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 اللّغةُ العربيّةُ: فَأَْبِردوها بالماِء
نُهُ مَن الحفاِظ على درجِة حرارتِِه الطّبيعيَِّة، وهَي 37 درجةً مئويَّةً،  يتمتَُّع جسُم اإلنساِن بآليّاٍت تمكِّ
وقْد تقلُّ أْو تزيُد درجةً مئويّةً واحدةً بسبِب الظُّروِف الجّويِّة المحيطِة، وتبقى ضمَن الحدوِد الطَّبيعيَِّة، 
ُض إلى اإلصابِة ببعِض األمراِض، الّتي يكوُن ارتفاُع درجِة حرارِة الجسِم  غيَر أنَّ اإلنساَن قْد يتعرَّ

أحَد أشدِّ أعراِضها وطأةً عليِه، في ما يُعرُف بالحّمى، الّتي تبدأُ غالبًا مْن 38.3 درجةً مئويَّةً.
يعدُّ ارتفاُع حرارِة جسِم المريِض آليَّةً دفاعيَّةً ينتِهُجها الجسُم ضدَّ الكائناِت الحيِّة الّدقيقِة الَّتي تُسبُِّب األمراَض؛ إْذ تنتُج هِذِه الكائناُت موادَّ 
كيميائيَّةً تتسبَُّب في تثبيِط عمِل الخاليا العصبيَِّة الحّساسِة للحرارِة، وفي الوقِت نفِسِه، تستثيُر عمَل الخاليا العصبيَِّة الحّساسِة للبرودِة، 
ماِغ، الّتي تسّمى الوطاَء، رسائُل خاطئةٌ خادعةٌ، مفاُدها أنَّ الجسَم  فيصُل إلى المنطقِة المسؤولِة عْن تنظيِم درجِة حرارِة الجسِم مَن الدِّ
ماُغ أوامَرهُ برفِع درجِة حرارِة الجسِم، استجابةً لتلَك الّرسائِل؛ ما يؤّدي إلى اإلصابِة بالحّمى. غيَر أنَّ هذا  أبرُد مّما يجُب، فيرسُل الدِّ
ِة في الجسِم، وهذا يعني أنَّ  االرتفاَع في درجِة حرارِة الجسِم يُحفُِّز عمَل كريَّاِت الّدِم البيضاِء وحركتَها، ويزيُد إنتاَج األجساِم المضادَّ
فاِع عنهُ، ومحاربِة المرِض، والقضاِء على مسبِّباتِِه.  الحّمى تساعُد الجسَم بطريقِة ما على استنهاِض جيوِشِه مْن جهاِز المناعِة؛ للدِّ
وفي هذا الّسياِق، نستذكُر نَْهَي النَّبيِّ صلّى هللاُ عليِه وسلََّم عْن سبِّ الُحّمى، وتوجيهَهُ في التّعامِل مَعها في قولِِه: الُحّمى ِمْن فَْيِح جهنََّم، 

فَأَْبِردوها بالماِء.
ُد المجاَل الّذي يمثّلُهُ هذا النَّصُّ مْن مجاالِت حياتِنا اليوميَِّة. أوًل: أقرأُ النَّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أُحدِّ

ُرها كلُّ جملٍة مَن الجمِل اآلتيِة: ُد جملةً مَن النَّصِّ تفسِّ ثانيًا: أحدِّ
أ  - يؤّدي إفراُز العرِق وظيفةً مهّمةً في تنظيِم حرارِة جسِم اإلنساِن.

ب- البكتيريا والفيروساُت والفطريّاُت تسبُِّب األمراَض لإلنساِن.
جـ- نستخدُم الكّماداِت، أْو نغتسُل عنَد اإلصابِة بالحّمى.

ثالثًا: أذكُر مثااًل واقعيًّا على كلٍّ مّما يأتي:
أ  - وقْد تقلُّ درجةُ حرارِة الجسِم الطّبيعيّةُ أْو تزيُد درجةً مئويّةً واحدةً بسبِب الظُّروِف الجّويِّة المحيطِة.

