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 الحمد للّه ربّ العالمين، الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
 إلى معلّمي العلوم...

م لكم هذا الدليل اإلرشـادي لكتاب الصفّ السـابع، آملين االسـتفادة منه في إعـداد الدروس وتنفيذها،   نقدّ
ة. كأحد المصادر التي تساعد على تحقيق النتاجات التعليمية المرجوّ

 يحتـوي هـذا الدليل علـى معلومات، إلثراء حصيلة المعلّم فـي بعض المفاهيم العلميـة المتناولة في كتاب 
ن بعض أسـاليب  الصـف السـابع، والتوجيهات الالزمة لتنفيـذ التجارب العلمية بصـوره المثلى،كما أنّه يتضمّ
ومهارات التعلّم التي نأمل من خاللها تحقيق خطّة التطوير التربوي للتعليم في دولة الكويت، باإلضافة لتحقيق 
م هذا  مفهـوم التعلّـم من خالل العلوم، كأسـاس بنـي عليه المنهج الوطنـي القائم على الكفايات. ونحـن إذ نقدّ
م أمثلة واجتهادات ال نتوقّع منك الوقوف عندها فحسـب، بل االنطالق لتنمية خبراتك وإبراز  نـا نقدّ الدليـل، فإنّ
عة وبناء أدوات لتقويم المعايير  قدراتك اإلبداعية، لتحقيق المنهاج بأعلى كفاءة من خالل ابتكار األنشطة المتنوّ

المطلوبة لمتعلّمي الصفّ السابع.

واللّه نسأل التوفيق والسداد،
وآخر دعوانا أنّ الحمد للّه ربّ العالمين.

المؤلّفون

المقّدمة





كاشف 
بندكت
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ة .  1 ة بإجراء كلّ نشـاط أو تجربة مخبرية، وإرشـادات األمان والسالمة الخاصّ  اِقرأ التوجيهات الخاصّ
بها قبل حضورك إلى المختبر.

ـنْ علـى دراية بموقـع جميع أدوات األمان والسـالمة فـي المختبر وكيفيـة اسـتخدامها، بما فيها .  2  كُ
ليـة، ومطافـئ الحريـق، ومخـرج أو بـاب الطـوارئ، وخزانـة الغازات  صنـدوق اإلسـعافات األوّ

واألبخرة، ومحاليل غسل العيون وبطّانيّة. 
د على نفسك..  3 بًا وحسن اإلصغاء، واعتمِ ا ومرتَّ ا ومنظَّمً نْ هادئً كُ
اِرتـدِ معطـف المختبـر لحمايـة جلـدك ومالبسـك مـن الموادّ .  4

الكيميائية واألصباغ.
اِرتدِ النظّارة الواقية عند عملك بالموادّ الكيميائية أو عند إشعال .  5

الموقد.
ا قبل إجراء أيّ نشاط في المختبر وبعده..  6 اِغسل يديك جيّدً
دْ من نظافة جميع األدوات التي تستخدمها، واغسل األدوات الزجاجية قبل كلّ استخدام وبعده..  7  تأكَّ
قْ أيّ موادّ كيميائية ما لم يسمح لك معلّمك بذلك..  8 ال تشمَّ أو تتذوَّ
 ال تخلط أيّ موادّ كيميائية من تلقاء نفسك. فمعظم الموادّ الكيميائية في المختبر خطيرة أو قد تكون .  9

رة. متفجّ
اِحذر من أن تجرح نفسك أو زمالءك عند استخدامك المقصّ أو المشرط..  10
أبلِغ معلّمك في الحال عند حدوث أيّ حادث عارض أو طارئ في المختبر..  11
 ال تمسـك أدوات زجاجيـة مكسـورة بيدك مباشـرة وال تتركها فـي المختبر، بل تخلَّـصْ منها في .  12

ص لها.  الصندوق المخصَّ
ـمْ بتنظيـف األدوات ومـكان عملك .  13 قُ

قبل مغادرتك المختبر.
ا من إطفاء المواقد المشتعلة .  14 دً نْ متأكّ  كُ

وإغالق محابس الغـاز وصنابير المياه 
قبل مغادرتك المختبر.

مفهوم األمن والسالمة
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هم يتناقشون في مجموعات. تعرض كلّ مجموعة  عْ ناقِش متعلّميك حول أسلوب البحث العلمي ودَ
لت إليه لنصل إلى مفهوم البحث العلمي. ما توصّ

ية أسلوب البحث العلمي: أهمّ
إثراء معلومات المتعلّم في مواضيع معيَّنة..  1
االعتماد على النفس في دراسة المشكالت وإصدار أحكام بشأنها..  2
دة في كتابة البحوث..  3 اِتّباع األساليب والقواعد العلمية المعتمَ
د على استخدام الوثائق والكتب ومصادر المعلومات والربط بينها للوصول إلى نتائج جديدة..  4  التعوّ

الخطوات التي يستخدمها العلماء في البحث العلمي:
ل ما يالحظ..  1 يسجّ
يضع فرضية..  2
ـة الفرضيـة)، ومن خاللهـا يضبط .  3 يضـع خطّـة (مجموعة مـن الخطـوات العلميـة الختبار صحّ

المتغيّرات.
مة. .  4 يختار األدوات المستخدَ
ل المالحظات..  5 يجمع البيانات ويسجّ
 ينظّـم البيانـات ويحلّلهـا للحصـول على .  6

ـة  النتائـج التـي مـن خاللهـا يثبـت صحّ
الفرضية أو خطأها.

يعرض االسـتنتاج بواسـطة تقرير سـهولة .  7
التقويم أو التجريب.

كيف يعمل العلماء في تفسير ما يثير اهتمامهم؟
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ل أن تستثير عقل المتعلّم..  1 حاوِ
ا عن المطلوب..  2 ق يهدف إلى اإلثارة. وقد يكون بعيدً عنوان مشوِّ
ي الـدرس وجـذب انتباههم وإثارة .  3 التمهيـد (تحفيـزي): الغرض منـه تهيئة أذهـان المتعلّمين لتلقّ

قهم وربط المعلومـات الجديدة بالمعلومات القديمة والخبـرات ذات الصلة، وفيها التحضير  تشـوّ
هم. النفسي لما سوف يأتيهم وإثارة حواسّ

وهـو مجموعة من األسـاليب واألنشـطة التـي يسـتخدمها المعلّم فـي بداية الدرس لغـرض تهيئة .  4
المتعلّمين للدرس الجديد، موضوع التعليم.

ل إلى المفهوم أو .  5 نشـاط التعلّم: مجموعة من األنشـطة االستقصائية أو االستكشـافية بهدف التوصّ
ي المطلوب  عهم على تقصّ ز الفضول وتشجّ الظاهرة أو الحقيقة العلمية، وغالبًا ما تكون أنشطة تعزّ
ل إلى  منهم، وتسـمح لهم فرصـة اختيار وفحص األدوات واكتشـاف الخطوات المطلوبـة بالتوصّ

النتيجة المطلوبة.
التطبيق الذاتي: تنمية المهارات تهدف إلى تنمية مهارات التفكير العليا. .  6

نهج التعّلم
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 يسـتخدم العلماء العديد من المهارات خالل ممارستهم طريقة األسلوب العلمي، فتساعدهم على 
جمع المعلومات واإلجابة عن األسئلة التي تشغلهم ومن هذه المهارات:

المالحظة: من أسهل وأهمّ الطرق لجمع البيانات 
حول شيء ما في الطبيعة هي المالحظة.

واحـدة مـن  فأنـت عندمـا تالحـظ، فإنّـك تسـتخدم 
حواسـك أو أكثر لجمع البيانـات لما يحيط بك ، مثل: 
ق أو الشـمّ أو السمع. وتزداد  البصر أو اللمس أو التذوّ
قدراتك على المالحظة حين تسـتخدم بعض األدوات 

.مثل : المجهر والترمومتر وأدوات قياس أخر
ر ما الـذي تتوقّع حدوثه فـي المسـتقبل وتبني التوقّعـات والخبرات  ـع : عندمـا تتوقّـع فإنّك تقـرّ التوقّ
د من  ر كيف يحدث شـيء ما؟ و لماذا؟ ولكـي تتأكّ والمالحظـات السـابقة. لذا فإنّك تسـتطيع أن تقـرّ

ا. ة توقّعك ال بد ّلك من أن تجري اختبارً صحّ
ر أحد التفسـيرات الممكنة لوقوع حدث ما.  صياغة الفرضيات: عندما تصيغ فرضية ما فإنّك حقيقة تقرّ
مت بها ال تأتي مـن الفراغ بل هي مبنية على المعلومـات والبيانات التي تعرفها  هـذه الفرضيـة التي تقدّ
د منها بالمالحظة أو  ر لماذا يحدث شـيء ما على الدوام وتسـتطيع التأكّ من قبل. ينبغي بالفرضية أن تقرّ
باالختبـار وال بـدّ من تأتي مالحظاتك وبحثـك عن البيانات أو نتائج تجاربـك متوافقة لفرضيتك لكي 
ة ثانية أو أن  ا إذا جاءت غير متوافقة فإنّه ينبغي عليك مراجعة ما افترضته مرّ تها. أمّ ن من تأكيد صحّ تتمكّ

.م بفرضية أخر تتقدّ

المهارات العلمية
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ة فرضية ما أو توقّع شيء ما؟ االختبار أو تصميم التجارب: ما الطريقة الفضلى للتأكد من صحّ
إذا كانت إجابتك هي طرح األسئلة فإنّك تكون قد سلكت المسار الصحيح. ففي حياتك اليومية تطرح 
ة من طرح  نك الدراسـة العملية للعلـوم العامّ العديـد من األسـئلة لتجمع البيانات عن شـيء مـا. فتمكّ

األسئلة ثمّ الوصول إلى إجاباتها الصحيحة.
ة هي االختبار أو تصميم االختبارات. ومن أفضل الطرق المتّبعة في الدراسة العملية للعلوم العامّ

مـا الذي يفعله العلماء عندما يختبرون؟ وما الذي سـتفعله لكي تختبر؟ اإلجابة الصحيحة عن هذين 
السؤالين هي التخطيط الدقيق إلجراء مجموعة من األنشطة أو الخطوات.

تسجيل البيانات وتنظيمها: عليك تسجيل جميع المالحظات أو القياسات التي تمّ الحصول عليها أثناء 
لتها في شـكل جداول أو بطاقات أو  إجراء التجارب. ويعقب هذه الخطوات تنظيم البيانات التي سـجّ

أشكال بيانية أو أشكال تخطيطية.
د تسجيل البيانات وتنظيمها  تحليل البيانات وتفسيرها: بمجرّ

ق مـن توافقها مع  عليك دراسـتها بالتحليل والتفسـير لكي تتحقّ
تهـا أو مراجعتها  د من صحّ توقّعـك أو فرضيتك. وبالتالـي التأكّ

.لتعديلها أو وضع فرضية أخر
االسـتنتاج: يأتي االسـتنتاج في النهاية مبنيا على ما أسـفرت عنه 
ن حلّ الموضوع أو المشكلة المعنية بالدراسة  النتائج وهو يتضمّ

تها. د من صحّ أو التأكّ
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ه نحو مشكلة معيَّنة حتّى تضع المتعلّمين في دور   في المشروع العلمي تجري عملية استقصاء موجَّ
ال لحلّ المشكالت واتّخاذ القرار، وهو يهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية معيَّنة تُضاف إلى المتعلّم  فعّ
ق التكامل بين فروع الموادّ الدراسـية،  مـن خالل المنهج الدراسـي. كمـا أنّ هذا النوع من التعلّـم يحقّ

ة دراسية. بحيث يُظهر ناتج التعلّم ألكثر من مادّ
مراحل المشروع العلمي

ي الرغبة في الحصول على المعلومات حول موضوع بوسـائل مختلفة، .  1 اِختيار المشـروع: وهو ينمّ
مثل عرض فيلم، القيام برحلة، مقاالت، صور.

دّ هذه المرحلة من أهمّ المراحل التي ينبغي البحث .  2 عَ مناقشـة المشـروع والتأكّد من أصالة الفكرة: تُ
ة عندما  ض المتعلّـم لموقف محبَـط، بخاصّ يـة ودقّة من قبـل المتعلّم، حتّـى ال يتعرّ فيهـا بـكلّ جدّ
ب التنبيـه إلى أنّ مصادر  يكتشـف أنّ فكرتـه ليسـت جديدة بعد أن قطع شـوطًا في بحثه، وهنا يتوجّ

المعلومات تنقسم إلى قسمين:
ـدة والموثَّقـة، كالكتـب العلمية، الموسـوعات، رسـائل *  ليـة: وهـي المصـادر المعتمَ مصـادر أوّ

الماجستير والدكتوراه أو أيّ موقع تعليمي أكاديمي مثل مواقع الجامعات.
ق من المعلومة المذكورة فيها، كالمنتديات والجرائد *  لية: وهي التي يستوجب التحقّ مصادر غير أوّ

والصحف.
نة بحث يدوية أو دفتر مالحظات .  3 نة البحث (Log Book): يجب على كلّ متعلّم استخدام مدوِّ مدوِّ

دة  دّ مسوَّ عَ لتسجيل جميع تفاصيل مشروعه؛ البيانات واإلحصاءات وتوثيق التجارب التي يقوم بها تُ
أو مرجـع لكلّ الموضوعات التي يبحـث فيها المتعلّم والمتعلّقة بموضـوع بحثه، وكذلك تحتوي 
نة على جميع التخطيطات والدراسـات التي يتطلّبها المشـروع مـن تجارب وقراءات وصور  المدوِّ

واستبيانات وإحصاءات.
ة مالحظات مهمّ

نة البحث اليدوية مع المتعلّم أثناء العرض.*  يجب أن تكون مدوِّ
ة، حيث من *   يجـب علـى المتعلّـم تدويـن اليوم والسـاعة التـي يجري فيها المشـروع فـي كلّ مـرّ

ة يجري فيها تعديل، ويتمّ حفظ  الضروري تكرار التجربة في أوقات مختلفة ومتفاوتة، وفي كلّ مرّ
نة والتي ستساعد المتعلّم عند أخذ اإلحصاءات. هذه المعلومات في المدوِّ

مشروع االستقصاء العلمي
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ر عن مد الوقت المطلوب لكلّ .  4 المخطَّط الزمني: هو تنظيم خطّ سـير عمل المشروع ورسم تصوّ
مرحلـة مـن البحث العلمي أمام المتعلّم، وال بدّ على المتعلّـم االلتزام به، فهو عبارة عن أداة تقويم 

سير العمل وتقويم خطّة التنفيذ على أن يتمّ مراعاة التالي في المخطَّط الزمني:
تقسيم البحث إلى مراحل بحسب قدرة المتعلّم.* 
التوزيع بما يتالءم مع متطلّبات كلّ مرحلة وفق الوقت الالزم لها.* 
توافق المخطَّط الزمني مع جدول المتعلّم وجعله يشعر بالراحة في الوقت نفسه.* 

جمع المعلومات والبيانات وتوثيقها: يجب على المتعلّم جمع معلومات واسـعة وشـاملة وبيانات .  5
ي الدقّة، ثمّ القيام بفرز المعلومات وإبعاد ما  دة مع تحرّ وإحصاءات عن موضوعه من مصادر معتمَ
ا عن حاجة البحث والتركيز على ما له عالقة مباشرة وقريبة من البحث وبعد ذلك تصنيف  دّ زائدً عَ يُ

يتها بالنسبة إلى موضوع البحث وترتيبها. المعلومات بحسب أهمّ
ة: تسـاعد ثقافة المتعلّم وإلمامه بالمشـكلة التي يناقشـها موضوع البحث على الوصول  مالحظة مهمّ

إلى الحلّ الصحيح.
خطوات العمل في المشروع: يتمّ تنفيذ المشروع وفق الخطوات التالية:.  6

مراجعة جميع المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها حول موضوع المشروع.* 
تحديد نقطة البداية للمشروع.* 
دت واالستعانة بخبير.*  جِ إضافة إجراء التجارب في المختبَر إن وُ
ن األدوات والعيّنات واالستبيانات.*  إعداد مخطَّط للبحث والدراسة يتضمّ
اب للبحث والفت للنظر، واستخدام مصطلحات تقنية واضحة.*  اِختيار عنوان جذّ
ا، وال *  ع من معلومات وبيانات سـابقً مِ بنى الجزء األخير مـن الفرضية على ما جُ إنشـاء الفرضيـة: يُ

ن الفرضية النتائج. تتضمّ
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إجراء التجربة:.  7
اِستخدام مخطَّط البحث الذي تمّ إعداده في البداية.* 
إعداد قائمة الموادّ وجمعها.* 
إجراء التجارب بدقّة شديدة.* 
إجراء التجارب بمهارة وعناية.* 
نة البحث وتسجيل النتائج.*  اِستخدام مدوِّ

نة:.  8 عرض البيانات باستخدام الجداول والرسوم البيانية الواضحة والملوَّ
الحرص على نقل البيانات بدقّة.* 
د من أنّ جميع البيانات صحيحة ومقروءة.*  التأكّ
إضافة كلّ التجارب واالختبارات إن أمكن.* 

تحليل البيانات:.  9
النتائج هي أرقام واقعية أو نتائج بحث.* 
تحليل البيانات هو تفسير للنتائج.* 
اِستخدام االستبانات وإحصاءات البحث:* 

االستبانات: •
بة. أ) تحديد بنود االستبانة المناسِ

ب) الحصول على المعلومات المطلوبة.
جـ) تلخيصها بشكل واضح في جداول أو رسم بياني.

د) اِستخدامها على شريحة كبيرة لضمان نتائج أفضل.
إحصاءات البحث: •

أ) تقيس األرقام وليس الرأي أو ماذا تريد.
ز على تحليل الواقع. ب) تركّ

جـ) يجب االعتماد على نتائج األرقام مهما كانت.
د) يجب استخدام الدالالت اإلحصائية.

هـ) يجب عرض النتائج بطريقة بسيطة ودقيقة.
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االستنتاجات والتطبيقات:.  10
ربط تحليل البيانات والنتائج بالفرضية.* 
إعطاء معلومات عن سبب حدوث النتائج، وماذا استفدت.* 
ما التطبيق الواقعي للمشروع البحثي؟* 

ـع له عنوان وهـو عنوان .  11 ن نـصّ تقرير المشـروع من أربع فقـرات ويوضَ  تقريـر المشـروع: يتكـوّ
المشروع، ويجب أالّ يتجاوز عدد الكلمات فيه ثماني كلمات مع وضع نقطة في آخر العنوان.

ل *  م فيهـا صيغة المضـارع، ويُفضَّ ن من ثالث جمل تُسـتخدَ ـل أن تتكوّ المشـكلة/ الهـدف: يُفضَّ
ح الجملـة الثانية ما يريد  ح الجملـة األولى المشـكلة والتجربة، وتوضّ المبنـي للمجهـول، وتوضّ

المتعلّم إثباته من تجربته، والجملة األخيرة غالبًا ما تكون الفرضية.
األدوات/ الطريقة: في هذه الفقرة يتمّ توضيح نقطتين: األولى تتعلّق باألدوات التي يمكن كتابتها * 

ة فاصلة أو حرف الواو)، والثانية تتعلّق باإلجراءات وتكون من جملة إلى  بشكل أفقي (بين كلّ مادّ
مة،  ح األدوات أو الطريقة المستخدَ م فيها الزمن الماضي وتوضّ ثالث جمل كحدّ أقصى، ويُستخدَ

ا. ، ثانيًا، …، وأخيرً الً م فيها أوّ كما يُستخدَ
ح فيهـا نتائج التجربـة، مع تحديد *  ن هـذه الفقرة من ثـالث إلى خمس جمـل تُوضَّ النتائـج: تتكـوّ

المتغيّرات التي قد تؤثّر على سير التجربة.
ح باختصار شديد ما *  الخاتمة ودراسات مستقبلية أخر: هي آخر فقرة في ملخَّص البحث، وتوضّ

ل أن تحتوي الخاتمة على ثالث  قد سـبق من استخالص االستنتاجات النهائية للمشـروع، ويُفضَّ
جمل.

الجملة األولى: يُعاد فيها صياغة الفرضية، وهل كانت مطابِقة لما تمّ اسـتنتاجه (مع تبرير السـبب * 
في النفي واإلثبات).

ح كيف يمكن مقارنة هذه التجربة بتجارب مماثِلة قرأ المتعلّم عنها.*  الجملة الثانية: توضّ
ح كيف قادت الفرضية إلى أسـئلة جديدة، مشـاكل أخـر أو فرضية جديدة *  الجملـة الثالثة: توضّ

ا إلى بحث جديد. ها منطلقً يمكن عدّ
ك. *  ن قائمة المراجع أسـماء الوثائق التي ليسـت من عمل المشارِ تحديد المراجع: يجب أن تتضمّ

ا في معرفة ما قـرأ المتعلّم. يجب إرفاق المراجع بورقة  فيرغـب العلمـاء والباحثون اآلخرون دومً
منفصلة.
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د من: ة: بعد االنتهاء من كتابة التقرير، يجب تنقيحه والتأكّ مالحظات مهمّ
ة الملخَّص من الناحية اللغوية.*  صحّ
مراعاة عالمة الترقيم (الفاصلة، النقطة، …).* 
 *.Times New Roman الطباعة بمسافة واحدة بين الحروف، مقاس الخطّ 12، نوعه
وجود مسافة مزدوجة بين الفقرات في الملخَّص.* 

وهـي .  12 ونتائجـه.  البحثـي  المشـروع  لعـرض  العـرض  لوحـة  م  تُسـتخدَ العـرض:   لوحـة 
أجـزاء  ثالثـة  مـن  العـرض  لوحـة  ن  وتتكـوّ الفلّيـن،  مـن  مصنوعـة  تكـون  مـا  غالبًـا 
 ، المـوادّ الفرضيـة،  الهـدف،  (المشـكلة،  العلمـي  البحـث  أساسـيات  عليهـا  ـق  يُلصَ
التطبيقـات). االسـتنتاج،  النتائـج،  البيانـات،  تحليـل  البيانـات،  اإلجـراءات،  المتغيّـرات، 

ية لوحة العرض؟ ما أهمّ
دة لتوصيل فكرة البحث بشـكل علمي وبتسلسـل منطقي، وهي *  دّ لوحة العرض وسـيلة مسـاعِ عَ تُ

ا بحدّ ذاته (أي يجب عدم التكلّف فيها بشكل كبير بحيث يطغى الجانب الجمالي على  ليست هدفً
المحتو العلمي).

التعامـل مـع لوحة العرض أثناء العرض مهمّ جدا بحيـث ال ينصبّ كلّ تركيز المتعلّم عليها. وفي * 
الوقت نفسه ال يُحبَّذ تجاهل وجود لوحة العرض.

يجب على المتعلّم أثناء شرحه مشروعه أن يتّبع التسلسل المنطقي نفسه في لوحة العرض.* 
رة خاليـة من األخطـاء اللغوية *  يجـب علـى المتعلّم اسـتخدام لغـة علمية بسـيطة وجمـل مختصَ

واإلمالئية.
ا *  ل بدقّة المصدر على أن يكون مصدرً في حال االسـتعانة ببيانات مسـتقاة من موقع أو كتاب يسجّ

ا منه. موثوقً
تصاميـم، *  صـور،  فيديـو،  (مقطـع  لعـرض  اآللـي  الحاسـب  جهـاز  اسـتخدام  للمتعلّـم  يحـقّ 

رسومات …) واألدوات الالزمة لشرح المشروع أمام لوحة العرض.



24

1تحديد سؤال مشروع االستقصاء العلمي
2وضع التوقّعات والتنبّؤات للحلول

3التخطيط لمشروع االستقصاء العلمي (التصميم)
4تحديد األدوات والمساحة والوقت لمشروع االستقصاء العلمي

5تنفيذ مشروع االستقصاء العلمي
6كتابة البيانات والمشاهدات

7تحليل النتائج وتفسيرها
8اإلجابة عن السؤال وتسليم مشروع االستقصاء العلمي وتقييمه

مراحل مشروع االستقصاء العلمي
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نطاق القيم الشخصية:
د االنتقـال من تحقيـق القيـم واالتّجاهات من  ـا، ويؤكّ ـا واضحً  يهتـمّ المنهـج بهـذا النطاق اهتمامً
خـالل العلـوم الموجودة فـي المجتمـع والمألوفـة لـد المتعلّـم Familiarity Society والدور هنا 
  واضـح للمعلّـم، علـى تحقيقهـا من خـالل تعلّم العلـوم التي قد تكـون غيـر مألوفة لديه بـل وتتعدّ
حدودهـا إلـى غير المحلّية والعالميـة، ويتمّ تناول قضايا حوله مرتبطة بالعلـوم وموجودة في المجتمع 
ل المتعلّم إلى إصدار األحكام واتّخاذ قرارات بشأن تلك  (Socio-Scientific Issues SSI) حيث يتوصّ
القضايا من خالل طرح التسـاؤالت واإلجابة عنها من خالل مهارات تواصلية من نقاشـات ومناظرات 

ه للتعلّم. يحيط بها االحترام المتبادل للرأي والرأي اآلخر، ويكون دور المعلّم المشرف والموجِّ

نطاق الروابط:
ـطة يسـعى  سـها المتعلّم، في المرحلة المتوسّ دة بالموادّ األخر التي يدرّ  للعلـوم ارتباطـات متعـدّ
 حيث يكون متداخالً مع الموادّ األخر Science as the context المنهج إلى أن يكون العلوم كسياق

ا من تعلّمها، ويُستفاد منها في تعلّم العلوم كخطوة الحقة. وجزءً

القيم الشخصية والروابط 
أ من  جزء مهمّ ال يتجزّ

الدرس، الرجاء من المعلّم 
عدم إهماله والتركيز عليه.

ولها معايير تُقاس عن طريق 
جدول المعايير.

