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 اللغةُ العربيةُ: عبٌق سيسحُرَك
 أنسُب البضائَع اآلتيةَ إلى أماكِن توافِرها في األسواِق الشعبيِة أْو مراكِز التسوِق الحديثِة: الكتُب والمجالُت، األقمشةُ، العطوُر

         والبخوُر، األجهزةُ الكهربائيةُ، األدواُت المنزليةُ، المالبُس، ثمَّ أناقُش مجموعةً مْن زمالئي في موضوِع أماكِن التسّوِق.                                                                                                             
       1- أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً جهريةً صحيحةً وُمعبِّرةً ُمراِعيًا عالماِت الترقيِم، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:             

             

.  - أحدُد الفكرةَ العاّمةَ في النصِّ
: يتسم، طابع، معلَم، يقصد، طراز، الغرض، قِبَل.     - أبحُث عْن معاني المفرداِت اآلتيِة في المعجِم الورقيِّ أِو اإللكترونيِّ

ا.   - أعرُب الكلماِت الملونةَ في النصِّ إعرابًا تاّمً

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 )8(: أماكُن التسوِق 

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

، ُموظِّفًا في كتابتي 	  أقرأَ النصَّ قراءةً جهريةً صحيحةً وُمعبِّرةً، ُمبِديًا رأيي كتابةً في موضوٍع حياتيٍّ
ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة. 

أكتَب فقرةً ُمعتِمًدا على مجموعٍة مِن األسئلِة والمالحظاِت.  	 
، واألسطوانِة، والمخروِط( 	  ، والهرِم: الثالثيِّ والرباعيِّ أنشَئ شبكةَ مجّسٍم، مثِل: )المنشوِر الثالثيِّ

ُمميًِّزا شروطَ كلٍّ منها. 
، والمقاومةَ الكهربائيةَ، وفرَق الجهِد الكهربائيِّ في الداراِت الكهربائيِة المختلفِة.	  أحسَب قيمةَ التياِر الكهربائيِّ

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة.

 :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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      "تتعدُد األسواُق الشعبيةُ في كلِّ أنحاِء العالَِم، ولكلِّ بلٍد سوٌق يتسُم بطابِعِه 
، ويحمُل نكهةَ المدينِة التي تحتضنُهُ، وتمثُل األسواُق معلًما سياحيًّا يقصُدهُ  الخاصِّ
المدِن  تاريَخ  تحكي  فاألسواُق  البالِد وهُويتِِهْم،  أهِل  إلى طبيعِة  للتعّرِف  السياُح 
لْو  اليوَم.  عليِه  هَي  ما  إلى  وصلَْت  حتى  مراحَل  مْن  بِه  ْت  مرَّ وما  وقصَصها 
تختاُر  العادِة؟ هْل  تختاُر في  فأيُّ األسواِق  التسوِق  يوُم  بلٍد، وجاَء  إلى  سافْرُت 
سوقًا شعبيًّا قديًما؟ أْم تختاُر مركًزا مبنيًّا على طراٍز حديٍث؟ ال شكَّ في أنَّ الذهاَب 
إلى السوِق يَُعدُّ جزًءا أساسيًّا مْن حياِة الناِس، وال يتوقُف على السياحِة والسفِر، 
ولعلَّ الغرَض واحٌد، فاألسواُق كلُّها بُنِيَْت مْن أجِل البيِع والشراِء، وتلبيِة حاجِة 

الناِس مِن البضائِع، إال أنَّ هناَك جوانَب اختالٍف كثيرةً بينَهما، أولُّها أنَّ األسواَق القديمةَ تخلو مْن أماكِن التسليِة واأللعاِب، وغيِرها 
مِن األماكِن التي أصبَح ال غنى للناِس عنها في السوِق، كالمطاعِم، والمقاهي، والمصلياِت، والمصارِف، ومواقِف السياراِت، كما أنَّ 
األسواَق القديمةَ تكوُن مفتوحةً، في حيِن أنَّ معظَم األسواِق الحديثِة تكوُن مغلقةً في مراكَز مكيفٍة؛ ولذلَك فإنَّ زيارتَها سهلةٌ في كلِّ أياِم 
السنِة، لكنَّ األسواَق القديمةَ تعكُس في الغالِب روَح المكاِن وتاريَخهُ؛ لذا تجُدها قريبةً مِن المناطِق التاريخيِة، فإذا كْنَت تحبُّ التاريَخ، 
وتهوى التعرَف إلى وجِه المدينِة الحقيقيِّ فعليَك أْن تتوّجهَ إلى أسواقِها الشعبيِة القديمِة، أما إذا كْنَت تحبُّ قضاَء وقٍت مريٍح بيَن التبضِع 

