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 اللغةُ العربيةُ: النجاُح يبدأُ بأمنيٍة
 أتأمُل العبارةَ اآلتيةَ، ثمَّ أناقُش مجموعةً مْن زمالئي في مضمونِها شفويًّا: 

        "يواجهُ اإلنساُن كثيًرا مَن العقباِت ويثابُر ويناضُل مْن أجِل تحقيِق النجاِح، سواٌء أكان سليًما أْم سقيًما".
 ا- أقرأُ النصَّ قراءةً جهريةً معبرةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:   

إال   ، ساقيَّ ضعِف  مْن  وبالرغِم  اإلعاقِة.  ذوي  لألطفاِل  مركٍز  إلى  انتسْبُت  عمري،  مْن  الثالثِة  "في    
أنني مارْسُت المشَي بالكرسيِّ المتحرِك، واكتسْبُت كثيًرا مَن المهاراِت. وفي أثناِء دراستي في المرحلِة 
االبتدائيِة، وثْقُت بعقلي الذي أدرُك بِه الدروَس، وعينيَّ اللتيِن أقرأُ بهما الكتَب، وأذنيَّ اللتيِن أسمُع بهما، 
ولساني الذي أجيُب بِه األسئلةَ. اجتهْدُت وحصْلُت على عالماٍت عاليٍة. وبالرغِم مَن الصعاِب، كاَن لديَّ 
إصراٌر على مواجهِة التحدياِت. انضمْمُت في الرابعةَ عْشرةَ مْن عمري إلى فريِق كرِة السلِة، في ناٍد لذوي

، أصبَحْت ذراعاَي قويتيِن في التمريِر والتصويِب نحَو السلِة، وأصبْحُت العبًا   اإلعاقِة، وبفضِل التدريِب المتواصِل والمستمرِّ
: يؤسفُني أْن أبلَغَك  أساسيًّا في أيِّ مباراٍة يخوُضها الفريُق. عبارةٌ أليمةٌ أتذكُرها مَن الطبيِب حيَن راجعتُهُ إلجراِء الفحِص الدوريِّ
يا عليُّ أنَّ ساقْيَك ستبقياِن عاجزتيِن طواَل عمِرَك، كْم كانَْت بعُض األياِم قاسيةً، كْنُت أشكو أوجاعي للبحِر عنَد غروِب الشمِس، 
وكلَّما نظْرُت إليِه، ازداَدْت عزيمتي وهّمتي، كأنَّ أمواَجهُ تشجُعني على االستمراِر. ما زْلُت أتذكُر رميتي الرابحةَ التي حقْقتُها 
ا في جمِع العائلِة بيَن أبنائي وأحفادي،  في المباراِة النهائيِة، وفاَز فريقي بسببِها بالمركِز األوِل. اليوَم كبْرُت، وأصبْحُت أبًا وجّدً
أقوُل لكْم اليوَم يا أحبابي: كونوا على يقيٍن بأنَّ شيئًا جمياًل ينتظُركْم بعَد الصبِر، ليبهَركْم فيُنسيَُكْم مرارةَ األلِم، النجاُح يبدأُ بأمنيٍة، 
؛ فهَو سبيُل النجاِح حتى إْن لْم يساعْدكْم جسُدكْم".                        قصةُ "كرسيُّ األمنياِت"، محمد شاكر جراغ، بتصرٍف وعليُكْم بالجدِّ

 أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع مجموعٍة مْن زمالئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي:
 - أحدُد معانَي الكلماِت اآلتيِة مَن السياِق: انتسب، يخوض، يقين، يبهر، سبيل.

هَْت قصةُ "كرسيُّ األمنياِت"؟   - إلى مْن ُوجِّ
 - ذكَرِت القصةُ مجموعةً مَن التحدياِت التي تواجهُ ذوي اإلعاقِة، أبيِّنُها.
 . ، ثمَّ أذكُر الدليَل مَن النصِّ  - أستنتُج األوجاَع واآلالَم التي شكاها عليٌّ

 .  - أحدُد المهاراِت التي اكتسبَها عليٌّ

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

: الثامُن الصفُّ
 نشاُط )4(: كيَف يعمُل العْلُم؟

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أقرأَ النصَّ قراءةً جهريةً معبرةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن فهًما واستيعابًا، كاتبًا مَع زمالئي تقريًرا كتابةً 	 
صحيحةً، موظفًا ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة .

