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 اللغةُ العربيةُ: مبادراٌت ومغامراٌت
أتحدُث عِن االحتباِس الحراريِّ وتأثيِرِه في انصهاِر الجليِد وارتفاِع منسوِب المياِه في حدوِد )3-4( دقائَق ُمتوِخيًا سالمةَ اللغِة، وعرَض 
األفكاِر بصورٍة واضحٍة منظمٍة.                                                                                                            

1- أقرأُ النصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:            
             

 - أقرأُ النصَّ قراءةً جهريةً ُمراعيًا عالماِت الترقيِم، والسرعةَ والزمَن المناسبيِن، والتلويَن األدائيَّ المناسَب للمعنى، ثمَّ أتبادُل القراءةَ
    الجهريةَ، وتقييَم األداِء مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

 - أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي، وأناقُش فيها مجموعةً مْن زمالئي أْو أفراِد أسرتي: 
 - أحدُد المفرداِت مَن النصِّ التي تدلُّ على التصميِم والبناِء. 

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 )7(: التصميُم الداخليُّ 

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، ُمبِديًا رأيي في ما أقرأُ مَع 	 
التعليِل. 

أتعّرَف معانَي المفرداِت الجديدِة ُمستخِدًما السياَق. 	 
أَحلَّ مسائَل رياضيةً وحياتيةً، ُموظِّفًا مبرهنةَ فيثاغورَس وخصائَص المثلِث القائِم الزاويِة. 	 
أتعّرَف طريقتَي توصيِل الداراِت الكهربائيِة: التوصيَل على التوالي، والتوصيَل على التوازي.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة.

 :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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فندٍق مصنوٍع  في  بقضاِء عطلٍة شتويٍة  االستمتاُع  المغامراِت  لُمحبّي  "يمكُن      
إْذ  الجليِد،  فندِق  باسِم  ويعرُف  العالَِم،  في  األماكِن  أغرِب  مْن  يُعدُّ  إْذ  الجليِد،  مَن 
خمسةَ  ُمستخدميَن  وفناٍن،  معماريٍّ  مهندٍس  مئِة  نحُو  شهريِن،  خالَل  سنويًّا  يبنيِه 
يحلُّ  حيَن  ينصهُر  الجليُد  هذا  تورَن،  نهُر  بِه  هم  يمدُّ الذي  الجليِد  مَن  طنٍّ  آالِف 
يزوُر  التالي، وهكذا  الشتاِء  مْن جديٍد في فصِل  الفندِق  بناُء  ليعاَد  الصيِف،  فصُل 
هِذِه التحفةَ الفنيةَ أكثُر مْن خمسيَن ألَف سائٍح كلَّ عاٍم، ويقُع هذا الفندُق في شماِل 
الدائرِة القطبيِة الشماليِة في السويِد. الفندُق يحتوي على مئِة غرفٍة، لكْن، ال توجُد 
فيِه غرفتاِن شبيهتاِن ببعِضهما، إْذ تتميُز كلُّ واحدٍة منها بتصميٍم مختلٍف وإضاءٍة 

متميزٍة ومصابيَح متنوعٍة، وذلَك ألنَّهُ صّمَم كلَّ غرفٍة فناٌن مختلٌف، وعلى المهندِس الذي يودُّ المشاركةَ في تصميِم الغرِف تقديُم خطتِِه 
وتصميِمِه إلى لجنِة تحكيٍم. غالبًا ما يناُم الزواُر مرةً واحدةً فقْط في الغرِف الجليديِة، ثمَّ يقضوَن بقيةَ أياِم إقامتِهْم في البيوِت الخشبيِة المبنيِة 
ٌد، وهذا يشمُل الكراسَي،  على الطراِز األوروبيِّ القديِم بتصميِمِه ومساحتِِه الداخليِة والمصابيِح القديمِة الطراِز. كلُّ شيٍء في الفندِق ُمتجمِّ
اللوِح  التلفاِز، والتزلِج، وركوِب  نوٍم حراريٍة، ويمكنُهُم االستمتاُع بمشاهدِة  أكياِس  النزالُء في  ذلَك، ويناُم  إلى  والخزائَن والمطاعَم، وما 
. ولكْن عنَدما يأتي الربيُع، وترتفُع درجاُت  ، وممارسِة رياضِة المشِي لمسافاٍت طويلٍة، وصيِد األسماِك، ومشاهدِة الشفِق القطبيِّ الخشبيِّ
الحرارِة، يبدأُ جليُد الفندِق باالنصهاِر، ليعاَد بناُؤهُ بشكٍل كامٍل بحلوِل الشتاِء مَع تصميٍم مختلٍف، ومَع طابوٍر مَن المهندسيَن المعمارييَن الذيَن 
يتقدموَن إلى لجنِة التحكيِم؛ لتختاَر المصمميَن لتصميِم الفندِق للموسِم المقبِل".                                                فندٌق مَن الجليِد، جريدةُ البياِن، 2015
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: ضميَر نصٍب ُمتِّصاًل:           اسَم إشارٍة:                 ضميًرا ُمستتًِرا:  - أستخرُج مَن النصِّ
- توجُد ميزاٌت عدةٌ تجعُل الفندَق غريبًا، أذكُر ميزتيِن تُبِرزاِن غرابتَهُ.