القيم الشخصية والروابط



الماّدة والطاقة
Matter and Energy



:   
Electricity  

:   
Air  

وحدة
الماّدة والطاقةالماّدة والطاقة

Matter and EnergyMatter and Energy



الكهرباء



الوحدة التعّلمية ا�ولى

الكهرباءالكهرباء
Electricity

   Static electricity

    Types of electric charges

     Lightning  thunder and lightning 
bolt

   Electric current

     Measurement of electric current

      
 

  Measurement of electric potential 
difference between two points

   Energy transformations

    Electricity at home
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الماّدة والطاقة

ـة األولـى: البحث عن الظواهر والطـرق والتغير في الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة،  الكفايـة العامّ
باستخدام األدوات المناسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الكهرباء

á«FÉHô¡μdG äÉæë°ûdG ´GƒfCG
Types of electric charges  

áæcÉ°ùdG AÉHô¡μdG
Static electricity

á≤YÉ°üdGh óYôdGh ¥ôÑdG
Lightning^ thunder and lightning bolt   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبين كيفية الحصول على الكهرباء 
الساكنة العمليات اِستطالع كيفية الحصول على 

الكهرباء الساكنة

يبين مصدر الكهرباء الساكنة 
وكيفية الشكف عنها الحقائق

اِستكشاف مصدر الكهرباء 
الساكنة وأنواعها وكيفية الكشف 

عنها

يدرك أهمية التدابير الوقائية 
لظاهرة البرق والصاعقة والرعد القيم إدراك أهمية التدابير الوقائية 

لظاهرة البرق والصاعقة والرعد

يعبر عن كيفية تفسير الكهرباء 
الساكنة من خالل كتابة فقرة بتعبير 
صحيح باستخدام التعلّم في مادة 

اللغة العربية
الربط

التعبير عن الحقائق بتفسير 
الكهرباء الساكنة من خالل كتابة 

فقرة بتعبير صحيح باستخدام 
التعلّم في مادة اللغة العربية
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áæcÉ°ùdG AÉHô¡μdGG

يقـوم المعلّم في البداية بعصف ذهني من خالل 
طرح أسـئلة عن ظواهر حياتية، الهدف منها معرفة 
المعلومـات السـابقة للمتعلّميـن عـن الشـحنات 

الكهربائية.
يناقش المعلّـم بعض الظواهر اليومية التي تحدث 

خالل الحياة اليومية كالتالي:
ا على سـجادة، وقـد احتكت *   هـل مشـيت يومً

قدمـك بنسـيجها، ممـا ولّـد شـرارة كهربائية 
ا آخر، أو مقبض  ظهرت عندما لمسـت شخصً

الباب؟
 هل تسمع صوت فرقعة خفيفة عندما تستيقظ * 

فـي الصبـاح وترفع الغطـاء (البطانيـة أو عند 
خلع بعض أنواع المالبس الصوفية)؟
يسرد المعلّم قصة تجربة العالم فرانكلين:

أجر العالم بنيامين فرانكلين تجربة على طائرة 
ا في  ورقيـة، حيث طير طائرة ورقيـة، وربط مفتاحً
نهايـة الخيـط المتصـل بالطائرة. وعندمـا اقتربت 
عاصفة رعدية من الطائرة، الحظ أن ألياف الخيط 
الرخـوة تنافـرت بعضها عن بعـض. وعندما قرب 
فرانكليـن إصبعـه مـن المفتـاح، الحـظ حـدوث 

شرارة كهربائية.
ينبـه المعلّم بـأن التجربة كانـت مجازفة خطيرة 
ومن حسـن حظ فرانكلين أنه نجا منها، فقد حاول 
أحـد العلمـاء إعـادة التجربـة ذاتهـا، إال أنـه مات 

ا من شدة الشرارة الكهربائية. مصعوقً
يـدون علـى اللوحـة المغناطيسـية مالحظـات 
مالحظاتـه  ليربـط  راجعـة،  كتغذيـة  فرانكليـن 

بمالحظات التساؤالت السابقة.
مالحظة: ممكن ذكر تطبيقات حياتية إضافية.
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الجـوارب *  التصـاق  ـا  أيضً الحظـت   لعلـك 
ا عند إخراجها من مجففة  أحيانًا ببعضها بعضً

المالبس.
 هـل الحظـت انجذاب شـعرك نحو المشـط * 

فـي يوم جـاف، أو انتصاب شـعرك بعد دلكه 
بالبالون؟

يحدد المعلّم بعض األنشـطة والتجارب العلمية 
للمتعلّمين لمعرفة سـبب تولّد الشرارة الكهربائية 
عن طريق التسـاؤالت أو حل المشكالت قبل بدء 

النشاط.
ا من الماء .  1 ا خطيًا رفيعً كيف يغيّر البالون مسارً

الساقط من فتحة الصنبور؟
البالسـتيكية .  2 المسـطرة  تجـذب  كيـف 

قصاصات الورق؟
المجموعـات،  علـى  األدوات  المعلّـم  ع  يـوزّ
النشـاط،  إلجـراء  فرصـة  المتعلّميـن  ويعطـي 

والمالحظة واالستنتاج.

∂dódÉH Üô¡μàdG ∞ p°ûàcpGpG

األدوات: بالون، صنبور ماء، قطعة من الصوف
الخطوات:

افتح صنبور الماء..  1
تحكم باندفاع الماء لتحصل على خيط رفيع .  2

من الماء.
ب البالون من خيط الماء، والحظ..  3 قرّ
قم بدلك البالون بقطعة من الصوف..  4
ب البالون من خيط الماء..  5 قرّ

الحظ انجذاب البالون إلى الجدار..  6
األدوات:  قصاصـات ورقيـة مـن الخرامـة عددها 
(15-20) قصاصة، مسطرة بالستيكية، 

قطعة من الصوف، قطعة من الحرير
الخطوات:

ضع (15-20) قصاصـة ورق مما ينتج عن .  1
استعمال الخرامة.

بها من قصاصات .  2 خذ مسطرة بالستيكية وقرّ
الورق، والحظ تأثيرها على القصاصات.

قم بدلك المسطرة بقطعة من الصوف..  3
ب المسـطرة البالسـتيكية مـن قصاصات .  4 قرّ

الورق.
الحظ تأثيرها في القصاصات..  5
ر ما سـبق بعـد دلك المسـطرة بقطعة من .  6 كرّ

الحرير.
يتابع المعلّم خطوات إجراء األنشطة:

:  عنـد تقريـب بالون منفـوخ ومدلـوك بقطعة  أوالً
مـن الصوف، لفترة زمنية، من خيط رفيع من 
الماء، ينحدر من الصنبور من دون مالمسته.

1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 

ينحرف الماء في اتجاه البالون.
نعم، تؤثر المسافة.

نعم، تؤثر سرعة تيار الماء.
ال ينحرف الماء في اتجاه البالون.
ال ينحرف الماء في اتجاه البالون.
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ثانيًا:  عند دلـك مسـطرة مصنوعة من البالسـتيك 
بقطعـة من الصوف لفترة زمنية، وتقريبها من 

قصاصات الورق من دون مالمستها.
1  . 

 
2  . 
3  . 

 
مالحظة:

ر  ممكـن تغيير قطعـة الدلك بأخر حريـر، ويكرّ
العمل ويالحظ.

ثالثًا:  عند دلك ساق من الزجاج بقطعة من الحرير 
لفتـرة زمنية، وتقريبها مـن قصاصات الورق 

من دون مالمستها.
1  . 

 
2  . 

 
3  . 
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للمسـطرة  الـورق  قصاصـات  تنجـذب 
البالستيكية.

ال تنجـذب قصاصـات الـورق للمسـطرة 
المعدنية.

للمسـطرة  الـورق  قصاصـات  تنجـذب 
البالستيكية.

ال تنجـذب قصاصـات الـورق للمسـطرة 
البالستيكية.

ينتج عـن عملية دلك األجسـام قوة جذب 
لألجسام الخفيفة.

موصلة غير معزولة.
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مالحظة:
ر العمل ويالحظ. ممكن تغيير قطعة الدلك بأخر صوف، ويكرّ

يناقش المعلّم المتعلّمين (تفكير ناقد).* 
- ما القو المؤثرة في قصاصات الورق قبل تقريب المسطرة إليها؟

- ماذا يمكنك أن تستنتج حول القو المؤثرة في هذه القصاصات بعد تقريب المسطرة البالستيكية؟
ضـع فرضيات توضح التأثير الذي أحدثته المسـطرة في القصاصات الورقية مسـتعينًا بإجاباتك عن * 

السؤالين السابقين.
على المعلّم، بعد تدوين المتعلّمين للمالحظات، أن يناقش المتعلّمين في ما يلي:

- ما سبب ظاهرة الجذب في التجارب السابقة؟
-  ومن المناقشـة، يتوصـل المتعلّمون إلى انحراف الماء باتجاه البالـون، وتجاذب قصاصات الورق 

إلى المسطرة البالستيكية، الموضحة في التجارب السابقة.
-  دليل على وجود قوة جديدة كبيرة نسـبيًا سـببت انحراف الماء باتجاه البالون، وانجذاب قصاصات 

الورق إلى المسطرة بمقدار أكبر من انجذابها إلى األسفل بفعل الجاذبية األرضية.
مالحظة:

إثراء المتعلّمين، في ما تختلف القوة الجديدة عن قوة الجاذبية األرضية؟
يحـدد المعلّم القو المؤثرة على األجسـام قبل وبعد الدلك (قوة الجاذبيـة األرضية وقوة الجذب) 
بـأن قـوة الجاذبية دائمة وال تتولّد من الدلك. وتؤثر بجذب األجسـام إلى األسـفل على عكس خاصية 

الجذب التي تتولّد من عملية الدلك. وتفقد خاصية الجذب بعد فترة من الزمن.
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قْ مـن فهمك»، خاصيـة الجذب  في فقـرة «تحقَّ
تتولّد نتيجة الدلك أو االحتكاك وتسـمى الكهرباء 
الساكنة. وتتولّد الشـحنات الكهربائية الناتجة عن 
عمليـة الدلك على أسـطح األجسـام، فتنتقل هذه 
الشـحنات المتراكمة عند مالمسـتها لجسـم آخر 
غير مشـحون. وهـذا االنتقال للشـحنات يسـبب 
حـدوث شـرارة كهربائيـة صغيـرة، وتسـمى هذه 

العملية التفريغ الكهربائي.
ا كهربائيًا بعد  وتسـمى األجسـام التي تبدي تأثيرً

الدلك األجسام المشحونة.
ويعتبر البالون المطاطي والمسـطرة البالستيكية 
أمثلـة عـن المـواد العازلة التـي ال تسـمح بانتقال 
الشـحنات الكهربائيـة، بـل تبقـى فـي مكانها عند 
 .موقع الدلك أو االحتكاك باسـتخدام مادة أخر
وهـذا يختلـف عند اسـتخدام المسـطرة المعدنية 
الموصلـة  المـواد  مـن  تعتبـر  التـي  (الحديـد)، 

للشحنات الكهربائية.
التكهرب بالدلك طريقة يتم فيها شحن األجسام 
الكهربائيـة  الشـحنات  تنتقـل  حيـث  كهربائيًـا، 
المتراكمـة علـى أسـطح األجسـام نتيجـة الدلك 
عند مالمسـتها لجسـم آخـر غير مشـحون. وينتج 
عن االنتقال شـرارة كهربائية صغيـرة نتيجة انتقال 
فـي  المختلفيـن  الجسـمين  بيـن  اإللكترونـات 

الشحنة.
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وفي النهاية، يستنتج المتعلّمون:
أنّ األجسـام تشـحن بعمليـة الدلـك، وينتج * 

عنهـا شـحنات كهربائية علـى كل من الدالك 
والمدلوك.

أنّ عملية الشـحن (دلك األجسام) هي فصل * 
للشحنات الكهربائية، وليس إنتاجها.

مالحظة:
يجـب علـى المعلّـم مراعـاة مـا يلـي، عنـد قيـام 

المتعلّمين بإجراء األنشطة والتجارب:
درجة شحن األجسـام ضرورية لنجاح غالبية * 

السـاكنة.  بالكهربـاء  تتعلـق  التـي  التجـارب 
فكلما اسـتطعنا نقل كمية أكبر من الشـحنات 
إلى الجسـم الذي نريد شحنه، تكون التجربة 

ا. أكثر نجاحً
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الحـرص علـى توفير الجـو الجاف عند عمليـة الدلك، ألنه عازل ويسـمح بتراكم كميـة كبيرة من * 
الشحنات.

الطريقة األسـهل لشـحن جسـم ما كهربائيًا هي الدلك أو الفرك أو الحك. لذا من المهم أن تكون * 
األجسام نفسها مصنوعة من مواد مناسبة للشحن بالدلك، وبأن يكون ألحد األجسام قابلية لفقدان 
الشحنات، وأن يكون لآلخر قابلية الستقبال الشحنات الفائضة (دلك البالستيك بالصوف)، (دلك 

البالون بالشعر).
تسخين ساق من األبونيت للتأكد من التخلص من الرطوبة، إلظهار النتائج.* 

األدوات: بالون، جدار الفصل، قطعة من الصوف
الخطوات:

خذ بالونًا وقربه من جدار الفصل، والحظ..  1
قم بدلك البالون بقطعة من الصوف..  2
قرب البالون من جدار الفصل..  3
الحظ انجذاب البالون إلى الجدار..  4

ض  نة على جسـمك حتّـى ال تتعرّ ـا على تفريغ الشـحنات السـاكنة المتكوّ اِحـرص دائمً
للصدمات الكهربائية الخفيفة.

ـذ تجربة لتقريـب بالونين مدلوكيـن إلى بعضهمـا، إلبعاد بالونيـن آخرين عن  ـم ونفِّ صمِّ
بعضهما.

ا ليبتعدا، وبقطعة من القماش أو بالشـعر  يمكن للمتعلّم أن يدلك البالونين ببعضهما بعضً
ليقتربا من بعضهما.



39

مالحظة:
معلومات إضافية عن الكشاف الكهربائي:

عبارة عن جهاز يتركب من وعاء زجاجي، له سـدادة من المطاط تنفذ منها سـاق معدنية، ينتهي طرفها 
ا، كاأللومنيوم أو  العلـوي بقـرص معدني، وينتهي طرفها السـفلي بورقتين رقيقتين من معدن رقيق جـدً

الذهب.

نوع الشحنة المتكونة على األجسام رمزهاأنواع الشحنات الكهربائية
نتيجة الدلك

تتولّد على ساق من الزجاج مدلوكة +الموجبة
بقطعة من الحرير

تتولّد على ساق البالستيك المدلوكة -السالبة
بقطعة من الصوف

الشحنات الكهربائية في األجسام
ما الشيء المشترك بينك وبين هذا الكتاب والمقعد الذي تجلس عليه؟* 

ا إلى درجة  أنت مكون من ذرات وهما كذلك. الذرة هي وحدة البناء لجميع المواد، الذرة صغيرة جدً
أنك ال تستطيع رؤيتها بالعين المجردة.

تتواجـد الشـحنات الكهربائيـة في الذرات، وفـي عام (1897) اكتشـف العالم طومسـون أن المواد 
ا تسـمى اإللكترونـات (e). وبيـن عامـي (1909) و(1911)  جميعهـا تحـوي جسـيمات صغيرة جدً
ا يسمى البروتونات (p)، كما توجد جسيمات تسمى النيوترونات  ا مركزيً اكتشف رذرفورد أن هناك جسمً

 (n) تتركز في كتلة الذرة (النواة). 
الفرق الرئيسي بين البروتونات، والنيوترونات، واإللكترونات هو 
نـوع شـحنتها الكهربائية. الشـحنة الكهربائية خاصيـة من خصائص 

.جسيم تؤثر في تفاعله مع جسيمات أخر
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والشحنة الكهربائية نوعان: موجبة وسالبة.
البروتونات لها شحنة موجبة ( + ).* 
اإللكترونات لها شحنة سالبة ( - ).* 
النيوترونات متعادلة الشحنة.* 

ـا فـي نواة الـذرة، لكن اإللكترونـات تتحرك حـول النواة في  البروتونـات والنيوترونـات مرتبطـة معً
مدارات.وقـد تنتقل بعـض اإللكترونات في المـدارات األخيرة من ذرة إلى أخـر ويعتمد ذلك على 

نوع المادة.
الموصالت والعوازل

الـذرات فـي المـواد العازلة، مثل الزجاج والخشـب الجاف ومعظـم المواد البالسـتيكية والمالبس 
والجـو الجاف، ترتبط بها إلكتروناتها بقوة، لذا ال تسـمح بانتقال اإللكترونات خاللها. أما الذرات في 
المـواد الموصلة، مثل الذهب والفضة والنحاس واأللومنيوم وجسـم اإلنسـان، فإن بعض إلكتروناتها 
ضعيفـة االرتبـاط بها، فتتحرك هـذه اإللكترونات بحرية من ذرة إلى ذرة وتسـمح بانتقال اإللكترونات 

خاللها.



41

á«FÉHô¡μdG äÉæë°ûdG ´GƒfCGCG

بعد تنشـيط المعلّـم للمعرفة السـابقة عن عملية 
الدلـك التي تحدث بين مادتيـن مختلفتين، والتي 
ينتـج عنهـا شـحنات كهربائيـة مختلفـة، يوضـح 
للمتعلّميـن أنهم سـيتعرفون فـي درس اليوم على 
أنواع الشحنات المتكونة نتيجة عملية الدلك، من 

خالل طرح األسئلة:
هل تستطيع رؤية الشحنات الكهربائية؟* 
هل الشحنات المتكونة نتيجة الدلك متشابهة * 

في النوع؟
هل يمكن الكشف عن الشحنات الكهربائية؟* 

 äÉæë°ûdG øY ∞°ûμdG øμªj ∞«c
?á«FÉHô¡μdG

c
G

يوزع المعلّم األدوات المطلوبة على المجموعات، 
ويعطي فرصة للمتعلّمين للتعرف عليها.

األدوات:  سـاق من األبونيت، سـاق من الزجاج، 
قطعة من الصوف، قطعة من الحرير

الخطوات:
قـم بدلـك سـاق مـن األبونيـت بقطعـة من .  1

الصوف.
قرب ساق من األبونيت من قرص الكشاف..  2
قم بدلك ساق من الزجاج بقطعة من الحرير..  3
قرب ساق من الزجاج من قرص الكشاف..  4
سجل المالحظات..  5
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Types of electric charges á«FÉHô¡ dG äÉæë°ûdG ´GƒfCG

?á«FÉHô¡ dG äÉæë°ûdG øY °û dG ø ªj «c

الكشـاف .  1 داخـل  الموجـودة  الورقـة  حـرك 
الكهربائي باستخدام األدوات التي أمامك.

األدوات:  قطعة من الصوف، سـاق من األبونيت، 
قطعة من الحرير، ساق من الزجاج

اإلجابات:
 (أ):  

 
 (ب):  

 

قـم بدلك سـاق مـن األبونيـت بقطعـة من   
الصوف.

قـم بدلـك سـاق مـن الزجـاج بقطعة من   
الحرير.
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مالحظاتي:
 (أ):  

(ب):  
يسـأل المعلّم عـن نـوع الشـحنة المتكونة على 
أم  متشـابهة  هـي  هـل  الدلـك:  نتيجـة  األجسـام 

مختلفة؟ 
خطـوات  المتعلّمـون  يكمـل  اإلجابـة،  لمعرفـة 

النشاط العملي:
األدوات:  كشـاف كهربائي، سـاق مـن األبونيت، 
سـاق مـن الزجـاج، قطعة مـن الحرير، 

قطعة من الصوف
الخطوات:

قـم بدلـك سـاق مـن األبونيـت بقطعـة من .  1
الصوف.

قرب السـاق من قرص الكشـاف الكهربائي .  2
المشحون بشحنة موجبة، سجل مالحظتك.

قم بدلك ساق من الزجاج بقطعة من الحرير..  3
قرب سـاق مـن الزجاج من قرص الكشـاف .  4

الكهربائي المشحون بشحنة موجبة.
سجل مالحظتك..  5

قـرب السـاق المدلـوك مـن قرص الكشـاف .  2
الكهربائي المشحون بشحنة موجبة.

قرص معدني
وعاء من 
الزجاج ساق معدنية

ورقة الكشاف

ساق من األبونيت (أسود)

+
+

 
 

 

 
 

19

2 ..         

  

 
( )   

  +  

 
+

+
+
+

 
  

 
 

( )    
  

  
.  

           
            
   .          .
           

.

ª¡a øe r s ëJ

تباعدت الورقتان عن الساق المعدنية.
تباعدت الورقتان عن الساق المعدنية.
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يؤكـد المعلّم علـى أن انفراج ورقتي الكشـاف * 
الكهربائي يدل على أن الكشاف أصبح مشحونًا 
بالكهربـاء، نتيجـة تقريب جسـم مشـحون من 
القرص المعدني للكشـاف أو مالمسـته لجسم 

مشحون.
مالحظة:

يمكن اسـتخدام الكشـاف الكهربائي في تحديد 
نوع الشحنة الكهربائية، من خالل شحن الكشاف 
بشـحنة معلومـة (موجبـة) باسـتخدام الفـان دي 
جراف، أو شحن الكشاف عن طريق دلك قضيب 
زجاجـي بقطعـة مـن الحريـر. ثـم لمـس قـرص 

الكشاف، ليالحظ انفراج الورقتين.
ثـم، يقرب الجسـم المشـحون بشـحنة مجهولة 
من قرص الكشـاف. فإذا الحظنـا زيادة في انفراج 
الورقتين، يعني ذلك أن الشحنة المجهولة موجبة.

كما حدث عند تقريب ساق من الزجاج مدلوكة 
بالحريـر. ويرجـع ذلـك النجـذاب اإللكترونات 
عها على القرص،  الحـرة من على الورقتيـن وتجمّ
مما يؤدي إلى ازدياد عدد الشحنات الموجبة على 

الورقتين.
أمـا إذا قلّ االنفـراج، فتكون الشـحنة المجهولة 
سـالبة، كما حدث عند تقريب سـاق من األبونيت 

مدلوك بالصوف.

مالحظة:
يوجه المعلّم المتعلّمين إلى:

أنّ أيّ عمليـة دلك ينتج عنها أن بعض المواد * 
يكتسـب  اآلخـر  والبعـض  شـحنات،  تفقـد 
مشـحونين،  منهمـا  كل  ويصبـح  شـحنات. 
ويسـتخدم الكشـاف الكهربائي للكشف عن 

الشحنة ونوعها.
تكـون الشـحنات الكهربائيـة المتكونة نتيجة * 

عملية الدلك إما سـالبة الشحنة (-) أو موجبة 
الشحنة (+).
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عنـد دلك سـاق من األبونيت بدالكـة (قطعة من الصوف)، فـإن الصوف يفقد إلكترونات ويشـحن * 
بشحنة موجبة. فيما تكتسب الساق من األبونيت هذه اإللكترونات وتشحن بشحنة سالبة. والعكس 
عند دلك ساق من الزجاج بدالكة (قطعة من الحرير)، فإن الساق من الزجاج تفقد هذه اإللكترونات 

وتشحن بشحنة موجبة. فيما تكتسب قطعة الحرير هذه اإللكترونات وتشحن بشحنة سالبة.
الكشف عن وجود الشحنة السالبة على جسم ما:* 

عن طريق جعل الجسم يالمس قرص الكشاف، نالحظ انفراج الورقتين، وسبب ذلك 
ا من الشـحنات السـالبة الموجودة على الورقتين ينتقل خالل القرص والقضيب  أن جزءً
المعدني إلى ورقتين. فتصبحان مشـحونتين بشـحنتين متماثلتيـن، فيحدث بينهما تنافر. 
ـا لمقدار الشـحنة. فكلما زادت الشـحنة، زاد  ويكون مقدار االنفراج بين الورقتين مقياسً

االنفراج والعكس صحيح.
الكشف عن وجود الشحنة الموجبة على جسم ما:* 

عن طريق جعل الجسـم يالمس قرص الكشـاف نالحظ انفراج الورقتين، وسبب ذلك 
أن الشـحنات الموجبـة التـي يحملها الجسـم تجذب نحوهـا اإللكترونـات الحرة التي 
يحملها الموصل المعزول، المكون من قرص الكشـاف والقضيب المعدني والورقتين. 
ا من الشحنات الموجبة المساوية لعددها،  وينشأ عن ذلك أن تترك هذه اإللكترونات عددً

فتنفرج الورقتان وكأن الشحنة الموجبة على الجسم قد انتقلت إليها.
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يبدأ المعلّم الدرس باستقصاء موجه:
ما العالقة بين البرق والرعد والشـرارة البسيطة * 

الناتجة عن مسـك مقبض البـاب المعدني بعد 
مشيك على سجادة؟

ممكن ذكر اآلية القرآنية، قال تعالى:
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿
Ã Â Á À ﴾  الرعد (١٢)

 É È Ç Æ Å Ä ﴿
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

 ﴾ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
الرعد (١٣)

التي توضح وتفسـر بعض الظواهـر الناتجة عن 
الكهرباء الساكنة، مثل البرق والرعد والصواعق.

بسـؤال المتعلّمين: ما هي الظواهر التي ذكرت في 
اآلية؟

ا تعليميًا يوضح ظاهرة البرق  يعرض المعلّم فيلمً
والرعد والصواعق، وكيفيـة الوقاية من أخطارها. 

ليتوصل إلى ما يلي:
قـد ال يسـبب تفريـغ الكهربـاء السـاكنة صدمـة 
خفيفة، فبعضه ينتج عنه صدمات قوية. أثناء عاصفة 
رعدية، تتصادم قطرات الماء أو جسـيمات الجليد 

مسببة تولّد شحنات كهربائية على السحب. 
فإذا اقتربت سحابتان تحمالن شحنتين مختلفتين 
الواحدة من األخر، فإنه يحدث ما يسمى التفريغ 
الكهربائـي، أي مـرور تيـار كهربائـي علـى شـكل 

شرارة هائلة (ضوء) متعرجة تسمى البرق.
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Lightning^ thunder and lightning bolt á YÉ°üdGh óYôdGh ¥ôÑdG

فعنـد حـدوث البـرق، يسـخن الهـواء فيتمـدد 
بسـرعة ويقـل الضغـط، فيندفـع الهـواء المجاور 
إلـى منطقـة الضغـط المنخفـض. فيسـبب اندفاع 
ا يسـمى الرعد. وقـد يحدث  ا شـديدً الهـواء صوتً
التفريـغ الكهربائـي بين الشـحنة الموجـودة على 
الجزء السفلي من سحابة قريبة من سطح األرض، 
وشـحنة مخالفة تكونت بتأثيرها عند أعلى جسـم 
علـى سـطح األرض قريبًا من السـحابة، مثل بناية 
عالية أو عمود أو أشـجار أو إنسان. يتولّد عن هذا 
التفريـغ الكهربائـي شـرارة كهربائيـة قوية تسـمى 

الصاعقة.
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أثناء العواصف الرعدية، ال تستعمل 
ا. هاتفك وأغلِقه فورً

 A4 ـدَّ ملفـا إلكترونيا علـى ورقة أعِ
عن طرق الوقاية من خطر الصواعق.

اِقبل كافة اإلجابات المعقولة.

مالحظة:
معلومات إضافية عن مانعة الصواعق:

ا بصورة كبيرة، إذ ينتج عنه  قـد يكون البرق مدمرً
ا. كما تُحدث الصواعق  تيارات كهربائية كبيرة جدً
حرائـق في الغابـات وهدم البيوت وقتل اإلنسـان 
والحيوان. لذا تسـتخدم مانعـة الصواعق من أجل 
حمايـة األبنية، عـن طريق تبديد بعض الشـحنات 
قبـل حدوث ضربـة الصاعقة، حيـث توفر قضبان 
ا آمنًا للتيـار الكهربائي ألنها  مانعة الصواعق مسـارً

موصالت جيدة.
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ية التدابير الوقائية لظاهرة  اِشـرح أهمّ
البرق والرعد والصاعقة.

-  أتعـرف الحالـة المتوقعـة للطقس 
قبل مغادرة البيت أو أي مكان.

-  أبقى في مـكان آمن أثنـاء حدوث 
العواصف الرعدية.

-  أطفئ األجهـزة الكهربائية، وأبتعد 
عن النوافذ.

-  أتوقف عن استخدام الهاتف النقال.

- أخرج من الماء في حالة السباحة.

