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 اللغةُ العربيةُ: تراٌث وترفيهٌ
تَُعدُّ أنشطةُ الترفيِه التي مارَسها أفراُد المجتمِع قديًما، مثُل: لعبِة المنقلِة، وصيِد الطيوِر، والكراِت 

الزجاجيِة، وطاولِة الزهِر، أْو سماِع المذياِع، ولعبِة المثلثاِت، ظاهرةً اجتماعيةً تأثَرْت ببيئِة المجتمِع.                                                                                                            
 أتأمُل األسئلةَ اآلتيةَ، وأجيبُها شفويًّا، ثمَّ أناقُش مجموعةً مْن زمالئي في إجابتي:

       - أُبيُّن لزمالئي إْن سبَق أْن لعْبُت بالكراِت الزجاجيِة. ما قوانيُن اللعبِة؟
       - أُبيُّن لزمالئي إْن شاهْدُت أحَد أفراِد أسرتي يلعُب طاولةَ الزهِر؟ ما الذي أعجبَني فيها؟ متى يفوُز الشخُص؟ 

١ - أقرأُ المقالةَ اآلتيةَ بعنواِن "وسائُل الترفيِه بيَن الماضي والحاضِر" قراءةً جهريةً صحيحةً ومعبرةً في زمٍن وسرعٍة مناسبيِن، مراعيًا
     عالماِت الترقيِم، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليها:

ا مْن حياة اإلنساِن، فالقراءةُ والموسيقا ومشاهدةُ األفالِم، والصيُد والرياضاُت،      "يَُعدُّ الترفيهُ جزًءا مهّمً
ومحيطَهُ  اهتماماتِِه  يناسُب  ما  الشخص  منها  يختاُر  ترفيهيةٌ  أنشطةٌ  كلُّها  والمسرُح،  واألسواُق 
الضروريات،   قائمِة  إلى  الكمالياِت  خانِة  مْن  المعاصرِة  الحياِة  في  الترفيهُ  انتقَل  لقِد   . االجتماعيَّ
فجعَل لهُ اإلنساُن البرامَج المنتظمةَ، وحدد لهُ األوقاَت المتعددةَ. وتوجُد وسائُل ترفيٍه قديمةٌ، ولكنَّها 
ما زالَْت قائمةً حتى يوِمنا هذا مَع تغييراٍت كثيرٍة تناسُب العصَر، مثُل: المذياِع )الراديو(؛ فقْد 
كاَن الناس وما يزالوَن يتابعوَن ما تقدُمهُ اإلذاعةُ وهْم في أماكنِهْم، ففي الماضي كاَن المذياُع يستقبُل 

الموجاِت هوائيًّا عبَر المحطاِت اإلذاعيِة؛ لذلَك كانوا يضعونَهُ في مكاٍن بارٍز ومرتفٍع، ولكنَّ التطوَر طالَهُ، فتعدَدْت برامُجهُ، وتنوَعْت 
أشكالُهُ وأحجاُمهُ. كاَن عاُم ألٍف وتسعمئٍة وتسعٍة وعشريَن العاَم الذي ُصنَِع فيِه أوُل تلفاٍز يعمُل بالكهرباِء، ثمَّ تغيَر الشكُل العامُّ للتلفاِز، 
ْت رحلةُ التطوِر إلى أْن أصبَح التلفاُز ذا شاشٍة مسطحٍة يعمُل بفرِق جهٍد كهربائيٍّ مختلٍف بيَن الدوِل، ولْم يقتصْر دوُر التلفاِز  واستمرَّ
على الترفيِه والفائدِة وحْسُب، بْل أصبَح وسيلةً رئيسةً لإلعالناِت التجاريِة. وظهَرْت ألعاُب الفيديو وسيلةَ ترفيٍه أساسيةً حوَل العالِم حتى 
. للترفيِه منافُع متعددةٌ، فهَو يدفُع الملَل والضجَر، ويخفُف مْن ضغوطاِت  وصلَْت في السنواِت األخيرِة إلى مستًوى هائٍل مَن التطوِر التقنيِّ
الحياِة، ويساعُد على التواصِل ونقِل القيِم الثقافيِة والتقاليِد، لكنَّ التوسطَ واالعتداَل هَو ما يحقُق لوسائِل الترفيِه فائدتَها التي ُوِجَدْت مْن 
الذاِت، وقْد ينعزُل الشخُص؛ فيعيُش في عالَِمِه االفتراضيِّ  أجلِها، فالمبالغةُ في الترفيِه عِن النفِس، يفّوُت عليَك فرَص اإلبداِع وتنميةَ 

