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 العلوُم: أتعرف على أجهزة جسمي
 . ، والجهاِز الدَّوريِّ أوًل: ألعُب لعبةَ تشريِح الجهاِز التَّنفُّسيِّ

لَِّم والحيَِّة،  ، ونلعُب لعبةَ السُّ ، والجهاِزالدَّوريِّ أستذكُر مَع أحِد زمالئي تركيَب الجهاِز التَّنفُّسيِّ
. ِد مْن دقَِّة إجاباتِنا؛ مستعينًا بالكتاِب المدرسيِّ بمساعدِة أحِد أفراِد أسرتي للتَّأكُّ

لَِّم والحيَِّة. أرمي  َكهُ على رقغِة السُّ ؛ ألحرِّ - أحتاُج إلى حجِر نرٍد، وقرٍص صغيٍر أو زرٍّ
وِر  الصُّ إلى  أنظُر  معيٌَّن،  رقٌم  لديَّ  يظهُر  وحيَن   ،)6-1 مْن  )األرقاُم  النَّرِد  حجَر 
أختاُر جزًءا  ثمَّ   ، الدَّوريِّ ، والجهاِز  التَّنفُّسيِّ الجهاِز  تُمثُِّل أجزاًء مَن  الَّتي  المجاورِة 
قَم الَّذي ظهَر معي نفَسهُ، وأذكُر معلومةً عنهُ )اسَمهُ، وظيفتَهُ، طرائَق  واحًدا يحمُل الرَّ
ُك  الحفاِظ علْيِه، أليِّ جهاٍز في الجسِم يتبُع، وغيَرها(، فإذا كانَْت إجابتي صحيحةً، أحرِّ
قِم  الَّذي ظهَر معي. أتبادُل مَع زميلي اللَّعَب  لَِّم والحيَِّة بمقداِر الرَّ القرَص على رقعِة السُّ
ًل، وعليِه،  ِة المطلوبِة؛ حتّى يصَل أحُدنا إلى نقطِة النِّهايِة أوَّ برمِي حجِر النَّرِد، وتنفيَذ المهمَّ
قِم معي، إذا اختْرُت  ُر ظهوُر الرَّ ٍة يتكرَّ يكوُن هَو الفائَز. أذكُر معلومةً جديدةً في كلِّ مرَّ

َوِر الظّاهرِة في األشكاِل. العضَو نفَسهُ في الصُّ
ِة الدَِّم في جسمي  ُم نموذَج القلِب مضخَّ ثانيًا: أصمِّ

ِة القلِب؛ أحضُر عبوة بالستيكية، وغطاًء   مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي الكباِر في صنِع نموذِج مضخَّ
ِن  تَْيِن( مْن خالِل الغطاِء، بعَد ملِء العبوة بالماِء الملوَّ تَْيِن )ماصَّ بالستيكيًّا، أْو بالونًا، وأُدخُل قشَّ
بصبغِة الطَّعاِم الحمراِء، أغلُق القشَّةَ األولى، وأضغطُ على العبوة التي تمثّل القلَب وأنظُر كيَف 

ُن الَّذي يُمثُِّل الّدَم، إلى الخارِج الَّذي يُمثُِّل أجزاَء الجسِم األخرى.   يخرُج الماُء الملوَّ
غطُ  َم إلى أجزاِء الجسِم، وكيَف يُمثُِّل الضَّ - أشرُح لزمالئي وأفراِد أسرتي كيَف يضخُّ القلُب الدَّ
على الوعاِء ذلَك، أشرُح لهْم ماذا يمكُن أْن يحدَث لْو أُغلَِق أحُد األوعيِة الدمويِة وماذا يمكُن 

أْن يسبَب للقلِب والجسِم.
ُم ويعوُد إلى القلِب مْن جديٍد. أستعيُن بمعلِّمي، وبالمصادِر على البادلت على ذلَك. - أقترُح طرائَق لتطويِر النَّموذِج؛ بحيُث يخرُج الدَّ

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.	 