والترفيِه، فإنَّ المراكَز الحديثةَ ترحُب بَك".                نٌص معلوماتيٌّ بعنواِن "أسواٌق شعبيةٌ مَن العالَِم"، جريدة البيان 2018م



2

:  - أقرأُ األفكاَر اآلتيةَ، ثمَّ أكتُب الدليَل الذي يدعُمها مِن النصِّ
      - يمتاُز السوُق بعراقتِِه ………………………. ينفرُد السوُق بالمحالِت الكبيرِة المختلفِة البضائِع ………………..

      - استدَعْت إدارةُ مراكِز التسوِق ُمهندسي الكهرباِء …………………………….
والمجالِت،  المعرفِة،  أْو محطاِت  اإلنترنتِّ  مثَل:  المتنوعةَ،  المصادَر  ُمستخِدًما  العالِم  في  الشعبيِة  األسواِق  أبحُث عْن موضوِع   -

، وتاجٍر، وموظٍف في مراكِز التسوِق الحديثِة، وأحِد األقارِب. والجرائِد الورقيِة واإللكترونيِة، وصاحِب محلٍّ
- أكتُب فقرةً مْن إنشائي أقارُن فيها بيَن األسواِق الشعبيِة ومراكِز التسوِق في األموِر اآلتيِة: البضائِع المتوافرِة، والمحالِت، والمساحاِت 
، بْل، غيَر  الداخليِة والخارجيِة، واألجهزِة اإللكترونيِة، واألجهزِة الكهربائيِة المستخدمِة في السوِق، ُمستخِدًما ما يأتي )لكْن، لكنَّ

  .) ، على الرغِم مْن، بيَد أنَّ أنَّ
 -2 أفكُر: "تخلو األسواُق القديمةُ مْن أماكِن التسليِة واأللعاِب والمصارِف، وغيِرها مِن األماكِن التي أصبَح ال غنى للناِس عنها، كما أنها 

تكوُن مفتوحةً".                                                                 
- أحدُد المشكالِت التي تواجهُ األسواَق القديمةَ. 

 - أستخدُم رسَم )مخططَ( عظِم السمكِة في حلِّ المشكالِت. 
 - أعرُض الحلوَل المقترحةَ على مجموعٍة مْن زمالئي، 

          ثمَّ أستمُع لَهْم وأتبادُل مَعهُم اآلراَء في أهميِة األسواِق القديمِة.

 Zeina and the light cords :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Read  the text and answer the following questions.

Zeina and her young brother went with their father to buy some beautiful light cords to decorate their home for 
Ramadan. When they arrived home, her brother wanted to turn the lights on but Zeina stopped him asserting 
that this may cause him some harm. He wondered why, so Zeina used her laptop to search the net and give him 
a good answer. Here is what she found:

Human beings are a good conductor of electricity which is why electricity flows easily through our body. Our 
body is made up of 70% water and electricity is known to move quickly through the water. One more fact to 
remember is that electricity will always try to find the easiest path to the earth or ground. Look at the points 
below to keep your child safe.

Electricity safety rules for children when they are at home
	 Never let them stick their fingers or any other object into the electrical outlets or allow them to light bulbs.
	 You should never use any electrical appliance near the sink, bathtub or any other sources of water.
	 Keep electrical cords away from sinks, bathtub or any other sources of water. Apart from causing shock they 
are a choking hazard for your child.
	 You should always dry your hands before you touch any electrical appliance or device, such as a light switch or 
    toaster or even hair dryer.
	 Do not pull out the electrical plug out of the socket by pulling away its cord.
	 Keep your electrical appliances switched off and unplugged when you are cleaning an electrical appliance.
	 Replace worn, torn or any damaged cord immediately to prevent getting shocks.
	 Switch off all the appliances and unplug before you leave your home.
  Suggest a title to the text.
 Find the meaning of the following words:
        [  appliances  -  unplugged  -  sink  -  cords  -  hazard  ]
  Write another two safety rules and share them with your friends.
 The danger of electricity is not just at home, sometimes it is outdoors. Write a short paragraph telling your 
        friend the tips to keep safe when they are in the mall or in a picnic with their families. 2
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 الرياضياُت: سوُق الُمجسماِت
، حيُث األكشاُك على شكِل مجسماٍت جميلٍة ملونٍة، وفي أثناِء         ذهبَْت زينةُ برفقِة أخيها زيٍد إلى )سوِق الُمجسماِت( الشعبيِّ في الحيِّ