الذي صنَعهُ لنفِسِه".
             

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 )6(: أنا باحٌث 

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

 	 . ًصا مقالةً بأسلوبي الخاصِّ أكتَب ُملخِّ
ا.	  أكتَب مقالةً قصيرةً بناًء على قراءتي وفهمي نّصً
بأطواِل األضالِع( 	  الزوايا  أطواِل األضالِع، وعالقِة  بمجموِع  )المتعلقةَ  المثلِث  أُوظَف خصائَص 

وخصائَص المثلِث متطابِق الضلعيِن في حلِّ المسائِل الرياضيِة والحياتيِة. 
، وأمثلَها بيانيًّا.	  أستقصَي العالقةَ بيَن الجهِد والتياِر الكهربائيِّ

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة، وماصاِت عصيٍر بالستيكيٍة.

 :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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         - أوضُح معانَي الكلماِت اآلتيِة مَن السياِق أْو باستخداِم المعجِم، ثمَّ أضُع واحدةً مَن الكلماِت في جملٍة مْن إنشائي: 
           )الضجر، خانة، كماليات، بارز، طاله، هائل، منافع، يفّوت( 

 .          - أضبطُ أواخَر الكلماِت الملونِة في النصِّ
 - أُعلُِّل ما يأتي شفويًّا أماَم زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي: 

        - المبالغةُ في الترفيِه عِن النفِس، يفّوُت عليَك فرَص اإلبداِع وتنميةَ الذاِت.
        -  شهرةُ ألعاِب الفيديو ونجاُحها بوصفها وسيلةَ ترفيٍه أساسيّةً حوَل العالَِم. 

  - أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع مجموعٍة مْن زمالئي:
ًحا السبَب.  ِه، ثمَّ أذكُر الوسائَل األكثَر ضرًرا، ُموضِّ أوازُن بيَن فوائِد الترفيِه ومضارِّ  -        

أكتشُف العباراِت التي تتضمُن السبَب والنتيجةَ، ُمعلِّاًل سبَب اختياري إياها.   -        
أعيُد قراءةَ الفقرِة الخاصِة بالمذياِع قراءةً صامتةً، ثمَّ أذكُر شفويًّا كيَف تطوَرِت اإلذاعةُ المسموعةُ.   -        

 .  -  أناقُش مجموعةً مْن زمالئي في المغزى األساسيِّ للنصِّ
ًصا للمقالِة السابقِة في حدوِد مئِة كلمٍة، ُمتَّبًِعا الخطواِت اآلتيةَ: ٢ - أكتُب ُملخَّ

- أقرأُ المقالةَ مراٍت عدةً، وأكتُب الفكرةَ العامةَ التي تطرُحها، أِو الغرَض األساسيَّ مْن كتابتِها.  
- أحدُد األفكاَر الرئيسةَ الواردةَ في المقالِة، ُمستخِدًما الخريطةَ المفاهيميةَ.         

. - أعيُد صياغةَ المعلوماِت بكلماتي وأسلوبي الخاصِّ  
أُقيُِّم كتابتي وفَق المعاييِر اآلتيِة: سالمِة اللغِة، وتنظيِم األفكاِر، وعدِم تكراِرها، وتوظيِف القواعِد الُمتعلَّمِة، واألمانِة العلميِة.  -  

 - أعرُض ُملخَّصي على أحِد أفراِد أسرتي، أْو مجموعٍة مْن زمالئي، وأتبادُل مَعهُم اآلراَء. 