 أقرأَ النصَّ وأقيُِّم أفكاَرهُ الجديدةَ، التي قَْد تغايُر قيًما وتجارَب ومعتقداٍت سابقةً.	 
أحلَّ نظاًما مْن معادلتيِن خطيتيِن بمتغيريِن بالحذِف. 	 
أميَز المرَض الوراثيَّ مْن غيِرِه، موضًحا أهميةَ الفحِص الطبيِّ واالستشارِة الوراثيِة قبَل الزواِج.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة مسطّرٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 . - أوضُح الدعَم المعنويَّ والجسديَّ المقدَم لذوي اإلعاقِة وفَق فهمي النصَّ
- أوضُح الصورةَ الفنيةَ في عبارِة: "كأنَّ أمواَجهُ تشجُعني على االستمراِر". 

ا في جمِع العائلِة بيَن أبنائي وأحفادي"، "النجاُح يبدأُ بأمنيٍة"، "عليُكْم - ما المعنى الذي توحي بِه العباراُت اآلتيةُ: "أصبْحُت أبًا وجّدً
؛ فهَو سبيُل النجاِح حتى إْن لْم يساعْدكْم جسُدكْم"؟    بالجدِّ

ع، فاز، تبدأ، يساعد.  - أصنُف األفعاَل اآلتيةَ إلى أفعاٍل مجردٍة وأفعاٍل مزيدٍة: اكتسب، تُشجِّ
ا.  - أحدُد نوَع كلٍّ مَن المبتدأِ والخبِر في الجملتيِن االسميتيِن الملونتيِن، وأعربُهما إعرابًا تاّمً

ا.  - أسنُد الفعَل المضارَع )أشكو( إلى ضمائِر الغائِب مضبوطًا ضبطًا تاّمً
 - "يَُعدُّ مرُض عليٍّ مرًضا وراثيًّا"، أتثبَُّت وزمالئي مْن صحِة هِذِه المعلومِة، ونناقُشها شفويًّاِ.

، ومتالزمِة داون. ٢- يهدُف برنامُج الفحِص الطبيِّ قبَل الزواِج إلى الحدِّ مِن انتشاِر بعِض األمراِض الوراثيِة، مثِل: الثالسيميا، والتهاِب الكبِد الفيروسيِّ
  - أتخيُل نفسي عضًوا في أحِد مراكِز التنميِة األسريِة، ثمَّ أكتُب تقريًرا عْن أهميِة الفحِص الطبيِّ قبَل الزواِج، متبًعا ما يأتي: 

 - أبحُث عِن المعلوماِت في مصادَر ومراجَع متنوعٍة عِن األمراِض الوراثيِة، ويمكنُني االستعانةُ بالمكتبِة للحصوِل على المعلوماِت. 
 - أكتُب الملحوظاِت في أثناِء البحِث، ثمَّ أنَظُِّمها على هيئِة مخطٍط مبدئيٍّ لمحتوى التقريِر.

 - أكتُب مقدمةً تتضمُن المعلوماِت التمهيديةَ عْن موضوِع التقريِر، مشيًرا إلى موضوِع التقريِر الرئيِس. 
 - أكتُب متَن التقريِر )محتوياِت التقريِر وتفاصيلَهُ(، وأدعُمهُ باألدلِة التي شاهْدتُها في أثناِء بحثي عِن المعلوماِت في المصادِر.

 - أكتُب خاتمةً تتضمُن النتائَج التي توصْلُت إليها عقَب إعداِد التقريِر، والفوائَد المرجوةَ للقارِئ.
 - أوظُف في كتابتي القواعَد والتطبيقاِت اللغويةَ المتعلََّمةَ.

 - أعرُض التقريَر على زمالئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، ثمَّ أستمُع لهْم، ونتبادُل تقييَم األداِء واآلراِء في موضوِع التقريِر.

The Future of Medicine :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Look at the following logo. Have you seen this logo before? What do you think it is about? What does the word 
Cord mean?
Discuss your answer with your colleagues.
 Read the following text about baby Cord and answer the following questions.

