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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم ٣70 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة.

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا

وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر. ويخضع لالستثناء

التشريعي المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

من  المكتوب  اإلذن  على  الحصـول  دون  من  الكتاب  هذا  من  جـزء  أي  نسخ  يجوز  ال 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم فى سلطنة ُعمان.

الطبعة التجريبية 2018م

ُطبعت في سلطنة ُعمان

ت مواءمتها من دليل المعّلم - العلوم للصف السادس - هذه نسخة تمَّ

مـن سلسـلة كامبريدج للعلوم في المرحلة األسـاسـية للمؤلفين فيونا باكستر وليز ديلي.

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم

ومطبعة جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017

ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّر أو دقة المواقع اإللكترونية

المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 
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تقديم
الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين. وبعد ،،،
انطالًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه 
الله ورعاه - بضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات 
على  والتعليم  التربية  وزارة  حرصت  وبرامجه،  وخططه  التعليم  سياسات  ومراجعة  المستقبلية، 
تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، 
الحياتية  والعلوم  المعرفة،  اقتصاد  في  العالمية  المستجدات  مع  ولتتواكب  المستقبلية،  وتطلعاته 
المختلفة، بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة 

للسلطنة.
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدًءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه. 
وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساًقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
البحث والتقصي واالستنتاج لدى  تنمية مهارات  الدولية؛ من أجل  المعايير  المادتين وفق  هاتين 
المسابقات  في  التنافسية  قدراتهم  وتطوير  المختلفة،  العلمية  للظواهر  فهمهم  وتعميق  الطالب، 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
التعليم  ألهداف  محقًقا  جاء  واتجاهات  وقيم  ومهارات  معارف  من  يحويه  بما  الكتاب  هذا  إن 
وصور  أنشطة  من  يتضمنه  بما  للبلد  الثقافية  والخصوصية  العمانية،  للبيئة  وموائًما  السلطنة،  في 
المصادر  من  غيره  إلى  باإلضافة  الطالب  لتعلم  الداعمة  المعرفة  مصادر  أحد  وهو  ورسومات، 

المختلفة. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز  الوطن  لهذا  خدمة  السامية؛  التربوية  الرسالة  أهداف 

حضرة صاحب الجاللة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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viiالعلوم للصف السادس

مقــدمــــة

من  العلوم  منهاج  إطار  ُوفق  ُعَمان  سلطنة  في  والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  الُعلوم  ة  لمادَّ المعّلم  دليل  تطويُر  تّم 

الذي  عم  الدَّ وتوّفر  المادة  ِم  لتعلُّ ممتعًة، وسهلًة، ومرنًة  السلسلة طريقًة  وُتقدم هذه  األساسية.  للمرحلة  كامبريدج 

التعامل  على  الطالب  تشّجع  فهي  نفسه،  الُعَماني  المنهاج  أهداف  مع  وتماشًيا  والمعّلم.  الطالب  من  كّل  يحتاجه 

بفاعلية مع المحتوى، وتطوير مهارات االستقَصاء العلمّي، إلى جانب المعرفة العلمّية.

ُيقّدُم دليل المعّلم دعًما مكثًَّفا لهذا الصف وفق إطار المنهاج، ويعطي إشارات مرجعّية مرتبطة بكتاب الطالب وكتاب 

النّشاط، تساعد المعّلم على االستفادة القصوى منها جميًعا. هذا باإلضافة إلى مجموعة متنّوعة من أفكار للتدريس 

يمكنه االختيار منها. 

يتكّون دليل المعّلم من الأق�سام الرئي�سية التالية: 

أفكار للتدريس :

يقّدم هذا القسم مجموعة كبيرة من األفكار التي يمكن استخدامها لتقديم الموضوعات وشرحها في الصف. يشمل 

باستخدام  مرتبطة  ومقترحات  الفردية(،  الفروق  )مراعاة  التعليم  وتفريد  والتقييم،  الصفية،  لألنشطة  أفكاًرا  ذلك 

الشبكة العالمية لالتصاالت الدولّية )اإلنترنت( وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ICT). إن أفكار التدريس 

المختلفة متوّفرة على القرص المدمج.

أوراق العمل:

توّفر التشكيلة الكبيرة والمتنوعة من أوراق العمل تمارين وأنشطًة إضافيًَّة للطالب إلى جانب تلك الواردة في كتابي 

الطالب والنشاط، مع العلم أن بعًضا منها يهدف إلى دعم أنشطة كتاب الطالب. إنَّ أوراق العمل هي األخرى ُمتوّفرة 

على القرص الُمدمج. 

إجابات األسئلة:

يقّدم دليل المعّلم إجابات لكافَّة األسئلة الواردة في كتاب الطالب، وكتاب النشاط، وأوراق العمل الموجودة في 

هذا الدليل. 

نتمنى لكم االستمتاع بهذه السلسلة.

Book 1.indb   7 7/18/18   2:09 PM



Book 1.indb   8 7/18/18   2:09 PM



الوحدة الأولى: ج�سم الإن�سان
اأفكار للتدري�س

22 ............................................ 1-1  أعضاء الجسم
24 .................................................... 1-2  القلب
1-3 دقات القلب والنبض...................................... 27
30 .......................................... 1-4 الرئتان والتنفس 
33 ......................................... 1-5  الجهاز الهضمي 
35 ....................................... 1-6  ما وظيفة الكليتين؟
37 ........................................ 1- 7  ما وظيفة الدماغ؟
1- 8 تحقق من تقدمك......................................... 40

اأوراق الم�سادر
42 ........................................... 1-5 مطابقة األعضاء

اأوراق العمل
1-1 تسمية أعضاء الجسم...................................... 43

  . 1-2 أ  كيف اكتشف ابن النفيس الدورة
الدموية الصغرى......................................... 44
45 ................ 1-3ب كيف شرح ويليام هارفي الدورة الدموية
47 ...................................... 1-3 أ مقارنة دقات القلب
49 .............. 1-3ب ارسم تمثياًل بيانًيا باألعمدة لمعدل النبض
50 ................... 1-3ج ارسم رسمًا بيانيًا خطيًا لمعدل النبض
1-4 استقصاء معدل التنفس.................................... 51
1-5 استقصاء حول عملية الهضم في الفم...................... 53
54 ................ 1-6 من أين تحصل على السوائل في جسمك؟ 
55 ......................................... 1-7 مقارنة كتل الدماغ
56 ....................... 1-8 مراجعة عن أعضاء الجسم وأجهزته

الوحدة الثانية: الكائنات الحية فى البيئة
اأفكار للتدري�س

 2-1 ا لسالسل الغذائية في الموطن 
60 ......................................... الطبيعي المحلي 
61 ........................... 2-2 السالسل الغذائية تبدأ بالنباتات

2-3 الكائنات الحية المستهِلكة في السالسل 
63 .................................................. الغذائية
65 .......... 2-4  السالسل الغذائية في الَمواطن الطبيعية المختلفة
66 .............................................. 2-5 إزالة الغابات
68 .............................................. 2-6 تلوث الهواء

70 ......................................... 2-7 األمطار الحمضية
2-8 إعادة التدوير.............................................. 72
75 ............................................. 2-9 االعتناء بالبيئة
76 ....................................... 2- 10 تحقق من تقدمك

اأوراق العمل
78 ...................................... 2-3 الكائنات الُمستهِلكة
2-5أ وانجاري، »سيدة البيئة« في كينيا.......................... 79
80 .................... 2-5ب جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة
81 ............................................ 2-5ج إزالة الغابات
82 ........................................... 2-6أ تلوث الهواء 1
83 ......................................... 2-6ب تلوث الهواء 2
2-7  تأثير األمطار الحمضية على المباني الحجرية.............. 84
85 ............................. 2-8أ إعادة تدوير العلب الزجاجية
86 ....................... 2-8ب اصنع مردم النفايات الخاص بك

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة
اأفكار للتدري�س

 3-1  التغيرات القابلة للعكس 
91 ............................. والتغيرات غير القابلة للعكس
94 ............................... 3-2 خلط المواد الصلبة وفصلها
97 ................ 3-3  المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان
3-4  فصل المواد غير القابلة للذوبان......................... 100
103 ............................................... 3-5  المحاليل
107 ................ 3-6 كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟
110 ............... 3-7   كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟
3- 8 تحقق من تقدمك....................................... 113

اأوراق العمل
115 ................ 3-1 استقصاء التغيرات التي تطرأ على المواد 
116 ......................................... 3-2 فصل المخاليط
117 ............................. 3-3 مالحظة المخاليط ورسمها 
118 .......................... 3-5أ ما الذي تعرفه عن المحاليل؟ 
120 ...... 3-5ب  ما كمية السكر التي يمكن أن تذوب في الشاي؟ 
121 ................. 3-6 أ تفسير تمثيل بياني يوضح زمن الذوبان 
122 ..................... 3-6ب استقصاء ذوبان مسحوق الغسيل
124 .............. 3-6ج تحّديد األنماط ورسم تمثيل بياني خطي 
3-7 مقارنة معدالت ذوبان السكر............................ 126

ixالعلوم للصف السادس

المحتويات

01. Intro.indd   9 7/25/18   1:57 PM



ال�ستق�ساء العلمي

جميع  العلمي  االستقصاء  يتناول  عنه.  الناتجة  البيانات  االستكشاف وتقييم  عن  الناتج  بالتفكير  العلمي  االستقصاء  يرتبط 

التعليمي ، بل تم  ًصا لالستقصاء العلمي في السياق  مجاالت العلوم. لذلك، لم يتضمن إطار المنهاج قسًما منفصاًل مخصَّ

دمجه في مختلف مجاالت المحتوى التعليمي.  

وتدمج سلسلة العلوم هذه االستقصاء العلمي مع المحتوى. وتساهم أنشطة كتاب الطالب في تحقيق أهداف االستقصاء 

التي  دة في إطار المنهاج. ويتم دعم تلك األنشطة من خالل مقترحات إضافية لألنشطة وأوراق العمل  العلمي المحدَّ

وتقييم  لالستقصاء  التخطيط  على  ز  تحفِّ تمارين  على  يحتوي  الذي  النشاط  كتاب  إلى  إضافة  المعّلم،  دليل  يتضمنها 

البيانات.

يتضمن كتاب الطالب قسًما بعنوان »مهارات االستقصاء العلمي« الذي يشمل المهارات التى يجب التركيز عليها. ويمكن 

استخدام هذا القسم لدعم الطالب عند الحاجة. 

فيما يأتي، نقدم موجًزا حول أهداف االستقصاء العلمي بحسب إطار منهاج كامبريدج للعلوم للصف السادس. ولكل هدف 

من أهداف االستقصاء العلمي، نقّدم خلفية معرفية بشكل يناسب المستوى المتوقع اكتسابه من الطالب في هذه المرحلة. 

باإلضافة إلى ذلك، نقدم أيًضا أمثلة حول األنشطة المقترحة والتي تساعد الطالب على تطوير كل مهارة. 

الأفكار والأدلة

6Ep1  يدرس كيف قام العلماء بجمع أدلة من المالحظة والقياس مع التفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة وتفسيرات 

للظواهر .يجب أن يكون الطالب قد فهموا اآلن أن العلماء يقومون بالمالحظة وطرح األسئلة وإجراء استقصاءات 

لجمع األدلة بهدف البحث عن إجابات لألسئلة وتفسيرات لألدلة التي حصلوا عليها. وهذا يعني أن العلوم تمثل 

جهًدا إنسانًيا يتطلب طرًقا جديدة في التفكير لتفسير المالحظات حول ما يجري في العالم.

6Ep2 يجمع األدلة والبيانات الختبار األفكار بما في ذلك التنبؤات.

في هذه المرحلة، يقوم الطالب باالستقصاء الختبار فكرة أو توقع. يجمع الطالب أثناء االستقصاء األدلة والبيانات التي 

ستبين صحة الفكرة أو التنبؤ من عدمها. على سبيل المثال، في نشاط 1-3، يتنبأ الطالب بتأثير التمارين الرياضية على 

معدل النبض ويجمع األدلة الختبار مدى صحة تنبؤه. في ورقة العمل 3-5ب، يجمع الطالب األدلة الختبار تنبؤه حول 

كمية السكر التي يمكن أن تذوب في الشاي. 

العلوم للصف السادس x
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التخطيط لال�ستق�ساء العلمي

6Ep4 يتنبأ بما سيحدث بناًء على المعرفة العلمية والفهم.

في الغالب يكون لدى الطالب فكرة جيدة عما سيحدث في استقصاء ما قبل تنفيذه، ويكون ذلك على أساس المعرفة 

العلمية التي لديه بالفعل. اطلب إلى الطالب التنبؤ بما سيحدث وتسجيل تنبؤاتهم، ثم بعد ذلك يمكنهم مقارنة النتائج 

بالتنبؤات بعد انتهاء االستقصاء. 

على سبيل المثال، في نشاط 2-6، يتنبأ الطالب أي من الشرائح ستلتقط جزيئات أكثر من األتربة بناًء على ما اكتشفه حول 

مصادر تلوث الهواء.

6Ep5 يختار األدلة التي عليه جمعها الستقصاء سؤال، ويتأكد من جمع األدلة الكافية.

في هذه المرحلة، يجب أن يطور الطالب مهارة تحديد كيفية استقصاء سؤال ما. أثناء مرحلة التخطيط، يجب أن يفكر 

الطالب في األدلة التي يحتاج جمعها ويحاول التأكد أن األدلة كافية.

6Ep6 يحّدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.

في هذه المرحلة، نطور مفهوم العوامل عن طريق جعل الطالب يحدد العوامل المرتبطة بموقف معين. على سبيل المثال، 

في أسئلة الموضوع 1-3، يحدد الطالب العوامل التي تؤثر على معدل النبض.

6Ep7 يختار األدوات التي يجب استخدامها.

الطالب في الصف السادس يجب أن يكون قادًرا على اختيار األدوات التي يحتاج إلى استخدامها إلجراء استقصاء. في 

بعض األنشطة، ستوفِّر للطالب مجموعة من األدوات التي قد يتطلبها كل نشاط وعلى الطالب تحديد ما يحتاجه.

على سبيل المثال، يختار الطالب األدوات التي يحتاج إلى استخدامها في ورقة العمل 3-5ب، عندما يستقصي كمية 

السكر التي تذوب في الشاي.

الح�سول على الأدلة وعر�سها

6Eo1 يقوم بعمل مجموعة متنوعة من المالحظات والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة بشكل صحيح.

يجب على الطالب الحصول على األدلة عن طريق تسجيل مالحظات ذات صلة وقياسات من استقصاءات عملية ومن 

البحث في كتب ومواقع إلكترونية مناسبة لعمر الطالب أو من أشخاص يعرفهم. يجب على الطالب القيام بذلك بالعمل 

في مجموعات صغيرة أو بمفرده. ويشمل ذلك تسجيل مالحظات حول ما تم رؤيته أو االستماع إليه أو لمسه وإيجاد 
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المثال، عند فرز  التعامل مع األدلة، على سبيل  الطالب إلى دعم وتوجيه في  معلومات من مصادر مختلفة. قد يحتاج 

المعلومات ذات الصلة. 

تعتمد كل الموضوعات على مهارات االستقصاء العلمي إلى حد ما. لذلك، لم يتم ذكرها دائًما في األهداف المدرجة 

لكل موضوع في دليل المعّلم.

توجد أمثلة على مهارة االستقصاء العلمي في نشاط 2-1، حيث يجب أن يالحظ الطالب موطنًا بعناية ليكون قادًرا على 

تحديد النباتات والحيوانات وكيف تتفاعل تلك الحيوانات والنباتات. في ورقة العمل 2-5أ، يجري الطالب بحًثا عن 

جوائز نوبل للسالم. 

6Eo2 يقرر متى تكون هناك ضرورة للتحقُّق من المالحظات والقياسات عن طريق التكرار إلعطاء بيانات أكثر موثوقية.

في هذه المرحلة، يعرف الطالب أننا نحتاج في بعض األحيان لتكرار القياسات للتأكد من صحتها. على سبيل المثال، إذا 

كنا نستخدم أداة قياس مثل مقياس الحرارة )الترمومتر( بشكل غير صحيح، لن تكون القياسات دقيقة. بالرغم من ذلك، 

فإن السبب الرئيسي لتكرار القياسات هو التأكد أنها موثوقة وأنها تصلح لكل مرة نعيد فيها االستقصاء أو االختبار. في 

هذه المرحلة، يجب أن يكون الطالب قادًرا على اتخاذ القرار عندما نحتاج لتكرار القياس.

6Eo3 يستخدم الجداول والتمثيل البياني باألعمدة والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

بياني باألعمدة  بيانات رقمية أو َكميَّة في جداول وتمثيل  في هذه المرحلة، يجب على الطالب عمل قياسات وعرض 

ورسوم بيانية خطية. يجب على الطالب أن يكون قادًرا على تحديد أي الطرق أفضل لعرض النتائج. 

على سبيل المثال، في نشاط 2-6 ُيسجل الطالب النتائج في الجدول المعطى له في ورقة العمل 2-6أ ويستخدم التمثيل 

البياني باألعمدة في ورقة العمل 2-6ب. في ورقة العمل 3-6ج، يرسم الطالب رسم بياني خطي لتمثيل الوقت الذي 

استغرقه السكر ليذوب في درجات حرارة مختلفة. 

النظر في الأدلة ومقاربتها

6Eo4 يعقد مقارنات.

يمارس الطالب هذه المهارة في مواقف عديدة. على سبيل المثال، في نشاط 2-7، يقارن الطالب بين نبات مروي بمياه 

نقية ونبات آخر مروي بمياه حمضية لعرض تأثير األمطار الحمضية.

يعرض تمرين 2-5 للطالب عشرة آراء مختلفة للمقارنة بينها وتحليلها. 
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6Eo5 يقّيم النتائج المتكررة.

يجب أن يدرك الطالب في هذه المرحلة أنه كلما حصل على نتائج أكثر كلما كان من األسهل تقييم تلك النتائج والوصول 

إلى استنتاج، في نشاط 1-3، ُيقيم الطالب القياسات المتكررة لمعدالت النبض. 

6Eo6 يحّدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.

بعد جمع األدلة، يجب أن يفكر الطالب فيها ويحدد وجود أنماط أم ال، ثم يقترح تفسيًرا للنمط بناًء على ما تعلمه حتى 

اآلن. في هذه المرحلة، يجب على الطالب أيًضا البحث عن نتائج ال تتناسب مع النمط ويحاول تفسيرها.

نتائجهم  الطالب  يقارن  وفرزها.  القمامة  مجموعات لتفريغ  في  الطالب  يعمل   ،9-2 نشاط  في  المثال،  سبيل  على 

ويحددون األنماط في النتائج ويحاولون تفسير تلك التي ال تناسب النمط العام. في ورقة العمل 3-1أ، يحدد الطالب 

النمط الذي يربط بين حجم الكائن الحي وسرعة دقات قلبه. في ورقة العمل 1-7، يجد الطالب نمًطا في كتلة الدماغ 

عند مقارنته بكتلة الجسم في كائنات حية مختلفة كما يحدد القياس الذي ال يناسب النمط.

6Eo7 يستخدم النتائج الستخالص االستنتاجات وتقديم المزيد من التنبؤات.

في نهاية االستقصاء، يجب أن يفسر الطالب النتائج أو البيانات وأن يصل الستنتاج بناًء على النتائج. على سبيل المثال، 

في ورقة العمل 1-5، يستخلص الطالب استنتاًجا عن تحليل النشا في الفم من النتائج التي حصل عليها. يمكن للطالب 

التنبؤ بالمزيد بناًء على هذه االستنتاجات.

6Eo8 يقترح ويقّيم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.

في بعض األنشطة، ُيطلب إلى الطالب التنبؤ بالنتائج المحتملة وتفسير سبب هذه التنبؤات لزمالئه. ثم يمكن للطالب 

مناقشة أي التنبؤات تعتقد المجموعة أنها صحيحة، بناًء على معرفتهم العلمية. يتضح ذلك في نشاط 2-6، حيث يجمع 

الطالب بيانات حول تلوث الهواء في منطقته. يتنبأ الطالب باألماكن األكثر عرضة للتلوث بسبب العوامل مثل االزدحام 

المروري ودخان المصانع ويناقش التنبؤات والنتائج مع زمالئه. في السؤال 1 في الموضوع 3-6، يقترح الطالب تفسيًرا 

للتنبؤات التي وضعها في نشاط 3-6 حول درجة حرارة المياه التي يذوب بها السكر أسرع.

6Eo9 يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما، مبينًا كيف.

إذا وضع الطالب توقعات سيرى الحًقا إذا كانت األدلة التي جمعها تدعم هذه التنبؤات. قد يكون قادًرا أيًضا على رؤية 

كيف تدعم األدلة التنبؤات.
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كانت  إذا  ما  حول  تنبؤاته  كانت  إذا  ليكتشف  البحث  ببعض  الطالب  يقوم  1-3أ،  العمل  ورقة  في  المثال،  سبيل  على 

معدالت نبض الكائنات الحية المختلفة صحيحة. في نشاط 2-7، يتنبأ بأن النبات الذي رواه بعصير الليمون سيكون 

األكثر عرضة إلظهار أضرار األمطار الحمضية عن النبات الذي ُيروى بالمياه. ويوضح كيف أن األدلة تدعم التنبؤات عن 

طريق وصف لون األوراق وحالة الساق لكل نبات. 
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xvالعلوم للصف السادس

يقدم الجدول اآلتي نظرة عامة عن المصادر المتاحة في الصف السادس من هذه السلسلة والتي تعزز أهداف االستقصاء العلمي 
ومهاراته:

دليل المعّلمكتاب الن�ساطكتاب الطالبالأهداف التعليمية

الأفكار والأدلة

6Ep1  يدرس كيف قام العلماء بجمع أدلة 
م�ن المالحظة والقياس مع التفكير 
اإلبداعي القت��راح أفك�ار جدي�دة 

وتفسي��رات للظواهر.

ورقة العمل 2-1

6Ep2  يجم�ع األدل�ة والبيان�ات الختب�ار 
األفكار بما في ذلك التنبؤات.

ورقة العمل 3-6باألنشطة 3-1، 6-1، 7-3

التخطيط لال�ستق�ساء العلمي 

6Ep4  يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة 
العلمية والفهم.

األنشطة 6-2، 7-2، 9-2، 
7-3 ،1-3

أسئلة الموضوعات 5-2، 
 ،5-3 ،4-3 ،2-3 ،8-2

7-3

أوراق العمل 1-3أ، 1-3ج، 
1-5، 3-5ب، 3-6ب

6Ep5  يخت�ار األدل�ة الت�ي علي�ه جمعه�ا 
الستقصاء سؤال، ويتأكد من جمع 

األدلة الكافية.

ورقة العمل 3-5ب، 3-6أسئلة الموضوع 7-3

6Ep6  يح�ّدد العوام�ل المرتبط�ة بموقف 
محدد.

األنشطة 3-1، 1-3

أسئلة الموضوع 5-2

ورقة العمل 1-4، 1-5تمرين 2-2

6Ep7  يخت���ار األدوات الت����ي يج��ب 
استخدامها.

األنشطة 3-2ب، 7-3 
أسئلة الموضوعات 5-3، 

7-3

أوراق العمل 1-3ب، 2-3، 
3-5ب، 3-6ب

الح�سول على الأدلة وعر�سها

6Eo1  يق��وم بعم��ل مجموع��ة متنوع�ة 
والقياس��ات  م��ن المالحظ��ات 
أدوات  الصل���ة باس�تخدام  ذات 

بسيطة بشكل صحيح. 

األنشطة 3-1، 6-1، 1-2، 
2-6، 2-7، 2-9، 3-2ب، 

4-3 ،3-3

أسئلة الموضوعات 3-2، 
8-2 ،5-2 ،4-2

تمارين 1-2، 3-2، 
4-2

أوراق العمل 4-1، 5-1، 
2-6أ، 3-6ب

ض�رورة  هن�اك  تك�ون  مت�ى  6Eo2  يق�رر 

للتحقُّق من المالحظات والقياسات 
ع�ن طري�ق التك�رار إلعط�اء بيانات 

أكثر موثوقية.

تمرين 3-1
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العلوم للصف السادس xvi

والتمثي��ل  الج��داول  6Eo3  يس�تخ��دم 
البيان�ي باألعم�دة والتمثيل الخطي 

لعرض النتائج.

األنشطة 4-2، 6-2، 9-2، 
 7-3 ،3-3

أسئلة الموضوع 7-3

أوراق العمل 1-3ب، 
1-3ج، 1-6، 2-6أ، 

2-6ب، 3-6ب، 3-6ج

النظر  فـى الأدلة ومقاربتها 

األنشطة 6Eo4 ،9-2 ،7-2 ،6-2 يعقد مقارنات.
 3-3

أسئلة الموضوعات 4-2، 
2-3 ،5-2

أوراق العمل 1-3أ، 1-7تمرين 5-2

األنشطة 6Eo53-1 يقّيم النتائج المتكررة.
أسئلة الموضوع 3-1

6Eo6  يح�ّدد األنماط في النتائ�ج والنتائج 

التي ال تبدو مالئمة للنمط.
األنشطة 6-2، 7-2، 9-2

أسئلة الموضوع 3-2
أوراق العمل 1-3أ، 1-7، تمرين 3-1 

3-6ب، 3-6ج

الس�تخالص  النتائ�ج  6Eo7  يس�تخدم 

االس�تنتاجات وتقدي�م المزي�د من 
التنبؤات.

األنشطة 6-3، 7-3

أسئلة الموضوع 5-1

أوراق العمل1-3أ، 1-4، تمرين 7-3 
1-5، 3-5ب، 3-6ج

6Eo8  يقت�رح ويقّي�م تفس�يرات للتنب�ؤات 

باس�تخدام المعرف�ة العلمية والفهم 
وُيوِصلها لآلخرين بوضوح.

األنشطة 6-2، 7-2
أسئلة الموضوعات 4-3، 

6-3

6Eo9  يحدد م�ا إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ 

ما، مبينًا كيف.
األنشطة 6-2، 7-2، 9-2، 

7-3
ورقة العمل 3-1أ
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اأفكار للتدري�س

الوحدة الأولى:  ج�سم الإن�سان1

خلفية معرفية

يتكون جسم االنسان من عدة أجهزة مختلفة تعمل مًعا لنتمكن من البقاء على قيد الحياة، كما أنها تعمل في جميع األوقات على 
القي�ام بوظائ�ف محددة معتمدًة على بعضها البعض. فمثاًل، يتكون الجهاز الهيكلي العضلي )الحركي( من العظام والعضالت 
المرتبطة بها، ووظيفته دعم الجسم والسماح بالحركة. وهناك الجهاز الدوري الذي يتكون من القلب والدم واألوعية الدموية، 
التي تضمن أن جميع أجزاء الجسم تحصل على الطعام واألكسجين، وأن الفضالت تخرج بعيًدا عن أعضاء الجسم واألنسجة. 
ا الجهاز الهضمي، فيفتت جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات أصغر يمكن امتصاصها في مجرى الدم. ولدينا أيًضا الجهاز  أمَّ
التنفس�ي ال�ذي يتك�ون من أعضاء تزّود خاليا الجس�م باألكس�جين وتتخلص من ثاني أكس�يد الكربون. ف�ي الجهاز العصبي، 
يقوم الدماغ واألعصاب بإرس�ال واس�تقبال الرس�ائل من وإلى أعضاء الجس�م؛ وهذه الرسائل تس�مح لنا بتنظيم أفعال الجسم 
ا في الجهاز اإلخراجي، تتخلص الكليتان من الش�وائب في ال�دم وتتحكم في تركيز الماء  والعملي�ات الت�ي تحدث بداخله. أمَّ
واألمالح فيه، وأثناء هذه العملية تخرج الفضالت على شكل بول. في الجهاز التناسلي، تعمل األعضاء على إنتاج الحيوانات 
المنوية في الذكور والبويضات في اإلناث، وتندمج الحيوانات المنوية والبويضات أثناء عملية التخصيب؛ فتتحول البويضات 
المخصبة إلى أجنة. بالنسبة لجهاز الغدد الصماء فهو يتكون من الغدد التي تفرز المواد الكيميائية الُمسماة بالهرمونات، والتي 

تدخل إلى الدم لتتحكم في بعض عمليات الجسم. 

تركز هذه الوحدة على الجهاز الدوري، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز اإلخراجي، والجهاز العصبي. 

الجهاز الدوري والدورة الدموية

تتمثل المهمة الرئيسية للجهاز الدوري في نقل مواد مثل األكسجين والغذاء والفضالت. 
يتكون الجهاز الدوري في اإلنسان من ثالثة أجزاء رئيسية: )1( القلب الذي يضخ الدم في أجزاء الجسم،  )2( الدم الذي ينقل 

المواد في الجسم، )3( األوعية الدموية التي تحمل الدم. 

يضخ القلب الدم في جميع أجزاء الجس�م من خالل األوعية الدموية، وهي ثالثة أنواع: الش�رايين واألوردة والش�عيرات الدموية. 
تضخ الش�رايين الدم من القلب لبقية الجس�م، ولحفظ الفرق بين وظيفة كل من الشرايين واألوردة يمكن التفكير بالتالي: الشرايين 
تنته�ي بح�رف النون مث�ل الحرف )من(، بينم�ا األوردة تبدأ بالهمزة مثل الحرف )إلى(. أي أّن الش�رايين  تض�خ الدم )من( القلب 
واألوردة تضخ الدم )إلى( القلب. وللشرايين جدار عضلي سميك ينقبض فيدفع الدم معه، ويمكن الشعور بهذا عن طريق النبض 
وتحمل الش�رايين أيًضا الدم المؤكس�ج، باستثناء الش�ريان الرئوي. أّما الشعيرات الدموية فهي عبارة عن شبكة من األوعية الدموية 
الصغي�رة  الت�ي ترب�ط الش�رايين واألوردة، وُتطلق مواًد مثل األكس�جين وجزيئات الطع�ام التي تم هضمها إل�ى الخاليا؛ كما تنقل 
�ا األوردة  فتحمل الدم إلى القل�ب، وبعضها له  الفض�الت مث�ل ثاني أكس�يد الكرب�ون بعيًدا عنها؛ وتتس�م جدرانها بأنه�ا رقيقة. أمَّ
صمامات باتجاه واحد لوقف تدفق الدم إلى الخلف، وهي أوسع من الشرايين ولها جدران أرق؛ وهي تحمل الدم غير المؤكسج، 

باستثناء األوردة الرئوية.

القلب والدورة الدموية المزدوجة

القل�ب عب�ارة عن مضختي�ن منفصلتين مرتبطتين مًع�ا، تدفع إحداهما الدم إلى الرئتين. وفي الرئتين ينتش�ر األكس�جين في الدم من 
خالل الجدران الش�عيرية الرقيقة، بينما يخرج ثاني أكس�يد الكربون من الدم؛ ثم تضخ الرئتان الدم المؤكس�ج إلى الجانب األيس�ر 

ا المضخة األخرى فتأخذ الدم المؤكسج وتضخه، تحت الضغط، إلى أجزاء أخرى من الجسم عن طريق الشرايين.  من القلب. أمَّ
مالحظة: جميع الشرايين تحمل الدم المؤكسج إلى أعضاء الجسم باستثناء الشريان الرئوي، فهو يحمل الدم غير المؤكسج من 

القلب إلى الرئتين حيث يتشبع الدم باألكسجين. 

Book 1.indb   17 7/18/18   2:09 PM



العلوم للصف السادس

  الوحدة األولى:  جسم اإلنسان

18

ويس�مى النظ�ام المكون من المضختين بالدورة الدموية المزدوجة. يعود الدم غير المؤكس�ج إل�ى الجانب األيمن من القلب، 
ويدخل الدم المؤكسج ويخرج من الجانب األيسر من القلب.

في بقية الجس�م، تمتص الخاليا األكس�جين والغذاء من الدم وُتخرج ثاني أكس�يد الكربون والفضالت األخرى في الدم؛ وفي 
الرئتين، يمتص الدم األكسجين وُيخرج ثاني أكسيد الكربون من الدم.

دقات القلب والنب�س

ي�دق قلب اإلنس�ان البال�غ حوالي 70 م�رة في الدقيق�ة الواحدة في 
وق�ت الراحة؛ ويمكن أن يكون عدد دق�ات القلب أعلى أو أقل من 
ه�ذا الرقم اعتماًدا على عوامل مثل عمر الش�خص، ولياقته البدنية، 
وم�دى نش�اطه. فإذا ش�عرنا بالقلق أو الخ�وف، نج�د أن قلبنا يدق   
أس�رع من المعتاد؛ وفي كل مرة ي�دق القلب، تنقبض عضلة القلب 

ثم تنبسط. 
النبض هو انقباض الش�رايين وانبس�اطها في كل مرة يدق فيها القلب، 
وه�و يختلف عن دقات القلب، فعندم�ا ينقبض البطينان يتم دفع الدم 
إلى الش�رايين، وهذا يؤدي إلى توس�يع الش�رايين قلياًل نتيجة الندفاع 
الدم فيها؛ ثم تنقبض الجدران المرنة للشرايين حتى تؤدي دقة القلب 
التالي�ة إل�ى دفع المزيد من الدم فيها. عند قي�اس معدل نبضك، فأنت 
تش�عر بانبس�اط جدران الش�رايين ثم انقباضها؛ وهذه العملية تحدث 

مرة واحدة في كل دقة قلب. إن أس�هل مكان يمكن أن تش�عر فيه بنبضك هو عند معصمك. يمكننا اس�تخدام معدل نبض الشخص 
كمؤشر على مدى صحته البدنية، فكلما انخفض معدل النبض في وقت الراحة وبعد التمرين، كانت صحة الشخص البدنية أفضل. 

الجهاز اله�سمي

نح�ن بحاج�ة إل�ى تناول الطعام للحص�ول على العناص�ر الغذائية التي تزود الجس�م بالم�واد الخام والطاق�ة، ووظيفة الجهاز 
الهضمي هي امتصاص العناصر الغذائية من الطعام. يتفتت الطعام إلى جزيئات صغيرة بداخل الجهاز الهضمي بحيث يمتصه 

ومن َثَم يمرره إلى الدم، فتذوب العناصر الغذائية في الدم وتنتقل من خالله إلى جميع أجزاء الجسم.
العمليات الرئيس�ية التي تحدث للغذاء في الجهاز الهضمي هي: )1( البلع - أخ�ذ الطع�ام إلى داخل الجس�م من خالل الفم. 
)2( الهض��م - تفتي�ت جزيئ�ات الطع�ام الكبيرة إل��ى جزيئ�ات صغي�رة قابل�ة للذوبان ويمك�ن حملها ف�ي مج��رى ال��دم. 
)3( االمتص�اص - حرك�ة الطعام المهض�وم، وجزيئات الطعام القابلة للذوبان م�ن خ�الل ج��دار الجه�از الهضم�ي وال�دم. 

)4( التبرز - خروج الطعام الذي ال يتم هضمه على شكل براز.
الجهاز الهضمي أو القناة الهضمية، هو أنبوب ذو اتجاه واحد يمر عبر الجسم، ويبدأ بالفم وينتهي عند فتحة الشرج. يبلغ طوله 

حوالي تسعة أمتار ويتكون من الفم والبلعوم والمريء والمعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة. 

اله�سم

الهض�م ه�و عملية تفتي�ت جزيئات الطع�ام الكبيرة غي�ر القابلة 
للذوب�ان إل�ى جزيئ�ات أبس�ط قابل�ة للذوب�ان. بع�د الهض�م، 
يمت�ص الجس�م الجزيئ�ات الصغيرة م�ن خالل ج�دار األمعاء 
وال�دم. ويوجد نوعان من الهضم: الهضم الميكانيكي والهضم 

الكيميائي.

الهض�م الميكانيكي هو عملي�ة تفتيت الطعام وتحويله إلى قطع 
صغيرة ثم س�حقه وهرس�ه. يب�دأ الهضم الميكانيك�ي في الفم، 

حيث تقطع األسنان الطعام وتسحقه كالعجين، فتقطع القواطع واألنياب الطعام ثم تسحقه األضراس.

نس�بة منخفضة من 
.)O2( األكسجين

نس�ب���ة مرتفع���ة 
م�ن  ثان�ي أكس�يد 

.)CO2 (الكربون

م�ن  مرتفع�ة  نس�بة 
.)O2( األكسجين

م�ن  منخفض�ة  نس�بة 
الكربون  ثاني أكس�يد 

.)CO2(

الدورة الدموية الُصغرى

الدورة الدموية

الجسم

الرئتان

الفك السفلي

ر- ضرس )طاحن(

س- سن قاطعة

ض - ضاحك

ن - ناب

الفك العلوى س
سس

ن
ن

ض
ض

ض
ض

ر
ر ر
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تت�م عملي�ة الهضم الميكانيك�ي أيًضا في المعدة، حي�ث تتحرك عضالت جدار المع�دة فتخلط الطعام بس�وائل المعدة إلنتاج 
مخلوط يبدو كالحساء. 

ا الهضم الكيميائي فيبدأ في الفم عن طريق كس�ر الروابط الكيميائية في جزيئات الطعام لتصبح أصغر وذلك عن طريق مواد  أمَّ
كيميائية موجودة في اللعاب ُتعرف باإلنزيمات.

الجهاز التنف�سي

يتكون الجهاز التنفس�ي من األنف، والفم، والقصبة الهوائية )أنبوب الهواء( وغيرها من الممرات الهوائية )القصبات الهوائية( 
والرئتين وعضلة الحجاب الحاجز. 

يمد الجهاز التنفس�ي خاليا الجس�م باألكسجين وُيخلصه من ثاني أكس�يد الكربون، فبواسطة الرئتين ينتقل األكسجين في الدم 
إلى جميع الخاليا؛ حيث يتم اس�تخدامه للتنفس الخلوي إلطالق الطاقة من جزيئات الطعام البس�يطة مثل الجلوكوز؛ وينتقل 

ثاني أكسيد الكربون من الخاليا إلى الدم ثم إلى الرئتين خارًجا كفضالت من عملية التنفس.

التنف�س ه�و حرك�ة الهواء دخواًل إل�ى الرئتين وخروًجا منهما؛ وتس�مى عملية إدخال الهواء أثناء التنفس ش�هيًقا، بينما تس�مى 
عملية إخ�راج اله�واء أثناء التنف�س زفيًرا. 
توج�د الرئتان داخل الص�در، وتحيط بهما 
الت�ي  والعض�الت  الضل�وع؛  وتحميهم�ا 
تقع بي�ن الضلوع وغط�اء العضالت تحت 
الرئتين المسمى الحجاب الحاجز، والذي 

يجعل الرئتين تعمالن. 

تحدث عملية الش�هيق عل�ى النحو التالي: 
بي�ن  الموج�ودة  العض�الت  تنقب�ض   )1(
الضلوع وترفعه�ا إلى أعلى وإلى الخارج؛ 
الحاج�ز  الحج�اب  عضل�ة  تنقب�ض   )2(

وتصبح مسطحة؛ )3( يزداد حجم الصدر؛ )4( يقل الضغط داخل الصدر، و)5( يدخل الهواء إلى الرئتين.

تحدث عملية الزفير على النحو التالي: )1( تنبس�ط العضالت الموجودة بين الضلوع وتخفضها إلى أس�فل وإلى الداخل؛ )2( 
تنبس�ط عضل�ة الحجاب الحاجز وتتقعر ألعل�ى؛ )3( يقل حجم الصدر؛ )4( يزداد الضغط داخل الص�در، و)5( يندفع الهواء 

إلى خارج الرئتين.

يتحكم الجهاز العصبي في معدل التنفس؛ ويزداد التنفس تلقائًيا عندما يحتاج الجس�م المزيد من األكس�جين أو عندما يحتاج 
إلى إطالق المزيد من ثاني أكس�يد الكربون، وهذا يحدث على س�بيل المثال عند ممارس�ة الرياضة. معدل التنفس الطبيعي في 
ا عند األطفال فيكون مرتفًعا. تزيد اللياقة البدنية من كفاءة التنفس،  الراحة عند البالغين يكون ما بين 12 و 16 مرة في الدقيقة، أمَّ
ونتيجة لذلك فإن زيادة معدل التنفس لدى األشخاص ذوي اللياقة العالية أثناء ممارسة الرياضة يكون أقل من األشخاص ذوي 

اللياقة المنخفضة. 
الجهاز الإخراجي

تنت�ج أجس�امنا العدي�د من الفضالت نتيج�ة للعمليات التي تحدث داخل الجس�م، وبن�اًء عليه تجب إزالة ه�ذه الفضالت من 
أجس�ادنا؛ ألنها يمكن أن تكون ضارة. يطلق على عملية إزالة الفضالت التي تكونت خالل عمليات الجس�م عملية اإلخراج؛ 

وفيها يزيل الجهاز اإلخراجي الفضالت من الدم وينظم سوائل الجسم.
المكونات الرئيس�ية للجهاز اإلخراجي تش�مل الكليتين والَمثانة والحالبين. ُترّشح الكليتان الفضالت الضارة من الدم وتكّون 

البول، ويحمل الحالب البول من الكليتين إلى المثانة، بينما تحتفظ المثانة بالبول حتى يتم إخراجه.

الزفير
ارتخاء الحجاب الحاجز 

)يتحرك ألعلى(

خروج الهواء

الرئة

الحجاب الحاجز
الزفير

يصبح القفص الصدري 
أصغر بسبب استرخاء 

عضالت الضلوع

الشهيق
تقلص الحجاب الحاجز 

)يتحرك ألسفل(

دخول الهواء

الرئة

الحجاب الحاجز

يتمدد القفص الصدري 
بس�بب تقلص عضالت 

الضلوع

الشهيق
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ويوضح الرسم جهاز اإلخراج لدى اإلنسان.
وظيف�ة الجه�از اإلخراجي هي جمع ال�دم الذي يحتوي على الفض�الت مثل اليوريا، 
واألم�الح غي�ر المرغ�وب فيه�ا والم�اء الزائد، ثم ترش�يح ذل�ك الدم بحي�ث تخرج 
الفض�الت، بينما تمتص األعضاء المواد المفي�دة مثل الجلوكوز وُتعاد مرة أخرى في 

الدم.

الجهاز الع�سبي

تش�مل المكونات الرئيس�ية في الجهاز العصبي: الدم�اغ الذي يعالج 
ويحل�ل المعلوم�ات، والحب�ل الش�وكي ال�ذي يعم�ل بمثاب�ة الرابط 
الرئيس�ي لالتص�االت بي�ن الدماغ وبقي�ة الجس�م، واألعصاب وهي 
الخاليا التي تحمل الرسائل في شكل نبضات كهربائية، والمستقبالت 
أو أجهزة الشعور وهي التي تتفاعل مع المحفزات من البيئة المحيطة. 
�ا أجهزة اإلحس�اس فه�ي: األذن التي تتفاعل م�ع الصوت واألنف  أمَّ
ال�ذي يتفاعل م�ع الروائ�ح؛ والعين الت�ي تتفاعل مع الض�وء والجلد 

الذي يستجيب للمس واللسان الذي يتفاعل مع مذاق األشياء.
تتن�اول هذه الوحدة دراس�ة الدماغ؛ واألجزاء الرئيس�ية الثالثة من الدم�اغ هي: )1( المخ – وهو أكبر بني�ة موجودة في الدماغ 
البش�ري ويش�كل حوال�ي ثلثي كتلة الدماغ. ينقس�م المخ إل�ى وجهين، كنصفي الكرة األيمن واأليس�ر، وهم�ا مفصوالن عن 
طري�ق أخدود عميق أس�فل المركز من الجزء الخلفي من الدماغ إلى الجبهة. يتحك�م المخ في الحواس، والمهارات الحركية 
في الجس�م، والمنطق واللغة؛ )2( المخيخ – ويتكون من كتلتين في حجم ثمرة الخوخ من األنس�جة المطوية ويقع في الجزء 
العلوي من جذع الدماغ وهو المسؤول عن تنسيق حركة الجسم والتوازن. ويشارك المخيخ أيًضا في بعض مسارات التعلم؛ و 
)3( جذع الدماغ أو النخاع المستطيل - وهذا الجزء من الدماغ يتصل بالحبل الشوكي. يتحكم النخاع المستطيل في الوظائف 

األساسية التي تساعد على بقاء جميع الحيوانات، مثل معدل دقات القلب، والتنفس، والهضم والنوم. 

نظرة عامة على الوحدة الأولى 

ملخ�س محتوى عدد الح�س�سالمو�سوع
المو�سوع

الم�سادر في كتاب 
الطالب

الم�سادر في كتاب 
الن�ساط

الم�سادر في دليل 
المعلم

1- 1أعضاء 
الجسم

أعضاء الجسم الرئيسية 2
هي القلب والمعدة 

واألمعاء والرئتين 
والكليتان والدماغ.

نشاط 1-1 

أسئلة 1–5 
د تمرين 1-1 

ورقة العمل 1-1

ورقة العمل 1-1 

يضخ القلب الدم 12- 2القلب
ويحمل الطعام 

واألكسجين إلى جميع 
أجزاء الجسم. 

تمرين 1-2أسئلة 1–3 

ورقة العمل 2-1

ورقة العمل 2-1

1-3 دقات 
القلب والنبض

تؤدي دقات القلب إلى 4
توليد النبض والذي يزيد 

أثناء ممارسة الرياضة.
 
 

ا.ع نشاط 3-1 

 
ا.ع أسئلة 5-1 

 
ا.ع تمرين 3-1 

د

ورقة العمل 1-3أ 
ت   

 
ا.ع

ورقة العمل 1-3ب 
د   

 
ا.ع

ورقة العمل 1-3ج 
ت

 
ا.ع

ورقة العمل 1-3أ 
ت   

 
ا.ع

ورقة العمل 1-3ب 
د   

 
ا.ع

ورقة العمل 1-3ج 
ت

 
ا.ع

الكلية

المثانة

الحالب

اإلحليل

المخيخ المخ

جذع الدماغ
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ملخ�س محتوى عدد الح�س�سالمو�سوع
المو�سوع

الم�سادر في كتاب 
الطالب

الم�سادر في كتاب 
الن�ساط

الم�سادر في دليل 
المعلم

1-4 الرئتان 
والتنفس 

تتنفس الرئتان الهواء 4
الذي يحتوي على 

األكسجين وُتخِرج 
الهواء الذي يحتوي 

على ثاني أكسيد 
الكربون. 

 
ا.ع 

نشاط 4-1 
أسئلة 4-1 

تمرين 4-1
ورقة العمل 4-1 

ا.ع

ورقة العمل 4-1 

ا.ع

1-5 الجهاز 
الهضمي

يتفتت الغذاء إلى 3
جزيئات صغيرة خالل 

عملية الهضم في المعدة 
واألمعاء كما يخرج 

الغذاء غير المهضوم 
من الجسم على شكل 

فضالت. 

تمرين 1-5أسئلة 5-1
ورقة العمل 5-1 

ورقة المصادر 5-1

ورقة العمل 5-1 
ورقة المصادر 5-1

1-6 ما وظيفة 
الكليتين؟

تتخلص الكليتان من 3
الفضالت الموجودة في 

الجسم. 

نشاط 6-1
أسئلة 4-1 

ل  تمرين 6-1 
د

ورقة العمل 6-1

ورقة العمل 6-1

1-7 ما وظيفة 
الدماغ؟ 

 3
مالحظة: 

قبل يوم من 
الموضوع 

سوف تحتاج 
إلى إعداد 

دقيق الشوفان.

يتحكم الدماغ في جميع 
وظائف الجسم. 

أسئلة 1–3 سؤال 
ت تحّدي 

تمرين 7-1
ورقة العمل 7-1 

ا.ع

ورقة العمل 7-1 

ا.ع 

1-8 تحقق من 
تقدمك

ل 2 أسئلة 1 
6 ،5 ، ل  3 ،2

المراجعة اللغوية 
ل

ورقة العمل 8-1

ورقة العمل 8-1

د = دعم    ا.ع = استقصاء علمي      ل = لغة      ت = توسع     

المواد والأدوات:
جريدة أو ورق مقوى●●
ورقة بيضاء●●
أقالم تلوين●●
أقالم شمعية ملونة●●
غراء●●
مقص ●●
أنب�وب من ال�ورق المق�وى الداخلي من لفاف�ة من ورق ●●

المطب�خ أو بك�رة ورق المرحاض أو ك�وب ورقي بدون 
قاعدته السفلية 

زجاج�ة س�ائل تنظيف بالس�تيكية أو زجاجة مي�اه بفوهة ●●
شرب ضيقة ومملؤة بالماء 

طباشير ●●
أربعة أوعية فارغة ●●
حبات من الخرز الملون باللون األزرق واألحمر●●
ساعة بها عقرب  ثواٍن أو ساعة ايقاف●●

قطع من الورق المستعمل●●
سماعة طبيب )إن أمكن(●●
وعاء كبير )للماء(●●
محقنة بكرة مطاطية ●●
بالون طولي ●●
بالونات●●
بكرة خيط ●●
ورق مقوى ●●
زجاجات بالستيكية ●●
ماصات ●●
أكياس من البالستيك أو الورق ●●
خبز●●
محلول اليود●●
أطباق●●
قّطارات ●●
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نشا الذرة●●
مخبار مدرج●●
ماء ●●
حبوب فاصوليا●●
دقيق الشوفان ●●
اب للغلق ●● أكياس بالستيكية بَسحَّ
رسومات بخطوط بسيطة توضح دماغ االنسان●●
نماذج أو ملصقات أو صور ألجهزة جسم االنسان●●

المو�سوع 1-1  اأع�ساء الج�سم

المفاهي�م األساس�ية التي تم استكش�افها في ه�ذا الموضوع 
هي أن أعضاء الجس�م تعمل مًعا لتشكيل األجهزة التي تؤدي 
الوظائ�ف التي تبقينا على قيد الحياة؛ وتوجد أعضاء الجس�م 

في مواضع محددة داخل الجسم. 
الأهداف التعليمية:

6Bh1  يس�تخدم األس�ماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة ●●
الرئتي�ن،  القل�ب،  الرئيس�ية )الدم�اغ،  الجس�م 

الكليتين، المعدة، األمعاء(.
6Bh2  يحّدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم )الدماغ، ●●

القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.
التكامل:

في الصف الرابع، تعلم الط�الب أن الدماغ والقلب والرئتين 
محمية من قبل الهيكل العظمي. 

اأفكار للدر�س:

ف�ي ه�ذا الموض�وع، س�وف يتع�ّرف الط�الب إل�ى أعض�اء 
الجس�م من خ�الل اس�تخدام الرس�وم التوضيحية والنش�اط 
العملي الذي من ش�أنه أن يس�اعدهم في تطوي�ر وعيهم ببنية 
العضو ووظيفته. وباإلضافة إلى ذلك، فإنهم سوف يتعلمون 

األسماء العلمية ألعضاء الجسم أيًضا.
ابدأ الموضوع بقولك أنه يمكننا النظر إلى جسم االنسان ●●

عل�ى أن�ه مدينة، واس�ألهم ع�ن األش�ياء الت�ي تحتاجها 
البل�دة أو المدينة لكي تعمل. تحتاج المدينة إلى أش�ياء 
مث�ل إمدادات الطاقة، ونظ�ام النقل، ونظام التخلُّص من 
الفض�الت، ونظام إمدادات المي�اه؛ كما أنها بحاجة إلى 
الشرطة لحمايتها والدفاع عنها وإلى مؤسسات حكومية 
التخ�اذ الق�رارات وإدارة أنش�طة المدين�ة. يمكنك بعد 
ذلك أن تعقد جلس�ة عصف ذهني حول أجهزة الجس�م 
الت�ي من الممك�ن أن تقوم بهذه الوظائف في أجس�ادنا. 
س�جل م�ا يطرحون�ه من أف�كار ف�ي خريطة ذهني�ة على 
الل�وح، واس�ألهم أي�ن ف�ي اعتقادهم يق�ع كل عضو من 
أعضاء الجسم وما وظيفته. ثم اطلب إلى الطالب القيام 

بالنشاط 1-1.

