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 العلوُم الحياتيّةُ: الجهاُز العصبيُّ معجزةٌ كبرى
سائِل في الثَّقافِة العلميَِّة أوًل: سيّاالُت الرَّ

- ليَس بإمكاِن أيِّ فرٍد منّا أْن يكوَن في هذا العصِر بمعزٍل عِن العلوِم والثَّقافِة المتعلِّقِة بها؛ ألنَّها 
ليِم، وحلِّ المشكالِت الحياتيَِّة  ّحيَّةَ السَّليمةَ، وقدرتَنا على االختياِر السَّ تمسُّ حياتَنا وممارساتِنا الصَّ
الَّتي تواجهُنا. ويعدُّ الجهاُز العصبيُّ مْن أهمِّ األجهزِة في الجسِم فهَو يتحكُم ويديُر العملياِت في بقيِة 
أجهزِة الجسِم، وهَو سرُّ تميِز اإلنساِن عْن بقيِة المخلوقاِت. ومْن عناصِر الثقافِة العلميِة أْن يكوَن 

اإلنساُن واعيًا وفاهًما تركيَب هذا الجهاِز وكيفيةَ العنايِة بِه.
َر الطَّلبةُ  ، وقْد قرَّ فِّ التّاسِع أجهزةَ جسِم اإلنساِن، والجهاَز العصبيَّ بشكٍل خاصٍّ - يدرُس طلبةُ الصَّ
، الّذي يعدُّ معِجزةً كبرى  ومعلُِّمهم توظيَف ما تعلَّموهُ في نشِر الثّقافِة العلميَِّة حوَل هذا الجهاِز المهمِّ
إلى مجموعاٍت تعمُل عْن بعٍد، وتتواصُل بكفاءٍة عاليٍة؛ لتوصيِل  الطَّلبةُ  انقسَم  في خلِق اإلنساِن. 

رسائِل الثَّقافِة العلميَِّة بشكٍل متصٍل بين الطلبِة؛ بحيث تحاكي السياالِت العصبيةَ في الجسِم.
ئيسِة. ُح المقصوَد بالجهاِز العصبيِّ ومكوناتِِه الرَّ - أوضِّ

سِم. ناِت الجهاِز العصبيِّ المركزيِّ والطَّرفيِّ على الرَّ ، وأكتُب مكوِّ - أستعيُن بأحِد زمالئي في رسِم مخطَِّط الجهاِز العصبيِّ
ماِغ واألعضاِء  ُد مساراِت وصوِل السياالِت العصبيَِّة مَن الدِّ - نكتُب أسماَءنا وأسماَء زمالئِنا على أجزاِء الجهاِز المختلفِة، ونحدِّ
ماِغ إلى اإلبهاِم في اليِد اليمنى، أبدأُ بنفسي  المختلفِة في الجسِم، وإليها  كما في المثاِل اآلتي: مساُر وصوِل الّسيّاِل العصبيِّ مَن الدِّ

ماِغ إلى الزمالِء بشكٍل متصٍل إلى نهايِة السلسلِة )طه الذي يمثُل اإلبهاَم( كما يظهر في الشكِل. مَن الدِّ
 ، العصبيِّ بالّسيّاِل  المقصوَد  تتضمَّن  ثقافٍة علميٍَّة  مَع زميلي رسالةَ  أكتُب   -
ُمستعينًا بالكتاِب والمصادِر على البادلت، وأضُع مالحظةً أطلُب فيها إلى 
ماِغ،  ناِت الدِّ زميلي في آخر السلسلة أْن يرسَل رسالةً باتِّجاٍه معاكٍس حوَل مكوِّ
ثمَّ أرسلُها إلى زميلي التالي، وأطلُب إليِه إيصالَها لمْن يليِه كما يظهُر في 

لسلِة، فإذا وصلتني رسالةٌ عبَر السلسلِة فإنِّ المساَر سليٌم في كلِّ أجزاِء  لسلِة، وأتابُع رجوَع رسالٍة من زميلِنا في نهايِة السِّ السِّ
. الجهاِز العصبيِّ المركزيِّ والطَّرفيِّ

ُح دوَر تطبيِق النَّشاِط في فهِم آليَِّة عملِها. ، وأوضِّ - أشرُح ألصدقائي ولعائلتي دوَر السَّيّاالِت العصبيَِّة في عمِل الجهاِز العصبيِّ

أمسُح الّرمَز سريَع الستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تنفيِذ األنشطِة.	 
أمثلةٌ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: الّتاسُع الّصفُّ
ْعمُة الُكبرى نشاُط )10(: الجهاُز العصبيُّ هِذِه النِّ