ُض اإلنساُن إلى اإلصابِة ببعِض األمراِض، الّتي يكوُن ارتفاُع درجِة حرارِة الجسِم أحَد أشدِّ أعراِضها وطأةً عليِه. ب- قْد يتعرَّ

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
نشاُط )9(: الفيزياُء والحّمى

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالفيزياُءالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أضَع نهايةً مناسبةً لما أقرأُ، مستفيًدا مّما أقرأُ في حواري مَع اآلخريَن، وُمستخِدًما األدلَّةَ والحجَج المقنعةَ.	 
 	. َح المقصوَد بالمخلوِط الحراريِّ واالتِّزاِن الحراريِّ - أوضِّ

َر خصائَص ميزاِن الحرارِة المتعلِّقةَ باالتِّزاِن الحراريِّ مَع الوسِط. - أفسِّ
- أوظَف مفهوَم االتزاِن الحراريِّ في تطبيقاٍت حياتيٍة.

ا باللُّغِة اإلنجليزيَِّة، متنبِّئًا بالكلماِت النّاقصِة، ثمَّ أكملَهُ.	  أقرأَ نّصً
َف مفهوَم التَّشابِه.	  أتعرَّ
أحلَّ مسائَل باستخداِم خصائِص التَّشابه.	 

، وأقالِم تلويٍن. ، وموادَّ لصنِع كّماداٍت، مثِل قماٍش قطنيٍّ ٍد، ووعاٍء، وماٍء مغليٍّ أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وماٍء مجمَّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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رابــًعا: أضيُف إلى نهايِة النًّصِّ الّسابِق عبارةً مْن إنشائي منسجمةً مَع سياقِِه، وتصلُح أْن تكوَن خاتمةً لَهُ.
سوُل صلّى هللاُ عليِه وسلَّم(. خامًسا: أكتُب عبارةً جميلةً مْن إنشائي تبدأُ بـ )علّمني الرَّ

، وإلى  النَّصِّ إلى ما جاَء في  ُمستنًِدا  الحّمى وأسبابِها، وطرائِق تخفيفِها،  أفراِد أسرتي حوَل  أْو  سادًسا: أجري حواًرا مَع زمالئي 
معرفتي وخبرتي الّسابقِة، وإلى ما سأجمُعهُ مْن معلوماٍت حولَهُ مْن مصادِر المعرفِة المتاحِة الموثوقِة.

 الفيزياُء: الكماداُت الحراريةُ والفيزياُء
أوًل: المخلوطُ الحراريُّ

، وبما تعلَّمناهُ في درِس الفيزياِء؛ لتوضيِح المقصوِد بالمخلوِط الحراريِّ واالتِّزاِن الحراريِّ ألفراِد أسرتي. - أستعيُن بالكتاِب المدرسيِّ
- أعدُّ مَع أفراِد أسرتي قائمةً بأكبِر عدٍد مَن األمثلِة على المخاليِط الحراريَِّة في بيتِنا، وأناقُش فيها زمالئي، مثِل إعداِد ماٍء فاتٍر 

باِت الثَّلِج في كوِب عصيٍر. للعجِن، ووضِع مكعَّ
ُد مْن أنَّهُ  ُح كيَف يمكنُني التَّأكُّ ِد، وأوضِّ ِد الثَّاّلجِة وصَل إلى درجِة التَّجمُّ - أعدُّ مخلوطًا حراريًّا باستخداِم كأِس ماٍء موضوٍع في مجمِّ
فِر، وليَس أقلَّ مْن ذلَك. أضيُف إليِه كميَّةً مماثلةً مَن الماِء المغليِّ وأحرُك المزيَج؛ لكْي يتجانَس المخلوطُ،  وصَل إلى درجِة الصِّ

. ًرا إجابتي، ُمستعينًا بمعادلِة االتِّزاِن الحراريِّ وأتنبَّأُ بدرجِة الحرارِة النِّهائيَِّة؛ ُمفسِّ
ُر انخفاَض درجِة حرارِة المزيِج السابِق بعَد مّدٍة مْن ترِكِه في جوِّ الغرفِة. - أفسِّ

ًرا استخداَمهُ. ُم وعاًء لحفِظ الطَّعاِم ساخنًا مْن موادَّ بسيطٍة في المنزِل، ثمَّ أعرُض تصميمي على أسرتي، ُمبرِّ - أصمِّ

