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 اللغةُ العربيةُ:  أصابُع ورديةٌ
 - أتأمُل العبارةَ اآلتيةَ، وأناقُش فيها زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي بعَد البحِث والتقّصي عنها: 

"إجراُء الفحِص الطبيِّ قبَل الزواِج إهداٌر للوقِت والماِل؛ ألنَّ ترتيباِت الزواِج ستستمرُّ ولْن تتوقَف مهما كانَْت نتيجةُ التحاليِل الطبيِة".
- اقرأ النصَّ اآلتَي بعنواِن )أصابُع ورديةٌ( قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن،  ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه:  

     "كاَن كلُّ شيٍء هادئًا أعلى الدرِج؛ فجعلَني أشعُر بشيٍء مَن القلِق، هْل أمي بخيٍر؟ وعَدْتني أمي أْن أكوَن أوَل 
؟ وما ذلَك الصندوُق؟ كاَن  مْن يراهُ، الحظتُهم يتبادلوَن حديثًا شديَد األهميِة، همْسُت إلى أبي: أيَن هَو؟ هْل هَو صبيٌّ
مجرَد جهاِز حضانٍة، إنهُ صندوٌق خاصٌّ باألطفاِل الذيَن يحتاجوَن إلى مزيٍد مَن الدفِء، لْم أكْن قادرةً بَْعُد على تخيِّل 

الطفِل، كْنُت أعرُف بعقلي أنَّهُ مَن المحزِن أْن يكوَن أخي ُمختلِفًا عِن األطفاِل.

 كْنُت في المدرسِة عنَدما أحضَر والداي أخي الصغيَر إلى البيِت مَن المستشفى، كاَن باستطاعتي أْن أعرَف أنَّ شيئًا 
، ربما كانَِت الرائحةُ هَي التي أعطتني لمحةً ما، كانَْت هناَك هبّةٌ خفيفةٌ  ُمدِهًشا حدَث بمجرِد أْن فتْحُت الباَب األماميَّ
مْن نكهِة طفٍل، فألقْيُت حقيبتي، وركْضُت أعلى الدرِج. كانَْت أمي تُهيِّئُهُ للنوِم، وهَي أكثُر سعادةً مما كانَْت عليِه في 
األياِم الماضيِة، قالَْت أمي: تعالَْي وشاهديِه يا فرُح، رفْعُت طرَف الغطاِء الصغيِر، ورأْيُت أطراَف أصابِعِه الناعمةَ 
ا، والعروُق بارزةً فيِه بوضوٍح،  مثَل بتالِت األزهاِر، كانَْت عيناهُ مغمضتيِن،  ووجهُهُ ُمسطًَّحا ورأُسهُ صغيًرا جّدً
كانَْت أمي تبتسُم وهَي تقوُل: بعُض األطفاِل يولدوَن مَع سبعٍة وأربعيَن كروموسوًما، إنّهُ كروموسوُم الحبِّ الذي 
تميزوا بِه مَن اآلخريَن. ربما كْنُت في الثانيةَ عشرةَ مْن عمري، لكنني كْنُت أعرُف كيَف أحبُّ أخي وأعتني بِه، كْنُت 
أتشّوُق إلى البيِت؛ ألحمَل أخي وأحتضنَهُ بقوٍة، كْنُت أالحظُ أنَّهُ قصيُر القامِة، وأنَّ رقبتَهُ أضعُف مْن أْن تحملَهُ، ومَع 
ذلَك فهَي لْم تنقْص مْن سعادتي بوجوِد أخي الصغيِر الذي كاَن ُمختلِفًا عِن اآلخريَن بابتسامتِِه، وأصابِعِه الورديِة 

الصغيرِة، وخصلِة َشْعِرِه األشقِر".

                                                                من رواية "سماء وردية في الصباح، أصابُع ورديةٌ"، وليد أبو بكر، بتصرف

نشاُط )1(: التقانُة الحيويُة

ُم أدائي:أتعلُم أْن: أقيِّ

ًرا المفرداِت والتراكيَب 	  أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، ُمفسِّ
الواردةَ فيِه، ُمناقًِشا زمالئي في مضاميِن ما أقرأُ وأكتُب.

أَصَف شكَل DNA ومكوناتِِه ومراحَل تضاعفِِه، ُمقاِرنًا االنقساَم المتساوَي باالنقساِم 	 
ًحا مفهوَم التقانِة الحيويِة وتطبيقاتِها. المنصِف مْن حيُث نواتُج كلٍّ منهما، ُموضِّ

أوظَّف الجذَر التربيعيَّ لعدٍد ما في حلِّ مسائَل حياتيٍة.	 
أحد 	  قراءتي  أثناء  في   scanning and skimming القراءِة  إستراتيجيتَي  أوظف 

النصوص.