: الخامُس الّصفُّ
ا نشاُط )5(: إنَّ لبدِنَك عليَك حّقً

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةالعلوُم 

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
، ووظائفِهما.       	  ، والجهاِز الدَّوريِّ ئيسةَ في كلٍّ مَن الجهاِز التَّنفُّسيِّ َد التَّراكيَب الرَّ أُحدِّ

- أستنتَج أنَّ سبَب المرِض خلٌل في تراكيِب الجسِم، أْو في وظائفِها، ناتٌج مْن خلٍل في التَّركيِب نفِسِه، 
أْو بتأثيِر كائناٍت حيٍَّة أخرى.

َن انطباعاٍت نقديَّةً بسيطةً عِن النَّصِّ المقروِء، مستفيًدا مّما ورَد في محتواهُ بمحاورِة زمالئي في قضايا شائعٍة.	  أُكوِّ
وَر ألتنبَّأَ بمضموِن النَّصِّ باللُّغِة اإلنجليزيَِّة.	  - أستخدَم الصَّ

ؤاِل )لماذا(. - أكتَب بعَض األسئلِة؛ موظِّفًا أداةَ السُّ
موِز.	  - أكتَُب ِمْقداًرا َجْبِريًّا باْستِْعماِل الرُّ

. - أَِجَد قيَمةَ مقداٍر جبريٍّ
تَْيِن، وغطاٍء بالستيكيٍّ أْو بالوٍن. ٍن، وماصَّ أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وبَْرطَمان بالستيكيٍّ شفّاٍف، وماٍء ملوَّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ًل"   تُنا أوَّ ُم ملصقًا بعنوان "صحَّ ثالثًا: أصمِّ
بعِض  أيَّ وسيلٍة أخرى؛ ألعبَِّر عْن خطِر  أْو  الكتابةَ،  أِو  سَم،  الرَّ أحِد زمالئي؛ مستخدًما  مَع  إعالنيًّا  ُملَصقًا  أصمُم 
كوفيد  ومرِض  بالتَّدخيِن،  عالقةٌ  لها  ما  خصوًصا   ، الدَّوريِّ والجهاِز   ، التَّنفُّسيِّ الجهاِز  ِة  صحَّ على  الممارساِت 

19)الكورونا(.

ِة حَّ  اللّغةُ العربيّةُ: تاُج الصِّ
ِة؛ فلولها، لَما تمكََّن مَن القياِم بمهّماتِِه في الحياِة، ولَما تمكََّن مَن التَّمتُِّع بكثيٍر مَن النَِّعِم عليِه؛ ولذلَك قيَل:  حَّ لْم يُمنَِح اإلنساُن نعمةً تُضاهي نعمةَ الصِّ

ةُ تاٌج على رؤوِس األصّحاِء ل يراهُ سوى الَمرضى. حَّ الصِّ
إلى تناوِل الطَّيِِّب مَن الطَّعاِم  إلى التَّداوي إْن مرَض، ودعاهُ  هَهُ  ِة اإلنساِن؛ فأوجَب عليِه الطَّهارةَ والنَّظافةَ، ووجَّ أعطى دينُنا أهميَّةً كبيرةً لصحَّ
َم العتداَء  ، وحرَّ والشَّراِب، وإلى العتداِل في األكِل، وحذََّرهُ مخالطةَ الُمصابيَن باألمراِض المعديِة، وحفََّزهُ إلى العمِل، وممارسِة النَّشاِط البدنيِّ

َم ما يُؤذيها مْن طعاٍم وشراٍب، ومْن قوٍل وسلوٍك.  ، وحرَّ على النَّفِس البشريَِّة بغيِر حقِّ
ُرنا بالبنِد الّرابِع والعشريَن مَن التِّفاقيَِّة العالميَِّة  ِة تنعكُس إيجابًا على الفرِد، وعلى المجتمِع، وعلى اإلنسانيَِّة كلِّها، وهذا ما يذكِّ حَّ إنَّ عنايةَ دينِنا بالصِّ
ِة والماِء والغذاِء والبيئِة، الَّذي ينصُّ على أنَّهُ "يحقُّ لألطفاِل الحصوُل على أفضِل رعايٍة صّحيٍَّة ممكنٍة، ومياٍه نظيفٍة  حَّ لحقوِق الطِّفِل، الخاصِّ بالصِّ

، وبيئٍة نظيفٍة وآمنٍة. ويجُب أْن تتوافَر المعلوماُت الاّلزمةُ لألطفاِل جميِعهْم والبالغيَن؛ مْن أجِل العيِش آمنيَن وأصّحاَء". للشُّرِب، وطعاٍم صّحيٍّ

ٍة في المعنى لكلٍّ مّما يأتي:  ًل- أقرأُ النَّصَّ قراءةً فاهمةً، ثمَّ أتعاوُن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي على البحِث عن كلماٍت في النَّصِّ مضادَّ  أوَّ
إهماٌل،  تجنُُّب، َعِجَز، الَمرضى، الخبيُث، ينفُعها، النّجاسةُ.

