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 اللغةُ العربيةُ: رسالةٌ إلى ولدي

 - أتأمُل عبارةَ "غسان مطر" اآلتيةَ، ثمَّ أناقُش زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في مضمونِها: 
    - "الطفُل غرسةٌ تصبُح شجرةً، وبرعٌم يغدو زهرةً، وحبةٌ تصيُر كياًل، وأمٌل يضحى حقيقةً".

 ا- أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً صامتةً فاهمةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، ثمَّ أجيُب األسئلةَ التي تليِه:  

   "لعلَّ مْن بواكيِر الكلمات المكتوبِة، رسالةً إليَك استوحيتُها مْن وقفٍة لَك متشامخٍة، بيَن رفاقَِك، فكلُّ ما يحضُرني في تلَك الرسالِة، 
، ومواطنًا صالًحا في العمِل واالستقامِة، وها هَو التاريُخ يعيُد نفَسهُ، وأجُدني  أنني أردتَُك في تلَك السنِّ المبكرِة سيفًا يدافُع عِن الحقِّ
أكتُب إليَك رسالة ثانيةً في ذكرى ميالِدَك اليوَم. وطواَل األعواِم الماضيِة، كانَْت مهمتي الدؤوُب أْن أمنَحَك الشجاعةَ وصالبةَ القلِب، 
وفي فجِر شبابَِك أخْذُت بيِدَك المرتعشِة، وشدْدُت عزيمتََك مؤكدةً أنَّ باإلمكاِن ترويض طاقاتَِك وشحَذها، وإطالَق عنانِها، وكْم ليلٍة 

قضْيناها نحلل التصدَع مْن زلٍة، ونستخلُص العبَر مْن هفوٍة؛ لنطلع بمزيٍد مَن التفاؤِل، والثقِة مفتاِح كلِّ نجاٍح.

   كاَن هّمي يا سرمُد، توكيَد كفاءتَِك، وقْد ثابْرنا على السيِر، حتى بلْغنا نهايةَ المشواِر، على نحِو ما خطْطنا لَهُ، أمنيتي لَك في ذكرى 
، على النهِج السويِّ إياهُ الذي سلكتَهُ  ميالِدَك أْن تضطلَع بكامِل مسؤولياتَِك زوًجا وأبًا، وأْن يظلَّ منوال حياتَِك مهما تقدَمْت بَك السنُّ
طفاًل ويافًعا. ال تدِع النجاَح إذا أصبتَهُ يعصُف بَك، فالبطُر والتنكُر للقيِم، مْن أقبِح آفاِت الشباِب، حافْظ على صفاتَِك، ألنني شيْدُت 

أركانَها مْن صخوِر جبالِنا الصلدِة، وليبَق والُؤك للوطِن، رائَدَك األوَل في الحياِة".    رسالةٌ إلى ولدي سرمد، ادفيك شيبوب، بتصرٍف

  - ما الفكرةُ العامةُ في الرسالِة؟ 
- متى كتبَِت األمُّ رسالتَها األولى إلى ولِدها؟   

- مْن أيَن استوَحِت األمُّ كلماِت الرسالِة؟  
؟ - ماذا طلبَِت األمُّ إلى ولِدها في ختاِم النصِّ  

  - أقرأُ النصَّ قراءةً جهريةً معبرةً مراعيًا المعاييَر اآلتيةَ: عالماِت الترقيِم، والتنغيَم الصوتيَّ وفَق المعنى، والسرعةَ والزمَن المناسبيِن،
             ثمَّ أتشارُك وأحَد زمالئي في الصفِّ في القراءِة والتقييِم.

َض طاقاتِِه: : بواكير: مفرُدها باكورةٌ، وهَي أوُل كلِّ شيٍء، يقاُل: هِذِه باكورةُ أعمالَِك. شحَذها: سنَّها، روَّ           - أضيُف إلى معجمي اللغويِّ
َع قدراتِِه، أْي علَمهُ كيَف يستعمُل قدراتِِه، المنواُل: النسُق واألسلوُب، الصلدة: الصلبةُ.            طوَّ

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 )3(: قواسُم مشتركٌة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

واالستيعاِب، 	  الفهِم  مَع  مناسبيِن  وزمٍن  بسرعٍة  معبرةً  وجهريةً  فاهمةً  صامتةً  قراءةً  النصَّ  أقرأَ 
مستخلًصا ما يحتويِه مْن أفكاٍر، موظفًا في تحدثي مصطلحاٍت ذاَت عالقٍة بالموضوِع. 