بع�د ذلك، اطلب إلى طالب الص�ف أن يخبروك بوظيفة ●●
كل عض�و م�ن األعض�اء من خ�الل أفض�ل تنب�ؤ لديهم، 
وق�د تجدهم يعرفون عدًدا قلي�اًل جًدا منها. ولمعلوماتك 
المرجعي�ة، وظائ�ف األعضاء الرئيس�ية في الجس�م هي: 
الدم�اغ – الجزء من الجس�م الذي يفك�ر ويعقل ويتحكم 
ف�ي جمي�ع وظائف الجس�م؛ القل�ب – الجه�از الدوري 
ال�دم ويحم�ل الطع�ام واألكس�جين إل�ى  ال�ذي يض�خ 
جمي�ع أج�زاء الجس�م )وال�دم يحم�ل أيًض�ا الفض�الت 
إل�ى األعض�اء التي تتخل�ص منه�ا(؛ الرئت�ان  – عضوان 
كاألكي�اس يش�بهان قطعت�ي إس�فنج، يقع�ان ف�ي الصدر 
ويوف�ران للجس�م األكس�جين ويعم�الن عل�ى التخلص 
م�ن ثاني أكس�يد الكرب�ون؛ الكبد – وهو عض�و كبير لونه 
أحم�ر بني يق�ع في الج�زء العل�وي األيمن م�ن تجويف 
البط�ن ويقوم بتخزي�ن الطاقة وتفتيت الم�واد الضارة في 
الجس�م، كم�ا يلع�ب دوًرا ف�ي الهض�م عن طري�ق إفراز 
العص�ارة الصفراء للمس�اعدة في تكس�ير الده�ون. وهو 
يساعد في تش�كيل بعض البروتينات في الدم وفي تفتيت 
الكربوهي�درات والدهون والبروتين�ات؛ المعدة – الجزء 
المتس�ع من القناة الهضمية، الذي يشبه الكيس؛ وهي تقع 
في الفقاريات بين الم�ريء واألمعاء الدقيقة. تبدأ المعدة 
بهض�م البروتي�ن وخلط الطعام الذي ت�م مضغه وابتالعه 
بالعص�ارة الهضمية؛ األمعاء الدقيق�ة – الجزء من الجهاز 
الهضم�ي ال�ذي ينتهي فيه الجس�م من هض�م البروتينات 
والدهون والكربوهيدرات؛ فهي المكان الذي يمتص فيه 
الدم العناصر الغذائية؛ األمعاء الغليظة – جزء من األمعاء 
يشارك في إعادة امتصاص الماء من العناصر الغذائية التي 
لم يتم هضمها والتي اس�تخلص الجس�م الم�واد المغذية 
منها، ثم يتخلص من بقايا الطعام غير المهضوم من خالل 
فتحة الش�رج؛ الكليتان – زوج من األعضاء يعمالن على 
المحافظ�ة عل�ى توازن الم�اء والملح المناس�بين وتنظيم 
حموضة الدم؛ فهي ُترش�ح الدم م�ن الفضالت األيضية، 

والتي تخرج بعد ذلك في شكل بول.
اختتم الموضوع بمطالبة الطالب باإلجابة على األس�ئلة ●●

1–5 في كتاب الطالب. التمرين 1-1 في كتاب النشاط 
هو نشاط دعم مفيد.

مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 1-1 

سوف تحتاج كل مجموعة إلى: 
ورق مقوى●●
ورقة بيضاء●●
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أقالم تلوين●●
أقالم شمعية ملونة●●
غراء●●
مقص●●

ن�ة من 4 إلى 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب في مجموعات مكوَّ
طالب. 

سيكون من المفيد للطالب وجود ملصق كبير لجسم االنسان 
يتي�ح له�م معرف�ة الحج�م التقريب�ي لألعض�اء والمواض�ع 

المختلفة لألعضاء في الجسم. 

ألِص�ق ورًقا مقوى عل�ى الحائط بجانب بعض�ه بعًضا ليغطي 
مس�احة تكفي حج�م الجزء العلوي من الجس�م. يجب على 
كل مجموع�ة اختي�ار طالب واح�د ليكون نموذًجا للجس�م. 
اطلب إلى الطالب أن يقف معطيا ظهره للورقة، ويقوم طالب 

آخر برسم خط حول جسمه. 

يجب أن تس�تخدم كل مجموعة ورقة بيضاء لرس�م األعضاء 
الرئيس�ية للجس�م وتس�ميتها وتلوينه�ا ث�م ق�ص األعض�اء 
الرئيس�ية، والتي ينبغ�ي أن تكون بالحج�م الحقيقي للعضو. 
يمكن�ك إعداد ه�ذا التمري�ن مس�بًقا إذا كان الوق�ت قصيًرا. 
يج�ب عل�ى الط�الب اس�تخدام الصم�غ في لص�ق األعضاء 
في مكانها الصحيح على جس�م االنس�ان من خالل النظر في 
ملصق جس�م االنسان أو في صورة جس�م االنسان في كتاب 

الطالب.

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت(

:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

يق�دم الموق�ع التال�ي تفس�يرات تفاعلي�ة لتوضيح كيف ●●
تعمل أجهزة الجسم المختلفة.

http://www.kidsbiology.com/human_biology/index.php

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

يمك�ن للط�الب ذوي التحصي�ل الدراس�ي المنخفض ●●
تعزيز معرفتهم بأسماء وأماكن أعضاء الجسم من خالل 

استكمال التمرين 1-1 في كتاب النشاط. 

يمكن للطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المرتفع القيام ●●
ببع�ض البح�وث لمعرف�ة المزيد عن وظائ�ف األعضاء 
الرئيسية وأماكنها في الجسم، مثل البنكرياس والمرارة.

تحدث عن:

يج�ب أن يك�ون الط�الب قادري�ن عل�ى تذكر ما درس�وه في 
الص�ف الخام�س م�ن أن الهي�كل العظم�ي مهم ف�ي حماية 
أعضاء الجس�م الحيوية. اطلب إليهم التفكير في دور الهيكل 
العظم�ي ف�ي الحماي�ة. كم�ا ينبغ�ي أن يعرف�وا أن الجمجمة 

تحمي الدماغ والضلوع تقوم بحماية القلب والرئتين. 

اأفكار للواجبات المنزلية:

ورقة العمل 1-1. ناقش اإلجابات في الصف واس�مح ●●
للطالب بالتحقق من عملهم بغرض التقييم الذاتي. 

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 1-1

الدماغ   )1(
القلب، الرئتان  )2(

الرئتان، الكليتان  )3(
المعدة واألمعاء والكليتان  )4(

)5(   س�وف تعتم�د اإلجاب�ات عل�ى المعرف�ة الحالي�ة 
للطالب. اإلجابات الصحيحة هي: 

  الدم�اغ – يتحك�م في وظائف الجس�م ويس�مح لنا 
بالتفكير والتحدث واإلحساس بالمشاعر 

الرئتان – التنفس  
القلب – تدوير الدم في الجسم  

الكليتان – اإلخراج  
المعدة واألمعاء – الهضم  

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط

تمرين 1- 1: )اإجابة ال�سوؤال 1 و 2(

القلب

الدماغ

الكليتان

المعدة

األمعاء

الرئتان
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الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 1-1 

الدماغ

الرئتانالقلب

األمعاء

المعدة

الكليتان

المو�سوع 1-2  القلب

المفاهي�م األساس�ية التي تم استكش�افها في ه�ذا الموضوع 
ه�ي أن القلب ه�و عضلة موجودة في تجوي�ف الصدر تضخ 
ال�دم من خ�الل األوعية الدموي�ة إلى جميع أجزاء الجس�م. 
الدم ي�زود الجس�م بالغذاء واألكس�جين ويلتق�ط الفضالت 
من خاليا الجس�م. القلب والدم واألوعية الدموية يش�كلون 

الجهاز الدوري.

الأهداف التعليمية:
6Bh1  يس�تخدم األس�ماء العلمية لبع�ض أعضاء أجهزة ●●

الرئتي�ن،  القل�ب،  )الدم�اغ،  الرئيس�ية  الجس�م 
الكليتين، المعدة، األمعاء(.

6Bh2  يحّدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم )الدماغ، ●●
القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.

6Bh3  يصف الوظائف األساس�ية ألعضاء الجس�م الرئيسية ●●
)الدماغ، القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.

6Bh4  يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية)الدماغ، ●●
القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.

6Ep1  يدرس كيف قام العلماء بجمع أدلة من المالحظة ●●
والقي�اس م�ع التفكي�ر اإلبداع�ي القت�راح أفكار 

جديدة وتفسيرات للظواهر.
التكامل:

في الصف الرابع، تعلم الطالب أن العضالت تعمل من ●●
خالل االنقباض واالنبس�اط. والقلب هو عضلة تنقبض 

وتنبسط بشكل مستمر. 

اأفكار للدر�س:
ابدأ الموضوع بأن تطلب إلى الطالب رسم شكل القلب ●●

كم�ا يتصورون�ه. هل يبدو حًق�ا مثل القل�وب التي نراها 
عل�ى بطاقات المعايدة؟ ما الذي يفعل�ه القلب؟ هل هو 

مسؤول عن الشعور بالحب؟
اع�رض على ط�الب الصف ملصًق�ا أو مقط�ع فيديو يظهر ●●

الهيكل الخارجي للقلب. اجعل الطالب يشعرون بالمكان 
الذي يوجد فيه القلب وحجمه من خالل ضم قبضة اليد.

اجع�ل الط�الب يعملون ف�ي مجموعات ثنائي�ة واطلب ●●
إليهم أن يضع كل طالب أنبوب الكرتون الداخلي لبكرة 
ورق التنش�يف المس�تخدم ف�ي المطب�خ )أو بكرة ورق 
المرح�اض أو ك�وب ورق�ي مع إزال�ة قاعدته الس�فلية( 
عل�ى ص�در زميله ف�ي المجموعة واالس�تماع. أخبرهم 
بأنهم يمكنهم تحريك األنبوب؛ حتى يتمكنوا من سماع 
ش�يء ما. اس�أل الطالب عما يس�معونه ومن أين يصدر 
ه�ذا الصوت حس�ب اعتقاده�م. اش�رح أن الصوت هو 

دقات قلوبهم. 
أخب�ر الطالب أن القلب هو العضل�ة التي تضخ الدم في ●●

جمي�ع أجزاء الجس�م في نظام يس�مى ال�دورة الدموية. 
تحدث عّما يفعله القلب وكيفية عمله، واشرح أنه يعمل 
مثل مضخة لدفع الدم على امتداد الجس�م. أّكد على أن 
ال�دم يتحرك فقط في »أنابيب« تس�مى األوعية الدموية: 
الش�رايين واألوردة والش�عيرات الدموي�ة. اذك�ر أيًض�ا 
س�بب ضخ الدم في جميع أجزاء الجس�م - لنقل المواد 
التي يحتاجها الجس�م مثل األكس�جين والمواد الغذائية 
لبقية الجس�م، وإخراج الفضالت من الجسم عن طريق 

أجهزة أخرى مثل الرئتين والكليتين.
صم�م نموذًج�ا بس�يًطا باس�تخدام زجاج�ة بالس�تيكية ●●

لس�ائل تنظي�ف ممتلئ�ة بالم�اء، والتي يمكن�ك الضغط 
عليه�ا لمح�اكاة عملي�ة الض�خ الت�ي يق�وم به�ا القلب. 
يمكن�ك أيًضا اس�تخدام زجاج�ة مياه ذات فوهة ش�رب 
ضيقة حيث تحتاج إلى توليد ضغط على الماء من خالل 
الفتحة الضيقة. س�وف يالحظ الط�الب أن الماء يخرج 
م�ن الزجاج�ة بقوة. اش�رح أن�ه من خ�الل الضغط على 
الزجاج�ة فأنت تضغط على الم�اء مما يجعله يخرج من 

الزجاجة؛ ويعمل القلب بنفس الطريقة. 
اش�رح أن القل�ب ه�و ن�وع خاص م�ن العض�الت التي ●●

تنقب�ض وتنبس�ط م�ن تلقاء نفس�ها باس�تمرار؛ حيث أنه 
يض�خ الدم إل�ى الرئتين ألخ�ذ األكس�جين، ويعيد الدم 
إل�ى القلب ث�م يضخه إل�ى بقية الجس�م في الش�رايين. 
الدم الذي يعود إلى القلب من أعضاء الجسم يكون غير 
مؤكسج )باستثناء الدم القادم من الرئتين( ويحتوي على 

ثاني أكسيد الكربون. 
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تح�دث عن المعتقدات القديمة حول كيفية عمل القلب ●●
وال�دورة الدموي�ة، مثل معتق�دات اإلغري�ق القديمة أن 
الرئتين هما اللتان تضخان الدم إلى أعضاء الجسم األخرى، 
وأن الجسم يستهلك الدم عندما يمر في جميع أنحاءه، وأن 
الكب�د ينتج دماء جديدة في كل مرة. اش�رح أننا نعرف اآلن 
أن ه�ذه األف�كار غير صحيحة بس�بب عمل العلم�اء الذين 
درسوا جسم االنسان ثم تحدث إلى الطالب عن إسهامات 
العال�م العربي المس�لم اب�ن النفيس الذي اكتش�ف الدورة 
الدموي�ة الصغرى قبل نحو 800 ع�ام، واطلب إليهم قراءة 
ورق�ة العم�ل 1-2أ واإلجابة عن أس�ئلتها، وتحدث إليهم 
أيًض�ا عن أعم�ال ويليام هارف�ي واطلب إليهم ق�راءة ورقة 

العمل 1-2ب واإلجابة عن أسئلتها.
ناق�ش وظائف القلب ولماذا نم�وت عندما يتوقف قلبنا ●●

ع�ن النبض. كما يمكن�ك أيًضا الحدي�ث عن األمراض 
والظ�روف الطبي�ة الت�ي تؤث�ر عل�ى القلب. ارج�ع إلى 
قس�م الش�بكة العالمية لالتصاالت الدولي�ة )اإلنترنت( 

.)ICT( وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اختم الموضوع من خالل إطالع الطالب على األس�ئلة ●●

1-3 في كتاب الطالب. 
ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 

:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت
الموقع اآلتي جيد للحصول على معلومات أساسية للمعلمين.●●

http://www.fi.edu/learn/heart/index.html 
يعط�ي الموقع اآلتي خلفية ش�املة للمعلمين عن القلب ●●

وال�دورة الدموية. ويش�مل أيًضا رس�وًما متحركة حول 
الدورة الدموية التي يمكن عرضها للطالب.

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ pe/
appliedanatomy/0_anatomy_circulatorysys_rev1.shtml

يحتوي الموقع اآلتي على رسوم متحركة عن دقات القلب●●
http: / /www.bbc.co.uk/schools /gcsebi tes ize/
science/21c/keeping_healthy/heartdiseaserev4.shtml. 

التقييم:
ه�ل يمك�ن للطالب تس�مية أجزاء م�ن ال�دورة الدموية ●●

ووظائفها؟ 
ه�ل يمك�ن للطالب ش�رح لماذا يج�ب ضخ ال�دم إلى ●●

الرئتين قبل أن يذهب إلى بقية الجسم؟ 
تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

ق�د يب�ذل الط�الب ذوو التحصيل الدراس�ي المنخفض ●●
مجهوًدا أكبر لفهم مس�ار الدم خالل الجس�م. اس�تخدم 
رس�ًما تخطيطًيا بس�يًطا مثل المثال الوارد هنا لش�رح أن 
ال�دم يتدف�ق خ�الل دائرتي�ن في الجس�م - إل�ى الرئتين 
للتخلص من ثاني أكسيد الكربون واستنشاق األكسجين 
وم�ن َث�َم إلى بقي�ة الجس�م لتوفي�ر الغذاء واألكس�جين 

وإخراج ثاني أكسيد الكربون. 

وهن�اك طريق�ة تعتم�د على الط�رق البصري�ة والتفاعلية ●●
بش�كل أكبر إلظهار مس�ار الدم خالل الجس�م هو عمل 
مخط�ط الرس�م أدن�اه عل�ى ورق مق�وى وكتابة أس�ماء 
أعض�اء الجس�م عليه أو حت�ى بالطباش�ير على األرض. 
وينبغ�ي أن يك�ون كبيًرا بم�ا يكفي ليتمك�ن الطالب من 

المشي خالله. 
ض�ع وعاء من الك�رات الحم�راء والخ�رز أو البالونات ●●

وعاء فارغ على الجزء المسمى ب� »الرئتين«. 
ض�ع وع�اء م�ن الك�رات الزرق�اء والبل�ي أو البالونات ●●

ووع�اء ف�ارغ عل�ى الجزء المس�مى ب�� »بقية الجس�م«. 
الكرات الحمراء تمثل الدم المؤكس�ج والكرات الزرقاء 

تمثل ثاني أكسيد الكربون. 
اطل�ب إلى الط�الب تمثيل عمل الدم ع�ن طريق التقاط ●●

ك�رات حم�راء ونقله�ا إل�ى القلب، ث�م التحرك بش�كل 
أسرع لنقلها إلى بقية الجسم. 

اطلب إلى الطالب إس�قاط  الكرات الحمراء في الوعاء ●●
الف�ارغ والتقاط  الكرات الزرقاء وحملها مرة أخرى إلى 

القلب ومن ثم إلى الرئتين. 
اطل�ب إلى الطالب إس�قاط الكرات الزرق�اء في الوعاء ●●

الفارغ في الرئتين والتق�اط  المزيد من الكرات الحمراء 
ألخذها إلى الجس�م. يمكنك تسمية األوعية 'أكسجين' 
)الك�رات الحم�راء( وثان�ي أكس�يد الكرب�ون )الكرات 

الزرقاء(.  

باقي أجزاء الجسمالرئتان

الجانب األيمن للقلب الجانب األيسر للقلب

يمكن للطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع مناقشة ●●
ي وإج�راء بحث للحصول عل�ى اإلجابة.  س�ؤال التحدِّ

ويمكنهم االطالع على هذه المواقع: 
www.medikidz.com/medipedia/heart-attack؛ 
encyclopedia.kids.net.au/page/he/Heart_attack؛ 
kidshealth.org/kid/grownup/conditions/heart_

disease.html. 
تحدث النوب�ة القلبية عندما يتوقف ضخ الدم إلى عضلة 
القل�ب، وهذا يعني أن العضلة ال تحص�ل على ما يكفي 
من األكسجين؛ لذلك ال يمكن أن تعمل بشكل صحيح.
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المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

من المفاهيم الخاطئة الش�ائعة في هذا المس�توى هي أن ●●
ال�دم ف�ي األوردة لونه أزرق ويرجع ذل�ك إلى حقيقة أن 
في المخططات التوضيحية للدورة الدموية ُنمّيز األوردة 
باللون األزرق والش�رايين باللون األحمر. الدم الوريدي 
لون�ه أحمر، ولكن حمرته أكثر قتامة من الدم الش�رياني، 
كما أن األوردة تحمل الدم غير المؤكس�ج الذي هو أكثر 
قتامة في اللون من الدم المؤكسج. واالستثناء من هذا هو 

الوريد الرئوي الذي يحمل الدم المؤكسج إلى القلب.
تحدث عن:

اس�أل الطالب ع�ن أفكارهم حول هذا الموض�وع. فربما قد 
ش�اهدوا برام�ج على شاش�ة التلفاز يح�اول فيه�ا األطباء أو 
المس�عفون الكش�ف عن نبض المرضى لمعرفة م�ا إذا كانوا 
ال يزال�ون على قيد الحياة أم ال. اجعلهم يستش�عرون نبضهم 
من خالل تحسس معصم يدهم أو أعناقهم. اشرح أن النبض 

ناتج عن ضغط الدم حيث يضخه القلب إلى بقية الجسم.

اأفكار للواجبات المنزلية 

تمري�ن 1-2 ف�ي كت�اب النش�اط. ناق�ش اإلجابات في ●●
الص�ف واس�مح للط�الب بالتحقق م�ن عملهم بغرض 

التقييم الذاتي. 

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

يضخ الدم عبر الجسم. أ-    )1(
بالغ�ذاء  الجس�م  أج�زاء  جمي�ع  ب-   لتزوي�د   
واألكس�جين الموجود في ال�دم وإخراج 

الفضالت من أجزاء الجسم المختلفة. 
انقباض عضلة القلب أثناء ضخ الدم.   )2(

)3(  ألخذ األكس�جين الذي يتم بعد ذل�ك نقله في الدم 
إلى بقية أجزاء الجسم.

التحدي

النوب�ة القلبي�ة تح�دث عندما ال تتلق�ى عضلة القلب نفس�ها 
م�ا يكفي من األكس�جين والغذاء، وتتوقف ع�ن النبض أو ال 
تنبض بطريقة صحيحة، وس�بب ذلك انسداد األوعية الدموية 

التي تزود عضلة القلب بالدم المحمل باألكسجين والغذاء.

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط

تمرين 2-1 
الجهاز الدوري أ-    )1(

الدم ب-    
األوعية الدموية   

أ-   يضخ القلب الدم إلى جميع أجزاء الجسم.   )2(
ب-   يض�خ الجان�ب األيس�ر م�ن القل�ب الدم   

الذي يحتوي على األكسجين. 
ج-   يضخ الجانب األيمن من القلب الدم غير   

الُمحّمل باألكسجين إلى الرئتين. 
ينتقل الدم عبر األوعية الدموية.  د-    

ه� -  يحمل الدم الغذاء واألكسجين إلى جميع   
أجزاء الجسم ويتخلص من الفضالت. 

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 1-2 اأ

)1( كان�وا يعتق�دون بأن الدم يتولد في الكب�د ومنه ينتقل إلى 
القل�ب، فيس�ري ف�ي األوعي�ة الدموي�ة إلى مختل�ف أعضاء 

الجسم ويمدها بالغذاء.

)2( للتح�رر من األفكار الخاطئة والتي كان غيره من العلماء 
يخشى انتقادها ومخالفتها.

)3( في الرئتين، يخالط الدم الهواء.

)4( تتم تنقية الدم، ويتحول لون الدم من أحمر قاتم مائل إلى 
الزرقة إلى أحمر قانئ.

ورقة العمل 1-2 ب

)1(  كانوا يعتقدون في الس�ابق أن: الرئت�ان تنقالن الدم 
إلى جميع أجزاء الجس�م، والجس�م يس�تهلك الدم 
للحص�ول عل�ى الطاق�ة الت�ي تتدفق إل�ى األجهزة 
المختلف�ة؛ وكانت وظيفة القلب حس�ب اعتقادهم 

هي السيطرة على مشاعرنا. 
الحظ ويليام هارفي مضخات الماء في لندن.  )2(

أ-   درس القل�ب واألوعية الدموي�ة وأجرى   )3(
التجارب.

ب-   للتأك�د من أن مالحظات�ه ونتائجه موثوقة   
وصحيحة. 

أ-   الحظ أنه في س�اعة واح�دة يضخ القلب   )4(
أكثر من وزن الجسم من الدم.

ب-   يعم�ل القلب عن طري�ق انقباض العضلة   
لض�خ ال�دم إل�ى أعض�اء الجس�م. حيث 
ينتق�ل ال�دم بعي�ًدا م�ن القلب ع�ن طريق 
الش�رايين ويع�ود إل�ى القلب م�ن خالل 
األوردة؛ وتدخل الغازات وتترك الدم في 

الرئتين.
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المو�سوع 1-3 دقات القلب والنب�س

المفه�وم الرئيس�ي ال�ذي تم استكش�افه ف�ي ه�ذا الموضوع 
ه�و دق�ات القلب   وهذا يس�بب نبًضا يمكننا أن نش�عر به في 
معصمن�ا أو عنقنا. يزداد معدل النبض كلم�ا كان القلب يدق 

بشكل أسرع، على سبيل المثال، أثناء ممارسة الرياضة. 

الأهداف التعليمية:

6Ep6 يحّدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.●●
6Ep2  يجم�ع األدل�ة والبيانات الختبار األف�كار بما في ●●

ذلك التنبؤات.
6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمية ●●

والفهم.
6Ep7 يختار األدوات التي يجب استخدامها.●●
6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات ●●

والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 
بشكل صحيح.

�ق م�ن ●● 6Eo2  يق�رر مت�ى تك�ون هن�اك ض�رورة للتحقُّ
التك�رار  طري�ق  ع�ن  والقياس�ات  المالحظ�ات 

إلعطاء بيانات أكثر موثوقية.
6Eo3  يس�تخدم الج�داول والتمثي�ل البيان�ي باألعم�دة ●●

والتمثيل الخطي لعرض النتائج.
6Eo4 يعقد مقارنات.●●
6Eo5 يقّيم النتائج المتكررة.●●
6Eo6  يح�ّدد األنماط ف�ي النتائج والنتائ�ج التي ال تبدو ●●

مالئمة للنمط.
االس�تنتاجات ●● الس�تخالص  النتائ�ج  6Eo7  يس�تخدم 

وتقديم المزيد من التنبؤات.
6Eo9 يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما، مبينًا كيف.●●

التكامل:

يرس�م الطالب الرسوم البيانية باألعمدة في ورقة العمل ●●
1-3ب، والرس�وم الخطي�ة ف�ي ورق�ة العم�ل 1-3ج 
وحس�اب المتوس�طات في التمري�ن 1-3، والتي ترتبط 

جميعها بالرياضيات. 

اأفكار للدر�س:

اب�دأ الموضوع بتقديم ورقة لكل طال�ب، واطلب إليهم ●●
تش�كيل الورقة بحيث تصبح كالك�رة واالحتفاظ بها في 
أيديهم. راقب الس�اعة وعّد إلى 90 في دقيقة واحدة. قد 
ترغب في تجربة هذا بنفسك أواًل، للتأكد من أنه يمكنك 
أن تع�د حت�ى 90 ف�ي دقيقة واح�دة. أخبر الط�الب بأن 
يضغط�وا على الكرة الورقية في كل مرة تقوم فيها بالعد. 

وهذا يبرهن مدى قوة القلب ومدى صعوبة عمله. 

إذا كان ذل�ك ممكنًا، أحضر س�ماعة طبي�ب إلى الصف ●●
بحي�ث يمك�ن للط�الب االس�تماع إل�ى دق�ات القلب. 
يمكنك محاولة استعارة واحدة من العيادة أو الطبيب أو 
أن تطلب إلى طبيب أو ممرضة زيارة المدرس�ة لتوضيح 

استخدام السماعة. 
يمكن�ك اس�تخدام نم�وذج لتوضي�ح توس�ع وانكماش ●●

األوعية الدموية أثناء ضخ الدم خاللها، تحتاج إلى وعاء 
كبي�ر م�ن الماء، وحقن�ة مطاطية، وبال�ون طولي. اطلب 
إل�ى أحد الط�الب مس�اعدتك، ام�أل الحقن�ة المطاطية 
بالم�اء وثب�ت البال�ون على فوه�ة الحقن�ة، واطلب إلى 
الطالب اإلمس�اك بالبالون، اضغط بلطف وحرر الحقنة 
المطاطي�ة بحي�ث ُيمأل البال�ون م�راًرا وتك�راًرا بالماء. 
سوف يشعر الطالب باالنبساط واالنقباض كلما ضخت 
الكرة المطاطية الماء وعند توقفها. هذا النموذج يوضح 

انقباض وانبساط األوعية الدموية حينما يدق القلب.

اعرض للطالب أين يمكنهم استشعار نبضهم )الرقبة أو ●●
المعص�م(. ثم اطل�ب إليهم القيام بالنش�اط 1-3 حيث 
يمكنه�م جمع األدل�ة عن طري�ق قياس مع�دل نبضهم. 
يجب على الطالب إعادة قياس�اتهم، ث�م تقييم نتائجهم 
المتك�ررة، كم�ا يج�ب أن يالحظ�وا أن مع�دل النب�ض 
يختلف وال يكون هو نفس�ه تماًما في كل مرة يقيس�ونه. 
إذا سمح الوقت، فاطلب إليهم قياس معدل نبضهم عدة 

مرات والعمل على معرفة متوسط معدل النبض. 
ف�ي الموض�وع التال�ي، يمك�ن للط�الب اإلجاب�ة على ●●

األس�ئلة 1-4 في كت�اب الطالب حي�ث يمكنهم تحديد 
عامل )تمرين رياضي( يؤثر على معدل النبض واجعلهم 
يس�جلون تنبؤاته�م حول كيفي�ة تأثير التمري�ن الرياضي 
على معدل النبض. س�وف يختبرون تنبؤاتهم ويجمعون 
األدل�ة عن طريق قياس معدل النبض قبل وبعد التمرين. 
يجب تس�جيل النتائ�ج في ج�دول أو التمثيل باألعمدة. 
يس�تخدم الطالب هذه األدل�ة لتحديد ما إذا كانت تدعم 

تنبؤاتهم والستخالص استنتاج ما. 
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يمك�ن للطالب بعد ذلك إكم�ال أوراق العمل 1-3أ أو ●●
1-3 ب، اعتم�اًدا عل�ى قدراتهم. تس�مح ورق�ة العمل 
1-3 أ للط�الب بتطوي�ر مه�ارات االس�تقصاء العلم�ي 
لديه�م من خ�الل إج�راء مقارن�ات لعدد دق�ات القلب 
ف�ي الحيوانات المختلفة، والبحث ع�ن نمط في النتائج 
واستخدام النتائج لتشكيل استنتاج وعمل توقعات حول 

معدالت دقات القلب في الحيوانات األخرى.  
ف�ي ورقت�ي العم�ل 1-3 ب و 1-3 ج، يق�دم الط�الب ●●

النتائج في شكل رسوم بيانية أو مخططات ويستخدمون 
النتائج المعطاة الستخالص االستنتاجات والتنبؤات.  

ُيقت�رح إعط�اء التمري�ن 1-3 كواج�ب منزل�ي. يتن�اول ●●
ه�ذا التمري�ن أيًضا مه�ارات االس�تقصاء العلمي ويتيح 
للط�الب الفرصة لممارس�ة تحديد األنماط ف�ي النتائج 
وإدراك النتائ�ج الت�ي ال تناس�ب النم�ط. عن�د مناقش�ة 
اإلجاب�ات على هذا التمرين يجب أن تقدم فكرة فحص 
وتك�رار القياس�ات للتأكد م�ن أنها موثوق�ة ولم يحدث 
خطأ عند أخذ أو تس�جيل القياس�ات، فه�ذا مهم للنتائج 

التي ال تناسب نمًطا ما. 
مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 3-1 
سوف تحتاج كل مجموعة إلى: 

ساعة بعقرب ثواٍن أو ساعة إيقاف. ●●

ن�ة من 4 إلى 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب في مجموعات مكوَّ
طالب. 

اعرض لطالب الصف كيف يمكنهم استشعار نبضهم، وقس 
وس�جل مع�دل النب�ض لديك على الس�بورة. ثم ق�س معدل 

النبض لدى أحد الطالب المتطوعين وسجله أيًضا. 

وّض�ح له�م أن مع�دالت النبض مختلف�ة وأن هن�اك عوامل 
مختلف�ة تؤثر عل�ى معدل النبض، والعمر ه�و واحد من تلك 
العوام�ل. األطف�ال لديهم معدالت نبض أس�رع ف�ي أوقات 
الراح�ة من البالغي�ن. وهناك أيًض�ا تباين طبيعي بي�ن األفراد 
م�ن نفس العمر كما س�وف يالح�ظ الطالب عندما يقيس�ون 

معدالت النبض الخاصة بهم. 

لتوضي�ح  كي�ف يمك�ن أن يختل�ف مع�دل النب�ض، يمكنك 
أن تطل�ب م�ن الط�الب قي�اس مع�دالت النب�ض لديهم في 
أوق�ات مختلفة من الي�وم، وعرض نتائجها ف�ي اليوم التالي. 
ه�ل يمكنهم تحديد أي أنماط؟ على س�بيل المثال، قد تكون 
معدالت النبض أقل قبل فترة وجيزة من الذهاب إلى السرير، 
إذا كان الطالب قد حصلوا على قسط من الراحة في المساء.

يمكنك أيًض�ا أن تطلب من الطالب قي�اس معدالت نبضهم 
قبل وبعد التمرين ومقارنتها، مما يعطي توضيًحا مباشًرا أكثر 
وضوًح�ا للعام�ل المؤثر عل�ى معدل النب�ض. يمكنهم القيام 
به�ذا التمري�ن في الفص�ول الدراس�ية عن طري�ق الجري في 
الم�كان لمدة دقيقة واحدة، ث�م التوقف عن الجري ثم قياس 

معدالت النبض. 

يج�ب تس�جيل النتائج في جدول مش�ابه للج�دول الموضح 
هنا.

معدل النب�س بعد التمرينمعدل النب�س قبل التمرين 

س�تختلف األجوب�ة، فمع�دل النب�ض الطبيعي عن�د األطفال 
حوالي 90 نبضة في الدقيقة.

ق�د يختلف عدد دق�ات القلب قلياًل عندما يت�م قياس النبض 
مرة أخرى. 

يجب تس�جيل معدالت نبض الطالب أعضاء المجموعة في 
الجداول الخاصة بالطالب. 

)الإنترنــت(  الدوليــة  لالت�ســالت  العالميــة  ال�سبكــة 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

الموق�ع اآلتي جي�د للحصول عل�ى معلومات أساس�ية ●●
للمعلمين.

http://www.fi.edu/learn/heart/index.html 
الموق�ع اآلت�ي  تفاعل�ي لألطف�ال حول القل�ب وأنماط ●●

الحياة الصحية.
/http://www.mplsheart.org/kids

يعطي الموقع اآلتي خلفية شاملة للمعلمين حول القلب ●●
وال�دورة الدموية. ويش�مل أيًضا رس�وًما متحركة حول 

الدورة الدموية التي يمكن عرضها للطالب.
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/

appliedanatomy/0_anatomy_circulatorysys_rev1.shtml
يحتوي الموقع اآلتي على رسوم متحركة عن دقات القلب. ●●

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/21c/

keeping_healthy/heartdiseaserev4.shtml 
التقييم:

يوفر هذا الموضوع فرًصا لتقييم كل من الرس�وم البيانية ●●
الخطية والتمثيل البياني باألعمدة. 

يمكنك تقييم الرس�وم البياني�ة الخطية للطالب من ورقة ●●
العم�ل 1-3ج باس�تخدام المعايير التالي�ة: هل يحتوي 
الرس�م عل�ى عن�وان مناس�ب؟هل ُيش�ار  إل�ى كل نقطة 
بيان�ات بنقطة واضحة وليس�ت كبيرة جًدا؟هل ُرِس�مت 
جمي�ع نق�اط البيانات بش�كل صحيح؟ هل ت�م توصيل 
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نقاط البيانات بش�كل صحيح؟ هل يمثل الرس�م البياني 
البيانات التي تم تجميعها؟ 

يمكن�ك تقيي�م الرس�وم البياني�ة باألعمدة التي رس�مها ●●
ه�ذه  باس�تخدام  1-3ب  العم�ل  ورق�ة  ف�ي  الط�الب 
المعايير:ه�ل يحتوي الرس�م على عنوان؟ هل ُرس�مت 
األعم�دة وُح�دد التباع�د بينه�ا بش�كل صحي�ح عل�ى 
االرتف�اع  عل�ى  األعم�دة  ه�ل  المح�اور؟  مجموع�ة 
الصحيح؟ هل ُس�ميت األعمدة بشكل صحيح؟ هل تم 

الرسم البياني بدقة باستخدام المسطرة؟ 
تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

يمك�ن للط�الب ذوي التحصي�ل الدراس�ي المنخفض ●●
اس�تخدام ورق�ة العم�ل 1-3ب للتدري�ب على الرس�م 
البياني باألعمدة. اجعلهم يش�تركون مع زمالئهم األكثر 

تمكنًا الذين يمكنهم مساعدتهم.
التمرين 1-3 يس�اعد على التحقق م�ن معرفة معدالت ●●

الدراس�ي  التحصي�ل  ذوي  للط�الب  ومفي�د  النب�ض 
المنخفض. 

يمك�ن للطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المرتفع إتمام ●●
أوراق العمل 1-3 أو 1-3ج. 

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

هناك س�وء فهم ش�ائع وهو أن النبض ودقات القلب هي ●●
نفس الش�يء. دقات القلب هي انقب�اض عضلة القلب؛ 
ألنها تضخ الدم، والنبض هو الموجة الناجمة عن ضغط 

الدم أثناء ضخه من القلب.

تحدث عن:

اس�أل طالب الصف عن معدل النبض العادي ولماذا يحتاج 
القل�ب ألن ينقبض وينبس�ط. وينبغي أن يس�تنتجوا أن معدل 
النب�ض المنخف�ض ج�ًدا يعن�ي أن القل�ب ال يعم�ل بش�كل 
صحي�ح. فالقل�ب يضخ ال�دم المحمل بالغذاء واألكس�جين 
ال�ذي يحتاج إليه الجس�م للقي�ام بوظائفه.  ف�إذا كانت دقات 
القل�ب بطيئ�ة ج�ًدا، يت�م ض�خ القلي�ل ج�ًدا من األكس�جين 
والمواد الغذائية في جميع أجزاء الجس�م بحيث تتباطأ جميع 

عمليات الجسم، الحالة التي يمكن أن تكون خطيرة.

اأفكار للواجبات المنزلية:

المنخف�ض ●● الدراس�ي  التحصي�ل  يمك�ن للط�الب ذوي 
استكمال التمرين 1-3 في كتاب النشاط كواجب منزلي. 

المرتف�ع ●● الدراس�ي  التحصي�ل  ذوي  الط�الب  يمك�ن 
استكمال ورقة العمل 1-3ج كواجب منزلي.

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 3-1

)1(  دق�ات القلب هي انقباض عضل�ة القلب أثناء ضخ 
ا النبض فهو الضغط الناجم عن ضغط الدم  الدم، أمَّ

أثناء ضخه من ِقَبل القلب.
ال  )2(

ال أ-   )3(
ب-   يتغي�ر مع�دل النبض قلياًل ط�وال الوقت،   
ويتأث�ر بأش�ياء مث�ل النش�اط والقل�ق. قد 
يك�ون ق�د ق�ام الط�الب بقي�اس مع�دل 

النبض بشكل غير دقيق. 
ج-  احس�ب متوس�ط مع�دل النب�ض لديه�م   
بجمع القياس�ات مًعا ثم قسمة اإلجمالي 

على عدد القياسات التي تم تسجيلها.
)4(   قد تشمل العوامل المقترحة: النشاط البدني، والقلق، 

والوقت من اليوم، والمرض أو الحمى، والعمر.
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط

تمرين 3-1
نبضة في الدقيقة.  )1(

)2(   93 نبض�ة ف�ي الدقيق�ة. ت�م حس�ابها بجم�ع جمي�ع 
معدالت النبض وقس�مة المجموع عل�ى عدد األفراد 

في المجموعة. 
أ-   معظ�م معدالت النبض حوال�ي 90 نبضة   )3(

في الدقيقة الواحدة. 
ب-  مع�دل نب�ض أحمد – مع�دل النبض لديه   
ه�و 110 نبضة في الدقيقة. ويرجع ارتفاع 
معدل نبضه ألنه تم قياس�ه أثناء ممارس�ته 

للرياضة.
ج-   ِق�س مع�دل نبض أحم�د عندم�ا يمارس   
الرياضة أو ِقس معدالت نبض المجموعة 

أثناء ممارسة الرياضة.  
الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 1-3 اأ 

طائر الطنان أ-    )1(
الحوت األزرق ب-    
الحوت األزرق أ-    )2(

طائر الطنان ب-    
أ-   الح�وت األزرق - الفي�ل - اإلنس�ان -   )3(

القطة - الفأر - طائر الطنان
ب-   دق�ات القل�ب تصب�ح أس�رع كلم�ا كان   

الحيوان أصغر.  
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أ-   الكائن�ات الحية  الكبي�رة دقات قلبها أبطأ   )4(
أي  أو  الحي�ة الصغي�رة،  الكائن�ات  م�ن 

استنتاج مشابه. 
الحصان 45 نبضة / دقيقة ب-    
الجرذ 600 نبضة / دقيقة   

نعم / ال، وفًقا للتنبؤ. ج-    
التحدي 

خالل الس�بات جميع عمليات أجس�ام الخفافي�ش تبطئ كثيًرا. 
فه�ي تحت�اج إل�ى القلي�ل ج�ًدا م�ن الطع�ام واألكس�جين أثناء 
السبات؛ ألنها غير نشطة؛ لذلك قلبها ال يحتاج ألن يدق بسرعة.  

ورقة العمل 1-3ب

ساعة إيقاف أو ساعة بعقرب ثواٍن.  )1(
)2(
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يزداد معدل النبض. ب-    

ورقة العمل 1-3ج
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)2(  انظر الرس�م البياني الخطي - يجب أن يكون معدل 
النبض أقل. 

بمقدار 70 نبضة في الدقيقة.  )3(
)4(    عند ممارس�ة الرياضة تحتاج عضالت الجسم إلى 
المزي�د م�ن الغ�ذاء واألكس�جين. في ه�ذه الحالة 
يضط�ر قلب�ك إل�ى الض�خ بمع�دل أس�رع لتزوي�د 
الجس�م بالغذاء واألكس�جين؛ ولذلك ف�إن القلب 

يدق أسرع ويزداد معدل النبض.

المو�سوع 1-4 الرئتان والتنف�س   
المفهوم الرئيس�ي ال�ذي يغطيه هذا الموضوع ه�و أن الرئتين 
هم�ا العضوان اللذان نس�تخدمهما الستنش�اق اله�واء الذي 
يحتوي على األكسجين إلى داخل الجسم وطرد الهواء الذي 

يحتوي على ثاني أكسيد الكربون من الجسم.   

الأهداف التعليمية:

6Bh1  يس�تخدم األس�ماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة ●●
الرئتي�ن،  القل�ب،  الرئيس�ية )الدم�اغ،  الجس�م 

الكليتين، المعدة، األمعاء(.
6Bh2  يحّدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم )الدماغ، ●●

القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.
6Bh4  يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية)الدماغ، ●●

القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.
الجس�م ●● ألعض�اء  األساس�ية  الوظائ�ف  6Bh3  يص�ف 

الرئيس�ية )الدم�اغ، القل�ب، الرئتي�ن، الكليتي�ن، 
المعدة، األمعاء(.

6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمية ●●
والفهم.

6Eo3  يس�تخدم الج�داول والتمثي�ل البيان�ي باألعم�دة ●●
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

6Ep6 يحّدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.●●
6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات ●●

والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 
بشكل صحيح.

االس�تنتاجات ●● الس�تخالص  النتائ�ج  6Eo7  يس�تخدم 
وتقديم المزيد من التنبؤات.

اأفكار للدر�س:

اطل�ب إلى الط�الب التفكير في ش�يء يفعلون�ه حوالي ●●
 20 م�رة في الدقيقة دون أن يفكروا فيه، مثاًل أن يتنفس�وا
20-15 م�رة ل�كل دقيق�ة. اس�ألهم أي أجه�زة الجس�م 

نستخدمها للتنفس. 

اطلب إلى الطالب القيام بالنشاط 1-4 ووضح لهم كيفية ●●
وضع أيديهم - األصابع إلى األمام مع دفع إصبع اإلبهام 
مقاب�ل الج�زء الخلف�ي م�ن الضل�وع. يجب أن يتنفس�وا 
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بش�كل طبيع�ي، ث�م يتنفس�ون بش�كل أعم�ق ويش�عرون 
بالف�رق. تندفع الضلوع أكثر للخارج مع األنفاس العميقة 

حيث تتوسع الرئتان أكثر وتمتلئان بالهواء.

اس�تخدم ملصًق�ا أو نموذًج�ا أو مقط�ع فيدي�و للجه�از ●●
التنفس�ي لتتب�ع مس�ار اله�واء ف�ي الجس�م )ارج�ع إلى 
قس�م الش�بكة العالمية لالتصاالت الدولي�ة )اإلنترنت( 
وتكنولوجي�ا المعلومات واالتصاالت )ICT((. اش�رح 
أن�ه عند التنفس م�ن خالل األنف أو الف�م، ينتقل الهواء 
إلى أس�فل الحلق، ويمر الهواء من خالل الحنجرة وفي 
القصبة الهوائية، كما تنقس�م القصبة الهوائية إلى أنبوبين 
يم�ر فيهم�ا اله�واء، أحدهما ي�ؤدي إلى الرئة اليس�رى، 

واآلخر يؤدي إلى الرئة اليمنى.

اس�أل لماذا نحن بحاجة إلى التنفس واشرح الغرض من ●●
الشهيق والزفير.

أخبر الطالب أن حجم الرئتين مًعا لدى الش�خص البالغ ●●
بحج�م كرة الق�دم. عندما تك�ون الرئتان بصح�ة جيدة، 
يكون قوامهما إس�فنجًيا نوعا ما ولونهم�ا رمادًيا وردًيا. 
عندم�ا تتل�ف الرئتان بس�بب التدخين، يمك�ن أن تظهرا 

باللون الرمادي أو تظهر بقٌع سوداء عليهما.
هناك مرض ش�ائع جًدا بي�ن األطفال يؤثر عل�ى الرئتين ●●

وه�و الربو. ي�ؤدي الربو إل�ى ضيق في أنابي�ب التنفس، 
مما يجع�ل التنفس صعًب�ا. ويعاني العدي�د من األطفال 
ف�ي ه�ذه األي�ام م�ن الرب�و ويضط�رون إل�ى اس�تخدام 
أجه�زة االستنش�اق لفت�ح المم�رات الهوائية والس�ماح 
له�م بالتنفس. )عند التحدث عن ه�ذا الموضوع يرجى 
مراعاة الط�الب الذين يعانون من مرض الربو أو أي من 

أمراض الجهاز التنفسي األخرى ذات الصلة.(
اختت�م الموضوع بمطالبة الطالب باإلجابة عن األس�ئلة ●●

1-4 ف�ي كتاب الطالب. في الس�ؤال 4، ينبغي أن يكون 
الط�الب قادري�ن عل�ى اس�تخدام معارفه�م وخبرته�م 
الس�ابقة  إلدراك أن ممارس�ة الرياضة هي عامل ذو صلة 
يؤث�ر عل�ى معدل التنف�س. يتم تناول مهارة االس�تقصاء 
العلم�ي هذه م�رة أخ�رى في ورق�ة العم�ل 1-4 حيث 

تتطل�ب من الط�الب اقتراح عامل آخ�ر يؤثر على معدل 
التنف�س. ف�ي الموضوع التال�ي، يمكن للط�الب إكمال 

ورقة العمل 4-1.
مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 4-1

سيحتاج كل طالب إلى:
بالون.●●

يجب على الطالب العمل بشكل فردي. 
ويمك�ن القيام بهذا النش�اط عل�ى طاوالت الط�الب؛ حيث 
يقفون، ويضعون أيديهم على القفص الصدري ثم يتنفس�ون 
شهيًقا وزفيًرا. يمكنك توضيح ما يجب القيام به أمام الطالب. 
من غير المستحسن أن يتشارك الطالب البالونات المستخدمة 
مع بعضهم،  وذلك م�ن أجل الحفاظ على النظافة والصحة. 
إذا ل�م تك�ن ق�ادًرا على إعط�اء بالون ل�كل طال�ب، يمكنهم 
استخدام كيس بالستيكي صغير بداًل من البالون. يمكن لكل 
طالب أن يحضر كيًس�ا من البالستيك من المنزل، أو بداًل من 

ذلك يمكنك تمثيل عملية التنفس في بالون أمام الصف.  
ورقة العمل 4-1

سيحتاج كل ثنائي إلى: 
ساعة بها عقرب ثواٍن أو ساعة إيقاف.●●

يجب أن يعمل الطالب في مجموعات ثنائية.

يمكن للطالب عّد األنفاس التي تم أخذها في الدقيقة الواحدة 
من خالل رصد صعود وهبوط صدور زمالئهم في المجموعة. 
طريقة أخ�رى للقيام بذلك هي وضع اليد على ضلوع زمالئهم 
ف�ي المجموع�ة والش�عور بح�ركات التنفس وذل�ك إذا كانت 
المجموعة من نفس الجنس، وإذا كان لمس جسم شخص آخر 
ال يعتبر أمًرا غير الئق في ثقافتك. كن على علم أنه على عكس 
مع�دل دقات القلب التي ال يمكن الس�يطرة عليها بش�كل واٍع، 
يمكن�ك التحكم بوعي ف�ي معدل التنفس الخ�اص بك. وهذا 
ق�د يؤثر عل�ى النتائج فكلما زاد طلبك للش�خص ب�أن »يتنفس 

طبيعًيا«، أصبح التنفس الطبيعي أقل. 

قد يكون م�ن المثير لالهتمام مقارنة نتائ�ج المجموعات في 
نهاي�ة الموض�وع ومعرف�ة نطاق مع�دالت التنف�س. يمكنك 
الحدي�ث عن كيفية تأثير عوام�ل مثل العمر والجنس واللياقة 

البدنية على معدل التنفس. 

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

يحتوي  الموقع اآلتي على  ألعاب ورسومات لتسميات ●●
الجهاز التنفسي وفيديوهات لرسوم متحركة عن التنفس 

يمكنك تنفيذها في الصف. 
http://www.neok12.com/Respiratory-System.htm
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يش�تمل الموق�ع اآلتي عل�ى أف�كار لألنش�طة اإلضافية ●●
المتعلق�ة بالرئتي�ن والتنف�س والت�ي يمك�ن تنفيذه�ا في 

الصف. 
http://www.ehow.com/info_8171953_respiratory-
system-activity-kids.html

يش�تمل الموق�ع اآلتي عل�ى حقائق مثي�رة لالهتمام حول ●●
الجهاز التنفسي.

http://www.coolfacts.in/respiratory-system-facts-
for-kids/  

يش�تمل الموق�ع اآلت�ي عل�ى فيل�م رس�وم متحركة عن ●●
الجهاز التنفسي.

http://kidshealth.org/kid/htbw/RSmovie.html
يش�تمل الموقع اآلتي على رس�وم متحركة ع�ن الجهاز ●●

التنفسي.
http://teachhealthk-12.uthscsa.edu/
studentresources/AnatomyofBreathing3.swf  

التقييم:
هل يس�تطيع الطالب أن يفس�روا ما يحدث للرئتين عند ●●

الش�هيق والزفي�ر ولماذا؟ يمكنك أن تطلب إليهم رس�م 
جدول للمقارنة للقيام بذلك. 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

ق�د يجد الط�الب ذوو التحصي�ل الدراس�ي المنخفض ●●
صعوب�ة في تنفيذ الرس�وم البيانية الخطية. لذلك، اطلب 
إليهم العم�ل مع زمالئهم من ذوي التحصيل الدراس�ي 
المرتفع الذين يمكن أن يس�اعدوهم في رس�م الرس�وم 

البيانية الخاصة بهم في ورقة العمل 4-1. 
يمكن للطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع اإلجابة ●●

على هذا السؤال: لماذا ُتعد الرئتان األعضاء الوحيدة في 
الجس�م القابل�ة للطفو؟ الج�واب؛ هو ألنه�ا تتألف من 

العديد من الحويصالت الهوائية. 

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

غالًبا ما يس�تخدم المعلم�ون بالوًنا إلثبات كيفية توس�ع ●●
الرئتي�ن وانقباضهم�ا أثن�اء التنف�س. وق�د ي�ؤدي ه�ذا 
التمري�ن بالط�الب إل�ى التفكير ف�ي أن الرئتي�ن أعضاء 
جوف�اء مثل البالونات التي يمك�ن أن تمتلئ بالهواء عند 
الشهيق مع االنكماش واإلفراغ عند الزفير. الرئتان ليستا 
أعض�اء جوفاء ولكنها إس�فنجية وتتألف م�ن العديد من 

الحويصالت الهوائية الصغيرة. 
تحدث عن:

تح�دث عن الهواء الذي نستنش�قه والذي يتكون من مخلوط 
من الغ�ازات وال يحتوي على األكس�جين فق�ط. الغواصون 

لديه�م أس�طوانات هواء تحت�وي على مخلوط م�ن الهواء به 
نف�س نس�بة األكس�جين الموجودة ف�ي الهواء الج�وي الذي 

يستنشقونه ويتم إطالق هواء الزفير في الماء.