بِط بيَن كلِّ حديٍث شريٍف، وما يدلُّ عليِه مَن النَّصِّ في ما يأتي:                                                 ثانيًا- أتعاوُن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي على الرَّ
 أ- فِرَّ مَن المجذوِم )المصاِب بمرِض الجذاِم الُمعدي( فراَرَك مَن األسِد.      ب- إنَّ اإلسالَم نظيٌف؛ فتنظَّفوا...   

ج- تَداَوْوا؛ فإنَّ هللاَ لْم يضْع داًء إّل وضَع لَهُ دواًء...                             د- الطَّهوُر شطُر اإليماِن. )أْي نصفُهُ( 
ا مْن بطنِِه...                                        و- المؤمُن القويُّ خيٌر وأحبُّ إلى هللاِ مَن المؤمِن الّضعيِف... هـ- ما مألَ آدميٌّ وعاًء شّرً

 ثالثًا- أتعاوُن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، على ذكِر مثاٍل مْن مشاهداتِنا يخالُف كلَّ حقٍّ مَن الحقوِق العالميَِّة للطِّفِل اآلتيِة:
.        د- بيئٍة نظيفٍة آمنٍة.    أ- أفضِل رعايٍة صّحيٍَّة ممكنٍة.        ب- مياٍه نظيفٍة للشُّرِب.        ج- طعاٍم صّحيٍّ

ُب عبارةَ  لوِك الّصحيِح، وكلمِة )ل( إزاَء الّسلوِك الخطأِ، ثمَّ نُصوِّ  رابًعا- أتعاوُن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي على وضِع كلمِة )نعْم( إزاَء السُّ
لوِك الخطأِ؛ لتصبَح عبارةً دالةً على سلوٍك صحيٍح في ما يأتي: السُّ

أ- أعانُق زمالئي المصابيَن باإلنفلونزا. )   (                                        ب- أشرُب مَع أخي مْن كأٍس واحدٍة.)   (
ِل. )   ( ج- أغسُل يديَّ بالماِء والّصابوِن، بعَد الخروِج مْن دورِة المياِه. )   (               د- أشتري الحلوى اللَّذيذةَ مَن البائِع المتجوِّ

ُع في غذائي بيَن أصناِف المجموعاِت الغذائيِّة.)   ( هـ- أتناوُل األدويةَ بنفسي عندما أحسُّ بالمرِض. )   (                              و- أنوِّ

، وبخبراتي الّسابقِة، وبما أجمُعهُ مْن  ِة والمرِض، منتفًعا بما قرأتُهُ في النَّصِّ حَّ  خامًسا- أحاوُر زمالئي، أْو أفراَد أسرتي في موضوِع الصِّ
معلوماٍت حوَل هذا الموضوِع. 

 English: Diseases affecting the Digestive System

Human body consists of different systems. 
You studied some of them in science, such as: 
the digestive system, the respiratory system, and 
the circulatory system. What is the function of 
each system? 

)a( _______________ breaks down food into substances that our body can use. 

)b( _____________ _takes in oxygen and removes carbon dioxide and Water Vapor. Finally, 

)c( _________________ transports materials to
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2. I will write the missing human body systems in the paragraph by choosing the appropriate system 
and match it next to the correct letter: )The respiratory system, the circulatory system, the digestive 
system(

3. I will match each question with the suitable answer.

 الّرياضيّاُت: جولةٌ في قسِم الطوارِئ
ئِة. يُراجُع قسَم الطَّوارِئ في أحِد المستشفياِت مرضى يعانوَن أمراًضا في القلِب، وآخروَن يعانوَن أمراًضا في الرِّ

