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 العلوُم الحياتيةُ: أجهزتُنا التَّنفسيَِّةُ
ِة في جسِم اإلنساِن؛ ألنَّهُ مسؤوٌل عْن  أوًل- يعدُّ الجهاُز التَّنفُّسيُّ أحَد األجهزِة المهمَّ
في  الحيويَِّة  بالعمليّاِت  للقياِم  الّلزمِة  الطّاقِة  إلنتاِج  باألكسجيِن؛  الجسِم  إمداِد 

الجسِم، والتَّخلُِّص مْن غاز ثاني أكسيِد الكربوِن.
سِم. - أتعاوُن مَع أحِد زملئي على تحديِد أعضاِء الجهاِز  التَّنفُّسيِّ على الرَّ

- أتتبَُّع سيَر الهواِء في أعضاِء الجهاِز التَّنفُّسيِّ مَن الخارِج إلى الّداخِل.
وطرائِق   ، التَّنفُّسيِّ الجهاِز  تركيِب  عْن  تقديميًّا  عرًضا  زملئي  أحِد  مَع  أعدُّ  ثانيًا- 
ليمِة في وقايتِِه مَن األمراِض، وأستعيُن  تِِه باتِّباِع العاداِت السَّ الحفاِظ على صحَّ
بالنّقاِط اآلتيِة، والمراجِع على البادلت، ونشاِط اللُّغِة العربيَِّة في إعداِد العرِض:

• االبتعاُد عِن التَّدخيِن.
.)Covid 19( الوقايةُ مَن أمراِض الجهاِز التنفسيِّ المعديِة، مثِل: األنفلونزا، ومرِض فيروِس كورونا  •

ِة. ِض للموادِّ الكيميائيَِّة الّضارَّ • تجنُُّب مسبِّباِت الحساسيَِّة، مثِل التَّعرُّ
ياضِة. • ممارسةُ الرِّ

• إجراُء الفحوصاِت المنتظمِة.
• االهتماُم بنظافِة المنزِل وتهويتِِه جيًِّدا باستمراٍر.

• تَناوُل غذاٍء صحيٍّ متوازٍن.
نيَن  ثالثًا- أعدُّ مَع أحِد أفراِد أسرتي إحصائيَّةً حوَل مدى انتشاِر التَّدخيِن بيَن أفراِد األسرِة والجيراِن والشَّباِب في المحيِط، وأحسُب نسبةَ المدخِّ

ئتَْيِن والتَّدخيِن. ُن نتائَج دراستي العرَض الخاصَّ بالرَّ بيَن األطفاِل )دوَن سنِّ 18(، والبالغيَن )فوَق سنِّ 18(، وأضمِّ

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.• 

: الّتاسُع الّصفُّ
نشاُط )5(: كيَف أحمي جهازي التَّنفسي؟

غُة العربّيُةالعلوُم الحياتيُة غُة اإلنجليزّيُةاللُّ اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتاللُّ

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
؛ الستكشاِف تراكيبِِه ووظائفِِه.•  - أبحَث في الجهاِز التَّنفُّسيِّ

، وطرائِق الوقايِة مْنها.  ُض لها الجهاُز التَّنفُّسيُّ حيَِّة الَّتي قْد يتعرَّ - أبحَث في بعِض المشكلِت الصِّ
، ومستفيًدا مْن مضمونِِه في •  ، ومقتِرًحا عنوانًا جديًدا للنَّصِّ ًدا غاياِت النَّصِّ أقرأَ النصَّ قراءةً فاهمةً ُمحدِّ

ثي، وموظّفًا مصطلحاٍت ذاَت علقٍة بموضوِع التَّحّدِث، وبعَض ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت  تحدُّ
ِث.   لغويٍَّة، ُمبِرًزا نقاطَ االتِّفاِق واالختلِف مَع الكاتِب؛ ُمعلًِّل، ومبيٍّنًا غرَض الكاتِب أِو المتحدِّ

