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 اللغةُ العربيةُ: سمفونيةُ الضوِء والحياِة
 أتأمُل السؤاَل اآلتَي، ثمَّ أعبُِّر شفويًّا عْن رأيي في حدوِد )٢-٣( دقائَق، ُمتوِخيًا سالمةَ اللغِة أماَم أحِد أفراِد أسرتي أْو مجموعٍة مْن 

: " ما تأثيُر البيئِة المكانيِة )الدياِر( ومكوناتِها في بناِء شخصيِة اإلنساِن وتكويِن مواهبِِه؟ زمالئي في الصفِّ
 ا- أقرأُ النصَّ قراءةً جهريةً صحيحةً وُمعبِّرةً، ُمراعيًا عالماِت الترقيِم، وتنويَع نبراِت الصوِت بما يناسُب المعنى، والضبطَ الصحيَح.   

فالذيَن  القارورةَ،  تلَك  كاَن  بيتُنا  عطٍر؟  قارورِة  في  اإلنساُن  يسكَن  أْن  معنى  تعرفوَن  "هْل      
سكنوا دمشَق، وتغلغلوا في حاراتِها وأزقتِها، يعرفوَن كيَف تفتُح لهْم األبواُب ذراَعيها مْن حيُث ال 
ينتظروَن، بوابةٌ صغيرةٌ مَن الخشِب تنفتُح، وتبدأُ سمفونيةُ الضوِء والظلِّ والرخاِم. شجرةُ النارنِج 
تحتضُن ثماَرها، والداليةُ، والياسمينةُ ولَدْت ألَف قمٍر أبيَض، وعلقَتهْم على قضباِن النوافِذ، وأسراُب 
السنونو ال تصطاُف إال عنَدنا، وأسوُد الرخاِم حوَل نافورِة البركِة الوسطى، والورُد البلديُّ سجاٌد 
أحمُر، وألوُف النباتاِت الدمشقيِة التي أتذكُر ألوانَها، ال تزاُل تتسلُق على أصابعي. طفولتي قضيتُها 
تحَت مظلِة الفيِء والرطوبِة، التي هَي بيتنُا العتيُق في )مئذنِة الشحِم(، كاَن هذا البيُت هَو نهايةَ حدوِد 
العالِم عندي، كاَن الصديَق، والواحةَ، والمشتى، والمصيَف، هذا البيُت الدمشقيُّ استحوَذ على كلِّ 
مشاعري، ومْن هنا نشأَ عندي الحسُّ الذي رافقَني في كلِّ مراحِل حياتي، إنني أشعُر حتى اليوِم 
، فعلى السجادِة الممدودِة على بالِط الداِر ذاكْرُت دروسي، وحفْظُت قصائدي، هذا  باالكتفاِء الذاتيِّ
البيُت ترَك بصماتِِه واضحةً على ِشعري، وكما حدَث للقصيدِة العربيِة حيَن سافَرْت إلى إسبانيا، 
ودخلَْت إلى قاعٍة مكيفِة الهواِء حدَث لي، امتألَْت طفولتي ودفاتري رطوبةً، ولقْد سافْرُت كثيًرا، 
الدمشقيةُ  وابتعْدُت عْن دمشَق ُموظَّفًا في السلِك الدبلوماسيِّ نحَو عشريَن عاًما، وأبجديتي العربيةُ 
أحواِض  في  ما  كلَّ  حقيبتِِه  في  يحمُل  الذي  الطفَل  ذلَك  وظلْلُت  وثيابي،  بحنجرتي  متمسكةً  ظلَّْت 
، إلى كلِّ فنادِق العالِم التي دخلَْتها حمْلُت معي دمشَق."              ، وورٍد بلديٍّ دمشَق، مْن نعناٍع وفلٍّ

                                                            داُرنا الدمشقيةُ، سيرةٌ ذاتيةٌ، نزار قباني، بتصرٍف

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

: الثامُن الصفُّ
 نشاُط )5(: اكتشافاٌت واختراعاٌت

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
ًرا المفرداِت والتراكيَب 	  أقرأَ النصَّ قراءةً جهريةً صحيحةً وُمعبِّرةً، ُمراعيًا عالماِت الترقيِم، وُمفسِّ