اأفكار للواجبات المنزلية:

التمري�ن 1-4 ف�ي كتاب النش�اط. ناق�ش اإلجابات في ●●
الص�ف واس�مح للط�الب بالتحقق م�ن عملهم بغرض 

التقييم الذاتي. 
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

يكبر حجم الصدر نظًرا المتالء الرئتين بالهواء.  )1(
)2(  يصغ�ر حج�م الص�در ألن الرئتي�ن تط�ردان الهواء 

للخارج.
)3(  الهواء يخرج من أجس�امنا عند الزفير فيمأل البالون 

ويزداد حجمه.
)4(   عندما نمارس الرياضة تحتاج أجس�امنا إلى المزيد 
من األكس�جين؛ لذلك  نتنفس بش�كل أسرع ألخذ 

المزيد من األكسجين.
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط

تمرين 4-1

 )1(

الرئتان

القصبة الهوائية 

الحجاب الحاجز

األنف  القصبة الهوائية  الرئتان  الدم  )2(
الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 4-1
هذا جدول بالنتائج المحتملة.   3–1

الزمن )دقيقة(
معدل التنف�س

 )عدد مرات التنف�س في الدقيقة( 

015

220

430

645
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قبل بدء التمرين.  أ-    )5(
بعد ست دقائق. ب-    

إل�ى  أجس�امنا  تحت�اج  الرياض�ة  نم�ارس  )6(   عندم�ا 
المزيد من األكس�جين؛ لذلك تتنفس بش�كل أسرع 

للحصول على المزيد من األكسجين. 
مدى لياقة الشخص.  أ-    )7(

ب-   إذا كن�ت الئًق�ا بدنًي�ا، فإن مع�دل التنفس   
لدي�ك ل�ن يزيد بق�در كبير أثناء ممارس�ة 
الرياضة كما هو الحال مع ش�خص لياقته 
ل�دى  القل�ب  أق�ل؛ وذل�ك ألن  البدني�ة 
األش�خاص ذوي اللياق�ة البدني�ة العالي�ة 
أكث�ر كف�اءة ف�ي ضخ ال�دم ال�ذي يحمل 
األكس�جين إل�ى العضالت المس�تخدمة 
أثن�اء ممارس�ة الرياض�ة؛ لذل�ك يتطل�ب 
األمر عدًدا أقل م�ن مرات التنفس لتزويد 

الجسم باألكسجين. 
الجهاز الدوري    )8(

المو�سوع 1-5  الجهاز اله�سمي  
المفه�وم األساس�ي الذي يغطيه هذا الموض�وع هو أنه يجب 
هض�م الطعام قبل أن يتمكن الجس�م من اس�تخدامه. المعدة 
واألمع�اء هي األعضاء الهامة في تكس�ير الطع�ام أثناء عملية 

الهضم والتخلص من المواد الغذائية التي لم يتم هضمها. 

الأهداف التعليمية:

6Bh1  يس�تخدم األس�ماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة ●●
الرئتي�ن،  القل�ب،  الرئيس�ية )الدم�اغ،  الجس�م 

الكليتين، المعدة، األمعاء(.
6Bh2  يحّدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم )الدماغ، ●●

القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.
الجس�م ●● ألعض�اء  األساس�ية  الوظائ�ف  6Bh3  يص�ف 

الرئيس�ية )الدم�اغ، القل�ب، الرئتي�ن، الكليتي�ن، 
المعدة، األمعاء(.

6Bh4  يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية )الدماغ، ●●
القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.

6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات ●●
والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 

بشكل صحيح.
االس�تنتاجات ●● الس�تخالص  النتائ�ج  6Eo7  يس�تخدم 

وتقديم المزيد من التنبؤات.
6Ep4 يتنبأ بما سيحدث بناًء على المعرفة العلمية والفهم.●●

6Ep6 يحّدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.●●

اأفكار للدر�س:

اس�أل الط�الب ماذا أكل�وا الي�وم أو الليلة الماضي�ة؟ لماذا ●●
نح�ن بحاجة لتناول الطع�ام؟ ذّكرهم بأن أجس�امنا بحاجة 
إل�ى الغذاء للحصول على الطاق�ة؛ لكي تنمو بقوة وبطريقة 

صحية. ولكن كيف يمكننا تحويل الغذاء إلى طاقة؟
أخبر الطالب أن عملية الهضم هي عملية تحويل الطعام ●●

إلى ش�كل يمكن للجس�م معالجته واس�تخدامه للطاقة. 
اشرح للطالب أن عملية الهضم تبدأ حتى قبل بدء تناول 
الطع�ام؛ حيث تنتج أجس�امهم الّلعاب، داخل أفواههم. 
ويعم�ل المض�غ على تفتي�ت الطعام بينما يق�وم الّلعاب 
بتخفيف�ه وتنعيم�ه حتى يمك�ن ابتالعه. يم�ر الطعام من 
الفم، ثم إلى البلعوم ثم إلى أنبوب ممتد يسمى المريء؛ 

ثم أخيًرا يدخل إلى المعدة. 

ر الطالب أن العضو من الجس�م هو جزء يقوم بوظيفة ●● ذكِّ
خاص�ة، وأن وظيفة المعدة ه�ي تخزين العناصر الغذائية 
التي تم مضغها وتكسيرها بشكل أكبر. العضالت تساعد 
على تحريك الطعام ومزجه ويتم إفراز العصارة الهضمية 

لتكسير الطعام وصوالً به إلى مخلوط يشبه الحساء. 

ش�جع الطالب على لمس بطونهم بعد تناول الطعام كي ●●
يش�عرون ببطونهم وهي تعم�ل؛ بل قد يرغبون في وضع 
آذانه�م على معدة زميل لس�ماع كيفي�ة عملها. يمكن أن 
يس�تخدموا بك�رات  المنادي�ل الورقي�ة للمس�اعدة على 

تضخيم الصوت. 

بع�د تكس�ير الطع�ام في المع�دة، فإن�ه يمر إل�ى األمعاء ●●
الدقيقة واألمعاء الدقيقة ليس�ت صغي�رة على اإلطالق؛ 
فه�ي عب�ارة عن أنب�وب ضيق ج�ًدا يمتد طول�ه لحوالي 
س�بعة أمتار عن�د البالغين. يمكنك اس�تخدام بكرة خيط 
لتوضيح طول األمعاء الدقيقة وش�رح أنها مطوية بحيث 
يمكن أن تتناس�ب مع أجسامنا. يندفع الطعام على طول 
األمعاء الدقيقة ويتكسر أكثر حتى تصبح جزيئات الطعام 

صغيرة ليمتصها الدم. 
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يمكن�ك جعل الط�الب يعملون ف�ي مجموعات؛ لعمل ●●
نم�وذج م�ن الجه�از الهضم�ي باس�تخدام م�واد مث�ل 
البالس�تيكية، وأنابي�ب ماص�ة واألكي�اس  الزجاج�ات 

البالستيكية أو الورقية لتمثيل أجزاء مختلفة.

تح�دث ع�ن الوجب�ات الغذائي�ة الصحي�ة، واش�رح أن ●●
األطعم�ة الغني�ة باأللي�اف مث�ل الفواك�ه والخضراوات 
والحب�وب الكاملة تجعل من الس�هل على الفضالت أن 
تمر عبر الجس�م وتساعد على تنظيف الجهاز الهضمي. 
يستخدم الجس�م الماء إلنتاج العصارة الهضمية؛ لذلك 
فمن المهم لإلنسان أن يشرب الماء عندما يكون ظمآًنا، 
ولي�س المش�روبات الغازية الس�كرية والعصائر. وأيًضا 
ممارس�ة التمارين الرياضية بانتظام تس�اعد الطعام على 
التح�رك عب�ر الجه�از الهضم�ي وتحفز العض�الت في 
القناة الهضمية. شّجع الطالب على أن يكونوا أكثر وعًيا 
بما يأكلون ويش�ربون وأن يخت�اروا أطعمة صحية عندما 

يتناولون الطعام. 

في الموضوع التالي اجعل الطالب يجيبون عن األس�ئلة ●●
1-5 قبل العمل على ورقة عمل 1-5، وهو االس�تقصاء 
العملي الذي يتيح للطالب إجراء المالحظات باستخدام 
أدوات بس�يطة الختبار الخبز لوجود النشا. ثم يالحظون 
كي�ف يتم تغير النش�ا في الخبز في الف�م عن طريق تكرار 
اختب�ار النش�ا ف�ي الخب�ز الممض�وغ، فه�م يس�تخدمون 

النتائج للخروج باستنتاج أن النشا ُيهضم في الفم. 
مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ورقة العمل 5-1

سوف تحتاج كل مجموعة إلى: 
خبز●●
محلول اليود●●

اثنين من األطباق●●
القطارة )ماصة(●●

الأمن وال�سالمة:
يج�ب عل�ى الط�الب توخ�ي الحذر م�ن عدم 
إس�قاط اليود على مالبس�هم؛ ألنه يسبب بقًعا. 
وينبغ�ي أيًضا عدم تذوق أو ابت�الع اليود ؛ ألنه 
ض�ار. كم�ا يج�ب أال يتن�اول الط�الب أًيا من 

المواد الغذائية المحضرة.

يج�ب أن يعم�ل الطالب في مجموعات تتك�ون من أربعة أو 
خمسة طالب. 

أظهر اختبار النش�ا للطالب. اس�تخدم مصدًرا معروًفا للنش�ا 
مثل نشا الذرة. 

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

يوض�ح الموقع اآلت�ي خطة لموضوع الجه�از الهضمي ●●
في اإلنسان. 

http://www.instructorweb.com/lesson/

digestivesystem.asp 
يتضم�ن الموق�ع اآلتي عدًدا من خط�ط موضوع الجهاز ●●

الهضمي، ولكن س�وف تحتاج إل�ى أن تصبح عضًوا في 
الموقع لتستخدمه.

http://www.lessonplanet.com/search؟keywords=dig

estive+system+activities 
ه�ذا الموق�ع تفاعل�ي يتي�ح للط�الب معرف�ة كل أجزاء ●●

الجهاز الهضمي.
http://kidshealth.org/misc/movie/bodybasics/

digestive_system.html. 

التقييم:

هل يمكن للط�الب مطابقة أجزاء م�ن الجهاز الهضمي ●●
م�ع وظائفها؟ يمكن�ك اس�تخدام ورقة المص�ادر 5-1 
لعمل مجموعات من البطاقات بصور من أجزاء الجهاز 
الهضمي عليها، ومجموعة أخرى من البطاقات بأس�ماء 
األج�زاء ومجموعة ثالثة بوظائ�ف كل جزء. ضع بعض 
البطاق�ات على أعض�اء ووظائ�ف غير صحيح�ة أيًضا، 
وس�لم  البطاق�ات إلى مجموعات م�ن الطالب واطلب 
إليه�م مطابقته�ا م�ع الص�ور الت�ي تحم�ل اس�م الج�زء 

ووظيفته الصحيحة. 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

قد يحت�اج الطالب ذوو التحصيل الدراس�ي المنخفض ●●
للمس�اعدة في تعقب مس�ار الغذاء خالل أعضاء الجهاز 
الهضمي. ويمكنهم استخدام هذا االختصار: »فممأ« –  

)الفم(،  )المريء(،  )المعدة(،  )األمعاء(. 

يمكن للطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المرتفع البحث ●●
ف�ي بع�ض المص�ادر المتوف�رة لمعرف�ة م�كان ووظائف 
األعضاء األخرى الالزمة للهضم مثل الكبد والبنكرياس. 

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

قد يخلط بعض الطالب بي�ن المريء والقصبة الهوائية. ●●
ترتب�ط القصب�ة الهوائي�ة بالرئتين، ولكن الم�ريء يرتبط 

بالمعدة.
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تحدث عن:

قد يكون لدى الطالب إخوة وأخوات أصغر سنًا في المنزل، 
م�ا زالوا يتناولون األطعمة اللينة. اس�ألهم لماذا نحن قادرون 
عل�ى تناول األطعمة غير اللينة، مث�ل التفاح أو الجزر، ولكن 
األطف�ال الصغ�ار ج�ًدا ال يمكنه�م ذل�ك؟ ينبغ�ي أن يكونوا 
قادري�ن على ش�رح أن األطفال الرّضع ليس�ت لديهم أس�نان 
لمضغ طعامهم؛ لذا يمكنهم فقط أكل األطعمة الناعمة اللينة. 

اأفكار للواجبات المنزلية:
التمرين 1-5 في كتاب النشاط. ●●

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:
)1(  من أجل النمو ولتوفير الطاقة ألجسامنا حتى تعمل 

بشكل صحيح.
)2(  يجب هضم الطعام جيًدا لكي يس�هل استهالكه عبر 

الجسم. 
)3(  تمزج المعدة الطعام الممضوغ من الفم مع العصارة 

الهضمية.
)4(   ُيهض�م  الطع�ام بش�كل أكب�ر حت�ى يصير على ش�كل 
جزيئات صغيرة جًدا يمكن أن تدخل في مجرى الدم. 
ثم يتم التخلُّص من الطعام غير المهضوم من الجسم.

عن طريق الدم .    )5(
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط

تمرين 5-1
)1(

الفم

المريء

المعدة

األمعاء

)2(   أ-

الوظيفة الجزء 

دفع الطعام إلى المعدة المريء 

مزج الطعام مع العصارة الهضميةالمعدة 

مضغ الطعام وبدء الهضم الفم 

تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة جًدااألمعاء 

ب-  الترتيب الصحيح للوظائف:  
- مضغ الطعام وبدء الهضم.

- دفع الطعام إلى المعدة.
- مزج الطعام مع العصارة الهضمية.

- تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة جدا.
الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 5-1

الل�ون  إل�ى  الي�ود  محل�ول  ل�ون  أ-   يتغي�ر   )1(
األزرق-الداكن.

يوجد نشا في الخبز. ب-    
نعم، يبدأ مذاق الخبز في التحول إلى الطعم الحلو.  )2(

أ-   ال يتغير لون محلول اليود.  )3(
ب-   ال يوجد نشا في الخبز أو تحول النشأ إلى   

سكر.
ج-   النش�ا الموج�ود ف�ي الخب�ز ت�م هضمه/   

وتفتيته في الفم.
المو�سوع 1-6  ما وظيفة الكليتين؟

 المفهوم الرئيس�ي الذي يغطيه هذا الموضوع هو أن الكليتين 
هما زوج من األعضاء يزيل الفضالت من الجسم. 

الأهداف التعليمية:
6Bh1  يس�تخدم األس�ماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة ●●

الرئتي�ن،  القل�ب،  الرئيس�ية )الدم�اغ،  الجس�م 
الكليتين، المعدة، األمعاء(.

6Bh2  يحّدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم )الدماغ، ●●
القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.

الجس�م ●● ألعض�اء  األساس�ية  الوظائ�ف  6Bh3  يص�ف 
الرئيس�ية )الدم�اغ، القل�ب، الرئتي�ن، الكليتي�ن، 

المعدة، األمعاء(.
6Bh4  يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية )الدماغ، ●●

القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.
6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات ●●

والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 
بشكل صحيح.

6Ep2  يجم�ع األدل�ة والبيانات الختبار األف�كار بما في ●●
ذلك التنبؤات.

6Eo3  يس�تخدم الج�داول والتمثي�ل البيان�ي باألعم�دة ●●
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

اأفكار للدر�س:
اس�أل الط�الب م�اذا يحدث عندم�ا يش�ربون الكثير من ●●

الم�اء؟ س�وف يقول�ون ل�ك أنه�م سيش�عرون بالحاجة 
للذهاب إلى دورة المياه. اش�رح أن الجس�م يحتاج إلى 
تنظيم كمية السوائل فيه وأن الكليتين هما زوج األعضاء 

الذي يفعل ذلك. 
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أخب�ر الط�الب أن الجس�م ينت�ج أيًضا الفض�الت وهذه ●●
الفضالت تكون ضارة للجسم إذا لم يتم التخلص منها. 
تق�وم الكليت�ان بالتخل�ص م�ن الفضالت من الجس�م، 

وهذا ما يسمى اإلخراج. 

تقع الكليتان في الجزء الخلفي من الجس�م فوق الخصر ●●
قلي�اًل. اش�رح للط�الب كي�ف يمكنه�م معرف�ة م�كان 
الكليتي�ن لديه�م، وإذا كان أي م�ن الط�الب يعان�ي من 
زي�ادة الوزن ويج�د صعوبة حتى يش�عر بضلوعه، فعليه 

مواصلة الضغط وزيادته حتى يشعر بها.  
تح�دث ع�ن كميات الم�اء التي تت�م معالجتها بواس�طة ●●

الكليتين، فحوالي L 200 من الس�وائل تمر عبر الكليتين 
كل ي�وم وهذا هو نفس حجم الماء التي نس�تخدمه لملء 
حوض االس�تحمام تقريًبا؛ وهذه الكمية تنتج لتًرا واحًدا 
فق�ط من البول. فماذا يحدث لبقية الس�وائل؟ اش�رح أنه 
ليس لدينا L 200 من الس�وائل في أجسامنا. لدينا حوالي 
خمسة لترات من الدم الذي يمر عبر الكليتين حوالي 40 
م�رة في اليوم م�ن أجل تنقيته والتخل�ص من الفضالت. 

ويتم التخلص من الماء الزائد أيًضا بهذه الطريقة. 
بع�د ذل�ك، اطل�ب إلى الط�الب القي�ام بالنش�اط 6-1 ●●

والذي يقومون فيه بتوقع أو تقدير كمية الماء التي يمثلها 
اللتر واختبر تنبؤاتهم. 

تحدث عن س�بب الحاجة إلى ش�رب الم�اء. العديد من ●●
عملي�ات الجس�م لدين�ا، عل�ى س�بيل المث�ال، الهضم، 
تحتاج الماء وبالتالي إذا كنا ال نش�رب ما يكفي من الماء 
ف�إن أجس�امنا ال يمك�ن أن تعمل بش�كل صحيح. نحن 
أيًضا نس�تخدم الم�اء للتخلص من الفض�الت -- فهذه 
ه�ي وظيفة الكليتين. أخبر الط�الب أنه يمكننا أن نعيش 
لمدة أسبوعين تقريًبا دون أي طعام على اإلطالق، لكننا 
ال نس�تطيع العي�ش إال لم�دة يومي�ن فقط إذا لم نش�رب 

الماء أو أي مشروبات أخرى. 
اطل�ب إل�ى الط�الب إتم�ام ورق�ة العم�ل 1-6 والت�ي ●●

يس�ردون فيه�ا مقدار الس�وائل التي يتناولونه�ا والتفكير 
فيم�ا إذا كان�وا يش�ربون ما يكفي م�ن الم�اء أم ال. وهذا 

التمرين يمكن أن يكون واجًبا منزلًيا.  
تس�ببها ●● الت�ي  الصحي�ة واألم�راض  المش�اكل  مناقش�ة 

الكليت�ان اللت�ان ال تعمالن بش�كل صحي�ح. ارجع إلى 
قس�م الش�بكة العالمية لالتصاالت الدولي�ة )اإلنترنت( 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ICT(، ثم اطلب 

إلى الطالب اإلجابة على األسئلة 1–4. 
مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 6-1
سوف تحتاج كل مجموعة إلى:

وعاء كبير●●
مخبار مدرج●●
ماء●●

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

األوعي�ة الت�ي تس�توعب لتري�ن مث�ل ُعل�ب األي�س كري�م 
البالستيكية أو أي أواني بالستيكية صغيرة ستكون مناسبة.

يجب على الطالب س�كب اللتر المقدر من الماء في الوعاء، 
ثم س�كب الم�اء في المخب�ار الُمدرج وتس�جيل الحجم. إذا 
كان المخب�ار الُمدرج صغيًرا ولن يس�توعب كل الماء، يجب 
عل�ى الطالب س�كب الم�اء من المخب�ار الُم�درج إلى وعاء 
آخ�ر. يجب أن يس�تمروا في القي�ام بذلك وتس�جيل الحجم 
ف�ي كل م�رة حت�ى ُتقاس كل كمي�ة الماء. الحج�م الكلي هو 

مجموع القياسات المختلفة.   
التقييم:

ناقش اإلجابات على األس�ئلة من 1 إلى 4 مع الطالب، ●●
واسمح لهم بالتحقق من عمل بعضهم البعض ألغراض 

تقييم األقران.
ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 

:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت
يق�دم الموق�ع اآلت�ي نظ�رة عام�ة جي�دة عل�ى وظائ�ف ●●

الكليتين الصحيتين مع وصف ألنواع مختلفة من الفشل 
الكل�وي. ه�ذا الموقع هو أكث�ر مالئمة كخلفي�ة معرفية 

للمعلم أكثر من مالئمته الستخدام الطالب.
www.webmd.com/a-to-z-guides/function-kidneys

يش�رح الموق�ع اآلت�ي كي�ف ُيرّش�ح ال�دم ع�ن طري�ق ●●
الكليتين. هناك أيضا أفكار الس�تخدام مقطع الفيديو في 

مع الطالب. 
http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/human-

kidney-function/4182.html 
يع�رض الموق�ع اآلت�ي فيديو ح�ول غس�يل الُكلى وهو ●●

يقدم خلفية معرفية مفيدة للمعلمين.
www.nhs.uk/video/pages/Kidneydiseasedialysis.aspx 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

التمرين 1-6 يس�اعد الطالب ذوي التحصيل الدراسي ●●
تعل�م  ف�ي  صعوب�ة  م�ن  يعان�ون  الذي�ن  المنخف�ض، 
المصطلحات الجديدة، ف�ي الدخول في هذا الموضوع 

ليصبحوا أكثر دراية بالمفردات. 
يمكن للطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع البحث ●●

في بع�ض المصادر المتوفرة لمعرف�ة طريقة عمل جهاز 
الغس�يل الكل�وي، كم�ا يمكنه�م إنش�اء نم�وذج للنظام 
اإلخراجي باس�تخدام حبات الفاصوليا لتمثل الكليتين، 
وخي�وط تمث�ل الحالبي�ن وبال�ون صغي�ر يمث�ل المثانة، 
وس�وف يحتاجون إل�ى النظر في الص�ور أو إلى نموذج 

للجهاز اإلخراجي؛ حتى يمكنهم القيام بذلك. 
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المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم
ق�د يعتقد الط�الب أن الماء ف�ي البول يأتي مباش�رة من ●●

الم�اء الذي نش�ربه وليس من الدم. وض�ح لهم أن الماء 
يخ�رج من الجهاز الهضمي إلى ال�دم، وعندما يمر الدم 
ع�ن طريق الكليتين، يتم امتصاص الم�اء الزائد من الدم 

ويشكل الجزء السائل من البول. 

تحدث عن:

اطل�ب إلى الط�الب أن يخبروك بما يحدث عندما يش�عرون 
بدرج�ة الحرارة العالي�ة جًدا. اكتب أفكارهم على الس�بورة. 
واح�دة م�ن األفكار عل�ى األرج�ح س�تكون أنهم يتعرق�ون أو 
يتصبب�ون عرًقا، فاس�ألهم م�َم يتك�ون العرق. يج�ب أن يقولوا 
المياه )أو الماء أساًسا(. ثم اطرح السؤال - إذا كانت هناك كمية 
معينة فقط من الماء في أجسادنا وفقدنا بعض العرق، فكم يتبقى 
في الجسم لتشكيل البول؟ يجب أن يكون الطالب قادرين على 
اس�تنتاج أنه في الطقس الحار نفقد المزيد من الماء من الجس�م 
عن طريق التعرق أكثر مما نفقده في الطقس البارد؛ لذلك يكون 

هناك قدر أقل من الماء الزائد في الجسم لتكوين البول.

 اأفكار للواجبات المنزلية:
ورقة العمل 6-1 

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:
)1(  توجد الكليتان في الجزء الخلفي من الجسم، قلياًل 

أسفل الضلوع. 
تقريًبا نفس حجم فأرة الكمبيوتر.   )2(

اإلخراج أ-    )3(
ب-    تقوم الكليتان بترش�يح الدم للتخلص من    

الفضالت التي تخرج على هيئة بول. 
)4(   اس�تئصال كلي�ة )إذا كان�ت األخ�رى تعمل بش�كل 
صحي�ح(، الوض�ع عل�ى جه�از غس�يل الكليتي�ن، 

إجراء عملية زرع كليتين. 
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط

تمرين 6-1
الكليتان زوج من األعضاء على ش�كل حبة الفاصوليا. تتمثل 
وظيفتهم�ا األساس�ية ف�ي اإلخ�راج. تعمالن عل�ى تنقية الدم 
لتخل�ص من الفضالت. كما تس�اعدان ف�ي التحكم في كمية 
الماء في الجس�م. يتخلص الجسم من الفضالت الناتجة عن 
عمل الكلى على هيئة س�ائل يس�مى البول. يجب أن تش�رب 
كمي�ة كافية من الم�اء يومًيا للحفاظ على صح�ة الكليتين. ال 
تعمل الكليتان بشكل سليم إذا كنت تعاني من مرض بالكلى. 
يحت�اج بع�ض األش�خاص إل�ى جهاز خ�اص ُيس�مى جهاز  

غسيل الكلى للقيام بوظيفة الكلى.

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:
ورقة العمل 6-1

وس�تعتمد   ، ش�خصية  القائم�ة  أ-     س�تكون   )1(
اليومي�ة للط�الب  الغذائي�ة  النظ�م  عل�ى 

ومستويات النشاط.
تحت�وي عل�ى  الرطب�ة  األطعم�ة  ب-   معظ�م   
بع�ض الماء، على س�بيل المث�ال الفاكهة 
والخض�ار واألرز المطب�وخ والمعكرونة 

واللحوم واألسماك.  
الكليتان أ-    )2(

ب-   معظ�م الطالب عادة ما يش�ربون أكثر من   
لتر من السوائل يومًيا. 

وهي كمية يتم استهالكها من ِقبل الجسم.  ج-    

المو�سوع 1- 7  ما وظيفة الدماغ؟
يتن�اول ه�ذا الموضوع وظائ�ف الدماغ وس�وف يتعّرف ●●

الطالب إلى الطرق المختلفة التي يتحكم بها الدماغ في 
جميع وظائف الجسم. يهتم الطالب في هذا العمر دائًما 
بأجسامهم وكيفية عملها ويجدون الدماغ مثيًرا لالهتمام 

بشكل خاص. 
الأهداف التعليمية:

6Bh1  يس�تخدم األس�ماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة ●●
الرئتي�ن،  القل�ب،  )الدم�اغ،  الرئيس�ية  الجس�م 

الكليتين، المعدة، األمعاء(.
6Bh2  يحّدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم )الدماغ، ●●

القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.
الجس�م ●● ألعض�اء  األساس�ية  الوظائ�ف  6Bh3  يص�ف 

الرئيس�ية )الدم�اغ، القل�ب، الرئتي�ن، الكليتي�ن، 
المعدة، األمعاء(.

6Bh4  يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية )الدماغ، ●●
القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، األمعاء(.

6Eo4 يعقد مقارنات.●●

6Eo6  يح�ّدد األنماط ف�ي النتائج والنتائ�ج التي ال تبدو ●●
مالئمة للنمط.

التكامل:
ف�ي الص�ف الراب�ع، درس  الط�الب أن الدم�اغ محمي ●●

من ِقبل الجمجمة، س�يواصلون دراسة هذه المعلومات 
المعرفية في هذا الموضوع. 

اأفكار للدر�س:
ف�ي الي�وم الس�ابق لتنفي�ذ الموض�وع، اط�ُه بع�ض دقيق ●●

الش�وفان أو بعض العصائد األخ�رى وضعها في ثالثة أو 
اب للغلق. يجب أن تكون  أربعة أكياس بالس�تيكية بَس�حَّ
العصيدة باردة ويتعين إعدادها قبل إحضارها إلى الصف. 
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اب�دأ الموض�وع بتمرير أكي�اس العصيدة ح�ول الطالب ●●
لكي يمكن للطالب لمس�ها والش�عور به�ا. تأكد من أن 

األكياس مغلقة بشكل صحيح. 
اطل�ب إل�ى الط�الب أن يصف�وا كي�ف يش�عرون بالم�ادة ●●

الموجودة في الكيس ثم أخبرهم أنها عصيدة. واسألهم أي 
عضو من أعضاء الجسم بحسب اعتقادهم يشبه العصيدة؟ 

اش�رح له�م أن الدم�اغ البش�ري يش�به كثيًرا في الش�كل ●●
والمظه�ر عصي�دة رمادية اللون، فهو لي�ن جًدا، ويمكن 
بس�هولة س�حقه. لهذا الس�بب يتم حماية الدم�اغ داخل 
الجمجمة وعند هذه النقطة يمكن الحديث عن إصابات 
الدم�اغ. وض�ح أن�ه عل�ى عكس األج�زاء األخ�رى من 
الجس�م، مثل العظام، فإن الدماغ لي�س دائًما قادًرا على 

إصالح نفسه، وخاصة إذا كانت اإلصابة خطيرة. 
اطل�ب إل�ى الطالب ض�م قبضاته�م ووضعه�ا مًعا، كل ●●

قبض�ة تمث�ل نص�ف الك�رة أو نص�ف الدم�اغ. حج�م 
القبضتين مًعا هو حجم الدماغ البش�ري تقريًبا. أّكد على 

أن حجم الدماغ في البشر ال عالقة له بالذكاء.
اش�رح أن الجان�ب األيس�ر م�ن الدم�اغ يس�يطر عل�ى ●●

الجان�ب األيم�ن من الجس�م والعكس صحي�ح. يمكن 
أن تتح�دث أيًض�ا ع�ن ك�ون الش�خص »أيم�ن الدماغ« 
أو »أيس�ر الدم�اغ«. عادة ما يميل الش�خص األيس�ر إلى 
العمل بشكل أكبر بيده اليمنى ويحرك القدم اليسرى إلى 
األمام أواًل أثناء المشي، ولكن هذا قد ال يكون صحيًحا 
دائًما. وبالمثل، إذا كنت أيمن الدماغ، فس�وف تميل إلى 
استخدام الجانب األيسر من الجسم أكثر. أخبر الطالب 
أن الجانب األيس�ر من الدماغ هو الجانب المسؤول عن 
التفكير المنطقي واللغة و المهارات المتعلقة باألعداد. 

الجان�ب األيمن من الدم�اغ هو الجانب المس�ؤول عن ●●
األفكار اإلبداعية والخيال، والوعي بالفن والموسيقى. 

اس�أل الط�الب عما يعتق�ده كل منه�م حول م�ا إذا كان ●●
أيس�ر الدم�اغ أم أيم�ن الدماغ )ارجع إلى قس�م الش�بكة 
العالمي�ة لالتص�االت الدولية )اإلنترن�ت( وتكنولوجيا 
المعلوم�ات واالتصاالت )ICT(: للتعّرف إلى مس�ابقة 

ممتعة يمكنهم القيام بها لمعرفة ذلك(. 
إذا كان ذلك ممكنًا، فاعرض للطالب نموذًجا أو ملصًقا ●●

للدماغ البش�ري. أشر إلى نصفي الكرة وكذلك المناطق 
الرئيس�ية الث�الث م�ن الدم�اغ واش�رح وظائفه�ا. المخ 
ه�و الج�زء األكبر من الدم�اغ، وبه العديد م�ن األخاديد 

والنت�وءات، ويقوم بالس�يطرة على تفكيرن�ا، والحواس 
والذاك�رة واللغ�ة. يوج�د المخي�خ ف�ي الجه�ة الخلفية 
الس�فلية للم�خ، وه�و يس�يطر عل�ى الحرك�ة والت�وازن 
ووضع الجس�م. ج�ذع الدماغ يوجد ف�ي قاعدة الدماغ، 
ويمت�د إلى أس�فل، وهو يرب�ط الدماغ بالحبل الش�وكي 
ويتحكم في وظائف حيوية مثل التنفس، ودقات القلب، 

ودرجة حرارة الجسم والهضم. 
بعد أن ناقش�ت وظائف أجزاء مختلفة من الدماغ اطلب ●●

إلى الطالب الرد على األسئلة 1-3 في كتاب الطالب.
أش�ر إل�ى أن لدين�ا العديد م�ن النت�وءات واألخاديد في ●●

الم�خ. وكلما زاد عدد النتوءات واألخاديد، زادت كمية 
المعلوم�ات التي يمكن للمخ تخزينه. أظهر هذه الفكرة 
من خ�الل إعطاء الطالب ورق مقوى ومربًعا من الورق 
بحجم علب�ة القرص المضغوط، عليهم أن يضعوا قطعة 
الورقة بأكملها داخل المربع الصغير من الورق. سيكون 
عليه�م ط�ي ورق�ة الصحيف�ة أو كرمش�تها. أخبرهم أنه 
من خالل طي الورقة أو س�حقها يمك�ن لهم وضع كافة 
الكلم�ات عل�ى الصفح�ة داخ�ل القطع�ة الصغي�رة من 
الورق. بنف�س الطريقة، فإن الدماغ قادر على اس�تيعاب 

الكثير من المعلومات في مساحة صغيرة.  
أخب�ر الط�الب أن أدمغ�ة الحيوان�ات لها نف�س األجزاء ●●

الرئيس�ية الثالثة التي تمتلكها العقول البش�رية، فالدماغ 
الحيوان�ي يكون أكب�ر أو أصغر من الدماغ البش�ري بناًء 
عل�ى حجم الحي�وان. في هذه المرحل�ة يمكن للطالب 
العم�ل على ورقة العمل 1-7، التي تقارن أحجام أدمغة 

الحيوانات المختلفة.   
اختت�م هذه الوح�دة بأن تطل�ب إلى الطالب اس�تكمال ●●

ورق�ة العمل 1-8، التي تلخ�ص وتربط وظائف أعضاء 
الجسم المختلفة وأجهزة الجسم التي ُدرست. 

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

يق�دم الموق�ع اآلت�ي لمح�ة عام�ة للط�الب ع�ن هيكل ●●
الدماغ ووظائفه.

http://www.cyh.com/HealthTopics/

HealthTopicDetailsKids.aspx?p=335&np= 

152&id=1528 
يقدم الموقع اآلتي نظرة عامة مفيدة عن هيكل ووظائف ●●

الدماغ والظروف الطبية التي تؤثر عليه.
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/

humanbody/brain.html 
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يعط�ي الموق�ع اآلت�ي ملخًص�ا للمعلمي�ن ح�ول هي�كل ●●
ووظائف الدماغ.

www.ehow.com/info_7902867_human-brain-kids.html 
يش�تمل الموق�ع اآلت�ي عل�ى معلوم�ات أساس�ية ع�ن ●●

األم�راض واالضطرابات التي تؤثر عل�ى الدماغ، فضاًل 
ع�ن روابط إل�ى مواقع بها معلومات تس�تهدف الطالب 

األصغر سنًا.
http://kidshealth.org/parent/general/body_basics/

brain_nervous_system.html#a_Things_That_Can_

Go_Wrong_With_the_Brain 
يحتوي الموقع اآلتي على مسابقة ممتعة يمكن للطالب ●●

القي�ام به�ا؛ ليعرف كل منهم م�ا إذا كان أيس�ر الدماغ أم 
أيمن الدماغ.

http://homeworktips.about.com/library/brainquiz/

bl_leftrightbrain_quiz.htm 
التقييم:

مطبوعات بها رسومات بخطوط بسيطة توضح الدماغ البشري 
اطل�ب إل�ى الطالب تس�مية األجزاء الرئيس�ية واكتب أس�ماء 
األج�زاء على الس�بورة. يمكنهم ترميز تلك األج�زاء باأللوان 
عل�ى النح�و التال�ي: المخ - أصف�ر. المخي�خ - أحمر. جذع 
الدم�اغ - أزرق. هل يمكن للطالب أن يحددوا وظيفتين لكل 
جزء؟ اطلب إليهم كتابة الوظائف بجانب كل جزء من الدماغ. 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

ق�د ال يالح�ظ الط�الب م�ن ذوي التحصي�ل الدراس�ي ●●
المنخفض في ورق�ة العمل 1-7 أن كتل الدماغ بالغرام 
وليس بالكيلوغرام كما هو الحال مع كتل األجس�ام. قد 
يس�اعد بعض الطالب عل�ى إجراء مقارناته�م إذا قمت 
بتحوي�ل كت�ل الدماغ ف�ي الج�دول إلى كيلوغ�رام على 

النحو التالي: 
كتلة الدماغ )Kg(  كتلة الج�سم)Kg(  الكائن الحي

601.4 اإلنسان 

1601.7الدولفين 

30.030 القطة 

350.056الكنَغر 

45006.0الفيل

40.039الَراُكون

0.70.0025البومة

300.140قرد البابون

يجب على الطالب من ذوي التحصيل الدراسي المرتفع ●●
اإلجابة عن سؤال التحّدي في كتاب الطالب، وفي ورقة 

العمل 7-1. 
المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

م�ن المفاهيم الخاطئة الش�ائعة أن صاح�ب الدماغ األكبر ●●
أكث�ر ذكاًء. هذا ليس صحيًحا؛ فقد تبين على س�بيل المثال 
أن دماغ ألبرت أينش�تاين كان أصغر قلياًل من دماغ اإلنسان 
الع�ادي للذكور وكم�ا نعرف جيًدا، كان أينش�تاين عبقرًيا! 
وكان دماغ البشر البدائيين أكبر من دماغ اإلنسان الحديث، 
ومع ذلك فمستوى الذكاء لدينا أعلى بكثير مما كانوا عليه. 

تحدث عن:

اس�أل الط�الب عم�ا إذا كان�وا يحلم�ون أم ال. من أي�ن تأتي 
أحالمه�م؟ يج�ب أن يقول�وا أن دماغهم يجعله�م يحلمون. 
اجعله�م يفكرون ف�ي وظائف أخرى يس�يطر عليه�ا الدماغ، 
الدماغ يتحكم في دقات القلب والتنفس وهي الوظائف التي 
تظ�ل تعمل حتى عندما نكون نائمين. نحن نتحرك أثناء نومنا 

وبعض الناس يتحدثون، أو حتى يمشون، في أثناء نومهم. 
اأفكار للواجبات المنزلية:

التمري�ن 1- 7 في كتاب النش�اط. ناق�ش اإلجابات في ●●
الصف واس�مح للطالب بمراجعة عمل بعضهم البعض 

لغرض تقييم األقران. 

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:
الدماغ محمي داخل الجمجمة.  أ-    )1(

ب-   تعد حماي�ة الدماغ في غاي�ة األهمية؛ ألنه   
يتحكم في كل ما نقوم به. فإذا أصيب، فإن 
أجسادنا ال يمكن أن تعمل بشكل صحيح. 
أ-   يرسل الدماغ رسائل إلى أجزاء أخرى من   )2(
الجس�م، ويتلقى رس�ائل منه�ا عن طريق 

األعصاب.
ب-   ألن الجس�م يحتاج إلى االس�تجابة بس�رعة   
من أجل الحفاظ على سالمتك/وصحتك. 
فالدماغ مثاًل يجعلك تتحرك بسرعة لالبتعاد 

عن طريق السيارات في الشارع.
)3(   يس�مح الدماغ ل�ك بالحركة بحي�ث يمكنك التقاط 
الهات�ف وتحّديد الرقم. كما يتي�ح لك رؤية ما تقوم 
به، ويتيح لك سماع رنين الهاتف وصوت صديقك، 

وأيًضا يجعلك قادًرا على التحدث مع صديقك.
التحدي

االرتج�اج يحدث عندم�ا يلحق بالدماغ بع�ض التلف، وهذا 
يجعل�ك فاق�ًدا للوعي أو يجعلك تش�عر بالم�رض، كصداع 
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المو�سوع 1-8 تحقق من تقدمك
الأهداف التعليمية:

يراجع ما تعلمه في هذه الوحدة.●●
اأفكار للدر�س:

اطلب إل�ى الطالب اإلجاب�ة عن األس�ئلة في صفحات ●●
»تحق�ق م�ن تقدم�ك« ف�ي كت�اب الطال�ب )الصفحات 
24-25( و »المراجع�ة اللغوي�ة« ف�ي الصفح�ة 19 من 

كتاب النشاط.
الفرص�ة لمراجع�ة األعض�اء ●● توف�ر ورق�ة عم�ل 8-1 

واألجهزة التي درستها في هذه الوحدة.
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

المطابقات هي كما يلي:  )1(
القلب – ضخ الدم  

المعدة واألمعاء – الهضم  
الرئتان – التنفس  

الكلى – اإلخراج  
الدماغ – التحكم  

أ-   خطأ – يضخ القلب الدم إلى جميع أجزاء   )2(
الجسم.
صحيح ب-    

ج   خطأ – يوضح معدل نبضك مدى س�رعة   
دقات قلبك.

صحيح د-    
ه�-  خط�أ – يحمل الدم ثاني أكس�يد الكربون   

إلى الرئتين.
أ-   يتم دفع الطعام من المريء إلى المعدة.    )3(

إل�ى  الطع�ام  تفتي�ت  يت�م  األمع�اء،  ب-   ف�ي   
جزيئات صغيرة جًدا. 

ج-   يتم مزج الطعام بالعصارة الهضمية داخل   
المعدة.

د-   يتم إخ�راج الطعام غي�ر المهضوم خارج   
الجسم من خالل نهاية األمعاء. 

يتم مضغ الطعام في الفم. ه�-    
التسلسل الصحيح هو: ه�، أ، ج، ب، د.   )4(

أ – الرئتان؛ ب – الدماغ؛ ج – الكليتان. أ-    )5(
العضو )ج( الكليتان ب-    

البول ج-    

ش�ديد لفترة قصيرة. وعادة ما يحدث االرتجاج بسبب ضربة 
قوية على الرأس.  

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط
تمرين 7-1

الجهاز العصبي  أ-    )1(
األعصاب ب-    

أمثلة: التنفس  )2(
دقات القلب  

 1 أ-    )3(
 2 ب-   
1 ج-   
1 د-   
3 ه�-   

)4(   الدم�اغ ال يمكنه إصالح نفس�ه إذا أصيب إصابات 
خطي�رة. ف�إذا تلف ج�زء الدماغ الذي يس�يطر على 
قدرتن�ا عل�ى التحدث،فم�ن المحتم�ل أن يصب�ح 

الشخص غير قادر على التحدث. 
الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 1- 7
)1( و )2(

ترتيب الكائنات الحية 
ح�سب كتلة الج�سم

ترتيب الكائنات الحية 
ح�سب كتلة الدماغ

الفيلالفيل 

الدولفينالدولفين 

اإلنساناإلنسان 

البابون الكنَغر 

الكنَغر البابون 

الَراُكونالَراُكون 

القطة القطة 

البومة البومة 

أ-   كلم�ا زادت كتل�ة الجس�م، زادت كتل�ة   )3(
الدماغ أو تزداد كتلة الدماغ مع الزيادة في 

كتلة الجسم. 
البابون.  ب-    

التحدي
 اإلنسان - اقس�م كتلة الجسم على كتلة الدماغ. أصغر إجابة 
هي الكائن الحي الذي لديه أكبر دماغ بالنسبة لكتلة جسمه. 
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على الجس�م اس�تخدامه. أجزاء أخرى من هذا الجهاز الفم، 
والمريء و األمعاء. 

الكليتان هما جزء من الجهاز اإلخراجي، وهما المس�ؤولتان 
عن التخلص من الفضالت من جسمك. 

الدماغ و األعصاب تشكل الجهاز العصبي والذي يتحكم في 
التنفس، ودقات القلب، وحركة العضالت وأحاسيسك. 

العضو ب )الدماغ( د-    
يتحكم في التنفس. ه�-    

تتنفس بشكل أسرع. و-    
بواسطة الضلوع. ز-    

بواسطة الجمجمة.  ح-    
ثاني أكسيد الكربون أ-    )6(

األكسجين ب-    
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط

المراجعة اللغوية 

األعض�اء داخل أجس�امنا تق�وم بمهام مختلف�ة للحفاظ على 
حياتنا وصحتنا.

تس�مى عملية ضخ ال�دم في جميع أجزاء الجس�م ب�� الدورة 
الدموية.

يمثل القلب والدم واألوعية الدموية الجهاز الدوري. 
يشير النبض إلى سرعة دقات قلبك.

يتولى الفم والمعدة واألمعاء  أداء عملية الهضم.
ندخل الهواء إلى أجسامنا ونخرجه منها من خالل التنفس. 

يتح�ّرك الهواء من األنف، مروًرا ألس�فل عبر القصبة الهوائية 
ليصل إلى الرئتين. 

تكم�ن الوظيف�ة األساس�ية للكلى ف�ي اإلخراج. تنتج س�ائاًل 
يسمى البول. 

ُيطلق على االعتالل الذي يؤدي إلى توقف الجسم عن العمل 
بصورة صحيحة ب�� مرض. 

الدماغ جزء من الجه�از العصبي. يعمل على التحكم بجميع 
وظائف الجسم.

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 8-1

تعمل أعضاء الجسم مًعا لتشكل األجهزة. 
الرئت�ان و القصب�ة الهوائية من أج�زاء الجهاز التنفس�ي الذي 
ُيدخل غاز األكس�جين إلى جس�مك ويطلق غاز ثاني أكس�يد 

الكربون في الهواء. 
قلبك هو جزء من الجهاز الدوري، الذي يأخذ الدم المحتوي 
عل�ى الغ�ذاء و األكس�جين وينقله إلى جميع أجزاء الجس�م. 

ويحمل الدم في األوعية الدموية. 
معدتك هي جزء من الجهاز الهضمي وهي العضو المسؤول 
ع�ن تكس�ير الطعام وتحويل�ه إلى ص�ورة تجعل من الس�هل 
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ورقة الم�سادر 5-1

يدفع الطعام في المعدة يمضغ الطعاميحمل الغذاء إلى الجسم

يفتت الطعام إلى جزيئات 

صغيرة جًدا
يمزج الطعام بالعصارة الهضميةالتخلص من  الفضالت

مطابقة الأع�ساء

Book 1.indb   42 7/18/18   2:09 PM



العلوم للصف السادس
43

ورقة العمل 1-1

ت�سمية اأع�ساء الج�سم

االسم: _________________             التاريخ: _________________        

سم رسومات أعضاء الجسم، استخدم الكلمات في الصندوق لمساعدتك.

الدماغ           القلب           األمعاء           الكليتان           الكبد           الرئتان           المعدة
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ورقة العمل 1-2 اأ

كيف اكت�سف ابن النفي�س الدورة الدموية ال�سغرى

االسم: _________________             التاريخ: _________________        

اقرأ عن دور ابن النفيس في اكتشاف الدورة الدموية الصغرى.

ولد ابن النفيس في دمشق عام 607 ه�/ 1210م. وكان األطباء في ذلك الوقت يعتقدون بأن الدم يتولد في الكبد ومنه 
ينتق�ل إلى القلب، فيس�ري في األوعي�ة الدموية إلى مختلف أعضاء الجس�م ويمدها بالغذاء. كان اب�ن النفيس مفكًرا 
وكان يدعو للتحرر من األفكار الخاطئة والتي كان غيره من العلماء يخش�ى انتقادها ومخالفتها؛ فتتبع مس�ار الدم في 
األوعية الدموية والحظ سريانه في أنحاء الجسم واستطاع أن يصحح كل تلك المفاهيم الخاطئة حين اكتشف المسار 
الصحيح للدورة الدموية الصغرى بعد أن قضى أوقات طويلة في المالحظة والتجربة تحرًيا للدقة واإلتقان واألمانة.

أظه�رت تج�ارب ابن النفي�س أن اتجاه الدم ثابت وأنه يمر من القلب إلى الرئة، وفي الرئة يحمل الدم األكس�جين من 
اله�واء وس�ّمى ابن النفيس ذلك بعملية تنقية الدم، ويتحول لون ال�دم أثناء هذه العملية من أحمر قاتم مائل إلى الزرقة 

إلى أحمر قانئ، ثم يعود بعد ذلك إلى القلب مرة أخرى من جهته اليسرى. 

أصبحت أعمال ابن النفيس محل تقدير وإعجاب كبير لكل من حوله، وقد أصبح الطبيب الخاص للظاهر بيبرس بعد 
انتقاله إلى مصر، كما كان عميد أطباء المستشفى الناصري.

أجب عن األسئلة اآلتية:

)1(   ما األفكار غير الصحيحة التي كان يتداولها األطباء قبل اكتشاف ابن النفيس؟

ما الذي دفع ابن النفيس لإلصرار على اكتشاف الطريقة الصحيحة للدورة الدموية الصغرى؟  )2(

)3(  أ- ما وظيفة الرئتين في الدورة الدموية الصغرى؟

          ب- ماذا يحدث للدم بعد أن يدخل إليه األكسجين؟
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ورقة العمل 1-2ب

كيف �سرح ويليام هارفي الدورة الدموية

االسم: _________________             التاريخ: _________________        

اقرأ كيف أدت مالحظات وتجارب ويليام هارفي إلى فهم وشرح عمل الدورة الدموية.  

كان ويليام هارفي طبيًبا إنجليزًيا عاش منذ 400 عام. في ذلك الوقت، اعتقد األطباء والعلماء أن الرئتين تحركان الدم 
في جميع أجزاء الجس�م، وأن الجس�م يس�تهلك الدم للحصول على الطاقة أثناء تدفقه إلى مختلف األجهزة، وكانوا 
يعتقدون أيًضا أن وظيفة القلب هي السيطرة على مشاعرنا. فالحظ هارفي مضخات الماء في لندن والتي أعطته فكرة 
أن ضخ الدم يحدث من القلب إلى جميع أجزاء الجس�م. فقام بدراس�ة القلب واألوعية الدموية ونفذ التجارب، وكان 
دقيًق�ا ج�ًدا في عمله وقضى س�اعات عديدة في تك�رار التجارب والمرور عل�ى كل التفاصيل. كما ق�رأ عمل األطباء 

األوائل لمساعدته على بناء أفكاره الخاصة. 

وأظه�رت نتائ�ج هارف�ي له ، أن القلب يعمل عن طريق تقلص العضالت لضخ الدم إلى أعضاء الجس�م، وأنه يتم نقل 
الدم بعيًدا عن القلب عن طريق الشرايين والعودة إليه من خالل األوردة. والحظ أنه في ساعة واحدة يضخ القلب أكثر 
من وزن الجس�م من الدم ، ومن ثمَّ أظهر هذا له أن الجس�م لم يس�تهلك الدم الذي تدفق إلى أعضاء الجسم. وأوضح 

هارفي كيف يتدفق الدم في اتجاه واحد في جميع أجزاء الجسم وأن الغازات تدخل وتخرج من الدم في الرئتين. 

وقد أصبحت أعمال وليام هارفي محل تقدير وإعجاب كبير. وأصبح طبيًبا في البالط الملكي للملك تشارلز األول، 
والذي أولى اهتماًما كبيًرا بعمل هارفي فيما يتعلق بالدورة الدموية. 

)1(  ما األفكار غير الصحيحة التي كان يتداولها األطباء والعلماء قبل 400 سنة؟

 

)2(  ما المالحظة التي جعلت ويليام هارفي يبدأ في التفكير في كيفية عمل القلب؟ 
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أ-  كيف حصل هارفي على أدلة حول كيفية عمل الدورة الدموية؟  )3(

 

      ب-  لماذا أعاد تجاربه؟ 

أ-   كيف أظهر هارفي أن الجسم ال يستهلك الدم الذي يتدفق إلى األعضاء؟   )4(

   ب-  اذكر ثالثة من االكتشافات األخرى التي أسهم بها وليام هارفي عن الدورة الدموية.
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ورقة العمل 1-3 اأ
مقارنة دقات القلب

االسم:   التاريخ: 

دقات القلب )عدد الدقات / دقيقة( الكائن الحي

70اإلنسان 
30الفيل 
500الفأر 

10الحوت األزرق 
150القطة 

1300طائر الطنان 

)1(    أ-  أي كائن حي لديه أسرع دقات قلب؟ 

     ب- أي كائن حي لديه أبطأ دقات قلب؟ 

أ- أي من الكائنات الحية هو األكبر؟   )2(

     ب- أي من الكائنات الحية هو األصغر؟

أ-  رتب الكائنات الحية  في الجدول وفًقا لدقات القلب لديها. ابدأ بأبطأ دقات قلب.  )3(

    ب-  ما النمط الذي تالحظه في النتائج؟

بع���ض الكائنات 
الحية تكون دقات 
فيها أس�رع  القلب 
من غيرها، كما في 

الجدول اآلتي. 
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أ- اكتب استنتاًجا حول دقات قلب الكائنات الحية من هذه النتائج.    )4(

 

تنبأ بدقات قلب:  ب-    

الحصان   الجرذ      

ج-   ابحث لمعرفة ما إذا كان تنبؤك صحيًحا أم ال. هل األدلة تدعم تنبؤك؟  

التحدي:  

عندما يدخل خفاش في سبات، ينخفض معدل دقات قلبه إلى حوالي 20 دقة/دقيقة. فسر ذلك.

Book 1.indb   48 7/18/18   2:09 PM



العلوم للصف السادس
49

ورقة العمل 1-3ب

ار�سم تمثيالاً بيانيا بالأعمدة لمعدل النب�س
االسم:   التاريخ: 

ق�ام فيص�ل وعامر بقياس مع�دل نبضيهما ونب�ض بعض أصدقائهم�ا قبل وبعد ممارس�ة الرياضة لمدة ث�الث دقائق. 
وحصال على النتائج اآلتية:

معدل النب�س مبا�سرة بعد التمرينمعدل النب�س قبل التمرينال�سم

91120فيصل

88122عامر

90128أمجد 

89125فهد

ما األدوات التي يحتاجونها لقياس معدالت النبض؟   )1(

)2(  مّثل بيانيا باألعمدة معدالت النبض التي        
 تم قياسها مع كتابة البيانات على الرسم. 