، وأوراٍق ملونٍة، والصٍق، ولوحٍة كرتونيٍة. أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومجالٍت علميٍة، ومعجوٍن منزليٍّ
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ال       أوًل: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع مجموعٍة مْن زمالئي:

- أكتُب الفكرةَ العامةَ في النصِّ في جملٍة مْن إنشائي.
- أبحُث عْن معاني المفرداِت اآلتيِة في المعجِم: همست، لمحة، هبّة، بارزة، العروق.

- أحّوُل الجملتيِن المكتوبتيِن بخطٍّ غامٍق في النصِّ مَن المبنيِّ للمعلوِم إلى المبنيِّ للمجهوِل مَع تغييِر ما يلزُم.
ا. - أعرُب الكلماِت الملونةَ في النصِّ إعرابًا تاّمً

- أفّكُر في السبِب الذي جعَل فرَح تظنُّ أنَّ أخاها ُمختلٌِف عِن اآلخريَن قبَل أْن تراهُ. 
: "بعُض األطفاِل يولدوَن مَع سبعٍة وأربعيَن كروموسوًما، إنّهُ كروموسوُم الحبِّ الذي  - أبيُّن المقصوَد بعبارِة األمِّ

تميزوا بِه مَن اآلخريَن".
-  أفسُر داللةَ تشبيِه أصابِع الطفِل الصغيِر ببتالِت األزهاِر.

      ثانيًا: أكتُب مقالةً ُمعبًِّرا فيها عْن موضوِع األمراِض الوراثيِة، ُمتَّبًِعا الخطواِت اآلتيةَ:
- ألتزُم عناصَر المقالِة: المقدمةَ، والعرَض، والخاتمةَ.

، أْو قصٌص واقعيةٌ شاهْدتُها في محيِطنا أْو سمْعُت  - أوظُّف الشواهَد المختلفةَ التي تدعُم الفكرةَ )شواهُد مَن النصِّ
عنها، أْو معلوماٌت درستُها في مبحِث العلوِم، أْو أسأُل طبيبًا، وغيُر ذلَك(.

- أتبادُل قراءةَ المقالِة مَع زمالئي لتقييِم أدائِنا، ثمَّ أناقُشهْم في موضوِع األمراِض الوراثيِة، مدّعًما رأيي باألدلِة.

 العلوُم: المادةُ الوراثيةُ وأسراُر الحياِة







 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ِف أسرارِه الخليِة ومكوناتِها الوراثيِة، كانَْت سعيدةً لوجوِد وحدِة الوراثِة   المادةُ الوراثيةُ: تَملََّك فرَح الفضوُل لتعرُّ
والتكاثِر في كتاِب العلوِم، فقْد توقَعْت أْن تتعلَم الكثيَر عْن ذلَك الموضوِع عْن طريِق تنفيِذها مجموعةً مَن األنشطِة 

 . الخاصِة بالمادِة الوراثيِة مَع زميالتِها في الصفِّ

 أستذكُر وأحَد زمالئي تركيَب الخليِة والمادةَ الوراثيةَ باالستعانِة 
ُن ثالَث عباراٍت صحيحٍة عِن الصورِة،  بالكتاِب المدرسيِّ وأدوِّ
ثمَّ نتبادُل ما كتْبنا مْن عباراٍت، ونتحقُق مْن صحتِها باالستعانِة 

بالكتاِب  ومصادِر المعرفِة المتاحِة عبَر الرمِز سريِع االستجابِة QR code، ونعرُض ذلَك على بقيِة زمالئِنا. 

هُ   أبني  مْن موادَّ بسيطٍة مَع أحِد زمالئي أْو أفراِد أسرتي نموذَج DNA، وأصمُم شريطًا وأطابقُهُ بالشريِط الذي أعدَّ
سريِع  الرمِز  على  المتاِح  والفيديو  بالكتاِب  مستعينًا  انطباقًا صحيًحا،  النيتروجينيِة  القواعِد  انطباَق  ُمراعيًا  زميلي، 
االستجابِة QR code، ثمَّ أعرُض وزميلي نموذَج DNA في معرِض الصفِّ للمشاريِع، ونستعرُض نماذَج زمالئِنا 
، مقيِّميِن نماذَج DNA وفقًا لمؤشراِت الدقِة والجماِل في التصميِم وصحِة االرتباِط في القواعِد النيتروجينيِة. في الصفِّ
التقانةُ الحيويةُ: قرأَْت فرُح باهتماٍم مقالةً عْن التقانِة الحيويِة )التكنولوجيا الحيويِة( الذي يبحُث في التعامِل مَع الكائناِت 
الحيِة على مستوى الخليِة ومكوناتِها؛ بهدِف تحسيِن الصفاِت الوراثيِة، فهَو يركُز على الجانِب الجينيِّ وطرائِق نقِل الجيناِت 