أكتَب باللغة اإلنجليزيّة فقرةً قصيرةً مْن 1٠٠ كلمٍة عْن دوِر إحدى المنظَّماِت العالميَِّة.   • 
- أجَد معادلةَ الّدائرِة بالّصورِة القياسيَِّة مْن معلوماٍت كافيٍة.• 

- أجَد إحداثيَّْي مركِز دائرٍة، وطوَل نصِف قطِرها، إذا ُعلَِمْت معادلتُها.
أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زملئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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- أعدُّ مَع أحِد زملئي - مستعينًا بمعلِّمي - استبانةً لدراسِة مدى تفّشي مرِض كورونا بيَن أفراِد 
أسرتي وجيراني ومحيطي، وأبرُز األعراَض الَّتي ظهَرْت عليهْم في أثناِء المرِض، خصوًصا 
ورةُ  وِر، ومْنها الصُّ ؛ مستعينًا بالصُّ ُن النتائَج العرَض التَّقديميَّ ، وأضمِّ ما يتعلَُّق بالجهاِز التَّنفُّسيِّ

ئتْيِن في حاِل التَّدخيِن، وحاِل اإلصابِة بمرِض كورونا.  الُمجاورةُ للرِّ
ِث والعرِض، الَّتي  ُم مَع زميلي العرَض التَّقديميَّ أماَم زملئِنا ومعلِِّمنا؛ مستعينيَن بمعاييِر التّحدُّ - أقدِّ
ِث في اللُّغِة العربيَِّة، ووسائِل التَّواصِل الممكنِة، ونجيُب استفساراتِهْم  تعلَّْمناها في مهاراِت التَّحدُّ

حوَل العرِض.

 اللّغةُ العربيّةُ: رئتاَي ورديَّتاِن
ليمتاِن بلوٍن ورديٍّ جميٍل، وهِذِه المعلومةُ قْد ال تكوُن جديدةً، لكنَّني شعرُت  ئتاِن السَّ تتميَُّز الرِّ
باللَّوِن  اصطبَغتا  وقِد  ٍن،  ُمدخِّ رئتَْي  صورةَ  شاهْدُت  حيَن  األولى  للمّرِة  رئتَيَّ  لوِن  بجماِل 
َوَر للعرِض التقديميِّ لمبحِث  ماديِّ المائِل إلى األسوِد، في أثناِء جمعي المعلوماِت والصُّ الرَّ
شقيقتي  سألُت  وحيَن  تِهما.  على صحَّ الحفاِظ  وطرائِق  ئتَْين،  الرِّ تركيِب  عْن  الحياتيَِّة  العلوِم 

ٍن. الكبرى عِن اختلِف لونِهما، أخبَرْتني أنَّهما رئتا ُمدخِّ

ومستوى  بوظيفتِهما،  اإلضراِر  إلى  ذلَك  يتعّدى  لكنَّهُ  الكئيِب،  الّشاحِب  ومظهِرِهما  ئتَْيِن،  الرِّ لوِن  على  التَّدخيِن  يقتصُر ضرُر  وال 
نيَن في مرحلٍة مبكِّرٍة،  ئتَْيِن عنَد المدخِّ ، يضطلُع بمهّمٍة كبيرٍة؛ إْذ يبدأُ تلُف الرِّ كفاءتِهما، بوصفِهما عضًوا رئيًسا في الجهاِز التّنفُّسيِّ
ئِة، ومْنها أيًضا  ئِة الَّتي ال تقلُّ خطورةً عْن مرِض سرطاِن الرِّ نيَن؛ بسبِب عدٍد مْن أمراِض الرِّ فيصبُح عملُهما أقلَّ مْنهُ عنَد غيِر الُمدخِّ
ِم، لدرجٍة يلهُث فيها  ئتَْيِن؛ ما يُقلُِّل كميَّةَ األكسجيِن الَّتي تصُل إلى الدَّ ؛ إْذ يؤّدي التَّدخيُن إلى نقصاِن مساحِة سطِح الرِّ ئويُّ االنتفاُخ الرِّ
، ويتشابهُ شعوُرهُ هذا مَع ما يشعُر  ئويُّ الُمزمُن، حيُث يشعُر المريُض باللُّهاِث المستمرِّ المريُض؛ ليتمكََّن مَن التَّنفُِّس. ومْنها االنسداُد الرِّ
عِب الهوائيَِّة الُمزمِن،  ئتَْيِن، والتهاِب الشُّ بِه الشَّخُص الَّذي يغرُق. إضافةً إلى ما يتسبُّب بِه التَّدخيُن مْن تدميٍر لألكياِس الهوائيَِّة في الرِّ