اُكتـب فقـرة عـن حالـة مـن حاالت 
الكهربـاء السـاكنة التـي حدثت لك 
في المنزل مع تفسير سبب حدوثها، 

ا. ا لغويا صحيحً ا عنها تعبيرً معبِّرً
 يتـرك المعلّـم الحريـة للمتعلّـم فـي 
المعلّـم  ويتابـع  الظاهـرة،  اختيـار 
تكامـل بنـود الفقرة (سـبب الظاهرة 

العلمية، وتفسيرها).

مالحظة:
معلومات إضافية عن مانعة الصواعق:

هـي عبـارة عـن سـاق نحاسـية سـميكة طرفهـا 
العلوي مدبب، تثبت علـى قمة البناية العالية على 
حامـل عـازل، وتتصل من األسـفل بسـلك فلزي 
سـميك معزول ينتهي بلوح من النحاس، يدفن في 

أرض رطبة. 
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قضيب مانع الصواعق

موصل إلى سطح األرض
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الماّدة والطاقة

ة الثانية: التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجه.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الكهرباء

»FÉHô¡μdG QÉ q«àdG I qó°T ¢SÉ«b
Measurement of electric current  

»FÉHô¡μdG QÉ q«àdG
Electric current

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ا لدارة كهربائية  يصمم نموذجً
بسيطة بأنواعها وطريقة عملها العمليات

تصميم نموذج لدارة كهربائية 
بسيطة بأنواعها، ويشرح طريقة 

عملها

اِستقصاء قانون اوم لدارات 
كهربائية الحقائق اِستقصاء قانون اوم لدارات 

كهربائية

يصمم مطوية إحتياطات األمن 
والسالمة عند إستخدام الكهرباء القيم إدراك أهمية إحتياطات األمن 

والسالمة لد إستخدام الكهرباء

يعبر عن طرق استكشاف خاصة 
بتوصيل دارة كهربائية باستخدام 

المهارات المكتسبة من مادة 
التربية الفنية

الربط

التعبير عن الحقائق الخاصة 
بتوصيل دارة كهربائية باستخدام 

المهارات المكتسبة من مادة 
التربية الفنية



49

»FÉHô¡μdG QÉ q«àdGG

بعـد تنشـيط المعرفـة السـابقة حـول الكهربـاء 
السـاكنة والشـحنات الكهربائية، يمكن أن يعرض 
المعلّـم المصبـاح الكهربائي، ويسـأل المتعلّمين 
وبطاريـة  ا  سـلكً أعطيـت  إذا  التجربـة:  سـؤال 

ا، فهل يمكن إنارة المصباح؟ ومصباحً
ويطلـب مـن المتعلّميـن اسـتخدام األدوات التي 

أمامهم إلضاءة المصباح الكهربائي.
تحذير:  السـلك حـاد، وقد يجرح الجلـد. كما أنه 
يسخن إذا وصلت نهايتاه بقطبي البطارية.
جـاف،  عمـود  النحـاس،  مـن  األدوات:  أسـالك 
مصبـاح كهربائي، أعواد خشـب، خيط 

قطن، مفتاح كهربائي
الخطوات:

عالم تدل إضاءة المصباح الكهربائي؟.  1
حـدد األداة التـي تؤثـر في تدفق الشـحنات .  2

الكهربائية.
هـل يمكن التحكم في فتـح وغلق المصباح .  3

الكهربائي؟ كيف؟

á«FÉHô¡μdG IQGódGG

2  . 
3  . 
4  . 
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Electric current »FÉHô¡ dG QÉ q«àdG

á«FÉHô¡ dG IQGódG

تدل على مرور التيار الكهربائي.
العمود الجاف.

نعـم، غلق أو فتح المفتـاح الكهربائي (قطع 
أو توصيل الدارة الكهربائية).
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التفكير الناقد
- ما الذي يؤدي إلى تدفق الكهرباء في المصباح؟

-  ما العوامل التي تؤثر في تدفق الشحنات الكهربائية في الدارة  
الكهربائية؟

يوضح المعلّم للمتعلّمين الشروط الالزمة لمرور التيار الكهربائي:
- وجود فرق جهد لتدفق اإللكترونات.

- أسالك موصلة لمرور التيار في مسار مغلق.
حتى ينتج تيار كهربائي في سلك الدارة الكهربائية، نحتاج إلى مصدر طاقة لدفع اإللكترونات، بحيث 
يكون طرفا السـلك أحدهما سـالب الشحنة والطرف اآلخر موجب الشحنة. فالفرق بين طرفي السلك 
ـا من الضغـط الكهربائي الذي يحرك اإللكترونـات بين طرفي الدارة إلنتـاج التيار، ويعطي  يعطـي نوعً

الطاقة لإللكترونات للتحرك من طرف السلك السالب باتجاه طرفه الموجب.
إلكمال النشاط، يطلب المعلّم من المتعلّمين

ل مالحظاتك لكلّ .  5 د أنواع توصيل المصابيح في الدارات الكهربائية في الجدول التالي، وسـجِّ حدِّ
نوع.

أنواع الدارات 
الكهربائية

مصباح كهربائي 
آخر

المالحظات
طريقة 
التوصيل

عدد 
المسارات

عند تلف أحد 
المصابيح

عند زيادة عدد 
المصابيح

ن الدارات كما  كوِّ
في االشكال

تتأثر باقي واحدتوالي
تقل اإلضاءةالمصابيح

ال تتأثر باقي أكثر من مسارتوازي
المصابيح

ال تتأثر 
اإلضاءة

6  . 
7  . 

 

نعم، زيادة مصدر التيار الكهربائي (العمود الجاف) يزيد من شدة اإلضاءة.
طريقـة التوصيل على التوازي، ألن انقطاع التيـار عن أحد المصابيح ال يؤثر على 

بقية المصابيح.
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ـقْ من فهمك»، تتدفق الشـحنات  فـي فقرة «تحقَّ
األسـالك  خـالل  (اإللكترونـات)  الكهربائيـة 
المعدنيـة فـي الدائـرة الكهربائيـة في مسـار مغلق 
بانسـياب  ونتحكـم  الكهربائيـة.  الـدارة  يسـمى 
اإللكترونـات فـي الـدارة الكهربائية عبـر فتحها، 
طْعِ التيار الكهربائي، أو إغالقها للسـماح بمرور  لقَ
التيـار الكهربائـي عن طريـق المفتـاح الكهربائي. 
ويُطلَـق علـى حركـة اإللكترونـات وتدفقهـا فـي 

الدارة الكهربائية اسم التيار كهربائي.
عتَبـر العمـود الجـاف مصـدر الطاقـة لدفـع  ويُ
اإللكترونـات وتدفقهـا، حيـث يتدفـق التيـار من 
الطـرف السـالب للعمـود الجـاف إلـى الطـرف 

الموجب.
يمكـن توصيـل األجهـزة الكهربائية فـي الدارة 
علـى  التوصيـل  الطريقتيـن:   بإحـد الكهربائيـة 
التوالـي أو التوصيـل علـى التـوازي، ولهـذا يتـم 
توصيـل الـدارات الكهربائيـة في المنـازل بطريقة 

التوصيل على التوازي.
هـل تعتقـد أنـه مـن الممكـن توصيـل مكونات 
فـي دارة كهربائية على التوالـي وعلى التوازي في 

الوقت نفسه؟
يمكـن عرض الشـكل كالمصـور، للمقارنة بين 
طريقـة توصيل المصابيـح على التـوازي وطريقة 

توصيل المصابيح على التوالي.
لف األسـالك المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي 
بمـواد عازلـة (البالسـتيك) كـي ال تصـاب بصدمة 

كهربائية. ال تلمس أسالك الكهرباء ويدك مبللة.
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.á s Ñe ójh AÉHô¡ dG ¢ùª J ’ .á«FÉHô¡c áeó°üH ÜÉ°ü oJ ’ »c ,( «à°SÓÑdG)

.           
 *.            

  

 * .            
  

لة للتيّار الكهربائي بموادّ عازلة (البالستيك)، كي  دْ من لفّ األسالك المعدنية الموصِّ تأكَّ
ال تُصاب بصدمة كهربائية. ال تلمس الكهرباء ويدك مبلَّلة.

نات الدارة الكهربائية لتسهيل الرسم. ح مكوِّ اُرسم دارات كهربائية باستخدام رموز توضّ
ن دارة التوصيل على التوالي من عمود جافّ وثالثة مصابيح ومفتاح كهربائي.*  تتكوّ
ن دارة التوصيل على التوازي من عمود جافّ وثالثة مصابيح ومفتاح كهربائي.*  تتكوّ

يمكن للمعلّم تحديد الرموز مع المتعلّمين.
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»FÉHô¡μdG QÉ q«àdG I qó°T ¢SÉ«bb

يقوم المعلّم باستقصاء موجه:
ماذا يمثل شدة التيار الكهربائي؟* 
هل يمكن قياس شدة التيار الكهربائي؟* 

ومن خـالل المناقشـة، يتوصـل المتعلّمون إلى 
أن شـدة التيـار الكهربائي تحـدد بكميـة الكهرباء 
(اإللكترونـات) التي تمـر بنقطة معينة مـن الدارة 
فـي الثانيـة الواحدة، والتـي تزداد عند زيـادة عدد 
اإللكترونـات التـي تعبـر نقطـة معينـة فـي الثانية 

الواحدة.
يترك المجـال للمتعلّمين بإجراء النشـاط لتحديد 

األجهزة المستخدمة في قياس شدة التيار.
كهربائيـة،  مصابيـح  موصلـة،  األدوات:  أسـالك 

عمود جاف، جهاز األميتر
الخطوات:

كـون دارة كهربائيـة على التوالـي مكونة من .  1
مصباح كهربائي وعمود جاف.

صل جهاز األميتر في الدارة الكهربائية..  2
سجل القراءة..  3
كـون دارة كهربائية على التـوازي مكونة من .  4

مصباح كهربائي، وعمود جاف.
صل جهاز األميتر في الدارة الكهربائية..  5
سجل القراءة..  6
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Measurement of electric current »FÉHô¡ dG QÉ q«àdG I qó°T ¢SÉ«b

?á«FÉHô¡ dG äGQGódG »a ôà«eC’G s°Uƒ oj «c
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االستنتاجقراءة األميترالدارات الكهربائية

يسجل قراءةتوصيل على التوالي
عند توصيل األميتر في دارة 

التوصيل على التوالي، فإنه يقيس 
شدة التيار (كمّ اإللكترونات التي 

تمر خالل األسالك)

ال يسجل قراءةتوصيل على التوازي
عند توصيل األميتر في دارة 

التوصيل على التوازي، فإنه ال 
يقيس شدة التيار

وفـي النهايـة، يناقش المعلّم المتعلّمين من خالل قراءة األميتر، بوحدة قياس شـدة التيار األمبير ويرمز 
.(I) كما يرمز إلى شدة التيار الكهربائي بالحرف الكبير ،(A) إليها بالحرف

?á«FÉHô¡μdG äGQGódG »a ôà«eC’G π s°Uƒ oj ∞«cc
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 ø«H »FÉHô¡μdG ó¡édG ¥ôa ¢SÉ«b
ø«à£≤f

b
ff

ينشـط المعلّم المعرفة السـابقة عند المتعلّمين، 
للتأكيـد علـى أن اإللكترونات تحتـاج إلى مصدر 
طاقـة حتى يدفعها خالل السـلك. وتتوقف حركة 
اإللكترونـات علـى فـرق الجهـد بيـن نقطتين في 

الدارة الكهربائية.
يقوم المعلّم باستقصاء موجه:

ماذا يمثل فرق الجهد؟* 
كيف يمكن قياسه؟* 

ومن خالل المناقشة، يتوصل المتعلّمون إلى أن 
فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين هو مقدار الطاقة 
الكهربائيـة الالزمة لنقل الشـحنات الكهربائية بين 

هاتين النقطتين.
يترك المجال للمتعلّمين بإجراء النشاط لتحديد 

األجهزة المستخدمة في قياس فرق الجهد.
كهربائيـة،  مصابيـح  موصلـة،  األدوات:  أسـالك 

عمود جاف، جهاز الفولتميتر
الخطوات:

كـون دارة كهربائيـة على التوالـي مكونة من .  1
مصباح كهربائي وعمود جاف.

صل جهاز الفولتميتر في الدارة الكهربائية..  2
سجل القراءة..  3
كـون دارة كهربائية على التـوازي مكونة من .  4

مصباح كهربائي وعمود جاف.
صل جهاز الفولتميتر في الدارة الكهربائية..  5
سجل القراءة..  6
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Measurement of electric potential difference between two points  

?á«FÉHô¡ dG äGQGódG »a ôà«ªàdƒØdG s°Uƒ oj «c
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االستنتاجقراءة الفولتميترالدارات الكهربائية

ال يسجل قراءةتوصيل على التوالي
عند توصيل الفولتميتر في دارة 
التوصيل على التوالي، فإنه

ال يقيس فرق الجهد بين نقطتين

يسجل قراءةتوصيل على التوازي
عند توصيل الفولتميتر في دارة 

التوصيل على التوازي، فإنه 
يقيس فرق الجهد بين النقطتين

ل جهاز الفولتميتر في الدارة الكهربائيـة بطريقة التوازي. ويقيس  قْ من فهمـك»، يُوصَّ فـي فقرة «تحقَّ
فرق الجهد بين نقطتين في الدارة الكهربائية، إذ يشير فرق الجهد إلى قوة دفع الكهرباء في الدارة. 

وتكـون قراءة الفولتميتـر باختالف قوة الكهرباء، إذ تكون قوة العمـود الجاف منخفضة، على عكس 
قوة الكهرباء المستخدمة في المنازل في دولة الكويت والتي تساوي (220 - 240) فولت.

دْ من فتح الدارة الكهربائية بعد تسجيل كلّ قراءة لكلّ من األميتر والفولتميتر. تأكَّ

?á«FÉHô¡μdG äGQGódG »a ôà«ªàdƒØdG π s°Uƒ oj ∞«cc

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ر  ا إلكترونيـا عـن تطوّ اُكتـب تقريـرً
التيّـار  علـى  الحصـول  مصـادر 
م وحتّـى يومنا  دَ الكهربائـي منـذ القِ

هذا.
ن مصادر  ا يتضمّ يكتب المتعلّم تقريرً
والخشـب،  كالفحـم  قديمـة  طاقـة 
والهـواء  كالغـاز  حديثـة  ومصـادر 

والماء والشمس والكهرباء.

مالحظة:
التيـار  علـى  الحصـول  مراحـل  الفقـرة  تشـمل 
الكهربائي من العمود البسيط إلى العمود الجاف.
األمـن  الحتياجـات  مطويـة  ـم  صمِّ
والسـالمة لـد اسـتخدام الكهرباء 

في المدرسة والمنزل.
يطلـب المعلّم مـن المتعلّمين إعداد 
مطويـة تعبـر عـن احتياجـات األمن 
والسـالمة فـي المنـزل والمدرسـة، 
متضمنـة المـواد الموصلـة والعازلة 
اآلمـن  واالسـتخدام  والمنصهـرات 

للكهرباء.

مالحظة:
يمكـن أن يكـون العمل جماعيًا من خالل تقسـيم 

المطلوب على أفراد المجموعة.
اُرسـم نـوع الـدارة الكهربائيـة فـي 

المنزل.
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مالحظة:
يمكـن عرض فيلم تعليمي يوضـح طريقة توصيل 

الدارات الكهربائية في المنزل.
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الماّدة والطاقة

ة الثالثـة: الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مـع العمليات التكنولوجية والمنتجات  الكفايـة العامّ
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الكهرباء

∫õæªdG »a AÉHô¡μdG
Electricity at home  

ábÉ£dG ä’ qƒëJ
Energy transformations   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يفسر بعض تحوالت الطاقة العمليات اِستطالع تحوالت الطاقة 
الكهربائية

شرح يعتمد أمثلة لتحوالت الطاقة 
الكهربائية ومبدأ صناعة المولد 

الكهربائي
الحقائق شرح تحوالت الطاقة الكهربائية 

وكيفية توليد الطاقة الكهربائية

يعي ترشيد استهالك الطاقة القيم تقدير أهمية الكهرباء وكيفية 
الحفاظ عليها

يعبر عن طرق استكشاف 
البطاريات من خالل إبراز طاقة 

الشباب اإلبداعية من مادة مهارات 
الحياة

الربط

التعبير عن الحقائق والعمليات 
المتصلة بالبطاريات من خالل 

إبراز طاقة الشباب اإلبداعية من 
مادة مهارات الحياة
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ábÉ£dG ä’ qƒëJJ

يبـدأ المعلّـم بعـرض مجموعـة مـن األجهـزة 
المتوفـرة (منبـه السـاعة - الراديـو - المصباح - 
المدفـأة...). ومصـادر للتيار الكهربائـي (أعمدة 

جافة وغيرها).
مالحظة:

يسـأل المتعلّمين عن استخداماتها خالل نشاطهم 
اليومي، وسـبب االسـتخدام. على سـبيل المثال، 
اسـتخدام المنبه للحصول على صوت، المصباح 
للحصول علـى الضوء، المروحـة للحصول على 

الحركة، المدفأة للحصول على الحرارة ...
يوجه استقصاء موجه للمتعلّمين:

السـابقة؟*  األجهـزة  فـي  الطاقـة  مصـدر  مـا 
يتوصـل المتعلّمون بعد فحـص األجهزة إلى 
أن مصدر الطاقة الكهربائية في بعض األجهزة 
هـي األعمدة الجافـة. يطرح المعلّم السـؤال 

التالي:
مصـدر *  هـي  الجافـة  األعمـدة  هـل 

التوليـد؟ محطـة  فـي  الكهربائيـة  للطاقـة 
(يوضـح للمتعلّميـن تأجيـل اإلجابـة لنهايـة 

الدرس).
يطرح المعلّم السؤال التالي:

كيـف نحصـل علـى الطاقـة الكهربائيـة مـن * 
األعمدة الجافة؟

تركيـب  يوضـح  تعليمـي  فيلـم  عـرض  يمكـن 
ـا وحديثًـا، ومن خالله  األعمـدة الكهربائيـة قديمً
يتوصـل المتعلّمـون إلـى أن األعمـدة الكهربائية 

تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية.

 
 
 

 
 
 
 

30

             
.         ...

 .                
               
         .    
             .

.  

1 . 

(13) 

 

        
.   

2 .        
.
  :

 *   
 

3 . .      
  :

 *        
 

 *       
 

 * ( )      
 

Energy transformations ábÉ£dG ä’ qƒëJ

?É v«FÉHô¡c É k°ù«WÉæ¨e ™æ°üJ «c

التـي  الطاقـات  تحديـد  المتعلّميـن  مـن  يطلـب 
يسـتخدمونها فـي حياتهـم وتحوالتهـا من خالل 

األجهزة التي يستخدمونها.
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مالحظة:
يـدون على اللوحة المغناطيسـية الطاقات مـن إجابات المتعلّمين (حرارية، صوتيـة، ضوئية، كيميائية، 

كهربائية، حركية، مغناطيسية).
يتوقف عند الطاقة المغناطيسية ويطرح السؤال التالي:
هل يمكن الحصول على المغناطيس من الكهرباء؟

لمعرفة اإلجابة، نقوم بإجراء النشاط التالي:
األدوات: أسالك، مسمار، عمود جاف، مشابك أو دبابيس حديدية

الخطوات:
لف السلك حول المسمار، وصل طرفي السلك بالعمود الجاف..  1
قرب المسمار من المشابك والدبابيس الحديدية..  2
سجل مالحظاتك..  3
أبعد األسالك عن طرفي العمود الجاف..  4
سجل المالحظة..  5

2  .  
 * 

3  . 
 * 
 * 
 * 

?É v«FÉHô¡c É k°ù«WÉæ¨e ™æ°üJ ∞«cc

يجذب المسمار المشابك.
بسبب مرور تيار كهربائي.

تنفصل المسامير عن المسمار.
ال ، ألنها تزول بزوال التيار الكهربائي.

نعم ، عند زيادة عدد لفات السلك حول المسمار ، زيادة عدد األعمدة الجافة.
المغناطيس الكهربائي المؤقت.
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∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ـقْ من فهمـك»، عند لف سـلك  فـي فقـرة «تحقَّ
موصـل للتيـار الكهربائي حول قطعـة من الحديد 
(المسـمار) وتوصيل طرفي السلك بقطبي العمود 
ى المغناطيـس  الجـاف، نحصـل علـى أداة تسـمّ

الكهربائي.
بعـد انتهاء المتعلّمين من إجراء النشـاط، يمكن 
عرض فيلـم تعليمي يوضح التجربة السـابقة التي 
قـام بهـا العالـم الفيزيائـي الدنماركـي أورسـتيد 

وتوصل منها إلى:
ـا.  أن اتجـاه إبـرة البوصلة يتأثـر ويتبع مغناطيسً
فافترض أنه بمرور تيار كهربائي في سـلك ، ينشـأ 

عنه مجال مغناطيسي.
يقوم المعلّم بطرح السؤال التالي:

 »FÉHô¡μdG QÉ q«àdG ø«H ábÓ©dG Ée
?¢ù«WÉæ¨ªdGh

e
h

يقوم المتعلّم بإجراء النشاط.
مفتـاح  بطاريـة،  أسـالك،  األدوات:  البوصلـة، 

كهربائي، مصباح
الخطوات:

قرب البوصلة من سـلك يمر به تيار كهربائي.  1
(توصيل طرفي السلك بالعمود الجاف ).

غير اتجاه التيار الكهربائي في السلك..  2
اقطع التيار عن السلك..  3
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1  . 
2  . 
3  . 

 

تنحرف إبرة البوصلة عن الشمال الجغرافي.
تغير إبرة البوصلة اتجاهها.

تتجـه إبـرة البوصلـة مرة أخـر إلى الشـمال 
الجغرافي.
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عنـد تقريـب بوصلة مـن تيار كهربائـي، فإن إبرة البوصلـة تنحرف أو تدور. واكتشـف 
ا أن إبرة البوصلة تدور في اتجاه عكسي عندما قام بعكس التيار الكهربائي.  أورستيد أيضً

وعند قطع التيار الكهربائي، تتجه إبرة البوصلة مرة أخر إلى الشمال الجغرافي.
ومن تجربة أورسـتيد، اسـتفاد العلمـاء في تحويل الطاقة الكهربائيـة إلى طاقة حركية في 
وجود المجال المغناطيسـي بصنع المحرك الكهربائي (الموتور) الذي يستخدم في كثير 

من األجهزة الكهربائية.

دْ من فصل األجهزة الكهربائية عن التيّار الكهربائي بعد استخدامها. تأكَّ

اُذكر بعض استخدامات المغناطيس الكهربائي في حياتنا.
يذكر المتعلّم بعض االستخدامات اليومية كجرس الباب، التلفاز، الحاسوب، السيارة.
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مالحظة :
يمكن عرض فيلم تعليمي يوضح استخدام المغناطيس الكهربائي في حياتنا.

شكل (1)

األعمدة الكهروكيميائية: 
مما يتركب العمود الكهربائي؟ وكيف يعمل؟

ن عموداً كهربائياً كما في الشكل المقابل.*  كوّ
 * 
 * 
 * 
 * 
 
 

من خالل النشـاط السـابق، يمكن توليد الكهربـاء من التفاعـات الكيميائية، فاألعمدة 
الكهروكيميائية تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية.

يتركب العمود البسـيط مـن وعاء عازل يحوي سـاقين فلزيين مختلفيـن مغمورين في 
محلول حمضي (حمض الكبريتيك المخفف) كما في الشكل (1)، الساقان المستخدمان 

مصنوعان من النحاس والخارصين.
تحـدث فـي هذا العمـود تفاعـات كيميائيـة بين المـواد الموجـودة فيه، ينتـج عنها أن 
سـاق النحاس يتكون عليها شـحنات كهربائية موجبة، لذا تسـمى سـاق النحاس القطب 
الموجب للعمود. أما سـاق الخارصين، فتكتسـب شـحنات كهربائية سالبة، ولذا تسمى 
القطـب السـالب للعمود. فعند توصيل السـاقين من الخارج بسـلك موصـل للكهرباء، 
. ويمكن االسـتدالل على وجوده  تسـري اإللكترونات في السـلك مولّدة تيـاراً كهربائياً
بطـرق مختلفة، منهـا أن نوصل قطبي العمود بمصباح كهربائـي صغير أو جهاز كهربائي 

ذي مؤشر (فولتميتر).

نعم.
مرور تيار كهربائي.

فقاعات غازية.
تفاعالت كيميائية بين كل من لوح النحاس مع 

حمض الكبريتيك ، ولوح الخارصين مع حمض 
الكبريتيك.
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ما أوجه الشبه بين العمود البسيط والعمود الجاف؟
 * 

شكل (2) تركيب العمود الجاف

قطب موجب
ساق من عازل

الجرافيت

غالف 
معدني

قطب سالب

وعاء خارصين 

غالف معدني

يعمـل العمود الجاف بنفس األسـاس الذي تعمل بـه األعمدة  السـائلة، أي أن التفاعالت الكيميائية 
. تولّد تياراً كهربائياً

والعمـود الجـاف وعاء من معدن الخارصين مملوء بعجينة رطبة لخليط مـن مواد كيميائية. تثبت في 
وسط العجينة ساق من الجرافيت، كما في الشكل (2).

يـؤدي تفاعل مكونات العجينة مـع وعاء الخارصين إلى انطالق اإللكترونات وسـريانها عبر الموصل 
إلى ساق الجرافيت.

تسـتخدم األجهزة الكهربائية العمود الجاف للحصول على التيار الكهربائي أو مجموعة من األعمدة 
الجافـة المتصلـة لزيادة قوة الكهرباء، بحيـث يوصل القطب الموجب للعمود األول بالقطب السـالب 
للعمود الثاني، والقطب الموجب للثاني بالقطب السالب للثالث. وهكذا يتبقى القطب السالب للعمود 
األول والقطب الموجب للعمود األخير، فيكونان قطبي المجموعة كما في الشكل (3). تسمى مجموعة 

األعمدة الكهربائية المتصلة بالطريقة السابقة بطارية.

شكل (3)

الخارصين ، والجرافيت.
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∫õæªdG »a AÉHô¡μdGG

يمكـن للمعلّم عمل عصف ذهني مع المتعلّمين 
حـول طريقـة إنتقـال الكهربـاء مـن محطـة توليد 
الكهرباء إلى المنازل والمدارس والشوارع... إلخ

مشـيراً إلى وجود مولّـدات كهربائية كبيـرة لتوليد 
الكهرباء.

م في حملـة ترشـيد الطاقة في  سـاهِ
بلدك الكويت.