إذا كاَن:
x:  عدَد المراجعيَن مْن مرضى القلِب أمِس.
ئِة أمِس. y: عدَد المراجعيَن مْن مرضى الرِّ

ٍن، ثمَّ أجيُب األسئلةَ: أقرأُ ما يأتي بتمعُّ
أ( وصَف طبيُب الطَّوارِئ أمِس حالةَ ثالثٍة مْن مرضى القلِب المراجعيَن بحالٍت حرجٍة تستدعي دخوَل المستشفى. أكتُب المقداَر 

الجبريَّ الَّذي يمثُِّل عدَد المراجعيَن مْن مرضى القلِب الَّذيَن لْم تكْن حالتُهُُم حرجةً تستدعي دخوَل المستشفى أمِس.
ب (  إذا راجَع الطَّوارَئ اليوَم 6 مْن مرضى القلِب؛ أكتُب المقداَر الجبريَّ الَّذي يمثُِّل عدَد مرضى القلِب مَن المراجعيَن أمِس 

واليوَم مًعا.
ئِة أمِس؛ أكتُب  ئِة خمسةَ أضعاِف مراجعي الطَّوارِئ مْن مرضى الرِّ جـ( إذا كاَن عدُد مراجعي الطَّوارِئ اليوَم مْن مرضى الرِّ

ئِة مْن مراجعي الطَّوارِئ اليوَم. المقداَر الجبريَّ الَّذي يُعبُِّر عْن عدِد مرضى الرِّ
   د ( يزيُد عدُد مراجعي الطَّوارِئ مْن مرضى القلِب أمِس على اليوِم بمقداِر 5؛ أكتُب المقداَر الجبريَّ الَّذي يمثُِّل عدَد مراجعي 

الطَّوارِئ اليوَم مْن مرضى القلب.
هـ( إذا كانَْت x=12 , y= 40 ؛ أجُد القيمةَ العدديَّةَ للمقاديِر الجبريَِّة في الفروِع الّسابقِة.

، ثمَّ أجُد قيمةً  ئِة اليوَم وأمِس، وأعبُِّر عْنها بمقداٍر جبريٍّ  و( أكتُب مسألةً تمثُِّل العالقةَ بيَن عدِد مراجعي الطَّوارِئ مْن مرضى الرِّ
، عنَد قيمٍة عدديٍَّة مِن اختياري. أناقُش زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي. عدديَّةً للمقداِر الجبريِّ

  
3

AnswerQuestion

Because the heart muscle is weakened or damaged.   )         (Why is the respiratory system important for the human body?1

Because it is responsible for supplying the body with oxygen and 
getting rid of carbon dioxide.     )         (

Why do some people have heart failure?2

4. I will write 3 questions starting with “why” and answer them by using because.
Question: Why ________________________________________________________________?
Answer: Because _______________________________________________________________.
Question: Why ________________________________________________________________?
Answer: Because _______________________________________________________________.
Question: Why ________________________________________________________________?
Answer: Because _______________________________________________________________.
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أنشطةٌ إضافيّةٌ:

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
,، ومعرفةَ وظائفِهما، وكيفيَّةَ العنايِة  ، والّدوريُّ ناِت جهاَزْيِن مْن أجهَزِة جسِمِه، هما: التّنفّسيُّ ُز هذا  النَّشاطُ معرفةَ طفلي مكوِّ العلوُم: يُعزِّ
ِم إلى بقيَِّة أجزاِء الجسِم، ويُنّمي  ، عبَر صنِع نموذٍج مبسٍَّط للقلِب، يُظهُر دوَرهُ في ضخِّ الدَّ بهما، كما يُنّمي مهاراِت التَّجريِب والتَّفكيِر العلميِّ
ُز مهاراِت التَّواصِل لديِه عبَر عرِض أفكاِرِه حوَل العنايِة  ِم إلى القلِب، وتنفيِذها، ويُعزِّ مهاراتِِه في اقتراِح طرائَق جديدٍة لتمثيِل عودِة الدَّ

بأجهزِة جسِمِه.