تجولِهما فيِه، شاهدا أشكااًل متنوعةً، رسَمها زيٌد على ورقٍة فكانَْت هِذِه اللوحةُ الجميلةُ: 

ًدا شكَل قاعدتِِه وعدَد قواعِدِه وشكَل أوجِهِه الجانبيِة )إْن أمكَن(، وأعرُض نتائجي في 1( أكتُب اسَم كلِّ مجسٍم رسَمهُ زيٌد أعالهُ، ُمحدِّ
          جدوٍل. أشارُك زميلي وأناقُشهُ في اإلجاباِت.

      2( عنَد عودتِهما إلى المنزِل، قاَم زيٌد وزينةُ بالتحدي اآلتي:
          ● زيٌد: لديِك شبكاُت المجسماِت 

            اآلتيةُ، حددي اسَم المجسِم
رةً إجابتَِك.             لكلِّ شبكٍة، ُمبرِّ

   ● زينةُ: لديَك المجسماُت اآلتيةُ،
           اذكِر اسَم كلٍّ منها ثمَّ أنشْئ شبكتَهُ،

ًحا خطواِت العمِل:             ُموضِّ

 أقوُم أنا بدوِر زيٍد، ويقوُم زميلي أْو أحُد أفراِد أسرتي بدوِر زينةَ في هذا التحدي، وبعَد تنفيِذِه، نتبادُل األدواَر، ثمَّ نقارُن نتائَج أعمالِنا 
ونتناقُش فيها مًعا.

    ٣( قالْت زينةُ: يُمكُن إنشاُء شبكِة المكعِب بطريقتيِن فقْط، كما في الشكِل المجاوِر.
        وقاَل زيٌد: بْل يُمكُن إنشاُء شبكِة المكعِب بطرائَق متعددٍة أخرى.

  أتؤيُد زيًدا أْم زينةَ في ذلَك؟ حاوْل إنشاَء شبكِة المكعِب بثالِث طرائَق أخرى على األقلِّ )إْن أمكَن(.
٤( يقّدُم زيٌد ألختِِه زينةَ هديةً اشتراها مْن سوِق الُمجسماِت، ويريُد أْن يضَعها في علبٍة على شكِل منشوٍر ثالثيٍّ يصنُعهُ مِن الورِق المقّوى 
ى إلنشاِء شبكِة جوانِب العلبِة على شكِل  الملوِن، بحيُث تكوُن أطواُل أضالِع قاعدتيِه المتطابقتيِن )10، 12، 15( سم، ولديِه ورٌق مقّوً

مستطيٍل بُْعداهُ: )٤0، ٣5( سم. فإذا كاَن ارتفاُع الهديِة )28( سم. 

ًحا   أُساعُد زيًدا على تحديِد ارتفاِع العلبِة التي يمكُن صنُعها بهذا الورِق المقّوى، أقّدُم خياراٍت عدةً ممكنةً وأقترُح الخياَر األنسَب ُموضِّ
طريقةَ تفكيري.

 العلوُم: ما أجمَل أضواَء السوِق!
، وإعجابي بحباِل المصابيِح المضيئِة ذاِت  ذكرني نصُّ القراءِة في اللغِة العربيِة بطفولتي عنَدما كْنُت أذهُب إلى السوِق برفقِة أحِد والديَّ

األلواِن الجميلِة في السوِق.

 أفكُر: ما طريقةُ توصيِل المصابيِح في حباِل الزينِة؟ 
 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إيجاِد قراءِة األميتِر لكلِّ شكٍل مِن األشكاِل اآلتيِة:
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 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في تحديِد طريقِة توصيِل المقاوماِت وحساِب المقاومِة المكافئِة في الحاالِت اآلتيِة:

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي إجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد، وحلَّ المشكالِت، ويتعلُم قراءةَ النصِّ المعلوماتيِّ قراءةً جهريةً، ويتعلُم التعبيَر عْن رأيِه. 
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيَف يكتُب فقرةً، ُمعتِمًدا على مجموعٍة مِن األسئلِة والمالحظاِت، ويربطُ طفلي نصَّ القراءِة 