. مْن كائٍن حيٍّ إلى آخَر، وذلَك مْن أجِل تعديِل أْو تحسيِن صفٍة معينٍة في الكائِن الحيِّ
سألَْت فرُح: هْل يمكُن أْن أدرَس هذا التخصَص في المستقبِل؟ ما الذي يمكُن أْن يقدَمهُ الباحثوَن في ما يتعلُق باالختالالِت 
التي يمكُن أْن تحدَث للمادِة الوراثيِة وتؤثَر في األجنِة؟ وهْل يمكُن أْن تُعالَِج بعَض األمراِض الوراثيِة أْو تحوَل دوَن حدوثِها؟
أماَم  البيئِة(، وأقدُم عرًضا  القديمِة،  الحياِة   ، الطبِّ )الزراعِة والغذاِء،  الحيويِة:  التقانِة  أحِد مجاالِت  أبحُث في   •    

زمالئي وأفراِد أسرتي عْن أهميِة هذا العلِم وبعِض اإلنجازاِت في هذا المجاِل. 
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  الرياضياُت: ُمختلٌِف وُمندِمٌج
تعلُم فرُح أنَّ أخاها سامًرا ُمختلٌِف، تحبُّهُ وترعاهُ، وكاَن مِن اهتماِمها ورعايتِها لَهُ أْن 

جعلْتهُ يندمُج مَع المجتمِع خارَج البيِت ومَع األطفاِل في عمِرِه. 
ركوِب  على  تساعُدهُ  لمنزلِهْم،  المجاورِة  الحديقِة  إلى  سامًرا  تأخَذ  أْن  فرُح  اعتاَدْت 

األرجوحِة واللعِب بالرماِل مَع األطفاِل. والركِض في الساحاِت.  
• جلَسْت فرُح تساعُد أخاها في أثناِء لعبِِه في الساحِة الرمليِة مَع األطفاِل. إذا كانَِت الساحةُ 

مربعةَ الشكِل ومساحتُها 60 متًرا مربًعا، فأقّدُر طوَل ضلِعها ألقرِب عدٍد صحيٍح.
• ينتظُر كلُّ طفٍل دوَرهُ ليركَب األرجوحةَ بعَد أْن ينتهَي سامٌر. 

العالقةَ بيَن زمِن مدِة تأرجِح األرجوحِة T بالثواني، وطوِل الحبِل L  باألمتاِر.  T 2
=

4
10

2

L ُتمثُل المعادلة

إذا كاَن طوُل حبِل األرجوحِة في الحديقِة 4 أمتاٍر، فأجُد زمَن مدةَ التأرجِح بالثواني في أبسِط صورٍة ممكنٍة. 
  • أجرُب تغييَر أطواِل الحبِل في األرجوحِة، وأجُد زمَن مدِة التأرجِح في كلِّ حالٍة، وأكتُب استنتاجي عْن عالقِة 

طوِل الحبِل بزمِن التأرجِح. ثمَّ أناقُش معلمي وزمالئي كيَف سيساعُد ذلَك عنَد بناِء أرجوحٍة منزليٍة.
  تحتوي الحديقةُ ثالثةَ أحواٍض مربعٍة بمساحاٍت مختلفٍة مزروعٍة باألشجاِر واألزهاِر، الحوُض األوُل مساحتُهُ 45 

متًرا مربًعا، الحوُض الثاني طوُل ضلِعِه باألمتاِر: 
ًرا إجابتي.   • أحدُد طوَل ضلِع الحوِض الثالِث الذي مساحتُهُ أقلُّ مَن الحوِض األوِل وأكبُر مَن الحوِض الثاني. ُمبرِّ
• إذا أراَدْت إدارةُ الحديقِة تسييَج كلِّ حوٍض مَن األحواِض الثالثِة، فما طوُل السياِج الذي سيُسيَُّج بِه كلُّ حوٍض؟ 

أقارُن إجابتي بإجاباِت 5 مْن زمالئي.

 DNA Detective :ُاللغةُ اإلنجليزية 
Hi, I am George Amato,  and I'm a molecular biologist. Sometimes the government calls me to 
help solve mysteries, like this time in 1993. One of their officers told me he had spotted some 











m2 5

suspicious packages at Kennedy Airport in New York City. These boxes contained handbags and shoes. 