استخدم النتائج للتوصل الستتنتاج.  ( أ-    3(

تنبأ بما سيحدث لمعدالت النبض إذا كان األصدقاء يمارسون الرياضة لفترة أطول.  ب-    
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ورقة العمل 1-3ج

ا لمعدل النب�س ا خطياً ا بيانياً ار�سم ر�سماً

االسم:   التاريخ: 

قام راشد بقياس تأثير التمرين على معدل نبضه. 

الزمن منذ بدء 
التمرين بالدقائق

معدل النب�س

)عدد دقات القلب /دقيقة (

070

580

1090

15100

20120

25140

ارسم رسًما بيانًيا خطًيا لتمثيل هذه النتائج.   )1(

)2(  تنبأ بمعدل النبض بعد خمس دقائق من انتهاء التمرين. وضح نتيجة تنبؤك وسجلها بيانيا  في الرسم 
البياني. 

كم ارتفع معدل نبض راشد بعد 25 دقيقة؟   )3(

وضح سبب زيادة معدل النبض عند ممارسة الرياضة.    )4(
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ورقة العمل 4-1

ا�ستق�ساء معدل التنف�س

االسم:   التاريخ: 

تتضمن ورقة العمل هذه نشاًطا عملًيا.

 متوسط معدل التنفس حوالي 16 مرة في الدقيقة الواحدة. ماذا يحدث
 عندما نقوم بممارسة الرياضة؟

)1(  احسب عدد مرات التنفس التي تأخذها في الدقيقة الواحدة أثناء 
الراحة. سجل نتائجك في الجدول. 

الزمن 
)دقيقة (

معدل التنف�س

)عدد مرات التنف�س في الدقيقة( 

بدء: 0
2

4

6

اجِر في المكان لمدة دقيقتين ثم توقف، وُعّد وسجل عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة.   )2(

انتظر دقيقتين ثم ِقس وسجل معدل التنفس مرة أخرى. افعل ذلك مرة ثالثة بعد دقيقتين أخريين.   )3(

ارسم رسًما بيانًيا خطًيا لمعدل التنفس لديك.    )4(

ستحتاج إلى: 
س�اعة به�ا عقرب ث�واٍن أو ●●

ساعة إيقاف.
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أ- متى كان معدل التنفس لديك عند أقل مستوى؟   )5(
 

      ب-  متى كان معدل التنفس لديك عند أعلى مستوى؟ 

كيف تؤثر ممارسة الرياضة على معدل التنفس؟ اقترح سبًبا لذلك.    )6(

أ-   اكتب عاماًل آخر يمكن أن يؤثر على معدل التنفس لدى الشخص. ُمالَحَظة: فكر في الالعبين   )7(
الرياضيين. 

 

  ب- تنبأ كيف يؤثر هذا العامل على معدل التنفس، ولماذا.

 

سمِّ جهاًزا آخر في الجسم كنت قد درسته ويتأثر أيًضا بممارسة الرياضة.    )8(  
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ورقة العمل 5-1

ا�ستق�ساء حول عملية اله�سم في الفم

االسم:   التاريخ: 

تتضمن ورقة العمل هذه نشاًطا عملًيا.

بعض األطعمة مثل الخبز واألرز تحتوي على مادة تس�مى النش�ا، وبناًء 
عليه يمكننا أن نحدد إذا كان الطعام يحتوي على النشا عن طريق اختباره 
مع محلول اليود. النشا يجعل محلول اليود يتغير لونه من البني المصفر 

إلى األزرق الداكن. 

ضع قطعة صغيرة من الخبز على الطبق. أضف قطرة من محلول اليود.   )1(

ماذا تالحظ؟  أ-    

ما داللة ذلك؟  ب-    

)2(  ضع قطعة صغيرة أخرى من الخبز في فمك وامضغها، ثم احتفظ بها في فمك دون ابتالعها لمدة ثالث 
دقائق تقريًبا. 

هل تغير طعم الخبز؟ إذا كان األمر كذلك، فكيف يتغير؟ أ -   

خذ الخبز من فمك وضعه على الطبق النظيف اآلخر وأضف قطرة من محلول اليود.  )3(

ماذا تالحظ؟ أ-    

ما داللة ذلك؟  ب-    

باعتقادك، كيف تغير الخبز أثناء وجوده في فمك؟ ج-    

ستحتاج إلى: 
خبز ●●
محلول اليود ●●
اثنين من األطباق ●●
قطارة )ماصة(●●
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ورقة العمل 6-1

من اأين تح�سل على ال�سوائل في ج�سمك؟ 
االسم:   التاريخ: 

أ-  اكتب قائمة بجميع السوائل التي تشربها خالل 24 ساعة. حدد الكمية التي تشربها من كل سائل.   )1(

عدد الأكواب التي �سربتها من ال�سائلال�سائل

  ب-  هل تأكل أي أطعمة تحتوي على سوائل؟ إذا كان األمر كذلك، فاذكر ثالثة أمثلة. 

 

ينتج جسمك حوالي لتًرا واحًدا من البول يومًيا.  )2(

أ-   ما األعضاء التي تنتج البول؟  

هل تعتقد أنك تشرب أكثر من لتر واحد من السوائل يومًيا؟  ب-    

ما الذي يحدث، باعتقادك، لبقية السوائل؟  ج -   
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ورقة العمل 7-1
مقارنة كتل الدماغ

االسم:   التاريخ: 

يبين الجدول كتل أجسام كائنات حية بالغة مختلفة وكتل أدمغتها. 

 كتلة الج�سم الكائن الحي
)Kg(

 كتلة الدماغ 
)g(

601400 اإلنسان 
1601700الدولفين 

330 القطة 
3556الكنَغر 

45006000الفيل
439الَراُكون
0.72.5البومة

30140قرد البابون

في الجدول أدناه، رتب الكائنات الحية ترتيبا تنازليا حسب كتلة أجسامها.   )1(
في الجدول أدناه، رتب الكائنات الحية ترتيبا تنازليا حسب كتل أدمغتها.  )2(

ترتيب الكائنات الحية ح�سب كتلة الدماغترتيب الكائنات الحية ح�سب كتلة الج�سم

قارن قوائمك.  )3(
حدد نمًطا في النتائج.  أ -   

أي نتيجة ال يبدو أنها تناسب النمط؟  ب-    

التحدي؟
 أي كائن حي لديه أكبر دماغ بالنسبة لكتلة جسمه؟ كيف توصلت إلى ذلك؟ 
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ورقة العمل 8-1
مراجعة عن اأع�ساء الج�سم واأجهزته

االسم:   التاريخ: 

استخدام الكلمات في الصندوق إلكمال الجمل، سيكون عليك استخدام بعض الكلمات أكثرمن مرة. 

الدم     األوعية الدموية     التنفس     ثاني أكسيد الكربون     الدوري     الهضمي       اإلخراجي     الغذاء     المريء

دقة القلب     األمعاء     الفم     األعصاب     العصبي     األكسجين     األجهزة     الفضالت     القصبة الهوائية

تعمل أعضاء الجسم مًعا لتشكل ____________________. 

الرئت�ان و   م�ن أج�زاء الجهاز  الذي ُيدخ�ل غاز  إلى 
جسمك ويطلق غاز   في الهواء. 

قلب�ك هو جزء من الجه�از _________________ ، الذي يأخ�ذ  المحتوي على الغذاء و 

 .  وينقله إلى جميع أجزاء الجسم. ويحمل في  

معدت�ك ج�زء من الجه�از  وهي العضو المس�ؤول ع�ن تكس�ير __________ وتحويله إلى 

ص�ورة تجع�ل م�ن الس�هل على الجس�م اس�تخدامه. األج�زاء األخرى من ه�ذا الجه�از هي  و
 .  و 

الكليت�ان هما جزء من الجهاز _________________ وهما مس�ؤولتان عن التخلص من  
من جسمك. 

ف�ي  يتحك�م  وال�ذي   _________________ الجه�از  تش�كل   _________________ و  الدم�اغ 
و  وحركة العضالت وأحاسيسك. 
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خلفية معرفية
ف�ي الموضوع�ات م�ن 2-1 إلى 2-4 م�ن هذه الوحدة، س�يتم مناقش�ة السالس�ل الغذائية في المواط�ن الطبيعي�ة المختلفة، 
وسيكتشف الطالب أن كّل سلسلة من السالسل الغذائية تبدأ بنبات. في الموضوع 2-2، سيتأكد الطالب من ذلك ألن النبات 

بإمكانه صنع غذائه بنفسه. تصنع النباتات غذائها عن طريق عملية ُتسّمى التمثيل الضوئي. 

التمثيل ال�سوئي

تحت�وي الخالي�ا داخل أوراق كّل النباتات الخضراء على صبغة ُتس�ّمى الكُلوُروفِيل. وتمتص هذه المادة الطاقة من الش�مس، 
مم�ا يس�اعد خاليا النبات في صنع الغ�ذاء. باإلضافة إلى الكُلوُروفِيل، يحتاج النبات أيًضا إلى ثاني أكس�يد الكربون من الهواء 
والم�اء م�ن التربة لصنع الغ�ذاء. فجميع الكائنات الحية ُتنتج ثاني أكس�يد الكرب�ون أثناء عملية التنفس، تمت�ص النباتات ثاني 
أكسيد الكربون من الهواء عبر أوراقها كما تمتص الماء من خالل الجذور. وتستخدم النباتات الطاقة من الشمس لتحويل ثاني 
أكسيد الكربون والماء إلى مواد غذائية مثل السكر والنشويات، كما ُتنتج النباتات غاز األكسجين أثناء عملية التمثيل الضوئي. 

تستخدم الكائنات الحية )النباتات والحيوانات( األكسجين الذي ُتنتجه النباتات في عملية ُتسّمى التنفس.

ال�سبكات الغذائية

يعتبر تدفق الطاقة أكثر تعقيًدا من أي تدفق موّضح من خالل أي سلس�لة غذائية في المواطن الطبيعية. وقد تعّرف الطالب إلى 
مفهوم الكائنات المنتِجة والكائنات المس�تهِلكة، والحيوانات المفترسة والفرائس. الشبكة الغذائية هي مجموعة من السالسل 
الغذائي�ة المترابط�ة التي توفر صورة أكثر دقة للعالق�ات الغذائية في النظام البيئي حيث يتغذى أكثر من نوع من الحيوانات على 
فصيلة محددة. وس�يقدم الموضوعان )2-٣( و )2-4( أمثلة إيضاحية على الش�بكات الغذائية، ولكننا ال نستخدم هذه األمثلة 
ألغراض تحديد السالسل الغذائية ضمن الشبكة الغذائية. ال تتعمق في شرح مصطلح »الشبكة الغذائية« أو مناقشة تدفق الطاقة 

في هذا الصف. 

اأهرام الطاقة

ق�د يالح�ظ الطالب أن آكالت العش�ب، كالبقرة، تميل إلى أن َترَعى باس�تمرار. وذلك ألن البقر يحت�اج إلى أكل كميات كبيرة 
م�ن العش�ب للحصول عل�ى طاقة كافية للعيش. هرم الطاقة هو وس�يلة لوصف عالقات الطاقة والغذاء داخل السلس�ة الغذائية 
أو الش�بكة الغذائية. وتوضح كّل درجة من درجات هرم الطاقة أنه يتم تخزين بعض الطاقة في الكائن الحي الذي يأكل الكائن 

الموجود في الدرجة األسفل منه في الهرم.

كم�ا يتض�ح من اله�رم فقدان الكثي�ر من الطاق�ة عندما ي�أكل كائن حي من السلس�لة 
الغذائي�ة كائنًا حًيا آخر، ثم تنتقل معظم هذه الطاقة المفقودة إلى البيئة في صورة طاقة 
حرارية. بينما تس�تمر العملية بفضل الطاقة المس�تمرة المكتس�بة من ضوء الش�مس، 
يصب�ح ارتفاع أهرام الطاقة )وبالتالي طول السلس�لة الغذائية( محدوًدا بس�بب فقدان 

الطاقة، كما في شكل هرم الطاقة المقابل:

كما ترى في الش�كل، ُتمّثل الكائنات المنتِجة الكم األكبر من األنس�جة 
الحي�ة أو الكتلة الحيوية  تقع في أس�فل اله�رم. وتنتمي الكائنات الحية 
الت�ي تحتل  باقي درجات الهرم إلى مس�تويات الغذاء الُمش�ار إليها في  
كّل درجة. في المتوس�ط، يحتوي كّل مس�توى غذائ�ي على %10 فقط 
من الطاقة مثل المس�توى أس�فله، أما الطاقة المفقودة تتحول غالًبا  إلى 

حرارة كما هو ُمبين في الشكل المقابل.

مستهلكات المستوى 
الثالث

مستهلكات 
المستوى الثاني

مستهلكات المستوى األول

كائنات منتجة

الحرارة
90%

9% 9%10%

0.1%
.01%

.009%

1%

0.9%

اأفكار للتدري�س

الوحدة الثانية:2
الكائنات الحية فى البيئة
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الحتبا�س الحراري

ف�ي الموض�وع 2-5، س�ُتقدم االحتباس الحراري في س�ياق إزالة الغاب�ات. ُيعتبر االحتباس الحراري هو الموضوع الرئيس�ي 
بالنسبة لغالبية الموضوعات البيئية، لذلك قد تحتاج إلى خلفية معرفية حول هذا المفهوم وتأثيراته المحتملة في الوقت الحالي 

والتي ستحدث في السنوات القادمة.
ارتفعت درجات الحرارة على س�طح األرض بمعدل C°0.6 خالل المائة س�نة الماضية. ويوجد دليل على اس�تمرار هذا االرتفاع في 

درجات الحرارة، لذلك سترتفع درجات الحرارة على سطح األرض أكثر فأكثر. وُتسّمى هذه الظاهرة باالحتباس الحراري.
يعتبر التغير في توازن الغازات في الهواء هو الس�بب الرئيس�ي لالحتباس الحراري، حيث ُتس�اعد مجموعة معينة من الغازات 
)المعروفة بغازات الدفيئة( الغالف الجوي في حبس جزء من طاقة الش�مس الحرارية. وقد ُس�ميت بغازات الدفيئة ألن الدفيئة 
هي البيوت الزجاجية التي ُتستخدم في األجواء الباردة لزراعة النباتات بداخلها، حيث يسمح الزجاج ألشعة الشمس والحرارة 
بالم�رور ويحبس�ها بالداخل. وتعمل غ�ازات الدفيئة تعمل بنفس طريقة عمل البيوت الزجاجي�ة حيث تحبس الحرارة المنبعثة 
من األرض. تشمل غازات الدفيئة غاز الميثان وأكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وهو أهمها. وترتفع درجات الحرارة 
أكثر مع ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي ألن ثاني أكسيد الكربون يعمل على احتباس الحرارة المنبعثة من 
األرض. ُتسبب األنشطة البشرية ارتفاًعا في نسبة غازات الدفيئة، وبشكل خاص ينتج عن احتراق الوقود األحفوري مثل الفحم 

والنفط والغاز كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. 

ارتفعت مس�تويات ثاني أكس�يد الكربون )CO2( في الغالف الجوي )400 جزء في المليون في 2013( عن مس�توياته في آخر 
20 مليون س�نة الماضية. ومازالت تتزايد انبعاثات ثاني أكس�يد الكربون من وسائل النقل في أماكن عديدة على مستوى العالم. 

وتعتبر النقل المسبب الرئيسي في حوالي %28 من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
وبطبيعتنا نحتاج دائًما للكهرباء والبضائع الُمصنعة والسيارات، وال يمكننا تغيير نمط حياتنا بسهولة ويعني هذا أننا سنستمر في 
اس�تخدام الوقود األحفوري )الفحم والغاز والنفط( لصنع هذه األش�ياء. حتى لو توقفنا عن إنتاج غازات الدفيئة، فهي تتواجد 

بشكل كاِف بالفعل في الغالف الجوي الستمرار عملية االحتباس الحراري لمدة ال تقل عن خمسين عاًما.
تأثير االحتباس الحراري على األرض

• ت�م رصد الس�نوات منذ 1990 كأكثر الس�نوات حرارة على اإلطالق. وُتزيد درجات الح�رارة المرتفعة من خطورة حرائق 	
األعشاب والغابات وتجف المحاصيل قبل حصادها. 

• تتس�بب درج�ات الح�رارة المرتفعة في زيادة تبخر مي�اه المحيطات. ُتش�ّكل كّل هذه الرطوبة الزائدة ُس�حب كثيفة وأمطار 	
غزيرة. وستتسبب الطاقة الحرارية الزائدة في أعاصير استوائية شديدة ومدمرة مما يؤدي إلى أمطار غزيرة للغاية وفيضانات.

• يوجد دليل على توسع جميع الصحاري الحارة على وجه األرض.	

• ُيصبح الغطاء الجليدي في القطب الشمالي أصغر وأقل سماكة كل عام. 	

•  ف�ي ع�ام 1910، كان�ت الحديقة الوطنية الجليدية في أمريكا بها 150 نهًرا جليدًي�ا. اآلن بها 30 نهًرا جليدًيا فقط. وبحلول 	
عام 2040، يتنبأ العلماء بأن تكون كّل األنهار الجليدية قد انصهرت.

• ستختفي األنهار الجليدية في مناطق جبال الهيمااليا في الثالثين سنة القادمة.	

• لقد انصهر %80 من الجليد على جبل كليمنجارو في أفريقيا.	

• تتسبب كميات الماء المنصهر في ارتفاع مستوى سطح البحر.	

• 	 3 mm 2 إلى mm ترتفع مس�تويات س�طح البحر ف�ي العالم بمق�دار
في الس�نة. يتعرض أكثر من 100 مليون ش�خص ممن يعيش�ون على 
ارتفاع أقل من m 1 فوق متوس�ط مستوى سطح البحر الحالي لخطر 

الغرق بالفيضانات.

• تتداخ�ل مي�اه البحر ببطء عل�ى دلتا الني�ل، وهي المنطقة األساس�ية 	
لزراعة المحاصيل في مصر.

• ستختفي جزر المالديف. وقد اضطُّر بعض األفراد بالفعل إلى إخالء 	
بعض الجزر.

حرارة الشمس
الحرارة المحبوسة 
في الغالف الجوي
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نظرة عامة على الوحدة الثانية

ملّخ�س محتوى عدد الح�س�سالمو�سوع
المو�سوع

الم�سادر في 
كتاب الطالب

الم�سادر في 
كتاب الن�ساط

الم�سادر في 
دليل المعلم

2-1 السالسل 
الغذائية في الموطن 

الطبيعي المحلي

نشاط 2-1 السالسل الغذائية.2
ا.ع

األسئلة 1، 2، ٣، 4

تمرين 1-2 
د

2-2 السالسل 
الغذائية تبدأ 

بالنباتات

 4
مالحظ�ة: لنش�اط 2-2 ق�م 
مقدًم�ا.  الش�تالت  بتحضي�ر 
س�وف تس�تغرق أس�بوًعا أو 
اثنين للحصول على النتائج.

تعتبر النباتات من 
الكائنات المنتِجة ألنها 

تنتج غذائها بنفسها.

نشاط 2-2 
ا.ع

األسئلة 1، 2، ٣

تمرين 2-2
د

2-٣ الكائنات 
الحّية المستهِلكة 

في السالسل 
الغذائية

الحيوانات المفترسة هي 2
الكائنات الحّية المستهِلكة 

التي تأكل الحيوانات 
األخرى )فريستها(.

األسئلة 1، 2، 
ي  ٣، سؤال تحدِّ

ت

تمرين 2-٣
ورقة العمل 2-٣ 

ل د

ورقة العمل 2-٣ 
ل د

2-4 السالسل 
الغذائية في 

المواطن الطبيعية 
المختلفة

تحتوي المواطن المختلفة ٣
على نباتات وحيوانات 

مختلفة، مما ُينتج العديد من 
السالسل الغذائية المختلفة.

تمرين 2-4األسئلة 1، 2، ٣

ل ت 

تترك إزالة الغابات آثاًرا 2٣-5 إزالة الغابات 
سلبية على البيئة.

نشاط 5-2  
ا.ع

األسئلة 1، 2، ٣، 
ا.ع   4

تمرين 5-2
ل 

ورقة العمل 
ل  2-5أ 

ت

ورقة العمل 2-5ب 
د

ورقة العمل 
ل  2-5أ 

ت

ورقة العمل 2-5ب 
د

يترك تلوث الهواء أثاًرا 24-6 تلوث الهواء
سلبية على البيئة وصحة 

اإلنسان.

نشاط 6-2  
ا.ع

األسئلة 1، 2، ٣، 
د  4

تمرين 6-2
ورقة العمل 2-6أ  

ا.ع
ورقة العمل 2-6ب  

ا.ع

ورقة العمل 2-6أ  
ا.ع

ورقة العمل 2-6ب  
أ.ع

2-7 األمطار 
الحمضية

4
قم   7-2 لنشاط  مالحظة: 
مقدًما.  الشتالت  بتحضير 
أو  أسبوًعا  تستغرق  سوف 
اثنين للحصول على النتائج.

ُتضر األمطار الحمضية 
بالنباتات والمباني 

والبيئة.

نشاط 7-2  
ا.ع

األسئلة 1، 2، ٣، 
ت   4

تمرين 7-2
ل 

ورقة العمل 7-2 
ت ل 

ورقة العمل 7-2 
ت ل 

تساعد إعادة االستخدام 24-8 إعادة التدوير
وإعادة تدوير المنتجات 

في االعتناء بالبيئة.

نشاط 8-2  
ا.ع

األسئلة 1، 2، 
ي  ٣، سؤال تحدِّ

ت

تمرين 8-2

ورقة العمل 2-8أ 

ورقة العمل 2-8ب 

ا.ع

ورقة العمل 2-8أ 

ورقة العمل 2-8ب 

أ.ع

2-9 االعتناء 
بالبيئة

يمكننا االعتناء بالبيئة عن 2
طريق الحفاظ على الماء 
والطاقة وعدم التلويث. 

نشاط 9-2  
ا.ع

األسئلة 1، 2، ٣

تمرين 9-2

2-10 تحّقق من 
تقّدمك

2 ،٣  ،2  1 األسئلة 

 
د  7 ،6 ، 5 ،4

المراجعة اللغوية 
ل 

  
د = دعم  ا.ع = استقصاء علمي      ل = لغة      ت = توسع     
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المواد والأدوات:

• البذور التي تنمو سريًعا مثل الفاصوليا والخردل وبراعم 	
الفاصوليا

• إصص زرع	
• تربة	
• ملصقات	
• صور للنباتات والحيوانات	
• مجسم للكرة األرضية	
• بذور	
• شرائح زجاجية	
• هالم نفطي )الفازلين(	
• أقالم تخطيط	
• شريط 	
• عدسات مكبرة	
• خل 	
• حجر جيري أو طباشير 	
• أوعية بالستيكية أو أطباق	
• ورق مطبخ أو قطن طبي	
• كيس من القمامة المختلفة	
• جريدة	
• عصير ليمون 	
• كيس بالستيكي كبير	
• بقايا طعام 	
• نفايات حديقة	
• علب زجاجية	
• مجرفة	
• قشور فواكه وخضروات	
• فضالت ورقية	
• علبة مشروبات معدنية فارغة	
• عبوة بالستيكية 	
• أكياس قمامة كبيرة	
• دفتر مالحظات )مفكرة( وقلم رصاص	
• قفازات مطاطية	

المو�سوع 2-1 ال�سال�ســل الغذائية في الموطن الطبيعي 
المحلي 

ف�ي ه�ذا الموضوع، قدم فك�رة السالس�ل الغذائية من خالل 
موطن طبيعي محلي مألوف للطالب مثل الحديقة أو نفايات 

حديقة فناء المدرسة أو متنزه.

الأهداف التعليمية:

• 6Be3  يع�رف أن�ه يمك�ن اس�تخدام السالس�ل الغذائية 	
لتمثيل العالقات الغذائية ف�ي الَمواطن الطبيعية، 

ويعرض ذلك بالنص والمخططات.

• ن سالس�ل غذائية ف�ي مواطن 	 6Be6  يستكش�ف وُيك�وِّ

طبيعية معينة. 

• 6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات 	

والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 
بشكل صحيح.

التكامل:

• في هذا الموضوع راجع ما تعلمه الطالب عن السالس�ل 	
الغذائية في الوحدة الثانية من الصف الرابع الستكماله. 

اأفكار للدر�س:

• اب�دأ الموضوع بمعرفة ما يتذكره الط�الب عن الَمواطن 	
الطبيعية )التي تمت مناقشتها في الصف الرابع(.

• ج�ّرب واح�دة م�ن األلع�اب التفاعلي�ة الُمقترح�ة ف�ي 	
قس�م الش�بكة العالمية لالتصاالت الدولّي�ة )اإلنترنت( 

.)ICT( وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
• انتق�ل للنظ�ر إلى ص�ورة مزرع�ة خض�روات محمد في 	

صفح�ة 26 م�ن كت�اب الطال�ب. ناقش الط�الب حول 
الحيوانات والنباتات ف�ي الصورة. بمجرد فهم الطالب 
لفك�رة تفاع�ل النبات�ات والحيوان�ات مًعا ف�ي الموطن 
الطبيعي�ة  الَمواط�ن  الحدي�ث ع�ن  يمكن�ك  الطبيع�ي، 
الُمحتمل�ة ف�ي منطقتك التي يمكن أن يدرس�ها الطالب 
م�ن أج�ل نش�اط 2-1. اس�أل الطالب ع�ن اقتراحات، 
مث�ل حديق�ة أو متن�زه أو مزرعة  أو ضف�ة وادي أو فلج. 
اسألهم عن الحيوانات والنباتات التي رأوها هناك. تأكد 
أن كّل الط�الب لديه�م موطن طبيعي لدراس�ته. )أوجد 
موطن طبيعي مناسب بنفس�ك، ُيفضل أن يكون في فناء 
المدرس�ة أو قري�ب منها حيث يمكن للطالب ممارس�ة 
النش�اط إذا ل�م يتواجد موطن طبيعي مناس�ب لدراس�ته 

قريًبا من مسكنهم(.
• اس�أل الطالب أن يحللوا السالسل الغذائية في الموطن 	

الطبيع�ي ال�ذي في منطقته�م في نش�اط 2-1 من كتاب 
الطال�ب. يتضم�ن ذل�ك تن�وع المالحظ�ات المتعلق�ة 

بالموضوع )مهارة االستقصاء العلمي(.
• يقدم تمرين 2-1 في كتاب النشاط دعًما لهذا الموضوع. 	

مالحظات حول الأن�سطة العملية:

الأمن وال�سالمة:
للط�الب  البالغي�ن  أح�د  مرافق�ة  م�ن  تأك�د 
لمس�اعدتهم في ح�ال ذهابه�م بعيًدا ع�ن فناء 

المدرسة أو منطقة سكنهم.

Book 1.indb   60 7/18/18   2:09 PM



العلوم للصف السادس

  الوحدة الثانية: الكائنات الحية فى البيئة

61

ن�ساط 1-2 

يتطل�ب هذا النش�اط زي�ارة للموط�ن الطبيعي ف�ي منطقتك. 
ف�ي ح�ال وجود منطق�ة مناس�بة في فن�اء المدرس�ة، يمكنك 
تخصيص حصة ألخذ طالب الصف هناك. الموطن الطبيعي 
المناسب عبارة عن منطقة تنمو بها أشجار وأعشاب ونباتات 
أخرى. اختر منطقة مناسبة بنفسك وتأكد أنك تستطيع تحديد 
أن�واع النباتات والحيوانات بها. اس�تخدم الكت�ب المرجعية 

لتحديد أي أنواع ال تعرفها.

إذا لم تتواجد َمواطن طبيعية مناس�بة في فناء المدرسة، يجب 
مس�اعدة الطالب على اختيار مكان إجراء النش�اط. قد يكون 
ن يعيش في  عنده�م حديقة في المن�زل، أو متنزه بالج�وار. مَّ
منطقة ريفية، يمكنه الذهاب إلى ضفة وادي أو مزرعة أو فلج    
أي م�كان ب�ه نباتات وحيوانات. ذّكر الط�الب أن الحيوانات 

يمكن أن تكون حشرات أو طيور.

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يحتوي الموق�ع اإللكتروني التالي عل�ى ألعاب تفاعلية 	
وأنشطة حول الَمواطن الطبيعية.

www.sciencekids.co.nz

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• يمك�ن للط�الب ذوي التحصي�ل الدراس�ي المنخفض 	
تنفيذ تمرين 2-1 في كتاب النشاط كنشاط دعم جيد.

• س�يتم تحّدي الطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع 	
بسؤال »تحدث عن!«. 

التقييم:

• ف�ي الحصة التالية يمكن للط�الب تبادل الكتب للتحقق 	
من مهام الواجبات المنزلية لبعضهم البعض. 

• إن�ه تمرين جيد لتقييم األقران. اس�تعرض اإلجابات في 	
الصف. 

تحّدث عن:

يمكن�ك بدء هذه المناقش�ة بس�ؤال الطالب م�اذا تناولوا في 
وجبة اإلفطار أو الغداء. 

اكتب بعًضا من إجابات الطالب على السبورة. اسأل الطالب 
ع�ن األطعمة التي ُتصن�ع من النباتات. ثم اس�ألهم ماذا كانوا 
س�يأكلون بداًل منها، أطعمة ال تحتوي على نباتات. ثم انتقل 

إلى التفكير بشأن ماذا كنا سنأكل إذا لم يكن لدينا نباتات.

قد يق�ول الط�الب أن اإلنس�ان والحيوان س�يضطرون ألكل 
الحيوانات فقط. لكن لو تعمقوا في التفكير قلياًل، سيدركون 

أن الحيوان�ات س�تكون ق�د ُأكلت كله�ا. النباتات ه�ي بداية 
السالس�ل الغذائية ألنها تس�تخدم الطاقة من ضوء الش�مس، 
كما سنرى الحًقا. يتغّذى العديد من الحيوانات على النباتات 
فقط. لذلك، إذا لم تتواجد النباتات، ستموت كّل الحيوانات 

في النهاية.
اأفكار للواجبات المنزلية:

• تمرين 2-1 في كتاب النشاط. 	

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 1-2
)1-٣(  تعتمد إجابات هذه األس�ئلة على الموطن الطبيعي 

المحلي.
ذرة  الحشرة ثاقبة الذرة  سحلية   )4(

ورقة  يرقة  طائر  

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط

تمرين 1-2
حديقة  )1(

مانجو  طائر  )2(
مانجو  يرقة/دودة  

أزهار  حشرات  
أزهار  نحلة  

العشب  نملة  
توفر شجرة المانجو مكاًنا للطيور لبناء أعشاشهم.  )٣(

  توف�ر األزه�ار حب�وب اللق�اح للنح�ل لنش�ره بين 
الشجيرات األخرى.

المو�سوع 2-2 ال�سال�سل الغذائية تبداأ بالنباتات
في هذا الموضوع، وضح للطالب كيف أن النباتات ضرورية 

لجميع أشكال الحياة على األرض واشرح أسباب ذلك.
الأهداف التعليمية:

• 6Be3  يع�رف أن�ه يمك�ن اس�تخدام السالس�ل الغذائية 	
لتمثيل العالقات الغذائية ف�ي الَمواطن الطبيعية، 

ويعرض ذلك بالنص والمخططات.
• 6Be5 يعرف ويفهم المصطلح “الكائن الُمنتِج”.	

• 6Be4  يعرف أن السالسل الغذائية تبدأ بالنباتات )الكائنات 	
الُمنتِجة(، التي تستخدم الطاقة من الشمس.

• 6Eo8  يقترح ويقّيم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة 	
العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.

• 6Eo6  يح�ّدد األنماط ف�ي النتائج والنتائ�ج التي ال تبدو 	
مالئمة للنمط.

• 6Ep6 يحّدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.	
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اأفكار للدر�س:

• اب�دأ بس�ؤال الطالب م�اذا تناول�وا من طع�ام خالل 24 	
س�اعة الماضي�ة. اكت�ب قائمة على الس�بورة. ثم اس�أل 
الط�الب أي م�ن ه�ذه األطعمة نبات�ات أو مص�دره هو 
النب�ات. إذا كان�ت األطعمة تأتي من حيوانات، اس�ألهم 
ماذا تأكل هذه الحيوانات )على س�بيل المثال، الدجاجة 
تأكل الذرة(. يج�ب أن يتوصل الطالب إلى أن النباتات 

هي أساس الحياة. 

• للتأكي�د عل�ى أهمي�ة النبات�ات ككائنات منتج�ة، يجب 	
أن توّض�ح للطالب م�اذا تحتاج النبات�ات لصنع الغذاء. 
ه�ذه مقدم�ة إلى عملي�ة التمثيل الضوئي، لك�ن في هذه 
المرحل�ة، ال تحتاج إلى ذكر المصطل�ح أو الدخول في 
تفاصي�ل. ف�ي ه�ذه المرحل�ة ل�م يتعرف الط�الب على 
الخاليا ف�ي الكائنات الحية بعد، لذلك ال يمكن التعمق 
أكثر بهذا الشأن. ولكن، يمكنك الرجوع إلى المعلومات 
األساسية في صفحة 56 من هذا الدليل إذا سأل الطالب 
عن ذلك. يجب أن يفهم الطالب ما تحتاجه النباتات من 

البيئة لصنع الغذاء.

• في نش�اط 2-2، يعمل الطالب في مجموعات لتخطيط 	
وتنفي�ذ اس�تقصاء لمعرف�ة أن النبات�ات تحت�اج إل�ى ماء 
وض�وء ش�مس لتعي�ش وتنمو بش�كل صحي. قب�ل قيام 
الطالب بالنش�اط، عليهم التنبؤ بما س�يحدث للنباتات، 
بن�اًء على معرفته�م، ثم اقتراح وتقييم تفس�يرات للنتائج 

التي حصلوا عليها )مهارات االستقصاء العلمي(.

• س�تركز الحًقا على السالس�ل الغذائية وسيرى الطالب 	
النم�ط )مه�ارات االس�تقصاء العلم�ي( ف�ي السالس�ل 

الغذائية حيث تبدأ كّل سلسلة غذائية بنبات. 

• يمكنك االستفادة من األلعاب التفاعلية حول السالسل 	
الغذائي�ة التفاعلي�ة المذكورة في قس�م الش�بكة العالمية 
لالتصاالت الدولية )اإلنترنت( وتكنولوجيا المعلومات 

 .)ICT ( واالتصاالت

• يمن�ح تمري�ن 2-2 في كتاب النش�اط الط�الب الفرصة 	
لتطبي�ق م�ا يعرفوه عما تحتاج�ه النباتات لصن�ع الغذاء، 
ومراجعة ما تعلموه عن الكائنات الُمستهِلكة والسالسل 

الغذائية حتى اآلن. 

مالحظات حول الأن�سطة العملية:
ن�ساط 2-2

سوف يحتاج كّل ثنائي أو مجموعة إلى:
• أربعة من ُأصص الزرع وبذور صالحة	
• ملصق واحد لكل وعاء.	

األفضل أن تحت�وي المجموعة على أربعة طالب فقط، لكن 
إذا كان ع�دد الط�الب أكب�ر س�تضطر لزيادة األع�داد في كّل 

مجموعة.

قام الطالب بتنفيذ نش�اط مشابه في الصف الرابع. لهذا يجب 
أن يكونوا قادرين اآلن على التخطيط لالستقصاء.

ق�م بتحضي�ر الش�تالت )النبت�ة( مبك�را ألن العملي�ة س�وف 
تستغرق أسبوعا أو أسبوعين للحصول على النتائج . يمكنك 
اس�تخدام أي م�ن البذور التي تنمو س�ريًعا، مث�ل الفاصوليا. 
اس�تخدم ُأصص زرع بالس�تيكية صغي�رة، أو أعد اس�تخدام 
أوان�ي مث�ل علب�ة الزب�ادي. أحضر ب�ذور كافي�ة لتحصل كّل 

مجموعة على أربع بذور.

اجع�ل الط�الب يتناقش�ون ح�ول كيفي�ة تنفي�ذ االس�تقصاء. 
ذّكرهم بأن يتنبؤا بما سيحدث.

يج�ب أن توض�ح ل�كل مجموع�ة م�ا س�تقوم ب�ه . ف�ي ه�ذه 
المرحلة، ذّكرهم إذا كانوا قد نسوا أي خطوة مهمة.

أع�ِط الطالب الملصقات لوضعها على األواني الخاصة بهم 
لتحديد مجموعتهم.

س�يحتاج الط�الب إلى منطقة مشمس�ة وأخ�رى مظلمة لترك 
زوج من الشتالت )النبتة(. 

يج�ب ترك زوج البذور اآلخر في منطقة ش�به مشمس�ة وري 
واحدة بالماء دون األخرى. أخبرهم بإبقاء التربة رطبة وليس 

غمرها بالماء.

يج�ب عليهم اس�تكمال ه�ذا االس�تقصاء لمدة أس�بوع على 
األقل – حتى يروا اختالًفا في طريقة نمو النباتات.

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يحتوي الموقع التالي على لعبة جيدة للسالسل الغذائية: 	
www.sheppardsoftware.com/content/animals/
kidscorner/games/foodchaingame.htm

• يمكن للطالب بناء سلسلة غذائية على الموقع التالي:	
www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_
reaction/index.cfm 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• س�يجد الطالب ذوي التحصيل الدراسي المنخفض أن 	
مهمتهم هي رسم وكتابة إجابات قصيرة في تمرين 2-2 
في كتاب النش�اط. ُيمّثل ذلك نشاط دعم ويجب عليهم 

تطبيق ما تعلموه. 
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• س�يجد الطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع أماهم 	
تح�دي أكبر عبر األس�ئلة الموجودة ف�ي كتاب الطالب، 

التي تتطلب بناء جملة وكتابة تفسيرات. 
تحدث عن:

م�ن الُمتوقع أن يقول الطالب »نحن نتنفس�ه«. وإذا لم يقولوا 
ذلك اسألهم:

ما الغاز الذي نتنفسه؟
يجب أن يعرفوا أن الغاز هو األكسجين.
ثم اسألهم ماذا تتنفس باقي الحيوانات.

في الحقيقة، تحتاج كّل الحيوانات إلى األكسجين لتعيش. 
اس�ألهم م�ا إذا كان�وا يعرفون نس�بة األكس�جين ف�ي الغالف 

الجوي )20%(
هل تبقى هذه النسبة ثابتة؟ )نعم(

يوجد األكسجين بنسبة ثابتة من غازات الغالف الجوي. لكن 
تعتمد هذه النسبة الثابتة على التوازن بين ما تنتجه النباتات من 

أكسجين وما يستهلكه اإلنسان والحيوان في عملية التنفس.
يمكنك االنتقال لمناقش�ة تبادل ثاني أكسيد الكربون. تحتاج 
النباتات لثاني أكسيد الكربون لصناعة الغذاء. ُيخرج اإلنسان 
والحي�وان ثاني أكس�يد الكرب�ون كزفير )يتكون ثاني أكس�يد 

الكربون أثناء التنفس(.

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• قد يعتقد بعض الطالب أن النباتات تعتمد على اإلنسان، 	
وذلك ألن اإلنس�ان هو من ي�زرع النباتات. في الحقيقة، 

يعتمد اإلنسان والحيوانات على النباتات. 
اأفكار للواجبات المنزلية:

• تمرين 2-2 في كتاب النشاط. 	
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

●يرقة  طائر سبانخ  أ-    )1(
●إنسان  ●خروف  عشب  ب-    

ن�ساط 2-2
)1(  العامل المؤثر هو الماء في االستقصاء األول وضوء 

الشمس هو العامل المؤثر في االستقصاء اآلخر.
إجابات الطالب.  )2(

)٣(  في االستقصاء األول، ذبلت وماتت الشتلة التي لم 
يتم رّيها بالماء. اس�تمرت الش�تلة التي ت�م رّيها في 
النمو. والس�بب في ذلك هو أن النباتات تحتاج إلى 

الماء.
  في االس�تقصاء الثاني، لم تنمو الشتلة التي ُوضعت 
ف�ي م�كان مظل�م وتحول�ت أوراقه�ا إل�ى الل�ون 
األصفر. اس�تمرت الش�تلة التي ُوضع�ت في ضوء 

الش�مس في النمو وظلت أوراقها خضراء. هذا ألن 
النباتات تحتاج إلى ضوء الشمس.

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:
تمرين 2-2

ضوء الشمس  )1(
ثاني أكسيد الكربون من الهواء  )2(

الماء  )٣(
أ-  3 هو كائن ُمنتج   )4(

ب-  4 هو كائن مستهِلك  
ج-  5 هو كائن مستهِلك  

شجرة  حمار وحشي  أسد   )5(

المو�سوع 2-3 الكائنات الحيــة الم�ستهِلكة في ال�سال�سل 
الغذائية

في هذا الموضوع، يستكشف الطالب أكثر عن دور الكائنات 
المس�تهِلكة ف�ي السالس�ل الغذائية ويتعلم�ون المصطلحين 

»مفترس« و»فريسة«.

الأهداف التعليمية:

• 6Be3  يع�رف أن�ه يمك�ن اس�تخدام السالس�ل الغذائية 	
لتمثيل العالقات الغذائية ف�ي الَمواطن الطبيعية، 

ويعرض ذلك بالنص والمخططات.

• 6Be5  يعرف ويفهم المصطلحات »كائن ُمنتِج« و»كائن 	
مستهِلك« و»مفترس« و»فريسة«.

• ن سالس�ل غذائية ف�ي مواطن 	 6Be6  يستكش�ف وُيك�وِّ
طبيعية معينة. 

• 6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات 	
والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 

بشكل صحيح.

• 6Eo6  يح�دد األنماط ف�ي النتائج والنتائ�ج التي ال تبدو 	
مالئمة للنمط. 

التكامل:

• يرتبط هذا الموضوع بالوح�دة الثانية من الصف الرابع؛ 	
حي�ث أج�رى الط�الب اس�تقصاًء ح�ول كي�ف تعي�ش 

النباتات والحيوانات في َمواطن طبيعية مختلفة. 
اأفكار للدر�س:

• اجم�ع ص�وًرا للنبات�ات والحيوان�ات وأحضره�ا إل�ى 	
الفص�ل. يمكن�ك إيج�اد ص�ور مناس�بة ع�ن الَمواط�ن 
الطبيعية في كتب المكتبة. اس�أل الطالب أي الحيوانات 
ق�ّدم  ت�ؤكل.  الحيوان�ات  آخ�ر وأي  حي�وان  ي�أكل 

المصطلحين »مفترس« و»فريسة«.

• اآلن انظ�ر إلى الصور في كتاب الطالب. اس�أل الطالب 	
أن يحّددوا المفترس والفريسة. 
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• ف�ي الوق�ت المتبقي من الحص�ة، س�يطّبق الطالب هذه 	
المصطلحات الجديدة على السالسل الغذائية والَمواطن 
الطبيعي�ة التي عملوا عليها حت�ى اآلن، وعلى الصور في 
ه�ذا الموض�وع. س�يقوم الط�الب بتقدي�م مالحظ�ات 
متنوعة متعلق�ة بالموضوع، مثل تمييز الكائنات المنتجة 
والمفترس�ات والفرائ�س وتمييز األنماط في السالس�ل 
الغذائي�ة مثل تأكل الفريس�ة الكائن�ات الُمنتِجة ثم يأكل 

المفترس الفريسة )مهارات االستقصاء العلمي(.

• في هذا السؤال في كتاب الطالب وتمرين 2-٣ في كتاب 	
النش�اط، يطّبق الطالب معرفتهم على الَمواطن الطبيعية 

المختلفة ويجيبوا على األسئلة لتطبيق ما تعلموه.

• تعتب�ر ورقة العمل 2-٣ تدريًبا جي�ًدا لمراجعة  الطالب 	
ذوي التحصيل الدراسي المنخفض.

• يمكن للطالب االستفادة من األنشطة التفاعلية الموجودة 	
في قسم الشبكة العالمية لالتصاالت الدولية )اإلنترنت( 

.)ICT( وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يحت�وي الموق�ع اآلت�ي عل�ى معلومات عن السالس�ل 	
الغذائية.

www.sheppardsoftware.com/content/animals/

kidscorner/games/foodchaingame.htm

• يمكن للطالب بناء سالسل غذائية على هذا الموقع: 	
www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_

reaction/index.cfm 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• يمكن للطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع اإلجابة 	
على س�ؤال التح�ّدي عن النبات آكل العش�ب في كتاب 
الطال�ب. يعتبر هذا مثااًل جيًدا عل�ى »غير مالئم للنمط« 
كما في مهارات االس�تقصاء العلمي: يحّدد األنماط في 

النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط. 
التقييم:

• الكت�ب 	 تب�ادل  للط�الب  يمك�ن  التالي�ة،  الحص�ة  ف�ي 
لتقيي�م الواجب�ات المنزلية لبعضهم البعض. اس�تعرض 

اإلجابات في الصف.

تحّدث عن:

اس�أل الط�الب أن يقدم�وا اقتراح�ات. يج�ب أن يقترح�وا 
اإلنسان، وربما المفترسات الكبيرة مثل األسد والنمر والفهد.

اس�أل الطالب إذا ما كانوا قد س�معوا من قبل أن إنس�ان وقع 
فريسًة ألسد أو فهد.

اإلجاب�ة »نع�م«. لهذا توجد ه�ذه المفترس�ات الكبيرة داخل 
أقف�اص في حدائق الحيوان. حتى عندم�ا تراها في محميات 

الصيد، يجب أن تحترس وتحرص أال تخرج من سيارتك.

أم�ا الحيوان�ات الكبي�رة األخ�رى مث�ل الجام�وس فه�ي من 
آكالت العش�ب وغالًب�ا م�ا تق�ع فريس�ة لقطيع من األس�ود. 
الطي�ور مث�ل الُعقب�ان والنس�ور ال تق�ع فريس�ة للحيوان�ات 
األخرى. بعض الزواحف كالقاطور والتماسيح البالغة ال تقع 
فريس�ة لحيوانات أخرى، بينما صغار ه�ذه الحيوانات يمكن 

أن تكون فريسة لحيوانات أخرى. 

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• من المفاهيم الخاطئة أن الحيوانات األعلى في السالسل 	
الغذائية تأكل كّل ش�يء أسفل منها في السلسلة الغذائية. 

فهي تأكل بعًضا منها فقط.

• بمج�رد أن تب�دأ الحدي�ث ع�ن المفترس والفريس�ة، قد 	
ينس�ى الطالب الكائن�ات الُمنتِجة ويعتقدوا أنها ليس�ت 
جزًءا من هذه السالس�ل الغذائية. من المهم أن تؤكد أن 

كّل سلسلة غذائية تبدأ بالكائنات الُمنتِجة.

• الحيوان�ات 	 أع�داد  أن  أيًض�ا  الخاطئ�ة  المفاهي�م  م�ن 
المفترس�ة والفرائ�س متس�اوية تقريًب�ا. ف�ي الحقيقة أن 

أعداد الفرائس تكون أكثر بكثير. 
اأفكار للواجبات المنزلية:

• تمرين 2-٣ في كتاب النشاط. 	
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

 )1(
فري�سةمفتر�س

عنكبوتضفدع

غزالفهد

فقمةدب قطبي

ذبابةعنكبوت

سمكةنورس

يعتمد على إجابات الطالب.  )2(
أمثلة:   )٣(

حشائش  غزال  فهد  
عوالق  سمكة  نورس  
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)4(   نمط السلسلة الغذائية هو أن تبدأ دائًما بنبات )كائن 
ُمنتِج(.

ي  التحدِّ
يحص�ل النبات آكل الحش�رات عل�ى العناص�ر الغذائية التي 
يحتاجه�ا من الحش�رات بداًل من التربة )الت�ي تفتقد العناصر 
الغذائية(.عل�ى س�بيل المثال: نب�ات اإلبريق، والدروس�يرا، 

والنابنط.

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 3-2

شجرة األكاسيا وحشائش  )1(
غزال إمباال، نمل أبيض، قرد البابون، حمار وحشي  )2(

أسد، ضبع، فهد  )٣(
أّي من:   )4(

شجرة األكاسيا  غزال إمباال  أسد.  
حشائش  حمار وحشي  أسد.  

حشائش  قرد البابون  أسد.  
حشائش  حمار وحشي  ضبع  أسد.   )5(

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 3-2

النبات�ات ه�ي الكائن�ات الحي�ة الوحي�دة التي تصن�ع الغذاء 
بنفسها. لهذا ُتسّمى كائنات منتجة.

تصنع النباتات الغذاء من ضوء الش�مس والماء وثاني أكسيد 
الكربون. والغاز الناتج هو األكسجين، والذي تعيده النباتات 

مرة أخرى إلى الغالف الجوي.

تعتبر الحيوانات كائنات مستهلِكة ألنها تتغذى على النباتات 
والحيوان�ات األخ�رى. عندم�ا ن�أكل الخضروات نس�تخدم 

السكريات الموجودة في الخضروات لتعطينا الطاقة.

العديد م�ن الحيوانات يتغّذى على الحيوانات األخرى. هذه 
حيوانات مفترس�ة والحيوانات التي تأكلها هي الفريسة. على 
س�بيل المثال األس�د حيوان مفت�رس بينما الحمار الوحش�ي 

والثور البري فرائس.

المو�سوع 2-4 ال�سال�سل الغذائية في الَمواطن الطبيعية 
المختلفة.

في ه�ذا الموضوع، س�يتعرف الط�الب على تن�وع الَمواطن 
الطبيعي�ة ف�ي العالم. ويطّبق�ون معرفتهم بالسالس�ل الغذائية 

على الَمواطن الطبيعية المختلفة.

الأهداف التعليمية:

• 6Be3  يع�رف أن�ه يمك�ن اس�تخدام السالس�ل الغذائية 	
لتمثيل العالقات الغذائية ف�ي الَمواطن الطبيعية، 

ويعرض ذلك بالنص والمخططات.

• 6Be5  يعرف ويفهم المصطلحات »كائن ُمنتِج« و»كائن 	
مستهِلك« و»مفترس« و»فريسة«.

• ن سالس�ل غذائية ف�ي مواطن 	 6Be6  يستكش�ف وُيك�وِّ
طبيعية معينة. 

• 6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات 	
والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 

بشكل صحيح.
• 6Eo4 يعقد مقارنات.	

اأفكار للدر�س:

• قّدم فكرة الَمواط�ن الطبيعية المختلفة عن طريق عرض 	
ص�ور َمواط�ن مختلفة للط�الب، مثل صحراء ومش�هد 
تحت س�طح الم�اء ومش�هد لس�هول التن�درا )القطبية( 
والغاب�ة. اس�أل الط�الب إذا كان�وا يعتق�دون أن نف�س 
النبات�ات تنمو في كّل منطقة. ثم اس�ألهم إذا كانت نفس 

الحيوانات تعيش في كّل منطقة.

• ثم انظر إلى أمثلة عن َموطنّي الساڤانا والمحيط في كتاب 	
الطال�ب. ناقش مع الط�الب أّي النبات�ات توجد في كّل 
َموط�ن وأّي الحيوان�ات تأكل النبات�ات وأّي الحيوانات 

تتغّذى على الحيوانات األخرى.

• يمكن للطالب اإلجابة على األسئلة من 1 إلى ٣ صفحة 	
٣٣ ف�ي كتاب الطال�ب. يجب أن يقوم الط�الب بتقديم 
مالحظات متنوع�ة متعلقة بالموض�وع بالنظر إلى صور 
الَمواط�ن المختلف�ة )مه�ارة االس�تقصاء العلم�ي(. في 
الس�ؤال 1، ُيطل�ب إل�ى الط�الب المقارنة بي�ن َموطنّي 

الساڤانا والمحيط )مهارة االستقصاء العلمي(.
• يمن�ح تمرين 2-4 في كت�اب النش�اط الفرصة للطالب 	

الس�تخدام ماق�د تعلم�وه ف�ي الموض�وع وتطبيقه على 
موقف جديد.

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يحت�وي الموق�ع اآلتي على لعب�ة تفاعلية ع�ن الَمواطن 	
الطبيعية.

www.sciencekids.co.nz

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• قد يج�د الط�الب ذوي التحصيل الدراس�ي المنخفض 	
صعوبة في معرفة معنى »قارن« الواردة في الس�ؤال )1( 

من كتاب الطالب.

• س�يتم تحّدي الطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع 	
بسؤال »تحدث عن!«.

تحدث عن:

يمكنك البدء بس�ؤال الط�الب عن الحيوانات المفترس�ة في 
الساڤانا. )األسد والفهد والنمر والضبع( 
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ث�م اس�ألهم ما هي فرائس�ها الت�ي تأكلها. )الحمار الوحش�ي 
والثور البري والزرافة والظبي(

يمكنك أن تسألهم ماذا عن الطيور؟ )الُعقاب والنسر(

تتغّذى الُعقب�ان على الحيوانات الصغي�رة والطيور. وتتغّذى 
النسور على الحيوانات النافقة.