د كيف تشارك في ترشيد استهالك  حدِّ
اليوميـة. حياتـك  فـي  الكهربـاء 
يذكر المتعلّم بعض األمثلة، كإطفاء 

الضوء عند الخروج من الغرفة.
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ن بين المصابيح العادية ومصابيح توفير الطاقة. قارِ
ـا مختلفة من المصابيح (المتوهج – الفلوريسـنت – LED)، ليقارن  يعـرض المعلّم أنواعً
بينهـا من حيث القـدرة على توفير الطاقة، المدة الزمنية لالسـتهالك، اسـتهالك الطاقة، من 

خالل عرض فيلم تعليمي، ومناقشة المتعلّمين حول استخداماتهم في الحياة اليومية.
مصباح LEDمصباح الفلوريسنتالمصباحوجه المقارنة
كبيرأكبر من المصباح المتوهجأقلتوفير الطاقة

ة الزمنية طويلةأكثر من المصباح المتوهجقصيرةالمدّ

عدم لمس المصباحعدم لمس المصباحعدم لمس المصباحاألمان

ألفضـل  ـذه  ونفِّ ا  مشـروعً ـم  صمِّ
بطّارية. 
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

  
 

السؤال الثاني:
عند   جورب من الصوف وقميص * 

من القطن في جهاز تجفيف المالبس.
إلـى *  الصـوف  مـن  اإللكترونـات  تنتقـل 

،  
يصبـح لقطعتـي المالبس شـحنات مختلفة، * 

.لذلك   إحداهما األخر

السؤال الثالث:
عمود جافكهرباء ساكنةتيار كهربائي تفريغ كهرباء ساكنة

 

 

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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:  
 .         

 
 

:  
:     

.             

       

.          

:  
                

.      
     

تنشـأ قوة جذب األجسام الخفيفة نتيجة احتكاك 
البالون مع شعر القطة.

احتكاك

القطن

تجذب
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السؤال الرابع:
 الصاعقة:  

 
 
 
 

السؤال الخامس:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 
6  . 
7  . 
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:  
 .        

 
 
 
 
 
 
 

:  
               

.     
1 .(       )          

.   
2 ..  (       )     
3 .            

.   (       )
4 ..   (      )       
5 ..   (     )       
6 . (       )            

.  
7 ..   (     )      

المصباح.
الدارة.

التوازي.

مفتوحة.
عازلة.

التوالي.
مغلقة.

بسـبب التفريغ الكهربائي بين الشحنة   
الموجودة على الجزء السـفلي من سـحابة قريبة 
مـن سـطح األرض، وشـحنة مخالفـة تكونـت 
بتأثيرهـا عنـد أعلى جسـم على سـطح األرض 

قريباً من السحابة.
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السؤال السادس:
  
 

السؤال السابع:
الحرف (أ): .  2

  
 

الحرف (ب): 
  
 

الحرف (ج): 
  
 

الحرف (د): 
  
 

السؤال الثامن:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 
6  . 
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:  
.           

1 .  
     

.

2 .  
    

.

3 .  5 .  

4 .  6 .  

    
    

.
      

  

مواد موصلة (مشـبك / مسامير / نحاس .... 
الخ).

المصبـاح الكهربائـي، دليـل علـى مـرور التيار 
الكهربائي.

لتحريـك  الطاقـة  مصـدر  الجـاف،  العمـود 
اإللكترونات.

األسـالك الموصلـة ، لمـرور وتوصيـل التيار 
الكهربائي.

المفتاح الكهربائي ، التحكم بغلق وفتح الدارة 
الكهربائية.

العازلة.
الموصلة.

مفتوحة.
مغلقة.

التوالي.
التوازي.
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السؤال التاسع:
جهاز الفولتميترجهاز األميتروجه المقارنة

قياس شدة االستخدام
التيار

قياس فرق 
الجهد

طريقة 
التوصيل في 

الدارة
التوازيالتوالي

السؤال العاشر:
ل الطاقة  جهاز:   يحوّ

 
ل الطاقة جهاز:   تحوّ
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:  
.           

 

  
  

     

:  
.               

      :
      :

التلفاز
الكهربائية إلى صوتية وضوئية.

الكهربائية إلى حرارية وضوئية.
المدفأة



الهواء



الوحدة التعّلمية الثانية

الهواءالهواء
Air

    Air around us

   Composition of air

   Lung capacity

       Percentage of oxygen in air

   Air resistance

   Fire extinguishers

   Air pressure

        Factors affecting air 
pressure

   Pressure gauge
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الماّدة والطاقة

ـة األولـى: البحث عن الظواهـر والطرق والتغير فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
باستخدام األدوات المناسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

ÉædƒM øe AGƒ¡dG
Air around us   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يقدم أدلة تثبت أن الهواء الذي 
نتنفسه يتميز بخصائص يمكن أن 

نبينها
العمليات اِستقصاء الهواء الذي نتنفسه

يستنتج أن الهواء الذي نتنفسه 
يحتل مساحة ويمكن نقله أو 
تنفسه أسهل من تنفسه في الماء

الحقائق اِستنتاج بعض خصائص حقائق 
الهواء الذي نتنفسه

يعدد التدابير الوقائية الضرورية 
المتصلة بإجراء اإلختبارات القيم

بيان التدابير الوقائية التي تتخذ 
أثناء قيم إجراء االختبارات من 

أجل السالمة
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الماّدة والطاقة

ـة األولـى: البحث عن الظواهـر والطرق والتغير فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
باستخدام األدوات المناسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

AGƒ¡dG äÉf uƒμe
Composition of air   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبين كيف يمكن رصد ثاني أكسيد 
الكربون وبخار الماء في الهواء العمليات اِستقصاء مكونات الهواء

يشرح لماذا يسهل رصد 
األكسجين وثاني أكسيد الكربون 
وبخار الماء في الهواء ولكن من 

الصعب رصد النيتروجين
الحقائق رصد مكونات الهواء

يحدد مفهوم الهواء النقي ويشرح 
أهميته القيم شرح أهمية قيم الهواء النقي
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الماّدة والطاقة

الكفايـة العامة الثانية: التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة 
واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجه.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

áFôdG á©°S
Lung capacity   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يوضح كيف يمكن تحديد الهواء 
الذي تخزنه الرئتان العمليات تنفيذ إختبارات من أجل تحديد 

كمية الهواء الذي نتنفسه

يحدد بشكل تقريبي سعة رئتي 
اإلنسان ويشرح مساهمة التمارين 
في زيادة الحجم القابل لالستخدام 

في الرئتين
الحقائق إدراك كمية الهواء الموجود في 

الرئتين

يعي أن التنفس المفرط يمكن أن 
ا يكون خطرً القيم الوعي لمخاطر الشهيق والزفير 

العميقين على نحو مفرط
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ÉædƒM øe AGƒ¡dGG

نبـدأ الـدرس بتسـاؤالت مشـوقة عـن الهـواء: 
أين يوجد الهواء؟ وكيف يحيط بنا؟ وكيف نشـعر 

ة ؟  به؟ وهل هو مادّ
للمعلّم الكثير مـن المجاالت في تقريب مفهوم 
الهـواء عن طريق فيلـم أو لعبة البالونات أو ما يراه 

مناسبًا.

qOGƒªdG ø«H ∫OÉÑàdGG

األدوات: كأس، حوض كبير، ماء
مالحظاتي:  

يوجـد في القنينـة هواء قبل غمرهـا، والدليل * 
خـروج الفقاعـات. وبعـد غمرها فـي الماء، 
دخـل الماء بـدل الهواء (نتدرج في األنشـطة 

لكي نتحقق من وجود الهواء).

?π∏ÑdG øe »∏jóæe ≈∏Y ßaÉMCG ∞«cc

األدوات: منديل، حوض كبير، ماء
يتـرك المتعلّم لعمل النشـاط، وعلـى المعلّم * 

المتابعة وتقييم المعايير.
مالحظاتي:  

على المعلّم مناقشـة المتعلّمين للوصول إلى * 
مفهوم الهواء من حولنا.
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

AirAir الهواء الهواء
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Air around us ÉædƒM øe AGƒ¡dG
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خروج فقاعات.

لم يتبلل المنديل.
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AÉªdG »a AGƒ¡dG ¢ùØæJJ

األدوات:  حـوض، ماء ملون، عـود مصاص، عود 
مصاص مثقوب، كأس

الخطوات:
يتسـابق متعلّمـان مـن خالل دفـع الهواء في .  1

الـكأس، بعـد إدخـال عـود المصـاص فـي 
الفراغ داخل الكأس.

يسجل كل متعلّم محاوالته بدفع الهواء بعود .  2
المصـاص العـادي مـرة، وبعـود المصاص 

.المثقوب مرة أخر
المصـاص  عـود  فـي  الدفـع   المقارنة:  سـهولة 
العـادي وصعوبـة دفـع الهـواء بعـود 

المصاص المثقوب.
استنتاجي:  

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

قْ مـن فهمـك»، وهي جـزء من  فـي فقـرة «تحقَّ
الدرس ومرجع علمي للمتعلّم، ترابط مع الدرس 

وتطبيق األنشطة. 
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الهواء موجود ونستطيع الشعور به.
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اص  ب اِسـتخدام عـود المصّ تجنـَّ
قبـل  مـن  اسـتخدامه  سـبق  الـذي 

أشخاص آخرين.

قُصَّ أسفل القنينة البالستيكية..  1
ـعِ البالـون أعلى عنـق القنينة .  2 ضَ

البالستيكية.
اُغمـر القنينـة البالسـتيكية حتّى .  3

المنتصف بالماء الساخن.
يتـرك للمتعلّم حرية تطبيق النشـاط، 
وعلـى المعلّم اكتشـاف مد تطبيق 

المعيار لد المتعلّمين.

اُكتـب التدابيـر الوقائيـة الضروريـة 
المتّصلـة بإجـراء األنشـطة العمليـة 

(التجارب العملية).
حـول  تقريـراً  المتعلّـم  يكتـب 
اإلجـراءات والتدابيـر الوقائيـة التي 
تتبـع أثنـاء عمـل األنشـطة العمليـة 
(التجـارب العملية). وعلـى المعلّم 
تقييم المتعلّم من خالل هذا النشاط.
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نشـاط يبين فيه المتعلّـم إمكانية نقل 
الهـواء، بوضع عبوتين مـن الزجاج 
إحداهمـا  المـاء،  مـن  حـوض  فـي 
ا واألخر مليئة  تحوي الهواء حصرً
بالمـاء، وبإمالـة العبوتيـن القريبتين 
ـا. ويالحـظ مـا  مـن بعضهمـا بعضً
يحصـل حيـن تكـون زاويـة اإلمالة 

كبيرة بما يكفي.
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AGƒ¡dG äÉf uƒμee

من خـالل المقدمة، يناقـش المعلّـم المتعلّمين 
حـول مكونـات الهـواء من خـالل طريقة مشـوقة 

استفهامية.
äGRÉ¨dG øY ∞°ûμdGG

تجربـة للكشـف عـن مكونات الهـواء. يضع * 
ا به ماء الجير وله سـدادة يخرج  المعلّـم دورقً
منهـا أنبوبة، تصل األنبوبـة إلى ماء الجير كما 

هو موضح في الشكل (41).
يطلب من المتعلّم وصف لون ماء الجير قبل .  1

عملية النفخ.
ينفخ في األنبوبة..  2
يطلـب بعـد ذلـك مـن المتعلّم وصـف ماء .  3

الجير.
يحدد المتعلّم سـبب تغير لون ماء الجير، ثم .  4

نكتشـف اسـم الغاز، وهـو غاز ثاني أكسـيد 
الكربون.

يقوم المتعلّم بالنفخ على زجاجة ساعة..  5
اإلجابات:

مالحظاتي:  
 استنتاجي:  
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ª¡a øe r s ëJ

IÉ«ëdG RÉZ øY °û dG

تظهر طبقة بخار.
يوجد بخار مـاء في الهواء، وهو أحد   

مكونات الهواء.
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IÉ«ëdG RÉZ øY ∞°ûμdGG

1  . 
السبب:  

2  . 
3  . 

 

المتعلّميـن  علـى  الصـورة  تعـرض 
وتناقش، ويفضل تعليقها في المختبر 

قبل الحصة.

ح  مـن خالل ملـفّ إلكترونـي، وضِّ
ية غاز النيتروجين. أهمّ

يقوم المتعلّم بعمـل ملف إلكتروني 
عـن أهمية غـاز النيتروجيـن ولصقه 
فـي كتـاب المتعلّـم، ويقيّمـه علـى 

أسس المعايير.

ناقِـش زمـالءك حـول معنـى الهواء 
يته من خالل ملفّ  ا أهمّ رً النقي، مفسِّ

ر. مصوَّ
مكونات الهواء معلومات تسـتخدم 

وتناقش مع إجراء األنشطة.
ز المتعلّم على مفهوم الهواء النقي من خالل *  يركّ

ملف مصور ويناقـش الملف مع زمالئه، وعلى 
المعلّم تقييم النشاط على أسس المعايير.
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.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غاز األكسجين.
وجود الهواء (االكسجين).

شمعة رقم (1).

تتـرك اإلجابة للمتعلّم، وعلـى المعلّم تقييمها 
كمعيار.
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áFôdG á©°SS

مـن خـالل المقدمة، يتـم توضيـح أهميـة الرئة 
لإلنسان وأهمية غاز األكسجين، وكيفية التخلص 
مـن غاز ثانـي أكسـيد الكربون. وذلـك من خالل 
شـرح عملية التنفس وتبادل الغازات، وعمل فقرة 

مشوقة الستهالل النشاط.

»àFQ »a AGƒ¡dG ¿hõîee

األدوات:  حـوض، أنبوبـة من البالسـتيك، مخبار 
ج، قنينة مدرّ

الخطوات:
اِمأل الحوض بالماء..  1
ثبت المسطرة بالقنينة، ثم اِمألها بالماء..  2
غطِّ فوهة القنينة بيدك، ثم اقلبها بحذر داخل .  3

الحوض.
اطلـب مـن صديـق أن يبقـي القنينـة بوضع .  4

رأسي.
سـجل مسـتو الماء فـي المخبـار المدرج .  5

(القراءة) في الجدول.
ادخل طرف األنبوبة من فوهة القنينة..  6
داخـل .  7 بقـوة  انفـخ  ثـم  ـا،  عميقً ـا  نفسً خـذ 

الحوض.
عندما تنتهي، سجل مستو الماء..  8
بوضعيـة .  9 لتصبـح  القنينـة  وضعيـة  عـدل 

صحيحـة، اِمـأل القنينـة باسـتخدام المخبار 
المـدرج. تسـاوي كميـة الماء التـي تضيفها 

تقريبًا كمية الهواء داخل رئتيك.
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Lung capacity áFôdG á©°S

»àFQ »a AGƒ¡dG ¿hõîe

قم بقياس سعة رئة أصدقائك..  10
سجل قراءتك في الجدول..  11

اإلجابات:
1  . 
تترك حسب إجابات المتعلّمين. .  2

حسب نتائج المتعلّمين.



83

O qóªàJ »àFQ á©°SS

فـي هـذه الفقـرة يتـم تشـويق المتعلّميـن، من * 
خالل فيلم أو صور للدرس، ومن خالل تمرين 
سـحب الهواء وإخراجه (شـهيق وزفيـر) لفترة 
زمنية معينة، وتسـتخدم التجربة السابقة لقياس 

الرئة.
يطبق تمرين السـلم كما في كتـاب المتعلّم، ثم * 

يسجل سعة رئته من خالل النشاط السابق.
يقارن بين القراءتين لنفس المتعلّم، ويفسـر سبب 

التغيير.

ـمْ بتماريـن اإلحماء قبل ممارسـة  قُ
لة. رياضتك المفضَّ

مـن الضـروري تشـجيع المتعلّميـن 
فـي  ألهميتـه  التمريـن،  هـذا  علـى 
التماريـن الرياضيـة، وتوضيح ذلك 
حتى ال يصاب المتعلّم بأي إصابات 

أثناء التمارين الرياضية.

اِبحـث فـي الشـبكة العنكبوتيـة عن 
ل  جهاز لقياس سـعة الرئة ، ثمّ سـجِّ
زمـالءك  بـه  لتناقـش  ا  تقريـرً عنـه 

ومعلّمك.
يبحث المتعلّم عن جهاز لقياس سعة 
الرئة وهو موجود في المستشفيات.

المعلّـم  بحضـور  زمـالءه  ويناقـش 
ويقيّم حسب المعايير.
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∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

تسـتخدم  فهمـك»،  مـن  ـقْ  «تحقَّ فقـرة  فـي 
المعلومات أثناء عمل األنشطة.

المفـرط  التنفّـس  خطـورة  ناقِـش 
ن  دوِّ ثـمّ  وزمالئـك،  معلّمـك  مـع 

مناقشتك.
يبحـث المتعلّـم عن كلمـة «التنفس 
المفرط» ويناقشها مع زمالئه بطريقة 

علمية، ويقيّم حسب المعايير.

ـم تجربـة لقيـاس الهـواء الذي  صمِّ
نخرجه من الرئتين.

طـرح تماريـن رياضية تسـاعد على 
زيادة سعة الرئة.
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الماّدة والطاقة

الكفايـة العامة الثانية: التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة 
واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجه.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

AGƒ¡dG »a ø«é°ùcC’G RÉZ áÑ°ùf
Percentage of oxygen in air

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبين كيف يمكن تحديد نسبة 
األكسجين في الهواء العمليات تحديد نسبة األكسجين في 

الهواء

يشرح المبدأ الذي يمكن بموجبه 
تحديد نسبة األكسجين في الهواء الحقائق شرح كيف يمكن تحديد نسبة 

األكسجين في الهواء

يشرح دور األكسجين في الحفاظ 
على الحياة من جهة ومخاطره في 

النار من جهة أخر
القيم شرح أهمية ومخاطر غاز 

األكسجين
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الماّدة والطاقة

الكفايـة العامة الثالثـة: الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مع العمليـات التكنولوجية والمنتجات 
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

AGƒ¡dG áehÉ≤e
Air resistance   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يوضح كيف تعمل المظلة العمليات اِستخدام التكنولوجيا لالنتقال في 
الهواء

يشرح مقاومة الهواء وآثارها وأن 
المظلة تستخدم مقاومة الهواء الحقائق شرح اعتماد عمل المظلة على 

مقاومة الهواء

يفهم ويقتنع بأن مقاومة الهواء 
تشكل عامل كبح مهم بالنسبة 

لألشياء المتحركة
القيم التعرف على مقاومة الهواء في 

حياتنا
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الماّدة والطاقة

الكفايـة العامة الثالثـة: الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مع العمليـات التكنولوجية والمنتجات 
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

≥jôëdG ÅaÉ£e
Fire extinguishers   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبين كيفية صناعة مطفأة حريق 
بسيطة العمليات صنع مطفأة حريق

يفهم وجود أنواع مختلفة من 
مطافئ الحريق وعدم فاعلية مطفأة 

ثاني أكسيد الكربون السائل في 
إخماد الحرائق الناجمة عن عطل 

كهربائي

الحقائق شرح كيفية استخدام األنواع 
المختلفة من مطافئ الحريق

يشرح التدابير الوقائية التي يتخذها 
رجال اإلطفاء وكيفية استخدام 
معدات خاصة من أجل مكافحة 

الحرائق 
القيم

شرح التدابير الوقائية التي 
يستخدمها رجال اإلطفاء في 

مكافحة الحرائق
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AGƒ¡dG »a ø«é°ùcC’G RÉZ áÑ°ùfff

يكـون المدخـل التشـويقي عن غاز األكسـجين 
عبـارة عن فيلـم أو صور، من خاللهـا يتم التمهيد 

للدرس.

IÉ«ëdG RÉZZZ

ج،  مـدرّ مخبـار  ملـون،  مـاء  األدوات:  حـوض، 
شمعة، قلم

الخطوات: 
يضع المعلّم الشـمعة وسط الحوض بوجود .  1

الماء الملون ويشـعلها، ثم يغطيها بالمخبار 
ا (50 إلى  المـدرج، يفضـل أن يكون مقسـمً

.(250
المـاء .  2 سـيرتفع  الشـمعة،  تنطفـىء  عندمـا 

إلـى خمس حجمـه، فيقـوم المتعلّـم بكتابة 
مالحظاتـه وتسـجيل النسـبة (1/5) وتقـدر 

.(20 %)
يقـوم المتعلّـم بالرسـم علـى المخبـار إلـى .  3

الخمس.
يقـارن المتعلّـم بيـن المخبـار بعـد الرسـم .  4

غـاز  وهـو  الغـاز  فيكتشـف  والمخطـط، 
األكسجين.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

قْ من فهمك»، تناقش المعلومات  في فقرة «تحقَّ
مع عرض األنشطة.
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Percentage of oxygen in air AGƒ¡dG »a ø«é°ùcC’G RÉZ áÑ°ùf

IÉ«ëdG RÉZ

 
نقـص غاز األكسـجين في الجسـم، 
ضـه  بمثابـة خلـل عـام للجسـم يعرّ

للعديد من المخاطر واألمراض.
حـول  المتعلّميـن  مناقشـة  يجـب 
نتائج نقص األكسـجين على جسـم 

اإلنسان.
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م ملفا إلكترونيا عن استخدامات  صمِّ
األكسجين في حياتنا.

يقـوم المتعلّم بعمل ملـف إلكتروني 
حـول اسـتخدامات األكسـجين فـي 

حياتنا.
ويناقش العمل، ويقيّم حسب المعايير.

اِشرح دور األكسجين ومخاطره في 
الهواء.

يشـرح دور األكسجين ومخاطره في 
الحياة من مصادر معلومات مختلفة.

ا يقدمه المعلّم  يشاهد المتعلّم عرضً
يوضح فيه قطعة صغيرة من الفسفور 
في صحـن صغير يطفو على سـطح 
الوعـاء  يغطـى  وعـاء.  فـي  المـاء 
تسـرب  دون  يحـول  بمـا  بحاويـة، 
ويراقـب  الخـارج.  إلـى  دخـان  أي 
مـا يحصـل لمسـتو المـاء داخـل 
إلكترونيًـا  ـا  ملفً يصمـم  الحاويـة. 
يشرح أهمية األكسجين في مساعدة 

إشعال الحرائق.
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AGƒ¡dG áehÉ≤ee

ق المتعلّم  من خالل الصورة والمعلومات، نشوّ
لكي نصل إلى مفهوم المقاومة، وذلك في النشاط 

التالي:

»àq∏¶ee

األدوات:  للمعلّـم حريـة اختيار األدوات، سـاعة 
إيقاف، كرة من الزجاج (تيلة)

يقـارن المتعلّـم بين زمن سـقوط التيلـة قبل وبعد 
تركيب المظلتين.

يسجل المتعلّم النتائج في جدول الكتاب.

?»àq∏¶e πª©J ∞«cc

يقارن بين زمن التيلة في المحاولتين.
تكـون العالقة بين حجم المظلة والزمن عكسـية. 

كلما زاد حجم المظلة، قل زمن السقوط.
من عوامـل مقاومة الهواء: حجـم المظلة والكتلة 

والسطح.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

قْ من فهمك»، المعلومات مرتبطة  في فقرة «تحقَّ
باألنشطة ويجب أالّ تفصل.
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ا من السقوط من االرتفاعات  نْ حذرً كُ
العالية التي تسبّب الكسور أو الموت.

مة  اِصنـع مظلّة من الموادّ المسـتخدَ
فـي منزلك، ثمّ ارسـمها فـي كتابك 

(إعادة التدوير).
من خالل إعـادة التدوير التي تعلّمها 
في الصف السـادس، يعمل المتعلّم 
مظلـة مـن األدوات المسـتخدمة في 

المنزل.

د أثـر مقاومة الهـواء على حركة  حدِّ
األشياء.

التـي  الحـاالت  المتعلّـم  يحـدد 
تسـتخدم فـي مقاومـة الهـواء، مـن 
خالل البحث في شـبكة االنترنت أو 

مشاهداته اليومية.
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≥jôëdG ÅaÉ£ee

من خالل المقدمة، يوضح المعلّم أهمية أجهزة 
إطفاء الحريق وارتباطها بحياة المتعلّمين.

ق المعلّم المتعلّمين لصنع مطفأة حريق.*  يشوّ

AÉØWEG πLQ ÉfCGCG

الهيدروكلوريـك،  حمـض  األدوات:  دورق، 
بيكربونات الصودا، شمعة

الخطوات:
يشـعل المعلّـم الشـمعة، يخلـط الحمـض مـع 
بيكربونات الصودا ويغلـق الدورق. بعد دقيقتين، 
يعـرض المعلّم غاز ثاني أكسـيد الكربون المكون 

من تجربة الشمعة.
اإلجابات:

مالحظاتي:  
1  . 

 
مالحظاتي:  .  2

 
 

استنتاجي:  
 

 

 

 
 59

 *
             
             .  

.
           
           .  

.         
.     

   ( )

 +   ( )
 

(50) 
( )

CO2

 

         
.         .

  :
 

1 .    
 
 

2 .        
  :

 
  :

 

Fire extinguishers jôëdG ÅaÉ£e

AÉØWEG LQ ÉfCG

60

.     

(1)(2)
(51) 

(3)

:         
 (1)(2)(3)

   
   
   

1 .      
 

2 ..   
 
 

3 .      CO2    
 
 

É¡YGƒfCGh ÅaÉ£ªdG

تنطفئ الشمعة.
غاز ثاني أكسيد الكربون يساعد على إطفاء 

الحريق.
إن غاز أكسيد الكربون أفضل في   

إخماد حرائق الكهرباء، وذلك بسبب خلوه 
من المواد الموصلة مثل الماء.

غاز ثاني اكسيد الكربون ال يساعد   
على االشتعال.
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ة بمدرستك  بِع اإلرشادات الخاصّ اِتّ
فريـق  مـع  نْ  وتعـاوَ الحريـق،  عنـد 
ـا  ـل السـريع لمدرسـتك متّبعً التدخّ

إرشاداتهم.
ا التركيز على هذا النوع من  مهم جـدً

األمن والسالمة في المدرسة.

اِبحث في مختبرك عن أداة تساعدك 
علـى إطفـاء الحريـق مع شـرح آلية 

استخدامها.
ـز المتعلّـم على أنـواع المطافئ  يركّ
المسـتخدمة في المدرسـة من خالل 

ملف إلكتروني.

مالحظة:
يجب ربط المعلومات بالدرس.

اإلطفـاء  لرجـال  ا  بوسـترً ـم  صمِّ
ا  حً أثنـاء مكافحتهـم الحريـق، موضِّ

اتهم وكيفية استخدامها. معدّ
يفضل عمل مسـابقة بيـن المتعلّمين 
ألفضـل ملصـق إطفائـي، باإلضافة 
إلى تقييم القيم على أساس المعايير.