- ما السبُب في تحديِد مدِة عمِل الفندِق؟ 
- يستمتُع النزالُء بنشاطاٍت تعتمُد على الحركِة، وأخرى ال تعتمُد على الحركِة، أذكُر نشاطيِن لكلِّ نوٍع.

- لْو كنّا نزالَء في الفندِق، فما المعلوماُت اإلضافيةُ التي نودُّ معرفتَها؟ 
 . - أحدُد دوَر كلٍّ مَن الفناِن والمهندِس المعماريِّ في بناِء الفندِق، وأقدُم الدليَل مَن النصِّ

ًحا السبَب. - أستنتُج دوَر أصحاِب المهِن األخرى في بناِء الفندِق ُموضِّ
- أجيُب السؤاليِن اآلتييِن شفويًّا بالتعاوِن مَع مجموعٍة مْن زمالئي: 

   أ( أستقصي أنواَع التمديداِت الكهربائيِة المناسبِة للغرِف الجليديِة واألكياِس الحراريِة مَع الدليِل.
ًحا سبَب استخداِمها.  ، ُموضِّ    ب( أبحُث عْن نوِع اإلضاءِة المستخدَمِة في الفندِق الجليديِّ

2- أصمُم إعالنًا دعائيًّا للفندِق، ثمَّ أشارُك فيِه زمالئي، على أْن يتضّمَن:                                                               
- العنواَن الرئيَس والعناويَن الفرعيةَ. 

- صوًرا ورسوماٍت للفندِق. 
. - الخدماِت التي يقدُمها الفندُق الجليديُّ
- األوقاَت المناسبةَ لزيارتِِه خالَل العاِم.

. ، ورقَم الهاتِف، والموقَع اإللكترونيَّ - البريَد اإللكترونيَّ

 Edison "The Autodidact!" :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
        Who invented the light bulb?
  Read the following text about Thomas Edison and answer the following questions.
   Guess the meaning of the following words using the context. Share your answer with your colleagues. 

[addled- frustrated- conduct- spark ]

Edison’s Life
Thomas Edison was born February 11, 1847 in Milan,Ohio. He was the youngest of seven children. although 

he was a very busy, curious boy, he struggled at school and often got into trouble.
His teacher called him “addled.” Edison’s mother was frustrated and upset with the school and knew her son 

could learn, so instead she taught him at home after he left school.
He read books from the library and taught himself, but mostly, he gained the love of reading and conducting 

experiments from his mother.Edison often entertained himself by breaking things apart to see how they worked. 
Soon, he decided to become an inventor.

The secret of his success was not only in his creativity, bur also in his ability to create a workplace where he 
could spark the creativities in other people.

Edison and Electricity
In 1878, Edison invented the light bulb for which he is most famous for. This is, however, not entirely true as 

the light bulb had been around for a number of years. However, he perfected it and made the light bulb practical 
and inexpensive. Edison later invented the entire electric utility system to deliver light to homes through a

network of wires.

  In your opinion, how did Edison succeed in his life and become an inventor?
 Why did the World attribute the discovery of the light bulb for Edison?
 In the 21st century, we have 4Cs skills to be successful: critical thinking, creative thinking, communicating, 

and collaborating. Discuss the meaning of these skills with a colleague and connect them with Edison saying 
“I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.”
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 الرياضياُت: المثلثاُت والكهرباُء
       صمَم ريّاُن وأختُهُ عائشةُ المخططَ اآلتَي نموذًجا لدارٍة كهربائيٍة تتكّوُن مْن مصدٍر للجهِد )بطاريٍة( يمثلُها الرمُز )ب(، ومقاوماٍت 

كهربائيٍة موصولٍة على التوالي والتوازي تمثلُها الرموُز: )ك(، )م(، )ن(، )ص(. وعّدال المخططَ قلياًل. 
● استبدَل ريّاُن بالسلِك )ن أ ع( توصيَل )ن ع( مباشرةً.   