ثانيًا: كيَف أصنُع كّمادةً باردةً؟
درجِة  ارتفاُع  بينِها  مْن  وكاَن  معدوداٍت،  أيّاًما  كورونا  فيروِس  أعراِض  مْن  نورا  أسرةُ  عانَْت 
أعراِض  لمواجهِة  والتَّوجيهاِت  التَّعليماِت  األسرِة  أفراُد  فالتزَم  غيِر،  الصَّ وأخْيها  والدتِها  حرارِة 
تُهُ بيَن أفراِد األسرِة؛ للخروِج سالميَن مْن هِذِه المحنِة. تهتمُّ نورا بمهنِة  المرِض الَّذي تفاوتَْت شدَّ
التَّمريِض والمهاراِت األساسيَِّة للعنايِة بالمرضى، إْذ تعلََّمْت ذلَك في دورِة اإلسعافاِت في المدرسِة،

فاستخدَمْت ميزاَن الحرارِة لقياِس درجِة الحرارِة، والكّماداِت الباردةَ والحّماَم المائيَّ الّدافَئ؛ لتخفيِض درجِة حرارِة أخيها.
. ُر دوَر الكّماداِت الباردِة في تخفيِض درجِة الحرارِة؛ ُمستعينًا بمفهوِم االتِّزاِن الحراريِّ ُد المقصوَد بالكّماداِت، وأفسِّ - أحدِّ

حيحةَ لقياِسها. ُح الطَّريقةَ الصَّ ُر عمَل ميزاِن الحرارِة في قياِس درجِة حرارِة الجسِم، وأوضِّ - أفسِّ
ونختبُر  وضَعها،  يرفضوَن  مْن  األطفاِل، خصوًصا  حرارِة  درجِة  لتخفيِض  ومناسبةً  فاعلةً  كّمادةً  زمالئي  أحِد  مَع  أصمُم   -
االستعانةُ  ويمكنُنا  الحرارِة،  درجةَ  وتخفُِّض  للطِّفل،  وجاذبةً  آمنةً،  تكوَن  أْن  الكّمادِة:  هِذِه  نجاِح  معاييَر  ديَن  محدِّ فاعليَّتَها؛ 

بالمصادِر العلميَِّة الموثقِة.
ُد العوامَل الَّتي تعتمُد عليها كميَّةُ الحرارِة المفقودِة خالَل عمِل الكّماداِت المبلَّلِة بالماِء في تخفيِض درجِة الحرارِة، وأشرُح  - أحدِّ

كيَف يمكنُني أْن أخفَض درجةَ الحرارِة بتغيُّر هِذِه العوامِل.
ُر اختياَرنا الموادَّ المستخدمةَ،  ح تصميَم الكّمادِة الَّتي صنعتُها مَع زميلي، ونشرُح مبدأَ عملِها، ونبرِّ ًرا يوضِّ م منشوًرا مصوَّ - أصمِّ

وكيفيَّةَ اختباِرنا لِفاعليَّتِها.

 English: Nora’s Curiosity
Looking back: Can you explain this fact based on what you studied in physics: “Ice cube isn’t cooling your 
drink; your drink is heating the ice cube?
1. I will complete the text by adding the missing words from the list: )different, equilibrium, warmer, 

curious, definition(.
As Nora studied about thermal ............... in physics, she became ............... to read more about this 
phenomenon and find out examples from daily life. Next day, she went to the school library and searched for 
the definition of thermal equilibrium in one of the encyclopaedias. The ............... is: “When two bodies that 
are at ............... temperatures contacted, the one that is ............... yields part of its energy to the one with the 
lowest temperature, to the point where both temperatures are equal.”
Nora realised now why her mother adds little milk to the hot cup of tea. By doing that tea becomes cooler.
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2.  I will explain why the text has two different tenses: the simple past and the simple present.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3.  I will explain what happens to the piece of butter in the picture  in different tenses:

)a(  Using the simple present.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