يشرح سبب عدم فاعلية مطافئ ثاني 
أكسـيد الكربون السـائل فـي إخماد 
الحرائق الناتجة عن عطل كهربائي.
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الماّدة والطاقة

ـة األولـى: البحث عن الظواهـر والطرق والتغير فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
باستخدام األدوات المناسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

AGƒ¡dG §¨°V
Air pressure   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبين أن للهواء ضغط وأن هذا 
الضغط قابل للقياس العمليات اِستقصاء ضغط الهواء

يشرح معنى ضغط الهواء 
والمظاهر الناجمة عن ضغط 

الهواء
الحقائق شرح الظواهر التي تستخدم ضغط 

الهواء

يشرح أن الرياح هي ناتجة عن 
حركة الهواء الناجمة عن تفاوت 

ضغط الهواء
القيم إدراك أن الرياح تنتج عن تفاوت 

قيم ضغط الهواء
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الماّدة والطاقة

الكفايـة العامة الثانية: التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة 
واألشياء غير الحيّة من خال الماحظات والتفسير الموجه.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

AGƒ¡dG §¨°V ≈∏Y Iô uKDƒªdG πeGƒ©dG
Factors affecting air pressure   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يوضح اعتماد ضغط الهواء على 
حرارة الهواء العمليات توضيح العوامل التي تؤثر على 

ضغط الهواء

يشرح لماذا تؤثر الحرارة ومساحة 
السطح على ضغط الهواء الحقائق إدراك أن ضغط الهواء يعتمد على 

حرارة الهواء

يشرح لم يتحرك الهواء الساخن 
نحو األعلى فيما يتجه الهواء 

البارد نحو األسفل
القيم االقتناع بأهمية صعود الهواء 

الساخن إلى األعلى
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الماّدة والطاقة

الكفايـة العامة الثالثـة: الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مع العمليـات التكنولوجية والمنتجات 
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الهواء

§¨°†dG ¢SÉ«≤e
Pressure   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبين كيفية صناعة البارومتر 
واستخدامه العمليات صنع مقياس للضغط الجوي 

(بارومتر)

يشرح ضغط الهواء والوحدات 
التي يمكن القياس بها والترابط 

بين هذه الوحدات
الحقائق شرح طريقة عمل البارومتر بقياس 

ضغط الهواء

يشرح كيف ينخفض ضغط الهواء 
كلما زاد االرتفاع وأثر ذلك على 

االرتفاع المعياري للطائرة
القيم تحديد اإلرتقاء فوق سطح البحر 

بواسطة البارومتر
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AGƒ¡dG §¨°VVV

فـي بدايـة الـدرس، يطلـب المعلّـم مـن أحـد 
المتعلّميـن قـراءة الفقـرة المبينـة، ومنهـا يحاول 
اسـتقصاء المعلومات من المتعلّميـن، ومعرفة ما 
هي الخبرات التي يمتلكها المتعلّم حول موضوع 
الـدرس. ويكـون التركيـز علـى صفـات الهـواء 
الجوي ومعنى الضغط. يفضل أن تكون المناقشـة 
مفتوحـة، مـع إعطاء فرصـة لالسـتماع الجيد إلى 

المتعلّم.

?AGƒ¡dG ΩCG »©Ñ°UEG :iƒbCG Éª¡ qjCGCG

األدوات: محقنة بالستيكية
الخطوات: 

يطلب المعلّم من المتعلّيمن القيام بالنشـاط .  1
كما هو مبين في الشـكل مع مالحظة اآلتي: 
توزيـع أحجـام مختلفـة مـن المحاقـن على 
مجموعـات المتعلّمين، ووضـع أرقام على 
علـى  األدوات  توزيـع  وعنـد  المحاقـن. 
المجموعـات، يكون لكل مجموعة محقنان 

مختلفان بالحجم.
أثناء المقارنة بين المحاوالت، يتأكد المعلّم .  2

ويسـتمع  مفتوحـة  المناقشـة  تكـون  أن  مـن 
جيداً إلى تجارب ونتائـج المتعلّمين، ويقوم 
بإعطاء أسـئلة مفتوحة عند االستفسـار حول 
نتيجـة المحاولتين. ثم يطلب المعلّم من كل 
مجموعـة كتابة مقارنتها الخاصة بها من دون 

أي تدخل، أو إبداء رأي منه في العمل.
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Air pressure AGƒ¡dG §¨°V

?AGƒ¡dG CG »©Ñ°UEG :iƒbCG Éª¡ qjCG

وفي نهاية النشاط، يطلب المعلّم من المجموعات 
أن تفسر سـبب كتابتها للمقارنة بهذه الطريقة: أين 

مكامن الصعوبة في تنفيذ التجربة؟
لمـاذا كان الضغـط صعب في الحالـة الثانية وكان 

أسهل في الحالة األولى؟
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AGƒ¡dG §¨°V …óëJJ

األدوات:  شـفاط حجمـه صغيـر، شـفاط حجمـه 
كبير، أوزان مختلفة

الخطوات: 
علـى المعلّـم توفيـر األدوات المطلوبـة مع .  1

التأكد من أن يكون الشـفاط من البالسـتيك 
بحجمين مختلفين، واألوزان بكتل مختلفة، 
كذلـك إمكانية تعليـق األوزان بكل سـهولة 
علـى الشـفاط مـن البالسـتيك، مـع إعطـاء 
أوزان كافيـة لكل مجموعـة. وكذلك التأكد 
مـن أن تكـون األسـطح ملسـاء وثابتـة غيـر 
متحركة، ووضع اليد تحت األوزان المعلقة 
بمسـافة كافية كي ال تتلـف األوزان األرض 

عند سقوطها.
قبل بـدء التجربة، يتأكد المعلّم من أن يعطي .  2

المتعلّمين وقتًا لقراءة التجربة ومناقشتها مع 
بعضهـم البعض، ويطلب مـن المجموعات 
اإلجابـة عن سـؤال التوقـع. ومنهـا، يناقش 
المعلّم كل مجموعة على حدة حول توقعهم 
بسـقوط الشـفاطين المطاطيين، فيما يستمع 

باقي أفراد المجموعات.
ينتقل المعلّم مع المتعلّمين إلى تنفيذ التجربة .  3

مع تحديـد الزمن لهـم للتنفيذ، مـع التلميح 
بأن المطلوب هو تسجيل مقدار األوزان في 

المحاولة األولى واألخيرة فقط.
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AGƒ¡dG §¨°V …óëJ

بعـد االنتهـاء مـن تنفيـذ النشـاط وتسـجيل .  4
البيانات المطلوبة في الجدول، يعطي المعلّم 
الفرصـة للمتعلّميـن لمناقشـة النتائـج فيمـا 
بينهم، مع كتابة التفسير في عدد المحاوالت. 
ويسـتمع بعدها المعلّم جيداً إلى تفسـير كل 
مجموعة، وتقوم باقي المجموعات بمناقشة 

االستفسار إذا استدعى األمر ذلك.
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∂àLG qQO á∏éY §¨°V ¢ù pbpb

على المعلّم توفير األدوات المطلوبة مع التأكد * 
من أن تكـون المضخة الهوائيـة اليدوية تحوي 
عداد السـاعة الخاص بالضغط، وكذلك التأكد 
مـن توفيـر إطارييـن مختلفيـن بالحجـم لـكل 
مجموعـة. يعطي المعلّم تحذيراتـه وتوجيهاته 
للمتعلّميـن بعـدم نفـخ اإلطـار بضغـط هـواء 

مرتفع. 
يعطي المعلّم المجموعات األدوات المناسبة، * 

ويطلـب منهـم القيـام بالنشـاط واإلجابـة عـن 
السـؤال األول فقط، واالسـتماع إلى إجابة كل 
مجموعـة، ومنهـا يطرح السـؤال التالـي: نحن 
ضغطنا نفس كمية الهواء في كل من اإلطارين، 
ولكن لمـاذا اختلف الضغط في اإلطار الصغير 
عنـه في الكبير؟ يفضل بأن يعطي المعلّم فرصة 
للمجموعات للمناقشة واالستماع إلى إجابات 

كلّ منهم.
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يطلـب المعلّـم مـن المجموعـات اإلجابة عن * 
السـؤال األخير وتفسـير الجملـة التالية: يعتمد 
ضغط الهواء على مساحة السطح، مع إعطائهم 
أمثلـة عـن ذلك. يفضـل إعطـاء الفرصـة لكل 
مجموعـة بـأن تناقش وتطـرح تفسـيرها لباقي 
المتعلّميـن بوقـت كافٍ ومبرمج، وطـرح أكثر 
من سؤال مفتوح من قبل المعلّم أثناء المناقشة، 
مثـل: إذا كان لديـك جسـمين مطاطييـن بنفس 
الحجـم، أحدهمـا مربع الشـكل وآخـر كروي 
الشـكل، أيهمـا قد يتحمـل ضغط هـواء أكثر؟ 
ولماذا؟ مـا الهدف من اسـتخدام ضغط الهواء 

في إطارات السيارات والدراجات؟

يـة كبيرة من  ا من ضـخّ كمّ ـنْ حذرً كُ
ا في إطار السـيّارة، حيث  الهواء صيفً

يؤدّي ذلك إلى انفجارها.
موضـوع مهـم ويطـرح على شـكل 

نقاش.

ل نتائجك من خالل إدخال عود  سجِّ
اص في كيـس، وأحكم إغالقه،  مصّ
عِ الكيس تحـت كتب، وانفخ  ثـمّ ضَ
 . الكيس مـن خالل عـود المصاصّ

رها مع كتب أكثر. كرِّ
يقوم المتعلّم بعمل النشاط والمعلّم 
بعمل التجربة للمتعلّمين ومناقشتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66

 dP … qODƒj å«M ,IQÉ q«°ùdG QÉWEG »a É kØ«°U AGƒ¡dG øe Iô«Ñc á« qªc qï°V øe G kQòM rø oc

.ÉgQÉéØfG dEG

              
.     .        

  :
 

  :
 

.«          » :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اِشـرح العبـارة التاليـة: «الرياح هي 
نتيجـة حركـة الهـواء الناجمـة عـن 

تفاوت ضغط الهواء».
يناقـش المعلّم المتعلّميـن حول أثر 
تفـاوت الضغط الجـوي على حركة 
الهـواء، ثم يشـرح المتعلّم بأسـلوبه 

ويقيّم المعلّم المعيار.
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 §¨°V ≈∏Y Iô uKDƒªdG πeGƒ©dG
AGƒ¡dG

G
G

توضـح المقدمـة أهمية درجة الحـرارة وتأثيرها 
على ضغط الهواء، يقدمها المعلّم للمتعلّمين على 

شكل فقرة أو فيلم.

…É°ûdG ¢ù«c ñhQÉ°UUU

فـي بداية الدرس، يطلب المعلّـم من المتعلّمين 
قراءة النشاط كتشويق للدرس، ومنها يطبق النشاط 
معهـم، مؤكـداً على إجـراءات األمن والسـالمة. 
وال مانـع من أن ينفذ أحد المتعلّمين هذا النشـاط 
علـى طاولـة العـرض األمامية (وهـذا يعتمد على 
سلوك المتعلّمين وشـخصية المعلّم في الفصل). 
وبعـد تنفيـذ النشـاط، يحـاول المعلّـم اسـتقصاء 
المعلومات مـن المتعلّمين، ومعرفـة ما الخبرات 
التي يمتلكونها حول موضـوع الدرس. يفضل أن 
تكون عملية المناقشة وطرح األسئلة مفتوحة، مع 

إعطاء فرصة لالستماع الجيد للمتعلّمين.

¥QhódG »a ábƒ∏°ùe á°†«HH

قبـل البـدء بالنشـاط، يجب علـى المعلّـم توفير 
قواريـر أو دوارق من الزجـاج تكون أعناقها أصغر 
بقليل من أحجام البيض المتوفر. مع توفير زجاجة 
واحدة وبيضة مسلوقة واحدة تكون منزوعة القشرة 
لـكل مجموعـة، مـع توفير صنـدوق اإلسـعافات 
األوليـة، بحيث يكون أمـام العين في المختبر ألي 
ظـرف طـارئ. ثـم يطلـب مـن المتعلّميـن القيـام 

بالنشاط، كما هو مبين في الشكل (34).
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Factors affecting air pressure AGƒ¡dG §¨°V Y Iô uKDƒªdG eGƒ©dG

…É°ûdG ¢ù«c ñhQÉ°U

¥QhódG »a ábƒ °ùe á°†«H

أن  مـن  تأكـد  المحـاوالت،  بيـن  المقارنـة  أثنـاء 
تكـون المناقشـة مفتوحـة، واالسـتماع الجيد إلى 
تجـارب ونتائـج المتعلّمين. أعط أسـئلة مفتوحة 
عنـد المقارنة بين الهواء فـي القارورتين قبل وبعد 
اشـتعال الورقـة فيهـا، ثم يطلـب المعلّـم من كل 
مجموعـة كتابـة مقارنتهـا الخاصـة بهـا، من دون 
أي تدخـل أو إبـداء رأي منه في العمـل ما لم يلزم 

التدخل منه. 
وفي نهاية النشـاط، يطلب مـن المجموعات أن 
تفسر سبب دخول البيضة إلى داخل القارورة عند 
إشـعال الورقة فيها. مـاذا يمكن أن يحدث للبيضة 
المسـلوقة، إذا وضعـت فـي قـارورة وكان الهواء 
أكثر سخونة؟ وما عالقة ضغط الهواء بالحرارة؟
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علـى المعلّم أن يوفر األدوات المطلوبة، ويتأكد 
من أن الكأسـين الزجاجيتيـن بحجمين مختلفين، 

ويوفر كمية من الشمع بنفس الحجم والطول.
عنـد توزيع األدوات علـى المجموعات، يجعل 
المعلّم لكل مجموعة كأسين من الزجاج بحجمين 

مختلفين وشمعتين وصحناً به ماء.
قبل بـدء التجربة، تأكد مـن أن تعطي المتعلّمين 
دقائـق كافية لقراءة التجربة ومناقشـتها مع بعضهم 
البعض. ومن ثم اطلـب من المجموعات اإلجابة 
عـن سـؤال التنبـؤ فـي الخطـوة رقـم (3)، ومنها 
يناقـش المعلّـم كل مجموعة على حدة، وتسـتمع 

باقي المجموعات إلى المناقشة حول التنبؤات.
ينتقـل المعلّم مـع المتعلّميـن إلى إكمـال تنفيذ 
الخطـوة رقـم (3) وإعطـاء مجـال للمناقشـة بين 
أفراد المجموعة الواحدة، وثم يعقد مناقشـة عامة 

بين المجموعات.
بعـد االنتهاء مـن تنفيذ الجزء األول من النشـاط، 
الـكأس  مـكان  كبيـرة  كأس  وضـع  منهـم  يطلـب 
الصغيـرة، ويطلـب منهـم مالحظـة منسـوب الماء 
فـي الكأس الكبيـرة، ووصف ما حـدث للماء، مع 
إعطاء وقت للمناقشـة واالسـتماع الـى اآلراء. في 
آخر النشـاط، تقـوم المجموعة بمناقشـة ما حصل 
فـي النشـاط، واسـتنباط العالقة بيـن كل من درجة 
الحرارة ومسـاحة السـطح بضغط الهـواء. ويعطي 
المعلّم بعض األمثلة واألسئلة المفتوحة للمتعلّمين 

حول العوامل التي تؤثر على ضغط الهواء.
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اإلجابات:
3  . 
4  . 
مالحظاتي:  .  5

ر ذلك:   فسِّ

يرسم الشكل.
منسوب الماء يختلف عند اختالف المسافة.

الشمعتين أسرع من ارتفاع الماء.
سرعة احتراق الهواء.
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اِتَّبع اإلرشادات الخاصة بمدرستك 
فريـق  مـع  نْ  وتعـاوَ الحريـق،  عنـد 
التدخـل السـريع لمدرسـتك متبعـاً 

إرشاداتهم.
تنبيه المتعلّميـن من خطورة األدخنة 
والغبـار علـى صحتهـم، وتوضيـح 
األمراض التي يتعرضون لها بسـبب 

األدخنة والغبار.

ناقِـش زمـالءك: كيف تؤثّـر عوامل 
أخر على ضغط الهواء؟

يسـجل النقـاش في الكتـاب، ويقيّم 
حسب المعايير.

ـر حركـة الهـواء السـاخن نحـو  فسِّ
األعلى والهواء البارد نحو األسفل.

تطبـق القيمـة مـع المتعلّميـن، ويتم 
التقييم حسب المعايير.

يسـتخدم المتعلّـم صنـدوق تيارات 
الحمل في الغازات ويسجل النتائج.
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ق المتعلّم  من خالل الصورة والمعلومات، نشوّ
لكي يصل إلى مفهوم المقاومة، وذلك من النشاط 
التالـي: فـي بدايـة الـدرس، يطلـب المعلّـم مـن 
المتعلّميـن قـراءة الفقـرة التالية للـدرس. ويعطي 
فرصة لتقوم كل مجموعة بمناقشة الفقرة. وبعدها 
تفسـر المعلومـة، وبهـذه الطريقـة يبنـي المعلّـم 
استقصاءه مع متعلّميه على ما يمتلكون من خبرات 
حول الموضوع. ويستطيع المعلّم أن يعطي بعض 
األسئلة المفتوحة مثل: لديك فريق رياضي وتريد 
الذهـاب معـه في معسـكر خارجـي للتدريب كي 
يتأهل فريقكم للبطولة، ولديك معسـكران: األول 
يقـع قريبـاً من شـاطئ البحـر، والمعسـكر اآلخر 
موجـود في بلـدة جميلة على سـفح الجبل، أيهما 

أنسب للتدريب ولماذا؟

∂dõæe »a ôàehQÉHH

علـى المعلّم أن يوفـر األدوات المطلوبة ويتأكد 
من أن القنينة من الزجاج وعود المصاص من النوع 
الشـفاف. يفضل توفيـر األدوات لـكل مجموعة، 
ويفضل كذلك استخدام ألوان من صبغات الغذاء 

لتلوين الماء.
للمتعلّميـن  فرصـة  أعـط  األول،  السـؤال  فـي 
للمناقشـة ضمـن المجموعـة واإلجابـة عنها بعد 
ا إلـى إجابات  فتـرة زمنيـة تحددها، اسـتمع جيـدً

المتعلّمين.
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في السـؤال الثاني، يتوقـع أن تكون اإلجابة ثابتة 
ال تتغيـر، ويفضـل الوصـول مـع المتعلّميـن إلى 
أنه بنفس المسـتو لسـطح األرض. أما في حالة 
وجـود المختبر فـي الطوابق العليا في المدرسـة، 

فقد يكون هناك تغير طفيف ال يلفت االنتباه.
فـي السـؤال الثالث، يالحظ مسـتو منسـوب 
المـاء عند تغير فصول السـنة. وهنا، يطرح المعلّم 
بعض األسـئلة المفتوحة على المتعلّمين مثل: في 
 أي طقـس قـد تتوقع أن نالحظ التغير في مسـتو
منسـوب الماء في الماصة؟ ولماذا؟ وإذا كنت في 
قرية في أعلى الجبل وكان يوم ممطر، هل سيكون 
التغير نفسـه وأنت في نفس المكان، ولكن في يوم 

مشمس؟
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أعـط فرصة ليناقـش المتعلّمـون اإلجابة، ومنها 
يتـم تبـادل اآلراء بين المجموعـات للوصول إلى 
إجابـة صحيحة، وعلى المعلّم فقـط إدارة الحوار 
والمناقشـة. يقـوم المعلّـم بإعطـاء بارومتـر مائي 
مصنعـي، ويقـوم المتعلّمـون بفحصـه وتسـجيل 
المالحظـات عليه. هناك أنواع تجارية تعتمد على 
التفريغ، حيث ينتقل الماء الملون من األسفل الى 

األعلى عند ضمه بكف اليد إلخ...

AGƒ¡dG §¨°V ¢SÉ«b äGóMhh

علـى المعلّم أن يوفـر فيلماً تعليمياً مناسـباً يبين 
مفهوم ضغط الهواء للمتعلّمين. ويفضل استخدام 
طرق تدريس مختلفـة أثناء عرض الفيلم (ويمكن 
عـرض أكثر من فيلم كذلـك). ومن خالل الفيلم، 

تقوم المجموعات باإلجابة عن األسئلة. 
وبعـد نهاية الفيلم، يتم مناقشـة المتعلّمين حول 
مجموعـة  كل  تقـوم  أن  يفضـل  حيـث  اإلجابـة، 
بعـرض إجابتها على باقـي المتعلّمين، مع التركيز 
على شـرح ضغط الهواء والوحدات التي تقيسـها 
والترابط بين الوحدات. وال مانع أن تتم المناقشـة 
بيـن المجموعـات. وفـي حالـة وجـود إجابـات 
النقـاش وتعليـم  بـإدارة  المعلّـم  مختلفـة، يقـوم 
المتعلّمين مهارة اإلنصات واحترام آراء اآلخرين. 
يفضـل، عند عرض الفيلم، أالّ يقوم المعلّم بوقف 
عرضه والتعليق على لقطة معينة، كما ال يفضل أن 

يقوم بالتلميح للمتعلّمين حول اإلجابة.
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 ، ا من ضغط األذن المستمرّ نْ حذرً كُ
ألنّه قد يؤدّي إلى فقدان السمع.

شـرح أهمية السمع والمحافظة على 
األذن، ومتى تتأثر اإلذن بالضغط.

اِبحث فـي الشـبكة العنكبوتية حول 
يات وأنواع وحدات الضغط. مسمَّ

البحث عـن أنواع وحـدات الضغط 
وربطها بالمنهج.

د فيها عالقة ضغط  اُكتب مطوية تحدّ
الهـواء باالرتفـاع وأثـر ذلـك علـى 

معايير الطيران.
إعـداد مطويـة حسـب طـرق إعـداد 
المطوية المشروحة في بداية الكتاب 

ولصقها.
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

بعد التجربةقبل التجربة
لون ماء الجير في 

لم يتغيرشفافالتجربة (أ)
لون ماء الجير في 

تغيرشفافالتجربة (ب)

1  . 
 

2  . 
السؤال الثاني:

  
 

السؤال الثالث:
1  . 

 
 
 

2  . 
 
 

السؤال الرابع:
1  . 
2  . 
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للتأكد وإثبات تجربته.

الهواء.

الكأس الباردة هي التي يحوي سطحها الخارجي 
قطرات الماء.

لرصـد وجود غـاز ثاني أكسـيد الكربون في 
الهواء.

يشـغل الهواء مسـاحة داخل القنينة، وعندما 
نفـخ أحمد، فـإن البالون انتفخ قليالً بسـبب 
ضغـط البالون على الهواء داخل القنينة، وال 

يمكنه نفخ البالون بشكل أكبر.
يجـب عليه تكوين بعض الثقـوب في القنينة 
حتـى يتمكـن الهـواء مـن الخـروج، وجعل 

البالون يشغل محل الهواء.

ألن الهواء يحتل مساحة داخل القنينة وصفاته 
تختلـف عـن صفات المـاء، وهـو أخف من 

الماء وكثافته أقل، فيصعد إلى األعلى.
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السؤال الخامس:
1  . 

 
2  . 

 
السؤال السادس:

1  . 
 

2  . 
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قل حجـم الهواء، في حين ظـل حجم الماء 
كما هو، حيث ال يمكن ضغطه.

لن ينزل قاع المكبس إلى الرقم (1)، ويمكن 
. أن يتم ضغط الهواء قليالً

سـوف يتمـدد الهـواء فـي العلبـة المحكمة 
اإلغالق بسبب الحرارة.

فتح غطاء العلبة وجعل مسـاحة كافية لتمدد 
الهواء في العلبة.
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السؤال السابع:
1  . 

 
 
 
 
 

2  . 
 

السؤال الثامن:
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سوف يرتفع مستو الماء في الكأس (أ) أكثر 
من الكأس (ب). عندما يتم تسخين الهواء في 
الكأس (أ)، فإنه يتمدد. وعندما يبرد الهواء في 
الكأس، فإن الهواء ينكمش، ويرجع إلى نفس 
درجـة حرارة مـاء الصنبور الفاتـر، مما يعطي 

مساحة أكبر لدخول الماء في الكأس.
إلثبات أن الحرارة ومسـاحة السطح تؤثران 

على ضغط الهواء.

150 نيوتن.
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البناء الضوئي



الوحدة التعّلمية ا�ولى

البناء الضوئيالبناء الضوئي
Photosynthesis

    Photosynthesis

    Plants producing oxygen

      Importance of photosynthesis

    Transportation in plants

   Structure of chloroplast

       Factors affecting plant growth
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ـة األولـى: البحث عن الظواهـر والطرق والتغير فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
باستخدام األدوات المناسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
البناء الضوئي

ø«é°ùcC’G èàæj äÉÑædG
Plants producing oxygen  

»Fƒ°†dG AÉæÑdG á«∏ªY
Photosynthesis   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يقدم أدلة وشواهد على المواد 
الضرورية والمواد الناتجة عن 

عملية البناء الضوئي
العمليات اِستقصاء عملية البناء الضوئي

يستنتج معادلة البناء الضوئي الحقائق تحديد المواد الالزمة لعملية البناء 
الضوئي والمواد الناتجة عنها

يعدد التدابير الوقائية الضرورية 
المتصلة بإجراء تجارب البناء 

الضوئي
القيم

تحديد التدابير الوقائية المتخذة 
أثناء إجراء تجارب البناء الضوئي 

من أجل األمن والسالمة

يعبر عن استكشاف موقع حدوث 
التفاعالت الضوئية والتفاعالت 

الالضوئية في البالستيدة 
الخضراء، باستخدام المهارات 
المكتسبة من مادة التربية الفنية

الربط

التعبير عن الحقائق الخاصة 
بتحديد موقع حدوث التفاعالت 
الضوئية والتفاعالت الالضوئية 

في البالستيدة الخضراء، 
باستخدام المهارات المكتسبة من 

مادة التربية الفنية
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النبات يصنع الغذاء
يمكـن عمـل عصـف ذهنـي مـن خـالل طـرح 
األسـئلة فـي بدايـة الـدرس. والهدف منـه معرفة 
الخلفيـة العلمية للمتعلّمين عن خصائص النبات، 
وسـؤالهم عـن الحاجات األساسـية التي تسـاعد 
النبـات على النمو وصنع غذائـه. ويجب تأكيد أن 
المـاء مهم للنبـات كحاجة أساسـية. ويتم ذكر أن 
الغذاء هو عبارة عن نشا. وإن وضعنا محلول اليود 
المخفف على النشا يتحول إلى اللون البنفسجي، 
مثـال وضع اليـود على البطاطـا لتوضيـح التغير. 
ومن هنا يتم سـؤال المتعلّمين: ما الذي يستخدمه 
النبات باإلضافة للماء لصنع غذائه؟ هناك حاجات 
أخـر يحتاجها النبـات، ولكن ما هي؟ قد يجيب 
المتعلّمـون علـى أن الشـمس مهمة والهـواء مهم 
والتربة مهمة. ومن هنا يبدأ المتعلّم بعمل األنشطة 
التي تقـوده لمعرفة كيـف يقوم النبات باسـتخدام 

تلك العناصر.
مالحظة:

يمكـن للمعلّم أن يبتكر مقدمـة للدرس بطريقته 
يعرفـه  مـا  بالترتيـب  تحـوي  أن  علـى  الخاصـة، 
المتعلّمـون من خبراتهم السـابقة عـن الموضوع. 
ثـم التأكيـد علـى أهميـة الموضوع وطـرح بعض 
األسـئلة التي تثير المتعلّميـن. وتكون اإلجابة عن 
هذه األسـئلة من خالل األنشـطة. وهـذا يحفزهم 

للقيام بالتجارب التي تجيب عن تساؤالتهم.
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الهـدف من النشـاط: تبيـان دور غاز ثاني أكسـيد 
الكربون في عملية البناء الضوئي.