 	. أكتَب فقرتيِن أْو ثالثًا عْن موضوٍع بعَد قراءتي النصَّ
أحلَّ نظاًما مْن معادلتيِن خطيتيِن بمتغيريِن بالتعويِض.	 
أصمَم سجلَّ النَّسِب الوراثيِّ الخاصِّ بدراسِة انتقاِل الصفاِت الوراثيِة.  	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق مسطّرٍة.

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

  

  
  

  

جسور التعلم
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   - أستخرُج مَن المعجِم معانَي الكلماِت اآلتيِة: آفات، متشامخة، الدؤوب، ثابر، زلة، يافع، النهج. 
 . - أضبطُ أواخَر الكلماِت الملونِة حسَب موقِعها اإلعرابيِّ

: ظرَف مكاٍن:                 ضميَر نصٍب منفصاًل:                اسًما موصواًل: - أستخرُج مَن النصِّ
- ما الذي ساعَد األمَّ وولَدها على اجتياِز الصعوباِت؟  

- ما داللةُ العباراِت اآلتيِة: آفات الشباب، يدك المرتعشة، ترويض طاقاتك؟ 

 ٢- أتخيُل بعَض األحداِث اليوميِة في حياِة سرمٍد في مرحلتي المراهقِة والشباِب، ثمَّ أنفُذ اآلتَي شفويًّا: 
- أضيُف حدثًا أْو أكثَر ترَك بصمةً في حياتِِه. 

- أصُف األشخاَص الذيَن يحيطوَن بِه داخليًّا وخارجيًّا، وأعبُر عْن أحاسيِسهْم تجاهَهُ.
- أستخدُم األلواَن واألشكاَل والحواسَّ في الوصِف. 

- أوضُح النهَج واألسلوَب الذي يسلُكهُ أفراُد أسرِة سرمٍد في تربيتِِه، معلاًل السبَب. 
، ثمَّ أعبُر عْن رأيي مْن ٣ إلى ٤ دقائَق في موضوِع النهِج األسريِّ وأثِرِه في األبناِء.  - أعقُد جلسةً حواريةً مَع مجموعٍة مْن زمالئي في الصفِّ

 - أستمُع لزمالئي في أثناِء النقاِش، وأتبادُل مَعهُم اآلراَء وتقييَم األداِء في مهارِة التحدِث. 

Happy DNA Day :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
 Match the words with the correct pictures that represent their meanings.

         Freckles                                                 Dimples                                    Earlobe

 Now, read this article about your DNA, and answer the questions below.

Every year on April 25 since 2003, scientists, biologists, and geneticist come together to observe National 
DNA Day, celebrating the discovery and research into DNA and the scientific advancements that helped make 
progress possible. This event is organized annually by the Human Genome Research in the United State.

The goal of National DNA Day is to offer students, teachers and the public an opportunity to learn about and 
celebrate the latest advances in genomic research and explore how those advances impact their lives. National 
DNA Day encourages people to learn more about the science of genetics and its continuous development.

Here are some facts you never know about your DNA. We’re all 99.9 percent alike, it means we’re all more 
similar than we are different. Our DNA is responsible for happiness and sadness. It’s in our DNA, in the form 
of a gene that causes some people to pay more attention to negative feelings than positive one.

This article is taken from: nationaltoday.com 

- Suggest a title to the text.
- When do people celebrate National DNA Day?
-  What is the aim of this celebration?

  Below are human traits. Some of them are dominant, that majority of people have and some of them are recessive, 
that minority of people have. Work with your partner to classify them into dominant or recessive.

           Dimples/ No dimples-  Freckles/ No freckles-  - Blonde hair/brown or black hair- Free earlobe/ attached earlobe
 Discuss with your family members if you have these traits as dominant or recessive. share your findings with 

your partners.

