، مثَل: اإلنترنتِّ
الرياضيات: يتعلُّم طفلي حلَّ المعادلِة الخطيِة بمتغيريِن، ويفّسُر معناها، ويربطُها بالمواقِف الحياتيِة التي يواجهُها، وكذلَك يمثُّل المعادلةَ 

الخطيةَ بمتغيريِن بيانيًّا، ويستخدُم التمثيَل البيانيَّ في الوصوِل إلى المعلوماِت.
 ، الوراثيةَ في جسِم الكائِن الحيِّ العلوُم: يتعلُم طفلي مفهوَم الوراثِة، ويميُز الصفاِت الوراثيةَ مَن الصفاِت المكتسبِة. يتعرُف طفلي المادةَ 
ويكتسُب مهارةَ تصميِم نموذٍج للمادِة الوراثيِة مْن موادَّ بسيطٍة )DNA (، ويتعرُف طفلي الفرَق بيَن الصفِة السائدِة والمتنحيِة، ويبحُث في 

الصفاِت السائدِة لدى اإلنساِن. 

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويُمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو،  والتّعليماِت 

.QR Code الّصوتيِّة بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة

  اللغةُ العربيةُ: مالمُح طفلٍة
الطّريقةُ: أستمُع لطفلي في أثناِء قراءتِِه النصَّ قراءةً جهريةً، وأتبادُل مَعهُ األدواَر في القراءِة والتقييِم. أدعُم طفلي في إجابتِِه األسئلةَ 

بمناقشتِِه في اإلجاباِت. أساعُد طفلي على تأمِل األسئلِة، وأقترُح عليِه بعَض األدلِة التي سيدعُم بها رأيَهُ عنَد كتابِة المقالِة.

Welcome to Genetics :ُاللغةُ اإلنجليزية  
، وأطلُب إليِه البحَث عْن معاني المفرداِت الجديدِة. أناقُش  الطّريقةُ: أوضُح لطفلي المقصوَد بعلِم الوراثِة. أشجُع طفلي على قراءِة النصِّ
طفلي في إجاباتِِه، وأبحُث مَعهُ عْن صفاٍت أخرى مشتركٍة بينَهُ وبيَن أحِد والديِه. أساعُد طفلي على استخداِم مصادِر المعرفِة؛ إلجابِة 

القضيِة المطروحِة، وأتأكُد مْن قدرتِِه على تلخيِص معلوماِت الفقرِة تلخيًصا صحيًحا.

  الرياضياُت: أحسُب طوَل أخي
الطّريقةُ: أشجُع طفلي على تفسيِر األزواِج المرتبِة تفسيًرا صحيًحا بناًء على ما يمثلُهُ كلُّ عدٍد فيها. أسأُل طفلي أْن يحسَب طوَل أحِد أفراِد 
. أرشُد  األسرِة )طولَهُ أْو طوَل أختِِه مثاًل(، مستخدًما المعادلةَ الواردةَ في النشاِط، ويقارُن الطوَل الناتَج بتطبيِق المعادلِة على الطوِل الفعليِّ

طفلي إلى تمثيِل المعادلِة الخطيِة تمثياًل بيانيًّا دقيقًا.

  العلوُم: شكًرا لَك يا مندُل
الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تمييِز الصفِة الوراثيِة مَن الصفِة المكتسبِة، وأشجُعهُ على البحِث عِن الصفاِت الوراثيِة والمكتسبِة لدى اإلنساِن، 

وأساعُد طفلي على تصميِم نموذٍج يحاكي نموذَج )DNA (. أستمُع لطفلي وهَو يحدُد الصفاِت السائدةَ والصفاِت المتنحيةَ. 4
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