وما يصاحبُهُ مْن ُسعاٍل، وأنواٍع أخرى مَن الّسرطاِن، مثِل: سرطاِن الفِم، والحلِق، والحنجرِة، وسرطاِن المريِء.

، فإذا أرْدَت لرئتَْيَك أْن تظّل مثَل طاقتَْي ورٍد  ُن نفَسهُ فقْط، وإنَّما يؤذي َمْن حولَهُ كلَّهم، وهذا ما يُسّمى التَّدخيَن السَّلبيَّ ال يؤذي الُمدخِّ
نيَن. ، تجنِّب التّدخيَن، وتجنّْب مجالسةَ المدخِّ دريِّ في قفِصَك الصَّ

النَّصَّ قراءةً فاهمةً، ثمَّ أبحُث بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي عْن مفردٍة في النَّصِّ تقارُب كلَّ معنًى مّما يأتي:  ًل- أقرأُ  أوَّ
صلحيَّةٌ وأهليَّةٌ، يقوُم بـاألمِر على أحسِن وجٍه، ذابٌل، سرعةُ التَّنفُِّس، طويُل األمِد. 

ثانيًا- بالتَّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، أستنتُج مَن النَّصِّ الّسابِق ما يأتي: 
ئتَْيِن.   أ- غايتاِن دفَعتا كاتَب النَّصِّ إلى كتابتِِه.                    ب- َعَرضاِن مْن أعراِض اعتلِل الرِّ

ٍن.                  .                                    د- وصفاِن لرئتَْي مدخِّ ج- مفهوُم التّدخيِن السَّلبيِّ
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 ثالثًا- أبدي رأيي متَّفقًا أْو مختلِفًا مَع كاتِب النَّصِّ في كلِّ عبارٍة مّما يأتي؛ معلًّل:
نيَن. ُن نفَسهُ فقْط، وإنَّما يؤذي َمْن حولَهُ كلَّهُْم.             ب- تجنِّب التّدخيَن.                   ج - تجنّْب مجالسةَ المدخِّ أ- ال يؤذي الُمدخِّ

، معلًّل، وأختاُر عنوانًا آخَر مناسبًا لَهُ. رابًعا- أبيُّن رأيي في عنواِن النَّصِّ

خامًسا- بالتَّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، أستخرُج مَن النَّصِّ ما يأتي: أ- فعلِن ناسخاِن         ب- حرفاِن ناسخاِن. 
، كلَّهُْم، الحنجرِة. سادًسا- أعرُب ما ُكتَب بالخطِّ الغامِق في النَّصِّ بالتَّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي: المعلومةُ، المستمرِّ

ّحيَِّة واالقتصاديَِّة واالجتماعيِّة؛  سابًعا- أتحدَُّث إلى زملئي، أْو أفرِد أَسرتي )٣-٤( دقائَق، حوَل أضراِر التَّدخيِن وآثاِرِه الّسلبيَِّة الصِّ
 ، وتيُّ ثي، وفي العرِض التَّقديميِّ لمبحِث العلوِم المعاييَر اآلتيةَ: وضوُح الّصوِت، وسلمةُ اللُّغِة، والتّنغيُم والتّلويُن الصَّ مراعيًا في تحدُّ
المعلوماِت، والتسلسُل في طرِح الموضوِع، وارتباطُ  الجسِد، والتَّواصُل البصريُّ مَع الحضوِر، وصّحةُ  وتوظيُف اإليماءاِت ولغةُ 