  Your English teacher asked you to think of some activities to celebrate DNA Day in your school. Write two 
paragraphs focusing on how you are going to celebrate this occasion in your school.
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 الرياضياُت: رياضياُت األعيِن
َن خالٌد مجموعةً مَن البياناِت المتعلقِة بعدٍد مَن الطلبِة في المدرسِة خالَل دراستِِه الصفاِت الوراثيةَ السائدةَ والمتنحيةَ، وبسبِب اهتماِم  دوَّ
األولى تضمُّ الطلبةَ ذوي األعيِن  أختِِه ملَك بصفِة ألواِن األعيِن عنَد الطلبِة، قّسمِت الطلبةَ مجموعتيِن حسَب ألواِن أعينِهْم: المجموعةُ 
السوداِء أِو البنيِة، وعدُدهْم )س( طالبًا، والمجموعةُ الثانيةُ تضمُّ الطلبةَ ذوي األعيِن الزرقاِء أِو الخضراِء، وعدُدهْم )ص( طالبًا. وكتبَْت 

ملُك العباراِت اآلتيةَ التي تصُف هذا الموقَف:
       ● يبلُغ عدُد الطلبِة المشموليَن بالدراسِة ٤٣ طالبًا.

       ● عدُد الطلبِة في المجموعِة األولى يزيُد على مثلَي عدِد الطلبِة في المجموعِة الثانيِة بمقداِر ١٣ طالبًا.
       ● لغاياِت الدراسِة، يُمثُّل المتغيُر )س( عدَد الطلبِة ذوي األعيِن السوداِء أْو بنيِة اللوِن، ويُمثُّل المتغيُر )ص( عدَد الطلبِة ذوي األعيِن 

          الزرقاِء أْو خضراِء اللوِن.
  ١( أكتُب المعادلةَ التي تعبُّر عِن العبارِة األولى مستخدًما المتغيريِن: )س(، و)ص(، وأُقارُن إجابتي بإجابة زميلي وأُناقُشهُ فيها.

  ٢( أكتُب المعادلةَ التي تعبُّر عِن العبارِة الثانيِة مستخدًما المتغيريِن: )س(، و)ص(، أُقارُن إجابتي بإجابة زميلي وأناقُشهُ فيها.
 ٣( أُشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في حلِّ نظاِم المعادلتيِن اللتيِن كتبتهما باستخداِم التعويِض متّبًعا الخطواِت اآلتيةَ:

       ● أكتُب المعادلةَ األولى بوضِع أحِد المتغيريِن: )س(، أو )ص( موضوًعا للقانوِن.
       ● أُعوُضهُ في المعادلِة الثانيِة.

       ● أحلُّ المعادلةَ الناتجةَ مَن التعويِض.
       ● أجُد قيمةَ المتغيِر اآلخِر بتعويِض قيمِة المتغيِر التي حصْلنا عليها في الخطوِة السابقِة في إحدى المعادلتيِن: األولى أِو الثانيِة.

       ● أكتُب مجموعةَ حلِّ النظاِم على صورِة زوٍج مرتٍب.
قاَل خالٌد: إنَّ مجموعةَ حلِّ نظاِم المعادالِت لْن يتغيَر إذا وضْعنا )س( موضوًعا للقانوِن في الخطوِة األولى أْو )ص(، وكذلَك عنَد التعويِض 

في الخطوِة الرابعِة في المعادلِة األولى أْو في المعادلِة الثانيِة، بينما قالَْت ملُك: أعتقُد أنَّ الحلَّ يُمكُن أْن يتغيَر.
؛ بتبديِل المتغيِر موضوِع القانوِن في الخطوِة األولى.   ٤( أُقرُر َمْن منهما على صواٍب، موضًحا ذلَك عْن طريِق إعادِة الحلِّ

  ٥( أُكمُل العبارةَ اآلتيةَ التي كتبَْتها ملُك، وأتحقُق مْن صحتِها حسَب معطياِت الموقِف السابِق:
          ● عدُد الطلبِة ذوي األعيِن السوداِء أْو بنيِة اللوِن يبلُغ ) … ( طالبًا، في حيِن عدُد الطلبِة ذوي األعيِن الزرقاِء أْو خضراِء اللوِن يبلُغ ) … ( طالبًا.
 ٦( أُشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في حلِّ كلٍّ مَن النظاميِن اآلتييِن مَن المعادالِت باستخداِم التعويِض، بحيُث أحلُّ أحَدهما ويحلُّ

            هَو اآلخَر، ونتناقُش في اإلجاباِت ونفسُرها:
            ● النظاُم األوُل: س+ ٢ص = ٥   ،   ٣س = ٢٠ - ٦ص.
            ● النظاُم الثاني: س+ ٢ص = ٥   ،   ٣س = ١٥ - ٦ص.