األدوات:  نباتان في أصيصين، ناقوس من الزجاج، 
بلورات هيدروكسـيد الكالسـيوم، طبق 
مـن الزجـاج، محلـول اليـود، كحـول، 
كأس زجاجـي، ملقط، ورقـة نبات، ماء 

ساخن، موقد بنزين، ماء مقطر
الخطوات:

مـن .  1 ناقـوس  أسـفل  لنبـات  أصيـص  ضـع 
الزجاج.

ضـع بجوار النبتة المغطاة بالناقوس بلورات .  2
.Ca (OH)2 هيدروكسيد الكالسيوم

النبتة الثانية ال يتم تغطيتها..  3
اكشف عن وجود النشـا في ورقة النبات في .  4

الحالتين بالخطوات التالية:
-  ضع الورقة في ماء ساخن لدرجة الغليان لمدة 
دقيقـة؛ لقتل الخاليـا فيها ولتصبـح طرية. ثم 
أخرجهـا واغمرها في الكحـول داخل أنبوب 

االختبار.
-  ضع األنبوب في كأس تحوي ماء ساخنًا لمدة 

5-10 دقائق.
-  أخـرج الورقة واغسـلها بالمـاء المقطر إلزالة 

آثار الكحول المستخدم.
-  ضع الورقة في طبـق من الزجاج واغمرها في 
محلول اليود ألنه يحول لون النشـا إلى اللون 
األزرق الداكـن، فهو يسـتخدم للكشـف عن 

النشا.
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وجـود نبتة مـن دون أن يتم تغطيتها ومن دون * 
وضع المـادة الماصـة لثاني أكسـيد الكربون 

مهم ليكون كتجربة ضابطة.
يمكـن تغطية سـاق النبـات مع التربـة بكيس * 

مـن النايلون محكم اإلغـالق للتأكد من عدم 
تكون غاز ثاني أكسـيد الكربون من الكائنات 

الحيّة في التربة.
يمكن للمعلّم أن يسـتخدم فيديو إذا لم تتوافر * 

أدوات التجربة.
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اإلجابات:
1  . 

 
 

مـن خـالل وضعهما في مـاء مغلي ثـم في كحول 
مغمور بحمام مائي ساخن منفصل.

مالحظاتي:
3  . 
4  . 
السبب:  .  5

 

المالحظات للمعلّم عند وقبل القيام بالتجربة:
تمتـص بلـورات هيدروكسـيد الكالسـيوم غاز * 

ثاني أكسـيد الكربون. وبالتالي لن يقوم النبات 
بعملية البناء الضوئي ولن يتكون النشا.

تحضير التجربة قبل الحصة الدراسية بثالثة أيام * 
تحت مصباح ضوئي.

يمكـن اسـتبدال الناقـوس إذا لـم يتوافر بكيس * 
شـفاف من النايلون، ولكن يجب التأكد من لفه 

بإحكام حول النبتة كاملة.

يوجه المعلّم المتعلّمين إلى:
النقـاط التاليـة من خـالل إحد اسـتراتيجيات 
التعلـم النشـط، مثل إكمـال الناقص أو المراسـل 

المتنقل، ويتم ذلك أثناء انتظار نتائج التجربة.
أو *  الكالسـيوم  هيدروكسـيد  مـادة  تقـوم 

هيدروكسـيد الصوديوم بامتصـاص غاز ثاني 
أكسـيد الكربـون. ويكـون النبات فـي الهواء 
خالـي مـن CO2 إذا تـم وضعـه بالقـرب من 

النبات وتغطيته بالناقوس.
النشا خليط سـكري، وهو غذاء ينتجه النبات * 

خـالل عمليـة البنـاء الضوئي. ويتم الكشـف 
عنه باسـتخدام اليود، ويمكن وضع عينة نشـا 
عليها يود ليتعرف عليها المتعلّمون قبل نتيجة 

التجربة.

لم يتغير - نفس لون اليود.

يقوم المعلّم بإجراء التجربة أمام المتعلّمين. 
ثم يقوم المتعلّمون باإلجابة عن أسئلة حولها 

بأسلوبهم الخاص.

تغير إلى اللون األزرق الداكن.
تكون النشـا في ورقة النبات التي لم   

يتم منع غاز ثاني أكسيد الكربون عنها.
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قْ من فهمك» ومنه  يقوم المعلّم بتفعيل نشاط «تحقَّ
يطرح التسـاؤل الثاني: هل للصبغة الخضراء التي 
تم إزالتها دور في صنع الغذاء (النشا) في النبات؟ 

لنتحقق من ذلك من خالل التجربة التالية:

AGô°†îdG äÉÑædG á¨Ñ°UUU

األدوات:  طبق من الزجاج، محلول اليود، كحول، 
كأس مـن الزجـاج، ملقط، ورقـة نبات 

مبرقشة، ماء ساخن، موقد بنزين
الخطوات:

ضع نبتة ذات أوراق مبرقشـة مثل الكروتون .  1
أو (الخبيـزة) تحت ضوء مصباح لمدة ثالثة 

أيام.
انـزع ورقـة من النبتـة، وارسـم مخططًا يبين .  2

توزيـع صبغـة الكلوروفيل فـي الورقة. (أي 
توضيح المسـاحات الخضـراء والبيضاء في 

الورقة).
افحـص توزيـع النشـا المتكـون فـي الورقة .  3

بالخطوات الفرعية التالية:
-  ضع الورقة في ماء سـاخن لدرجة الغليان لمدة 
دقيقـة؛ لقتـل الخاليا فيهـا ولتصبـح طرية. ثم 
أخرجهـا واغمرهـا في الكحـول داخل أنبوب 

االختبار.
-  ضع األنبوب في كأس تحوي ماء ساخنًا لمدة 

5-10 دقائق.
-  أخـرج الورقة واغسـلها بالمـاء المقطر إلزالة 

آثار الكحول المستخدم.
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-  ضع الورقة في طبـق من الزجاج واغمرها في 
محلول اليود ألنه يحول لون النشـا إلى اللون 
األزرق الداكـن، فهو يسـتخدم للكشـف عن 

النشا.



119

يوجه المعلّم المتعلّمين إلى:
مقارنة توزيع النشا في الورقة وتوزيع الكلوروفيل 

في المخطط الذي رسمه للورقة.

مالحظات للمعلّم قبل القيام بالنشاط:
يتـم تحضير نبات مبرقش مثل الخبيزة أو بعض * 

نباتات الزينة مثل الكروتون، ويكون قد تعرض 
لضوء المصباح لمدة ثالثة أيام.

يجب أن يتأكد أن لون الكحول تحول إلى اللون * 
األخضر قبل االنتقال للمرحلة التي تليها.

سـؤال *  مـع  بحـذر  البنزيـن  موقـد  يسـتخدم 
المتعلّمين ما الذي يجب اتخاذه عند اسـتعمال 
الموقد، يمكن اسـتخدام إسـتراتيجية المناقشة 

أو (فكر/زاوج/شارك).
يسـتخدم المعلّم سـاعة اإليقاف لتحديد الزمن * 

مع المتعلّمين.
اإلجابات:

2  . 
 
 
 

3  . 
 

5  . 
 
 
 

6  . 
 
 
 

7  . 
 
 
 
 
 
 

سـيتحول مـكان اللـون األخضر إلـى اللون 
األزرق وال يتغير مكان اللون األبيض.

عند الرسم، يجب أن يوجه المعلّم المتعلّمين 
ا توزيع  لرسـم تقريبي لورقة النبات، موضحً
اللـون األخضر واألبيض علـى ورقة النبات 

المبرقش.

يقـوم المتعلّـم برسـم تقريبـي، ويجـب أن 
ا للرسم األول، ويبين أن مكان  يكون مشـابهً
الصبغـة الخضراء تحول إلـى اللون األزرق 

سواء بالكتابة أو بالتلوين باللون المقارب.
تغير مكان لـون الصبغة الخضراء في النبات 
إلـى اللون األزرق، والمكان الذي ال يحوي 
الصبغة الخضراء فـي ورقة النبات المبرقش 

لم يتغير لونه.
بعـد ذلـك، يبين المعلّـم أن النبـات يحتاج، 
باإلضافـة للماء وثاني أكسـيد الكربون، إلى 
الصبغـة الخضراء للقيام بعملية صنع غذائه. 
ولكن كيف تساعد الشمس في هذه العملية؟ 
أيـن يجـب أن نضع النبات: فـي الظل أم في 
الضوء؟ لنجرب ونحجب ضوء الشمس عن 

ورقة نبات، هل سيتكون الغذاء أم ال؟
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وورق  نبتـة  إلـى  فيـه  تحتـاج  بسـيط،  نشـاط 
األلومنيـوم، وتقوم بتغطية ورقة مـن النبات بورق 
ن  األلومنيوم لمدة ثالثة أيام. ثم الكشـف عن تكوّ
النشا في هذه الورقة، كما هو موضح في النشاطين 
السـابقين. ومن الممكن أن يتـم تغطية ورقة نبات 
من شـجرة موجـودة في حديقة المدرسـة وأن يتم 
قطفها بمساعدة المتعلّمين والقيام بالتجربة عليها.

اإلجابات:
 
 

مـن الممكـن القيام بخطـوات إزالـة الصبغة * 
الخضـراء للتجارب الثالث في نفس الوقت، 
مع وضـع رقم لـكل ورقة نبـات، والتجريب 

عليها على حدة.
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مالحظة:
مـن الممكـن التجهيز المسـبق لعمليـة إزالة * 

الصبغـة الخضراء لورقة النبات، مع التوضيح 
للمتعلّمين أنهـا ورقة قد تم تغطيتها لمدة ولم 
يصلها ضوء الشـمس، وذلك عند ضيق وقت 

الحصة.
مخطط سبوري مقترح:* 

نشاط 3
ورقة نبات حجب عنها ضوء 

الشمس

نشاط 2
ورقة نبات أجزاء منها ال 
تحوي صبغة خضراء

نشاط 1
ورقة نبات منع عنها غاز ثاني 

أكسيد الكربون
المالحظة
االستنتاج

لم يتغير النبات. إنّه يحتاج إلى ضوء الشمس لينتج 
الغذاء (النشا).
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ø«é°ùcC’G èàæj äÉÑædGG

يسأل المعلّم: أين يكون الهواء نقيًا أكثر برأيك؟ 
في المزرعة أم في المدينة؟ لماذا يذهب الناس إلى 
المزارع لتقضية فترات الراحة ولصفاء الذهن؟ يثير 
المعلّـم من خالل األسـئلة المتعلّميـن ويدعوهم 
للتفكيـر في: ما الذي ينتجه النبات للهواء ويجعله 
نقيًـا؟ يتوصـل المتعلّـم الـى أن الهواء يكـون نقيًا 
ا في المناطق الزراعية من المدن. ويذكر  وأقل تلوثً
الفرق الذي يشعر به ويراه عند تواجده بالقرب من 
المساحات المزروعة من عدمها. ويتأكد من إنتاج 
النبات لغاز األكسجين من خالل نشاط: ماذا ينتج 

ا؟ النبات أيضً

?É k°†jCG äÉÑædG èàæj GPÉee

اإلجابات:
1  . 
النبـات   .  2 ورقـة  سـطح  يحـوي 

يخـرج منها   وينتشـر فـي الهواء 
من حولنا.

 ¬éàæj Ée ±ô©àd ôãcCG Ü uôL
¬dƒM øe AGƒ¡∏d äÉÑædG

L
G
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Plants producing oxygen ø«é°ùcC’G èàæj äÉÑædG

?É k°†jCG äÉÑædG èàæj GPÉe

¬dƒM øe AGƒ¡ d äÉÑædG ¬éàæj Ée ±ô©àd ôãcCG Ü uôL

الزجـاج،  مـن  قمـع  اإليلوديـا،  األدوات:  نبـات 
أنبوبة اختبـار، حوض ماء، ماء، محلول 
بيكربونـات البوتاسـيوم أو بيكربونـات 

الصوديوم، عود ثقاب
الخطوات:

اقطع القمة النامية من نبات اإليلوديا..  1
ضع القمة النامية في أنبوبة اختبار..  2
امأل أنبوبة االختبار بالماء..  3
امأل الكأس إلى منتصفها بالماء..  4
غط فتحـة أنبوبـة االختبار بإصبعـك. اقلب .  5

األنبوبة وضعها في الكأس.
ضـوء .  6 فـي  االختبـار  وأنبوبـة  القمـع  ضـع 

الشمس، وانتظر لمدة نصف ساعة تقريبًا.
يوجـه المعلّـم المتعلّميـن إلـى النظـر للماء .  7

أعلى أنبوبة االختبار.

فقاعات غازية.
فتحات

غاز
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اإلجابات:
1  . 
2  . 
3  . 

يوجه المعلّم المتعلّمين إلى:
ذكر معلوماتهم السـابقة عن األكسجين بأنه غاز 
ضـروري لعمليـة التنفـس للكائنـات الحيّة، ومن 

خصائصه أنه يساعد على االشتعال.
مالحظات للمعلّم قبل وعند القيام بالتجربة:

تجهيـز عينة حيّة لنبات اإليلوديا (أو أي نبات * 
مائـي متوفـر فـي البيئـة المحليـة، مثـل نبات 
القصيـع) من قبل محضـر العلوم قبل الحصة 

الدراسية بثالثة أيام.
ا باإلصبع *  التأكد من إغالق فوهة األنبوبة جيدً

وتقريـب شـظية مشـتعلة مـن فتحـة األنبوبة 
بمساعدة محضر العلوم.

بيكربونـات *  محلـول  إضافـة  الممكـن  مـن 
الصوديـوم؛  بيكربونـات  أو   1% البوتاسـيوم 
لزيادة نسـبة غاز ثاني أكسـيد الكربون للنبات 
المائـي. وبالتالـي زيـادة معـدل عمليـة البناء 

الضوئي.

äÉÑædG »a AGò¨dG áYÉæ°U á«∏ªYYY

يمكن أن يقوم المتعلّم بتطبيق نشاط كيف يصنع 
النبات غـذاءه بطرق أخر غيـر المعادلة، أي من 
رمزيـة  بمصـورات  المتعلّميـن  تزويـد  خـالل 
للكلمـات الدالـة علـى المـواد الداخلـة والناتجة 
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والمسـاعدة إلتمـام عمليـة البنـاء الضوئـي. ومن 
الممكن عمل خريطة ذهنية تفاعلية.

يطلـب المعلّم من المتعلّمين قـراءة المعلومات 
الموجودة بعد األنشـطة عن عملية البناء الضوئي، 
وأنها تتم في مرحلتين. ثم يطلب منهم حل النشاط 

المنزلي.
ـدْ مـن إطفاء عـود الثقـاب قبل  تأكَّ

رميه في سلّة المهمالت.

فقاعات غازية أو غاز.
يزداد اشتعالها.

غاز األكسجين.
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.äÓª¡ªdG áq °S »a ¬«eQ Ñb ÜÉ ãdG OƒY AÉØWEG øe ró scCÉJ

ل خريطة المفاهيم لتبيّن أقسام تفاعالت عملية البناء الضوئي. أكمِ

التفاعالت الضوئية

H2O الماء

الستروما

الجلوكوز

CO2 ثاني أكسيد الكربون

البناء الضوئي

التفاعالت الالضوئية

تحدث في

تفكيك

تحدث في
ثايالوكويدات

H2 اإلدروجيت O2 األكسجين

إتحاد
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د بعض التدابيـر الوقائية الضرورية  عـدِّ
المتّصلة بإجراء تجارب البناء الضوئي.

اسـتراتيجية  بعمـل  المعلّـم  يقـوم 
السـتخالص  (فكر/زاوج/ناقـش) 
التدابير الوقائية التي يقوم بها المتعلّم 

قبل تجارب البناء الضوئي.

ناتها، وبيِّن أماكن حدوث التفاعالت الضوئية والتفاعالت  اُرسم بالستيدة خضراء مع مكوِّ
الالضوئية في البناء الضوئي.

يقوم المعلّم بتوجيه المتعلّمين إلى رسـم بالستيدة خضراء مع مكوناتها، وأماكن حدوث 
التفاعات الضوئية والتفاعات الالضوئية أثناء عملية البناء الضوئي من خالل تزويدهم بـ:

مخطط سهمي ناقص تتضح فيه أماكن حدوث التفاعالت الضوئية وتفاعالت الظالم * 
من البناء الضوئي، وتطبيق إستراتيجية إكمال الناقص أو المراسل المتنقل إلكمالها.

مصورات للبالستيدة الخضراء.* 
ثم رسم البالستيدة الخضراء مع معلومات تفاعالت الظالم والضوء عليها لكل متعلّم.
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ة الثانية: التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجه.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
البناء الضوئي

äÉÑædG »a π≤ædG
Transportation in plants  

»Fƒ°†dG AÉæÑdG á«∏ªY á« qªgCG
Importance of photosynthesis   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يوضح أهمية النتح والنقل في 
النبات العمليات اِستقصاء عملية النتح والنقل في 

النبات

ا بيانيًا ليتوصل إلى  يحلل رسمً
العوامل المؤثرة على معدل النتح الحقائق تحليل رسم بياني لمعدل النتح في 

ظروف بيئية مختلفة

ا لتنقية الهواء  يصمم مشروعً
الجوي باستخدام نبات القيم إدراك أهمية الزراعة والتخضير في 

تنقية الهواء الجوي

يعبر عن طريقة إستكشاف معدل 
عملية البناء الضوئي باستخدام 
المهارات المكتسبة من مادتي 
اللغة العربية والرياضيات

الربط

التعبير عن الحقائق الخاصة 
بمعدل عملية البناء الضوئي 

باستخدام المهارات المكتسبة من 
مادتي اللغة العربية والرياضيات
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»Fƒ°†dG AÉæÑdG á«∏ªY á« qªgCGCG

äÉÑædG »a AGò¨dGh AÉªdG á∏MQQQ

يمكـن أن يضع المعلّم صورة زهرة ملونة بألوان 
غريبـة أو بلـون علـم الكويـت؛ ليثيـر المتعلّميـن 

لمعرفة كيفية تلوين مثل هذه األزهار.

äÉÑædG ≈dEG AÉªdG ∫ƒNO Ö q≤©JJ

يتوصـل المتعلّـم إلـى طريقـة تعقـب المـاء في 
النبـات. ويكـون المعلّم قـد وجه المتعلّـم للقيام 
يرسـم  ثـم  أيـام.  بثالثـة  الحصـة  قبـل  بالتجربـة 
المتعلّمون مسار الماء الملون في نبات الكرفس. 
ويمكـن للمعلّم أن يطلب مـن المتعلّمين القيام 
بالتجربة على أي نبتة متوفرة. ثم تصوير النبات قبل 
وبعد وضعه في الماء الملون، ثم عرض الصور في 
بداية الحصة. ويمكن للمتعلّمين إحضار تجاربهم 
إلى المدرسـة، واستخدام العدسـة المكبرة لرؤية 

العروق الحمراء للنبات.
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Importance of photosynthesis »Fƒ°†dG AÉæÑdG á« ªY á« qªgCG

äÉÑædG »a AGò¨dGh AÉªdG á MQ

äÉÑædG dEG AÉªdG ƒNO Ö q ©J
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اإلجابة المتوقعة من المتعلّمين:
2  . 

 
3  . 

 
 

4  . 
 

يثيـر المعلّـم تفكيـر المتعلّميـن بطرح األسـئلة 
التالية: كيف ينتقل المـاء والغذاء خالل الممرات 
الموجودة في النبات؟ وكيف يسحب النبات الماء 
ألعلـى؟ وكيف ينتقل الغذاء من الورقة إلى جميع 
أجـزاء النبات؟ (تتم اإلجابة عن هذه التسـاؤالت 
مـن خـالل نشـاط ارتفـاع الماء فـي سـاق النبات 

ونشاط نقل الغذاء في النبات).

äÉÑædG ¥É°S »a AÉªdG ´ÉØJQpGpG

يتم عرض التجربة على المتعلّمين، ثم طرح 
أسئلة النشاط.

اإلجابات المتوقعة من المتعلّمين:
1  . 

 
2  . 
3  . 
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äÉÑædG ¥É°S »a AÉªdG ´ÉØJQpG

من أسـفل إلى أعلى، ويقـوم المتعلّم بوضع 
سهم يبين انتقال الماء من أسفل إلى األعلى.

توجد أنابيب، توجد ممرات، توجد مسارات 
تمتـد من األسـفل إلى أعلـى السـاق ثم إلى 

األوراق.
تقـوم السـاق بنقـل المـاء مـن الجـذور إلى 

األوراق وجميع أجزاء النبات.

ارتفـع المـاء، ولكـن فـي األنبوبـة ذات القطر 
الصغير، ارتفع أكثر من ذوات القطر األكبر.

يكون قطـر األنابيب المخصصـة لنقل الماء 
ا. في الساق صغيرً

كلما قل قطر األنبوبة، كلما ارتفع الماء أكثر.
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äÉÑædG »a AGò¨dG π≤fff

يحرص المعلّم على أن يحوي الفيديو التعليمي 
كيفيـة انتقال الغذاء في النبات من خالل الممرات 
الخاصة بها، التـي تختلف عن الماء وهي اللحاء. 
أمـا األنابيـب التـي ينتقـل خاللهـا المـاء، فهـي 
الخشـب. كما يحرص على أن يذكر أنهما يسمان 
الحزم الوعائية، وكذلك تتم مناقشة اإلجابات بين 

المتعلّمين والمعلّم.
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äÉÑædG »a π≤ædGG

هروب الماء من النبات
نشاط استهاللي:

تتكـون قطـرات مـاء علـى سـطح الناقـوس * 
الداخلي.

يخـرج المـاء من النبـات على هيئـة بخار من * 
ا. وهـذه العملية  خـالل تراكيب تسـمى ثغورً

تسمى عملية النتح.
يمكـن للمعلّـم اسـتخدام كيس من البالسـتيك 
جـزء  بتغطيـة  يقـوم  أن  ويمكـن  الناقـوس.  بـدل 
مـن نبـات موجود فـي حديقـة المدرسـة. ويأخذ 
المعلّم المتعلّمين إليه في بداية الحصة، ويقومون 

بمالحظة النتائج.

مت في التجارب. ال تتناول الموادّ الغذائية التي استُخدِ

ا يبيّـن عملية نقل الغذاء والمـاء في النبات، من خالل اسـتخدامِك الموادّ  ـم نموذجً صمِّ
المستهلَكة.

يمكـن أن يذكـر المعلّـم للمتعلّمين المواد المسـتهلكة التـي يمكن لهم أن يسـتخدموها، 
مثل أعواد المصاص الملونة وأسـطوانة من الخشـب المقو أو علبة ماء فارغة، كيس من 
البالستيك، شريط مطاطي. وهذه بعض الصور التي توضح بعض النماذج للحزم الوعائية.
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 »ë£°S ≈∏Y IOƒLƒªdG Ö«cGôàdG
äÉÑædG ¥Qh

G
h

نشـاط يوضح الثغور الموجودة على سـطح ورقة 
النبات.

األدوات:  شريحة من الزجاج، ورقة نبات خضراء، 
شـريط الصـق، طـالء أظافـر شـفاف، 

مجهر
الخطوات:

يتـم وضـع الشـريط الالصـق علـى الجـزء .  1
العلوي والسـفلي مـن ورقة النبـات كما في 

الصورة.
يتم وضـع طالء األظافـر على ورقـة النبات .  2

حتى يصل إلى الشريط الالصق، ويترك حتى 
يجف.

يتـم وضع عالمة على شـريحتي مجهر: رمز .  3
(أ) لجـزء الورقـة العلوي ورمـز (ب) لجزء 

الورقة السفلي.
يتـم إزالة الشـريط الالصـق، والـذي بدوره .  4

السـطح  مـن  ا  وجـزءً األظافـر  طـالء  يزيـل 
العلـوي للورقـة. ويتـم تكـرار الخطوة على 

الجزء السفلي للورقة.
يتـم وضع طـالء األظافر المنـزوع من ورقة .  5

النبات على الشريحة من الزجاج.
يتم فحصه تحت المجهر، ورسم ما يشاهده .  6

المتعلّم، وهـي الفتحات الموجـودة. ويبين 
ا. المعلّم أنها تسمى ثغورً
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äÉÑædG ¥Qh »ë£°S Y IOƒLƒªdG Ö«cGôàdG

اإلجابات المتوقعة من المتعلّمين:
د   على سطحي ورقة النبات .  2 توجَ

العلوي والسفلي.
3  . 

فتحات

على سطح ورقة النبات السفلي.
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íàædG á«∏ªY ≈∏Y óYÉ°ùJ πeGƒYYY

ـا أنه قد تم تعريض أربع شـتالت متسـاوية  فرضً
في الحجم من نبات الفول تقريبًا لعدة ظروف كما 
في الشكل التالي. ثم تم حساب كمية االمتصاص 
للماء بالملليتر بعد عشر دقائق، ألن النبات إذا فقد 
الماء، فإنه سيسـحبه من خـالل الجذور. وبالتالي 
تقـل كميـة المـاء الموجودة فـي جهـاز البوتومتر 

المستخدم.

(ب)(أ)

(ج)

مالحظة:
ال يقـوم المعلّـم أو المتعلّـم بالتجربـة، هي مجرد 
سـرد لألحـداث. المهـم في هـذا النشـاط هو أن 
يعـرف المتعلّم كيف يقوم بتحليل الرسـم البياني، 

ومنه يتوصل إلى عوامل عملية النتح.
اإلجابات المتوقعة من المتعلّمين:

1  . 
 

2  . 
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فقد المـاء أكثر عندما تعرض النبات للرياح،
 ثم للضوء ثم الرطوبة.