Share your knowledge :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
  What is a power outage?
 Have you ever experienced a power outage?
 How do you feel when this happens at night?
 Think of these questions and share your answers with your colleagues.
  Now read the text below, and answer the questions that follow.

An electricity outage is described as a short or long-term loss of electric power in a certain area. It can occur 
without warning and can be stressful for many people. This outage can happen particularly in an area that uses 
too many machines. For example, in summer, people use air conditioner too much. This causes a lot of electric 
weight. Sometimes, weather plays a role in electricity outage. High wind can damage power lines.

Electricity outage can be dangerous. It might cause damage to some electric equipments. In order to prevent 
that, you should do the following:

- Turn off all tools, appliances and electronic equipments.
- Turn off all lights, except one inside and one outside.
- Don't open your freezer or fridge unless it is absolutely necessary.
- Finally, get an Emergency Kit. You may have some of the items already, such as a flashlight, battery-
  operated radio, food, and water.                                                                                              

  -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: تحّدي الُمثلّثاِت
       أبتكُر أنا وزميلي أْو أحُد أفراِد أسرتي )لعبةَ الُمثلثّاِت( مستخدَميِن ماصاِت العصيِر البالستيكيةَ، في تحدٍّ كما يأتي:

● تُقَصُّ ماصاُت العصيِر قطًعا مستقيمةً ُمحدَّدةً أطوالُها في الجدوِل، ثمَّ أمألُ الجدوَل اآلتي، والفائُز هَو َمْن يُنهي مهماتِِه أواًل:  

١( أنفُِّذ أنا وزميلي أْو أحُد أفراد أسرتي التحدَي لكْي نعرَف الفائَز، مَع توضيِح طريقِة عمِل كلٍّ منّا لآلخِر.
٢( قالَْت سلمى: للحكِم على إمكانيِة تكويِن مثلٍث بأطواِل أضالٍع معلومٍة، يجُب أْن نقارَن ناتَج جمِع طولَي كلِّ ضلعيِن بطوِل الضلِع   
الثالِث؛ لذا يجُب إجراُء ثالِث عملياِت مقارنٍة، بينَما قاَل أخوها سالٌم: أعتقُد أنهُ يكفي أْن نقارَن ناتَج جمِع طولَي أصغِر ضلعيِن في المثلِث 

ًرا إجابتي. بطوِل الضلِع األكبِر للحكِم على ذلَك. أيَّ الرأييِن أوافُق ُمبرِّ
ًرا اختيارَي، ثمَّ أُقارُن إجابتي بإجابِة زميلي وأُناقُشهُ  3( أختاُر ثالَث قطٍع مْن القطِع التي أطوالُها: )3، 3، 7، 7، ١0، ١5( سنتيمتًرا، ُمفسِّ

فيها، حيُث:
● تشّكُل القطُع الثالُث ُمثلثًا مختلَف األضالِع.  
● تشّكُل القطُع الثالُث ُمثلثًا متطابَق الضلعيِن.  

● ال تشكُل القطُع الثالُث ُمثلثًا.  
       خالَل زيارِة سلمى وسالٍم بيَت جدِّهما، شاهدا فنيّيَن مْن شركِة الكهرباِء يثبتوَن

       دعامتيِن فلزيتين متساويتيِن في الطوِل لعموٍد كهربائيٍّ حسَب الشكِل اآلتي:
ًرا إجابتي: ٤( أُكمُل العباراِت اآلتيةَ، ُمعتِمًدا على الشكِل، وُمبرِّ

● إذا كاَن قياُس الزاويِة ب يساوي )38°(، فإنَّ قياَس الزاويِة جـ يساوي ) … (.  
: ● قالَْت سلمى: إذا كانَِت القطعةُ المستقيمةُ أ س تنّصُف قاعدةَ المثلِث ب حـ، وقياُس زاويِة ب أ جـ يساوي ) ١0٤°(، فإنَّ  

         قياَس زاويِة أ س ب يساوي ) … (.
         وقياَس زاويِة ب أ س يساوي ) … (.