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةالعلوُم الحياتّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
أستكشَف تركيَب الجهاِز العصبيِّ ووظائفَهُ.	 
االسَم 	  وأميَِّز  واالستشهاداِت  االقتباساِت  ُموظِّفًا  الُمتعلَّمةَ،  اإلمالئيَّةَ  القواعَد  ُمراِعيًا  رسالةً  أكتَب 

المقصوَر في جمٍل مكتوبٍة.
أقرأَ مقالةً باللُّغِة اإلنجليزيَِّة، وأجيَب عْن أسئلِة االستيعاِب.	 
َف حاالِت تشابِه المثلَّثاِت.	  - أتعرَّ

- أُطبَِّق تشابهَ المثلَّثاِت في حلِّ مسائَل.
أحتاُج إلى: ورقٍة، وقلٍم، وورٍق أْو قماٍش أبيَض، وألواٍن.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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ناِت الجهاِز العصبيِّ ووظائفِها، وتمثيِل ذلَك مَع أفراِد  ُد أْن يرسَل الجميُع رسائَل حوَل مكوِّ ةَ في مساراٍت مختلفٍة، ونؤكِّ - نعيُد الَكرَّ
األسرِة؛  لنشِر الثَّقافِة العلميَِّة في أسرتِنا.

، مثِل: الزهايمر، وعرِق النسا، والتصلِب  - أكتُب ثالَث رسائَل حوَل أمراِض الجهاِز العصبيِّ
، والعنايِة بِه مستعينًا بالمصادِر مَن المعلِِّم وعلى البادلت، وأرسلُها بالطَّريقِة نفِسها. اللويحيِّ

ماِغ ثانيًا: قُبَّعةُ الدِّ
سِم  ورِة المقابلِة في صنِع قبَّعٍة باستخداِم الرَّ - أستعيُن بأحِد زمالئي أْو أفراِد أسرتي، وبالصُّ

ُن األجزاَء، وأكتُب ما تمثِّلُهُ. على قطعِة قماٍش أْو ورٍق، وألوِّ
األجزاِء،  أحِد  على  يَدهُ  على رأِس زميلي، ويضُع  القبَّعةَ  فأضُع  ماِغ،  الدِّ قبَّعِة  لعبةَ  نلعُب   -
تلٍف.  أْو  لمشكلٍة  ِض خالياهُ  تعرُّ ونتائَج  وأبيُِّن وظيفتَهُ،  الجزِء،  هذا  اسَم  بدوري  ُح  فأوضِّ

نتبادُل األدواَر، ونتناقُش في أهميَِّة كلِّ جزٍء مْنها.

 اللّغةُ العربيّةُ: ذكيٌّ وآِمٌن
فرَضْت طبيعةُ الحياِة علْينا أْن تُصبَح األجهزةُ الذَّكيَّة جزًءا مْن حياتِنا اليوميِّة، وقْد رافَق ذلَك 
ِة لإلنساِن، ال سيَّما  ِة العامَّ حَّ تحذيراٌت ومخاوُف مْن أوساٍط طبّيٍَّة، بشأِن تأثيِر هِذِه األجهزِة على الصِّ
، وعنَد األطفاِل بصورٍة خاّصٍة، وقَد زاَدْت هِذِه المخاوُف عقَب ما فرَضْتهُ  على الجهاِز العصبيِّ
جائحةُ كورونا مِن اعتماِد التّعليِم عْن بعٍد وسيلةً في هذا الظَّرِف الطّارِئ، وما يَْنطوي عليِه مْن 