الرياح، الضوء، الرطوبة.
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. É©à°T’G ™jô°S ôaÉXC’G AÓW ,¬ÑàfpG

ي باستخدام النبات. ا لتنقية الهواء الجوّ م مشروعً صمِّ
يطلـب المعلّم من المتعلّمين عمل خطّـة لتنقية هواء المنزل من خالل النبات المنزلي وتوضيح 
ية مناسـبة للضوء وتقليـب التربة من فترة  كيفيـة العنايـة به عن طريق توفيـر الماء وتعريضه لكمّ

.ألخر

ر ما حدث بتعبير واضح..  2 فسِّ
يبيـن المعلّم أن من طرق حسـاب معدل عملية البنـاء الضوئي، هو عد الفقاعات الغازية 
لغاز األكسجين لنبات مائي في فترات زمنية معينة، من خالل طرح بعض األسئلة مثل: ما 
هي نواتج عملية البناء الضوئي؟ كيف نكشف عن وجود غاز األكسجين؟ متى يزداد عدد 
فقاعات األكسـجين خالل النهار ومتى يقل؟ ثم يطلب من المتعلّم أن يقوم بعمل الرسـم 

البياني باستخدام المعلومات في الجدول. ثم يفسر الرسم وما حدث بتعبير واضح.
اعات األكسـجين، تزداد سـرعة عمليـة البناء الضوئي. نالحـظ أنّه عند  عنـد زيادة عدد فقّ
اعات أقل،  ا أو مساءً حيث تكون درجة الحرارة منخفضة تكون الفقّ السـاعة الخامسة صباحً
ا يعني ازدياد  اعات ازداد، ممّ أما عند وقت الظهيرة بين الساعة 11 و2، فنالحظ أنّ عدد الفقّ
سرعة عملية البناء الضوئي. أي عند زيادة درجة الحرارة، تزداد سرعة عملية البناء الضوئي.
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ة الثالثـة: الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مـع العمليات التكنولوجية والمنتجات  الكفايـة العامّ
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
البناء الضوئي

äÉÑædG qƒªf ≈∏Y Iô uKDƒªdG πeGƒ©dG
Factors affecting plant growth  

Ió«à°SÓÑdG Ö«côJ
Structure of chloroplast   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يفسر قدرة النبات ذي األوراق 
الملونة القيام بعملية البناء الضوئي العمليات

اِستقصاء كمية الكلوروفيل 
بالنسبة للصبغات األخر في 

ورقة النبات

يشرح طرق التحكم بالعوامل 
الموثرة في نمو النبات الحقائق شرح كيفية التحكم بالعوامل 

المؤثرة في نمو النبات

يفهم أهمية إعادة التدوير في 
خصوبة التربة القيم فهم أهمية إعادة التدوير للمخلفات 

العضوية في خصوبة التربة

يعبر عن الحقائق الخاصة بصبغات 
البالستيدة الخضراء، برسم عمل 

ا األلوان  فني مبتكر مستخدمً
المناسبة

الربط

التعبير عن الحقائق الخاصة 
بصبغات البالستيدة الخضراء، 

ا  برسم عمل فني مبتكر مستخدمً
األلوان المناسبة
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Ió«à°SÓÑdG Ö«côJJ

äÉÑædG ¥GQhCG »a á«ØîdG ¿GƒdC’GG

كحـول،  السـبانخ،  نبـات  األدوات:  أوراق 
ورق  اختبـار،  أنبوبـة  يدويـة،  مطحنـة 
بتركيز 95%،  إيثانول  الكروماتوغرافي، 

قطارة
الخطوات:

المطحنـة .  1 فـي  السـبانخ  أوراق  وضـع  يتـم 
اليدويـة مع الكحول ليتم اسـتخراج الصبغة 

الخضراء.
وضع قطرات من اللون األخضر أسفل ورقة .  2

الكروماتروغرافي.
أنبوبـة .  3 فـي  الكروماتوغرافـي  ورقـة  وضـع 

اختبار تحوي اإليثانول.
رسـم األلـوان المتكونـة على ورقـة الفصل .  4

وتدوينها.
يتم تكـرار الخطوات لعدة مـرات لمالحظة .  5

تكون األلوان بدقة.
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مالحظات للمعلّم أثناء التجربة وبعدها:

يمكـن اسـتخدام عملـة معدنية بـدل المطحنة * 
اليدوية الستخراج الصبغة الخضراء.

يفضل استخدام ورقة كروماتوغرافي مدببة من * 
األسفل.

يجـب أال تتعد مادة اإليثانول 1 سـم وتكون * 
أسفل الصبغة الخضراء كما في الشكل.

إلى هذا المكان يصل 
اإليثانول خالل وقت 

قصير

الصبغات المختلفة 
التي تتكون

يكون اإليثانول بهذا 
العمق

مكان وضع الصبغة

ورقة الكروماتوغرافي 
مدببة من األسفل

اإلجابة المتوقعة من المتعلّمين:
1  . 

 
2  . 
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. É©à°T’G ™jô°S ƒfÉãjE’G ,¬ÑàfpG

اِنتبه، اإليثانول سريع االشتعال.

اُرسم تتابع الصبغات المستخلَصة من 
نـة على ورقة  ورقة النبـات، والمتكوّ
فصل األصبـاغ (كروماتوغرافي) مع 

توضيح األلوان.
حسب رسومات المتعلّمين.

وأصفـر  فاتـح،  وأخضـر  مـزرق،  أخضـر 
وبرتقالي.

تسـاعد في عملية البناء الضوئي، تساعد في 
اقتناص الطاقة الشمسية.



136

äÉÑædG qƒªf ≈∏Y Iô uKDƒªdG πeGƒ©dGG

يطرح المعلّم تسـاؤالت علـى المتعلّمين: كيف 
ا على سـطح المنزل؟ كيف  نسـتطيع أن نـزرع نباتً
ا على سـطح القمر؟ ما الذي  نسـتطيع أن نزرع نباتً
سـتحتاج إليه ولماذا؟ باإلضافة لما ورد من أسئلة 

في المقدمة.

∫õæªdG í£°S ≈∏Y á≤jóMM

السبب اِحتياجات النبات في 
المحمية

حتى يحصل النبات 
على المعادن تربة خصبة

لتتم عملية البناء 
الضوئي وينمو النبات

ماء، وممرات مائية 
خاصة تحت التربة

حتى يحفظ درجة 
الحرارة ويسمح 

بدخول أشعة الشمس
غطاء شفاف من 

الزجاج

تسمح بدخول ثاني 
أكسيد الكربون فتحة تهوية

ة بالزراعة عند  ـازات خاصّ اِلبس قفّ
.نقل النبات من بيئة إلى أخر

 
 
 
 

103

(79) 

   .       
    .        
          
         

  .       

(80) 

        

   
  
  
  
  

  .            
     .           
      .      .    
    .           
    .         
          .    

.        

Factors affecting plant growth äÉÑædG qƒªf Y Iô uKDƒªdG eGƒ©dG

õæªdG í£°S Y á jóM

104

(81) 

       
 .      
        
   .      
        
      
    .     

          

.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.iôNCG dEG áÄ«H øe äÉÑædG f óæY áYGQõdÉH á q°UÉN äGRÉ qØb ¢ùÑdpG



137

اِبحـث فـي الشـبكة العنكبوتية عن 
يات بعـض النبـات الـذي لـه  مسـمَّ

نة. أوراق ملوَّ
حسب أبحاث المتعلّمين.

فـي  التدويـر  إعـادة  يـة  أهمّ د  حـدِّ
خصوبة التربة.

يمكـن أن يـزود المعلّـم المتعلّمين 
بمنشـورات عن طرق زيادة خصوبة 
المعلومات  باستخراج  ويقوم  التربة 

منها.

عبِّر عـن طرق استكشـاف صبغات 
البالسـتيدات الخضراء برسم عمل 

فنّي.
الصبغـات  برسـم  المتعلّـم  يقـوم 
الموجودة في البالستيدة الخضراء، 
ويمكنـه بعـد ذلـك القيام بالنشـاط 

مباشرة.
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

1  . 
 
 

2  . 
السؤال الثاني:

 الماء:  
 
 

 ثاني أكسيد الكربون:  
 
 
 
 
 

 الكلوروفيل:  
 
 

 النشا:  
 
 

 األكسجين:  
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نالحظ أنه كلما زادت نسـبة غاز ثاني أكسيد 
الكربـون فـي المحميـة، زادت معهـا كميـة 

إنتاج الطماطم.

عند عدم سقاية النبات بالماء، فإنه سيذبل   
ويمـوت، ألن الماء يتفاعل مع غاز ثاني أكسـيد 

الكربون ويكون الغذاء للنبات.

بـورق  نبـات  ورقـة  تغطيـة  عنـد   
ألومينيـوم وعنـد إزالة الصبغـة الخضراء ووضع 
محلول اليود المخفف، نالحظ عدم تكون النشا.

عند وضـع محلـول اليـود المخفف على   
ورقـة نبات بعد إزالـة صبغة الكلوروفيـل، يتغير 

لونها إلى اللون األزرق وهذا دليل وجود النشا.
عنـد وضع نبات اإليلوديا المائي في   
حـوض مـاء ووضعه فـي أنبوبة مقلوبـة، نالحظ 
بعـد فتـرة تكـون فقاعات غازيـة أعلـى األنبوبة، 
وعند تقريبه من شـظية مشـتعلة يزداد توهجهها، 

مما يدل على تكون غاز األكسجين.

عنـد منع دخول غـاز ثاني   
أكسـيد الكربون عـن النبات، وذلـك بتغطية نبتة 
بناقـوس ووضـع مـادة تمتص غـاز ثاني أكسـيد 
اليـود  محلـول  وضـع  عنـد  نالحـظ  الكربـون، 
المخفـف. بعـد إزالـة صبغـة الكلوروفيـل عـن 

الورقة، نالحظ عدم وجود النشا.

زيادة شدة اإلضاءة إلى درجة معينة.
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السؤال الثالث:
اسم الجزء (أ)  

 السبب:  
 

اسم الجزء (ب)  
 السبب:  

 
هـو:  ـا  معً (ب)  الجـزء  مـع  (أ)  الجـزء   اسـم 

 
السؤال الرابع:

1  . 
 

2  . 
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أوعية خشبية.

حزمة وعائية.

أوعية اللحاء.

ألن لونه أصبح بلون الماء الملون الذي  
ينتقل من خالل أوعية الخشب في النبات.

ألنـه لم يتلون بالمـاء القادم من الجذور   
وهو بالقرب من أوعية الخشب.

ال توجـد فتحة في المحمية تسـمح بدخول 
غاز ثاني أكسيد الكربون.

يحتـاج النبـات إلى تربـة خصبـة وكمية ماء 
مناسـبة ودرجـة حرارة مناسـبة، مـع وجود 
هـواء يحـوي غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون. 
وبذلـك عنـد عمـل محميـة، يجـب التأكـد 
مـن التربة. ثـم وضع النبـات فيها وسـقايته 
بالمـاء بكمية مناسـبة، وتوفير تهوية مناسـبة 
من خـالل إضافـة مروحة تهويـة للمحمية، 

ومكيف هواء يضبط درجة الحرارة.



يات المغذِّ



الوحدة التعّلمية الثانية

يات ياتالمغذِّ المغذِّ
Nutrients

   Types of nutrients

   My food list

      Carbohydrates  
proteins and fats

    Lab detective

   Food preservation
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ـة األولـى: البحث عن الظواهـر والطرق والتغير فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
باستخدام األدوات المناسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

الوحدة التعّلمية الثانية 
يات المغذِّ

»eÉ©W áªFÉb
My food list  

äÉj uò¨ªdG ´GƒfCG
Types of nutrients   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يقدم أدلة على أن األطعمة تحوي 
مجموعة من المغذيات التي نحتاج 

إليها
العمليات اِستقصاء المغذيات في الغذاء 

الذي نتناوله

يفسر سبب حاجة الوظائف 
المختلفة في الجسم (حركة 

العضالت، التكاثر، النقل) إلى 
مغذيات مختلفة

الحقائق تحديد المغذيات المختلفة التي 
يحتاج إليها الجسم

يعدد التدابير الوقائية الضرورية 
المتصلة بإجراء التجارب القيم

تحديد التدابير الوقائية المتخذة 
أثناء إجراء التجارب من أجل 

األمن والسالمة
يعبر عن طريق استكشاف أهمية 
المغذيات لجسم اإلنسان، من 

خالل استخدام المعرفة والمهارات 
المكتسبة في مادتي اللغة العربية 
وتكنولوجيا االتصال والمعلومات

الربط

التعبير عن الحقائق الخاصة بأهمية 
المغذيات لجسم اإلنسان، من 

خالل استخدام المعرفة والمهارات 
المكتسبة في مادتي اللغة العربية 
وتكنولوجيا االتصال والمعلومات
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äÉj uò¨ªdG ´GƒfCGCG

أطعمتي وأسرار غذائي
ابـدأ بتحفيـز المتعلّميـن. اعـرض عليهـم صـور 
أطعمة مختلفة واطلب منهم تصنيفها ضمن أطعمة 

صحية وغير صحية حسب خبراتهم السابقة.
نشـط المعرفة السـابقة لديهم حول دليل الهرم * 

فـي  يتناولونـه  مـا  حـول  وناقشـهم  الغذائـي. 
وجباتهـم األساسـية أو الوجبـة الخفيفـة. هـل 
هـي مفيـدة؟ اطلب منهم تسـجيل وجبة غذائية 
تناولوهـا يوم أمس، كما في النشـاط التمهيدي 

للدرس.
يمكنك إجراء النشاط التمهيدي كمقدمة ممتعة * 

مـع المتعلّمين، مـن خالل توفيـر صور الصقة 
على السبورة. ويقوم المتعلّم بتكوين 3 وجبات 
رئيسـة منها على السـبورة ثم مناقشـتها، أو من 
خـالل عمل المجموعات أو ألعـاب إلكترونية 

على اللوح الذكي.

∂eÉ©W »a ó nLƒj Ée ô pÑàNpGpG

اجعل المتعلّمين يصنفون طعامهم اليومي الذي * 
يتناولونـه ضمـن: حيوانـي - نباتـي - مصـادر 
أخر، ويسـجلونه كما في النشاط. وناقشهم: 
هـل وجبتـك الغذائية متنوعـة؟ هل مـا تتناوله 

مفيد لصحتك؟
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نباتية:  .  1
حيوانية:  .  2
3  .  :أغذية من مصادر أخر

بعـد تصنيـف طعامهـم، ناقشـهم: مـاذا يوجـد * 
داخل أطعمتهم من أسـرار غذائية ال يعرفونها؟ 
حفز (علماء المسـتقبل/باحثين) ألداء النشاط 

ووفر لهم األدوات لتنفيذه.
مالحظة:

ـم  ع المتعلّميـن علـى التعلـم التعاوني، وقسّ شـجّ
المتعلّمين في المجموعة إلى:

القائـد - المقـرر - الباحـث - المنفذ للنشـاط - 
القارئ للنشاط - مسؤول األدوات.

∂eÉ©W äÉf uƒμe ∞ p°ûàcpGpG

قبـل البدء بالنشـاط العملي، نبّـه المتعلّمين إلى 
التعامل بحذر مع الكواشـف وعدم استنشاقها. ثم 
وفـر لهم الكاشـف للبدء بوضع قطـرات منه على 
األنابيب ومالحظة ما يحـدث. قد يحتاج المتعلّم 
إلى مساعدتك لتسخين األنابيب في إجراء النشاط 

لكاشف بندكت أو فهلنج.
ضرورة ربط المعلومـات الموجودة في الكتاب 
حصـة  لهـا  يحتسـب  وال  التجربـة،  إجـراء  أثنـاء 
مخصصـة. وفر لهم أطعمة للكشـف عنهـا، مثال 
ا  (بياض بيض، صفار بيض، ماء، بطاطا مقطعة قطعً
صغيرة أو قطع توسـت صغيرة). وأخبر كل متعلّم 
أنها جزء مـن وجبته التي يتناولها يوميًا. اجعل كل 
متعلّم يسـجل في كتابه نوع الطعام المراد الكشف 

عنه تحت رسم األنابيب في الكتاب.
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eÉ©W äÉf uƒ e p°ûàcpG

حبوب - خضار - فواكه.
لحوم - بيض - حليب.

ماء - أمالح معدنية.
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الكشف عن وجود نشا
وفر للمتعلّمين 4 أنابيب في حامل لألنابيب، واجعلهم يكتبون عليها بقلم السبورة..  1
اجعل المتعلّمين يضعون نسبًا متساوية في األنابيب من المواد التالية:.  2

قطع بطاطا صغيرة (تقطع بمشـرط) - حليب كامل الدسـم - بياض بيض (أو صفار بيض) - ماء - * 
ليمون سائل (محلول اليود المخفف) - قطارة - قفازات من البالستيك.

يضع المتعلّم عليها، باستخدام القطارة، نقاطًا من محلول اليود المخفف.* 
(اترك المتعلّم يالحظ ويُسجل).

مالحظة:
يصبـح لـون البطاطا/توسـت أزرق، مائل للسـواد، وهـو دليل على 

وجود النشا.
اطلـب من المتعلّميـن البحث عن المغذيات الموجـودة في البطاطا 
في الشـبكة العنكبوتية، وعزز إجاباتهم الصحيحة. ودعهم يسجلون 

إجاباتهم في االستنتاج.
الكشف عن وجود البروتين

وفـر للمتعلّمين نفـس األدوات السـابقة (باإلضافة إلى كاشـف .  1
البيوريت) - يضع المتعلّم كميات متساوية من مادة البيوريت.

مالحظة:
يتحـول لون كل من الحليـب أو بياض البيض إلى اللون البنفسـجي 

كمؤشر على وجود البروتين.

ق أيّ موادّ كيميائية في المختبر. لْ مع الكواشف بحذر والتستنشِ من أجل سالمتك، تعامَ
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اختبـار بيوريت هو اختبـار كيميائي 
يسـتخدم لمعايرة البروتين في الدم 
والسـوائل الحيوية للجسـم. وذلك 
بوجـود شـوارد النحاس في وسـط 
قلوي. وينتج عنه معقدات بنفسجية 
اللون، بحيث تتناسـب شـدة اللون 
مـع تركيـز البروتين. و علـى الرغم 
من تسـمية هذا التفاعل بالبيوريت، 
إال أن الكاشـف ال يحـوي مركـب 
البيوريت (2NH(H2NCO)). وقد 
سمي بهذا االسم ألنه يعطي تفاعالً 
إيجابيًـا للروابط التي تشـبه الرابطة 
جـزيء  فـي  الموجـودة  الببتيديـة 
للروابـط  يعطـي  كمـا  البيوريـت. 
جـزيء  فـي  الموجـودة  الببتيديـة 

البروتين.

الشـبكة  فـي  البحـث  المتعلّميـن  مـن  اطلـب 
ـا هـي المغذيـات الموجـودة فـي  العنكبوتيـة عمّ
الصحيحـة  إجاباتهـم  عـزز  والبيـض.  الحليـب 

ودعهم يسجلون إجاباتهم في االستنتاج.
الكشف عن وجود السكريات المختزلة

السـابقة .  1 األدوات  نفـس  للمتعلّميـن  وفـر 
(باإلضافة إلى كاشف البندكت أو فهلنج).

يضع المتعلّم مـادة البندكت (الزرقاء) وتغلق * 
بسدادة ويضعها في حمام ماء مغلي 5 دقائق.
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مالحظة:
سـتظهر مادة حمـراء مترسـبة، وهـذا دليل على 
الحليـب  فـي  تظهـر  مختزلـة  سـكريات  وجـود 

والليمون.
الشـبكة  فـي  البحـث  المتعلّميـن  مـن  اطلـب 
العنكبوتيـة عن المغذيات الموجـودة في الحليب 
والليمون. دعهم يسجلون إجاباتهم في االستنتاج.
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يسجل المتعلّمون في جدول النشاط: (ظهور لون أزرق - بنفسجي - مادة حمراء).
ثم يسجلون االستنتاج: ظهور ألوان مختلفة في األطعمة، من خالل استخدام الكواشف، دليل احتوائها 

على عناصر غذائية مختلفة (مغذيات).
يتركب الحليب من عدة مغذيات، منها البروتين والسكر.* 
تتركب البطاطا من عدة مغذيات، منها النشا.* 
يتركب بياض البيض من عدة مغذيات، منها البروتين.* 
الماء هو سائل شفاف ال لون له وال رائحة.* 

يتركب الحليب من مجموعة من المغذيات العضوية (بروتين – دسـم – سـكر) وغير * 
.(Cl – CA) (ماء وأمالح) العضوية

ن النشـا ما يعادل 85% *  تحـوي البطاطا علـى نحو %80 ماء و%20 مـواد صلبة. ويكوِّ
ن البروتيـن النسـبة الباقيـة. وتحـوي البطاطـا العديد من  مـن المـواد الصلبـة، ويكـوِّ
الفيتامينات، منها: النياسين، والريبوفالفين، والثيامين، وفيتامين ج. كما تحوي بعض 
األمالح المعدنية، مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، 

والصوديوم، والكبريت.
ـا مـن حوالى %90 ماء مـذاب فيه، %10 بروتينات (ويشـمل  يتألـف بياض البيض أساسً
ـا لصفار البيض،  خاطِيّـة، والجلوبيولينات). خالفً ذلـك األلبيومينـات، والبروتينات المُ
الـذي يحوي نسـبة مرتفعة فـي الدهنيات (الدهـون)، ال يحوي بياض البيـض تقريبًا أي 

دهون، ومحتو الكربوهيدرات فيه أقل من 11%.
مالحظة:

اجعـل المتعلّم يسـجل كلمة جديدة، وهي المغذيات. وضـح للمتعلّم وجود العديد من 
المغذيات التي ال نسـتطيع الكشـف عنها بدقة في المختبر العادي، مثل الفيتامينات. دعه 

يصنف بعد ذلك المغذيات إلى عضوية والعضوية.
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مثال لتسجيل الجدول:

الموادّ
الكاشف

ماءعصير الليمونبياض البيضبطاطا/نشا

يود
ظهور لون أزرق 

مائل للسواد، وهو 
دليل على وجود 

النشا
ال يحدث شيء-ال يحدث شيء

ال يحدث شيءبيوريت
ظهور اللون 

البنفسجي كمؤشر 
لوجود البروتين

ال يحدث شيء-

-ال يحدث شيءبندكت أو فهلنج

ستظهر مادة 
حمراء مترسبة 

في األنبوب الذي 
يحوي الحليب، 

لوجود السكريات 
المختزلة

ال يحدث شيء

يات  تناول األطعمة الدسمة أو الحلويات باعتدال أمر جيّد، ولكن من المهمّ أن تتناول كمّ
ا. كبيرة من الفواكه والخضراوات أيضً

اجعل المتعلّمين يقرأون األمن والسالمة، للتأكيد على قيمة األمن والسالمة لديهم.
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117

 ¿CG qº¡ªdG øe ø dh ,ó q«L ôeCG GóàYÉH äÉjƒ ëdG hCG áª°SódG áª©WC’G hÉæJ

.É k°†jCG äGhGô°†îdGh ¬cGƒØdG øe Iô«Ñc äÉ« qªc hÉæàJ

.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ح فوائد الغذاء. اِبحث في الشبكة العنكبوتية عن آيات قرآنية توضّ
قال تعالى:

﴿ ! " # $ % ﴾ الرمحن (٦٨)
﴿ 2 3 4 5 ﴾ الواقعة (٢٠)

﴿ ! " # ﴾ التني (١)
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﴿

 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

النحل (١٤)
﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ املؤمنون (١٩)
﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ املؤمنون (١٩)

﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ اإلنسان (١٧)
ضرورة ربط المعلومات الموجودة في الكتاب أثناء إجراء التجربة وال يحتسب لها حصة مخصصة.
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»eÉ©W áªFÉbb

ابـدأ الـدرس بجعـل المتعلّميـن يجرون نشـاط 
بطاقة المغذيات.

ناقـش معهـم البطاقات التـي أعدوهـا، واطلب 
منهـم ذكـر أطعمـة تحـوي تلـك المغذيـات مـن 
خـالل ربطهم الصور بالبطاقـات، أو توفير مرجع 
لـكل مجموعـة. اطلب منهـم تصنيـف البطاقات 
فـي الجدول، ثم ناقـش تصنيفهم وعزز اإلجابات 

الصحيحة.

 ∑óYÉ°ùàd äÉj uò¨e ábÉ£H ™æ°UpG
á∏eÉμàe á«FGòZ áÑLh QÉ«àNG ≈∏Y

pG
Y

الدهونالكربوهيدراتالبروتينات
الجبن والبيض واللحم 

والسمك والحليب والثمار 
والحبوب الجافة مثل 
الفاصولياء والفول

البطاطا والخبز
والدقيق ومنتجاته

زيوت حيوانية مثل زيت كبدة 
الحوت أو اللحوم والحليب، 
الزبدة، وصفار البيض. زيوت 

نباتية مثل الذرة وغيرها
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My food list »eÉ©W áªFÉb
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 áØ«ØîdG äÉÑLƒdG ¢†©H ô pÑàNpG
É¡∏cCÉJ »àdG

pG
G
p

أحضر ورق نشـاف واسـكب عليـه مقدار كوب 
من 3 وجبات خفيفة تتناولها.

تتـرك للمتعلّـم تحديـد أكبـر أثر دهون مترسـبة 
علـى ورق النشـاف (قد تختلف األرقام)، بسـبب 
اختـالف نوع الشـيبس أو البسـكويت أو الفشـار 
المسـتخدم، وترتيبهـا باألرقـام مـن األكبـر كمية 

لألقل كالتالي (1، 2، 3).
اتركهـا 10 دقائق والحظ كمية الدهون المترسـبة 

على ورق النشاف.
اطلب مـن المتعلّمين ذكر المغذي الموجود في 
ا على ورق  تلـك الوجبات الخفيفة والذي ترك أثرً

النشاف.
هـل الوجبـات الخفيفـة فعـالً خفيفـة للصحة؟!! 

ناقش.
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احذر الدهون الخفية!
ناقـش المتعلّمين حول مـا يتناولونه يوميًا، وهل 
يتناولـون الوجبـات الخفيفـة؟ (بطاطا - فشـار - 

سمبوسة - بسكويت...).
أحضر للمتعلّمين 3 من هـذه الوجبات الخفيفة 
واطلب منهم وضع مقدار كوب من هذه الوجبات 
ا  علـى ورق نشـاف، ومالحظـة أي منها يتـرك أثرً

زيتيًا أكبر على الورق.
اطلـب منهـم قـراءة الكتـاب ص 120 لمعرفـة 
أنواع الدهـون، وفوائد الدهـون والكربوهيدرات 

للجسم.
باإلمكان عرض فيلم يعزز تلك المعلومات.
يقوم المتعلّمون بحل خريطة المفاهيم التالية:

أكمـل خريطة المفاهيم التاليـة وفق فهمك ألنواع 
الكربوهيدرات.

الكربوهيدرات

سكريات 
أحادية

نشا

سكريات 
معقدة

سكريات 
ثنائية

ضرورة ربـط المعلومـات الموجودة فـي الكتاب 
حصـة  لهـا  يحتسـب  وال  التجربـة  إجـراء  أثنـاء 

مخصصة.
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للمعلّم
السكريات

سكريات أحادية
أمثلة:
رايبوز

غلوكوز
فركتوز

سكريات متعقدة
أمثلة:
نشا

غليكوجين
سيليلوز

سكريات ثنائية
أمثلة:
الكتوز
مالتوز
سكروز

مثـل  النشـوية،  األطعمـة  تحمـل 
البطاطـا، نسـبة عاليـة مـن األلياف 
التي تجعلك تشـعر بالشـبع، ولكنّ 

اإلكثار منها يسبّب السمنة.

ôμØ∏d AGòZZZ

ابـدأ بعـرض فيلـم تعليمي عن حاجـة الوظائف 
المختلفة في الجسم إلى المغذيات.

ناقش المتعلّمين حول محتو الفيلم المعروض، 
وماهيته وناقشهم حول أهمية المغذيات للجسم.

ا باللغة العربية. وضح للمتعلّمين أهمية  اختـر فيلمً
االسـتماع للفيلم التعليمي الرتباطه بحل النشـاط 

في الكتاب.
اجعل المتعلّمين يجرون النشاط.