إذا تغير هذا النمط بس�بب موت كّل المفترسات )مثاًل: نتيجة 
النتشار وباء(، ماذا سيحدث ألعداد الحمار الوحشي، إلخ؟

)س�تحدث زي�ادة ف�ي أع�داد الحيوان�ات الت�ي تتغ�ّذى على 
النباتات مثل الظبي والثور البري والحمار الوحشي والزرافة.(

ماذا تأكل هذه الحيوانات؟

اإلجابة هي العشب وأوراق األشجار. سيتسبب ذلك في أكل 
كّل العش�ب واألش�جار. ثم س�تموت كّل الحيوانات بس�بب 

المجاعة. 

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• من المفاهيم الخاطئة أن الحيوانات األعلى في السالسل 	
الغذائية تأكل كّل الحيوانات والنباتات الموجودة أسفل 

منها في السلسلة. فهي تأكل بعض منها فقط.

• بمج�رد أن تب�دأ الحدي�ث ع�ن المفترس والفريس�ة، قد 	
ينس�ى الطالب الكائن�ات الُمنتِجة ويعتقدوا أنها ليس�ت 
جزًءا من السالس�ل الغذائية. من المه�م أن تؤكد أن كّل 

سلسلة غذائية تبدأ بالكائنات الُمنتِجة.
• ق�د يطرأ مفه�وم خاطئ وه�و أن أعداد آكالت العش�ب 	

)الحيوان�ات التي ت�أكل النبات�ات فقط( أكثر م�ن أعداد 
آكالت اللح�وم )الحيوانات الت�ي تأكل حيوانات أخرى 
فقط( ألن الناس تقوم بتربية أكالت العش�ب مثل األبقار 
والِخراف والماعز كما أنها تتناسل. عندما تتناقش حول 
َمواط�ن طبيعية أخرى مثل الس�اڤانا، س�يبدو واضًحا أن 
العديد من آكالت العشب هي حيوانات برية وتعيش في 

البرية حيث نرى عالقة المفترس والفريسة.
• غالًبا ما يعتقد الطالب أن هناك نمط واحد للسالسل الغذائية 	

في الَمواطن المختلفة. لكن التغيرات تحدث طوال الوقت 
بس�بب الكوارث الطبيعي�ة مثل الحرائق والتدخل البش�ري 

مثل إزالة الغابات )انظر الموضوع التالي(. 
اأفكار للواجبات المنزلية 

• تمرين 2-4 في كتاب النشاط. 	
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

العش�ب  ه�ي  الُمنتِج�ة  الكائن�ات  الس�اڤانا،  )1(  ف�ي 
واألش�جار أما في المحيط فالكائن�ات الُمنتِجة هي 

العوالق.
أ-   تأكل الزرافة أوراق األشجار ويأكل الثور   )2(

البري والحمار الوحشي العشب.

أمثلة: ب-    
العشب  الحمار الوحشي  األسد   

أوراق األشجار  الزرافة  األسد   
أمثلة: أ-     )٣(

عوالق  أسماك صغيرة   
األسماك الصغيرة  النورس   

أمثلة: ب-    
   السردين● القرش/األسماك 

الكبيرة/النورس/اإلنسان
األس�ماك  الصغي�رة      األس�ماك 

الكبيرة/االنسان
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 4-2

بعض األعشاب والنباتات الصحراوية. أ-    )1(
ب-   األمطار القليلة، الضباب الموسمي،   

قطرات الندى. 
)2(  اختر ثالث�ة من: الظباء والنم�ل األبيض والخنافس 

واليرقات.
اختر اثنين من هذه األمثلة.  )٣(

القط الرملي )مفترس( يأكل القارض )فريسة(  
السحالي )مفترس( تأكل العنكبوت )فريسة(  

الصقر )مفترس( يأكل السحالي )فريسة(  
اختر واحًدا من هذه األمثلة.   )4(

  نبات�ات صحراوية  النم�ل األبيض  العنكبوت 
 السحلية

  نباتات صحراوية  الخنفساء  القارض  البومة
المو�سوع 2-5 اإزالة الغابات

في هذا الموضوع، س�وف يدرس الطالب نش�اًطا بشرًيا يؤثر 
س�لبًيا على البيئة هو إزالة الغابات. يعتبر هذا الموضوع مثاالً 
جي�ًدا يبّي�ن كيف يمك�ن أن تتس�بب إزالة الغابات ف�ي تدمير 

الَمواطن الطبيعية وجميع السالسل الغذائية بها.
الأهداف التعليمية:

• 6Be1  يستكش�ف اآلثار الس�لبية واإليجابية لإلنس�ان على 	
البيئ�ة، على س�بيل المثال فق�دان األن�واع  وحماية 

الَمواطن الطبيعية.

• 6Be2  يستكش�ف ع�دًدا من ط�رق العناي�ة بالبيئ�ة، مثل 	
إعادة التدوير والحد م�ن الفضالت والتقليل من 
اس�تهالك الطاقة وعدم رمي المخلفات وتشجيع 

اآلخرين على العناية بالبيئة.

• 6Ep6 يحّدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.	
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• 6Eo4 يعقد مقارنات.	

• 6Ep4 يتنبأ بما سيحدث بناًء على المعرفة العلمية والفهم.	

التكامل:

• يرتبط هذا الموضوع بمادة الدراسات االجتماعية، حيث 	
يكتشف الطالب المنطقة الطبيعية للغابات االستوائية أو 

الَموطن البيئي. 
اأفكار للدر�س:

• ابدأ الموضوع بمشاهدة الفيديو المقترح في قسم الشبكة 	
العالمي�ة لالتص�االت الدولية )اإلنترن�ت( وتكنولوجيا 

.)ICT( المعلومات واالتصاالت

• إذا كان لدي�ك مجس�ًما للكرة األرضي�ة، أظهر للطالب 	
أي�ن تق�ع الغاب�ات االس�توائية: ف�ي ح�وض األم�ازون 
بالبرازيل وفي حوض الكونغو في أفريقيا وفي اندونيسيا 

في جنوب شرق آسيا.

• في نشاط 2-5 في كتاب الطالب، شّجع الطالب على زرع 	
األشجار بأنفسهم. أّكد على أن زراعة األشجار مسؤولية 
كّل شخص في العالم، وال يقتصر األمر على وجودها في 
أماكنها الطبيعة كالغابات. تحّدث عن مميزات األشجار. 
فإل�ى جانب أنها تمتص ثاني أكس�يد الكرب�ون من الهواء 
وُتخرج األكس�جين، فإنها تتمي�ز بالجمال وتوفر لنا الظل 

وتوّفر بيئة للحيوانات وخاصًة الطيور.

• إلجابة األس�ئلة في كتاب الطال�ب، يجب على الطالب 	
اس�تخدام مه�ارات االس�تقصاء العلم�ي. عل�ى س�بيل 
المث�ال، في الس�ؤال )1( يج�ب عليهم تحّدي�د العوامل 
المرتبطة بإزالة الغابات، في السؤال )2( يقومون بإجراء 
مقارنة وفي الس�ؤال )4( يضعون تنبؤات مستندة على ما 

قد تعلموه عن إزالة الغابات.

• تقدم ورقة العمل 2-5أ دراسة حالة عن وانجاري ماثاي 	
الت�ي حصل�ت على جائزة نوب�ل عن عملها في تش�جيع 

النساء على زرع األشجار في كينيا.

• تعط�ي ورق�ة العم�ل 2-5ب نب�ذة ع�ن جائ�زة الس�لطان 	
قاب�وس لحماي�ة البيئ�ة والتي تعتب�ر بمثابة تقدي�ر للجهود 
المبذولة من قبل المنظمات والهيئات للحفاظ واالهتمام 

بالبيئة علي المستوى العالمي.

• ورق�ة العم�ل 2-5ج ه�ي نش�اط تطبي�ق حي�ث ُيكم�ل 	
الطالب الخرائط المفاهيمية عن إزالة الغابات.

• يتضمن تمرين 2-5 في كتاب النشاط آراء مختلفة حول 	
إزال�ة الغاب�ات. يجب على الط�الب تقرير م�ا إذا كانت 

اآلراء مع أو ضد إزالة الغابات.

• اطل�ب إل�ى الط�الب كتابة وع�رض تقري�ر مختصر عن 	
مشروع مليون نخلة في سلطنة عمان.

مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 5-2

سوف يحتاج كّل ثنائي أو مجموعة إلى:
• شتلة	
• مكان لزراعة الشتلة )النبتة(	
• الماء	

ال ُتص�ر عل�ى تنفيذ الط�الب لهذا النش�اط. فه�و يعتمد على 
الموق�ف المال�ي للط�الب، ووجود مش�اتل ف�ي المنطقة أو 

مكان لزرع الشجرة لدى الطالب.
ربما يمكنك الترتيب لزراعة بعض األشجار في المدرسة. 

ف�ي بعض الدول تقدم الحكومات الش�تالت للتش�جيع على 
زراعة األشجار. 

يمكنك االس�تفادة من هذا النش�اط بالتزامن م�ع احتفال بيوم 
الشجرة في سلطنة عمان.

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يوج�د فيدي�و جيد ع�ن إزال�ة الغاب�ات والمحافظة على 	
البيئة على الموقع التالي:

www.bbc.co.uk/learningzone/clips/rainforest-
destruction-kalimantan-indonesia-and-costa-
rica/3096.html 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• قد يحتاج الطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المنخفض 	
مس�اعدة في األس�ئلة 2 و ٣ و 4 في كتاب الطالب ألنها 
تتطل�ب جم�اًل كامل�ة ومعرف�ة بالمقارنة بي�ن الكلمات 
والش�رح والتنب�ؤ. كما يمكن أن تحتاج ه�ذه المجموعة 
للمس�اعدة ف�ي تمري�ن 2-5 في كت�اب النش�اط، حيث 

عليهم قراءة اآلراء المختلفة حول إزالة الغابات. 
• الدراس�ي 	 التحصي�ل  ذوي  الط�الب  إعط�اء  يمك�ن 

المنخف�ض ورقة العمل 2-5ب، وه�ي تمرين يدعم ما 
تعلمه الطالب. 

• يمكن إعطاء الطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المرتفع 	
ورقة العمل 2-5أ. 

تحدث عن:

قد تحتاج هذه المناقشة بعض الحّث. اسأل أسئلة مثل هذه:
فيَم نستخدم الرئتين؟ )للتنفس(

ما الغاز الذي نتنفسه؟ )األكسجين(
ما الغاز الذي نخرجه؟ )ثاني أكسيد الكربون( 

اجع�ل الط�الب يفكرون ف�ي الرئتي�ن ووظيفتهم�ا – تتنفس 
األكسجين وُتخرج ثاني أكسيد الكربون. ثم التفكير في تبادل 
الغ�ازات ف�ي الغاب�ة – تتنفس أوراق األش�جار ثاني أكس�يد 

الكربون وتنتج األكسجين. يمكنك أن تسأل هذه األسئلة:
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ما الغاز الذي تتنفسه األشجار؟ )ثاني أكسيد الكربون(

ما الغاز الذي تنتجه األشجار؟ )األكسجين(
ه�ل هو نفس الغاز الذي ينتجه اإلنس�ان والحي�وان؟ )ال، إنه 

العكس(
المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• غالًب�ا م�ا يعتقد الط�الب أن النمط موحد في السالس�ل 	
الغذائية ف�ي الَمواطن المختلفة. لك�ن التغيرات تحدث 
ط�وال الوق�ت بس�بب الك�وارث الطبيعية مث�ل الحرائق 

والتدخل البشري. 
اأفكار للواجبات المنزلية:

• تمرين 2-5 في كتاب النشاط. 	

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

)1(  أّي ثالثة عوامل من: 
  تق�ل نس�بة ثان�ي أكس�يد الكرب�ون الت�ي تتنفس�ها 

األشجار من الغالف الجوي.
  تق�ل نس�بة األكس�جين الت�ي ُتض�اف إل�ى الغالف 

الجوي.
تختفي العديد من أنواع األشجار وقد تنقرض.  

يختفي العديد من الَمواطن الطبيعية للحيوانات.  
يتم تدمير األشجار التي توفر لنا األدوية.  

)2(  قب�ل إزالة الغاب�ات، كانت تتحلل أوراق األش�جار 
المتس�اقطة وتصنع طبقة من الس�ماد العضوي التي 

تحافظ على الخصوبة.
  بعد إزال�ة الغابات ال توجد طبقة الس�ماد العضوي 

وأصبحت التربة غير خصبة.
)٣(  عندم�ا تش�تري أثاًث�ا مس�تعماًل فأن�ت تق�وم بإعادة 
اس�تخدام الخش�ب بحيث ال بصبح من الضروري 

أن نقطع أشجاًرا أكثر لصنع أثاث جديد.
)4(   س�يزداد ثاني أكس�يد الكربون ويقل األكسجين في 

الهواء.
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 5-2

المعار�سون لإزالة الغاباتالموؤيدون لإزالة الغابات

رجل يحمل خشًباُمزارع قهوة

عالمة أحياءُمخطِط ُمدن

ُمعالِج شعبينجار

طبيبةحّطاب

رجل ُمسن

عالِم بيئة

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:
ورقة العمل 2-5اأ

لزراعة البن والشاي.  )1(
)2(  أصبحت األرض أكثر جفاًف�ا وانجرفت التربة نحو 

األنهار.
)٣(  لقد زرعت النس�اء 40 مليون ش�جرة. تستهلك كّل 

هذه األشجار ثاني أكسيد الكربون من الهواء.
تنظم النرويج جائزة نوبل للسالم. أ-    )4(

ب-   الصحفية اليمنية توكل كرمان عام 2011،   
واالتح�اد األوروبي ع�ام 2012، ومنظمة 
حظ�ر األس�لحة الكيميائي�ة ع�ام 2013، 
الهن�دي  الحقوق�ي  الناش�ط  م�ن  وكاًل 
كايالش س�اتيارثي والناش�طة الباكستانية 
ورباعي�ة   ،2014 ع�ام  يوس�فزي  م�الال 
 ،2015 ع�ام  التونس�ي  الوطن�ي  الح�وار 
 ،2016 ع�ام  س�انتوس  مانوي�ل  وخ�وان 
والحملة الدولية إللغاء األس�لحة النووية 

عام 2017. 
ورقة العمل 2-5ب

)1( مناقشة مفتوحة للطالب.
)2(  ع�دد الفائزي�ن 1٣؛ ومنه�م جمعي�ة تش�اد للمتطوعي�ن 
لحماي�ة البيئ�ة، والمعه�د النيجي�ري لبح�وث الغاب�ات 

والمحمية الطبيعية لبحيرة ماالوي في افريقيا.
ورقة العمل 2-5 ج

أسباب إزالة الغابات:
إخالء األرض للتعدين  )1(

إخالء األرض للبناء  )2(
قطع األشجار لتصنيع األثاث  )٣(

قطع األشجار للحصول على خشب التدفئة   )4(
إخالء األرض للزراعة.  )5(

اآلثار السلبية إلزالة الغابات:
تصبح التربة غير خصبة  )1(
فقدان الَمواطن الطبيعية  )2(

انقراض أنواع من النباتات والحيوانات  )٣(
فقدان األشجار التي تعتبر مصادرطبيعية لألدوية   )4(

زيادة االحتباس الحراري.   )5(

المو�سوع 2-6 تلوث الهواء

ف�ي هذا الموض�وع، يدرس الطالب نش�اًطا بش�رًيا آخر يؤثر 
سلبًيا على البيئة هو تلوث الهواء.
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الأهداف التعليمية:

• 6Be1  يستكشف اآلثار السلبية واإليجابية لإلنسان على 	
البيئة، على س�بيل المثال فق�دان األنواع  وحماية 

الَمواطن الطبيعية.

• 6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمية 	
والفهم.

• 6Eo4 يعقد مقارنات.	

• باس�تخدام 	 للتنب�ؤات  تفس�يرات  ويقّي�م  6Eo8  يقت�رح 
والفه�م ويوصله�ا لآلخري�ن  العلمي�ة  المعرف�ة 

بوضوح.

• 6Eo9 يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما، مبينًا كيف.	

• 6Eo3  يس�تخدم الج�داول والتمثي�ل البيان�ي باألعم�دة 	
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

التكامل:

• يرتب�ط ه�ذا الموض�وع م�ع الوح�دة الثالثة م�ن الصف 	
الرابع، عندما استكش�ف الطالب الغازات المختلفة في 

الغالف الجوي. 

اأفكار للدر�س:

• ابدأ الموضوع بسؤال الطالب إذا كانوا يعتقدوا أن الهواء 	
نق�ي في منطقته�م. ناقش وج�ود المداخن الت�ي ُتخرج 
الدخ�ان إلى الهواء. إذا كنت تعيش في المدينة قد يكون 
فوق�ك طبقة م�ن الضب�اب الدخان�ي )ضب�اب ودخان( 
بس�بب عوادم الس�يارات. تحّدث عن أضرار استنش�اق 

هواء ملوث وكيف يشعر الطالب عند استنشاقه. 

• انظر إلى األمثلة في كتاب الطالب.	

• سيعطي نش�اط 2-6 في كتاب الطالب الطالب الفرصة 	
لقي�اس مق�دار جزيئ�ات األترب�ة ف�ي اله�واء. ف�ي ه�ذا 
النشاط، يتنبأ الطالب بالمكان الذي سيكثر فيه مع إعطاء 
أس�باب له�ذه التنب�ؤات ومناقش�تها )مهارة االس�تقصاء 
العلمي(. ُتق�ارن المجموعات المختلفة نتائجها )مهارة 
االس�تقصاء العلمي(. الحًقا، سيقولون إذا كانت النتائج 

تدعم تنبؤاتهم )مهارة االستقصاء العلمي(. 

• يمكن للطالب استخدام الجدول في ورقة العمل 2-6أ 	
و التمثي�ل البيان�ي باألعم�دة ف�ي ورقة العم�ل 2-6ب 

لتسجيل نتائجهم من النشاط 6-2. 

• يق�دم تمرين 2-6 في كتاب النش�اط نش�اًطا داعًما لهذا 	
الموض�وع. حيث يقوم الطالب بتحلي�ل بعض البيانات 

عن تلوث الهواء في المدن الكبيرة حول العالم. 

مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 6-2

سوف تحتاج كّل مجموعة إلى:

• خمس شرائح زجاجية )إذا لم يكن لديك شرائح يمكنك 	
استخدام شرائح من البالستيك الشفاف(

• هالم نفطي )فازلين(	

• قلم تخطيط	

• شريط الصق 	

• عدسة مكبرة	

�م الص�ف إل�ى مجموع�ات صغي�رة. اح�رص على ضم  َقسِّ
طالب من مستويات تعلم مختلفة.

الأمن وال�سالمة:
للط�الب  البالغي�ن  أح�د  مرافق�ة  م�ن  تأك�د 
لمس�اعدتهم في ح�ال ذهابه�م بعيًدا ع�ن فناء 

المدرسة أو منطقة سكنهم.

يجب على الطالب تحضير الش�رائح ع�ن طريق ترقيمها من 
1 إل�ى 5 ورس�م مس�تطيل cm 4 × 1 عل�ى كّل ش�ريحة بقلم 

التخطيط.

يجب أن يقرر الطالب أين س�يتركون الش�رائح لمدة أسبوع. 
يج�ب أن يختاروا مواق�ع حيث ال يتم تحريك الش�رائح قبل 
موعده�ا، مث�ل أعمدة البواب�ات وإطارات النواف�ذ أو جذوع 
األش�جار. اجعلهم يفكرون في أماكن يعتقدون أن الهواء بها 
ملوث وأماكن أخرى حيث يكون الهواء نقًيا. يمكن أن تكون 
ه�ذه األماكن في فناء المدرس�ة أو بالقرب من منازلهم أو أي 
أماكن بالج�وار. إذا كان يوجد مصن�ع أو محجر بالجوار، أو 
طري�ق مزدح�م حيث يوجد أترب�ة أو دخان أو أبخرة س�تترك 

جزيئات من األتربة على الشرائح. 

وّض�ح أن جزيئات األتربة هي نوع واحد من التلوث لكنه هو 
الن�وع الوحيد الذي س�يلتصق بالش�رائح. أما بالنس�بة ألنواع 
التلوث األخرى، مثل الغازات، تكون الجزيئات صغيرة جًدا 

لعدها. 

ق�د يكون من األس�هل لص�ق كّل ش�ريحة بموقعه�ا الذي تم 
اختياره ثم نشر الهالم النفطي )الفازلين( عليها.

يجب أن يتنبأ الطالب بالش�ريحة التي ستكون أكثر تلوًثا، مع 
إبداء األس�باب. بع�د مرور أس�بوع، يجب أن يق�وم الطالب 
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بإزالة الشرائح وفحص كّل ش�ريحة بالعدسة المكبرة. يجب 
عليه�م َعّد الجزيئات في كّل منطقة مح�ددة. أحياًنا قد يكون 
من الصعب عّد الجزيئات لكن يجب على الطالب تقديرها.

يج�ب عل�ى الط�الب اس�تخدام الج�دول والتمثي�ل البياني 
باألعمدة في أوراق العمل 2-6أ و 2-6ب لتسجيل النتائج.

ستعتمد إجابات األسئلة على استقصاءات الطالب.

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• يمك�ن للط�الب ذوي التحصي�ل الدراس�ي المنخفض 	
التعام�ل م�ع ورق�ة التل�وث ف�ي الس�ؤال 4 ف�ي كت�اب 
الطالب، ألن بإمكانهم التعامل مع الصور والرس�ومات 

أفضل من الكتابة. 

• يمكن إعطاء الطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المرتفع 	
س�ؤال التح�ّدي اآلت�ي: اقترح كي�ف ُيمكن تقليل نس�بة 

تلوث الهواء في المدن. 

التقييم:

• قد ترغب في تقييم الطالب بناًء على الفقرة حول التلوث 	
الت�ي تعاملوا معها في الس�ؤال 4 من كت�اب الطالب. إذا 
كان األم�ر كذل�ك، يمك�ن أن تطلب إل�ى المجموعات 
تحضي�ر ملص�ق بحجم الورق�ة A4 تحت�وي على صور 
ومعلوم�ات ع�ن أن�واع تلوث اليابس�ة والم�اء. يمكنك 

استخدام هذه القواعد لتقييم الطالب:

التقييم من 
و�سف المل�سق10 درجات

10-8
جذاب، رائع، غني باأللوان مع توفر 

المعلومات المفيدة

7-6
جذاب، غني باأللوان مع توفر المعلومات 

المفيدة

مناسب لكن ليس فريًدا5

4-3
بالكاد مناسب، ال يغطي كّل المعلومات 

المطلوبة، مجهود ليس كافًيا

بسيط أو بال معلومات أو مجهود2-1

تحدث عن:

فّكر في محطة كهرباء، أو مصنع قريب، أو محاجر )كسارات( 
إن ُوجد يعرفها الطالب.

اسأل الطالب إذا ما كانت تتصاعد األدخنة من المداخن.

اسألهم فيم تتسبب األدخنة )تلوث الهواء(.

إذا كانت تس�تخدم وق�وًدا أحفورًيا – مثل الفح�م أو الغاز أو 
النفط – سيتسبب في تلوث الهواء. 

إذا كانت تس�تخدم بلدك الطاق�ة الكهرومائية أو طاقة الرياح، 
لن يتسبب هذا في تلوث الهواء. 

ال تتسبب الطاقة النووية أيًضا في تلوث الهواء، لكنها تتسبب 
في مشاكل أخرى، مثل كيفية التخلص من الوقود المستخدم. 

اأفكار للواجبات المنزلية:

• تمرين 2-6 في كتاب النشاط. 	

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 6-2

تعتمد على إجابات الطالب.

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 6-2

)1(  أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد 
النيتروجين.

)2(  ُتنتج عوادم الس�يارات أول أكسيد الكربون وأكسيد 
النيتروجي�ن. وُتنت�ج المصانع ومحط�ات الكهرباء 

الغازات الثالثة إذا كانوا يحرقون الفحم والنفط.
)٣(  ُينتج الفحم عند احتراقه ثاني أكسيد الكربون وثاني 
أكس�يد الكبريت. يتس�بب ذلك في وجود طبقة من 
اله�واء الملوث ف�وق المدين�ة. تنتقل أع�داد كبيرة 
م�ن الن�اس يومًي�ا م�ن منطقة ألخ�رى ف�ي المدينة 
متجهين للعمل. يستخدمون الحافالت والقطارات 
والس�يارات والتاكس�ي. يتس�بب ذل�ك ف�ي تل�وث 

الهواء بأول أكسيد الكربون.

المو�سوع  2-7 الأمطار الحم�سية

في هذا الموضوع، سيكتشف الطالب كيف يمكن أن تتحول 
األمط�ار إلى أمط�ار حمضية كما سيكتش�فون تأثي�ر األمطار 

الحمضية على البيئة.

الأهداف التعليمية:

• 6Be1  يستكشف اآلثار السلبية واإليجابية لإلنسان على 	
البيئة، على س�بيل المثال فق�دان األنواع  وحماية 

الَمواطن الطبيعية.

• 6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمية 	
والفهم.
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• 6Eo4 يعقد مقارنات.	

• 6Eo6  يح�ّدد األنماط ف�ي النتائج والنتائ�ج التي ال تبدو 	
مالئمة للنمط.

• باس�تخدام 	 للتنب�ؤات  تفس�يرات  ويقّي�م  6Eo8  يقت�رح 
والفه�م ويوصله�ا لآلخري�ن  العلمي�ة  المعرف�ة 

بوضوح.

• 6Eo9 يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما، مبينًا كيف.	

اأفكار للدر�س:

• اب�دأ الموض�وع بتوضيح كي�ف تؤثر األمط�ار الحمضية 	
عل�ى الحج�ر الجي�ري. س�تجد التوجيه�ات ف�ي قس�م 

مالحظات حول األنشطة التعليمية. 

• ُبني�ت العدي�د م�ن المباني باس�تخدام الحج�ر الجيري، 	
أو كت�ل خرس�انة مصنوعة م�ن الحجر الجي�ري. ُيصنع 
الط�وب من الطي�ن، لكن المعج�ون بينه�ا يحتوي على 
االسمنت. لذا، بمرور السنوات، عندما تتساقط األمطار 

الحمضية على هذه المباني ستتآكل األسطح.

• إذا وج�دت دلي�اًل عل�ى أض�رار األمط�ار الحمضي�ة ف�ي 	
منطقتك، يمكنك التحدث عنه ألن الطالب سيرون التأثير.

• إذا ل�م تج�د دلي�اًل عل�ى أض�رار األمط�ار الحمضية في 	
منطقتك، يمكنك رؤية صور أضرار األمطار الحمضية في 
كتاب الطالب. تصفح المعلوم�ات في الموقع الموجود 
في قسم الشبكة العالمية لالتصاالت الدولية )اإلنترنت( 

 .)ICT( وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

• يمكنك س�ؤال الط�الب إذا ما كانت األمط�ار الحمضية 	
مض�ّرة لجلدهم إذا س�قطت عليه. ق�د يعتقد الطالب أن  

الجلد ينتفخ ويتمزق! طمأنهم أن هذا ال يحدث.

• يمك�ن للط�الب تنفي�ذ نش�اط 2-7 ف�ي كت�اب الطالب 	
كونه ع�رض ُمقنع يوضح كيف تؤث�ر األمطار الحمضية 
على النباتات. في هذا النش�اط، ُيقارن الطالب بين اثنين 
م�ن النباتات )مه�ارة االس�تقصاء العلمي( وس�يتنبؤون 
بم�ا س�يحدث للنبات�ات ثم يقوم�ون بتقييم األدل�ة  التي 
جمعوه�ا بن�اًء على م�ا تعلموه ع�ن األمط�ار الحمضية 

)مهارات االستقصاء العلمي(. 

• يعتب�ر تمري�ن 2-7 في كتاب النش�اط نش�اًطا لفهم تأثير 	
األمطار الحمضية على المباني. سيس�مح ذلك للطالب 

بتطبيق ما تعلموه في هذا الموضوع.

• تع�د ورق�ة العم�ل 2-7، وهي دراس�ة حالة ح�ول تأثير 	
األمطار الحمضية على بعض المباني المش�هورة، مفيدة 

للطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع. 

مالحظات حول الأن�سطة العملية:
ن�ساط 7-2

سوف تحتاج كّل مجموعة إلى:

• اثنين من األوعية البالس�تيكية المسطحة أو أطباق بنفس 	
الحجم

• ورق مطبخ )منادي�ل ورقية( أو قطن طبي )يكفي لتغطية 	
قاع كّل حاوية(

• بع�ض الب�ذور مث�ل الخ�ردل أو الفاصولي�ا أو أي بذور 	
أخرى سريعة النمو

• عصير ليمون )ml 125 تقريًبا أو نصف كأس(.	

رش  الب�ذور وم�اء الصنب�ور عل�ى ال�ورق أو القط�ن الطب�ي 
واتركه�ا ألي�ام قليلة لتنبت. )قد ُتفضل فع�ل ذلك مقدًما ألن 
العملية سوف تس�تغرق أسبوًعا أو أس�بوعين للحصول على 
النتائج، س�يبدأ الجزء الخاص باألمطار الحمضية في النشاط 

بعد اإلنبات.(
ق�م بإجراء اختبار ضابط حيث تقوم ب�رّي وعاء بماء الصنبور 

واألخرى بنفس المقدار من عصير الليمون لمدة ثالثة أيام.
ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 

:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• األمط�ار 	 ح�ول  المعلوم�ات  متابع�ة  للط�الب  يمك�ن 
الحمضية على هذا الموقع: 

www.epa.gov/acidrain/education/site-kids/lucy/1.htm 

• تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(	

• س�يحتاج الطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المنخفض 	
إل�ى المس�اعدة في عم�ل البحث للس�ؤال 4 ف�ي كتاب 
الطال�ب. يمكن الس�ماح للط�الب بالعمل ف�ي ثنائيات 
للقي�ام بذل�ك بحي�ث يكون طال�ب م�ن ذوي التحصيل 
الدراس�ي المنخفض وآخر من ذوي التحصيل الدراسي 

المرتفع. 

• يج�ب أن يكتب الطالب اإلجابات في نش�اط الفهم في 	
تمرين 2-7 في كتاب النش�اط. كما يرس�مون السالسل 
الغذائية مما يساعد الطالب اللذين يعانون من صعوبات 

تعلم.

• يمك�ن للطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المرتفع تنفيذ 	
ورقة العمل 2-7، التي تتطلب مهارات قراءة عالية. 

تحدث عن:

ربم�ا تحتاج لش�رح م�اذا تقصد باألعم�ال، والت�ي يقصد بها 
هن�ا أعمال الزينة على المبان�ي الحجرية والتماثيل الحجرية. 
أكث�ر أن�واع األحج�ار التي تعاني م�ن األمط�ار الحمضية هو 
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الحج�ر الجي�ري، أو الرخ�ام ف�ي أش�كاله المتحول�ة، الذي 
غالًبا ُيس�تخدم في التماثيل والمنحوتات. تحتوي الخرس�انة 
أيًض�ا على الجي�ر. ُتظهر تجربة العرض التالي�ة  تأثير األمطار 

الحمضية على الحجر الجيري.
تجربة عر�س
ستحتاج إلى:

• بعض الخل	
• حجر جيري أو طباشير )قطعة طباشير(. 	

اعرض الحجر الجيري والطباش�ير للطالب. دعهم يلمسوه. 
اس�ألهم م�اذا يعتق�دون أن يحدث عندما تس�كب الخل على 
الحجر )مهارة االس�تقصاء العلمي(. بعد ذلك، اسكب بعًضا 
من الخل على الحجر أو الطباشير. سُيحدث رغوة وسيتحلل 
بع�ض م�ن الحج�ر أو الطباش�ير. وذل�ك ألن الخ�ل حمض 

ضعيف مثل األمطار الحمضية.

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• غالًب�ا ما يعتقد الط�الب هناك نمط واحد في السالس�ل 	
الغذائية في الَمواط�ن الطبيعية المختلفة. لكن التغيرات 
تح�دث ط�وال الوق�ت بس�بب الك�وارث الطبيعي�ة مثل 
الحرائ�ق والتدخل البش�ري. يعتبر ه�ذا الموضوع مثااًل 
جي�ًدا يبّي�ن كيف يمكن أن تتس�بب األمط�ار الحمضية، 
على س�بيل المثال، في تدمي�ر الَمواطن الطبيعية وجميع 

السالسل الغذائية بها. 

اأفكار للواجبات المنزلية:

• تمرين 2-7 في كتاب النشاط.	
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 7-2

المروي�ة  النبات�ات  أوراق  أ-   س�تبدأ   )1(
باألمطار الحمضية في السقوط.

ب-   ُتصب�ح الس�يقان ضعيف�ة وذابل�ة في   
النباتات المروية باألمطار الحمضية.

)2(  تدع�م النتائ�ج التنب�ؤات، ألن عند س�قوط األمطار 
الحمضي�ة على األش�جار تس�قط األوراق وتموت 

األغصان.
)٣(  تمتص النباتات العناصر الغذائية من التربة. األمطار 
الغذائي�ة.  العناص�ر  م�ن  الترب�ة  د  تج�رِّ الحمضي�ة 
فتضعف النبات�ات وتبدأ األوراق بالتس�اقط ويذبل 

الساق.
)4(   األمط�ار الحمضي�ة له�ا تأثي�ر ض�ار عل�ى العدي�د 
م�ن األش�ياء، بما فيه�ا المبان�ي والتماثي�ل واآلثار 
والس�يارات. يمك�ن أن تتس�بب الم�واد الكيميائية 

تقش�ير  ف�ي  الحمضي�ة  األمط�ار  ف�ي  الموج�ودة 
الدهان�ات وتجع�ل التماثيل الحجرية تب�دو قديمة 

ومتهالكة، مما يقلل من قيمتها وجمالها.
  ُتسبب األحماض تآكاًل في الحجر الجيري والمباني 
الرخامية والمنحوتات. ُيزيد ثاني أكس�يد الكبريت 
)ال�ذي ُيكون األمط�ار الحمضية( م�ن معدل تآكل 
الحج�ر الجيري والحجر الرمل�ي والرخام. التآكل 

هو انهيار المواد.
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 7-2

)1(  األمط�ار الحمضية هي أمطار ذاب بها ثاني أكس�يد 
حام�ض  لينت�ج  النيتروجي�ن  أكس�يد  أو  الكبري�ت 

ضعيف.
)2(  يتل��ف بي���ض الضف��ادع بفع��ل الحام��ض وال 

تفق�س ضف�ادع.
نبات  روبيان  سمك  طائر مالك الحزين  )٣(

)4(   سيموت الروبيان وبالتالي لن يتواجد غذاء للسمك 
أو طائر مالك الحزين.

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 7-2

)1(  األمط�ار الحمضي�ة ه�ي مياه أمط�ار ذاب به�ا ثاني 
أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتروجين.

يتفاعل الحمض مع الحجر ويجعله يتآكل.  )2(
)٣(  الحد من تلوث الهواء، خاصًة من محطات الكهرباء 

والمصانع التي تحرق الفحم. 
  اس�تخدام طاق�ة الري�اح والطاق�ة الشمس�ية التي ال 

تسبب تلوًثا.
  الحد من عوادم الس�يارات عن طريق التشجيع على 

استخدام وسائل النقل العام. 

المو�سوع 2-8 اإعادة التدوير

في هذا الموضوع، يبحث الطالب عن طرق لالعتناء بالبيئة. 
الأهداف التعليمية:

• 6Be2  يستكش�ف ع�دًدا من ط�رق العناي�ة بالبيئ�ة، مثل 	
إعادة التدوير والحد م�ن الفضالت والتقليل من 
اس�تهالك الطاقة وعدم رمي المخلفات وتشجيع 

اآلخرين على العناية بالبيئة.

• 6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات 	
والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 

بشكل صحيح.

• 6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمية 	
والفهم.
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التكامل:

• يرتب�ط هذا الموضوع مع الوحدة الثانية من كتاب العلوم 	
للصف الرابع، حيث تم مناقشة إعادة التدوير. 

اأفكار للدر�س:

• اب�دأ الموض�وع بإفراغ بعض القمامة عل�ى ورق جرائد. 	
ارفع كّل عنصر ألعلى على حدة، واسأل الطالب إذا كان 
يمكن الحد من استخدام هذا العنصر أو إعادة استخدامه 
أو إع�ادة تدويره. احرص على وج�ود عناصر مثل ورق 
وكرت�ون وكيس بالس�تيك وزجاج�ة بالس�تيكية وعلبة 
زجاجي�ة وعلبة مش�روبات وقش�ر خض�روات. )لمزيد 
م�ن األفكار، انظ�ر المواقع المقترحة في قس�م الش�بكة 
العالمي�ة لالتص�االت الدولية )اإلنترن�ت( وتكنولوجيا 

.))ICT( المعلومات واالتصاالت

• اس�أل الط�الب ك�م عائل�ة ف�ي مجتمع�ك تتخلص من 	
القمامة. هل لديك خطة إلعادة التدوير؟ إذا كان لديك، 

ما المواد التي تعيد تدويرها؟

• تحدث عن مواقع تجميع القمامة في منطقتك والمشاكل 	
التي قد تسببها.

• تكل�م عن »مدينة الُمخلفات« ف�ي القاهرة بمصر، حيث 	
يعم�ل م�ا بي�ن 50000 إل�ى 70000 ش�خص ف�ي جمع 
الفض�الت وإع�ادة تدويره�ا. يجمع�ون الفض�الت من 
أمام منازل الس�كان في القاهرة بدون تكاليف تقريًبا. ثم 
يقوم�ون بإعادة تدوي�ر ما يقرب إلى %80 م�ن النفايات 

التي يجمعونها. 

• يمك�ن للط�الب تنفي�ذ ورق�ة العم�ل 2-8ب. النش�اط 	
ُمصمم لتوضيح مش�كلة التخلص من المواد غير القابلة 
للتحل�ل الحيوي في م�ردم النفايات. ه�ذا توضيح جيد 
يبّي�ن كيف تبق�ى المواد البالس�تيكية والعل�ب في مردم 
النفايات لوقت طويل جًدا. )يستخدم هذا النشاط مهارة 
االس�تقصاء العلم�ي: قم بإبداء العدي�د من المالحظات 
إل�ى  مس�تندة  تنب�ؤات  وض�ع  بالموض�وع  المرتبط�ة 
المعرف�ة  العلمي�ة والفه�م.( تحّدث عن كي�ف يمكنك 
إعادة اس�تخدام األش�ياء. انظر الصور واالقتراحات في 
كت�اب الطالب. تحت�وي ورقة العم�ل 2-8أ على بعض 

االقتراحات الممتعة إلعادة استخدام العلب.

• اطل�ب إل�ى الط�الب أن يقوم�وا بإج�راء نش�اط 8-2 	
ف�ي كت�اب الطال�ب. يمكنك فعل ه�ذا كتجرب�ة عرض 
للموض�وع وتش�جيع الط�الب لعمل الش�يء نفس�ه في 

المن�زل. يس�تخدم ه�ذا النش�اط واألس�ئلة ف�ي كت�اب 
الطالب مهارات االس�تقصاء العلمي: ق�م بإبداء العديد 
م�ن المالحظ�ات المرتبط�ة بالموضوع  وض�ع تنبؤات 

مستندة إلى المعرفة  العلمية والفهم.

• ف�ي تمري�ن 2-8 في كت�اب النش�اط، يج�ب أن يتعرف 	
الط�الب عل�ى كّل عنصر ف�ي القمام�ة ويوضحوا كيف 

يمكن إعادة استخدامه أو إعادة تدويره.
مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 8-2

�ستحتاج اإلى:

• كيس بالستيكي كبير	

• بقاي�ا طعام )ال تس�تخدم بقايا طعام مطب�وخ أو لحوم أو 	
أسماك(

• نفايات حدائق.	

نقترح أن تقوم أنت بهذا النشاط كتجربة عرض. 

اجمع فضالت المطبخ مثل قش�ر الخضروات والفواكه وقشر 
البي�ض. ال تس�تخدم بقايا طع�ام مطبوخ أو لحوم أو أس�ماك. 
اجمع أعشاب مقطوعة وأوراق شجر وعشب من المدرسة أو 
المنزل. تحتاج فقط لملء نصف كيس بالستيك كبير أو دلو.

بع�د إضاف�ة الماء إل�ى النفايات، ارب�ط الكيس أو غ�ِط الدلو 
بغط�اء. اترك الكيس بالخارج في مكان دافئ لبضعة أس�ابيع. 

)كلما كان الجو دافًئا أكثر يتكون السماد العضوي أسرع.(

اع�رض الس�ماد العض�وي النهائ�ي للط�الب. عل�ى أمل أن 
ُيش�جع ذلك الطالب على أن يوضحوا لعائالتهم كيفية صنع 

السماد العضوي. 

ورقة العمل 2-8ب 

ستحتاج إلى:

• مجرفة	

• قشور فواكه وخضروات	

• ورقة	

• علبة مشروبات معدنية	

• عبوة بالستيكية	

حف�رة  كّل  تك�ون  أن  يج�ب  األرض.  ف�ي  حفرتي�ن  احف�ر 
بعم�ق cm 50. اخت�ر مكاًن�ا حيث تك�ون متأك�ًدا أال يتم فتح 
الحفرتي�ن. ضع قش�ور فواكه وخض�روات وورقة في واحدة 
م�ن الحفرتين. ض�ع علبة المش�روبات والعبوة البالس�تيكية 
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في الحف�رة األخرى. غِط الحفرتين بالت�راب واتركهما لمدة 
أس�بوعين. بعد أس�بوعين، أزل غطاء الحفرتين واكتش�ف ما 
حدث للقمامة. ادفن القمامة في التربة مجدًدا. اتركهما لمدة 

شهرين هذه المرة. بعد شهرين، اكتشف ما حدث للقمامة.

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• م�ن 	 )الح�د  ع�ن  التفاعلي�ة  لألنش�طة  أف�كاًرا  س�تجد 
االس�تخدام وإع�ادة االس�تخدام وإع�ادة التدوير( على 

المواقع التالية: 
www.sciencekids.co.nz و   www.recyclezone.org.uk  

www.kidsbegreen.org و 

• ستجد أفكاًرا للُمعلمين على المواقع التالية:	
 www.kidszone.ws وwww.pbskids.org

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• يج�ب عل�ى كّل الطالب بمختل�ف المس�تويات التأقلم 	
مع ه�ذا الموضوع. ألنه ُيغطي قاع�دة مألوفة ويجب أن 

يكون كّل طالب قادًرا على المشاركة والمناقشة.

• يمكن للطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع اإلجابة 	
على سؤال التحّدي كنشاط إضافي.

التقييم:

• ض�ع الملصق�ات الت�ي يصنعه�ا الط�الب عل�ى حائ�ط 	
الصف. اطلب إلى الطالب تقييم الملصقات حسب:

- إلى أي مدى هي ملفتة للنظر

- مدى وضوح الرسالة التي توصلها.

إنه تمرين جيد لتقييم األقران.

تحدث عن:

يجب أن يكون لدى الطالب وفرة من األفكار اعتماًدا على ما 
ناقشته في الموضوع والتوصل إلى أفكار جديدة خاصة بهم. 

اكتب قائمة بأفكار الطالب على السبورة.

اح�ذر من األف�كار الخاطئة مثل وضع أكياس بالس�تيكية في 
خلي�ط الس�ماد العضوي وع�دم إزال�ة األغطي�ة المعدنية من 

الزجاجات قبل وضعها في سلة إعادة تدوير الزجاج. 

اأفكار للواجبات المنزلية:

• تمرين 2-8 في كتاب النشاط. 	

• قد يحتاج الطالب أيًضا إلى إكمال الملصقات للس�ؤال 	
4 في كتاب الطالب كواجب منزلي. 

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

)1(  استخدام ورق أقل عن طريق الرسم أو الكتابة على 
كال الجانبي�ن من الورقة؛ اس�تخدام ورق مخلفات 
مكتوب على جانب واحد منه للرسم على الجانب 

اآلخر.
)2(  استخدام األوعية البالس�تيكية لتخزين بقايا الطعام 
أو لوض�ع أق�الم الرص�اص والدبابي�س أو أدوات 

الخياطة.
)٣(  يوفر الس�ماد العض�وي العناصر الغذائي�ة للنباتات 

لتنمو أسرع وبصورة سليمة.
)4(  استجابة الطالب.

ي  التحدِّ
يعتمد على إجابات الطالب.

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:
تمرين 8-2

أمثلة لإلجابات:

كيف يمكنني اإعادة تدويرهاالقمامة

قنينة زجاجية
استخدامها مرة ثانية 

أضعها في الوعاء المخصص للزجاج/
إعادة التدوير

جريدة
استخدمها لتغليف شيء ما

أضعها في وعاء إعادة تدوير الورق

علب المشروبات 
المعدنية

استخدمها لوضع فرش الرسم بها
أضعها في وعاء إعادة التدوير

لب التفاح وقشر 
الخضروات

أضعها في السماد العضوي

حاوية بالستيكية
غسلها واستخدمها لتخزين األشياء بها

أخذها للحضانة ليستخدمها األطفال
أضعها في وعاء إعادة التدوير

غسلها واستخدمها مجدًدااألكياس بالستيكية

مجلة
إعطائها لشخص آخر ليقرأها

أخذه�ا إلى مستش�فى أو عي�ادة محلية 
ليقرأها اآلخرين

صندوق كرتوني
استخدمه مرة ثانية

أضعها في وعاء إعادة التدوير

علب الطعام
استخدمها لوضع فرش الرسم بها

أضعها في وعاء إعادة التدوير
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المو�سوع 2-9 العتناء بالبيئة

ف�ي هذا الموضوع، يبحث الطالب عن طرق للحفاظ على الماء 
والطاقة ويكتشفوا أنواع القمامة التي يرميها الناس على األرض. 

الأهداف التعليمية:

• 6Be2  يستكش�ف ع�دًدا من ط�رق العناي�ة بالبيئ�ة، مثل 	
إعادة التدوير والحد م�ن الفضالت والتقليل من 
اس�تهالك الطاقة وعدم رمي المخلفات وتشجيع 

اآلخرين على العناية بالبيئة.

• 6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمية 	
والفهم.

• 6Eo3  يس�تخدم الج�داول والتمثي�ل البيان�ي باألعم�دة 	
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

• 6Eo4 يعقد مقارنات.	

• 6Eo6  يح�ّدد األنماط ف�ي النتائج والنتائ�ج التي ال تبدو 	
مالئمة للنمط.

• 6Eo9 يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما، مبينًا كيف.	

التكامل:

• يرتبط هذا الموضوع م�ع الموضوعين 2-6 و 2-8 في 	
كتاب الطالب . 

اأفكار للدر�س:

• اش�رح للطالب أن نسبة الماء العذب على األرض تبقى 	
ثابت�ة، لكن نس�بة التل�وث تزداد بم�رور الوق�ت، لذلك 

يجب علينا أال نسرف في استهالك الماء.

• نول�د الكهرباء باس�تخدام موارد ثمين�ة؛ لذلك يجب أن 	
نس�تخدمها بحكمة. انظر إلى األمثلة ف�ي كتاب الطالب 

عن كيفية الحفاظ على الطاقة.

• س�يكون كّل الط�الب على عل�م بموض�وع المخلفات. 	
تح�دث عن مكان حيث تتس�بب القمامة في مش�كلة في 

منطقتك.

• اكتش�ف أّي م�ن أن�واع القمامة يتركها الن�اس عن طريق 	
تفريغ القمامة وفرزها في نشاط 2-9 في كتاب الطالب. 
س�تحتاج حص�ة كاملة لهذا النش�اط. إذا كان�ت المنطقة 
الت�ي اخترتها تبعد قلياًل عن المدرس�ة، قد تحتاج لوقت 
أط�ول. في ه�ذا النش�اط، يس�تخدم الط�الب مجموعة 
م�ن مه�ارات االس�تقصاء العلمي: تنب�أ بأن�واع القمامة 
س�يجدونها بناًء على ما تعلموه، ومقارنة عمليات تفريغ 
القمام�ة للمجموع�ات المختلفة، وتحدي�د األنماط في 

النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.

• يعط�ي تمري�ن 2-9 في كتاب النش�اط الفرصة للطالب 	
للنظر في تعاملهم مع البيئة في األسبوع السابق.

مالحظات حول الأن�سطة العملية:
ن�ساط 9-2 

سوف تحتاج كّل مجموعة إلى:

• كيس قمامة كبير	
• دفتر مالحظات )مفكرة( وقلم رصاص	

• قفازات مطاطية	

الأمن وال�سالمة:
يج�ب أن يرت�دي الطالب القف�ازات المطاطية 
عن�د التق�اط القمام�ة. احت�رس م�ن الزج�اج 
المكسور. ال تسمح للطالب بمالمسة فضالت 
الحقن أو اإلبر. يجب أن يكون الطالب بصحبة 

شخص بالغ أو أخ أكبر.

س�تحتاج الختيار منطق�ة يتواجد بها قدر معق�ول من القمامة 
وتكون آمنة للطالب.

إذا كن�ت تعي�ش بالق�رب من بح�ر أو فلج أو ش�اطئ أو ضفة 
وادي، فه�ي أمكان جيدة للذهاب إليه�ا. اختر يوًما تكون قد 
انجرف�ت في�ه القمامة. الكثير من القمامة س�تكون بالس�تيك 
)الت�ي ل�ن تكون قابل�ة للتحل�ل الحيوي وال تتعف�ن أو تتآكل 
اختن�اق  بخط�ر  مج�دًدا  تذك�ر  أن  يج�ب  الوق�ت(  بم�رور 

الحيوانات بهذه القمامة.

قبل أن تغادر لغس�ل يديك، اطل�ب إلى الطالب عمل جدول 
ف�ي دفاتره�م يحت�وي عل�ى عم�ود ل�كّل ن�وع م�ن القمامة: 
بالس�تيك وورق ومعدن وزجاج وخش�ب وطعام وفضالت 

حدائق.

قب�ل أن يب�دأ الطالب، اطل�ب إليهم التنبؤ بأي ن�وع من أنواع 
القمامة سيكون أكثر شيوًعا. اكتب ذلك.

يمك�ن أن يتب�ادل الطالب األدوار اللتقاط القمامة وتس�جيل 
نوعه�ا ف�ي الدفتر. للتس�جيل، يجب عليهم وض�ع عالمة ✓ 
في العمود المناس�ب ف�ي الدفتر. وعندما يصل�وا إلى مرحلة 

التدقيق، يجمعون العالمات لكّل نوع قمامة.

اس�مح بم�دة 30 دقيق�ة للتنظي�ف. ث�م اجم�ع كّل األكي�اس 
السوداء واتركها في نقطة تجميع للقمامة ليتم أخذها. 

عند العودة إلى الفص�ل، يمكن للطالب تمثيل نتائجهم بيانًيا 
باألعمدة.

إجابات األسئلة ستكون جميعها من استجابات الطالب.
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ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• ابح�ث أكثر عن أف�كار حول كيفي�ة الحفاظ عل�ى الماء 	
والكهرباء على هذه المواقع:

www.wateruseitwisely.com و www.gracelinks.org و 
www.energyquest.ca.gov

• يوف�ر الموق�ع التال�ي معلوم�ات لألطف�ال، يمك�ن أن 	
يستخدمه الطالب كمرجع.

www.tvakids.com/electricity

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• يج�ب عل�ى كّل الطالب بمختل�ف المس�تويات التأقلم 	
مع ه�ذا الموضوع. ألنه ُيغطي قاع�دة مألوفة ويجب أن 

يكون كّل طالب قادًرا على المشاركة والمناقشة.
• سيس�تمتع الط�الب الذي�ن يجي�دون الرس�م والتصميم 	

بصنع الملصقات )السؤال ٣( في كتاب الطالب.
• ف�ي هذا الصف، ق�ام الطالب بعمل المزي�د من التمثيل 	

البيان�ي باألعم�دة لذلك يج�ب أن يكون�وا قادرين على 
تس�جيل النتائ�ج به�ذه الطريق�ة. إذا كان�وا ف�ي حاج�ة 
للمس�اعدة في المقياس، فأخبرهم أن ينظروا إلى أصغر 
رقم وأكبر رقم للعناصر ويقرروا عدد السنتيمترات التي 

يجب أن تمثل خمسة عناصر من القمامة.
التقييم:

• يمكن أن يقّيم الطالب التمثيل البياني باألعمدة لبعضهم 	
البع�ض. يمك�ن أن يتب�ادل الط�الب الكت�ب ويقوم�وا 

بتصحيح التمثيل البياني باألعمدة كالتالي:

الدرجة

مناس�ب  المقي�اس  )1(  ه�ل 
لعدد العناصر؟

1

)2(  ه�ل ت�م رس�م كّل عم�ود 
بدقة؟

درجة واحدة لكّل 
عمود

)٣(  هل تمت تسمية كّل عمود 
بدقة؟

درجة واحدة لكّل 
عمود

نف�س  عم�ود  ل�كّل  )4(  ه�ل 
العرض؟

1

)5(  هل يوجد عنوان مناس�ب 
للرسم البياني؟

2

المجموع: 

تحدث عن:

اسأل الطالب أسئلة مثل هذه لتستمر المناقشة:

ه�ل توجد مش�كلة قمام�ة هنا ف�ي المدرس�ة، أو بالقرب من 
منزلك أو بالمدينة؟

أين أس�وأ م�كان للقمامة؟ )على س�بيل المث�ال، بالقرب من 
منافذ بيع الطعام(

هل هناك، باعتقادك صناديق قمامة كافية؟

ه�ل تعتقد أنن�ا يجب أن نحص�ل على أكياس بالس�تيكية في 
مح�ل البقالة أو أننا يجب أن ُنحضر أكياس التس�وق الخاصة 

بنا؟ 

س�يقترح الطالب بعض األف�كار العملية، مثل وضع صناديق 
القمام�ة ف�ي أماك�ن ش�راء وأكل الطع�ام. لكن نأم�ل أن يروا 
الحاج�ة لتعلي�م الن�اس التع�ود عل�ى ع�دم إلق�اء األوس�اخ 

والحفاظ على  نظافة البيئة.