مضاعفِة الّساعاِت الَّتي يُمضيها الطّلبةُ أماَم الّشاشاِت الذَّكيَِّة لمتابعِة تعلِّمِهْم.
ولعلَّ الحديَث عْن بعِض النَّصائِح الَّتي تُقلُِّل مْن مخاطِر األجهزِة الذَّكيَِّة مناسٌب في مثِل هذا الوقِت؛ إْذ دعا األطبّاُء إلى التّقليِل مَن الّساعاِت 
، وبممارسِة الّرياضِة في الهواِء  الَّتي يُمضيها األطفاُل أماَم الّشاشاِت قدَر المستطاِع، بحيُث يُستعاُض عِن األلعاِب اإللكترونيَِّة باللَّعِب الحقيقيِّ
ُع وتتباعُد، وتخصيِص أوقاٍت تتراوح بيَن 10 إلى 15 دقيقةً كلَّ ساعِة إلراحِة  الطَّلِق، وتقسيِم أوقاِت استخداِم األجهزِة الذَّكيَِّة، بحيُث تتوزَّ
األذِن والعيِن والجسِم بشكٍل عامٍّ مِن استخداِم األجهزِة اإللكترونيَِّة، وأْن تكوَن الّشاشاُت بمستوى نظِر المستخدِم، وأْن تكوَن ِجلستُهُ صحيحةً؛ 
هاِت واالعتالِل، وعدِم استخداِم األجهزِة بِتماسٍّ مباشٍر مَع الجسِد، بحيُث  ِة العموِد الفقريِّ واألعصاِب الطَّرفيَِّة مَن التّشوُّ حفاظًا على صحَّ
يكوُن الجهاُز بعيًدا عِن األذِن بمسافِة 15 سنتيمتًرا باستعماِل السَّّماعاِت، وتجنُِّب استخداِم السماعاِت المصاحبِة للهاتِف مدَّةً طويلةً، إْذ تؤثُِّر 
ماِغ؛ بمالصقتِها لألذِن، ويدعو األطبّاُء إلى قراءِة النَّشرِة اإلرشاديَِّة  وضاِء الشَّديدِة الَّتي تُسبِّبُها للدِّ في الجملِة العصبيَِّة المركزيَِّة؛ بسبِب الضَّ

المرافقِة لألجهزِة، الّتي تُبيُِّن طوَل الموجاِت الَّتي تعمُل وفقَها؛ لتحديِد البعِد األنسِب عْنها، بما يضمُن سالمةَ أجهزتِنا العصبيَِّة.
ُد: أوًل: أقرأُ النَّصَّ الّسابَق قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أحدِّ

. .        جـ- ثالَث نصائَح تضّمنَها النَّصُّ أ  - المجاَل الّذي يمثِّلُه النَّصُّ الّسابُق.        ب- المغزى مَن النَّصِّ
، وفَق سياقِها الّذي ورَدْت فيِه: ُر معانَي المفرداِت والتّراكيِب اآلتيِة الَّتي كتبَْت بالخطّ الغامِق في النَّصِّ ثانيًا: أُفسِّ

ينطوي عليِه، يُْستَعاُض عن، الّضوضاء.
ثالثًا: أستخرُج االسَم المقصوَر مَن الجمِل اآلتيِة:

أ  - أحسُّ بالّرضا عْن نفسي.     ب- تزعُجني الفوضى والّضوضاُء.     جـ- أطمئنُّ بيَن الفينِة واألخرى على درجِة حرارِة أخي.
تَْيِن تتضّمُن إحداهُما اسًما مقصوًرا مختوًما بألٍف قائمِة، واألخرى اسًما مقصوًرا مختوًما بألٍف على شكِل  رابًعا: أكتُب جملتَْيِن تامَّ

ياٍء غيِر منقوطٍة.
خامًسا: أعرُب ما ُكتَب بالخطِّ الغامِق في ما يأتي:

أ  - رأيًت َسنًا قويًّا ينبعُث مَن الهاتِف.       ب- في هذا الّشارِع مستشفًى للعيوِن.
سادًسا: أكتُب رسالةً إلى صديقي، أنصُحهُ فيها بالحفاِظ على صّحتِِه مِن استخداِم األجهزِة الذَّكيَِّة؛ ُموظِّفًا ما أحفظُهُ وما أجمُعهُ من 
اللّغِة  سالمةَ  وُمراِعيًا  وغيِرها(،  حكمٍة  شعٍر،  مأثوٍر،  قوٍل  حديٍث،  )آيٍة،  بالموضوِع  عالقٍة  ذاِت  واستشهاداٍت  اقتباساٍت 

واإلمالِء، وتسلسَل األفكاِر وتنّوَعها وارتباطَها بالموضوِع، وتوظيَف عالماِت التَّرقيِم.

 English: Fight or Flight
Pre-question: Have you ever thought about what happens when you are in danger?
Read this article about the neurons, the basic functional units of the nervous system 
that generate electrical signals. The signals transmit information over long distances.
There are 3 basic functions of neurons:
1. Receive signals or information.
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2.  Determine whether or not the information should be passed along
3.  Communicate signals to target cells.
The fight or flight response is an automatic physiological reaction to a physical danger, such as encountering a 
growling dog. The perception of threat activates the nervous system and prepares the body to fight or flee. This 
results in an increase in heart rate, blood pressure, and breathing rate. After the threat is gone, it takes between 
20 to 60 minutes for the body to return to its pre-arousal levels.
Some people still feel the threat due to what is called phobia. A person who is terrified of heights might 
experience stress response if they have to go to the top floor of a skyscraper to attend a meeting. Their body 
might go on high alert, with their heartbeat and respiration rate increasing.
The information is taken from these resources:
https://www.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system
https://www.verywellmind.com/what-is-the-fight-or-flight-response
1. I will match the words in bold with their meanings.