● قاَل سالٌم: إذا كانَِت القطعةُ المستقيمةُ أ س تعامُد قاعدةَ المثلِث ب جـ، وقياُس زاويِة ب يساوي ) 38°(، وطوُل القطعِة المستقيمِة   
:           ب س يساوي )7م(، فإنَّ

          قياَس زاويِة ب أ جـ يساوي ) … (.
          وقياَس زاويِة ب أ س يساوي ) … (.

          وطوَل القطعِة المستقيمِة جـ س يساوي ) … (.
          وطوَل قاعدِة المثلِث ب جـ يساوي ) … (.

ًحا الفرَق بيَن المعطياِت والنتائِج في كلِّ حالٍة، وأُناقُش زميلي في إجابتي. 5 ( أُقارُن بيَن ما قالَهُ كلٌّ مْن سالٍم وسلمى في نشاِط )٤(، ُموضِّ
 العلوُم: أنَت العالُِم أوم

؟ كيَف نحصُل على فرِق جهٍد كهربائيٍّ في المختبِر؟  أفكُر: ما هَو فرُق الجهِد الكهربائيِّ
 أفكُر: تعلْمُت سابقًا أنَّ "الماَء ينتقُل مَن المنطقِة المرتفعِة إلى المنطقِة المنخفضِة، ونتحكُم في كميِة الماِء المتدفِق عبَر المحبِس". 

       أُعيُد صياغةَ الجملِة السابقِة، ُمستخِدًما الكلماِت اآلتيةَ: "الجهُد، والتياُر، والمقاومةُ".  
 أفكُر: ما دوُر البطاريِة في الدارِة الكهربائيِة؟  

 أتواصُل: طلَب إلينا معلُم العلوِم تركيَب دارٍة كهربائيٍة بسيطٍة تحتوي "مقاومةً مقداُرها ٤ أوم، وبطاريةً، وأسالَك توصيٍل، وجهاَز
        األميتر، وجهاَز الفولتميتر". أشارُك زميلي أْو أسرتي في إجابِة األسئلِة اآلتيِة:

        ١. لماذا نستخدُم جهاَز األميتر في الدارِة الكهربائيِة؟ كيَف يُوَصُل جهاُز األميتر في الدارِة الكهربائيِة؟
        ٢. لماذا نستخدُم جهاَز الفولتميتر في الدارِة الكهربائيِة؟ كيَف يُوَصُل جهاُز الفولتميتر في الدائرِة الكهربائيِة؟

3

الزاويةُ الُصغرى في المثلِث 
تُقابُل الضلَع الذي طولُهُ:

الزاويةُ الُكبرى في المثلِث 
تُقابُل الضلَع الذي طولُهُ:

مقارنةُ ناتِج الجمِع مَع 
طوِل الضلِع الثالِث

ناتُج جمِع طولَي ضلعيِن 
في المثلِث يساوي:

هْل يُمكُن أْن 
تشّكَل ُمثلثًا؟

أطواُل القطِع 
)سم(

6 ،8 ،3

9 ،5 ،4

6 ،4 ،6

8 ،2 ،5

أ

ب سجـ

دعامةٌ فلزيةٌ دعامةٌ فلزيةٌ

عموٌد   كهربائيٌّ
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        3. أرسُم العالقةَ البيانيةَ بيَن التياِر الكهربائيِّ )محوِر السيناِت(، 
            والجهِد الكهربائيِّ )محوِر الصاداِت( في الجدوِل اآلتي: 

       ٤. أحسُب ميَل الخطِّ المستقيِم، ثمَّ أقارنُهُ بمقداِر المقاومِة.
       5. أكتُب العالقةَ الرياضيةَ التي حصْلُت عليها.