اأفكار للواجبات المنزلية:

• تمرين 2-9 في كتاب النشاط. 	

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

تعتمد على إجابات الطالب. 

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 9-2

يج�ب أن يمأل الطالب الجدول بدقة. ق�د يقول العديد منهم 
»نع�م« على كّل س�ؤال. الهدف من التمرين ه�و التأكيد على 

أننا نشارك جميًعا في التلوث، حتى بدون أن ندرك.

يمكن�ك مناقش�ة إجاباته�م عل�ى الس�ؤالين 2 و٣ في الصف 
لتتمكن من جمع استجاباتهم قدر اإلمكان.

المو�سوع 2-10 تحّقق من تقّدمك

الأهداف التعليمية:

• يراجع ما تعلمه في هذه الوحدة.	

اأفكار للدر�س:

• اطل�ب إلى  الطالب أن يجيبوا على األس�ئلة في صفحة 	
»تحّقق من تقّدمك« في كت�اب الطالب )الصفحات 44 
- 45( و»المراجع�ة اللغوي�ة« في صفح�ة ٣2 من كتاب 

النشاط.
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الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

المراجعة اللغوية

الشمس، كائن ُمنتِج، كائن مستهِلك  )1(
)2(  المفت�رس ه�و حي�وان يتغ�ذى عل�ى حي�وان آخر، 

يسمى فريسة.
)٣(  تل�وث اله�واء: الرب�و، الته�اب الش�عب الهوائي�ة، 

الرؤية السيئة، األمطار الحمضية.
  إزال�ة الغاب�ات: أن�واع أق�ل م�ن األش�جار، تفق�د 
الحيوان�ات َمواطنها، االحتب�اس الحراري، جفاف 

التربة.
  الحفاظ على البيئة: إعادة التدوير، إعادة االستخدام، 

صنع السماد العضوي، تقليل االستخدام.

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 10-2

أ ٣ ، ب1، ج4، د5، ه�2 أ-     )1(
عشب  ثور بري  أسد أ-    )4(
عوالق  سمكة  نورس ب-    

بذور  خنفساء  سحلية  صقر ج-    

د-   عوالق  س�مك صغي�ر  فقمة    
القرش 

أّي ثالثة من: األسد )مفترس( الثور البري )فريسة(  )5(

الصقر )مفترس( والسحلية )فريسة(  

النورس )مفترس( والسمكة )فريسة(  

الفقمة )مفترس( والسمك الصغير )فريسة(  

القرش )مفترس( والفقمة )فريسة(  

أ-   يعتب�ر ثاني أكس�يد الكربون م�ن الغازات   )6(
الدفيئة التي ُتس�بب االحتباس الحراري. 
تستنش�ق األش�جار ثاني أكس�يد الكربون 
م�ن الهواء لذا، فإن األش�جار تس�اعد في 
تقلي�ل كمي�ة ثان�ي أكس�يد الكرب�ون ف�ي 

الهواء.

األمط�ار  بفع�ل  الضف�ادع  بي�ض  ب-   تتل�ف   
الحمضية لذا، لن تفقس صغار الضفادع. 
)7(   علب�ة الطع�ام المصنوع�ة م�ن األلومني�وم – يمكن 
إعادة اس�تخدامها للطهي به�ا مجدًدا أو وضعها في 

المكان المخصص إلعادة التدوير

  العلب�ة الزجاجي�ة – يمكن إعادة اس�تخدامه بوضع 
األزه�ار به�ا أو وضع�ه ف�ي الم�كان المخص�ص 
إلع�ادة التدوي�ر علب�ة بالس�تيكية – يمك�ن إع�ادة 
اس�تخدامها لتخزي�ن ش�يء م�ا به�ا أو وضعه�ا في 

المكان المخصص إلعادة التدوير

  صندوق كرتوني – يمكن إعادة استخدامها لتخزين 
ش�يء ما به أو وضعه في المكان المخصص إلعادة 

التدوير
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ورقة العمل 3-2

الكائنات الم�ستهلكة
االسم:   التاريخ: 

امأل الفراغات بالكلمات الصحيحة في العبارات اآلتية. اختر الكلمات من الصندوق.

مستهلِكة       ثاني أكسيد       الطاقة       الغذاء       األسد       األكسجين

مفترسة       الفريسة     منتجة       ماء       الثور البري

النباتات هي الكائنات الحية الوحيدة التي تصنع  بنفسها. لهذا ُتسمى كائنات  .

تصن�ع النباتات الغذاء من ضوء الش�مس و  و  الكرب�ون . والغاز الناتج هو 
، والذي تعيده النباتات مرة أخرى إلى الغالف الجوي.

تعتبر الحيوانات  ألنها تتغذى على النباتات والحيوانات األخرى. 

. عندما نأكل الخضروات نستخدم السكريات الموجودة في الخضروات لتعطينا 

العدي�د م�ن الحيوان�ات يتغ�ّذى عل�ى الحيوان�ات األخرى. ه�ذه حيوان�ات  والحيوان�ات التي 
. عل�ى س�بيل المث�ال  حي�وان مفت�رس والحم�ار الوحش�ي   تأكله�ا ه�ي 

و هي الفرائس.
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ورقة العمل 2-5اأ 

وانجاري، »�سيدة البيئة« في كينيا
االسم:   التاريخ: 

ُول�دت وانج�اري ماث�اي في مزرعة في كيني�ا، حيث كانت األرض خصبة والمي�اه نقية . أصبحت بعد ذلك أس�تاذة في جامعة 

نيروبي، وعندما عادت إلى قريتها وجدت األنهار تمتلئ بالرمال والطين الذي انجرف من األرض بسبب إزالة الغابات، حيث 

كانت الغابات ُتزال ألجل زراعة البن والشاي مما أدى إلى عدم وجود أشجار لتثبيت التربة التي جفت وانجرفت نحو النهر.

اضطرت النس�اء في قرى الريف للس�ير مس�افات أطول للحصول على خشب للوقود. أنش�أت وانجاري ماثاي جمعية الحزام 

األخضر وأقامت تجمًعا للنساء حيث يحصلن على أجر مقابل زراعة األشجار. زرعت النساء في كينيا 40 مليون شجرة. وبهذا 

وفرت النساء بيئة أفضل ألطفالهن وأحفادهن وساعدن في إيقاف االحتباس الحراري.

وفي عام 2004، حصلت وانجاري ماثاي على جائزة نوبل للسالم عن عملها في المحافظة على البيئة.

لماذا كانت تحدث إزالة الغابات في كينيا؟  )1(

ما اآلثار السلبية إلزالة الغابات على األرض في كينيا؟  )2(

اشرح كيف ساعدت نساء الريف في كينيا في إيقاف االحتباس الحراري.  )3(

اكتشف أكثر عن جائزة نوبل للسالم.   )4(

أي بلد تنظمها؟ أ-    

من فاز أيًضا بجائزة نوبل للسالم يف السنوات األخرية؟ ب-    
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العلوم للصف السادس 80

ورقة العمل 2-5ب

جائزة ال�سلطان قابو�س لحماية البيئة
االسم:   التاريخ: 

في يناير 1991، تم اإلعالن عن »جائزة الس�لطان قابوس لحماية البيئة« التي ُتمنح لألفراد والمنظمات والمؤسس�ات 
م هذه الجائزة  الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بجهود مميزة في مجال العمل البيئي على المس�توى العالمي.  ُتقدَّ
على ش�كل ش�هادة تقديرية ومنحة مالية، وتحمل ش�هادة التقدير ش�عار الس�لطنة وش�عار اليونس�كو باللغتين العربية 
واإلنجليزية. والجدير بالذكر، أن دور السلطنة في المحافظة على البيئة قد ذاع صيته إقليمًيا ودولًيا بفضل التوجيهات 
الس�امية لحضرة صاحب الجاللة الس�لطان قابوس بن س�عيد المعظم والجهود العظيمة الت�ي تبذلها الجهات المعنية 
بالسلطنة في هذا المجال. ويتم التنسيق بين اللجنة الوطنية الُعمانية للتربية والثقافة والعلوم ووفد السلطنة الدائم لدى 

اليونسكو للتعريف بهذا الدور العظيم.

وق�د ت�م تحديد معايير علمية للفوز بالجائزة بحيث يش�ترط أن تكون مس�اهمة األف�راد أو المجموعات أو الهيئات أو 
المنظمات في إحدى المجاالت التالية:

أبحاث في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية.  )1(

حماية المحيط الحيوي.  )2(

التعليم والتدريب البيئي.  )٣(

الحفاظ على التراث الطبيعي لإلنسانية   )4(

خلق الوعي البيئي من خالل إعداد المعلومات البيئية البناءة.   )5(

تأسيس وإدارة المناطق المحمية، مثل المحميات وأماكن اآلثار الطبيعية العالمية.   )6(

أجب عن األسئلة اآلتية:

)1(  فكر مع زمالئك في مشروع للحفاظ على البيئة لتفوزوا بهذه الجائزة.

)2(  كم عدد الفائزين بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة حتى اآلن؟ ابحث عن أسماء الفائزين مستعينًا بالشبكة 
العالمية لالتصاالت الدولية )اإلنترنت(.
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ورقة العمل 2-5ج

اإزالة الغابات
االسم:   التاريخ: 

راجع ما تعلمته عن إزالة الغابات عن طريق إكمال هذه الخرائط المفاهيمية.

أسباب إزالة الغابات

)5(

)4(

)٣(

)2(

)1(  إخالء األرض للتعدين

)2(

)1(  تصبح التربة غير خصبة

)5(

)4(

)٣(

اآلثار السلبية إلزالة الغابات
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العلوم للصف السادس 82

ورقة العمل 2-6اأ 

تلوث الهواء 1
االسم:   التاريخ: 

يمكنك استخدام هذا الجدول لتسجيل بيانات تلوث الهواء من نشاط 6-2.

موقع ال�سريحةعدد جزيئات الأتربة على ال�سريحة
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ورقة العمل 2-6ب

تلوث الهواء 2
االسم:   التاريخ: 

يمكنك استخدام التمثيل البياني باألعمدة لتسجيل بيانات تلوث الهواء من نشاط 6-2.

ضع عنواًنا للتمثيل البياني باألعمدة.
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العلوم للصف السادس 84

ورقة العمل 7-2

تاأثير الأمطار الحم�سية على المباني الحجرية
االسم:   التاريخ: 

العدي�د من المباني الحجرية مبنية من الحجر الجيري 
والحج�ر الرمل�ي، وه�ذه  األحج�ار تتحل�ل بفع�ل 
األحم�اض. ُتزي�ل األمطار الحمضية س�طح الحجر. 
في آخر 50 عام، تسببت األمطار الحمضية في أضرار 
للمبان�ي ف�ي أثين�ا باليون�ان. عندما تس�قط الملوثات 
الكبريتي�ة عل�ى الحج�ر الجي�ري والحج�ر الرمل�ي، 
تتفاع�ل م�ع المعادن ف�ي الحجارة لتكوين مس�حوق 
يمك�ن أن ينج�رف بفع�ل األمطار. تض�ررت المباني 
المش�هورة مثل تمثال الحرية في نيويورك وتاج محل 

في الهند بهذا النوع من التلوث.

تض�ر األمط�ار الحمضي�ة أيًضا بقضب�ان الس�كك الحديدية والجس�ور الفوالذية. فهي تت�آكل تدريجًي�ا بفعل األمطار 
الحمضية. كما تتفتت مواد البناء وتتآكل المعادن، ويتأثر لون الطالء، وأسطح الزجاج.

ما األمطار الحمضية؟  )1(

ما تأثير األمطار الحمضية على المباني المبنية بالحجر الجيري أو الحجر الرملي؟  )2(

كيف يمكننا الوقاية من أضرار األمطار الحمضية؟  )3(

تاج محل
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ورقة العمل 2-8اأ

اإعادة تدوير العلب الزجاجية
االسم:   التاريخ: 

هذا نشاط عملي.

بيكربونات الصوديوم خل
)صودا اخلبز(

فقاعات غاز ثاين أكسيد 
الكربون

استخدم هذه األفكار إلعادة استخدام العلب الزجاجية.

يمكنك تقديمها كهدية لألصدقاء أو العائلة.

يمكنك التفكير في طريقة أخرى إلعادة استخدام العلب الزجاجية.

ستحتاج إلى:
• علب زجاجية	
• بيكربون�ات الصودي�وم 	

)صودا الخبز(
• خل	
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العلوم للصف السادس 86

ورقة العمل 2-8ب

ا�سنع مردم النفايات الخا�س بك
االسم:   التاريخ: 

هذا نشاط عملي.

عندم�ا نتخل�ص م�ن القمامة، تؤَخ�ذ عادًة إل�ى مرادم النفاي�ات. هذا 
م�كان قريب من المدين�ة حيث تضع فيه الش�احنات القمامة التي يتم 
جمعه�ا. تعتبر م�رادم النفايات مش�كلة ألنها ُتس�بب التلوث وتنش�ر 
رائحة كريهة في الهواء وُتس�رب س�موم إلى التربة. أيًضا، العديد من 
األش�ياء الت�ي نلقيها في صندوق القمامة، مثل البالس�تيك، ال تتحلل 

لسنوات طويلة.

إذا أعدنا تدوير مخلفاتنا بشكل أكبر، سنقلل ما نرسله إلى مرادم النفايات. 

لتكتش�ف كيف أن مرادم النفايات ليس�ت طريقة فعالة للتخلص من الفضالت، احفر حفرتين في األرض، كّل واحدة 
.50 cm بعمق

ضع قشور فواكه وخضروات وورقة في واحدة من الحفرتين.

ضع علبة المشروبات المعدنية والعبوة البالستيكية في الحفرة األخرى.

غِط الحفرتين بالتراب واتركهما لمدة أسبوعين. ثم اكشف الحفرتين واكتشف ما حدث للقمامة.

غِط الحفرتين بالتراب مرة أخرى واتركهما لمدة شهرين. ماذا حدث للقمامة بعد شهرين؟ 

ستحتاج إلى: 
• مجرفة	
• قشور فواكه وخضروات	
• ورقة	
• علبة مشروبات	
• عبوة بالستيكية. 	
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العلوم للصف السادس
87

اأفكار للتدري�س

الوحدة الثالثة:  تغيرات المادة3

خلفية معرفية

ترك�ز هذه الوح�دة على التغي�رات التي تطرأ عل�ى المواد والبح�ث في إذابة 
المخاليط وطرق فصلها. 

تتكون جميع األشياء من المادة. المادة هي كل شيء له كتلة ويشغل حيًزا من 
الفراغ. ويبين المخطط المقابل أنواع المادة.

بصفة عامة، يمكننا تصنيف أي تغيرات تطرأ على المواد إلى تغيرات قابلة للعكس أو تغيرات غير قابلة للعكس. 

تغيرات قابلة للعك�س

التغير القابل للعكس هو تغير يمكن عكس�ه وبالتالي إرجاع المادة إلى حالتها األصلية. التغيرات الش�ائعة القابلة للعكس والتي 
نراها في الحياة اليومية تكون بصفة عامة تغيرات حول ش�كل المادة أو ملمس�ها، ولكن ال تتش�كل فيها مواد جديدة، وتلك هي 
التغي�رات الفيزيائي�ة. التغي�رات التي تحدث في الحالة )أو الش�كل(، مثل: االنصهار، والتجمد تعتبر تغي�رات فيزيائية. يمكنك 
أيًضا أن تتسبب في تغيرات فيزيائية عن طريق القوى، على سبيل المثال، تقطيع ورقة. ال ينتج عن التغير الفيزيائي مادة جديدة. 
م�ن أمثل�ة التغي�رات الفيزيائية الضغط بقوة على علبة مش�روب غازي وانصهار مكعبات الثلج وكس�ر كأس زجاجية. في التغير 
الفيزيائ�ي، المواد قبل وبعد التغير هي نفس�ها، بالرغم من أنها قد تبدو مختلفة. األمثلة المس�تخدمة ف�ي هذه الوحدة للتغيرات 

القابلة للعكس هي التغيرات الفيزيائية. 
بالرغم من ذلك، فهناك بعض التغيرات القابلة للعكس تعتبر تغيرات كيميائية. تس�بب التغيرات الكيميائية تكوين مواد كيميائية 
جديدة نتيجة تفاعل كيميائي. بعض هذه التفاعالت قابلة للعكس، على سبيل المثال، عندما يتم تسخين كلوريد األمونيوم فإنه 
يتف�كك إل�ى األمونيا وغاز كلوري�د الهيدروجين. ومع ذلك، إذا تم حبس هذه الغازات وتبريدها مرة أخرى، يتم إعادة تش�كيل 

الحالة الصلبة البيضاء من كلوريد األمونيوم.
االنصهار 

االنصهار هو تغير قابل للعكس يحدث عن طريق التس�خين، على سبيل 
المث�ال، يمكن تغيير الش�وكوالتة المنصهرة مرة أخرى إلى الش�وكوالتة 

الصلبة عن طريق التبريد.

التجمد 

التجم�د ه�و تغي�ر قابل للعك�س يحدث عن طري�ق التبريد، على س�بيل 
المث�ال، يمكننا تجميد عصير البرتقال ليصبح مكعبات ثلج. يمكن تغيير 

مكعبات الثلج مرة أخرى إلى عصير البرتقال عن طريق التسخين.

الغليان والتبخر والتكثيف 

الغلي�ان والتبخ�ر والتكثيف جميعها من التغيرات القابلة للعكس، على س�بيل المث�ال، إذا كان من الممكن تجميع البخار الذي 
يظهر عند غلي الماء في اإلبريق الكهربائي، فسيمكنك تحويل البخار مرة أخرى إلى الماء عن طريق تبريده. 

الذوبان 

يعتبر الذوبان تغير قاباًل للعكس، على سبيل المثال، عندما يختلط الملح بالماء يختفي ألنه يذوب في الماء فيصبح الماء مالًحا. 
ولكن يمكننا الحصول على الملح مرة أخرى عن طريق غلي الماء، ويؤدي ذلك إلى ظهور الملح على سطح الماء.

تسخين

تبريد

المادة

مخاليطمواد نقية
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التغيرات غير القابلة للعك�س

يعتب�ر التغي�ر تغيًرا غير قابل للعكس إذا كانت المواد الداخلة في التغي�ر ال يمكن ارجاعها مرة أخرى إلى حالتها األصلية. على 
س�بيل المث�ال، ال يمكن تغيي�ر الكعكة مرة أخرى إلى مكوناتها. التغيرات غير القابلة للعك�س تغيرات دائمة. ال يمكن التراجع 

عن التغيرات غير القابلة للعكس. 

التغيرات غير القابلة للعكس تشمل التغيرات التي تطرأ على الجزيئات في المادة بشكل عام، وتسمى التغيرات الكيميائية. ينتج 
التغي�ر الكيميائ�ي مادة جدي�دة نتيجة التفاعل الكيميائي، والدالئل التي تش�ير إلى حدوث تغير كيميائي ه�ي الضوء أو الحرارة 
أو تغير اللون أو إنتاج الغاز أو الرائحة أو الفرقعة. وتش�مل أمثلة التغيرات الكيميائية االحتراق )الحرق( وخلط الجبس بالماء 
وطه�ي البيض والصدأ لمس�مار حديد. عندما يتم خلط الجبس بالماء، فإنه يصدر ح�رارة مما يدل على حدوث تغير كيميائي. 
تس�مى التفاعالت الكيميائية التي تنتج حرارة تفاعالت طاردة  للحرارة. يؤدي صدأ المس�مار إلى إنتاج مادة جديدة، مما يدل 

على حدوث تغير كيميائي غير قابل للعكس. 

الحظ، كما ذكر س�ابًقا، أن بعض التغيرات الكيميائية قابلة للعكس. وبالمثل، فإن بعض التغيرات الفيزيائية غير قابلة للعكس، 
على سبيل المثال، كسر أو إتالف بعض المواد غير القابلة للعكس )أحد هذه األمثلة هو قطع شجرة(.

الت�سخين

يمكن أن يس�بب التس�خين تغيًرا غير قابل للعكس، على س�بيل المثال، س�لق بيضة. ال يمكن إرجاع البيضة التي تم طهيها إلى 
البيضة النيئة.

الخلط 

يمكن أن يس�بب خلط الم�واد تغيًرا غير قاب�ل للعكس، على 
س�بيل المثال عندما يتم خلط الخ�ل وبيكربونات الصوديوم، 
يتغير المخلوط وينتج عنه فقاعات من ثاني أكس�يد الكربون. 
ه�ذه الفقاع�ات والخلي�ط الس�ائل المتبق�ي م�ن التفاعل، ال 
يمكن أن ترجع مرة أخرى إلى الخل وبيكربونات الصوديوم.

الحتراق 

يعتبر االحتراق أحد األمثلة على التغير غير القابل للعكس، حيث أن االحتراق تفاعل كيميائي يتطلب األكس�جين، فعند حرق 
الخشب نحصل على الرماد والدخان وبالتالي ال يمكن إرجاع الرماد والدخان إلى خشب مرة أخرى. 

ف�سل المخاليط

تتكون المخاليط من مادتين مختلفتين أو أكثر. يمكن أن تحتوي المخاليط على مواد صلبة أو مواد س�ائلة أو مواد غازية. على 
س�بيل المث�ال، اله�واء مخلوط من الغازات المختلفة. إذا وضع�ت الرمل في كأس من الماء، فيعتبر الرم�ل والماء مخلوًطا. ال 

تتفاع�ل أجزاء من المخلوط أو تتحد كيميائًيا، ويمكن فصل كل 
مادة من المواد الموجودة في المخلوط عن غيرها بطرق فيزيائية 

مختلفة.

الغربلة 

يتك�ون المخل�وط م�ن جزيئ�ات صلبة بأحج�ام مختلف�ة، على 
س�بيل المثال الرمل والحصى، يمكن فصلها عن طريق الغربلة. 
الغربلة تفصل المواد حس�ب حجم الجزيئات؛ فالجزيئات التي  
بحج�م أصغر من حج�م الفتحات الموجودة في الغربال س�تمر 
من خ�الل الغربال، ولن تمر الجزيئ�ات ذات الحجم األكبر من 

تلك الفتحات من خالل الغربال. 

بيكربونات الصوديوم خل
)صودا الخبز(

فقاعات غاز ثاني أكسيد 
الكربون

حىص

غربال

رمل
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التر�سيح

يمك�ن فص�ل مخلوط من الماء ومادة غير قابلة للذوبان مثل الرمل عن طريق الترش�يح. يعمل المرش�ح بنفس فكرة اس�تخدام 
الغربال. ويوجد بالمرشح ورقة ترشيح بها ثقوب دقيقة لفصل المواد، حيث يمر الماء والجزيئات المذابة في الماء عبر الثقوب 

الموجودة في ورقة الترشيح، ولكن الجزيئات الكبيرة مثل الرمل ال تمر من خالل ورقة الترشيح. 

التبخر

بإذاب�ة المل�ح ف�ي الماء فنحن نقوم بعمل محلول، حي�ث يختفي الملح في الماء، ويمكن فصل المل�ح عن الماء عن طريق غلي 
ر يمكننا تبريده لتحويله إلى ماء  المحلول، حيث سيتبخر الماء حتى ينفد ويبقى الملح في اإلناء. إذا جمعنا بخار الماء الذي تبخَّ

مرة أخرى.

الف�سل المغناطي�سي

يمكن للمغناطيس فصل المخاليط التي تحتوي على الحديد، مثل مخلوط مكون من برادة الحديد والرمل. 

المواد ال�سلبة القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان

ُتشكل المواد الصلبة القابلة للذوبان محاليل عند خلطها بسائل. المحلول هو مخلوط ال يمكن رؤية مكوناته المختلفة. تتكون 
المحاليل من مادتين: مادة مذابة ومادة مذيبة. المادة المذابة هي المادة التي تذوب في المادة المذيبة. وتؤدي المادة المذيبة إلى 
حدوث ذوبان، ويكون المحلول في حالة المادة المذيبة. على سبيل المثال، إذا كان الملح الصلب يذوب في الماء السائل، فإن 
المحلول يكون في حالة سائلة. عندما تذوب جزيئات المحلول ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وبالتالي فالمحلول له مظهر 
متجان�س. المحاليل ش�فافة ألن جزيئ�ات المادة المذابة صغيرة جًدا لدرجة ال تمنع أي ض�وء من المرور من خالل المحلول. 
يمكن أن تكون المحاليل ملونة إذا كانت المادة المذابة أو المادة المذيبة ملونة، ولكن المحلول س�يظل ش�فاًفا. ال يمكن فصل 

المحاليل عن طريق الترشيح ألن جزيئات المادة المذابة يمكنها المرور من خالل ورقة الترشيح.

ال تذوب المواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الس�وائل، حيث ُتش�كل المواد الصلبة غير القابلة للذوبان محلواًل معلًقا، وهو 
المخلوط الذي تظل فيه جزيئات المادة المذابة مرئية في المادة المذيبة. وفي نهاية األمر، فإن الجزيئات العالقة إما ستترس�ب 
إلى أس�فل اإلناء بسبب الجاذبية أو س�تطفو أعلى السائل. يعتبر خلط الرمل بالماء مثااًل على المحلول المعلق. تبدو المحاليل 
المعلَّقة ضبابية ألن الجزيئات غير القابلة للذوبان كبيرة للحد الذي يمنع مرور الضوء. يمكن فصل المحاليل المعلَّقة عن طريق 

الترشيح ألن جزيئات المادة المذابة الكبيرة ال يمكنها المرور من خالل ورقة الترشيح.

العوامل الموؤثرة على معدل الذوبان

م�ساحة ال�سطح

تلعب مس�احة الس�طح دوًرا كبيًرا في س�رعة إذابة المادة.  فكلما زادت مس�احة س�طح الماء، أو أي مادة مذيبة أخرى ذابت المادة 
المذابة بشكل أسرع. ويعتبر هذا المفهوم صعًبا جًدا في شرحه للطالب في هذا المستوى، ومن األفضل تقديم دليل على ذلك عن 

طريق استخدام جزيئات من مختلف األحجام. تشغل كتلة جزيئات صغيرة مساحة سطح أكبر من كتلة متساوية لجزيئات كبيرة. 

التحريك

يؤدي تحريك المحلول إلى المادة المذابة والمادة المذيبة مًعا فتتداخل جزيئات المادة المذابة أكثر مع المادة المذيبة. ويؤدي 
ذلك إلى زيادة معدل الذوبان. 

درجة الحرارة

تؤثر كمية الطاقة الحرارية في المادة المذابة والمذيب أيًضا بش�كل كبير على معدل الذوبان. على س�بيل المثال، يذوب السكر 
أسرع في الماء الساخن، وذلك ألن الجزيئات عالية الطاقة يمكنها كسر الروابط الكيميائية بشكل أسرع من الجزيئات منخفضة 

الطاقة، كلما زادت درجة الحرارة، ارتفعت كمية الطاقة الداخلية. 
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نظرة عامة على الوحدة الثالثة

عدد المو�سوع
الح�س�س

ملخ�س محتوى 
المو�سوع

الم�سادر في كتاب 
الطالب

الم�سادر في كتاب 
الن�ساط

الم�سادر في دليل 
المعلم

3-1 التغيرات 
القابلة للعكس 
والتغيرات غير 
القابلة للعكس

يمكن عكس التغيرات 4
الفيزيائية للمواد وال 

يمكن عكس التغيرات 
الكيميائية. 

ا.ع  نشاط 1-3 

أسئلة 1–3

د تمرين 1-3   

ورقة العمل 1-3 
ا.ع 

ورقة العمل 1-3 
ا.ع 

سؤال تحدي
ا.ع  ت 

3-2 خلط المواد 
الصلبة وفصلها

المواد التي تمتزج مع 5
بعضها دون تدخل 
كيميائي من السهل 

فصلها بطرق مختلفة

ا.ع  نشاط 3-2أ 

نشاط 3-2ب 
ا.ع  

ا.ع  أسئلة 1–3 

تمرين 2-3 
د  

ورقة العمل 2-3 
د ا.ع 

ورقة العمل 2-3 
د ا.ع 

3-3 المواد 
القابلة للذوبان 

وغير القابلة 
للذوبان

المواد القابلة للذوبان 3
تذوب في السوائل 
والمواد غير القابلة 

للذوبان ال تذوب في 
السوائل. 

ا.ع   نشاط 3-3 

ا.ع  أسئلة 1–4 

تمرين 3-3 

ا.ع  ل  

ورقة العمل 3-3 
ا.ع

ورقة العمل 3-3 
ا.ع 

3-4 فصل 
المواد غير القابلة 

للذوبان 

يمكن فصل المواد غير 4
القابلة للذوبان عن 

طريق الترشيح.

ا.ع   نشاط 4-3 

ا.ع  أسئلة 1–4  
ت تحدي  سؤال 

تمرين 4-3

يتكون المحلول من 34-5 المحاليل
مادة مذابة في مادة 
مذيبة. يمكن فصل 

معظم المخاليط، 
ولكن ال يمكن فصل 

المواد الشفافة.

ا.ع   نشاط 5-3 

ا.ع  أسئلة 1–5 

د تمرين 5-3 

ورقة العمل 3-5أ 
ل   ا.ع  

ورقة العمل 3-5ب 
ا.ع

ورقة العمل 3-5أ 
ل   ا.ع  

ورقة العمل 3-5ب 
ا.ع 

3-6 كيف نجعل 
المواد الصلبة 
تذوب أسرع؟

تحريك محلول 5
وتسخينه يجعل المواد 
المذابة الصلبة تذوب 

أسرع.

ا.ع   نشاط 6-3 

ا.ع   أسئلة 1–3 

ا.ع   تمرين 6-3 
د

ورقة العمل 3-6أ 
ا.ع 

ورقة العمل 3-6ب 
ت  ا.ع  

ورقة العمل 3-6ج 
ا.ع

ورقة العمل 3-6أ 
ا.ع 

ورقة العمل 3-6ب 
ت  ا.ع  

ورقة العمل 3-6ج 
ا.ع 

3-7 كيف يؤثر 
حجم الحبيبات 

على الذوبان؟

تذوب الحبيبات 3
الصغيرة أسرع من 
الجزيئات الكبيرة.

ا.ع  نشاط 7-3 

ا.ع  أسئلة 1–4 

ا.ع  تمرين 7-3 

ورقة العمل 7-3 
ا.ع 

ورقة العمل 7-3 
ا.ع 

3-8  تحقق من 
تقدمك

المراجعة اللغوية أسئلة 1–24
ل

  
د = دعم  ا.ع = استقصاء علمي      ل = لغة      ت = توسع     
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   المواد والأدوات:

• ميزان إلكتروني	
• مكعبات ثلج	
• طبق/صحن	
• ساعة ذات عقرب/ساعة إيقاف 	
• شمعة	
• أعواد ثقاب	
• بيكربونات الصوديوم )صودا الخبز(	
• خل	
• ملعقة صغيرة	
• ملعقة معدنية	
• علبة زجاجية أو كأس 	
• ورقة	
• صندوق به رمل	
• جص )جبس(	
• ماء	
• أعواد خشبية للتحريك	
• كأس مخصصة لالس�تعمال مرة واح�دة أو وعاء زبادي 	

صغير
• كؤوس زجاجية أو مخابير مدرجة 	
• كيس به خليط من الفاصوليا	
• أرز	
• دقيق	
• ملح	
• رمل	
• سكر	
• أوراق الشاي	
• فول	
• حبات من الخرز الملون	
• غربال 	
• برادة الحديد أو دبابيس خياطة	
• مغناطيس	
• إناء عميق	
• برمنجنات البوتاسيوم أو  بلورات كبريتات النحاس	
• هيدروكسيد الصوديوم	
• ِمْلَقط	
• طباشير	
• مسحوق غسيل 	
• حبيبات هيدروكسيد الصوديوم	
• مخلوط من الملح والماء	
• مخلوط لمسحوق شراب بارد 	
• فلفل 	

• ورقة ترشيح	
• قمع ترشيح	
• إبريق كهربائي 	
• ماء بارد	
• ماء ساخن	
• أكياس شاي	
• مقياس حرارة كحولي )ترمومتر(	
• لهب بِنزن	
• شبكة حامل بنزن	
• حامل ثالثي القوائم	
• ورق طباعة	
• مقص	
• مساطر 	

• بلورات ملح بأحجام مختلفة	
المو�ســوع 3-1 التغيــرات القابلة للعك�ــس والتغيرات غير 

القابلة للعك�س

المفاهيم األساس�ية التي تم استكش�افها في هذا الموضوع هي 
أن التغي�رات الفيزيائية يمكن عكس�ها، أما التغي�رات الكيميائية 

ال يمكن عكسها.
الأهداف التعليمية:

• 6Cc1  يمي�ز بين التغيُّ�رات القابلة للعك�س والتغيرات غير 	
القابلة للعكس.

• 6Ep6 يحّدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.	

• 6Ep4 يتنبأ بما سيحدث بناًء على المعرفة العلمية والفهم.	

• 6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوع�ة م�ن المالحظ�ات 	
والقياس�ات ذات الصلة باس�تخدام أدوات بس�يطة 

بشكل صحيح.
التكامل:

• عم�ل البركان في هذا الموضوع هو حلقة وصل مع مادتي 	
الفنون التش�كيلية والمهارات الحياتية. وس�وف يس�تخدم 

الطالب خامات من البيئة لعمل البراكين.

• ف�ي الص�ف الرابع، تعل�م الط�الب التغيرات ف�ي حاالت 	
المادة. هذا الموضوع يعتمد على تلك المعرفة. 

اأفكار للدر�س:

• يمكن�ك أن تبدأ الموض�وع بمراجعة موجزة ع�ن التغيرات 	
ف�ي حال�ة المادة. ث�م دع الط�الب يقوم�ون بتنفيذ النش�اط 
3-1 والذي حددوا فيه أن الحرارة هي العامل الذي يس�بب 
التغي�رات ف�ي الثلج. ويمكنهم اس�تخدام المعرفة المس�بقة 
للتنب�ؤ بأن الثلج المذاب س�وف يتجمد م�رة أخرى إذا ُأعيد 

إلى الثالجة. ناقش مالحظات الطالب. 
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• ث�م اع�رض عليه�م ورق�ة ومزقها. ه�ل يمكنن�ي إرجاع 	
الورق�ة مرة أخرى إلى الحالة الت�ي كانت عليها؟ ماذا لو 
قّطع�ت الورقة إلى قطع؟ هل يمكن إرجاعها مرة أخرى 
إل�ى الحالة التي كانت عليها؟ )نع�م، إذا تم لصق القطع 
مًعا.( ثم ضع الورقة في صندوق من الرمل. أشعل عوًدا 
من الثقاب وأحرق الورقة. هل يمكن اآلن إرجاع الورقة 

إلى حالتها األصلية؟

• اكتب عبارة »قابل للعك�س« و »غير قابل للعكس« على 	
الس�بورة. اش�رح ما تعنيه المصطلحات. ث�م اطلب إلى 
الط�الب أن يصنف�وا التغي�رات الت�ي الحظوا أنه�ا قابلة 
للعك�س أو غير قابلة للعكس عل�ى الثلج وعلى الورقة. 
اطلب إلى الطالب ش�رح التغي�رات التي حدثت في كل 
حال�ة. هل تغيرت الم�واد في الش�كل أم الصفات؟ هل 
تغي�رت حالة المواد؟ هل ش�كلت الم�واد مادة جديدة؟ 
كيف يمكن عكس التغيرات؟ هل يكون عكس التغيرات 

دائًما هو العملية العكسية للتغير األصلي؟ 

• هناك طريقة أخرى إلظهار التغيرات غير القابلة للعكس 	
لط�الب الصف عن طريق صن�ع الفطائر أو الفش�ار. إذا 
اخت�رت القي�ام بذلك، يرج�ى مراجعة اللوائ�ح الصحية 

الداخلية التي قد ال تسمح بتحضير الطعام في الصف. 

• ربما ت�ود تقديم فكرة التغي�رات الفيزيائي�ة والكيميائية. 	
اش�رح للط�الب أن التغي�رات الفيزيائي�ة تح�دث ع�ادًة 
عند تس�خين الم�واد أو تبريده�ا أو عند اس�تخدام القوة 
أو الضغ�ط، مثلم�ا نفعل عن�د ثني ال�ورق أو تقطيعه. ال 
تزال المواد هي نفسها ولكنها أصبحت بحالة مختلفة أو 
بشكل مختلف. تؤدي التغيرات الكيميائية إلى إنتاج مواد 
جديدة، على س�بيل المثال الرماد والذي ينتج عند حرق 
ال�ورق. اش�رح للطالب أن معظ�م التغي�رات الكيميائية 
غي�ر قابلة للعك�س، ولكن بعضها قاب�ل للعكس. تكون 
بع�ض التغي�رات الكيميائية مرغوبة، كم�ا في الكعك أو 
الفطائر. ويكون البعض اآلخر غير مرغوب، على س�بيل 

المثال عندما تتعرض الدراجة للصدأ. 

• يمكنك بعد ذلك إظهار التغيرات الكيميائية التي تحدث 	
عند خلط مس�حوق اإلسمنت أو الجبس بالماء. في كلتا 

الحالتين ينتج عنها  مادة جديدة وحرارة. 

• يمكن للطالب القيام بورقة العمل 3-1. اعرض عليهم 	
ش�معة مش�تعلة. ث�م اطل�ب إليهم اس�تكمال بقي�ة ورقة 
العمل في مجموعات. يكون تركيز االس�تقصاء العلمي 
ف�ي ه�ذا النش�اط عل�ى تس�جيل المالحظات تس�جياًل 

صحيًحا باستخدام أدوات بسيطة. 

• يمك�ن للط�الب اإلجابة على األس�ئلة 1-3 ف�ي كتاب 	
الطالب باعتبارها واجًبا منزلًيا.

مالحظات حول الأن�سطة العملية:
ن�ساط 1-3

سوف تحتاج كل مجموعة إلى: 
• مكعبات ثلج	
• طبق/صحن	
• ساعة إيقاف	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

بعد وضع الثلج في الش�مس أو في مكان دافئ لبضعة دقائق، 
س�يبدأ في االنصهار وسُيش�كل الماء الس�ائل. اعتم�اًدا على 

مدى حرارته، قد ينصهر كل الثلج بعد 5 دقائق. 

من خالل معرفة الطالب الس�ابقة وخبرتهم، يجب عليهم أن 
يعرفوا أن الحرارة تؤدي إلى انصهار الثلج. وس�يعرفون أيًضا 

أن الماء يتجمد لتشكيل الثلج. 

ورقة العمل 1-3

تنقسم ورقة العمل هذه إلى جزأين: توضيح المعلم للتغيرات 
التي تحدث عند اشتعال الشمعة، ونشاط للطالب يقومون به 

في مجموعات.

ستحتاج إلى:
• شمعة	
• حامل شمعة أو طبق	
• ملعقة معدنية 	

• أعواد ثقاب.	

إلظهار التغيرات التي تحدث عند احتراق الشمعة، ضع الشمعة 
في حامل الشمعة أو ضعها على الطبق مع الشمع المذاب.

يج�ب عل�ى الط�الب مالحظ�ة أن الش�مع ينصه�ر وتس�قط 
القطرات منه أسفل الشمعة ويعتبر ذلك تغيًرا قاباًل للعكس.

البد أن يالحظوا أيًضا أن فتيل الشمعة يحترق ويتحول إلى اللون 
األس�ود، يعتب�ر ذلك التغي�ر غير قاب�ل للعكس. يحترق الش�مع 

وُيصبح مستهَلًكا، ولهذا السبب تقصر الشمعة كلما تحترق.

يوجد تغير آخر غير قابل للعكس ال يمكن مالحظته بس�هولة 
وهو البخار الذي يخرج من الش�مع عندما يسخن. عند وضع 
ملعقة على اللهب، س�تجد أن البخار يترك طبقة س�وداء على 

الملعقة عندما تبرد. 
ستحتاج كل مجموعة إلى: 

• بيكربونات الصوديوم )صودا الخبز(	
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• خل	
• ملعقة صغيرة	
• كأس زجاجية	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

يجب على الطالب وضع ملعقتين من بيكربونات الصوديوم 
في الكأس مع نفس الكمية من الخل، ستخرج من المخلوط 
فقاع�ات ورغوة وذل�ك ألن المواد تتفاعل مًع�ا وُتخرج ثاني 
أكس�يد الكرب�ون. ليس من الضروري للط�الب معرفة المادة 
ي ه�و أن تطلب إلى  الجدي�دة الت�ي تكون�ت. س�ؤال التح�دِّ
الط�الب التع�رف على اس�م الغ�از المتك�ّون، لذل�ك ال تقم 
أنت بذلك مسبًقا. س�يكون الطالب قادرين على مالحظة أن 
بيكربونات الصوديوم والخل قد تغيرا وتشكلت مادة جديدة. 

وللتكام�ل مع مادتي الفنون التش�كيلة والمه�ارات الحياتية، 
يمكن�ك أن تطل�ب إل�ى الط�الب تنفيذ نم�وذج لب�ركان ثائر 
باس�تخدام الجص وخليط العجين أو ال�ورق لصنع البركان، 
وألوان الطعام وبيكربونات الصوديوم والخل لتمثيل الثوران 
البركاني. ارجع إلى قسم الشبكة العالمية لالتصاالت الدولية 
 )ICT( وتكنولوجي�ا المعلومات واالتص�االت )اإلنترن�ت(

للحصول على تعليمات مفصلة.
عر�س تو�سيحي من المعلم

ستحتاج إلى: 
• جص )جبس(	
• ماء بارد	
• أعواد خشبية للتحريك	
• كأس مخصصة لالستعمال مرة واحدة أو علبة زبادي فارغة.	
• مالعق أو كؤوس أو مخابير مدرجة.	

لعم�ل مخل�وط الجص التقلي�دي تحت�اج إل�ى مقدارين من 
 100 g الجص مقابل مقدار واحد من الماء. س�يكون حوالي

من الجص و mL 50 من الماء كافًيا. 

ق�س حج�م الم�اء أواًل ث�م صب�ه ف�ي ك�وب م�ن األك�واب 
المخصصة لالستعمال مرة واحدة. احرص دائًما على إضافة 
الج�ص إلى الماء، وال تض�ف الماء إلى الجص الجاف. عند 
االنته�اء م�ن قي�اس الماء جف�ف المخب�ار المدرج جي�ًدا أو 

استخدم كأًسا أخرى منفصلة لقياس الجص.

يتفاع�ل الجص مع الم�اء ويصبح المخل�وط دافًئا. الكميات 
الصغيرة م�ن المواد المتفاعلة، مث�ل الكميات الموضحة في 
هذا المثال ال ُتطلق الكثير من الحرارة. لذا من اآلمن السماح 
للط�الب بلم�س الجزء الخارج�ي من الكأس حتى يش�عروا 

بالحرارة المنبعثة منه. 

بمجرد خلط الجص، ال يمكن إرجاعه مرة أخرى إلى ش�كله 
األصل�ي. فإنه سيتماس�ك في ال�كأس. س�يكون عليك َقطع 

الكأس إلخراج الجص المتماسك. 
ال تُصب أي جص في البالوعة، حيث إنه سيتماسك وُيسبب انسداد. 

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• ُيق�دم الموق�ع اإللكتروني التالي رواب�ط لمصادر متاحة 	
عب�ر اإلنترنت للمعلمين والطالب ع�ن التغيرات القابلة 
للعك�س والتغي�رات غي�ر القابلة للعك�س وطرق فصل 

المخاليط.
http: / /www.teachingandlearningresources.

co.uk/6d-science.shtml

• يحت�وي الموقع اإللكترون�ي التالي على نش�اط تفاعلي 	
اس�تقصائي حول التغي�رات القابلة للعك�س والتغيرات 

غير القابلة للعكس.
http: / /www.bbc.co.uk/schools /sciencecl ips/

ages/10_11/rev_irrev_changes.shtml 

• يحت�وي الموق�ع اإللكترون�ي التال�ي عل�ى مالحظ�ات 	
ونشاط عن آثار التسخين والتبريد.

http: / /www.teachingandlearningresources.

co.uk/6d-heating-cooling.shtml

• يوفر الموق�ع اإللكتروني التالي تعليم�ات مفصلة حول 	
كيفية عمل البركان.

http://www.ehow.com/how_7938_make-volcano.html

التقييم:

• مناقش�ة إجابات األس�ئلة 1-3 في كتاب الطال�ب في الصف 	
والسماح للطالب بالتحقق من عملهم بغرض التقييم الذاتي. 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• يمك�ن أن يجي�ب الط�الب ذوي التحصي�ل الدراس�ي 	
المنخف�ض عل�ى األس�ئلة ف�ي التمرين 3-1 ف�ي كتاب 
النش�اط للتدري�ب عل�ى المقارنة بي�ن التغي�رات القابلة 

للعكس والتغيرات غير القابلة للعكس. 

• يمكن للطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع اإلجابة 	
عل�ى س�ؤال التح�ّدي ف�ي ورق�ة العمل 3-1. س�يكون 

عليهم القيام ببعض البحث للعثور على الجواب. 
المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• قد يعتقد بعض الطالب أن الماء والثلج مادتان مختلفتان. 	
ذّكره�م ب�أن الثلج والماء ف�ي الحالة الس�ائلة يتكونان من 

الماء ولكنهما حالتان مختلفتان لنفس المادة. 

• ق�د تحت�اج أيًض�ا إل�ى توضي�ح أن تس�خين م�ادة م�ا ال 	
ي�ؤدي بالض�رورة إل�ى احتراقها. ف�ي كثير م�ن األحيان، 
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عند تس�خين ش�يء م�ا فإنه ينصه�ر بداًل م�ن أن يحترق، 
على س�بيل المث�ال تنصهر المعادن عندما يتم تس�خينها. 
االحت�راق هو تغي�ر كيميائي يحتاج إلى األكس�جين لكي 
يحدث. تحترق بعض المواد بسهولة عند تسخينها، على 
س�بيل المثال، الورق، ولكن هناك مواد أخرى ال تحترق 
بس�هولة، على س�بيل المثال، الرمل. عند حرق شيء ما، 
تتح�ول الم�ادة األصلية إلى رم�اد، كما تنبع�ث الغازات 
أيًض�ا والت�ي يمك�ن أحياًنا ش�م رائحتها عل�ى الرغم من 

عدم رؤيتها. 
تحّدث عن:

يمكن�ك توضيح أن الزجاج ُيصن�ع من خالل خلط الرمل مع 
م�واد أخرى وتس�خينها عل�ى درجة ح�رارة عالية ج�ًدا حتى 
تنصه�ر وتصبح س�ائاًل. عند تبريد الزجاج الس�ائل س�يصبح 
صلًب�ا. جّمع أفكار الطالب حول إع�ادة تصنيع الزجاج. هل 
ُيش�كل الزجاج م�ادة جديدة عن�د إعادة تصنيع�ه أم يظل كما 
ه�و؟ ماذا يج�ب أن نفعل بالزج�اج لصنع منتج�ات زجاجية 
أخرى؟ )ُيس�حق الزجاج وُيصهر ثم ُيسكب في قوالب لصنع 

منتجات جديدة مثل الزجاجات والعلب والنظارات.( 
اأفكار للواجبات المنزلية:

• األسئلة 3-1 في كتاب الطالب.	
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

)1(  يمكنن�ا أن نجعل الجيلي الصلب س�ائاًل عن طريق 
تسخينه.

  جيلي سائل
التسخين

التبريد
جيلي صلب    

أ-   تغي�ر غي�ر قاب�ل للعك�س، حي�ث يتحول    )2(
بي�اض البي�ض و صف�اره الس�ائالن إل�ى 
الحال�ة الصلب�ة وال يمك�ن تغيرهم�ا مرة 

أخرى إلى الحالة السائلة. 
نعم، َتنُْتُج مادة جديدة. ب-    

)3(   اقتراح�ات الط�الب الخاص�ة به�م الت�ي يمكن أن 
تش�مل ح�رق الخش�ب أو خل�ط األس�منت، على 

سبيل المثال.
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 1-3

قابلة للعكس أ-    )1(
غير قابلة للعكس ب-    

قابلة للعكس ج-    
غير قابلة للعكس د-    
غير قابل للعكس هـ-    

قم بفك طي الورقة أ-    )2(
ضعها في مكان بارد ب-    
ضعه في مكان دافئ ج-    

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 1-3

انصهار الشمع. أ-    )1(
يحترق الفتيل. ب-    

أ-   ستخرج من المخلوط فقاعات ورغوة.   )2(
نعم ب-    
نعم ج-   

د-   ال. تغيَّ�رت كال المادتين وتش�كلت مادة   
جديدة.

التحدي
ينت�ج تفاع�ل بيكربون�ات الصودي�وم م�ع الخل ثاني أكس�يد 
الكرب�ون. هذا ه�و الغاز ال�ذي يجعل الكع�ك يرتفع. يمكن 
اختب�ار الغ�از مع ماء الجير الذي س�يتحول إلى م�اء َعِكر في 

حالة وجود ثاني أكسيد الكربون. 

المو�سوع 3-2 خلط المواد ال�سلبة وف�سلها

المفهوم الرئيسي الذي تم استكشافه في هذا الموضوع هو أن 
المخاليط المكونة من المواد الصلبة يمكن فصلها. 

الأهداف التعليمية:

• 6Cc2  يستكشف كيف يمكن خلط المواد الصلبة وكيف 	
يمكن فصلها مرة أخرى.

• 6Eo4 يعقد مقارنات.	

• 6Ep7 يختار أي األدوات التي يجب استخدامها.	

• 6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمي�ة 	
والفهم.

التكامل:

• في الصف الرابع، استكشف الطالب المواد المغناطيسية. 	
استخدام المغناطيس هو أحد طرق فصل مخاليط المواد 

الصلبة.

اأفكار للدر�س:

• اع�رض عل�ى الط�الب كيًس�ا م�ن حب�وب الفاصولي�ا 	
المتنوع�ة. لم�اذا ُيع�د ه�ذا مخلوًط�ا؟ ثم اطل�ب اليهم 
مناقش�ة أن�واٍع أخ�رى مختلف�ة م�ن المخالي�ط. اكت�ب 

أفكارهم على السبورة.
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• اش�رح للط�الب أن المخل�وط  مكون من م�واد مختلفة 	
غير مرتبط�ة كيميائًي�ا. الفاصوليا الموج�ودة في الكيس 
هي مخلوط ألنه�ا قابلة للفصل عن بعضها البعض دون 
ح�دوث تفاعل كيميائي، وذلك عن طري�ق اختيار أنواع 
الفاصولي�ا الملون�ة أو المختلف�ة م�ن الكي�س ووضعها 
ف�ي أك�وام أو مجموع�ات منفصل�ة. يمكن�ك توضي�ح 
ذلك وش�رح أن طريقة الفصل هذه تس�مى الفرز. ثم دع 
الط�الب يقوم�ون بعم�ل مخاليط في النش�اط 3-2أ في 

كتاب الطالب. 

• إلدخ�ال مفه�وم الغربل�ة، اس�أل ط�الب الص�ف كيف 	
ُيصّف�ون الم�اء من األرز المطبوخ ف�ي المنزل. يجب أن 
يكون�وا قادرين على إخبارك بأنه�م يضعوه في غربال أو 
مصفاة للس�ماح للماء بالنزول من خالل الثقوب. اشرح 
لهم أن طريقة الفصل هذه تس�مى الغربلة. نستخدم هذه 
الطريق�ة لفصل مادة صلبة عن مادة س�ائلة. يمكننا أيًضا 
اس�تخدام الغربلة لفص�ل الجزيئات الصلب�ة الكبيرة من 
الجزيئات الصلبة الصغيرة. في بعض البلدان، ُتس�تخدم 
الغربلة لفصل الرمل والحشرات الصغيرة عن الحبيبات 
مث�ل ال�ذرة. اطل�ب إل�ى الط�الب اقت�راح أمثل�ة أخرى 

يعرفونها عن الغربلة.