ِن مَن المعادلتيِن في النشاطيِن:  ٧( أقّدُم التفسيَر الهندسيَّ لمجموعِة حلِّ كلٍّ مَن النظاميِن في النشاِط )٦( أعالهُ، وكذلَك للنظاِم المكوَّ
           )١( و)٢( أعالهُ، موضًحا ذلَك بيانيًّا )إذا لزَم األمُر(.

 العلوُم: شجرةُ أسرتي
ها  ها كيَف تعلَمِت استخداَم مربِع بانيت لتحديِد الطرِز الجينيِة والشكليِة المتوقعِة لألبناِء، فكَرْت أمُّ عاَدْت ملُك مْن مدرستِها وأخبَرْت أمَّ

حةً عليها صفةً وراثيةً تختاُرها حسَب ما تعلمْتهُ في درِس العلوِم.  قلياًل، ثمَّ طلبَْت مْن ملَك أْن ترسَم شجرةَ أسرتِها ُموضِّ
حةً عليها الصفاِت الوراثيةَ؟   أفكُر: كيَف سترسُم ملُك شجرةَ األسرِة ُموضِّ

 أبحُث: في مصادِر المعرفِة عْن مفهوِم سجِل النَّسِب الوراثيِّ وأهميتِِه، وأكتُب تعريفَهُ في دفتري، ثمَّ أناقُش أفراَد أسرتي في أهميِة 
.)QR Code( ثمَّ أتابُع مَع أسرتي الفيديو بعَد مسِح الرمِز سريِع االستجابِة ، سجِل النَّسِب الوراثيِّ

 أتواصُل:  أتعاوُن مَع أسرتي على رسِم سجِل نَسٍب وراثيٍّ يوضُح توارَث صفِة شحمِة األذِن في أسرتِنا. نوزُع األدواَر على أفراِد أسرتي؛ 
بحيُث يرسُم أحُدهْم مفتاَح سجل النسب الوراثي، ويرسُم آخُر سجَل 

النَّسِب الوراثيِّ ألسرتنا. 
أتأمُل الشكَل المجاوَر، ثمَّ أناقُش أسرتي في األسئلِة اآلتيِة:

ما الصفةُ السائدةُ والصفةُ المتنحيةُ لشحمِة األذِن؟  .١
ما صفةُ شحمِة األذِن لدى الجدِّ في الجيِل األوِل؟  .٢

أكتُب الطرَز الشكليةَ لصفِة شحمِة األذِن لدى كلٍّ مْن خالد وملَك؟  .٣
أتتبُع انتقاَل صفِة شحمِة األذِن لدى خالد مْن أجداِدِه؟  .٤

هْل يمكنُني تحديُد الطرِز الجينيِة لصفِة شحمِة أذِن خالد؟ لماذا؟  .٥
هْل أستطيُع تحديَد الطرِز الجينيِة لصفِة شحمِة األذِن لدى خالد؟  .٦
هل أستطيُع تحديَد الطرِز الجينيِة لبعِض أفراِد أسرتي؟    .٧
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  أفكُر: هْل يمكنُنا رسُم سجِل النَّسِب الوراثيِّ بناًء على الطرِز الجينيِة دوَن الشكليِة؟ لماذا؟ 
 أتواصُل: أتعاوُن مَع أسرتي على رسِم سجِل النَّسِب الوراثيِّ لصفٍة شكليٍة أخرى في أسرتي الممتدِة، وأناقُش أسرتي في انتقاِل هِذِه 

الصفِة عبَر األجياِل. 

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي القراءةَ الصامتةَ الفاهمةَ بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، ويتعلُم كيفيةَ تأمِل العباراِت ثمَّ التعبيِر عْن رأيِِه، ويتعلُم كيفيةَ 

توظيِف أسلوِب الوصِف في كتابتِِه، ومناقشِة اآلخريَن، ومشاركتِهْم في رأيِِه. 