By looking at the pattern on the reptile skins, the officer had a hunch they were made from Yacaré caiman, 
a relative of the crocodile and alligator.
My blood started to boil. “But the  Yacaré caiman  is a protected species,” I said into the phone. “Bringing 
skins of that animal into the U.S. is against the law!”
“Exactly!” said the guy at the U.S. Fish and Wildlife Service. “That’s why the officer seized the shoes and 
handbags from the reptile skin importer.”
“So, what’s the problem?” I asked.
“The importer said it was not a protected caiman,” he said.
The importer claimed that it‘s impossible to tell the difference between caimans just by comparing skin 
patterns. This disagreement went to court. And that‘s where I came to the rescue.
First, I took samples of the reptile skins to my lab at the American Museum of Natural History. Then, I 
made lots of copies of the DNA, so it was easier to study. Next, I used a machine to figure out the DNA’s 
sequence, which looks like a long string of
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ال letters.  Finally, I compared this skin’s sequence with other crocodilian sequences in 

our DNA computer library. It was a perfect match to the Yacaré caiman! Those shoes 
and handbags were definitely made from a legally protected species.
I gave this report to the judge. Based on the DNA evidence, the judge agreed that the 
skins were illegal. The skins were taken away and the importer had to pay a fine.
Source: https://www.amnh.org/explore/ology/genetics/dna-detective
      1( I will scan the text for words/phrases written in bold and write them below. Next, I will write the 

definitions in my notebook. 
2( I will decide if each statement is true/false. If it is false, then I will write the correct information in 

my notebook. 
a( The boxes at the airport were full of shoes and clothes.  _______________________
b( The Yacaré caiman is a relative of the crocodile and alligator. ____________________
d( A DNA’s sequence is like a long string of letters. __________________________



أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

إرشاداٌت لألسرِة

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر. يمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِة بالرمِز 

سريِع االستجابِة.
  اللغةُ العربيةُ: أصابُع ورديةٌ

الطريقةُ: أساعُد طفلي على تأمِل العبارِة الواردِة بدايةَ النشاِط، والتفكيِر فيها تفكيًرا ناقًدا، وأناقُشهُ في طرائِق الحدِّ 
 . النصِّ في مضموِن  للمعاييِر، وأناقُشهُ  الجهريِة وفقًا  القراءِة  أدائِِه في  تقييِم  في  الوراثيِة، وأدعُمهُ  مَن األمراِض 

أساعُد طفلي على البحِث عِن المعلوماِت لكتابِة المقالِة، وعلى اختياِر األدلِة التي تساعُدهُ.
  العلوُم:  المادةُ الوراثيةُ وأسراُر الحياِة 

الطريقةُ: أساعُد طفلي على الرجوِع إلى مصادِر المعرفِة والفيديوهاِت على البادلت، وتجهيِز الموادِّ التي يحتاُج إليها في 
. أستمُع لعرِضِه إنتاَجهُ وألهميِة المادِة الوراثيِة في الخليِة، وأستمُع لما توصَل  إعداِد نماذِج DNA وأطواِر االنقساِم الخلويِّ
إليِه مِن استنتاجاٍت في نشاِط )ماذا لْو؟(. أدعُم طفلي في بحثِِه عْن أهميِة التقانِة الحيويِة وإنجازاتِها في خدمِة البشريِة والحياِة.

 الرياضياُت: ُمختلٌِف وُمندِمٌج
الطريقةُ: أساعُد طفلي على الرجوِع إلى المصادِر في كتابِِه المدرسيِّ ومنصِة "درسك"، باإلضافِة إلى المصادِر 

المتوافرِة على البادلت؛ الستذكاِر ما تعلَمهُ عِن الجذوِر التربيعيِة والجذوِر الصّماِء وتوظيفِها في حلِّ المعادالِت.
 DNA Detective :ُاللغةُ اإلنجليزية 

 .Padlet ُرهُ أنهُ يمكنُهُ االستماُع للنصِّ على ". أُذكِّ الطريقةُ: أساعُد طفلي وهَو يقرأُ نصَّ "محقُق الحمِض النوويِّ
 )skimming( َّهَي مهاراٌت قرائيةٌ تتطلُب الممارسةَ. أخبُرهُ أن )skimming & scanning( َّأشرُح لطفلي أن
ا بسرعٍة للحصوِل على فكرٍة عامٍة عنهُ، فال يحتاُج القارئ إلى قراءِة كلِّ كلمٍة – يقرأُ الكلماِت  هَو عنَدما تقرأُ نّصً
ا بسرعٍة، سطًرا سطًرا، باحثًا عِن الكلماِت الرئيسِة  والجمَل الرئيسةَ فقْط - أما )scanning(، فهَو عنَدما تقرأُ نّصً
والتواريِخ واألسماِء واألرقاِم، وهِذِه المهارةُ مفيدةٌ عنَدما يحتاُج القارُئ إلى إجاباٍت ألسئلٍة محددٍة. أشجُع طفلي على 

. إجابِة السؤاليِن اللذيِن يلياِن النصَّ