األفكاِر والمفرداِت بالموضوِع؛ موظِّفًا ما أمكَن مَن التّوابِع والنَّواسِخ؛ متباداًل التَّقويَم مَع زملئي وفَق هِذِه المعاييِر.
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 ENGLISH: )World Health Organisation )WHO
The World Health Organisation was established in 1948 as an agency of the United Nations )UN) which 

is responsible for international public health. The WHO depends on contributions from member states and 
private donors for funding. Due to COVID-19, the budget for this year, 2020-2021, is US$ 5.84 billion. The 
World Health Organisation tries to help people who are living in emergency areas due to diseases that are 
caused by wars or starvation, such as: Yemen, Somalia, North-eastern Nigeria, South Sudan, and Syrian Arab 
Republic.

One of the common diseases that affect the respiratory system is asthma. What is asthma? What are its 
symptoms? Can it be cured?

“Asthma is an inflammatory disease of the airways to the lungs. It makes breathing difficult and can make 
some physical activities challenging or even impossible.”

Resource: https://www.healthline.com/health/asthma
Asthma’s Symptoms
-coughing                -shortness of breath                -tightness in chest
Treatment
-breathing exercise                 -long-term asthma medications
1.  I will match the words in column A with their meanings in column B.
          ill match the words in column A with their meanings in column B.
               A                                                                                    B
 1. Agency                                             )a( lack of food
 2. Contribution                                     )b) income for a set period of time
 3. Donor                                               )c) an organization providing a particular service
 4. Budget                                              )d( an inflammatory disease of the airways to the lungs
 5. Starvation                                         )e( the set of organs that allows a person to breathe
 6. Respiratory system                            )f)  a person who gives money to charity
 7. Asthma                                             )g( a gift or payment to a common fund  
2.   I will underline the relative pronouns in the first paragraph. )There are 3 relative pronouns.(
3    I will write a short paragraph of 100 words about an international organization. )Use the information in 

your Student Book/p. 53 and 54 or watch the video on the padlet and write about it.(
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

وتِية   الّرياضيّاُت: الحنجرة بيُت الحبال الصَّ
ئتَْيِن عبَر القصبِة الهوائيَِّة، وفي  وِت عنَد اإلنساَن، ويحدُث ذلَك في أثناِء التَّنفُِّس؛ حيُث يخرُج الهواُء مَن الرِّ تتعاوُن األجزاُء المسؤولةُ في الحنجرِة على إنتاِج الصَّ
وتيَِّة يحبُس الهواَء داخَل الحنجرِة، ويطلقُهُ بالتَّناوِب، وفي  وتيَّةَ، واهتزاُز الحباِل الصَّ أثناِء خروِجِه يمرُّ بالحنجرِة، فتهزُّ كميَّةُ الهواِء المتدفِّقةُ إلى الحنجرِة الحباَل الصَّ
وُت.  كلِّ مّرٍة ينطلُق الهواُء مَن الحنجرِة، يذهُب قليٌل منهُ إلى البلعوِم، ويُعدُّ ذلَك بدايةً لموجٍة صوتيٍَّة جديدٍة، وبانتقاِل الهواِء مَن البلعوِم، وخروِجِه مَن الفِم، ينتُج الصَّ
وتيَِّة ودراستُها بصريًّا على الماِء. وتيَّةُ دوائَر يزداُد نصُف قطِرها زيادةً طرديَّةً في أثناِء حركتِها، مبتعدةً عِن المصدِر، يمكُن رؤيةُ الموجاِت الصَّ تكوُن الموجاُت الصَّ

سِم المجاوِر، أجيُب ما يأتي: باالستعانِة بالرَّ
رقاُء موجاٍت صوتيَّةً دائريَّةً، مصدُر صوتِها نقطةُ األصِل،  أ( إذا كانِت الدَّوائُر الخضراُء والحمراَء والزَّ

فأكتُب ما يأتي:
 معادلةُ الّدائرِة الخضراِء …………………………..• 
 معادلةُ الّدائرِة الحمراِء …………………………..• 
رقاِء …………………………..•   معادلةُ الّدائرِة الزَّ