• يمكن للطالب بعد ذلك القيام باألنش�طة 3-2ب والتي 	
يخت�ارون فيها األدوات التي يحتاج�ون إليها لفصل كل 

مخلوط. 

• بعد ذلك اطلب إلى الطالب اإلجابة على األس�ئلة 3-1 	
في كتاب الطالب. في هذه األس�ئلة يقارن الطالب طرق 
فرز أنواع مختلفة م�ن الجزيئات ويتنبؤون بطرق أخرى 
لفص�ل المخالي�ط، اس�تناًدا إلى معرفته�م ومالحظاتهم 
المكتس�بة من النش�اط 3-2ب. من المفت�رض أن يجد 
المل�ح  مخل�وط  فص�ل  يس�تطيعون  ال  أنه�م  الط�الب 
والرم�ل.  اطل�ب إليه�م أن يتذك�روا مرة أخ�رى الصف 
الراب�ع. كي�ف فصلوا المل�ح من المحل�ول؟ ثم يمكنك 
الحديث عن التبخر كوسيلة لفصل المواد الموجودة في 

مخلوط. 

• يمكن للط�الب القيام بورقة العم�ل 3-2 لتطوير مهارة 	
اختي�ار األدوات ع�ن طريق فصل المخالي�ط المختلفة. 
نقت�رح أن يق�وم الطالب به�ذه المهم�ة العملي�ة بعد أن 
ناقش�وا س�ؤال »تحدث ع�ن!«، وبذلك س�يكونوا علی 

دراية بفكرة استخدام المغناطيس لفصل المخاليط. 

• ُيقت�رح إعط�اء التمرين 3-2 في كت�اب الطالب كواجب 	
منزلي.

مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 3-2اأ

سوف تحتاج كل مجموعة إلى: 
• علب زجاجية	
• مالعق	
• أرز	
• دقيق )طحين(	
• ملح	
• رمل	
• سكر	
• أوراق الشاي	
• فاصوليا	
• حبات من كرات زجاجية	
• مالعق أو مخابير مدرجة	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

اطلب إلى الطالب أن يكونوا المخاليط اآلتية: 

• األرز مع الدقيق	
• الملح مع الرمل	
• أوراق الشاي مع السكر	
• حبات الفاصوليا مع الخرز الملون	

ينبغ�ي أن يس�تخدموا g 20 م�ن كل م�ادة ف�ي المخاليط كلها 
باس�تثناء مخل�وط الفاصولي�ا والخ�رز. ف�ي ه�ذا المخل�وط 
سيكون من األفضل استخدام عدد متساٍو من حبات الفاصوليا 
والخرز الملون. حوالي 15 حبة من كل نوع سيكون مناسًبا. 

يج�ب على الطالب تقليب كل مخلوط أو رجه لخلط المواد 
الصلبة بشكل صحيح. 

ن�ساط 3- 2ب

سوف تحتاج كل مجموعة: 
• المخاليط الموجودة في نشاط 3-2أ	
• غربال	
• كؤوس زجاجية	
• إناء عميق 	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

حدد األدوات الالزمة لكل مجموعة لمس�اعدتها في مناقشة 
الطريقة التي سُتسخدم لفصل كل مخلوط.

تحقق من أن الطالب اختاروا أفضل طريقة لفصل كل مخلوط. 
إذا الحظ�ت أن أي م�ن المجموع�ات تس�تخدم طريق�ة غي�ر 
مناس�بة، فناقش�هم حول س�بب اختيارهم له�ذه الطريقة ومع 

االستفسارات الموجهة اجعلهم يراجعون اختيار طريقتهم.
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ورقة العمل 2-3
سوف تحتاج كل مجموعة: 

• رمل	
• برادة الحديد أو دبابيس خياطة	
• فول	
• دقيق )طحين(	
• أرز	
• كؤوس زجاجية	
• غربال	
• مغناطيس	
• وعاء	
• مخبار مدرج أو ملعقة.	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

الأمن وال�سالمة:
إذا كان الط�الب يس�تخدمون ب�رادة الحدي�د، 
فأخبره�م بأن�ه يج�ب عليه�م عدم لمس�ها. إذا 
لمس�وها، يجب عليه�م تجنب لم�س وجههم 
أو أعينه�م قب�ل غس�ل أيديهم، إذ إنه�ا تحتوي 
على حواف حادة وقد تسبب إصابات. إذا كان 
الطالب يس�تخدمون الدبابي�س، فحّذرهم من 
محاولة التقاط الدبابيس من المخلوط ألنها قد 

تجرحهم. 

اطلب إلى الطالب أن يكونوا المخاليط اآلتية: 

• رمل مع برادة الحديد أو دبابيس	

• الفول مع الدقيق	

• الفول مع األرز	
ينبغي أن يس�تخدموا من كل مادة g 20 في المخلوط وعش�ر 

حبات من الفول. 
يج�ب على الطالب تقليب كل مخلوط أو رجه لخلط المواد 

الصلبة بشكل صحيح.
ناقش الطالب في الطريقة المناسبة التي يجب أن يستخدموها 
لفص�ل كل مخلوط ولماذا اختاروا ه�ذه الطريقة. وينبغي أن 

ُتجرى هذه المناقشة قبل أن يقوموا بعمليات الفصل. 
ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 

:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يوجد بالموقع اآلتي بحًث�ا قائًما على المحاكاة للطالب 	
عن فصل المخاليط.

http://www.zephyrus.co.uk/separatingmixtures1.

html

• يق�دم الموقع اآلت�ي لمحة عامة للطالب حول أس�اليب 	
مختلفة لفصل المخاليط. 

http://www.mikecurtis.org.uk/mixtures.htm 
• ُيق�دم الموقع اإللكترون�ي اآلتي روابط لمص�ادر متاحة 	

عب�ر اإلنترنت للمعلمين والطالب ع�ن التغيرات القابلة 
للعك�س والتغي�رات غي�ر القابلة للعك�س وطرق فصل 

المخاليط. 
http: / /www.teachingandlearningresources.

co.uk/6d-science.shtml

• يلخص الموق�ع اآلتي خطوات صن�ع الدقيق من القمح. 	
يمكن�ك اس�تخدام ه�ذه المعلوم�ات كمثال عل�ى عملية 

يكون فيها الخلط والفصل أمًرا مهًما.
http://www.mitsidesgroup.com/lang/en/about-

pasta-flour/about-flour/how-flour-is-made/ 
التقييم:

• ناق�ش اإلجابات على تمرين 3-2 في الصف، واس�مح 	
للط�الب بالتحق�ق من عم�ل بعضهم البع�ض ألغراض 

تقييم األقران في الصف. 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• يمك�ن للط�الب ذوي التحصي�ل الدراس�ي المنخفض 	
أن يع�ززوا فهمه�م لفص�ل مخالي�ط الم�واد الصلبة عن 
طري�ق عمل ورق�ة العم�ل 3-2. وينبغ�ي أن يعملوا في 
مجموع�ات م�ع زم�الء م�ن ذوي التحصي�ل الدراس�ي 
المرتفع يمكنهم إرش�ادهم ومس�اعدتهم. التمرين 2-3 
ف�ي كت�اب النش�اط سيس�اعد الط�الب ذوي التحصي�ل 
الدراس�ي المنخفض على التحقق من معرفتهم باألفكار 

الرئيسية في هذا الموضوع. 

• أما الط�الب ذوو التحصيل الدراس�ي المرتفع فيمكنهم 	
القي�ام ببعض البحوث م�ن الكت�ب أو اإلنترنت لمعرفة 
كي�ف يت�م تحويل القم�ح إلى دقي�ق. يك�ون التركيز هنا 
عل�ى كيفي�ة فص�ل القش�ور م�ن الحبيب�ات ع�ن طري�ق 
الغربلة. يمكن للطالب إظهار النتائج التي توصلوا إليها 

في مخطط سهمي. 

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• ق�د يجد بع�ض الطالب صعوبة ف�ي فهم أن اله�واء ُيعد 	
مخلوًط�ا. قد يعتقد الطالب أنهم إذا كانو ال يس�تطيعون  
رؤية المكونات المختلفة للمخلوط فهو ليس مخلوًطا. 
ذّكر الطالب أننا ال نستطيع رؤية الهواء وهذا هو السبب 
ف�ي أننا ال يمكن أن نرى الغازات المختلفة التي ُتّش�كل 
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أ-    )2(

رمل

الكرات 
الزجاجية
)اجللول(

عن طريق الفرز ب-    
عن طريق الغربلة ج-    

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 2-3

طرق الف�سل المخلوط

مغناطيسرمل مع برادة الحديد

الغربلة الفول مع الدقيق

الفرز الفول مع األرز 

المو�سوع 3-3 المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان
المفاهيم األساسية التي تم استكشافها في هذا الموضوع هي 
أن الم�واد القابل�ة للذوبان ت�ذوب في الس�وائل والمواد غير 

القابلة للذوبان ال تذوب في السوائل.
الأهداف التعليمية:

• 6Cc3  يالحظ ويصف ويس�ّجل ويش�رح التغيُّرات التي 	
تحدث عند إضافة بعض المواد الصلبة إلى الماء.

• 6Cc5  يستكش�ف كيفي�ة ذوبان بع�ض الم�واد الصلبة في 	
الم�اء لتش�كل محالي�ل، وأّن�ه عل�ى الرغم م�ن أّن 
المادة الصلبة لم تعد مرئية إال أنها ال تزال موجودة.

• 6Eo4 يعقد مقارنات.	

• 6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات 	
والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 

بشكل صحيح.

• 6Eo3  يس�تخدم الج�داول والتمثي�ل البيان�ي باألعم�دة 	
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

التكامل:

 ف�ي الص�ف الثان�ي، ق�ام الط�الب بإج�راء اس�تقصاء ح�ول 
الم�واد التي يمك�ن أن تذوب في الس�وائل. وق�د تم تدريس 

المخل�وط. ومع ذلك، يمكنن�ا أن نقوم بتجارب إلظهار 
وج�ود األكس�جين وثان�ي أكس�يد الكربون ف�ي الهواء، 
حيث يقوم األكس�جين بزيادة توهج شظية مشتعلة، بينما 
يقوم ثاني أكسيد الكربون  بتعكير ماء الجير  ليصبح لونه 

كالحليب.

• هن�اك س�وء فه�م ب�أن جمي�ع المع�ادن تنج�ذب إل�ى 	
المغناطي�س ولك�ن ف�ي الحقيق�ة الحدي�د والمركب�ات 
المعدنية األخرى التي تحتوي على الحديد مثل الفوالذ 

هي التي تنجذب إلى المغناطيس.

تحدث عن:

ذّكر الطالب بما يعرفونه عن المواد المغناطيس�ية من الصف 
الراب�ع. م�ا الم�واد الت�ي يجذبه�ا المغناطيس؟ كي�ف تكون 
ه�ذه المعرف�ة مفيدة ف�ي أماك�ن تجمي�ع الخ�ردة؟ ينبغي أن 
يع�رف الط�الب أن أماكن تجميع الخردة يمكن أن تس�تخدم 
المغناطيس الذي يجذب الحديد لفصل الحديد من المعادن 

األخرى. 

اأفكار للواجبات المنزلية:

• التمرين 3-2 في كتاب النشاط. 	

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 3-2 ب

)1(  نع�م ... ال يمك�ن فص�ل مخل�وط المل�ح والرم�ل 
ع�ن طريق الغربلة أو الف�رز، ألن الجزيئات صغيرة 
جًدا فيصع�ب فرزها باليد وهي تقريًبا نفس الحجم 

لذلك ال يمكن فصلها عن طريق الغربلة. 
الفرز أ-    )2(

الغربلة  ب-    
أ-  الفول السوداني والفاصوليا - الفرز، ألن   )3(
الجزيئ�ات كبيرة ج�ًدا ولن تمر من خالل 

الغربال 
ألن  الغربل�ة،   - الخب�ز  وفت�ات  ب-   المل�ح   
جزيئ�ات المل�ح س�وف تم�ر عب�ر ثقوب 

الغربال ولكن فتات الخبز كبير فال يمر. 
ج-   حب�ات الب�ازالء والدقي�ق - الغربلة، ألن   
جزيئ�ات الدقي�ق س�وف تمر عب�ر ثقوب 
الغرب�ال ولكن حبات الب�ازالء كبيرة جًدا 

فال تمر. 
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 2-3  

ج- ✓ ب-   ✓     أ-  ✗     )1(
و-   ✗ ه�-  ✓    د-  ✗    
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ه�ذا الموضوع في الصف الخامس، عندما اكتش�ف الطالب 
الذوبان. يراجع هذا الموضوع تلك المعرفة ويعتمد عليها. 

اأفكار للدر�س:

• اب�دأ الموض�وع بالحدي�ث ع�ن عملي�ة الذوبان. اس�أل 	
الط�الب عم�ا إذا كان�وا يعرف�ون معن�ى الذوب�ان. ق�ّدم 
تعريًفا بس�يًطا من خالل إعطاء مثال، عندما نضيف الماء 
الساخن إلى ملعقة من حبيبات القهوة. اشرح أن كاًل من 
الماء وحبيب�ات القهوة يتكونا من جزيئ�ات صغيرة وأنه 
عن�د إضافتها إلى بعضها بعًض�ا تذوب القهوة. وقد يرى 
الط�الب هذا األم�ر وكأنه اختفاء للم�ادة المذابة. راجع 

قسم المفاهيم الخاطئة  وسوء الفهم. 

• اس�أل الط�الب إذا كانوا يعتق�دون أن كل المواد الصلبة 	
يمك�ن أن تذوب في الماء. دعه�م يقترحوا بعض المواد 
الصلب�ة الت�ي يمكن أن تذوب في الم�اء وبعضها التي ال 
يمكن أن تذوب في الماء. اكتب أفكارهم على السبورة. 
وأخبرهم بأنهم س�يجرون اس�تقصاء حول بعض المواد 
الصلب�ة لمعرفة ما ي�ذوب منها في الماء وم�ا ال يذوب. 
قاب�ل  و»غي�ر  للذوب�ان«  »قاب�ل  المصطلحي�ن  اش�رح 

للذوبان«. 

• اطل�ب إل�ى الط�الب تنفي�ذ النش�اط 3-3 ف�ي كت�اب 	
الطالب، الس�تقصاء المواد القابلة للذوبان والمواد غير 
القابل�ة للذوبان. اطل�ب إليهم أن يتنبأوا قب�ل أن يبدأوا، 
م�ا المواد الصلب�ة )الملح والدقي�ق والرمل وبرمنجنات 
البوتاس�يوم( الت�ي س�تذوب  ف�ي الماء لتكوي�ن محلول 
وم�ا المواد التي لن تذوب، ويجب عليهم كتابة تنبؤاتهم 
ف�ي جدول مث�ل الج�دول الموضح في صفح�ة 50 من 
كتاب الطالب، ويركز هذا النشاط على مقارنة ما يحدث 

للمواد الصلبة المختلفة عند خلطها بالماء.

• يجب على الطالب بعد ذلك اإلجابة عن األس�ئلة 4-1 	
في كتاب الطالب. في النش�اط، يجب أن يكون الطالب 
ق�د الحظوا أن بع�ض الم�واد الصلبة تذوب ف�ي الماء، 
وبعض المواد الصلبة األخرى تنتشر خالل الماء ولكنها 
ال تزال مرئية وال تذوب. بعد فترة من الوقت تستقر هذه 
المواد الصلبة في أسفل الكأس. اشرح أن المواد الصلبة 
غي�ر القابلة للذوبان هي تلك الت�ي ال تزال مرئية. عندما 
ال ت�ذوب المواد الصلبة فإنها ُتس�مى »ُمعلَّقة«. يجب أن 
نذك�ر أن بعض الم�واد الصلبة في عملية التعليق تس�تقر 
ف�ي الجزء الس�فلي م�ن الكأس وبع�ض الم�واد الصلبة 
األخ�رى تطف�و عل�ى س�طح الم�اء. أحيانا تطف�و بعض 
الجزيئات أو تس�تقر باألسفل في حين أن البعض اآلخر 

من نفس المخلوط يظل معلًقا.

• اع�رض أمام الطالب محل�والً عبارة ع�ن ملعقة صغيرة 	
م�ن حبيب�ات هيدروكس�يد الصوديوم ف�ي mL 100 من 
الم�اء ف�ي كأس. اطلب إل�ى الطالب وصف م�ا يرونه. 
س�تذوب الحبيبات. اطلب إلى الط�الب لمس الكأس، 
وسيش�عرون بالح�رارة. اش�رح له�م أن�ه عندم�ا تذوب 
طاق�ة  ُتطل�ق  فإنه�ا  الصودي�وم  هيدروكس�يد  حبيب�ات 
حرارية. تحتاج المواد الصلبة األخرى إلى طاقة حرارية 
لت�ذوب، ولكن مع معظم الم�واد الصلبة ال يحدث تغير 

في الطاقة عندما تذوب.

• ورق�ة العم�ل 3-3 س�وف تس�اعد الط�الب عل�ى دعم 	
فهمه�م للم�واد الصلب�ة القابل�ة للذوب�ان وغي�ر القابل�ة 

للذوبان. 

مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 3-3

سوف تحتاج كل مجموعة إلى: 
• مخبار مدرج	
• كؤوس زجاجية	
• ملعقة صغيرة	
• ماء نظيف	
• المل�ح والدقي�ق والرم�ل 	 م�واد صلب�ة مختلف�ة مث�ل: 

وبرمنجنات البوتاسيوم أو بلورات كبريتات النحاس
• ِمْلَقط.	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

الأمن وال�سالمة:
الح�ظ أن برمنجنات البوتاس�يوم ض�ارة. أخبر 
ابتالع�ه  أو  المحل�ول  ت�ذوق  بع�دم  الط�الب 
وتجن�ب لم�س البل�ورات بأيديهم. إذا لمس�وا 
البل�ورات، فعليهم غس�ل أيديهم عل�ى الفور. 
ُتس�بب البل�ورات بقًع�ا على الجل�د ولكن هذا 
ال يحدث دائًما. وينبغي أيًضا على الطالب أال 
يلمس�وا أعينهم إذا لمس�وا البلورات. إذا كنت 
تس�تخدم كبريت�ات النح�اس، يج�ب أيًض�ا أن 

ُتحّذر الطالب من تذوقه. 

برمنجنات البوتاس�يوم تعمل بش�كل جيد كما أنه من الس�هل 
الل�ون  وينتش�ر  تدريجًي�ا  ت�ذوب  البل�ورات  ن�رى  أن  ج�ًدا 
األرجوان�ي ف�ي الماء. عادة م�ا تكون برمنجنات البوتاس�يوم 

متوفرة في الصيدليات. 

Book 1.indb   98 7/18/18   2:09 PM



العلوم للصف السادس

  الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

99

يج�ب عل�ى الط�الب اس�تخدام المالق�ط لوض�ع بل�ورات 
برمنجن�ات البوتاس�يوم أو كبريت�ات النح�اس ف�ي الكؤوس. 
اطل�ب إلى الطالب تبادل األدوار ف�ي مجموعاتهم لصنع كل 

مخلوط.

ورقة العمل 3-3

ستحتاج كل مجموعة إلى: 
• مخلوط من الملح والماء	
• مخلوط لمسحوق شراب بارد	
• مخلوط من بلورات برمنجنات البوتاسيوم والماء	
• مخلوط من الفلفل والماء	
• مخلوط من الطباشير أو مسحوق بودرة التلك والماء	
• ملعقة صغيرة.	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

جه�ز المخالي�ط الس�ابقة وأخب�ر الطالب ماذا يوج�د في كل 
مخل�وط. اس�تخدم ملعقة واح�دة صغيرة م�ن كل مادة صلبة 

واخلطها مع mL 100 من الماء لكل مخلوط. 

يج�ب أن يحرك الطالب كل مخل�وط ويالحظوا ما يحدث. 
يذوب الملح ومسحوق الشراب البارد. يطفو الفلفل وبودرة 

التلك على سطح الماء. يستقر الطباشير في القاع.  

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يحت�وي الموقع التالي على لعبة تفاعلية توضح المادة القابلة 	
وغير القابلة للذوبان والمحاليل. 

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/

reversiblechanges.html 

• يحت�وي الموق�ع التالي على فيديو لم�ادة العلوم للحلقة 	
الثاني�ة من التعليم األساس�ي. يس�اعد الطالب على فهم 

المواد القابلة وغير القابلة للذوبان والتمييز بينهما.
http://www.youtube.com/watch؟v=IhQtqouEv1U 

• يحتوي الموقع التالي على فيديو رس�وم متحركة يعرض 	
استقصاء عملية الذوبان. 

http://www.youtube.com/watch؟v=r0nNvsB_fOw 

التقييم:

• يمك�ن أن يلع�ب الط�الب لعب�ة الكلم�ات كش�كل من 	
أش�كال التقييم الذاتي. اذكر مرادف�ات الكلمات اآلتية: 
قاب�ل للذوب�ان، غي�ر قاب�ل للذوب�ان، معّل�ق، ي�ذوب، 

صافي، ضبابي، اس�تنتاج. يمكن�ك الرجوع إلى قاموس 
المصطلحات الموجود في كتاب الطالب والموجود فيه 
تعريفات معظم الكلمات. اطلب إلى الطالب أن يكتبوا 
الكلمات التي تعلموها و مرادفاتها. يمكنهم أن يسجلوا 
ألنفس�هم درجة من عش�رة كما يلي: درجتان للكلمات: 
قابل للذوبان، غي�ر قابل للذوبان، معّلق؛ ودرجة واحدة 

للكلمات: يذوب، صافي، ضبابي، استنتاج. 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• الدراس�ي 	 الط�الب ذوو التحصي�ل  يع�زز  أن  يمك�ن 
المنخف�ض من فهمهم لألفكار الرئيس�ية للموضوع عن 
طريق إكمال جدول مثل الجدول التالي الذي يقارن بين 

مخاليط المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان:

مواد قابلة 
للذوبان

مواد غير قابلة 
للذوبان

هل تذوب في 
الماء؟ 

كيف يبدو 
المخلوط؟ 

هل يمكنك رؤية 
المادة الصلبة؟ 

هل تستقر المادة 
الصلبة في القاع 

أم تطفو على 
السطح؟ 

• س�يتم تح�ّدي الط�الب م�ن ذوي التحصي�ل الدراس�ي 	
المرتفع بسؤال »تحدث عن«.

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• يوج�د فهم خاطئ حول حقيقة أن الم�ادة الصلبة الذائبة 	
ال تع�د موجودة عندما تذوب. الطالب الذين يتصورون 
ذل�ك ق�د ال يفهمون أنه على الرغم م�ن أنهم ال يمكنهم 
رؤي�ة المادة الصلب�ة، إال أنها ما ت�زال موجودة. يمكنك 
تصحيح هذا الفهم الخاطئ عن طريق إذابة بعض الملح 
أو الس�كر في الم�اء، ثم تطلب إلى الط�الب أن يتذوقوا 
المحلول. س�يكون طعمه مالًحا أو حلًوا، مما يوضح أن 
المادة الذائبة ما تزال موجودة حتى لو لم نستطع رؤيتها. 
ال تتذوق محلول أي مادة ذائبة أخرى. اش�رح أن المواد 
الصلب�ة تتكس�ر إل�ى جزيئات صغي�رة جدا عن�د ذوبانها 

بحيث ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
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• قد يختلط األمر على بعض الطالب في معرفة الفرق بين 	
التغيرات الفيزيائية و التغيرات الكيميائية. قد ال يدركون 
ذل�ك عندما ت�ذوب المادة الصلبة حي�ث يظل كل جزئ 
من الم�ادة الصلبة دون تغير. فهو ال يختلط بالماء لعمل 

مادة جديدة كما يحدث في التفاعل الكيميائي.

تحدث عن:

اس�أل الط�الب إذا الحظوا أن قطع الس�كر الكبيرة تس�تغرق 
وقًت�ا أطول ف�ي الذوبان م�ن ملعقة م�ن حبيبات الس�كر. إذا 
أمك�ن، فافحص مكعًبا من الس�كر واجعل الطالب يالحظوا 
أن�ه مصن�وع من العدي�د من حبيب�ات الس�كر المتكتلة. كيف 
يمك�ن لحبيب�ات الس�كر الموجودة ف�ي منتص�ف القطعة أن 
تختلط بس�هولة مع الماء وت�ذوب؟ البد للحبيبات الخارجية 
م�ن المكع�ب أن ت�ذوب أواًل. بع�د ذلك، تختل�ط الحبيبات 

الموجودة في المنتصف تدريجًيا بالماء وتذوب. 

تتصل المزيد من جزيئات الس�كر  بالس�ائل في حالة حبيبات 
الس�كر أكثر منه�ا في حالة قطع الس�كر الكبي�رة، لذلك فإنها 

يمكن أن تختلط بسهولة أكبر مع الماء وتذوب. 

اأفكار للواجبات المنزلية:

• التمرين 3-3 في كتاب النشاط. 	

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 3-3

أ-   الم�واد الصلبة في المخالي�ط الضبابية لم   )1(
تختلط بالماء ويمكن رؤيتها.

ب-   الم�واد الصلب�ة ف�ي المخالي�ط الش�فافة   
اختلطت بالماء وال يمكن رؤيتها.

أ-   ل�م يك�ن هن�اك أي تغي�ر ف�ي المخالي�ط   )2(
الش�فافة. اس�تقرت المواد الصلبة في قاع 

المخاليط الضبابية.
المخالي�ط  ف�ي  الصلب�ة  الم�واد  ب-   ت�ذوب   
ف�ي  الصلب�ة  الم�واد  كان�ت  الش�فافة. 
المخاليط الضبابية غير قابلة للذوبان ولم 
ت�ذب، حيث اس�تقرت الجزيئات الكبيرة 

غير القابلة للذوبان في القاع.
)3(  الملح وبل�ورات برمنجنات البوتاس�يوم. نعم / ال 

وفًقا لتنبؤات الطالب. 
للتأكد من أن االختبار عادالً.  )4(

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:
تمرين 3-3

)1(   عندما تختلط المادة الصلبة بالمادة السائلة وتصبح 
جزًءا من المادة السائلة فإنها تذوب.

  الم�ادة الصلب�ة التي تذوب ف�ي المادة الس�ائلة هي 
المادة القابلة للذوبان. 

  المادة الصلبة التي ال تذوب في المادة الس�ائلة هي  
المادة غير القابلة للذوبان.

أ-   يحت�وي المخل�وط )ب( على م�واد قابلة   )2(
للذوب�ان. ألن�ه ش�فاف، ل�م تترس�ب في 

القاع أية مواد صلبة.
ب-   يحتوي المخلوط�ان )أ( و)ج( على مواد   
غي�ر قابلة للذوب�ان، المخلوطان ضبابيان 

وتوجد مواد صلبة مترسبة في القاع. 
الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 3-3

 )1(
برمنجنات مسحوق رشاب باردملح وماء

البوتاسيوم وماء

بودرة التلك وماءفلفل وماء

أ-   ملح، ومخلوط لمس�حوق ش�راب بارد،   )2(
وبرمنجنات البوتاسيوم

ب-   ذاب�ت الم�واد الصلب�ة ف�ي الس�ائل ول�م   
نتمكن من رؤيتها. تحول لون السائل إلى 
لون المادة الصلب�ة، مما يوضح أن المادة 

الصلبة اختلطت مع السائل.
الفلفل وبودرة التلك أو الطباشير. أ-    )3(

ب-   يطف�و كل من الفلفل وب�ودرة التلك على   
سطح السائل وال يذوب أي منهما. يستقر 

الطباشير في قاع السائل وال يذوب. 
معّلق. ج-   

المو�سوع 3-4  ف�سل المواد غير القابلة للذوبان
يدور المفهوم الرئيس�ي في الموضوع ح�ول إمكانية انفصال 
الم�واد غي�ر القابل�ة للذوب�ان التي تختل�ط مع الم�اء عنه عن 

طريق الترشيح. 
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الأهداف التعليمية:

• 6Cc4  يستكش�ف كيف يمكن فصل الم�واد الصلبة عن 	
طريق الترشيح الذي يشبه الغربلة وذلك عندما ال 

تذوب أو تتفاعل مع الماء.

• 6Cc3  يصف ويبدأ بش�رح التغي�رات التي تحدث عندما 	
ُتضاف بعض المواد الصلبة إلى الماء.

• 6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات 	
والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 

بشكل صحيح.

• 6Ep4 يتنبأ بما سيحدث بناًء على المعرفة العلمية والفهم.	

• 6Eo8  يقترح ويقّيم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة 	
العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.

• االس�تنتاجات 	 الس�تخالص  النتائ�ج  6Eo7  يس�تخدم 
وتقديم المزيد من التنبؤات.

اأفكار للدر�س:

• اس�أل الطالب هل س�بق لهم رؤية طبي�ب يرتدي كماما 	
للوج�ه ول�و حت�ى عل�ى التلف�از؟ اعرض عليه�م بعض 
الص�ور ألطب�اء يرتدون كمام�ات إذا أمكن ذل�ك. لماذا 
يرت�دي الطبي�ب كمام�ة؟ تمن�ع الكمامة الطبي�ب من أن 
يتنفس الجراثيم أو ينشرها في وجه المريض عند الكحة، 
كما أنها تحمى الطبيب من تنفس الجراثيم التي قد تنتشر 
من المرضى بحيث تعمل الكمامات »كمرشح«. اسألهم 
ما الترش�يح؟ يمكنك أيًضا أن تذك�ر أن دواًل مثل اليابان 
أصبحت فيها الكمامات مثل اإلكسس�وارات للعديد من 
الرج�ال والنس�اء الذي�ن يحاول�ون تقليل كمي�ة الدخان 

والجراثيم التي يتنفسونها. 

• ناق�ش أمثلة أخ�رى للمرش�حات التي نس�تخدمها، مثل 	
الترش�يح الموج�ود ف�ي ماكين�ة القه�وة، تفص�ل ورق�ة 
الترش�يح القهوة الصلبة عن الماء الذي يمر من خاللها. 
تحتوي ورقة الترش�يح على العديد م�ن الثقوب الدقيقة 
التي يم�ر من خاللها الماء. حبيبات القهوة الصلبة كبيرة 
ج�ًدا على الم�رور عبر ثقوب الترش�يح. أخب�ر الطالب 
أن عملي�ة الترش�يح تش�به عملي�ة الغربل�ة، لك�ن ورق�ة 
الترشيح تحتوي على العديد من الثقوب األدق من تلك 
الموج�ودة في الغرب�ال، لذلك فإنها تس�مح فقط بمرور 

الحبيبات متناهية الصغر.

• يمكن�ك أن توضح لطالب الصف كيف يعمل المرش�ح 	
الرملي.

تحتجز حبيبات الحصى الجزيئات الكبيرة.	•
يزيل الرمل الخشن الحبيبات الصغيرة.	•
يعمل الرمل الناعم على ترشيح الجزيئات الصغيرة جًدا.	•

• ناق�ش م�ع الط�الب إذا م�ا كان الماء ال�ذي يت�م تنظيفه 	
بواس�طة ترش�يح الرمل صالًحا للش�رب أم ال. بم تفسر، 
كيف أن الرمل الناعم يمكنه ترشيح الجزيئات الصغيرة، 
لكن�ه ال يمكنه ترش�يح الجراثيم ذات األحج�ام متناهية 
الصغر. لتجعل الماء آمنًا للش�رب يج�ب أن يتم غليه أو 
معالجته باس�تخدام مادة معقمة تقت�ل الجراثيم. لتجعل 
 5 mL الماء آمنًا للش�رب باس�تخدام مادة معقمة، أضف
من الكلور إلى L 25 من الماء واتركه لمدة ساعتين على 
األق�ل. إضاف�ة الكثير  من م�ادة الكلور ف�ي الماء يجعل 
طع�م الماء مث�ل الكلور ويمكن أيًض�ا أن يكون ضار إذا 

تم شربه.

• اطل�ب إل�ى الط�الب تنفي�ذ النش�اط 3-4 ف�ي كت�اب 	
الطال�ب. ف�ي ه�ذا النش�اط يهت�م الط�الب بالمالحظة 
والقي�اس. بمجرد أن يتم الطالب هذا النش�اط، يمكنهم 
اإلجابة عن األسئلة 1-4 التي تصف مالحظاتهم وأيًضا 
تجعل تنبؤاتهم مبنية على معرفة مسبقة. ومن ثم يمكنهم 

تفسير أسباب تنبؤاتهم. 

• يج�ب أن تذك�ر أن الم�واد الذائبة ال يمكنه�ا أن تنفصل 	
عن طريق الغربلة، أو الفرز أو الترش�يح. تتكس�ر المواد 
الصلب�ة الذائبة إلى أجزاء متناهي�ة الصغر يمكنها المرور 
عب�ر الثقوب الصغي�رة جدا. إنها صغيرة بم�ا يكفي لتمر 
م�ن خ�الل ثق�وب ورق�ة الترش�يح. كيف يمكنن�ا فصل 
مخلوط من المواد الصلبة الذائبة؟ قد يتذكر الطالب من 
الصف الخامس أنهم اس�تعادوا الملح من المحلول عن 
طري�ق تبخير الماء. في هذه العملي�ة، يتبخر الماء وتبقى 
المادة الصلبة. س�تتم مناقش�ة هذه الفكرة مرة أخرى في 

الموضوع التالي.
مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 4-3

سوف تحتاج كل مجموعة إلى: 

• رمل	

• دقيق	

• ماء	

• طباشير	

• ورقة ترشيح	

• قمع ترشيح	

• كؤوس زجاجية	

• مخبار مدرج	

• ملعقة صغيرة	
نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ

طالب. 
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عل�ى الط�الب أن يكّونوا المخالي�ط اآلتية باس�تخدام ملعقة 
صغيرة )g 5( من المادة الصلبة و mL 100 من الماء. 

• رمل وماء	
• دقيق وماء	
• طباشير وماء.	

وض�ح كيف ُتطوى  ورقة الترش�يح وتجّهز عملية الترش�يح. 
تأكد من أن جميع المجموعات تفعل ذلك كما ينبغي. 

تك�ون ورق�ة الترش�يح األساس�ية المس�تخدمة ف�ي المعم�ل 
مسطحة، على هيئة دائرة تبدو كما لو كانت مرسومة هندسًيا. 
إذا كانت لدينا قطعة جديدة من ورقة الترش�يح، فإنها ستكون 

مسطحة بشكل مثالي بدون طيات أو تجعيدات. 

اط�ِو ورقة الترش�يح إل�ى نصفين. س�يكون لها ش�كل نصف 
دائرة. 

اطِو ورقة الترشيح إلى نصفين مرة أخرى. 

اآلن ورقة الترش�يح مطوية إلى أربعة طبقات. لكي تس�تخدم 
ورقة الترش�يح افتحها لتصبح ذات ش�كل مخروطي له ثالث 
طبق�ات على جانب واحد من المخ�روط وطبقة واحدة على 

الجانب اآلخر. 
ورق�ة الترش�يح المطوي�ة جاه�زة اآلن لالس�تخدام. بل�ل ورق�ة 
الترش�يح قب�ل وضعها في قمع الترش�يح. يعمل ذل�ك على عمل 

قفل بين القمع وورقة الترش�يح المبتلة وس�وف يس�رع من عملية 
الترشيح. ضع ورقة الترشيح داخل قمع الترشيح لتدعمها. 

تحتوي ورقة الترش�يح عل�ى ثقوب، وبالرغم م�ن أنك قد ال 
تكون قادًرا على رؤيتها إال أنها مصممة لتسمح بمرور المواد 
الصغي�رة. لذل�ك عليك اختي�ار النوع المناس�ب م�ن أوراق 
الترشيح المختلفة، بناًء على حجم المادة التي تريدها أن تمر 

من خاللها.
ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 

:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يق�دم الموق�ع اإللكتروني التال�ي معلوم�ات للمعلمين 	
حول المخاليط والترشيح. 

http://www.msnucleus.org/membership/html/jh/

physical/mixtures/lesson3/mixtures3a.html

• يق�دم الموق�ع اإللكتروني التال�ي روابط عب�ر اإلنترنت 	
تحت�وي عل�ى مص�ادر للمعلمين والط�الب حول طرق 

فصل المخاليط. 
http: / /www.teachingandlearningresources.

co.uk/6d-science.shtml

التقييم:

• ح�دد اإلجاب�ات عل�ى تمري�ن 3-4 ف�ي كتاب النش�اط 	
كجزء من برنامجك المس�تمر للتقييم. اس�تخدم مخطط 
الدرج�ة الموضح في قس�م اإلجاب�ات الخاصة بتمارين 

كتاب النشاط. 
تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• المنخف�ض 	 الدراس�ي  التحصي�ل  يمك�ن للط�الب ذوي 
أن يس�تخدموا النش�اط 3-4 ف�ي كتاب الطال�ب ويعملوا 
عل�ى صق�ل مهاراتهم في قي�اس حجم الم�اء. ذّكرهم أن 
يتأكدوا من أن أعينهم على مس�توى واحد مع سطح الماء 
عن�د اس�تخدام المخبار المدرج. س�يرى الطالب س�طح 
الم�اء منحني إلى األس�فل ويجب أن يق�رؤوا حجم الماء 

باستخدام المخبار المدرج في قاع المنحنى للماء.
• يمكن أن ينفذ الطالب ذوو التحصيل الدراس�ي المرتفع 	

بع�ض األبحاث من الكت�ب واإلنترنت الس�تنتاج كيف 
تت�م تنقي�ة الماء ف�ي محطات معالج�ة الماء قب�ل أن يتم 
ضخ�ه في أنابيب إلى المن�ازل. يمكنهم أيًضا أن يكملوا 

سؤال التحّدي في صفحة 53 من كتاب الطالب. 
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تحدث عن:
تحدث عما يالحظه الطالب عندما يصنعون كأًسا من الشاي. 
من أين يأتي لون الش�اي؟ لماذا تظل أوراق الش�اي في كيس 
الش�اي. هل أوراق الش�اي م�ادة قابلة للذوبان؟ بماذا تفس�ر 
ذل�ك؟ توج�د مواد قابل�ة للذوبان ف�ي أوراق الش�اي تذوب 
عندم�ا يوض�ع كيس الش�اي في الماء الس�اخن. ه�ذه المواد 
القابل�ة للذوبان هي التي تمنح الش�اي اللون والنكهة. أوراق 
الش�اي غي�ر قابلة للذوب�ان وهي كبيرة جًدا عل�ى المرور عبر 

ثقوب مادة كيس الشاي، التي تعمل مثل الترشيح. 
اأفكار للواجبات المنزلية:

• التمرين 3-4 في كتاب النشاط.	
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 4-3
المادة الصلبة  )1(

)2(  الم�اء الذي يمر من خالل ورقة الترش�يح. جزيئات 
الماء صغيرة بما يكف�ي لتمر من خالل ثقوب ورقة 

الترشيح. 
)3(  ال، ألن  جزيئ�ات الم�ادة الصلب�ة ت�ذوب وتصب�ح 

جزًءا من السائل.
أ-   يتبقى الدقيق في ورقة الترشيح.   )4(

ب-   الدقيق مادة غير قابلة للذوبان لذلك فإنها   
ال تم�ر عب�ر ثق�وب ورق�ة الترش�يح ألن 

جزيئاتها كبيرة جًدا.
التحدي

• نضيف كمية كافية من الماء، ثم نحرك الملح والرمل حتى 	
نتأكد من ذوبان الملح بش�كل كامل في الماء. نرّش�ح بعد 
ذل�ك الماء باس�تخدام ورقة ترش�يح، فيمر الم�اء والملح 
الذائ�ب في�ه عب�ر ورق�ة الترش�يح بينم�ا يبق�ى الرم�ل في 
األعل�ى. وأخيًرا ُنس�خن الماء فوق مصدر ح�رارة ليتبخر 

فيترسب الملح في قاع اإلناء.
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 4-3
شكل صحيح موضح بالبيانات )2(  )1(

  البيانات: قمع ترشيح )1(، ورقة ترشيح )1(، علبة 
زجاجية )1(، ماء غير نظيف )1(، ماء نظيف )1(

 

قمع ترشيح
ورقة ترشيح

ماء غري نظيف 

كأس زجاجية

ماء نظيف

الترشيح )1( أ-   )2(
ب-   المواد غير القابلة للذوبان مثل الرمل )1(   
تكون كبيرة جدا لدرجة أنها ال تتمكن من 
الم�رور عبر ثق�وب ورقة الترش�يح )1(. 
وتظل هذه المواد على ورقة الترشيح )1( 

بينما تمر المواد القابلة للذوبان.
المو�سوع 3-5  المحاليل

يوضح المفهوم الرئيس�ي الذي يدور حوله هذا الموضوع أن 
بعض المواد الصلبة تذوب في الماء لتكون محاليل. 

الأهداف التعليمية:

• 6Cc5  يستكش�ف كيفي�ة ذوبان بع�ض الم�واد الصلبة في 	
الم�اء لتش�كل محالي�ل، وأّن�ه عل�ى الرغم م�ن أّن 
المادة الصلبة لم تعد مرئية إال أنها ال تزال موجودة.

• 6Cc3  يالح�ظ ويصف ويس�ّجل ويبدأ ش�رح التغييرات 	
التي تح�دث عندما ُتضاف بعض الم�واد الصلبة 

إلى الماء.
• 6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمية 	

والفهم.
• 6Ep5  يختار األدلة التي عليه جمعها الس�تقصاء سؤال، 	

ويتأكد من جمع األدلة الكافية.
• 6Ep7 يختار أي األدوات التي يجب استخدامها.	

التكامل:

• توج�د عالقة قوية بين هذا الموض�وع ونموذج جزيئات 	
الم�ادة المذك�ور في الص�ف الراب�ع الذي يس�اعد على 

توضيح كيفية تكّون المحاليل. 
• تت�م دراس�ة عملي�ة الذوب�ان ف�ي الصف الخام�س، هذا 	

الموضوع يعتمد على تلك المعرفة.
اأفكار للدر�س:

• وض�ح للطالب أنه عندما يذوب ش�يء ما في الماء، فإن 	
الناتج ُيس�مى محل�ول. اش�رح للطالب أنه�م يصنعون 
محل�والً على س�بيل المث�ال عندما يحركون الس�كر في 
الشاي، حيث تذوب جزيئات السكر في الشاي السائل. 
يج�ب أن يتذك�ر الط�الب كلم�ة »محلول« م�ن الصف 
الخام�س. تحدث بإيجاز عن المحلول من خالل رس�م 
الش�كل التوضيح�ي التالي على الس�بورة لش�رح طريقة 
تكّون المحلول. راجع المصطلحين المذاب والمذيب. 

جزئيات المادة المذابة والمادة 
المذيبة موزعة بالتساوى

جزئيات المادة المذيبةجزئيات المادة المذابة

جزئيات المادة المذابة بين 
جزيئات المادة المذيبة

جزئيات المادة المذابة في 
المادة المذيبة
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• اطلب إلى الطالب تنفيذ النشاط 3-5 في كتاب الطالب، 	
حيث يقومون فيه بتحضير محلول.

• ارج�ع إلى نم�وذج جزيئات الم�ادة لتش�رح أن الجزيئات 	
المذاب�ة تندم�ج ف�ي الفراغ�ات الموج�ودة بي�ن جزيئات 
المذي�ب بحيث يبدو المحلول نفس�ه ف�ي جميع األنحاء. 

أدخل المصطلح »متجانس« في هذه المرحلة. 

• اس�تكمااًل لم�ا س�بق يمك�ن أن تس�أل الط�الب كم من 	
المواد الصلبة يمكن تذويبها في الماء. هل إذا اس�تمرينا 
في إضافة الس�كر إلى الشاي، هل سيذوب كله؟ ويمكن 
أن يك�ّون ذلك فكرة للطالب ذوي التحصيل الدراس�ي 
المرتفع ليس�تقصوا عنها. وستدعم ورقة العمل 3-5ب 
ه�ذا االس�تقصاء. في النهاي�ة، كلما اس�تمرينا في إضافة 
الس�كر فلن يذوب المزيد منه في الش�اي. ويس�مى هذا 

النوع من المحاليل »المحلول المشبع«.

• اس�أل الط�الب عما إذا كانوا يعتقدون أنن�ا يمكن أن نفصل 	
الماء عن المواد المختلفة. من البديهي أنهم غالًبا سيقولون 
ال يمك�ن القيام بذلك. اس�ألهم لم ال. ما الم�واد المصنوع 
منه�ا الم�اء النق�ي؟ هل ه�و مخلوط؟ لم�اذا نع�م أو لماذا 
ال؟ اش�رح له�م أن الم�اء هو م�ادة نقي�ة ألنها تتك�ون فقط 
م�ن جزيئ�ات الم�اء. يمكننا فص�ل المخاليط إل�ى أجزائها 

المختلفة لكن ال يمكن أن نفصل المواد النقية. 

• اطلب إلى الطالب مناقش�ة أفكار عن المواد النقية. دّون 	
أفكارهم على السبورة ثم ناقش األمثلة. لكل مثال، اسأل 
ه�ل المادة مصنوعة فقط من ن�وع واحد من الجزيئات؟ 

فيما يلي بعض األمثلة لمناقشتها. 

الحديد م�ادة نقية لكن الصل�ب )الفوالذ( مخلوط  -
من الحديد ومعادن أخرى.

غاز األكس�جين مادة نقية، لك�ن الهواء مخلوط من  -
مجموعة من الغازات.

 المل�ح مادة نقية لكن م�اء البحر مخلوط من الملح  -
والماء ومواد أخرى مذابة. 

• بع�د ذلك اطلب إلى الطالب اإلجابة عن األس�ئلة 5-1 	
في كت�اب الطالب؛ حيث يتعين عليه�م التخطيط لكيفية 
معرف�ة م�ا إذا كان المحل�ول م�ادة ش�فافة أم ال. في هذه 
المهمة س�يعمل الطالب على تطوير أو ممارسة مهارات 
االس�تقصاء العلمي: اجعل التنبؤات تستند على المعرفة 
العلمية والفهم )السؤال األول(، اختر الدليل الذي عليك 
أن تجمعه الس�تقصاء أحد األسئلة، للتأكد من أن الدليل 

كافي )الس�ؤاالن الثاني والثال�ث( واختيار األدوات التي 
يجب استخدامها )السؤال الرابع(. 

• اش�رح للط�الب أن�ه عندم�ا ي�ذوب الس�كر أو أي مادة 	
أخرى في الماء فإن الناتج ال يكّون مادة نقية وإنما يكّون 
مخلوًط�ا يحتوى على مادتين. وه�ذا يعني أن المحلول 

عبارة عن مخلوط.

• الط�الب الذي�ن اليزال�ون بحاجة إلى مزي�د من الفرص 	
لتطوي�ر فهمهم عن المحاليل يمكنهم حل التمرين 5-3 

في كتاب النشاط. 
• نقت�رح حل ورقة العمل 3-5أ كواجب منزلي لدعم فهم 	

الطالب لألفكار الرئيسية للموضوع. 

مالحظات حول الأن�سطة العملية:
ن�ساط 5-3

ستحتاج كل مجموعة إلى: 
• ماء	
• مسحوق لشراب بارد	
• كأس زجاجية	
• ملعقة صغيرة	
• مخبار مدرج	
• ساعة إيقاف	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

الأمن وال�سالمة:
الح�ظ أن برمنجن�ات البوتاس�يوم ض�ارة. أخب�ر 
الطالب بعدم تذوق المحلول أو ابتالعه وتجنب 
لم�س البلورات بأيديه�م. إذا حدث ذلك، يجب 
أن يغس�لوا أيديه�م على الفور. ُتس�بب البلورات 
بقًع�ا عل�ى الجل�د ولك�ن ه�ذا ال يح�دث دائًما. 
وينبغي أيًضا على الطالب أال يلمس�وا أعينهم إذا 

لمسوا البلورات. 

يضيف الطالب مسحوق الشراب البارد ويحركونه بالملعقة. 
اطلب إليهم مالحظة كيف تذوب البلورات وتنتش�ر في الماء 

حتى يصبح المحلول بمظهر متجانس. 

ورقة العمل 3-5ب

ستحتاج كل مجموعة إلى: 
• سكر	
• أكياس شاي	
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• ماء	

• كأس زجاجية	

• إبريق كهربائي أو موقد بنزن	

• كأس مدّرج	

• ميزان إلكتروني	

• ساق تحريك أو ملعقة	

• ساعة ذات عقرب ثواني أو ساعة إيقاف.	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب. 

الأمن وال�سالمة:
للس�المة: م�ن أجل س�المة الط�الب ال يجب 

عليهم استخدام الماء الساخن بأنفسهم.

ناقش تنبؤات الطالب قبل أن يبدؤوا. يمكن أن تذوب عشرة 
مالعق من الس�كر بس�هولة إلى حد ما. الس�كر قابل للذوبان 
لذل�ك فإن الكمي�ات الكبيرة من�ه يمكن أن ت�ذوب في الماء 
الساخن. إذا استخدمت كأًسا من الشاي في هذا االستقصاء، 
فإنك س�تحتاج إلى إضاف�ة حوالي g 300 من الس�كر قبل أن 
يتشبع المحلول. لهذا السبب فإننا نوصي باستخدام كمية أقل 

من الشاي. 

يجب أن يضع الطالب أوراق شاي في الكأس. 

سّخن الماء لعمل الشاي ثم صب mL 100 من الماء الساخن في 
الكؤوس للطالب. اترك كيس الشاي في الكأس لمدة 30 ثانية.

يزن الطالب باستخدام الميزان اإللكتروني g 125 من السكر 
ل�كل mL 100 من الماء الس�اخن. يجب أن يس�تخدم الطلبة 
نتائجهم ليتنبأوا بكمية الس�كر التي س�تذوب في mL 250 من 

الشاي.

إذا كان x( g( من الس�كر يذوب في mL 100 من الش�اي، فإن 
x( ×  g 2.5( من السكر سيذوب في mL 250 من الشاي.

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 

:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يوفر الموق�ع اإللكترون�ي التالي رابًطا مهًم�ا للمعلمين 	
تجد فيه معلومات مهمة حول المخاليط والمحاليل.

http://chem4kids.com/files/matter_solution.html 

• يحتوي الموق�ع اإللكتروني التالي على أفكار لموضوع 	
المخاليط والمحاليل.

http://www.fossweb.com/moduledetail؟dDocName

=D564292 
• يحت�وي الموق�ع اإللكترون�ي التال�ي على فيديو رس�وم 	

متحركة يعرض استقصاء عملية الذوبان.
http://www.youtube.com/watch؟v=r0nNvsB_fOw 

التقييم:

• ناق�ش إجاب�ات ورقة العم�ل 3-5أ في الصف. اس�مح 	
للط�الب بمراجع�ة إجاب�ات بعضه�م البع�ض بغ�رض 

االستفادة من تقييم األقران.
تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• الدراس�ي 	 التحصي�ل  ذوو  الط�الب  يح�ل  أن  يمك�ن 
المنخفض تمرين 3-5 في كتاب النش�اط لدعم فهمهم 

للمحاليل.

• المرتف�ع 	 الدراس�ي  التحصي�ل  ذوي  للط�الب  يمك�ن 
اإلجابة على س�ؤال االس�تقصاء اآلتي: ما كمية الس�كر 
التي يمكن أن تذوب في الشاي؟ ارجع إلى ورقة العمل 
3-5ب التي تناقش مهارات االس�تقصاء العلمي اآلتية: 
اجع�ل التنب�ؤات تس�تند إل�ى المعرف�ة العلمي�ة والفهم، 
اخت�ر دلياًل تجمعه بنفس�ك لالس�تقصاء ع�ن إجابة هذا 
الس�ؤال، للتأك�د م�ن أن الدلي�ل كاف�ي، اخت�ر األدوات 
التي يجب اس�تخدامها، واس�تخدم النتائج الستخالص 
االس�تنتاجات وعم�ل المزيد من التنب�ؤات، ووضح إذا 

كانت الدالئل تدعم التنبؤات.