Baby Cord
Baby Cord Jordan )BCJ( is the first and so far the only family cell bank licensed

by the Jordan Ministry of Health. It is located in Amman, Airport Street. BCJ was established in 2005. It is led 
by notable medical experts in cell banking. It provides you and your family the unique opportunity to save your 
child’s stem cells that can be used to treat life-threatening diseases.

The percentage of using your baby's cord blood is the same as the probability that your baby or a close 
family member will have a disease that can be treated with cord blood.  It affords treatment to  80 diseases one 
of them is cancer. For example, Asian countries where the inherited blood disorder thalassemia is prevalent, 
family cord blood banks are filling a public health need. Families can bank cord blood from a healthy baby to 
provide a sibling cord blood to an older child with thalassemia.

As science continues to make advances in research, new chronic diseases that can be successfully treated 
with stem cells. Baby Cord ensures  this  treatment is readily available for family if ever needed.

This article is taken from parentsguidecordblood.org

-Find the meanings of the words in bold.
-What is BCJ?
-Why was baby cord established?
-Mention two diseases mentioned in the text that stem cells are used to cure people from.
-How can this type of center affect the country medically and economically?
 In your point of view, what are the challenges that prevent people from keeping their baby's cords? Discuss 

them with your partner.
-Do you think cell banks will be an obligatory requirement in the future? Why/Why not?
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تِنا  الرياضياُت: أملُنا وعملُنا، سرُّ قوَّ
قاَل حامٌد: استناًدا إلى تقاريِر وزارِة الصحِة األردنيِة العاَم الماضَي، بلَغ مجموُع عدِد مصابي متالزمِة داون ومثلَي عدِد مصابي 

مرِض الثالسيميا في األردنِّ )١٠( آالِف مصاٍب.
وقالَْت أختُهُ أمُل: يزيُد ِمْثال عدِد مصابي متالزمِة داون في األردنِّ على ستِة أمثاِل عدِد مصابي مرِض الثالسيميا بمقداِر )٨( آالِف مصاٍب.  

؟  فسألَهما والُدهما: بناًء على ذلَك، ما عدُد كلٍّ مْن مصابي متالزمِة داون والثالسيميا في األردنِّ
إلجابِة سؤاِل والِدهما، أفترُض أنَّ عدَد مصابي متالزمِة داون في األردنِّ يساوي )س( ألفًا، وأنَّ عدَد مصابي مرِض الثالسيميا يساوي 

)ص( ألفًا. )القيُم الُمستخدمةُ هنا باآلالِف(.
١( أكتُب المعادلةَ التي تُعبُِّر عِن العبارِة التي قالَها حامٌد وفَق الترتيِب اآلتي: )…( س + )…( ص = )…(. وأقارنُها بإجابِة زميلي 

وأناقُشهُ فيها.
٢( أكتُب المعادلةَ التي تُعبُِّر عِن العبارِة التي قالَْتها أمُل وفَق الترتيِب اآلتي: )…( س + )…( ص = )…(. وأقارنُها بإجابِة زميلي 

وأناقُشهُ فيها. 
٣( نوّزُع األدواَر أنا وزميلي، فنحلُّ نظاَم المعادلتيِن بطريقِة الحذِف، حيُث أحذُف أحَد المتغيريِن: )س( أْو )ص(، ويحذُف زميلي 

، ننفُِّذ الخطواِت اآلتيةَ لحلِّ نظاِم المعادالِت الخطيِة بطريقِة الحذِف: المتغيَر اآلخَر، مْن ثَمَّ
● ترتيُب الحدوِد المتشابهِة في المعادلتيِن أسفَل بعِضها.  

● تحديُد المتغيِر الُمراِد حذفُهُ.  
● جعُل معاملَي هذا المتغيِر متساوييِن في المقداِر ومختلفيِن في اإلشارِة عْن طريِق ضرِب حدوِد كلِّ معادلٍة في العدِد المناسِب )إْن   

لزَم األمُر(.
● حذُف المتغيِر المحدِد عْن طريِق جمِع حدوِد المعادلتيِن.  

● إيجاُد قيمِة المتغيِر اآلخِر عْن طريِق حلِّ المعادلِة الناتجِة مْن عمليِة الجمِع.  