قـد يحتـاج المتعلّمـون إلـى بعـض المسـاعدة 
في اسـتقراء الرسـم البيانـي. أكد علـى المتعلّمين 
مالحظة مقدار نسـبة كل مـن المغذيات وتوضيح 

احتياج الجسم إليها.
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البروتينات:  
 
 

الدهون:  
 
 

الكربوهيدرات:  
 

الشـرايين  انسـداد  أسـباب  مـن 
وأمـراض القلـب تنـاول األطعمـة 
المصنَّعـة مـن الدهـون  المشـبعة. 
فاحـذر الوجبات السـريعة، واختر 

ية منها. الصحّ

يسـتخدم جسـمك نسـبة كبيـرة مـن   
البروتينـات لبناء خاليا جديدة تسـاعد على النمو 

وبناء العضالت.
يسـتخدم جسمك نسبة عالية من الدهون   
إلنتاج الطاقة الالزمة للحركة والنمو، كما يستخدم 

الدماغ نسبة من الدهون.
يستخدم جسمك الكربوهيدرات   

بنسب قليلة إلنتاج الطاقة وحركة العضالت.
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. ا تخطيطيا يبيّن فائدة الغذاء لجسم الكائن الحيّ اُرسم على ورقه A4 رسمً
. ا تخطيطيا يوضح فيه فائدة الغذاء لجسم الكائن الحيّ يرسم المتعلّم على ورقة رسمً

أطعمة لصحة أفضل
الدماغ

السلمون، التونا،
السردين، الجوز

العضالت

اللحمة، الموز،
البيض، السمك

الجلد

السلمون، الشاي األخضر، 
التوت البري

العيون

الذرة، صفار البيض،
الجزر

األمعاء

اللبن،
الخوخ

العظام

الحليب، البرتقال،
الكرفس

الشعر

السلمون، أوراق الخضار 
الداكنة، الحبوب

القلب

البندورة، البطاطا المشوية، 
عصير الفواكهة

الرئة

الملفوف الصيني، 
البوكولي، الملفوف

يساعد على حمل المغذيات 
واألكسجين إلى الخاليا

ل 75 في المائة من الدماغ يشكّ

ل 22 في المائة من العظام يشكّ
يحمي المفاصل من الصدمات

ينظّم حرارة الجسم

ل 83 في المائة من الدم يشكّ
يزيل النفايات

يرطب األكسجين من أجل 
سهولة التنفس

يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة
يحمل أعضاء الرئيسية

يساعد الجسم على امتصاص الغذاء
ل 75 في المائة من العضالت يشكّ
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ح فيه مخاطر سوء  ا توضّ اُكتب تقريرً
التغذية (النحافة والسمنة).

يقوم المعلّم بعمل إستراتيجية (فكر 
- زاوج - ناقش) ليسجل المتعلّمون 
فـي كراس األنشـطة التدابيرالوقائية 
التي اتبعوها أثناء تنفيذهم للتجارب 
العملية من أجل السالمة/أو الوقاية 
مـن أمـراض القلـب كمثـال مرتبط 

بدراسة المغذيات.

يـة  ـا تقديميـا عـن أهمّ ـم عرضً صمِّ
بلغـة  اإلنسـان  لجسـم  يـات  المغذِّ

عربية سليمة.
مـن  مجموعـة  المعلّـم  يوجـه 
المتعلّمين لتصميـم عرض تقديمي 
لجسـم  المغذيـات  أهميـة  عـن 
اإلنسـان. ثـم يقومـون بعرضه على 

زمالئهم.
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مالحظة:
يمكـن للمعلّـم أن يطلب مـن المتعلّمين إعداد العـرض التقديمي قبل الوصول لهـذا الدرس. وكذلك 
يطلب منهم إحضار ما قاموا بتصميمه في هذا الدرس لعرضه. ويسجل المتعلّم اسم العرض التقديمي 

الخاص بمجموعته.
يمكنهم استخدام اآليباد لعمل العروض التقديمية.* 
وفر للمتعلّمين ما يحتاجونه من: جهاز عرض داتاشو - وصلة كهربائية، لعرض أعمالهم.* 

ال تنسَ أن تُقيّم متعلّميك أثناء العرض التقديمي باستخدام سلم التقييم التالي:
4 3 2 1 معايير التقييم

ا تقديميًا للموضوع بنفسه. أعدّ المتعلّم عرضً
وضـع المتعلّـم عنوانًـا مناسـبًا للعـرض التقديمـي يتوافـق مـع 

الموضوع.

د المتعلّم العرض التقديمي بمعلومات دقيقة. زوّ
ا في الشـرح إليصـال المعلومة بلغة  ا واضحً اتبـع المتعلّم أسـلوبً

عربية سليمة.

تواصل المتعلّم مع زمالئه بالنقاش حول العرض التقديمي.

ا، 3 كامل، 2 كامل جزئيًا، 1 غير كامل بحاجة للمساعدة). مفتاح التقييم: (4 كامل تمامً
ضرورة ربط المعلومات الموجودة في الكتاب أثناء إجراء التجربة وال يحتسب لها حصة مخصصة.
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ة الثانية: التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجه.

الوحدة التعّلمية الثانية 
يات المغذِّ

»FÉ«ª«îdG ôÑî oªdG
Lab detective  

¿ƒgódGh äÉæ«JhôÑdG ,äGQó«gƒHôμdG
Carbohydrates^ proteins and fats   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يحدد المغذيات المهيمنة في بعض 
األطعمة العمليات إدراك كمية المغذيات الموجودة 

في األطعمة

يصف الوجبة الصحية الحقائق التخطيط لوجبات غذائية صحية 
ا الحصص العربية وجاذبة محددً

يتعرف مخاطر سوء التغذية، 
النحافة، البدانة القيم تحديد كمية المغذيات في الحمية

يعبرعن طريق نظام التسويق الذكي 
للمواد الغذائية، باستخدام المعرفة 

والمهارات المكتسبة من مادتي 
مهارات الحياة وتكنولوجيا االتصال 

والمعلومات

الربط

التعبير عن الحقائق الخاصة بنظام 
التسويق الذكي للمواد الغذائية، من 
خالل استخدام المعرفة والمهارات 
المكتسبة من مادتي مهارات الحياة 
وتكنولوجيا االتصال والمعلومات
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»eƒ«dG ÉæeÉ©W »a á«°SÉ°SC’G

c
G

ضع بطاقات ملونة على السبورة كما في النشاط.
اجعل كل متعلّم يختار لونه.

اجعـل المتعلّميـن يذكرون لـون طعام يشـبه لون 
البطاقة التي اختاروها.

ا بعرض صـور ألطعمة *  عـزز إجاباتهـم الحقً
تمثل ألوان طعامهم.

افسح لهم المجال لتنفيذ النشاط. شجع متعلّميك 
على القراءة والبحث.

يات السائدة في طعامك: النتيجة النهائية للمغذِّ
 
 

ر. واآلن، هل طعامك يناسب الرياضيين؟ فسِّ
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يختلـف الترتيـب باألرقـام مـن متعلّـم إلـى آخر 
بحسب وجباته.

يسجل المتعلّمون رأيهم الخاص حسب وجباتهم.
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دعهم يسـتنتجون أهمية تلويـن طعامهم وضرورة 
وجـود مـا ال يقـل عـن 4 مغذيـات مختلفـة فـي 
الطعام. أشر إلى ألوان علم دولة الكويت (كتعزيز 

لقيمة الحب للوطن) وتشابه عدد األلوان.
ابحـث فـي الشـبكة العنكبوتية عـن األطعمة التي 
يتناولهـا الرياضيـون قبـل وبعـد إجـراء التمريـن 

الرياضي.
يسجل المتعلّمون رأيهم الخاص حسب وجباتهم.

يبحـث المتعلّمون فـي المنزل عـن األطعمة التي 
يتناولهـا الرياضيـون قبـل وبعـد إجـراء التمريـن 

الرياضي.
المعتمـدة *  المواقـع  فـي  البحـث  يمكنهـم 

عليهـم  اعـرض  ويكيبيديـا.  أو  للرياضييـن 
ـا عن أطعمة الرياضييـن، ثم اطلب منهم  فيلمً
اسـتكمال النشـاط. بإمكانـك إشـراك معلّـم 
إلثـراء  بالمدرسـة  الخـاص  البدنيـة  التربيـة 
الحصـة في هذا الجانـب، عن طريق حضوره 
شـخصيًا أو تسـجيل فيديـو لـه وعرضه على 
المتعلّمين، إلثراء الترابط بين العلوم والمواد 

.األخر
ضرورة ربـط المعلومـات الموجودة فـي الكتاب 
حصـة  لهـا  يحتسـب  وال  التجربـة  إجـراء  أثنـاء 

مخصصة.
الخضـراوات  غسـل  مـن  ـدْ  تأكَّ

ا قبل تناولها. والفواكه جيّدً
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اِبحـث فـي الشـبكة العنكبوتية عن 
األطعمـة التـي يتناولهـا الرياضيون 
قبل إجراء التمرين الرياضي وبعده.

حسب أبحاث المتعلّمين.
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»FÉ«ª«îdG ôÑî oªdGG

ابدأ درسك بتحفيز المتعلّمين.
ضـع مقدمة ومؤثـرات صوتية، واختـر من بين * 

خبر الخيميائي. المتعلّمين من يمثل دور المُ
ضع لهـم بطاقات/نظـارات بالسـتيكية/باجه * 

خاصة للقيام بالمهمة.
أخبرهـم أن هنـاك شـحنة مـن المـواد الغذائية * 

قد وصلـت للميناء، تحـوي مغذيات ال تصلح 
لمريض السكري ونود الكشف عنها.

 * QR reader وفر لهـم منتجين يحمالن عالمـة
أو Barcode، يبيـن لهـم 
حقائـق  قـراءة  خطـوات 
المغذيـات كما في كتاب 

المتعلّم.

äÉj uò¨ª∏d »Fƒ°†dG í°ùªdGG

افسـح لهـم المجـال لتطبيـق النشـاط وتسـجيل 
المكونـات كـي يقومـوا بالحكـم علـى المنتجين، 
يتسـاءل  السـكري؟ (قـد  لمريـض  يصلـح  أيهمـا 
المتعلّمـون: مـن هـو مريـض السـكري؟ ومـا هي 
األطعمة التي ال تناسـبه؟ فاطلب منهم الرجوع إلى 
كتـاب المتعلّم لمعرفة التفاصيل عنه). اطلب منهم 
تصميم وجبة تناسب مريض السكري، وحل نشاط 
تحديـد المغذيـات فـي الوجبـة. أو بإمكانك عمل 

باركود جاهز وتحميل البيانات باللغة العربية فيه.
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معلومات تهمك عن مرض السكري* 
لتحديـد   130 ص  نشـاط  المتعلّـم  يجـري 
المغذيـات في الوجبـة الغذائية علـى المعلومات 

المذكورة في الكتاب.
 áÑLƒdG »a äÉj uò¨ªdG O uóM

á«dÉàdG á«FGò¨dG
M

G

العصير (الفاكهة)

البيض (البوتينات)
الخبز (الكربوهيدرات)

الخس (الخضار)

يـة  كمّ يـات  المغذِّ بطاقـة  تحـوي 
السعرات الحرارية  (Calories)التي 
يحويها المنتَـج الغذائي. فاحذر من 
األطعمـة ذات السـعرات الحراريـة 

العالية حتّى ال تُصاب بالسمنة.
 مـد د  حـدِّ ثـم  اسـتبانة،  ـذ  نفِّ
توافـر الكربوهيـدرات والبروتينات 

والدهون في األطعمة في المنزل.
للمتعلّميـن  اسـتبانة  المتعلّـم  يعـد 
توافـر   مـد لتحديـد  الفصـل  فـي 
الكربوهيدرات والبروتينات والدهون 

في أطعمتهم.
ا  يمكـن أن يجـري المتعلّـم اسـتبيانً
التواصـل  وسـائل  مواقـع  بأحـد 

اإللكتروني السهلة.
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ري. ا غذائيا لمرضى السكّ ح نظامً اِقترِ
خـالل  مـن  المتعلّـم  المعلّـم  يقيّـم 
ا لنظام غذائي لمرضى  تقديمه مقترحً

السكري.

ك في حملـة توعويـة للتعريف  شـارِ
ق الذكي للموادّ الغذائية. بنظام التسوّ
وجه المتعلّمين للمشاركة في حملة 

توعوية للتعريف.

يوجد العديد من البرامج اإللكترونية التي تساعد 
المتعلّـم فـي عمل حملـة توعوية للتعريـف بنظام 
التسـوق الذكـي للمـواد الغذائية، يمكن مسـاعدة 

المتعلّم وتقديمها له.
ضرورة ربـط المعلومـات الموجودة فـي الكتاب 
حصـة  لهـا  يحتسـب  وال  التجربـة  إجـراء  أثنـاء 

مخصصة.
الخيميـاء هـي ممارسـة قديمة ترتبـط بعلـوم الكيمياء والفيزيـاء والفلـك والفن وعلم 
الرمـوز وعلم المعـادن والطب والتحليل الفلسـفي. وعلى الرغم من أن هـذه العلوم لم 
تكن تمارس بطريقة علمية كما تعرف اليوم، إال أن الخيمياء تعتبر أصل الكيمياء الحديثة 

قبل تطوير مبدأ األسلوب العلمي.
ف ابـن خلدون الخيميـاء بأنها: علم ينظـر في المـادة التي يتم بهـا تكوين الذهب  يعـرّ

والفضة بالصناعة، ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك.
ومورست في بالد ما بين النهرين ومصر وبالد فارس والهند والصين واليابان وكوريا، 
وفي اليونان وروما الكالسـيكيتين، وفي الحضارة اإلسـالمية، ثم في أوروبا حتى دخول 
القـرن العشـرين. وتمت هذه الممارسـة مـن خالل شـبكة معقدة من المـدارس والنظم 

الفلسفية طالت ما ال يقل عن 2500 عام.
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ة الثالثـة: الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مـع العمليات التكنولوجية والمنتجات  الكفايـة العامّ
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمع.

الوحدة التعّلمية الثانية 
يات المغذِّ

ΩÉ©£dG ßØM
Food preservation   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يوضح كيفية حفظ األطعمة 
المختلفة الشائعة العمليات

اِستقصاء إستخدامات 
التكنولوجيا المختلفة في حفظ 

األطعمة

األطعمة الشائعة في المنزل، وسبب 
تلف األطعمة تدريجيًا وسبب 

مقاومة بعض األطعمة للتلف السريع
الحقائق شرح طرق حفظ األطعمة 

(التقليدية والحديثة)

يقدم آراء مستقبلية معلالً طرق 
حفظها وقيمتها القيم اقتراح طرق مناسبة لحفظ األطعمة 

وملصقات السوق على األغذية

يعبر عن طريق استكشاف وسائل 
حفظ األطعمة من خالل استخدام 
المعرفة والمهارات المكتسبة من 

مادة اللغة العربية وتكنولوجيا 
االتصال والمعلومات

الربط

التعبير عن الحقائق الخاصة بطرق 
حفظ األطعمة من خالل استخدام 
المعرفة والمهارات المكتسبة من 

مادة اللغة العربية وتكنولوجيا 
االتصال والمعلومات
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ΩÉ©£dG ßØMM

فـي بدايـة الـدرس، اطلب منهـم ذكر مـا يجب 
عليهـم فعله بالطعـام الموجـود في المنـزل وأين 

يضعونه، ناقشهم حول ما إذا كانوا يخزنونه كلّه.
افسـح لهم المجال لحل النشاط األول حول * 

مكان تخزينهم للطعام في المطبخ.
ـا من خالل األلعاب *  اجعل النشـاط أكثر مرحً

فـي  مصغـر  مطبـخ  تصميـم  أو  اإللكترونيـة 
المختبر.

ïÑ£ªdGh ΩÉ©£dGG

يقـوم المتعلّمـون بوضـع األرقـام المناسـبة فـي 
الجدول المرفق كما يلي:

مكان التخزين باألرقام األطعمة
4 توست
3 علبة فول
1 دجاج مثلّج
3 علبة تونا
3 كيس مكرونة
2 حليب طازج
2 خيار
2 طماطم

ΩÉ©£dG ∞∏JJ

اطـرح عليهم السـؤالين التاليين: مـاذا لو لم يتم 
تخزين الطعام بشـكل جيد؟ كيف تخزنون الطعام 
حتـى ال يتلف؟ ثم عـزز إجاباتهم بصـور ألماكن 

تخزين الطعام.
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ا لعفن األطعمة.*  اتركهم يالحظون ما حدث داخل البرطمان المعد مسبقً
ههم لشكل ولون ما يرونه.*  اتركهم يناقشون سبب تلف الطعام ووجّ

(قد يعرفونه من خبرتهم السابقة في الصف السادس) واتركهم يرسمون ما يشاهدون.
مالحظة:

اجعل المتعلّمين يجرون نشاط العفن قبل الدرس 
. وفر لهم برطمانيـن، ضع في أحدهما  بوقـت كافٍ
ـا. بعدها يقوم  توسـتًا رطبًـا وفـي اآلخر توسـتًا جافً
المتعلّمون بإغالق البرطمان بشـكل محكم بشريط 
الصق، وبوضعه في مكان دافئ في المختبر (يمكن 

عرض فيلم تعليمي لتعزيز إجاباتهم أو استخدام ألعاب اآليباد).
نبه المتعلّمين إلى خطورة فتح البرطمان واستنشاق الجراثيم.

ضرورة ربط المعلومات الموجودة في الكتاب أثناء إجراء التجربة وال يحتسب لها حصة مخصصة.
ة في داخلها.  1 ة على أالّ تتلف المادّ اِصنـع حافظتك الخاصّ

ح عليها  ة أسـبوع من تاريخها، مع وضع الصقة توضّ لمدّ
 تاريـخ اإلنتـاج واالنتهاء. تحتـاج إلى: برطمـان، إحد
اح، إلخ...)،  الموادّ التي ترغب في حفظها (مثل خيار، تفّ
ة قابلة  ة للحفـظ بحيث تصبـح المـادّ باإلضافـة إلـى مـادّ

لألكل بعد أسبوع.
تدويـن .  2 مـع  المربّـع  فـي  قهـا  وألصِ حافظتـك،  ر  صـوِّ

مالحظاتك.
اتـرك االختيـار للمتعلّـم لحفـظ ما يرغـب فيه علـى أن يلتزم 
بالشـروط، وهي أن تبقى المادة المحفوظة صالحة لإلستهاك 

بعد أسبوع من تاريخه.
يترك للمتعلّم حرية اختيار طريقة حفظ أحد األطعمة.
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ر - اِحفظ اِختر - فكِّ
نشط المعرفة السابقة عند المتعلّمين حول أهمية 
تنـاول الفواكـه عند وجبة اإلفطار. واسـألهم: هل 
يمكن إحضار التفاح المقطع معهم إلى المدرسـة 

من دون أن يتلف؟ ال.
مـاذا يحـدث للتفاح المقطـع؟ يتحول إلـى اللون 

البني.
لمـاذا تغيـر لـون التفاحـة إلـى اللـون البنـي بعـد 

تقطيعها؟
بسـبب إنزيـم موجـود فـي الفاكهـة يتفاعـل مع 
األكسـجين الموجـود فـي الهـواء، تسـمى هـذه 

العملية «األكسدة».
هـل يمكـن إيجـاد طريقـة لحفـظ التفاحـة مـن 
التحـول إلـى اللون البنـي؟ قد يختـار المتعلّم أيّ 
طريقـة للحفـظ (ملـح الليمـون - سـكر) وكلهـا 
صحيحـة، لكن يجب التركيز حول مفهوم إمكانية 

أكلها بعد الحفظ.
قم بتوفير أطباق وتفاحة وسكين بالستيكي.

اطلـب مـن المتعلّميـن التفكيـر (لمـدة خمـس 
دقائـق) فـي طريقة لحفـظ التفاحـة بعـد تقطيعها 

ألربع قطع، مع تسجيل أفكارهم قبل التنفيذ.
مالحظة:

وفر لهم عدة مواد مثال (ليمون، ماء، ملح، سكر). 
اطلـب منهـم البـدء بتنفيـذ النشـاط، ثـم تسـجيل 
طـرق  بتسـجيل  المتعلّمـون  يقـوم  مالحظاتهـم. 

لحفظ المواد الموجودة.
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تتحـول التفاحـة إلـى اللـون البني بسـبب إنزيم 
موجود في الفاكهة يتفاعل مع األكسجين الموجود 

في الهواء، تسمى هذه العملية «األكسدة».
ـا أخـر صحيحـة مثل  قـد يذكـر المتعلّـم طرقً
غـازي،  بمـاء  وضعهـا  بمـاء،  غليهـا  (تغليفهـا، 

استخدام حمض الستريك واألسكوربيك).
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الليمـون: يعمـل عصيـر الليمون على منـع عملية 
األكسدة ألنه يحوي حامض الستريك الذي يعمل 

كمضاد لألكسدة. 
الملح: مادة حافظة طبيعية، ويمكن أن يكون فعاالً 
في منـع قطع التفاح مـن التحول إلى اللـون البني 

(محلول ملحي). 
السـكر: يعمل كعازل بين الهـواء وبين اإلنزيمات 
المسـببة إلسـوداد التفـاح، أو توضـع الفاكهة في 

محلول سكري مركز.
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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، ويدونون  ا مبتكرة لحفظ األطعمة مستقبالً من خالل العصف الذهني، اجعل المتعلّمين يقترحون طرقً
تلك األفكار.

التجميد

التسكير

التمليح

اِختر ما يناسب من البطاقات المرفَقة، واكتبها  
ـبة لحفـظ المنتَج الغذائي، ثمّ  أمام الطريقة المناسِ

ل سبب اختالف طرق حفظ األطعمة. سجِّ
(التسكير، التمليح، التجميد، التجفيف).

يختـار المتعلّم ما يناسـب من البطاقـات المرفقة 
ويكتبهـا أمـام الطريقـة المناسـبة لحفـظ المنتـج 

الغذائي.
ثم يسـجل سـبب اختالف طـرق حفـظ األطعمة 
الختـالف أنواعها، فمثالً يختلـف تجميد اللحوم 
عـن الخضراوات. كما تختلـف الفترة التي يمكن 
االحتفـاظ بـكل منها فـي الفريزر، كذلـك طريقة 

إذابتها واستعمالها.
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

 
 
 
 

السؤال الثاني:

السؤال الثالث:

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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:  
.            
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.     

يحوي المنتج نسـبة %18 من الدهون، كما يحوي 
المكونـات التالية: سـكروز وجلوكـوز وفركتوز، 
وجميعها سكريات من األفضل لمريض السكري 

أن يتجنبها.
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السؤال الرابع:

  بروتينات

  دهون

  فيتامينات

  مياه

  سكريات

السؤال الخامس:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 
6  . 
7  . 
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GlossaryGlossary المصطلحات العلميةالمصطلحات العلمية
.(A) ز إليه بالرمز رمَ ة التيّار الكهربائي ويُ األمبير Ampere: وحدة قياس شدّ

ي فـي مراكـز األرصـاد م لقيـاس الضغـط الجـوّ البارومتـر Barometer: جهـاز يُسـتخدَ
ية.  الجوّ

التيّار الكهربائي Electric current: حركة اإللكترونات في الدارة الكهربائية.

الثغور Stoma: عملية خروج ودخول الغازات من وإلى النبات.

حتّـى  الفسـاد؛  مـن  األطعمـة  علـى  المحافظـة   :Food preservation الطعـام  حفـظ 
ة ممكنة مع المحافظة علـى صفاتها الطبيعية، من حيث    يمكـن االسـتفادة منها أطول مدّ

اللون والطعم والرائحة، وبالضرورة على قيمتها الغذائية.

الفحـوم  عائلـة  ضمـن  ف  تُصنـَّ عضويـة  بـات  مركَّ هـي   :Carbohydrates ريات  السـكّ
م في    الهيدروجينيـة (الكربوهيـدرات) وتتميّـز بشـكل عـامّ بطعم حلـو، لذلك تُسـتخدَ

األطعمة واألشربة للتحلية.

يـة  بكمّ د  تُحـدَّ  :Measurement of electric current الكهربائـي  التيّـار  ة  شـدّ
 اإللكترونات التي تعبر نقطة معيَّنة من الدارة في الثانية الواحدة.

ضغـط الهـواء Air pressure: وزن عمـود مـن الهـواء الـذي يضغـط علـى مسـاحة أيّ 
ي.  شيء بارتفاع يعادل سمك الغالف الجوّ

فـرق الجهـد الكهربائـي Electric potential difference: هـو مقدار الطاقـة الكهربائية 
 الالزمة لنقل وحدة الشحنات الكهربائية بين نقطتين.
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GlossaryGlossary المصطلحات العلميةالمصطلحات العلمية
.(V) ز إليه بالرمز رمَ الفولت Volt: وحدة قياس فرق الجهد ويُ

علـى  المتراكمـة  الكهربائيـة  الشـحنات  هـي   :Static electricity السـاكنة  الكهربـاء 
 الجسم نتيجة عملية االحتكاك أو الدلك.

م للكشـف عـن وجـود شـحنة كهربائيـة  ـاف الكهربائـي Electroscope: يُسـتخدَ الكشّ
 على جسم وتحديد نوعها.

الكلوروفيـل Chlorophyll: هـي صبغـة تسـاعد على امتصـاص الطاقة الشمسـية إلتمام 
 عملية البناء الضوئي.

ر الـدم  ري Diabetes: هـو متالزمـة تتّصـف بارتفـاع شـاذّ فـي تركيـز سـكّ مـرض السـكّ
  الناجم عن عجز هرمون األنسـولين، أو انخفاض حساسـية األنسجة لألنسولين، أو كال 

األمرين.

عمليـة النتـح فـي النبـات Transpiration in plants: هـي فقـدان المـاء الزائـد عـن 
ة عوامل، مثل الرياح ودرجة الحرارة والضوء والرطوبة. م فيها عدّ  الحاجة، وتتحكّ

ـر إلـى جزيئات  ن من جزيئات كبيرة تتكسّ ـب كربوهيدراتي مكـوَّ النشـا Starch: هـو مركَّ
ريات. ن السكّ  أصغر تكوّ
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المهارةالشعارالمهارةالشعار

اُكتبعنوان الدرس

ي والتشويق فكرةالتحدّ

اِسمعنشاط عملي

راستخالص النتائج فكِّ

القيم الشخصيةفيلم تعليمي

رة ة مصوّ األمن والسالمةقصّ

النشاط التطبيقي أنشد
المنزلي

اِنسخ واكتباُرسم

إعادة تدويرأقرأ ألتعلّم

التعبير اللفظيماذا تعلّمت
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المهارةالشعارالمهارةالشعار

رتِّبالقصّ

الربط مع اللغة 
اإلنجليزية

الربط مع التربية 
اإلسالمية

لالتركيب التأمّ

صنِّفالربط مع الرياضيات

ل ماذا تتوقّع أُحوّ

المناقشة والحواراِبحث

الحفظأعطِ أو هات

ل أدواتتأمّ

د الربط مع عدِّ
االجتماعيات

ح الربط مع وضِّ
القرآن الكريم
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المهارةالشعارالمهارةالشعار

اُنظرالحركة

بة التحاليل أو االستنتاجالنتائج المترتّ

الربط مع اللغة 
العربية

البحث في وسائل 
التكنولوجيا

الربط مع التربية معلومات إثرائية
الموسيقية

ن أشغال يدويةلوِّ

الربط مع التربية 
الفنيّة

نشاط إضافي 
(إثرائي)
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