، ُمستعينًا بما أقرأُ في حلِّ مشكالٍت تواجهُني.  الواردةَ في النصِّ
ألخَص معلوماٍت وحقائَق عْن موضوٍع معيٍن.	 
أُنشَئ إنشاءاٍت هندسيةً بدقٍة بالفرجاِر والمسطرِة )أُنشَئ عموًدا على مستقيٍم مْن نقطٍة عليِه، وأُنزَل 	 

عموًدا على مستقيٍم مْن نقطٍة خارجٍه، وأُنّصَف قطعةً مستقيمةً، وأُنّصَف زاويةً(.
الشحنِة 	  بيَن  الرياضيةَ  والعالقةَ  والعازلةَ  الموصلةَ  الموادَّ  ُمبيِّنًا   ، الكهربائيِّ التياِر  مفهوَم  أتعرَف 

المتدفقِة في موصِل والزمِن.

فلزيٍّ  ومسماٍر   ، معدنيٍّ ومشبٍك  ومصباٍح صغيٍر،   ، كهربائيٍّ ومفتاٍح  وبطاريٍة،  وفرجاٍر،  ومسطرٍة،  جانبيٍة،  وأوراٍق  أقالٍم،  إلى:  أحتاُج 
مصقوٍل، وقطعٍة مْن ورِق األلمنيوِم، وخاتٍم مَن الفضِة، وخاتٍم مَن الذهِب، وكأٍس مَن الزجاِج، وقطعٍة مَن الورِق، ومسطرٍة بالستيكيٍة.

   :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 في الصفِّ
 - أكتُب الفكرةَ العامةَ في النصِّ في جملٍة مْن إنشائي:....................................................................................

- أبحُث عْن معاني المفرداِت اآلتية في المعجِم: سمفونية، قارورة، تغلغلوا، أزقتها، الفيء، استحوذ على. 
- أذكُر المفرداِت التي دلَّْت على التفاصيِل الحسيِة: السمعيِة ………...، والشميِة  ………..، والبصريِة ……… .

: ضميًرا منفصاًل:………...، اسًما موصواًل:………...، اسَم إشارٍة: ……… . - أستخرُج مَن النصِّ
ا.  - أعرُب الكلماِت الملونةَ في النصِّ إعرابًا تاّمً
- أفسُر داللةَ تشبيِه الكاتِب بيتَهُ بقارورِة عطٍر. 

- أستنتُج داللةَ عبارِة "أبجديتي العربيةُ الدمشقيةُ ظلَّْت متمسكةً بحنجرتي وثيابي". 
- أوضُح الصوَر الفنيةَ ُمبيِّنًا أثَرها في المعنى في عبارِة: "الياسمينةُ ولَدْت ألَف قمٍر أبيَض، وعلقَتهْم على قضباِن النوافِذ". 

- عقَد األديُب مقارنةً بيَن البيئِة الدمشقيِة وبيَن إسبانيا التي سافَر إليها، أوضُح أوجهَ المقارنِة ُمبيِّنًا السبَب.  
، قائاًل: "سمفونيةُ الضوِء والظلِّ والرخاِم". أستقصي عْن مشكلِة  ٢- وصَف األديُب مصدَر الضوِء في البيِت الدمشقيِّ

مصادِر الطاقِة المستخدمِة في البيوِت القديمِة، في ظلِّ غياِب الكهرباِء، عْن طريِق اتباِع الخطواِت اآلتيِة: 
-  أستخدُم نموذَج شجرِة المشكالِت.                                                                    

أحدُد أسباَب المشكلِة ونتائَجها.   -  
. -  أقترُح عدًدا مَن الحلوِل للطاقِة البديلِة عِن الكهرباِء، ويمكنُني أْن أستعيَن ببعِض المصادِر كما ورَدْت في النصِّ  

  - أناقُش مجموعةً مْن زمالئي في الصفِّ ُمستخِدًما الرسَم التوضيحيَّ للبيوِت القديمِة في الشاِم في المشكلِة والحلوِل المقترحِة.
 - أكتُب فقرةً واصفًا فيها تأثيَر البيئِة المكانيِة )الدياِر( ومكوناتِها الحسيِة المتنوعِة في بناِء شخصيِة اإلنساِن وتكويِن مواهبِِه. 

The Great Invention :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
 Have you ever thought of the light that shines in your room? How do you feel when you have a loss in 
         electric power )power outage(? Share your feelings with your friends.
 Before you read the text, find the meanings of the following words and use them in your own sentences
        enumerate        ease              mining            revolutionary            harness                  irrigation
 Read the following text, and then, answer the questions that follow.