● تعويُض قيمِة المتغيِر في إحدى المعادلتيِن إليجاِد قيمِة المتغيِر الذي ُحِذَف.  
● التحقُق مْن صحِة الحلِّ عْن طريِق التعويِض في المعادلتيِن األصليتيِن.  

، ونتحقُق مًعا مْن صحتِها. ٤( أتبادُل اإلجاباِت مَع زميلي، وأناقُشهُ في خطواِت الحلِّ
٥( أُكمُل العبارةَ اآلتيةَ بناًء على اإلجاباِت التي حصْلُت عليها:

          ● يبلُغ عدُد مصابي متالزمِة داون في األردنِّ ) … ( ألفًا، في حيِن يبلُغ عدُد مصابي مرِض الثالسيميا ) … ( ألفًا.
     قالَْت أمُل: أعتقُد أنَّ هِذِه اإلجاباِت قْد تختلُف لَْو استخَدْمنا طريقةَ التعويِض في حلِّ نظاِم المعادالِت السابِق.
. ، مدعًما إجابتي بتعدِد طرائِق الحلِّ ٦( أناقُش زميلي في مقولِة أمَل، مبرًرا إجابتي بالدليِل الرياضيِّ والمنطقيِّ

ْر  العلوُم: افحْص، ثمَّ قرِّ
اهتمَّ عْلُم الوراثِة باألمراِض الوراثيِة التي تنتقُل مَن اآلباِء إلى األبناِء، وتجنبًا لألمراِض 
الوراثيِة، بدأَِت كثيٌر مَن الدوِل مثِل األردنِّ باتخاِذ بعِض اإلجراءاِت؛ تقلياًل مْن مخاطِر 

األمراِض الوراثيِة، مثِل الفحصِّ الطبيِّ قبَل الزواِج.
؟   أبحُث: في مصادِر المعرفِة عِن األمراِض الوراثيِة الشائعِة في األردنِّ

المصابيَن  عدُد  ويُقَدَُّر  الثالسيميا،  لمرِض  العالميَّ  اليوَم  أياَر  شهِر  مْن  الثامُن  يَُعدُّ 
األشخاِص  أنَّ عدَد  األمَر خطورةً  يزيُد  األردنِّ ١٢٠٠ مصاٍب، وما  في  بالثالسيميا 

الذيَن يحملوَن جيَن مرِض الثالسيميا ٢٠٠ ألِف شخٍص. 
 أبحُث: في المصادِر والمواقِع الطبيِة عْن أعراِض مرِض الثالسيميا، والمراكِز الطبيِة 

 .        التي تقدُم للمصاِب الخدماِت التي يحتاُجها في األردنِّ
 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إعداِد نصٍّ تمثيليٍّ لطبييٍة توضُح نتائَج فحوصاٍت وراثيٍة لشخٍص يحمُل جيَن مرِض 

األنيميا المنجليِة، توضُح لَهُ إمكانيةَ إنجاِب أفراٍد مصابيَن بالمرِض.
 أفكُر: هِل األمراُض الوراثيةُ صفةٌ سائدةٌ أْم متنحيةٌ؟ ماذا لْو كانَِت األمراُض الوراثيةُ صفةً سائدةً؟ 

 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أسرتي في استخداِم مربِع بانيت، متوقًِّعا الطرَز الجينيةَ والشكليةَ ألبناِء شابٍّ وفتاٍة ال تظهُر عليهما صفةُ 
.)Aa( َّمرِض الثالسيميا، علًما أنهما يحمالِن الطراَز الجيني

 أفكُر: هْل يَُعدُّ زواُج األقارِب السبَب الرئيَس النتقاِل األمراِض الوراثيِة؟ إذا كانَِت األسرةُ نقيةً مَن األمراِض الوراثيِة، فهْل يَُعدُّ زواُج 
األقارِب الطريقةَ الفضلى في حمايِة أبنائِها مَن األمراِض الوراثيِة؟
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  أتواصُل: لدراسِة مرِض الثالسيميا لمجموعٍة مَن األَسِر، أنفُذ النشاطَ في الجدوِل اآلتي: 