       ٦. أكتُب تعريفًا مناسبًا لقانوِن أوم.
       7. أكتُب قانوَن أوم باستخداِم المثلِث المجاوِر.

 أفكُر: لماذا تختلُف إضاءةُ المصابيِح الكهربائيِة بالرغِم مْن أنها موصولةٌ مَع فرِق الجهِد نفِسِه؟

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
العربيةُ: يتعلُم طفلي إجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد عْن طريِق قراءِة المقالِة والتمعِن في أفكاِرها، وتنفيَذ الخطواِت المتبعِة في تلخيِص  اللغةُ 

المقالِة، وتقييَم كتابتِِه وفَق عدٍد مَن المعاييِر. 

ًصا فيها أهمَّ أفكاِرها وكيَف يضيُف أفكاَرهُ ويطّوُرها. اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يكتُب مقالةً ُملخِّ
الرياضياُت: يتعلُم طفلي العالقةَ بيَن أطواِل أضالِع المثلِث وزواياهُ عْن طريِق االكتشاِف، وتكويَن مثلٍث بأطواِل أضالٍع معلومٍة مْن عدِمها، 

وتوظيَف خصائِص المثلِث متطابِق الضلعيِن في مسائَل حياتيٍة، ويتدرُب على تبريِر إجابتِِه هندسيًّا.

 ، العلوُم: يتعلُم طفلي مفهوَمي المقاومِة وفرِق الجهِد الكهربائيِّ والعالقةَ بينَهما، ويرسُم العالقةَ البيانيةَ بيَن التياِر الكهربائيِّ والجهِد الكهربائيِّ
ويتعلُم حساَب مقداِر المقاومِة مْن ميِل الخطِّ المستقيِم. يتعرُف طفلي نَصَّ قانوِن أوم. 

َ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: تراٌث وترفيهٌ
الطّريقةُ: أناقُش طفلي في أهميِة األنشطِة الترفيهيِة قديًما وحديثًا والفرِق بينَهما، وأتبادُل اآلراَء مَعهُ في أسئلِة التفكيِر الناقِد، ويمكُن أْن 

ِص المقالِة، وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ. بًا مَن األسرِة. أدعُم طفلي في تقييِم ُملخَّ نشارَك فيها صديقًا ُمقرَّ
Share your knowledge :ُاللغةُ اإلنجليزية  

. أستذكُر مَع طفلي لحظةَ انقطاِع التياِر الكهربائيِّ لياًل وأناقُشهُ وأستمُع لَهُ.  الطّريقةُ: أبحُث مَع طفلي عْن ظاهرِة انقطاِع التياِر الكهربائيِّ
أتأكُد مْن قدرِة طفلي على  فهِم النصِّ وأسألُهُ عِن األفكاِر الواردِة فيِه. أشجُع طفلي على البحِث أكثَر للوقوِف على أسباِب انقطاِع التياِر 

الكهربائيِّ المتكرِر والحلوِل المناسبِة.
  الرياضياُت: تحّدي الُمثلّثاِت

الطّريقةُ: أشجُع طفلي على اكتشاِف الخصائِص الهندسيِة للمثلِث بالتجربِة، وأستمُع لتبريِرِه إجابتَهُ وأرشُدهُ إلى ضرورِة التبريِر الهندسيِّ 
إلجابتِِه، وتقديِم أكثَر مْن إجابٍة واحدٍة للسؤاِل إْن أمكَن.

  العلوُم: أنَت العالُِم أوم
. أساعُد طفلي على رسِم العالقِة البيانيِة، وحساِب ميِل  الطّريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يوضُح العالقةَ بيَن المقاومِة والجهِد والتياِر الكهربائيِّ

الخطِّ المستقيِم ومقارنتِِه بمقداِر المقاومِة. 
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