2. I will answer comprehension questions.
)a(  What do electrical signals do?
...........................................................................................................................................................................
)a(  Explain what happens when you see a fire by referring to the 3 functions of neurons.
...........................................................................................................................................................................
)c(  What did you expect the article to be about when you read the title?
...........................................................................................................................................................................

 الّرياضيّاُت: دماُغ عالِم الّرياضيّاِت
موِّ بالتَّفكيِر  توّصَل علماُء األعصاِب إلى تحديِد قدرِة دماِغ شخٍص بارٍع في الّرياضيّاِت على السُّ
بدراسِة  االهتماِم  عبَر  المنطقيَِّة  العقليَِّة  القدرِة  تنميةُ  يمكُن  إْذ  أخرى؛  مستوياٍت  إلى  النَّظريِّ 
ماَغ على اعتماِد المنطِق في حلِّ المشكالِت؛ لذلَك فإنَّ حلَّ تدريباٍت ُب الدِّ الّرياضيّاِت، فهَي تدرِّ

ناِت شيٍء ما بطريقٍة هندسيٍَّة، والعوامَل الَّتي أدَّْت إلى تكوينِِه. كذلَك ربطُ  ، كأْن أحلَِّل تركيَب األشياِء، ومكوِّ بِط الهندسيِّ تعتني بالرَّ
الجبِر بالهندسِة، فهَو يساعُد على تنميِة القدرِة العقليَِّة المنطقيَِّة.

في ضوِء فهمي أهميَّةَ التَّدريباِت الّرياضيَِّة في تنميِة القدرِة العقليَِّة المنطقيَِّة أحلُّ المسائَل اآلتيةَ:
ر إجابتي، وأناقُش زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي فيها.  أوًل: أفحُص في كلِّ بنٍد تشابهَ المثلّثيِن، وأبرِّ

ُل الشَّكَل المجاوَر،  ثانيًا: في الشَّكِل المجاوِر شراعا المركِب  أ ب جـ، س ص ع مثلَّثاِن متشابهاِن. أتأمَّ
ثمَّ أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:

ُر إجابتي.	  أجُد قيمةَ هـ، وأبرِّ
مسألةٌ مفتوحةٌ: أستطيُع أْن أرسَم مثلَّثًا إضافيًّا يشبهُ المثلََّث أ ب جـ، فيِه أحُد األضالِع  طولُهُ يساوي 12 وحدةً:	 

ُر إجابتي. أ ( أقترُح أطواَل أضالٍع مناسبٍة للمثلَِّث، وأبرِّ
3

MeaningWordNo
transfer or pass                                                                                                )             (neurons1
electrical impulses                                                                                          )             (generate2
a very tall building                                                                                          )             (signals3
extreme fear of                                                                                               )             (transmit4
transfer or pass                                                                                               )             (encountering5
electrical impulses                                                                                          )             (perception6
transfer or pass                                                                                               )             (phobia7
electrical impulses                                                                                          )             (skyscraper8
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ُر إجابتي.	  أجُد طوَل أ ب، وأبرِّ

25هـ + 2
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ُر إجابتي. ب( أيُشبهُ المثلَُّث الجديُد المثلََّث س ص ع أيًضا؟ أبرِّ
 جـ( أرسُم مثلَّثًا إضافيًّا يشبهُ المثلََّث س ص ع؛ حيُث أقترُح أطواَل أضالٍع مناسبٍة لَهُ، وأناقُش زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
English: Write an informal letter to a friend or family member, explaining a phobia you have)something you fear(
Follow the instructions:
- Write between 100-120 words.
- Use the letter template that is uploaded on the padlet.
- Use correct punctuation marks. )Go back to the reference sheet that is uploaded on the padlet.(

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
، وأهميَّتِِه، والعنايِة بِه، وينّمي مهاراِت التَّفكيِر النّاقِد والتّحليليِّ عن  العلوُم الحياتيّةُ: يُنّمي هذا النَّشاطُ معارَف طفلي حوَل الجهاِز العصبيِّ