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• يوج�د فهم خاطئ ح�ول حقيقة أن الم�ادة الصلبة الذائبة 	
ال تعد موجودة عندما ت�ذوب. الطالب الذين يتصورون 
ذل�ك قد ال يفهمون أن�ه على الرغم من أنه�م ال يمكنهم 
رؤي�ة الم�ادة الصلب�ة، إال أنها ما تزال موج�ودة. يمكنك 
مناقش�ة هذا الفهم الخاطئ عن طري�ق إذابة بعض الملح 
أو السكر في الماء واطلب إلى الطالب تذوق المحلول. 
س�يكون طعم�ه مالًح�ا أو حل�ًوا، مم�ا يوض�ح أن المادة 
الذائب�ة م�ا ت�زال موجودة حتى ل�و لم نس�تطع رؤيتها. ال 
تت�ذوق محل�ول أي مادة ذائب�ة أخرى.  اش�رح أن المواد 
الصلب�ة تتكس�ر  إل�ى جزيئات صغي�رة جًدا عن�د ذوبانها 
بحي�ث ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة. قد يختلط األمر 
عل�ى بعض الطالب عند المقارنة بين التغيرات الفيزيائية 
والتغيرات الكيميائية. ق�د ال يدركون ذلك عندما تذوب 
الم�ادة الصلبة، حيث يظ�ل كل جزئ من الم�ادة الصلبة 
دون تغي�ر. أي إنه ال يمتزج مع الماء ليكّون مادة جديدة، 

كما في التفاعالت الكيميائية.
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تحدث عن:

اس�أل الط�الب ع�ن كيفي�ة عم�ل عصي�ر البرتق�ال. علينا أن 
نحص�ل عل�ى العصير بالضغط عل�ى البرتق�ال. إذا نظرنا إلى 
العصير س�نجد أجزاء من البرتقال فيه. إذا تركنا العصير ليهدأ 
لفترة من الزمن س�نرى أن العصير ينفصل ليكون س�ائاًل مائًيا 
ف�ي األعل�ى وطبق�ة داكنة م�ن البرتق�ال في األس�فل. الطبقة 
الداكن�ة الموجودة في األس�فل تتكون من م�واد صلبة معلقة 
في العصي�ر. الطبقة المائية الموجودة ف�ي األعلى تتكون من 
الم�واد الذائب�ة مثل الفواكه والس�كر واألحماض. لذلك فإن 

عصير البرتقال ال يمثل مادة نقية لكنه مخلوط. 

اأفكار للواجبات المنزلية:

• ورقة العمل 3-5أ	

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 5-3

المحلول عبارة عن مخلوط.   )1(
)2(  أن�ت بحاجة لمحاول�ة فصل المخل�وط إلى مادتين 
مختلفتي�ن. إذا اس�تطعت فه�و مخل�وط. أم�ا إذا لم 

تستطع فصله إلى مادتين مختلفتين فهو مادة نقية. 
استخدم عدًدا من الحلول المختلفة لفصله.  )3(

)4(  س�يحتاج الط�الب القت�راح طريقة. تبخ�ر المذيب 
م�ن المحل�ول س�يترك الم�ادة المذاب�ة موضًحا أن 
المحل�ول عب�ارة عن مخل�وط وليس مادة ش�فافة. 
سيحتاج الطالب إلى إناء مفتوح لكل محلول على 

أن يوضع في مكان دافئ. 
مختلف�ة؛  محالي�ل  م�ع  المذي�ب  نف�س  )5(   اس�تخدم 
اس�تخدم نفس الكميات من المادة المذيبة والمادة 
المذاب�ة ف�ي كل محل�ول ؛ ات�رك األوان�ي في نفس 
الم�كان لكي تحص�ل على نفس الق�در من الدفء 

ومن ثم التبخر.

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 5-3

نعم أ-   )1(
ب-   تختف�ي المادة الصلب�ة الملونة م�ن القاع   

وينتشر اللون في كل السائل بالتساوي.
مذاب ومذيب  )2(

)3(  إذا تمكنت من فصل الس�ائل إل�ى مواد مختلفة فإنه 
يكون مخلوًطا. إذا لم تتمكن من فصل الس�ائل إلى 

مواد مختلفة فإنه يكون مادة نقية.

الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:
ورقة العمل 3-5اأ

)1(  المل�ح قابل للذوبـان في الم�اء. الماء مـادة مذيبة. 
المل�ح مـادة مذابـة. ُيش�كل خلي�ط المل�ح والم�اء 
محلوالً له مظه�ر متجانس. لفصل الملح عن الماء 

سوف تقوم بتبخير المخلوط. 
رمل أ-   )2(

مسحوق الكبريت   
طباشير    

كبريتات النحاس ب-   
سكر   

محلول ج-   
)3(  الحبر قاب�ل للذوبان في الكحول الميثيلي لكنه غير 

قابل للذوبان في الماء. 
)4(  اخلط المواد الصلبة مع الماء، س�يذوب السكر. قم 
بترش�يح المخلوط الس�ائل، س�يبقى الطباشير فوق 
ورق�ة الترش�يح  ويمر محلول الس�كر عبر الثقوب. 
ع�رض محلول الس�كر للح�رارة حتى يتبخ�ر الماء 

ويبقى السكر.
)5(

نقي المخلوط المادة 

✓ماء 

✓فنجان القهوة 

✓الهواء 

✓الذهب 

✓الطين 

ورقة العمل 3-5ب 

تنبؤات الطالب.   )1(
)2(  س�كر، ش�اي، م�اء، كأس، إبريق كهربائ�ي أو موقد 
ملعق�ة  أو  س�اق  ملعق�ة،  م�درج،  مخب�ار  بن�زن. 

للتحريك.
)3(  كم جرام من السكر يذوب في mL 100 من الشاي.

كمية الشاي.   )4(
كمية السكر المضافة.  )5(

أ-   تعتم�د اإلجابة عل�ى التنب�ؤات. ما يقرب   )6(
من 25 ملعقة صغيرة )g 125( من الس�كر 

يذوب في mL 100 من الشاي. 
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ب-   بن�اًء على النتيجة الس�ابقة، يج�ب أن يتنبأ   
الط�الب أن حوال�ي g 300 م�ن الس�كر 

يذوب في mL 250 من الشاي.
المو�سوع 3-6 كيف نجعل المواد ال�سلبة تذوب اأ�سرع؟

األفكار الرئيس�ية التي يناقشها هذا الموضوع هي أن العوامل 
مثل درجة حرارة الس�ائل والتحريك يؤثران في معدل ذوبان 

المادة المذابة. 

الأهداف التعليمية:

• 6Cc5  يستكش�ف كيفي�ة ذوبان بع�ض الم�واد الصلبة في 	
الم�اء لتش�كل محالي�ل، وأّن�ه عل�ى الرغم م�ن أّن 
المادة الصلبة لم تعد مرئية إال أنها ال تزال موجودة.

• 6Ep4  يتنب�أ بم�ا س�يحدث بن�اًء عل�ى المعرف�ة العلمية 	
والفهم.

• 6Ep2  يجم�ع األدل�ة والبيانات الختبار األف�كار بما في 	
ذلك التنبؤات.

• 6Eo8  يقترح ويقّيم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة 	
العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.

• 6Eo9 يحدد كيف وما إذا كانت األدلة تدعم أي توقع.	

• 6Eo3  يس�تخدم الج�داول والتمثي�ل البيان�ي باألعم�دة 	
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

• 6Eo6  يح�ّدد األنماط ف�ي النتائج والنتائ�ج التي ال تبدو 	
مالئمة للنمط.

• 6Ep5  يختار األدلة التي عليه جمعها الس�تقصاء سؤال، 	
ويتأكد من جمع األدلة الكافية.

• 6Eo1  يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوعة م�ن المالحظات 	
والقياس�ات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة 

بشكل صحيح.

• االس�تنتاجات 	 الس�تخالص  النتائ�ج  يس�تخدم   6Eo7
وتقديم المزيد من التنبؤات.

التكامل:

• م�ادة 	 م�ع  تتكام�ل  الت�ي  المعلوم�ات  بع�ض  توج�د 
الرياضي�ات ف�ي أوراق العم�ل 3-6أ و 3-6ج، والت�ي 
يرس�م فيها الطالب ويفسرون الرسوم البيانية ويحسبون 

المتوسطات.
اأفكار للدر�س:

• اب�دأ الحصة بمناقش�ة صور محمد مع جدت�ه الموجودة 	
في كتاب الطالب. اس�أل الطالب عن س�بب مرارة طعم 
الش�اي. ماذا يمكن لمحمد أن يفعل ليجعل الشاي حلو 

المذاق؟ يميل الطالب إلى اس�تخدام معرفتهم الس�ابقة 
وخبراته�م القت�راح أنه يج�ب تحريك الش�اي. في هذه 
المرحل�ة يمكن�ك الش�رح داخ�ل الصف الختب�ار هذه 
الفكرة باستخدام محلول بلورات برمنجنات البوتاسيوم 
والماء. تمثل البلورات مثااًل جيًدا لعرض عملية الذوبان 
بصورة مرئية. وّضح أن تحريك المحلول يجعل المزيد 
من الم�ادة المذابة على اتصال م�ع المذيب مما يجعلها 

تذوب أسرع. 

• ناقش اس�تخدامنا للماء الس�اخن من أجل عمل الش�اي 	
والقهوة، واس�أل الطالب عن الس�بب. بع�د ذلك دعهم 
يحلون نش�اط 3-6 ف�ي كتاب الطالب ال�ذي يكتب فيه 
الطالب تنبؤاتهم ثم يس�تخدمون أدوات بسيطة الختبار 
تنبؤاته�م عن طري�ق مقارنة الزمن المس�تغرق في ذوبان 
الس�كر ف�ي الم�اء الداف�ئ والب�ارد. بمج�رد أن ي�دّون 
الطالب مالحظاتهم، يجب أن يجيبوا عن األسئلة 3-1 
الت�ي تناق�ش مهارات االس�تقصاء العلم�ي، اقترح وقيم 
تفس�يرات التنبؤات باس�تخدام المعرفة العلمية والفهم، 
ووض�ح إذا كان�ت النتائج تدعم التنب�ؤات وكيفية ذلك، 
واس�تخدم النتائ�ج الس�تخالص االس�تنتاجات وعمل 

المزيد من التنبؤات. 

• ناقش مالحظات الطالب واش�رح كيف أن درجة حرارة 	
المذي�ب تكون بمثابة عامل آخ�ر يؤثر على ذوبان المادة 
المذابة بش�كل أسرع. بصفة عامة، تذوب المادة المذابة 
في المذيب الدافئ أسرع من المذيب البارد حيث تكون 

الجزيئات ذات طاقة حركية أكبر في المذيب الدافئ. 

• يمكن أن يحل الطالب ورقة العمل 3-6أ التي يفسرون 	
فيه�ا أحد الرس�وم البيانية التي توضح نتائ�ج تأثير درجة 
الحرارة عل�ى الذوبان. يمكن للط�الب في ورقة العمل 
3-6 ج المقترح�ة كواج�ب منزلي تطوي�ر مهاراتهم في 

رسم المخططات البيانية وتحّديد أنماط النتائج. 

مالحظات حول الأن�سطة العملية:

تجربة عر�س

ستحتاج إلى: 
• ماء	
• بلورات برمنجنات البوتاسيوم	
• كؤوس زجاجية	
• ملعقة	
• مخبار مدرج.	

اس�تخدم اثنين من الكؤوس الزجاجي�ة، ثم قس وصب نفس 
كمية الماء في كل كأس. 
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أضف ملعقة صغيرة من بلورات برمنجنات البوتاس�يوم لكل 
كأس زجاجية.

حرك كأًسا واحدة دون األخرى. 

اجع�ل الطالب يالحظون الكأس التي ت�ذوب فيها البلورات 
أسرع ويحددونها.

اطل�ب إليه�م أن يذكروا ما إذا كان ه�ذا االختبار عاداًل أم ال، 
مع ذكر األسباب.

ما االستنتاج الذي يمكن أن يتوصلوا إليه من مالحظاتهم؟ 

ن�ساط 6-3

تحتاج كل مجموعة إلى: 
• سكر	
• كؤوس زجاجية	
• ماء بارد	
• ماء ساخن	
• ملعقة صغيرة	
• مخبار مدرج	
• ساعة إيقاف 	
• مقياس حرارة كحولي )ترمومتر(	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب.

الأمن وال�سالمة:
الحظ أن مقياس الحرارة الزئبقي غير مناسب 
لالس�تخدام في م�دارس الحلق�ة الثانية حيث 
ال يوج�د وع�ي كاٍف لتطهير ُس�ّمية الزئبق إذا 
انكس�ر مقي�اس الح�رارة. اس�تخدم مقي�اس 

الحرارة الكحولي بداًل من ذلك.

يجب أن يكون الماء الساخن المستخدم »تتحمله اليد«، مثل 
الم�اء من الصنبور الس�اخن، وأال يكون م�اًء مغلًيا. يجب أن 
تك�ون درجة حرارة ماء الصنب�ور حوالي C°50 ليس أكثر من 
ذل�ك.  إذا أردت التوس�ع ف�ي هذا النش�اط ع�ن طريق قياس 
وق�ت الذوب�ان ف�ي درج�ات ح�رارة أخ�رى، يمكنك ش�رح 
ذل�ك ف�ي الحصة ودع الط�الب يس�جلون النتائج. ب�داًل من 
ذل�ك، يمكن�ك تقديم الماء الس�اخن من اإلبري�ق الكهربائي 

واإلشراف على صّبه في الكؤوس لكل مجموعة. 

وللتوس�ع ف�ي النش�اط أكث�ر، يمك�ن للط�الب أن يرس�موا 
مخطط�ات بياني�ة للنتائج. س�يتيح ذل�ك فرصة لمناقش�ة نوع 
المخطط البياني الذي يجب أن يرس�موه. على سبيل المثال، 

إذا كان�ت درج�ة الح�رارة ه�ي العام�ل المتغير، فإن الرس�م 
البيان�ي الخطي ق�د يكون مناس�ًبا حيث يتمك�ن الطالب من 
ق�راءة المخطط والتعرف على ما يمك�ن أن يحدث في نطاق 
م�ن درجات الح�رارة المختلف�ة. إذا حدث الذوب�ان في ماء 
س�اخن فقط وتم�ت مقارنته بالماء البارد، فإن الرس�م البياني 
الخطي أو التمثيل باألعمدة يكون مناسًبا حيث ال يكون هناك 

نطاق لدرجات حرارة المختلفة. 

ورقة العمل 3-6ب

تحتاج كل مجموعة إلى: 
• مسحوق غسيل	
• كأس أو ملعقة قياس	
• ماء	
• موقد بنزن أو ابريق كهربائي	
• حامل ثالثي القوائم	
• شبكة حامل بنزن أو صفيح ساخن	
• كؤوس	
• مقياس حرارة	
• ساعة إيقاف.	

الأمن وال�سالمة:
يج�ب ارتداء نظ�ارات واقي�ة وقف�ازات عازلة 
للح�رارة عند اس�تخدام مواقد بن�زن مع تجنب 

لمس اللهب.

ن�ة من 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب.

ناقش مع الطالب كمية الماء ومسحوق الغسيل الذي يجب أن 
 250 mL يس�تخدمونه. ملعقة واحدة من مسحوق الغسيل في

من الماء هي الكمية المقترحة. 

يج�ب أخ�ذ أول قي�اس ف�ي م�اء غي�ر س�اخن. بع�د تحريك 
المخلوط، تختفي حبيبات المس�حوق ببطء وتكّون مخلوًطا 
ضبابًيا قلياًل. اطل�ب إلى الطالب أن يواصلوا التحريك حتى 
يصبح�وا غير قادرين تماًما على رؤية حبيبات المس�حوق في 

الكأس. 

أش�رف على تس�خين الماء على موقد بنزن أو إبريق كهربائي، 
،30°C حيث تك�ون درجة الح�رارة المقترحة للقياس�ات هي 

ف�ي  المالب�س ع�ادة  C°60. ال تغس�ل  و   ،50°C40، و°C و 
درج�ات حرارة أعل�ى من ذل�ك ألن الح�رارة المرتفعة تتلف 

األقمشة أو تسبب تقلصها.
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يج�ب اس�تخدام كأس نظيفة ومس�حوق غس�يل ل�كل درجة 
حرارة معينة.

يمكنك التوسع في االستقصاء بأن تطلب من الطالب أن يرسموا 
مخطًطا يوضح نتائجهم. قد يكون ذلك رسًما بيانًيا خطًيا. 

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• يحت�وي الموق�ع التالي على أفكار ألبح�اث بديلة حول 	
العوامل التي تؤثر في معدل الذوبان.

h t t p : / / w w w. m i d d l e s c h o o l c h e m i s t r y. c o m /

lessonplans/chapter5/lesson6 
• يحتوي الموق�ع التالي على فيديو يوض�ح العوامل التي 	

تؤث�ر في مع�دل الذوب�ان ويمثل خلفي�ة معلوماتية مهمة 
للمعلمين.

http://www.youtube.com/watch؟v=t3PyKWbf_Rg 
• يحتوي الموق�ع التالي على فيديو يوضح تأثير التحريك 	

على الذوبان.
http://www.youtube.com/watch؟v=cF55VAk1Nlk 

• يحت�وي الموقع التال�ي على فيديو يوضح تأثير مس�احة 	
السطح على الذوبان.

http://www.youtube.com/watch؟v=Yb-TdSqmIvc 
• يحتوي الموق�ع التالي على فيديو يوضح تأثير التحريك 	

ودرجة الحرارة على الذوبان.
http://www.youtube.com/watch؟v=TO42FOay7rg 

التقييم:

• اطل�ب إل�ى الط�الب تقيي�م إجاب�ات بعضهم ف�ي ورقة 	
العم�ل 3-6ج باس�تخدام المعيار المح�دد في الجدول 

في السؤال السابع.
تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• الدراس�ي 	 التحصي�ل  ذوي  الط�الب  يح�ل  أن  يمك�ن 
ال�ذي  النش�اط،  كت�اب  ف�ي   6-3 تمري�ن  المنخف�ض 
يتي�ح لهم الفرص�ة لتدعي�م فهمهم لالختب�ارات العادلة 

والعوامل التي تؤثر على الذوبان. 
• يمك�ن للطالب ذوي التحصيل الدراس�ي المرتفع إتمام 	

ورق�ة العمل 3-6ب. وهي نش�اط عمل�ي يناقش نطاق 
واسع من مهارات االستقصاء العلمي.

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• غالًب�ا ما يختل�ط األمر على الطالب بين س�رعة الذوبان 	
وإذابة المزيد من الم�ادة الصلبة. من المهم التأكيد على 
أن ه�ذا الموض�وع يدور ح�ول جعل نفس كمي�ة المادة 

الصلبة الذائبة تذوب أسرع.

تحدث عن:
سؤال ذكاء. اسأل الطالب ما اإلجابة باعتقادكم ولماذا. 

القاع�دة العام�ة هي أن الم�واد الذائبة تذوب أس�رع في الماء 
الس�اخن، باستثناء الملح. يوجد فرق طفيف في معدل ذوبان 

الملح في الماء الساخن عن الماء البارد. 
اأفكار للواجبات المنزلية:

• ورقة العمل 3-6ج 	
الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 6-3
أ-   في كأس الماء الساخن. تتحرك الجزيئات   )1(
أس�رع عندم�ا تك�ون ف�ي الماء الس�اخن 
لذل�ك فإن جزيئات كل من المادة المذابة 
والمذي�ب يتص�الن م�ع بعضه�م البعض 

بسرعة أكبر. 
ب-  نعم / ال، وفًقا للتنبؤ.   

)2(  باس�تخدام نفس كمية المادة المذاب�ة والمذيب في 
كل اختب�ار، لم يتغير س�وى درجة ح�رارة الماء، أو 

التحريك. 
)3(  أن المادة المذابة تذوب أس�رع في الماء الساخن أو 

أن الحرارة تجعل المواد المذابة تذوب أسرع. 
الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 6-3

)1(  التحريك
كمية الماء، حجم الكؤوس   )2(

)3(  كمي�ة الم�ادة المذاب�ة، كأس واح�دة يت�م تحريكها 
واألخرى ال يتم تحريكها.

الكأس الذي ال يتم تحريكها.  )4(
الكأس�ين  الموج�ودة ف�ي  المذاب�ة  الم�ادة  )5(  ال. كمي�ة 
مختلف�ة. ف�ي االختب�ار العادل الب�د أن تك�ون جميع 

العوامل متشابهة تماًما عدا العامل الذي يتم اختباره.
الإجابات الخا�سة باأوراق العمل:

ورقة العمل 3-6اأ

ماء أ-   )1(
سكر ب-   

100°C أ-   )2(
50 sec ب-    
75 sec ج-   
10°C د-   

كمية السكر أ-   )3(
كمية الماء   

درجة حرارة الماء ب-   
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)4(  ي�ذوب الس�كر أس�رع كلم�ا ارتفعت درج�ة حرارة 
الماء.

تحريك المحلول.   )5(

ورقة العمل 3-6ب

)1(  على الطالب أن يطرحوا أفكارهم. اقترح فكرة:
 - يذوب مسحوق الغسيل أسرع في الماء الدافئ.

- يذوب مسحوق الغسيل أبطأ في الماء البارد. 
أ-   ذّوب مسحوق الغسيل في درجات حرارة   )2(
مختلفة لترى عند أي درجة حرارة يذوب 

أسرع.
الزمن الالزم لذوبان مسحوق الغسيل. ب-    

ج-  درجة حرارة الماء  
د-   كمية مسحوق الغسيل الذائبة، كمية الماء   

الذي يذوب فيها المسحوق.
أ-   قياس�ات الزم�ن الالزم لذوبان مس�حوق   )3(

الغسيل في درجات الحرارة المختلفة.
ب-   س�جل القياس�ات عند درج�ات الحرارة   

المختلفة أعد القياسات.
الغس�يل أس�رع كلم�ا  ج-  ي�ذوب مس�حوق   
ألن  وذل�ك  الح�رارة.  درج�ة  ارتفع�ت 

الحرارة تزيد من سرعة الذوبان.
)4(  مس�حوق الغسيل، ملعقة أو وعاء قياس، ماء، كأس 
زجاجية، موق�د بنزن، حامل ثالثي القوائم، ش�بكة 
حامل بنزن أو إبريق كهربائي، مقياس حرارة، ساعة 

إيقاف أو ساعة ذات عقرب ثواني. 
)6(  تلك هي النتائ�ج المحتملة. الح�ظ عناوين أعمدة 

الجدول. 

°C الزمن الالزم لذوبان درجة حرارة الماء
)sec( م�سحوق الغ�سيل

20 75

 3055

 4040

 5030

 60 20

)7(  تعتم�د اإلجابات عل�ى التنبؤات. يذوب مس�حوق 
الغسيل أسرع في الماء الدافئ. 

ورقة العمل 3-6ج

درجة الحرارة أ-   )1(
ب-   حددت الزم�ن الالزم لذوبان الس�كر في   

درجات الحرارة المختلفة.
العامل : الزمن واألداة: ساعة.  )2(

)3(  للتأكد من أن النتائج التي حصلت عليها نتائج موثوقة. 
أ-   يذوب الس�كر أس�رع كلما ازدادت درجة   )4(

الحرارة.
ب-   نعم. ف�ي اختب�ار واحد عند درج�ة حرارة   
C°40 يذوب السكر أس�رع )sec 15( عنه 
ف�ي التجارب األخ�رى عند درج�ة حرارة 

.)19 sec20 و sec( 40°C
أ-  )5(

 (C°) متو�سط الزمن الالزم درجة الحرارة
)sec( لذوبان ال�سكر

2030

3025

4018

5015

ب-   عنوان الرسم البياني: الرسم البياني الذي   
يوضح مع�دل ذوبان الس�كر في درجات 

الحرارة المختلفة

)s
ec

ر )
سك

ن ال
وبا

 لذ
رق

ستغ
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زم
ل ال

عد
م

)°C( درجة الحرارة
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20 30 40 50

20°C 50 و°C ج-   
)6(  تتس�بب درجة الح�رارة المرتفعة في س�رعة ذوبان 

السكر ، يذوب السكر أسرع في الماء الساخن. 

المو�سوع 3-7    كيف يوؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟

يتلخ�ص المفهوم الرئيس�ي الذي يدور حول�ه هذا الموضوع 
في أن مساحة السطح تؤثر على معدل الذوبان. 

الأهداف التعليمية:

• 6Cc5  يستكش�ف كيفي�ة ذوبان بع�ض الم�واد الصلبة في 	
الم�اء لتش�كل محالي�ل، وأّن�ه عل�ى الرغم م�ن أّن 
المادة الصلبة لم تعد مرئية إال أنها ال تزال موجودة.

• 6Ep4  يتنبأ بما سيحدث بناًء على المعرفة العلمية والفهم.	

• 6Ep5  يختار األدلة التي عليه جمعها الس�تقصاء سؤال، 	
ويتأكد من جمع األدلة الكافية.
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• 6Ep2  يجم�ع األدل�ة والبيانات الختبار األف�كار بما في 	
ذلك التنبؤات.

• 6Ep7 يختار األدوات التي يجب استخدامها.	

• االس�تنتاجات 	 الس�تخالص  النتائ�ج  6Eo7  يس�تخدم 
وتقديم المزيد من التنبؤات.

• 6Eo9 يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبًؤا ما، مبينًا كيف.	

• 6Eo3  يس�تخدم الج�داول والتمثي�ل البيان�ي باألعم�دة 	
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

التكامل:

• يتميز ه�ذا الموضوع بوجود س�ؤال تح�دث عن! الذي 	
يربط بين هذا الموضوع والمعرفة المس�بقة التي اكتسبها 

الطالب في الوحدة األولى عن الهضم. 

• يرسم الطالب رسوًما بيانية في نشاط 3-7 وورقة العمل 	
3-7 التي تمثل تكامال مع مادة الرياضيات. 

اأفكار للدر�س:

• حت�ى اآلن يعلم الطالب أن التحريك ودرجات الحرارة 	
العالية تس�رع من معدل الذوبان. يوجد عامل ثالث يؤثر 
في معدل الذوبان أال وهو حجم جزيئات المادة المذابة. 
عن�د فح�ص كمية مح�ددة م�ن الم�ادة المذاب�ة نجد أن 
الجزيئات األصغر لها مس�احة سطح كبيرة. ومع مساحة 
الس�طح األكب�ر، يمكن أن يك�ون هناك اتص�ال أكبر بين 
جزيئات المادة المذابة والمذيب. على سبيل المثال، إذا 
وضعت حبيبات السكر في كأس من الماء، فإنها تذوب 
أس�رع عما إذا وضع�ت نفس الكمية في ش�كل مكعب. 
وذل�ك ألن جمي�ع الجزيئ�ات الدقيقة لحبيبات الس�كر 
تكون لها مساحة سطح كلية أكبر من المكعب الواحد. 

• إن مساحة السطح مفهوم صعب الفهم في هذه المرحلة. 	
يمكن�ك مس�اعدة الطالب عل�ى اس�تيعاب المفهوم من 

خالل النشاط اآلتي: 

• A4. اطل�ب إليه�م أن 	 أع�ِط كل طال�ب ورق�ة طباع�ة 
يقيس�وا المس�افة حول حاف�ة الورقة ويدون�وا المقاس. 
ث�م اطلب اليه�م طي الورقة إلى نصفي�ن ويقطعونها إلى 
أربع�ة أجزاء. عليهم أن يقيس�وا المس�افة حول كل حافة 
م�ن حواف األربعة أجزاء ويجمعونها مًعا. هل المس�افة 
الكلية أكبر أم أصغر من القياس حول ورقة A4 الكاملة؟ 
يمكنه�م ط�ي وقطع األج�زاء إل�ى أنصاف م�رة أخرى، 
وحس�اب المس�افة الكلية للحواف والمقارنة بينها وبين 

المجموع الس�ابق. وعليهم أن يدرك�وا أنه كلما صغرت 
قطع الورق كانت المساحة الكلية حول الحواف أكبر. 

• اطل�ب إلى الطالب أن يفكروا في الموقف الموضح في 	
الصور الموجودة في ص58 من كتاب الطالب. لماذا ال 

يبدو طعم الشاي أحلى؟ 

• ثم يحل الطالب نشاط 3-7 في كتاب الطالب ويجيبون 	
فيه�ا مجموع�ة  الت�ي يس�تخدمون  ع�ن األس�ئلة 4-1 
كبي�رة من مه�ارات االس�تقصاء العلمي ويط�ورون منها 
المزي�د، ، حي�ث تتضم�ن اختيار الدليل ال�ذي يجب أن 
يجمعونه، والتفكير في التنبؤات، واختيار األداة، ورسم 

االستنتاجات من النتائج. 

• ناقش نتائج االس�تقصاء واش�رح كيف تذوب الحبيبات 	
أس�رع م�ن الجزيئ�ات الكبي�رة ألن الحبيب�ات الصغيرة 
تكون مس�احتها الكلية أكبر مما يجعل اتصالها بالمذيب 

أكثر من الحبيبات الكبيرة. 

• يمكن للطالب أن يعززوا من فهمهم لتأثير حجم الحبيبات 	
على الذوبان عن طريق إتمام ورقة العمل 7-3. 

مالحظات حول الأن�سطة العملية:

ن�ساط 7-3

سوف تحتاج كل مجموعة إلى: 
• ماء	
• بلورات سكر أو ملح ذات أحجام مختلفة	
• كؤوس زجاجية	
• ملعقة صغيرة	
• مخبار مدرج	

• ساعة إيقاف أو ساعة ذات عقرب ثواني.	

نة م�ن 4 أو 5  يج�ب أن يعم�ل الطالب ف�ي مجموعات مكوَّ
طالب.

كما اقترحنا في قس�م تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(، 
اطل�ب إلى الطالب العمل في مجموع�ات متفاوتة القدرات 
حت�ى يتمكن الط�الب ذوو التحصي�ل المرتفع من مس�اعدة 
غيرهم م�ن ذوي التحصي�ل المنخفض، وخاص�ة بالتخطيط 

لالستقصاء. 

يجب الحصول على مجموعة كبيرة من أحجام الحبيبات إذا 
أمك�ن. يمكنك عمل حبيبات أصغ�ر إذا كان لديك خالط أو 

أداة تحضير وتجهيز طعام. 

اقت�رح على الط�الب أن يقلبوا المحلول ليس�رعوا من ذوبان 
المادة الذائبة. 
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اطلب إلى الط�الب تبادل األدوار في مجموعاتهم لحس�اب 
الزمن الالزم لذوبان الحبيبات. 

ال�سبكة العالمية لالت�سالت الدولية )الإنترنت( 
:)ICT( وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت

• تج�د ف�ي الموق�ع التال�ي أف�كاًرا ألبح�اث بديل�ة حول 	
العوامل التي تؤثر في معدل الذوبان.

h t t p : / / w w w. m i d d l e s c h o o l c h e m i s t r y. c o m /

lessonplans/chapter5/lesson6 
التقييم:

ناقش إجابات نش�اط 3-7 الموجود في كتاب الطالب داخل 
الفصل واس�مح للطالب بالتحقق من عملهم بغرض التقييم 

الذاتي. 

تفريد التعليم )مراعاة الفروق الفردية(

• عل�ى الط�الب ذوي التحصيل الدراس�ي المنخفض أن 	
يعملوا م�ع الط�الب ذوي التحصيل الدراس�ي المرتفع 
الذي�ن م�ن الممك�ن أن يرش�دوهم ويس�اعدوهم ف�ي 

التخطيط لالستقصاء وتنفيذه في نشاط 7-3.

• س�يتم تحّدي الطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع 	
بسؤال »تحدث عن«. 

المفاهيم الخاطئة و�سوء الفهم

• قد تك�ون بحاجة إل�ى التمييز بي�ن العوام�ل التي تجعل 	
الم�واد تذوب أس�رع والعوام�ل التي تجع�ل المزيد من 
المادة يذوب. تتأثر كلت�ا العمليتين بالحرارة، لكن كمية 
المادة المذابة تتأثر أيًضا بنوع المادة المذابة. يتأثر معدل 
المادة المذابة بالتحريك وحجم الحبيبات، لكنه ال يتأثر 

بحجم المادة المذابة التي تذوب.

تحدث عن:

اطل�ب إلى الطالب أن يفكروا فيما يحدث لقرص الدواء في 
معدت�ك عندما تبتلع�ه. إنهم بحاجة للع�ودة بتفكيرهم إلى ما 
تعلموه عن الهضم ف�ي الوحدة األولى. العصارات الهضمية 
في المعدة تكّس�ر القرص إلى أجزاء صغيرة، تمر إلى األمعاء 

الدقيقة حيث تتكّسر أكثر ويتم امتصاصها في الدم. 

إذا كان الدواء بالفعل يذوب قبل أن يتم تناوله )مثل األقراص 
الف�وارة(، فإن�ه يتكون من العدي�د من الحبيب�ات الصغيرة أو 
األجزاء الصغيرة، ولي�س كقرص دواء واحد كبير. الحبيبات 
الصغيرة الذائبة س�هلة التكّسر في الجهاز الهضمي، مما يعني 
أنه يتم امتصاصها أس�رع في الدم وحملها إلى أجزاء الجس�م 

التي تحتاجها. 

اأفكار للواجبات المنزلية:

• التمرين 3-7 في كتاب النشاط. 	

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

ن�ساط 7-3

)1(  نع�م تدع�م األدل�ة التنب�ؤ الخ�اص ب�ي. الحبيبات 
الصغيرة تذوب أسرع. 

)2(  الحبيب�ات الصغي�رة ت�ذوب أس�رع م�ن الحبيب�ات 
الكبيرة/ يؤثر حجم الحبيبات على معدل الذوبان.
)3(   أعد االستقصاء عدة مرات باستخدام حبيبات ذات 

أحجام مختلفة من مواد أخرى.
)4(  ت�ذوب الحبيب�ات أس�رع عند اس�تخدام مس�حوق 

ناعم.

الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

تمرين 7-3

حجم الحبيبات  )1(
)2(  يق�ل الزم�ن ال�الزم للذوب�ان كلم�ا صغ�ر حج�م 

الحبيبات.
)3(  ت�ذوب الحبيب�ات األصغ�ر أس�رع م�ن الحبيب�ات 
الكبيرة./ يؤثر حجم الحبيبات في معدل الذوبان.

)4(  الب�د له�م م�ن اس�تخدام نفس كمي�ة الم�اء في كل 
اختبار.

  الب�د لهم من اس�تخدام نف�س كمية الس�كر في كل 
اختبار.

  البد لهم من تغير حجم حبيبات السكر المستخدمة 
في كل اختبار.

يستغرق السكر وقًتا أكثر للذوبان. أ-   )5(
ب-   تتحرك جزيئات الس�كر والم�اء أبطأ عند   
اس�تخدام الماء البارد. تحت�اج الجزيئات 
وقًت�ا أطول لتتداخ�ل فيما بينه�ا وتختلط 
الس�كر  ف�إن  لذل�ك  البع�ض،  ببعضه�ا 

يستغرق وقًتا أطول لكي يذوب.

الإجابات الخا�سة بورقة العمل
ورقة العمل 7-3

نتائج المجموعة أ.  أ-   )1(

ب-  الم�واد المذابة مثل الس�كر تذوب أس�رع   
في الماء الدافئ. 

حجم الحبيبات. ج-   
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أط�ول  وقًت�ا  الس�كر  بل�ورات  أ-   تس�تغرق   )3(
للذوب�ان عن الحبيبات لكن ليس أكثر من 
قطعة الس�كر. يرجع السبب في ذلك إلى 
أن الحبيب�ات الصغي�رة تذوب أس�رع من 
الحبيب�ات الكبيرة وبلورات الس�كر أكبر 

من الحبيبات لكنها أصغر من القطع. 
البيان�ي  الرس�م  أش�رطة  أط�وال  ب-   تتباي�ن   
لتوضح س�رعة ذوبان كل من قطع السكر 
وحبيبات�ه. )يعتم�د التمثي�ل البيان�ي على 

تنبؤات الطالب(
)4( تذوب الجزيئات الصغيرة أسرع من الجزيئات الكبيرة. 

        يذوب السكر أسرع عند استخدام الماء الدافئ. 

المو�سوع 3-8 تحقق من تقدمك

الأهداف التعليمية:

• يراجع ما تعلمه في هذه الوحدة.	

اأفكار للدر�س:

• اطلب إل�ى الطالب اإلجاب�ة عن األس�ئلة في صفحات 	
»تحقق من تقدمك« في كت�اب الطالب )الصفحات 60 
- 61( و»المراجع�ة اللغوية« في الصفحة 40 من كتاب 

النشاط. 

الإجابات الخا�سة باأ�سئلة كتاب الطالب:

أ-   تغي�ر غي�ر قاب�ل للعك�س. ال يمك�ن أن    )1(
يتح�ول الفش�ار م�رة أخ�رى إل�ى ش�كله 

األصلي. 
ب-   الحرارة  

ش�كل  ف�ي  ولكن�ه  ُفش�اًرا  ي�زال   ال  ج-   ال.   
مختلف.

التسخين  الفشار ذرة   د-   

أ-  مخالي�ط قابل�ة للذوبان: المل�ح مع الماء   )2(
مخالي�ط غي�ر قابل�ة للذوب�ان: الرمل مع 

الماء والدقيق مع الماء والفول مع الماء 
ب-  يعتب�ر الملح مع الماء محلواًل. ال يمكن رؤية   

المادة الصلبة بعد اآلن والمخلوط شفاف. 
ج-   يعتب�ر الرمل مع الم�اء والدقيق م�ع الماء   
محالي�ل معلقًة. ال يزال من الممكن رؤية 
الم�ادة الصلب�ة والمخل�وط  م�ن الدقي�ق 
والماء ضبابي. ترس�ب الرمل في األسفل 

وال يزال من الممكن رؤيته.
د-  عن طريق الترشيح  

هـ-  عن طريق الفرز والغربلة   
المادة المذابة: مسحوق الجيلي أ-    )3(

المادة المذيبة: الماء ب-    
ج-    

جزيئات ماء
الجيلي

التحريك، درجة الحرارة  د-    
أ-   أنا أس�أل س�ؤااًل: كيف يمكنن�ي معرفة ما   )4(

إذا كان الرمل يذوب في الماء أم ال؟ 
المطلوب�ة  والم�واد  األدوات  ب-   ح�ددت   

إلجراء التجربة. 
ج-  أحض�رت كأًس�ا م�ن الزج�اج، وملعق�ة   

صغيرة، وكأًسا من الرمل.
أضفت كمية من الماء في الكأس. د-   

هـ-  وضعت ملعقة صغيرة من الرمل في الماء   
وحركته.

و-  بعد 10 دقائق ترسبت طبقة من الرمل في   
قاع الكأس.

ز-  تعلم�ت أن الرمل ال يمك�ن أن يذوب في   
الماء.
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الإجابات الخا�سة بتمارين كتاب الن�ساط:

المراجعة اللغوية

يعتبر غليان الماء تغيًرا قابًل للعكس.  )1(
)2(   يعد صدأ الحديد تغيًرا غير قابل للعكس.

)3(  الس�كر المذاب في الشاي يعد مثاالً على المخلوط 
والمحلول.

)4(  يـذوب الس�كر عند خلطه مع الش�اي ويصبح جزًءا 
منه.

)5(   يمكن اس�تخدام غربال لفصل مخلوط من الحصى 
والرمل.

ـح حيث  )6(   يمكن فصل الرمل عن الماء بواس�طة مرشِّ
يمر الماء من خالله وال يمر الرمل.

ال يذوب الطبشور في الماء ألنه غير قابل للذوبان.    )7(
مخلوط  الدقيق والماء ضبابي ألنه معلق.    )8(

يذوب السكر في الشاي ألنها مادة قابلة للذوبان.   )9(
)10(   كوب الش�اي، يكون الش�اي هو المذيب و الس�كر 

المذاب هو المادة المذابة. 
)11(  ال يمكن رؤية السكر المذاب في الشاي ألن الشاي 

له مظهر متجانس. 
الماء مادة نقية لكن الشاي مخلوط.  )12(
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ورقة العمل 1-3

ا�ستق�ساء التغيرات التي تطراأ على المواد
االسم:   التاريخ: 

هذا نشاط عملي.

سيقوم ُمعلِّمك بإشعال الشمعة ويضع ملعقة معدنية فوق اللهب.   )1(

الحظ ماذا سيحدث بعد بضعة دقائق.    

أ-   اذكر تغيًرا واحًدا قاباًل للعكس تمت مالحظته عند   

احتراق الشمعة.   

  

ب-   اذكر تغيًرا واحًدا غير قابل للعكس تمت مالحظته عند احتراق الشمعة.  

ضع ملعقتين صغيرتين من بيكربونات الصوديوم في الكأس.  )2(

ٌصْب بعض الخل في الكأس.    

الحظ ماذا يحدث.    

أ-   ِصف ما الحظته في الكأس بعد إضافة الخل.   

ب-   هل تغيَّر كل من الخل وبيكربونات الصوديوم عندما تم خلطهما مًعا؟  

ج-  هل تكّونت مادة جديدة؟  

د-   هل يعتبر هذا التغير قاباًل للعكس؟ وّضح إجابتك.   

ر  التحدي: ما هي المادة الجديدة التي تعتقد أنه س�يتم تكوينها عند خلط بيكربونات الصوديوم مع الخل؟ إضاءة: فكِّ
فيما يجعل عجينة الكعك ترتفع أثناء وضعها في الفرن. 

اقترح طريقة للتأكد من صحة نتائجك. 

ستحتاج إلى:
• شمعة	
• أعواد ثقاب	
• بيكربونات الصوديوم )صودا الخبز(	
• خل	
• ملعقة صغيرة	
• كأس زجاجية	
• ملعقة معدنية	
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ورقة العمل 2-3

ف�سل المخاليط

االسم:   التاريخ: 

هذا نشاط عملي.

اخلط ما يلي:  )1(

رمل مع برادة الحديد أو دبابيس   

الفول مع الدقيق   

الفول مع األرز   

اختر األدوات التي ستحتاجها لفصل كل مخلوط.  )2(

واآلن افصل المخلوط.   

امأل الجدول.

طرق الف�سل المخلوط

ستحتاج إلى:
• رمل	
• برادة الحديد أو دبابيس خياطة	
• فول	
• دقيق	
• أرز	
• كؤوس زجاجية	
• غربال	
• مغناطيس	
• وعاء	
• مخبار مدرج أو ملعقة. 	
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ورقة العمل 3-3

مالحظة المخاليط ور�سمها 
االسم:   التاريخ: 

هذا نشاط عملي.

ارسم كل مخلوط .   )1(

ستحتاج إلى:

• مخلوط من الملح والماء	
• مخلوط لمسحوق شراب بارد	
• مخلوط من بلورات برمنجنات 	

البوتاسيوم والماء
• مخلوط من الفلفل والماء	
• مخلوط من الطباشير أو مسحوق بودرة 	

التلك والماء
• ملعقة صغيرة	

أ-   ما المواد القابلة للذوبان في الماء؟   )2(

ب-   كيف عرفت ذلك؟   

أ-    ما المواد غير قابلة للذوبان في الماء؟   )3(

ب-  كيف عرفت ذلك؟   

ى المخلوط المكّون من مادة غير قابلة للذوبان ومادة سائلة؟ ج-   ماذا ُيسمَّ   
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ورقة العمل 3-5اأ

ما الذي تعرفه عن المحاليل؟ 

االسم:   التاريخ: 

أجب عن األسئلة اآلتية. 

أضافت نور ملعقة واحدة من الملح إلى الماء وحركتها. ذاب الملح بالكامل.   )1(

أكمل الجمل من خالل وضع خط تحت الكلمة الصحيحة.   

الملح قابل للذوبان/غير قابل للذوبان في الماء. الماء مادة مذيبة/مادة مذابة. الملح مادة مذيبة/مادة مذابة.   
ب له مظهر ضبابي/متجانس. لفصل الملح عن الماء سوف تقوم  ُيشكل مخلوط الملح والماء محلوالً/مركَّ

بترشيح/بغربلة/بتبخير المخلوط. 

أذابت نور بعض المواد وحصلت على النتائج التالية:  )2(

المادة 
الذوبان في الماء

يختفييطفو فوق ال�سائليطفو على ال�سطحيتر�سب في القاع

✓رمل 

✓مسحوق الكبريت

✓كبريتات النحاس

✓طباشير 

✓سكر 

استخدم المعلومات الموجودة في الجدول لإلجابة عن األسئلة التالية:  

اذكر ثالث مواد غير قابلة للذوبان. أ-   

اذكر مادتين قابلتين للذوبان. ب-   

ماذا يطلق على مخلوط كبريتات النحاس والماء؟ ج-    

)3(  تزيل سوائل الكحول الميثيلي بقع الحبر المستعصية من بعض األسطح بينما ال يمكن للماء أن يزيلها. 
فّسر ذلك.
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)4(   اختلط كل من السكر )مادة قابلة للذوبان في الماء( مع الطباشير )غير قابلة للذوبان في الماء(. 
ِصف كيف يمكنك فصلهما لتحصل على بلورات السكر الجاف ومسحوق الطباشير الجاف. 

صنّف هذه المواد إلى مخاليط أو مواد نقية. ضع عالمة صح في العمود المناسب لكل مادة.   )5(

مادة نقيةمخلوطالمادة 

الماء 

القهوة 

الهواء 

الذهب 

الطين 
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ورقة العمل 3-5ب

ما كمية ال�سكر التي يمكن اأن تذوب في ال�ساي؟ 
االسم:   التاريخ: 

سّجل تنبؤاتك حول كمية السكر التي تظن أنها تذوب في mL 100 من الشاي.    )1(

ما المواد أو األدوات التي ستستخدمها؟   )2(

ما الذي سوف تقيسه؟    )3(

ما العامل الذي ستبقي عليه دون تغيير؟   )4(

ما العامل الذي ستغيره؟  )5(

أ-   هل كان تنبؤك صحيًحا؟ وّضح إجابتك.   )6(

ب-    استخدم النتائج للتنبؤ بكمية السكر التي تذوب في mL 250 من الشاي.    
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ورقة العمل 3-6اأ

تف�سير تمثيل بياني يو�سح زمن الذوبان
االسم:   التاريخ: 

أج�رى طالب الصف الس�ادس اختب�اًرا ع�اداًل للتعرف على 
تأثي�ر درجات الح�رارة المختلفة في معدل ذوبان الس�كر في 
الماء،  ورس�موا التمثي�ل البياني الخطي المقابل الذي يوضح 

النتائج التي توصلوا إليها.

أ-   ما اسم المادة المذيبة المستخدمة؟   )1(

ب-  ما اسم المادة المذابة المستخدمة؟    

أ-   عند أي درجة حرارة ذاب السكر أسرع؟   )2(

ب-  ما الزمن الالزم لذوبان السكر عند درجة حرارة C°40؟    

ج-  ما الزمن الالزم لذوبان السكر عند درجة حرارة C°20؟    

د-   عند أي درجة حرارة يذوب السكر أبطأ؟    

لكي يكون االختبار عاداًل، اذكر:  )3(

أ- عاملين احتفظ بهما طالب الصف السادس دون تغير.   

ب- عامل واحد تم تغييره.    

اكتب االستنتاج الذي توصلت إليه من هذا االستقصاء.   )4(

اذكر عاماًل واحًدا يزيد من معدل الذوبان.  )5(
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ورقة العمل 3-6ب

ا�ستق�ساء ذوبان م�سحوق الغ�سيل
االسم:   التاريخ: 

هذا نشاط عملي.

تقوم أم علي بغسل المالبس بالماء البارد. وجدت أن كمية مسحوق الغسيل التي وضعتها في الماء ال تذوب بالكامل. 
قالت إن ذلك  ُيعد إهداًرا لمسحوق الغسيل وأن المالبس ليست نظيفة كما ينبغي. هل يمكنك مساعدة أم علي؟

اقترح سبًبا لعدم ذوبان مسحوق الغسيل في الماء البارد.  )1(

 

أ-   كيف يمكنك إجراء اختبار حول ما إذا كان تفسيرك صحيًحا؟    )2(

ب- ما العامل الذي ستستقصيه؟    

ج- ما العوامل التي ستغيرها؟    

د- ما العوامل التي ستبقي عليها دون تغيير؟    

أ- ما الدليل الذي عليك أن تجمعه؟   )3(

ب-   كيف تتأكد من أنك جمعت أدلة كافية؟    

ج- تنبأ بالنتائج التي تظن أنك ستحصل عليها. اذكر سبًبا لتنبؤك.    
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اكتب قائمة بالمواد واألدوات التي ستستخدمها.   )4(

نّفذ استقصاءك.    )5(

سّجل نتائجك في الجدول.    )6(

هل تدعم هذه النتائج تنبؤك؟ وضح ذلك.   )7(
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ورقة العمل 3-6ج

تحّديد الأنماط ور�سم تمثيل بياني خطي 

االسم:   التاريخ: 

أج�رت ريم اس�تقصاًء يوضح كيف يذوب  الس�كر أس�رع في درجات الح�رارة المختلفة. أعادت االس�تقصاء مرتين  
وسّجلت النتائج في جدول. 

)°C( درجة الحرارة)sec( زمن  الذوبان)sec( زمن  الذوبان)sec( متو�سط الزمن  الالزم زمن  الذوبان
)sec( لذوبان ال�سكر

20302931

30252624

40201519

50151416

أ- ما العامل الذي غيرته ريم؟   )1(

ب-   كيف قاست تأثير التغير الذي عملته؟    

ما العامل الذي قاسته واألداة المستخدمة لقياسه؟   )2(

أعادت ريم اختبارها مرتين. وضح لماذا فعلت ذلك.   )3(

أ-  ما النمط الذي يمكنك رؤيته يف النتائج؟   )4(

ب-  هل توجد أية نتائج ال تتناسب مع النمط؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ما النتائج؟    

أ-   احسب متوسط درجات الحرارة المختلفة. أكمل العمود األخير من الجدول.  )5(

الالزم  الزمن  متوسط  مقابل  الحرارة  درجة  حدد  التالية.  الصفحة  في  للنتائج  خطًيا  بيانًيا  تمثياًل  ب-   ارسم    
للذوبان.
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ج-   عند أي درجة حرارة يذوب السكر   

أسرع؟    

أبطأ؟     

أ- اكتب استنتاجا عن استقصاء ريم.  )6(

 
 
 
 
 
 
 

قّيم عمل زميلك باستخدام الجدول التالي.   )7(

نعم اأو لال�سمة

هل تم تحديد درجة الحرارة على أنها هي العامل الذي غيرته ريم؟

هل تم تحديد زمن الذوبان على أنه هو التأثير الناتج عن العامل الذي غيرته ريم؟

هل تم تحديد الساعة على أنها هي األداة المستخدمة لقياس تغير زمن الذوبان؟

هل كانت ثقة ريم من النتائج سبًبا لتكرار االستقصاء؟ 

هل كان نمط النتائج والنتيجة التي ال تتناسب مع النمط محددة؟ 

هل تم حساب المتوسط الصحيح لكل درجة حرارة؟

هل يحتوي الرسم على عنوان؟

هل يفسر العنوان بشكل صحيح أن التمثيل البياني الخطي يوضح سرعة ذوبان السكر 
في درجات الحرارة المختلفة؟

هل توجد أربع نقاط بيانية موضحة؟

هل كل نقطة بيانية موضحة على الرسم الموضح بواسطة شبكة صغيرة أو نقطة؟

هل تم تمثيل جميع نقاط البيانات بشكل صحيح؟ 

هل ترتبط النقاط البيانية بشكل صحيح لتشكل خًطا؟ 

هل كانت درجات الحرارة التي يذوب عندها السكر أسرع وأبطأ موضحة؟ 

هل وضح االستنتاج أن السكر يذوب أسرع في الماء الساخن؟
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ورقة العمل 7-3

مقارنة معدلت ذوبان ال�سكر
االسم:   التاريخ: 

قارنت مرام وشمس الزمن الذي تستغرقه أنواع السكر المختلفة حتى تذوب في الماء الدافئ والماء البارد. لقد أجرتا 
اختباًرا عادالً. هذه هي النتائج التي توصلتا إليها. 

زمن  الذوبان )ب( )sec( زمن الذوبان )اأ( )sec ( �سكر

90150قطع السكر

4585حبيبات السكر

3050مسحوق السكر

أ- أي مجموعة من النتائج هي خاصة بالماء الدافئ؟  )1(

ب- كيف عرفت ذلك؟     

ج-   ما العامل اآلخر الذي يؤثر في عملية الذوبان التي قامت مرام وشمس باستقصائها؟   
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)2( ارسم تمثياًل بيانًيا باألعمدة يوضح النتائج.  

أ-   تنبأ بالمدة الالزمة لذوبان كال من حبيبات السكر الكبيرة  وحبيبات السكر الصغيرة )مسحوق السكر( في   )3(
الماء الدافئ والماء البارد. اذكر سبًبا لتنبؤك.   

ارسم تنبؤاتك في صورة تمثيل بياني باألعمدة.  ب-   

سّجل استنتاجين لهذا االستقصاء.  )4(
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