. ًحا خطواِت الحلِّ 1( أجُد طوَل السلِك )ن ع(، ُموضِّ
    ● وضَع ريّاُن مقاومةً كهربائيةً عنَد النقطِة )س(، وأراَد معرفةَ البعِد بيَن

            هِذِه المقاومِة والنقطِة )أ(.
 2( أساعُد ريّاَن على ذلَك اعتماًدا على خصائِص المثلِث القائِم الزاويِة، 

ًرا إجابتي.            ُمبرِّ
    ● قّدَرْت عائشةُ البعَد بيَن البطاريِة )ب( والمقاومِة )م( )5 سم(، بينَما

            قّدَرها ريّاُن )6 سم(.
3( أجُد البعَد بيَن البطاريِة )ب( والمقاومِة )م( بدقٍة، ُمستنتًِجا التقديَر األكثَر 

 . ًحا خطواِت الحلِّ ًرا ذلَك وُموضِّ دقةً لكلٍّ مْن عائشةَ وريّاَن، ُمبرِّ
    ● درَس ريّاُن المثلَث ك ل جـ القائَم الزاويِة في ل، وكتَب العباراِت اآلتيةَ:

أ( طوُل الضلِع )ك جـ( يساوي )..…(؛ ألنَّ … .
ب( طوُل الضلِع )ك ل( يساوي )..…(، وعليه، يكوُن محيطُ المثلِث ك ل جـ يساوي )..…(.

ج( طوُل الضلِع ص ل يساوي )..…(؛ ألنَّ … .
د( نوُع المثلِث ص ل جـ مْن حيُث أطواُل األضالِع هَو )..…(؛ ألنَّ … . 

ًرا اإلجابةَ. أناقُش زميلي في اإلجاباِت. ًحا طريقةَ الحلِّ وُمبرِّ 4( أشارك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إكماِل عباراِت ريّاَن، ُموضِّ
     ● تحدَّْت عائشةُ أخاها ريّاَن في إكماِل العبارتيِن اآلتيتيِن:

أ( نوُع المثلِث الذي أطواُل أضالِعِه 17 سم، 15 سم، 8 سم، مْن حيُث زواياهُ هَو: … .
ب( إذا كاَن لدينا مثلٌث قائُم الزاويِة طوال ضلعيِن مْن أضالِعِه 7 سم، 24 سم، فإنَّ طوَل الضلِع الثالِث يساوي … . 

ذاكًرا  أمكَن(،  )إْن  بأكثَر مْن طريقٍة  التحدي  أنفُذ  ًرا اإلجابةَ.  الحلِّ وُمبرِّ ًحا طريقةَ  إجابِة تحدي عائشةَ، ُموضِّ أساعُد ريّاَن على   )5
اإلجاباِت الممكنةَ جميَعها.

 العلوُم: عطٌل في الثالجِة
حصَل عطٌل في الثالجِة فأحضَر أبي متخصَص تصليِح الثالجاِت "ناصًرا" لتصليِح العطِل. طلَب إليَّ ناصٌر تحديَد القاطِع الرئيِس 

. للمطبِخ في لوحِة القواطِع الرئيسِة للبيِت، ثمَّ فصَل التياَر الكهربائيَّ بفتِح القاطِع الذي يزوُد المطبَخ بالتياِر الكهربائيِّ

 أفكُر: لماذا توجُد مجموعةٌ مَن القواطِع المختلفِة في لوحِة المفاتيِح الكهربائيِة؟
في  التوصيُل  مقاوماٍت كهربائيةً، ويكوُن  تحتوي  األخرى  الكهربائيةُ  كهربائيةً، وكذلَك األجهزةُ  مقاومةً  الثالجةُ  تحتوي  أتواصُل:   
الداراِت الكهربائيِة بإحدى طريقتيِن، هما التوصيُل على التوالي والتوصيُل على التوازي. أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في 

التمييِز بيَن طريقتَي التوصيِل.

 أفكُر: ما إيجابياُت التوصيِل على التوالي والتوصيِل على التوازي وسلبياتُهما.
 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في لعبِة »توصيُل المقاوماِت بحروِف اللغِة اإلنجليزيِة«.