ماِغ. طريِق نشاِط السَّيّاالِت العصبيَِّة، ونموذِج قبَّعِة الدِّ
 ، ، وسالمِة جهاِزِه العصبيِّ بشكٍل خاصٍّ ّحيّةَ، واهتماَمهُ بسالمتِه بشكٍل عامٍّ ُق ثقافتَهُ الصِّ ُز هذا النّشاطُ معارَف طفلي، ويعمِّ اللّغةُ العربيّةُ: يُعزِّ
ُز مهارتَهُ في القراءِة الّصامتِة االستيعابيِّة، ويثري  في إطاٍر تكامليٍّ مَع ما يتعلُّمهُ عْن أهميِّة الجهاِز العصبيِّ في مبحِث العلوِم الحياتيِّة. ويعزِّ
. إضافةً إلى تعزيِز  ُز مهاَرتَهُ في إعرابِِه وتوظيفِِه في إنشائِِه الخاصِّ ُق فهَمهُ االسَم المقصوَر، ويعزِّ معجَمهُ بمفرداٍت وتراكيَب جديدٍة، ويعمِّ

مهارتِِه الكتابيِّة مدعَّمةً باالقتباساِت واالستشهاداِت، وملتزمةً معاييَر الكتابِة.
النَّشاطُ معرفةَ طفلي العلميَّةَ عْن طريِق قراءِة مقالٍة قصيرٍة، واإلجابِة عْن أسئلِة االستيعاِب. ويساعُدهُ على  ُز هذا  اإلنجليزيّةُ: يُعزِّ اللّغةُ 

التَّفكيِر وتحليِل بعِض الظَّواهِر العلميَِّة الَّتي تحدُث مَعهُ.
ُز مهارتَهُ في الحكِم على تشابِه مثلَّثيِن عْن طريِق العناصِر  ُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في تعريِف المثلَّثاِت المتشابهِة، ويُعزِّ الّرياضيّاُت: يُعزِّ

المتوافرِة في كلٍّ منهُما، ويساعُدهُ على تطبيِق عالقِة تشابِه المثلَّثْيِن في مواقَف جديدٍة.

َ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 

.)QR Code( بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة

  العلوُم الحياتيّةُ: الجهاُز العصبيُّ معجزةٌ كبرى
الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تجهيِز مستلزماِت النَّشاِط، وأشارُكهُ في نشاِط السَّيّاالِت العصبيَِّة مَع أفراِد األسرِة، أستمُع لشرِحِه حوَل 

ماِغ. ماِغ إلى األعضاِء، وأناقُشهُ في أثِر األمراِض على عمِل الدِّ يّاِل العصبيِّ ودوِرِه في إيصاِل أوامِر الدِّ مفهوِم السَّ
  اللّغةُ العربيّةُ: ذكيٌّ وآِمٌن

هُهُ إلى استذكاِر االسِم المقصوِر من  هُ طفلي إلى قراءِة النَّصِّ قراءةً صامتةً فاهمةً، وإلى تنفيِذ المهّماِت المطلوبِة، وأوجِّ الطّريقةُ: أوجِّ
ُم لَهُ التّغذيةَ الّراجعةَ المناسبةَ وفَق  ُر لَهُ الوصوَل إلى مصادِر المعرفِة الّتي يحتاُجها لكتابِة رسالتِِه، ثمَّ أقرأُ رسالَتَهُ، وأقدِّ كتابِِه، وأُيَسِّ

المعاييِر المحّددِة.
Fight or Flight :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الجديدِة  الكلماِت  قراءِة  إلى  أوجههُ  فاهمةً.  صامتةً  قراءةً  المقالِة  قراءِة  ثمَّ  أواًل  المفتاحيِّ  السؤاِل  قراءِة  إلى  طفلي  أوجهُ  الطّريقةُ: 
واالستدالِل إلى معانيها مَن النصِّ قبَل البدِء بالمهمِة المتعلقِة بالمفرداِت. أراقبُهُ في أثناِء اإلجابِة عِن األسئلِة االستيعابيِة. أشجُعهُ على 

. تنفيِذ النشاِط اإلضافيِّ
  الرياضياُت: دماُغ عالِم الّرياضيّاِت

اًل" مَن النَّشاِط؛ حيُث أطلُب إليِه توظيَف نتائِج  ِن في العناصِر المتوافرِة في المثلَّثاِت في الجزِء "أوَّ الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى التّمعُّ
إلى االستعانِة  هُهُ  أوجِّ النشاِط  الجزِء "ثانيًا" مَن  النَّشاِط. في  اًل" مَن  الجزِء "أوَّ المتشابهِة في  المثلَّثاِت  لتحديِد  مثلَّثْيِن؛  حاالِت تشابِه 

راتِِه، وأناقُشهُ في إجاباتِِه. ، وأتابُع حلولَهُ، وأستمُع لمبرِّ بحاالِت تشابِه المثلَّثاِت؛ لحلِّ المقداِر الجبريِّ
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