)b(  Using the simple past.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 الّرياضيّاُت: أصّمُم كّمادتي بنفسي
بحثَْت نورا عبَر اإلنترنتِّ عِن استخداماِت الكّماداِت الباردِة والّساخنِة، وأهميَِّة كلٍّ منهُما 
في تخفيِف األلِم، وضبِط حرارِة الجسِم، فطلبَْت إلى والدتِها مساعدتَها على صنِع طقِم 
ها إعداَد  قبِة، والجبيِن، فطلبَْت إليها أمُّ كبٍة، والرَّ ٍن مْن أربِع قطٍع للبطِن، والرُّ كّماداٍت مكوَّ
َمْت  تصميٍم على الورِق لكلِّ قطعٍة، وتحديَد القياساِت الَّتي ترغُب فيها لكلِّ قطعٍة، فصمَّ

على الِمقمشِة أربَع كّماداٍت بقياساٍت مختلفٍة كما في الشكِل المجاوِر.

سَم جيًِّدا، ثمَّ أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ: ُل الرَّ أتأمَّ
سِم )معامَل التَّشابِه( 	  هْل تصميما الكّمادتَْيِن في ما يأتي متشابهاِن أْم ال؟ أجُد مقياَس الرَّ

في حالِة التَّشابِه )إْن وجَد(، وأبّرُر إجابتي:

- كّمادةُ الّرقبِة وكّمادةُ الجبيِن.
كبِة وكّمادةُ البطِن. - كّمادةُ الرُّ
- كّمادةُ الّرقبِة وكّمادةُ البطِن.
كبِة. - كّمادةُ الّرقبِة وكّمادةُ الرُّ

ألّوُن التَّصميماِت الَّتي تمثُِّل كّماداٍت متشابهةً )إْن ُوجَدْت( باللَّوِن نفِسِه.  	 
ُر إجابتي.	  كبِة. أبرِّ مسألةٌ مفتوحةٌ: بناًء على الّرسِم الّسابِق أْرُسُم تصميًما لكّمادٍة يشبهُ تصميَم كّمادِة الرُّ
الكّمادتيِن: )أ( و)ب(، وتشابهَ تصميما 	  قالَْت نورا: "إذا تشابهَ تصميما  رسَمْت نورا تصميًما آخَر لثالِث كّماداٍت: )أ، ب، جـ(، 

ُرها. ُر عبارةَ نورا وأبرِّ الكّمادتيِن: )ب( و)جـ(، فإنَّ تصميَم الكّمادِة )أ( يشبهُ تصميَم الكمادِة )جـ(". أفسِّ
رسَمْت نورا تصميًما لكّمادتْيِن، إحداهما على شكِل شبِه منحرٍف، واألخرى على شكِل مستطيٍل؛ هْل سيتشابهُ تصميُم الكّمادتَْيِن؟ 	 

ُر إجابتي. أبرِّ
ُر عبارةَ نورا.	  في الفرِع الّسابِق قالَْت نورا: "إنَّ التصميمْيِن متكافئاِن" أفسِّ

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
ياضيّاُت: الرِّ

إذا علْمُت في الّرسِم المجاوِر أنَّ المستطيَل يكافُئ شبهَ المنحرِف، وكانَْت مساحةُ المنطقِة "جـ" تساوي 24 
ُر إجابتي. وحدةً مربَّعةً، ومساحةُ المنطقِة "ب" تساوي 6 وحداٍت مربَّعٍة، فأجُد مساحةَ المنطقِة " أ " وأبرِّ

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
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32 سم

١6 سم

١6 سم

28 سم

8 سم
١6 سم

١4 سم
١٠ سم

كمادة رقبة

كمادة بطن

كمادة جبين

كمادة ركبة

جـ

أب
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

ُز هذا النَّشاطُ معرفةَ طفلي بطبيعِة جسِمِه، وخبرتَهُ في التّعامِل مَع الحّمى، وينّمي مهاراتِِه في القراءِة االستعابيِّة، والتَّفكيِر  اللّغةُ العربيّةُ: يعزِّ
ُز مهارتَهُ في الحواِر المستنِد إلى األدلِّة والمعلوماِت الموثقِة.  ، والكتابِة، ويرفُع ذائقتَهُ عْن طريِق صياغِة جمٍل معبِّرٍة جميلٍة، ويعزِّ المنطقيِّ