رقاَء في النُّقطِة أ. ب( أرسُم مماًسا يمسُّ الّدائرةَ الزَّ
 .) جـ( أرسُم الّدائرةَ الّتي تمسُّ المحوَرْيِن، وطوُل نصِف قطِرها وحَدتاِن، ثمَّ أجُد معادلتَها. )ملحظًا وجوَد أكثَر مْن حلٍّ

ُر إجابتي، وأناقُش زملئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي فيها. أبرِّ

أ)٦.٠(
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وِت الّصادرِة عْنهُ )1،-٣(، وكاَن طوُل نصِف قطِرها )٤( وحداٍت. د( أكتُب معادلةَ موجٍة دائريٍَّة إذا كانَْت إحداثيّاُت نقطِة مصدِر الصَّ
ُر إجابتي: ُد موقَع النُّقطِة ب )٢،٢( بالنِّسبِة إلى الموجِة الّدائريَِّة، وأبرِّ هـ( في الفرِع الّسابِق، أحدِّ

    1- داخَل الّدائرِة         ٢- خارَج الّدائرِة           ٣- على الّدائرِة

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
ئتيِن ومظهِرهما الّشاحِب الكئيِب. ُح الّصورةَ الفنّيّةَ في ما يأتي: أ- ال يقتصُر ضرُر التَّدخيِن على لوِن الرِّ اللُّغةُ العربيّةُ: أوضِّ
. … دريِّ ب- فإذا أرْدَت لرئتَْيَك أْن تظّل مثَل طاقتْي ورٍد في قفِصَك الصَّ

الّرياضيّات: - أبحُث في الّشبكِة العنكبوتيِّة عْن متوّسِط كميِّة اللّعاِب الّتي يفرُزها اإلنساُن في العاِم الواحِد.
                - أجُد إحداثيَّْي نقطِة المركِز وطوَل نصِف قطِر الّدائرِة الَّتي معادلتُها: س٢+ص٢+ ٦س + 18ص٢+٢٦=٠، )ملحوظةٌ: المعادلةُ ليَسْت على الّصورِة 

القياسيَِّة(.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ويُنّمي  ئتيِن،  الرِّ علْيِه، خصوًصا  المحافظِة  تركيبَهُ، ووظائفَهُ، وكيفيَّةَ   : التَّنفُّسيَّ الجهاَز  وفهَمهُ  الطَّالِب،  معرفةَ  النَّشاطُ  هذا  ُز  يُعزِّ الحياتيّةُ:  العلوُم 

ِل إلى المعلوماِت، وإصداِر األحكاِم بطريقٍة منهجيٍَّة علميٍَّة. مهاراِت الطّالِب في البحِث، والتَّقّصي، والتَّوصُّ

ُز  اللّغةُ العربيّةُ: ينّمي هذا النّشاطُ االتِّجاهاِت اإليجابيّةَ لدى طفلي في الحفاِظ على صّحِة رئتَْيِه، واالبتعاِد عِن التّدخيِن، ويُغني معارفَهُ، ومفرداتِِه، ويُعزِّ
 ، ِث المستنِد إلى معاييَر محدَّدٍة، والقراءِة النّاقدِة، عبَر اتِّفاقِِه أِو اختلفِِه مَع الكاتِب، واستنتاِجِه غاياِت النّصِّ مهاراتِِه في القراءِة االستيعابيَِّة، والتّحدُّ

ُز فهَمهُ التّوابَع والنَّواسَخ مْن بعِض التَّطبيقاِت علْيها. ، كما يُعزِّ واقتراِحِه عنوانًا آخَر للنَّصِّ

إثراِء  ُمها، ويساعُد على  تقدِّ الَّتي  والعينيَّةَ  الماديَّةَ  الدَّوليَِّة في حياتِنا، والمساعداِت  المنظَّماِت  النَّشاطُ معرفةَ طفلي دوَر  ُز هذا  اإلنجليزيّةُ: يُعزِّ اللّغةُ 
حصيلتِِه اللُّغويَِّة مَن المفرداِت الجديدِة.