Electricity
Electricity is the life force of modern world. The use of electricity in daily life at all 

levels is too expensive to be enumerated. The electric power has transformed human life 
into an amazing experience of luxury, comfort and incredible ease. A great power became 
the slave of a human finger push. Push to a button brings the light on and the same act sets 
hundreds of thousands of appliances and machines in action. It is a miracle. The electricity 
revolutionized our houses, companies, factories and hospitals with useful tools

The entertainment aids powered by electricity created a fancy world around us. It created wonders of 
entertainment like cinema, radio, TV, VCD, DVD and other audio-video systems. The electricity helped humans 
go to space, land on moon and harness natural powers and resources. The mining, construction, irrigation, 
transport, printing and other industrial activities are dependent on electric power. Even the computers do not 
work any wonders without electricity. Today, the progress of a society or a nation or economy is so dependent 
on electric power that all the power generating resources and options are being explored to make sure that life 
keeps going.                                                                                             This article is taken from www.absolutestudy.com

  -What is the main idea of the text? 
 -"Electricity is the life force of the modern world”. Discuss this sentence with your classmates.
 -Name three appliances in your house that work on electricity.
 - Read the article again and summarize the role of electricity in our life. 
         “A day without Electricity”. Imagine how life would be without electricity in all over the world. Then, write 

a short paragraph describing that. Share your paragraph with your colleagues.
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 الرياضياُت: هندسةُ اإللكترونياِت
       درَس األصدقاُء األربعةُ: ريّاُن، ومالُك، ويماٌن، وفرُح في مشروِعهْم في مبحِث العلوِم مخططًا توضيحيًّا للّوحِة اإللكترونيِة الرئيسِة 
في حاسوٍب محموٍل، فوجدوا رسوًما هندسيةً متعددةَ األشكاِل، ورسَم ريّاُن مخططًا شبيهًا بها للوحٍة إلكترونيٍة بسيطٍة على الصورِة 

اآلتيِة )حيُث تمثُّل النقطُ المحددةُ في الشكِل نقطَ توصيٍل إلكترونيٍة(:
جِة(     - وّزَع األدواَر على المجموعِة )مستخدميَن المسطرةَ )غيَر الُمدرَّ

           والفرجاَر( كما يأتي:
    ● ينشُئ هَو عموًدا على القطعِة المستقيمِة أد مَن النقطِة س.

    ● تُنِزُل مالُك عموًدا مَن النقطِة ص على القطعِة المستقيمِة أب.
    ● يُنصُف يماٌن القطعةَ المستقيمةَ أْو.

    ● تُنصُف فرُح الزاويةَ ج وك.

١( أُشاهُد الفيديو التعليميَّ اآلتَي، وأتدرُب على اإلنشاءاِت الهندسيِة الواردِة فيِه باتباِع الخطواِت المناسبِة، ُمستخِدًما المسطرةَ والفرجاَر:
https://www.youtube.com/watch?v=KL07ZJvwn9o ●     

ًرا إجابتي. ٢( أساعُد كاّلً مْن ريّاَن ومالَك على القياِم بدوِرهما في المشروِع، ثمَّ أتحقُق مْن صحِة الرسِم بالطريقِة التي أراها مناسبةً، ُمبرِّ
٣( أُشاهُد الفيديو التعليميَّ اآلتَي، وأتدرُب على اإلنشاءاِت الهندسيِة الواردِة فيِه باتباِع الخطواِت المناسبِة، ُمستخِدًما المسطرةَ والفرجاَر:

https://www.youtube.com/watch?v=Oub3_0uReuE ●           
ًرا إجابتي. ٤( أُساعُد يمانًا على القياِم بدوِرِه في المشروِع، ثمَّ أتحقُق مْن صحِة الرسِم بالطريقِة التي أراها مناسبةً، ُمبرِّ

٥( أُشاهُد الفيديو التعليميَّ اآلتَي، وأتدرُب على اإلنشاءاِت الهندسيِة الواردِة فيِه باتباع الخطواِت المناسبِة، ُمستخِدًما المسطرةَ والفرجاَر:
https://www.youtube.com/watch?v=njkdAxtAfS4 ●     

ًرا إجابتي. ٦( أُساعُد فرَح على القياِم بدوِرها في المشروِع، ثمَّ أتحقُق مْن صحِة الرسِم بالطريقِة التي أراها مناسبةً، ُمبرِّ
ًحا لَهُ الخطواِت التي اتبْعتُها في اإلنشاءاِت الهندسيِة،  ٧( أُشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في المخطِط الذي حصْلُت عليِه، ُموضِّ

وأُناقُشهُ في الطرائِق الُمختلفِة التي استخدْمتُها في التحقِق مْن صحِة رسمي.