بحياتِِه اليوميِة مْن حيُث اتخاُذ التدابيِر الالزمِة في ما يتعلُق بموضوِع الكهرباِء واألجهزِة الكهربائيِة داخَل المنزِل وخارَجهُ. 
ٍة. يتدرُب طفلي  ٍد بخصائَص ُمحددَّ الرياضياُت: يتعلُم طفلي تمييَز المجسِم مْن شبكتِِه، وربطَ كلِّ مجسٍم بشبكتِِه. ينشُئ طفلي شبكةَ مجسٍم ُمحدَّ

على توظيِف معرفتِِه الرياضيِة في التعامِل مَع مواقَف حياتيٍة وإعطاِء حلوٍل عدٍة ممكنٍة لها.
العلوُم: يميُز طفلي بيَن تساوي التياِر في المقاوماِت الموصولِة على التوالي وتساوي فرِق الجهِد بيَن طرفي المقاوماِت الموصولِة على 

التوازي ويتدرُب على حلِّ مسائَل متنوعٍة على قانوِن أوم، ويتدرُب على حلِّ المشكالِت والتفكيِر الناقِد. 

َ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: عبٌق سيسحُرَك
الطّريقةُ: أناقُش طفلي في موضوِع أماكِن التسوِق التي نتوجهُ إليها والبضائِع المتوافرِة فيها، أدعُمهُ في تقييِم أدائِِه في القراءِة الجهريِة، 
ثمَّ أستمُع إلجاباتِِه عِن األسئلِة، وأقدُم لَهُ بعَض االقتراحاِت. أناقُش طفلي في مشكلِة األسواِق القديمِة المتمثلِة في أنها تخلو مْن أماكِن 

التسليِة والمصارِف والمصلياِت، وأنها مفتوحةٌ ال يمكُن زيارتُها طواَل السنِة، وأستمُع لَهُ وهَو يقدُم بعَض الحلوِل المقترحِة.
Zeina and the light cords :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطّريقةُ: أناقُش طفلي في تجهيزاِت المنزِل للتزييِن لشهِر رمضاَن وأستمُع لرأيِه. أتحدُث مَع طفلي عْن خطورِة العبِث بأسالِك الكهرباِء 
وما يجُب اتخاُذهُ مْن محاذيَر عنَد التعامِل مَعها. أقرأُ مَع طفلي النصَّ وأشجُعهُ على البحِث عْن معاني المفرداِت الجديدِة وتوظيفِها في 

حياتِِه. أساعُد طفلي على البحِث عْن شروِط السالمِة العامِة للتعامِل مَع الكهرباِء عنَد الخروِج مِن المنزِل وفي أماكِن التنزِه.
  الرياضياُت: سوُق الُمجسماِت

ُر طفلي بأسماِء المجسماِت المختلفِة، وخصائِصها. أستمُع لطفلي وأناقُشهُ في طريقِة تفكيِرِه. أطلُب إلى طفلي ذْكَر أشياَء  الطّريقةُ: أذكِّ
موجودٍة في المنزِل أِو السوِق على شكِل مجسماٍت وذكَر اسِم كلٍّ منها وبعِض خصائِصها. أرشُد طفلي إلى ضرورِة تمييِز المجسِم مْن 

شبكِة المجسِم، وكذلَك إلى ربِط المجسِم بالشبكِة المناسبِة.
  العلوُم: ما أجمَل أضواَء السوِق!

الطّريقةُ: أناقُش طفلي في طريقِة توصيِل المصابيِح في المنزِل وأساعُدهُ على حساِب مقداِر التياِر الكهربائيِّ المارِّ في المقاوماِت، وأستمُع لَهُ 
وهَو يوضُح تفسيَرهُ لتساوي مقداُر التياِر في المقاوماِت الموصولِة على التوالي أْو تساوي مقداِر فرِق الجهِد الكهربائيِّ بيَن طرفي المقاوماِت 

. الموصولِة على التوازي. أساعُد طفلي على حساِب المقاومِة المكافئِة والتياِر الكهربائيِّ وفرِق الجهِد الكهربائيِّ

4

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

فرُق الجهِد = ٣0 فولت

2 أوم

1 أوم

٣ أوم2 أوم

٤0 أوم20 أوم
25 أوم

10 أوم٣0 أوم
12 أمبير