ُل أْن يشاهَد الفيديو  ُز هذا النَّشاطُ التَّرابطَ بيَن الّرياضيّاِت والموادِّ األخرى، و يثيُر شغَف طفلي بالتَّطبيقاِت الحياتيَِّة للّرياضياِت، يفضَّ الّرياضيّاُت: يُعزِّ
سوَم التَّوضيحيَّةَ. َل على البادلت؛ إلثراِء معرفتِِه، كما في فيديو "كيف نرى الموسيقا" ، ويلحظَ الّصوَر والرُّ المحمَّ

َ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 بوساطة 
الّرمِز سريِع االستجابة.

  العلوُم الحياتيّةُ: أجهزتُنا التَّنفسيَِّة
، إجابةُ  ، والمراجِع على البادلت، ومْن ثمَّ جوِع إلى الكتاِب المدرسيِّ ناِت الجهاِز التَّنفُّسيِّ ووظيفتِِه، بالرُّ هُ طفلي إلى استذكاِر مكوِّ الطّريقةُ: أوجِّ
مُن أسئلةً استطلعيَّةً حوَل  ناتِِه، وسيِر الهواِء مَن األنِف إلى الُحَوْيصلِت الهوائيَِّة، وأساعُدهُ على إعداِد استبانٍة تتضَّ ِة بمكوِّ أسئلِة النَّشاِط الخاصَّ
التَّدخيِن، وتفّشي كورونا، وأهمِّ األعراِض الَّتي يعانيها المريُض، وأساعُدهُ على التَّواصِل مَع أكبِر عدٍد مَن النّاِس في محيِطنا؛ إلجابِة األسئلِة، 

تِِه. وتجميِع النَّتائِج، وكتابِة الخلصِة، ووضِعها في عرٍض تقديميٍّ حوَل الجهاِز التَّنفُّسيِّ وصحَّ

  اللّغةُ العربيّةُ: رئتاَي ورديَّتاِن

هُهُ إلى مراجعِة موضوَعِي: التَّوابِع  ًما لَهُ الّدعَم عنَد الحاجِة، وأوجِّ ، وإلى تنفيِذ األنشطِة تباًعا؛ مقدِّ هُ طفلي إلى قراءِة النَّصِّ الطّريقةُ: الطَّريقةُ: أوجِّ
ُم لَهُ التَّغذيةَ الّراجعةَ، وفَق المعاييِر المحدَّدِة.  ثِِه، وأقدِّ ُر لَهُ جمَع المعلوماِت مْن مصادِرها، وأستمُع لتحدُّ والنَّواسِخ، وأيسِّ

World Health Organisation )WHO(  :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
جوِع إلى القاموِس إْن  نةً فاهمةً، واالستدالِل على معاني الكلماِت الجديدِة مَن النَّصِّ أواًل، ثمَّ الرُّ هُ طفلي إلى قراءِة النَّصِّ قراءةً متمعِّ الطّريقةُ: أوجِّ
لزَم األمُر لحلِّ تمريِن المفرداِت. أقرأُ مَعهُ الفقرةَ الَّتي أعدَّها عْن إحدى المنظَّماِت الدَّوليَِّة، وأشاهُد مَعهُ الفيديو على البادلت؛ لمزيٍد مَن المعلوماِت.

  الرياضياُت: الحنجرةُ بيُت الحباِل الصوتيِة
ورةَ  ُد مْن معرفتِِه الصُّ هُ طفلي إلى قراءِة المسألِة الكلميَِّة، وأراجُعهُ بعناصِر الّدائرِة: )المركِز، ونصِف القطِر، والوتِر(، وأتأكَّ الطّريقةُ: أوجِّ
ِر طفلي قانوَن إكماِل المربَِّع. ُد مْن تذكُّ القياسيَّةَ للّدائرِة، وأتابُع حلولَهُ، وأستمع لتبريراتِِه، وأناقُشهُ في الحلوِل؛ لحلِّ النشاطين اإلضافيين، وأتأكَّ