 العلوُم: أهمُّ اكتشاٍف في حياِة البشريِة
ال يمكنُنا االستغناُء عِن الكهرباِء في حياتِنا اليوميِة، فهَي مصدُر اإلضاءِة في البيوِت ومصدُر تشغيِل األدواِت واألجهزِة الكهربائيِة.

 أبحُث: عْن مصادِر توليِد الطاقِة الكهربائيِة.  
 أتواصُل: أشارُك زميلي أو أسرتي في إجابِة أسئلِة الشكِل المجاوِر.

 ١. أبيُِّن داللةَ الرموِز: ) ص، س، ك، ط( في الدارِة الكهربائيِة، ُمستعينًا باألرقاِم: )٤،٣،٢،١(. ما وظيفةُ 
     كلِّ جزٍء مْن أجزاِء الدارِة الكهربائيِة؟

 ٢. كيَف تعمُل البطاريةُ على توليِد الطاقِة الكهربائيِة؟
 ٣. ماذا سيحدُث إذا أزْلنا البطاريةَ مَن الدارِة الكهربائيِة؟ لماذا؟

 ٤. ما اتجاهُ  التياِر االصطالحيِّ في المصباِح؟ أرسُم على الشكِل أسهًما حمراَء تدلُّ عليِه. 
(؟ أرسُم على الشكِل أسهًما خضراَء تدلُّ عليِه.  ٥. كيَف تتحرُك اإللكتروناُت في المصباِح )اتجاهُ التياِر الفعليُّ

؟  ٦. أيَن يمكنُنا وضُع جهاِز األميتِر لقياِس شدِة التياِر الكهربائيِّ
 ٧. إذا كانَْت قراءةُ األميتِر )٢0 أمبيًرا(، فما مقداُر الشحنِة الكهربائيِة التي تَْعبُُر المصباَح خالَل نصِف ساعِة؟
 ٨. إذا زاَد مقداُر الشحنِة المارِة في الموصِل )٣ أضعاٍف( خالَل المدِة الزمنيِة نفِسها، فما قراءةُ األميتِر عنَد ذلَك؟

؟  ٩. إذا زيَد عدُد البطارياِت، فماذا سيحدُث لشدِة التياِر الكهربائيِّ
؛ لتمييِز الموادِّ الموصلِة مَن الموادِّ العازلِة في ما يأتي.  أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أسرتي )مراعيًا السالمةَ العامةَ( في تنفيِذ نشاٍط استقصائيٍّ

        خطواُت النشاِط:
١. أبني دارةً كهربائيةً تتكوُن مْن مصباٍح صغيٍر، وبطاريٍة، وسلٍك، ومفتاٍح.  

يًا طرفيِه بمقصٍّ صغيٍر )بإشراِف معلمي أْو أحِد أفراِد األسرِة(. ٢. أقطُع جزًءا مَن السلِك ُمعرِّ  
ُن مالحظتي إضاءةَ المصباِح.  ييِن، ثمَّ أغلُق الدارةَ الكهربائيةَ وأدوِّ ٣. أضُع مشبًكا فلزيًّا بيَن طرفَي السلِك الُمعرَّ  
       ٤. أكرُر الخطوةَ )٣(، باستعماِل )قطعٍة مَن الورِق، ومسطرٍة بالستيكيٍة، وخاتٍم مَن الفضِة، وقطعٍة مَن 
، وادوُن مالحظتي عْن إضاءِة المصباِح.           األلمنيوِم، وخاتٍم مَن الذهِب( على التوالي بداًل مَن المشبِك الفلزيِّ

3       ٥. أصنُف الموادَّ في التجربِة إلى موادَّ موصلٍة، وموادَّ عازلٍة في الجدوِل المجاوِر.
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موادُّ عازلةٌ موادُّ موصلةٌ
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، أما الزجاُج، فغيُر موِصٍل.  أفكُر: يوِصُل النحاُس التياَر الكهربائيَّ
 أبحُث: عْن أهميِة إيجاِد بدائَل لمصادِر الطاقِة، والتركيِز على مصادِر الطاقِة النظيفِة. هْل يَُعدُّ الوقوُد النوويُّ مصدًرا جيًدا للطاقِة 

الكهربائيِة؟ 

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ِف معانيِه، ويتعلُم طفلي إجابةَ  اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي التعبيَر عْن ذاتِِه في مدٍة زمنيٍة معينٍة، ويتعلُم أهميةَ القراءِة الجهريِة للنصِّ وتعرُّ

أسئلِة التفكيِر الناقِد وحلَّ المشكالِت. 