تِِه، والحفاِظ  ُز هذا النَّشاطُ معارَف طفلي، ويُْغني معجَمهُ اللُّغويَّ بمفرداٍت جديدٍة، وينّمي لديِه اتّجاهاٍت إيجابيَّةً نحَو صحَّ اللّغةُ العربيّةُ:  يُعزِّ
ُن مهارتَهُ في القراءِة الفاهمِة والحواِر، وينّمي قدراتِِه في تشكيِل انطباعاٍت نقديٍَّة عِن النَّصِّ المقروِء، عبَر ربِط أفكاِرِه بأحاديَث  علْيها، ويحسِّ
لوكاِت، وتعديِل الخطأِ منها.  نبويٍَّة شريفٍة لها المضموُن ذاتُهُ، وعبَر ربِط ما جاَء في النصِّ مْن حقوٍق عالميٍَّة للطِّفِل بالحياِة، وبتقويِم بعِض السُّ

الَّتي درَسها في  بالمفرداِت  الّسابقةَ  اللُّغويَّةَ  ُز معرفتَهُ  وِر، ويعزِّ التَّنبُِّؤ بموضوِع النَّشاِط عبَر الصُّ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النَّشاطُ طفلي على  اللّغةُ 
أنشطٍة سابقٍة.

ُز هذا النَّشاطُ مهاراِت طفلي في كتابِة المقاديِر الجبريَِّة، وإيجاِد قيمٍة عدديٍَّة لَها، عبَر تطبيقاٍت في مواقَف حياتيٍَّة. الّرياضيّاُت: يُعزِّ

َ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 الستجابِة
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هُ طفلي إلى مراجعِة مكّوناِت الجهاِز التَّنفُّسيِّ والجهاِز الدَّوريِّ ووظائفِهما، وأساعُدهُ على فهِم المهّماِت المطلوبِة في لعبِة  الطّريقةُ: أوجِّ
ِة القلِب، وأستمُع  ِة إجابتِِه مَع زميلِِه في اللُّعبِة. أساعُد طفلي على التَّحضيِر لنشاِط مضخَّ ده من صحَّ لَِّم والحيَِّة، وأساعُدهُ على تأكُّ السُّ
سِم أْو إلصاِق  ِم إلى مختلِف أنحاِء الجسِم، أساعُدهُ أيًضا على تحضيِر ُملَصٍق يعرُض أفكاَرهُ بالرَّ لشرِحِه حوَل دوِر القلِب في ضخِّ الدَّ

. صوٍر حوَل مضارِّ التَّدخيِن، والوقايِة مْن فيروِس كورونا؛ لحمايِة الجهازيِن: التَّنفُّسيِّ والدَّوريِّ
ِة  حَّ   اللّغةُ العربيّةُ:  تاُج الصِّ

ُرهُ بمفهوِم الّضدِّ وأمثُّل عليِه، وأشرُح  ًما الدَّعَم لهُ إْن تعثََّر، وأذكِّ ، وأشارُكهُ في تنفيِذ المهّماِت؛ مقدِّ هُ طفلي إلى قراءِة النَّصِّ الطّريقةُ: أوجِّ
لَهُ ما يصعُب عليِه فهُمهُ مَن األحاديِث الشَّريفِة، وأسانُدهُ في حصِر مشاهداٍت تتنافى وما جاَء في البنِد الّرابِع والعشريَن مْن حقوِق 

لوكاِت المحدَّدِة، وتعديلِها. الطِّفِل، عبَر الواقِع، ووسائِل اإلعالِم ووسائِل التَّواصِل الجتماعيِّ وفي تقويِم السُّ
Diseases affecting the Digestive System :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

. أراقبُهُ وهَو يكتُب  ، وتعبئِة الفراغاِت بالمصطلحاِت الموجودِة بيَن قوَسْيِن؛ ليكتمَل معنى النَّصِّ الطّريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة النَّصِّ
ُم لَهُ المساعدةَ إْن لزَم األمُر.  األسئلةَ وإجاباتِها، وأقدِّ

  الرياضياُت:  جولةٌ في قسِم الطوارِئ

ًما  ، وأتابُع حلولَهُ، وأناقُشه فيها؛ مقدِّ بالمقداِر الجبريِّ هُ طفلي إلى قراءِة المسائِل بتمُعٍن وتحديِد المطلوِب التَّعبيُر عْنهُ  الطّريقةُ: أوجِّ
الدَّعَم والمساندةَ عنَد الحاجِة.
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