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيفيةَ االستفادِة مْن معلوماٍت في نصٍّ ما، وتوظيفِها لكتابِة موضوٍع معيٍن، كما يتعلُم مجموعةً 
مَن المفرداِت ذاِت العالقِة بعلِم الوراثِة التي ستساعُدهُ على إنجاِز المهمِة.

ٍن مْن معادلتيِن خطيتيِن بالتعويِض، موضًحا ومفسًرا مجموعةَ الحلِّ في الحاالِت المختلفِة، وموظفًا  الرياضياُت: يتعلُّم طفلي حلَّ نظاٍم مكوَّ
ذلَك في مواقَف حياتيٍة.

، ويكتسُب طفلي مهارتَي التفكيِر الناقِد، ودراسِة األشكاِل التوضيحيِة، وقيمةَ التعاوِن في  العلوُم: يتعلُم طفلي أهميةَ سجِل النَّسِب الوراثيِّ
العمِل وتحمِل المسؤوليِة.

َ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: رسالةٌ إلى ولدي

الطّريقةُ: أناقُش طفلي في العبارِة االفتتاحيِة بدايةَ النشاِط، وأتحدُث مَعهُ عْن أهميِة تربيِة األبناِء وتنشئتِهْم. أدعُم طفلي في تقييِم أدائِِه في 
القراءِة الجهريِة، وأناقُش مَعهُ إجاباِت األسئلِة المتعلقِة بالقراءِة الصامتِة، ويمكنُني أْن أحدَد لَهُ زمنًا معينًا في أثناِء القراءِة الصامتِة. أناقُش 
ْت بسرمٍد في مرحلتَي المراهقِة والشباِب، وأناقُشهُ في تصرِف والديِه  طفلي في مضموِن الرسالِة، وأتخيُل مَعهُ بعَض األحداِث التي مرَّ

السليِم مَعهُ، ونتبادُل اآلراَء عِن النهِج واألسلوِب األسريِّ المتبِع الذي ساعَد على نشأِة سرمٍد نشأةً سويّةً صالحةً.
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الطّريقةُ: أطلُب مْن طفلي أْن يفكَر في معاني الكلماِت ويشيَر إليها إذا كانَْت موجودةً لديِه. أساعُد طفلي على قراءِة النصِّ وفهِمِه وأناقُشهُ 
في األفكاِر المطروحِة. أطلُب إلى األسرِة أْن يشاركوا في تقسيِم الصفاِت إذا كانَْت سائدةً أْو متنحيةً.

  الرياضياُت: رياضياُت األعيِن

 ، الطّريقةُ: أسأُل طفلي عْن مفهوِم نظاٍم مَن المعادالِت الخطيِة وأستمُع إلجابتِِه. أشجُع طفلي على تفسيِر كلِّ خطوٍة مْن خطواِت الحلِّ
، والعودِة إلى  وأستمُع لمناقشِة طفلي وزميلِِه للنشاِط )6( وتفسيِرهما اإلجاباِت. اُرشُد طفلي إلى ضرورِة تنوِع طريقِة التفكيِر في الحلِّ

. الموقِف األصليِّ للتحقِق مْن صحِة الحلِّ

  العلوُم: شجرةُ أسرتي

الطّريقةُ: أشجُع طفلي على التفكيِر في كيفيِة توضيِح انتقاِل الصفاِت الشكليِة ألفراِد أسرتِنا الممتدِة، وأستمُع لَهُ وهَو يوضُح أهميةَ سجل 
، ثمَّ أساعُدهُ في حلِّ  النسب الوراثي في تتبِع صفٍة شكليٍة ألسرٍة ما. أتابُع مَع طفلي الفيديو التوضيحيَّ عْن كيفيِة رسِم سجِل النَّسِب الوراثيِّ

مجموعٍة مَن األسئلِة عْن سجٍل وراثيٍّ لصفِة شحمِة األذِن، ثمَّ أساعُدهُ على رسِم شجرِة أسرتِنا لصفٍة شكليٍة نحدُدها باالتفاِق في ما بينَنا.