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط تلخيَص نصٍّ وتحديَد الفكرِة الرئيسِة فيِه. يوظُف طفلي خيالَهُ وتفكيَرهُ في كتابِة فقرٍة عِن الحياِة 
دوَن كهرباَء نهايةَ النشاِط.

 ، الهندسيِّ الرسِم  في  الدقةَ  ُمراعيًا  والفرجاَر،  جِة(  الُمدرَّ )غيَر  المسطرةَ  ُمستخِدًما  الهندسيِة،  اإلنشاءاِت  بعَض  طفلي  يتعلُّم  الرياضياُت: 
ويتدّرُب على التحقِق مْن صحِة الرسِم، ُمستخِدًما طرائَق عدةً مَع التبريِر المنطقيِّ والرياضيِّ لطرائِق التحقِق.

، ثمَّ ينفُذ نشاطًا استقصائيًّا ُمميًِزا فيِه بيَن الموادَّ الموصلةَ مَن  العلوُم: يتعلُم طفلي مفهوَم التياِر الكهربائيِّ وكيفيةَ حساِب التياِر الكهربائيِّ
، ويقّدُر أهميةَ توفيِر الكهرباِء.  العازلِة، يتعرُف طفلي الفرَق بيَن التياريِن: االصطالحيَّ والفعليَّ

َ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: سمفونيةُ الضوِء والحياِة
الطّريقةُ: أناقُش طفلي في موضوِع تأثيِر البيئِة المكانيِة ومكوناتِها في اإلنساِن، وأدعُم طفلي في تقييِم أدائِِه في مهارِة القراءِة الجهريِة، 
ويمكنُني أْن أتبادَل مَعهُ األدواَر في القراءِة والتقييِم. أناقُش طفلي في إجاباتِِه األسئلةَ، ويمكنُني أْن أقترَح عليِه بعَض اإلجاباِت، وأناقُشهُ 

في المشكلِة، ويمكُن أْن أربطَها بالنصِّ المختاِر بسبِب تركيِز األديِب على المكوناِت الخاصِة بالبيئِة الدمشقيِة.

The Great Invention :ُاللغةُ اإلنجليزية  
الطّريقةُ: أناقُش طفلي في عنواِن النشاِط وأطلُب إليِه التفكيَر في أعظِم اختراٍع في الحياِة. أستذكُر مَع طفلي انقطاَع التياِر الكهربائيِّ 
لياًل وأطلُب إليِه التعبيَر عْن مشاعِرِه. أتأكُد مْن قدرِة طفلي على معرفِة معاني المفرداِت وتوظيفِها في جمٍل مفيدٍة. أستمُع لقراءِة طفلي 

النصَّ وأستمُع إلجاباتِِه األسئلةَ.

  الرياضياُت: هندسةُ اإللكترونياِت
الرسِم  الدقِة في  اتباِع  إلى  الخطواِت، وأرشُدهُ  ، وأتابُع تدريبَهُ على تطبيِق  التعليميِّ الفيديو  الطّريقةُ: أشارُك طفلي في مشاهدِة مقاطِع 

. أسأُل طفلي عْن كيفيِة التحقِق مْن صحِة الرسِم وأستمُع إليِه. الهندسيِّ

  العلوُم: أهمُّ اكتشاٍف في حياِة البشريِة
الطّريقةُ: أشجُع طفلي على البحِث عْن مصادِر توليِد الطاقِة الكهربائيِة وأتابُعهُ عنَد تنفيِذ النشاِط، وأساعُدهُ على تمييِز التياِر االصطالحيِّ 
. أساعُد طفلي على النشاِط االستقصائيِّ الخاصِّ بتصنيِف الموادِّ إلى موادَّ موصلٍة وموادَّ عازلٍة. أستمُع لطفلي وهَو يصُف الحياةَ  مَن الفعليِّ

دوَن اكتشاِف الكهرباِء. أشجُع طفلي على البحِث عْن مصادَر بديلٍة للطاقِة.