اللعِب: نرسُم الحرَف )A(، ونضُع على كلِّ خطٍّ رمَز المقاومِة الكهربائيِة   طريقةُ 
ونشيُر إلى المقاوماِت الكهربائيِة باألرقاِم: )م1، م2، م3(، ثمَّ نحدُد طريقةَ التوصيِل 

لمجموعِة المقاوماِت الكهربائيِة، ونكرُر اللعبةَ برسِم حروٍف أخرى. 

 أفكُر: إذا أرْدُت الحصوَل على شدِة سطوٍع قويٍة ألربعِة مصابيَح متماثلٍة، فما طريقةُ 
توصيِل المصابيِح الفضلى؟ 
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

، وإجابةَ  ، ويعبُّر شفويًّا وكتابةً عْن قضيٍة ما، ويتعلُم طفلي تصميَم إعالٍن دعائيٍّ اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي قراءةَ ما بيَن السطوِر في النصِّ
أسئلِة التفكيِر الناقِد، ويتدرُب على مهارِة القراءِة الصامتِة والجهريِة. 

اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيَف يتعرُف معانَي المفرداِت الجديدِة ُمستخِدًما السياَق. كما يتعرُف مهاراِت القرِن الحادي 
والعشريَن ويوظفُها في مواجهِة التحدياِت المحيطِة بِه.

الرياضياُت: يتعلُم طفلي توظيَف مبرهنِة فيثاغورَس وخصائَص المثلِث القائِم الزاويِة في مسائَل عمليٍة وحياتيٍة، وتوضيَح خطواِت الحلِّ 
. يناقُشني طفلي في الحاالِت المختلفِة الممكنِة  وتبريَرها. يتدّرُب طفلي على الحكِم على العباراِت الرياضيِة ُمعتِمًدا على الدليِل الرياضيِّ

لإلجابِة.

العلوُم: يميُّز طفلي بيَن طرائِق توصيِل المقاوماِت الكهربائيِة، ويحدُد خصائَص كلٍّ منها. 

َ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: مبادراٌت ومغامراٌت
النصَّ قراءةً  في قراءتِِه  لَهُ  التحدِث، وأستمُع  أدائِِه في مهارِة  تقييِم  في  أدعُمهُ   ، الحراريِّ أناقُش طفلي في قضيِة االحتباِس  الطّريقةُ: 
فيها، أبحُث مَع طفلي عْن إعالناٍت  القراءةَ والتقييَم وفَق المعاييِر، وأستمُع إلجاباتِِه األسئلةَ وأناقُشهُ  جهريةً، ويمكنُني أْن أتبادَل مَعهُ 

تجاريٍة ونتوصُل إلى طريقِة تصميِمها مًعا للتأثيِر في المشاهديَن.

Edison “The Autodidact!” :ُاللغةُ اإلنجليزية  
. أطلُب إلى طفلي أْن يقرأَ النصَّ ويحدَد المفرداِت المطلوبةَ. أطلُب إلى طفلي أْن  الطّريقةُ: اسأُل طفلي عْن مخترِع المصباِح الكهربائيِّ

يستخدَم الجمَل المحيطةَ بالمفرداِت )السياِق( للوصوِل إلى المعنى. أساعُد طفلي على الوصوِل إلجاباِت األسئلِة وأناقُشهُ فيها.

  الرياضياُت: المثلثاُت والكهرباُء
الطّريقةُ: أسأُل طفلي عْن تصنيِف المثلثاِت حسَب زواياهُ. أشجُع طفلي على الدقِة في إجراِء العملياِت الحسابيِة، وتبريِر كلِّ خطوٍة مْن 

خطواِت حلِِّه، وأستمُع لَهُ. أسأُل طفلي عْن موضوعاٍت حياتيٍة أخرى يمكُن توظيُف مبرهنِة فيثاغورَس فيها وأستمُع لَهُ.

  العلوُم: عطٌل في الثالجِة
الطّريقةُ: أناقُش طفلي في أهميِة لوحِة القواطِع الكهربائيِة في المنزِل. أساعُد طفلي على التمييِز بيَن طريقتَي التوصيِل: على التوالي وعلى 
التوازي وأشجُعهُ على البحِث عْن إيجابياِت طريقتَي التوصيِل وسلبياتِهما. أشارُك طفلي في لعبِة "توصيُل المقاوماِت الكهربائيِة بحروِف 

اللغِة اإلنجليزيِة". أساعُد طفلي على التوصِل إلى إجاباِت أسئلِة "أفكُر".