، وتفعيلَهُ في حياتِنا اليوميِّة. ُق التزاَمهُ التّوجيهاِت النَّبويّةَ، واعتزاَزهُ بموروثِنا الحضاريِّ ويعمِّ

، وتطبيقاتِها في الحياِة،  ، والمخلوِط الحراريِّ ُز هذا النَّشاطُ معارَف طفلي ومهاراتِِه في مفاهيِم الفيزياِء، مثِل: االتّزاِن الحراريِّ الفيزياُء: يُعزِّ
وينّمي مهاراِت التَّفكيِر النّاقِد واإلبداعيِّ عبَر تصميِم حافظِة الطَّعاِم والكّماداِت الباردِة.

ُز هذا النَّشاطُ مهارةَ التَّفكيِر النّاقِد والتَّحليِل، عبَر ربِط ما تعلََّمهُ في الفيزياِء، وتطبيقِِه لغويًّا باستخداِم المفرداِت، وصيغِة  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُعزِّ
الفعِل الاّلزمِة.

ُز مهارتَهُ في تعريِف المضلَّعاِت المتشابهِة، والمضلَّعاِت المتكافئِة،  سِم والتَّصميِم، ويُعزِّ ُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في الرَّ الّرياضيّاُت: يُعزِّ
سِم )معامِل التَّشابِه(. وإيجاِد مقياِس الرَّ

َ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 
بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: فَأَْبِردوها بالماِء

هُ طفلي إلى قراءِة النَّصِّ قراءةً صامتةً استيعابيَّةً، ثمَّ أطرُح عليِه أسماَء بعِض المجاالِت ليختاَر منها المجاَل الّذي يمثّلُهُ  الطّريقةُ: أوجِّ
الوصوَل إلى مصادِر  ُر لَهُ  إْن لزَم األمُر. أيسِّ المطلوَب مَن المهّماِت، وأنمذُج أماَمهُ  ُح لَهُ  النَّصُّ مْن مجاالِت حياتِنا اليوميَِّة، وأوضِّ

ِة األخيرِة. أستذكُر مَعهُ آداَب الحواِر ومعاييَرهُ. ليًّا؛ تمهيًدا لتنفيِذ المهمَّ المعرفِة، وأجري مَعهُ نقاًشا أوَّ

  الفيزياُء: الكماداُت الحراريةُ والفيزياُء

الطّريقةُ:  أساعُد طفلي على تحضيِر الموادِّ الاّلزمِة للنَّشاِط، وأشارُك في مناقشاتِِه حوَل المخاليِط الحراريَِّة في المنزِل، واقتراحاتِِه 
في تصميِم الكّماداِت، وحافظِة الطَّعاِم، وأساعُدهُ على الوصوِل إلى مصادِر المعرفِة حوَل خطِر الحرارِة على جسِم اإلنساِن، وأهميَِّة 

الكّماداِت، والطّرائِق األخرى في تخفيِض درجِة حرارِة الجسِم عنَد التّعّرِض للمرِض.
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ُح لَهُ المطلوَب مَن النَّشاِط بعَد قراءتِِه  اًل؛ لتهيئتِِه لفهِم موضوِع النَّصِّ واستيعابِِه. أوضِّ ؤاِل القبليِّ أوَّ هُ طفلي إلى قراءِة السُّ الطّريقةُ: أوجِّ
، وأراجُع مَعهُ حلَّ المهّماِت.  النَّصَّ

  الرياضياُت: أصّمُم كّمادتي بنفسي

سِم المرفِق بالنَّشاِط على اإلجابِة، وأطلُب إليِه تعريَف كلٍّ مْن تشابِه  الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة مهّماِت النَّشاِط، واالستعانِة بالرَّ
ُد مْن  المضلَّعاِت وتكافئِها، وأوّجهُهُ إلى االستعانِة باأللواِن لتلويِن األشكاِل المتشابهِة، وأتابُع رسَمهُ التَّصميَم المطلوَب في النَّشاِط، وأتأكَّ

راتِِه.  ِة رسِمِه واختياِرِه  األبعاَد اختياًرا صحيًحا، وأتابُع حلولَهُ، وأستمُع لمبرِّ صحَّ
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