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي تأمَل بعِض العباراِت والتعبيَر عْن رأيِِه فيها شفويًّا، ويتعلُم القراءةَ الجهريةَ للنصِّ وفَق معاييَر محددٍة، ويتعلُم 

كتابةَ تقريٍر متبًعا عدًدا مَن الخطواِت، مراعيًا القواعَد اللغويةَ المتعلََّمةَ. 
ا ليقيَِّم األفكاَر الجديدةَ الواردةَ فيِه؛ لتحفَزهُ إلى البحِث وتثيَر تساؤالتِِه. يتعرُف  اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيَف يقرأُ نّصً

طفلي مجموعةً مَن المفرداِت الجديدِة التي لها عالقةٌ بالوراثِة.
الرياضياُت: يتعلُّم طفلي تكويَن المعادالِت الخطيِة معتمًدا على العباراِت اللفظيِة، ويتعلُّم طريقةَ حلِّ نظاِم المعادالِت الخطيِة بطريقِة الحذِف. 

يتدّرُب طفلي على التسلسِل في خطواِت الحلِّ وتبريِرها والتحقِق مْن صحتِها بتعدِد طرائِق الحلِّ وتنظيِم أفكاِرِه.
 ، ، ويوضُح تبعاِت زواِج األشخاِص الذين يحملوَن صفةَ المرِض الوراثيِّ العلوُم: يتعرُف طفلي األمراَض الوراثيةَ المعروفةَ في األردنِّ
. يتتبُع طفلي سجالِت مجموعٍة مَن األسِر ويوضُح  ويستخدُم طفلي مربَع بانيت في تعرِف احتماليِة إنجاِب طفٍل مصاٍب بالمرِض الوراثيِّ

النسَب المحتملةَ مْن إصابِة األبناِء بالمرِض. 

َ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: النجاُح يبدأُ بأمنيٍة
لَهُ في أثناِء قراءِة النصِّ قراءةً جهريةً، وأساعُدهُ على تقييِم أدائِِه. أستمُع  الطّريقةُ: أدعُم طفلي باالستماِع لرأيِِه في العبارِة، وأستمُع 
إلجاباِت طفلي، وأقدُم لَهُ بعَض االقتراحاِت. أشارُك طفلي في تخيِل نفِسِه عضًوا في أحِد مراكِز التنميِة األسريِة، وأساعُدهُ على البحِث 

في المصادِر المتنوعِة.

The Future of  Medicine :ُاللغةُ اإلنجليزية  
الطّريقةُ: أطلُب إلى طفلي النظَر إلى الشعاِر وأناقُشهُ في محتواهُ. أشجُع طفلي على استخداِم اإلنترنت للبحِث عِن الشعاِر. أطلُب إلى 

طفلي إجابةَ األسئلِة وأناقُشهُ فيها. أتأكُد مْن قدرِة طفلي على قراءِة النصِّ قراءةً فاهمةً وقدرتِِه على إجابِة األسئلِة المطروحِة.

تِنا   الرياضياُت: أملُنا وعملُنا، سرُّ قوَّ
الطّريقةُ: أشجُع طفلي على التعبيِر عِن العباراِت اللفظيِة بكلماتِِه الخاصِة، وكتابتِها على صورِة معادالٍت رياضيٍة. أدّرُب طفلي على 

ُر طفلي بالطرائِق المختلفِة التي درَسها لحلِّ نظاِم المعادالِت الخطيِة. ترتيِب خطواِت الحلِّ وتنظيِمها. أذكِّ

  العلوُم: افحْص، ثمَّ قرْر
الطّريقةُ: أشجُع طفلي على البحِث عِن األمراِض الوراثيِة الشائعِة في األردنِّ والوطِن العربيِّ والخدماِت التي تقدُمها الحكومةُ للتقليِل مْن 
مخاطِر األمراِض الوراثيِة. أشارٌك طفلي في إعداِد نصِّ الحواِر بيَن الطبيبِة والشخِص الذي يحمُل جيَن مرِض األنيميا المنجليِة. أتابُع طفلي 

. وهَو يستخدُم مربَع بانيت لدراسِة احتماليِة إنجاِب أطفاٍل مصابيَن بمرٍض وراثيٍّ 4
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