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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

مفهوم األمن والسالمة
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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 و هو 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، كالكتب العلمية، الموسـوعات، رسـائل *  ليـة: وهي المصـادر المعتمَ مصـادر أوّ

الماجستير والدكتوراه أو أيّ موقع تعليمي أكاديمي مثل مواقع الجامعات.
ـق مـن المعلومة المذكـورة فيهـا، كالمنتديات *  ليـة: وهي التي يسـتوجب التحقّ مصـادر غيـر أوّ

والجرائد 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 المتعلّم تدويـن اليوم والسـاعة التي يجـري فيها المشـروع في كلّ مـرّ

ة يجري فيهـا تعديل، ويتمّ  الضـروري تكـرار التجربة فـي أوقات مختلفة ومتفاوتـة، وفي كلّ مرّ
نة والتي ستساعد المتعلّم عند أخذ اإلحصاءات. حفظ 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 بفـرز المعلومات وإبعاد  دة مع تحرّ وإحصـاءات عـن موضوعه من مصـادر معتمَ
ا عـن حاجة البحـث والتركيز على مـا له عالقة مباشـرة وقريبة من البحـث وبعد ذلك  ـدّ زائـدً عَ ما يُ

يتها بالنسبة إلى موضوع البحث وترتيبها. تصنيف 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، *  ع مـن معلومات وبيانات سـابقً مِ بنى الجـزء األخير من الفرضيـة على ما جُ إنشـاء الفرضيـة: يُ

ن الفرضية النتائج. وال 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 لماذا حدثت 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 فيها صيغة المضـارع، ويُفضَّ ن من ثالث جمل تُسـتخدَ ـل أن تتكوّ المشـكلة/ الهـدف: يُفضَّ
ـح الجملة الثانية ما يريد  ح الجملة األولى المشـكلة والتجربة، وتوضّ المبنـي للمجهول، وتوضّ

المتعلّم إثباته من تجربته، والجملة األخيرة غالبًا ما تكون الفرضية.
األدوات/ الطريقـة: فـي هـذه الفقرة يتـمّ توضيح نقطتيـن: األولى تتعلّق بـاألدوات التي يمكن * 

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

ا. ، ثانيًا، …، وأخيرً الً م فيها أوّ مة، كما يُستخدَ المستخدَ
ـح فيها نتائج التجربـة، مع تحديد *  ن هذه الفقرة من ثـالث إلى خمس جمل تُوضَّ النتائـج: تتكـوّ

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

ل أن تحتوي الخاتمة على  ما قد سـبق من اسـتخالص االسـتنتاجات النهائية للمشـروع، ويُفضَّ
ثالث جمل.

الجملة األولى: يُعاد فيها صياغة الفرضية، وهل كانت مطابِقة لما تمّ استنتاجه (مع تبرير السبب * 
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 أخر أو فرضية جديدة *  الجملة الثالثة: توضّ

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

ا في معرفة ما قرأ المتعلّم. يجب إرفاق المراجع بورقة  فيرغـب العلماء 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.* 

ونتائجـه. .  12 البحثـي  المشـروع  لعـرض  العـرض  لوحـة  م  تُسـتخدَ العـرض:  لوحـة 
أجـزاء  ثالثـة  مـن  العـرض  لوحـة  ن  وتتكـوّ الفلّيـن،  مـن  مصنوعـة  تكـون  مـا  غالبًـا  وهـي 
 ، 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 وبتسلسل منطقي، وهي *  دّ لوحة العرض وسـيلة مسـاعِ عَ تُ

ـا بحدّ ذاته (أيّ يجب عدم التكلّف فيها بشـكل كبير بحيـث يطغى الجانب الجمالي  ليسـت هدفً
على المحتو العلمي).

التعامل مع لوحة العرض أثناء العرض مهمّ جدا بحيث 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.* 
ـرة خالية من األخطـاء اللغوية *  يجـب علـى المتعلّم اسـتخدام لغـة علمية بسـيطة وجمل مختصَ

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

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

رسومات …) واألدوات الالزمة لشرح المشروع أمام لوحة العرض.
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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
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علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
النظام البيئي

»FÉ«MC’G ´ qƒæàdGh »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG
Ecosystem and biodiversity

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ا بيئيا متكامالً م نظامً يصمّ العمليات اِستقصاء أنواع مختلفة من 
األنظمة البيئية

ح  يشرح خرائط مفاهيم توضّ
نات النظام البيئي العالقة بين مكوِّ الحقائق

شرح العالقات المتداخلة بين 
نات النظام البيئي في أنظمة  مكوِّ

بيئية مختلفة

ع البيولوجي  ية التنوّ يعي أهمّ
الستمرار الحياة للكائنات الحيّة القيم ع البيولوجي  ية التنوّ الوعي ألهمّ

في النظام البيئي
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»FÉ«MC’G ´ qƒæàdGh »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædGG

نات الموجودة في بيئة  اِسأل المتعلّمين عن المكوِّ
 النمل وكيـف يتفاعل معها. اُعـرض بيئات أخر
ـل المتعلّمون  لكائنـات حيّـة أخـر حتّـى يتوصّ
نات مختلفة فـي البيئة المحيطة  إلـى أنّ هناك مكوِّ
فون عليها من خالل  ، وأنّهم سـيتعرّ بالكائـن الحيّ
هذا الـدرس، وعلى فائدتها للكائـن الحيّ وكيف 

يتفاعل معها.

á°SQóªdG á≤jóM »a IÉ«ëdGG

المدرسـة  حديقـة  إلـى  المتعلّميـن  اِصطحـب 
ناتهـا ويجيبـوا عـن النشـاط، ثـمّ  صـوا مكوِّ ليتفحّ

تناقش معهم حول اإلجابات.
ل أن تقود المتعلّمين إلى أشـياء تحتاج إليها  حاوِ
الكائنـات الحيّـة إذا لـم يتمّ ذكر الشـمس أو الماء 
نات  ين. مثال على ذلـك: ما المكوِّ نيـن مهمّ كمكوِّ
الذي تحتاج إليه النباتات وهي موجودة في بيئتها؟ 
ـن إجابـات المتعلّمين الشـمس، الماء،  قـد تتضمّ
التربـة، وبالتالي يتـمّ تصنيفها ضمـن األجزاء غير 

الحيّة في حديقة المدرسة.
نات تربة حديقتك المدرسـية، ثمّ *   صنِّف مكوِّ

ل مشاهدتك. سجِّ

نات غير حيّة مكوِّ نات حيّة مكوِّ
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Ecosystem and biodiversity »FÉ«MC’G ´ qƒæàdGh »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG

á°SQóªdG á≤jóM »a IÉ«ëdG

نمل - خنفسانه - 
نباتات - ديدان - 
حشائش - فراشات

تربة - صخور - 
ماء - ورقة نبتة ميتة -

سماد - هواء - 
ضوء - شمس
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فْ كيـف تتفاعل هذه *   ناقِـش زمالءك، ثـمّ صِ
الحديقـة. فـي  ـا  بعضً بعضهـا  مـع  األجـزاء 

 
 
 
 
 

ó«©°S »©«ÑW øWƒee

نات التي يجب  ـه المتعلّمين إلى كتابة المكوِّ وجِّ
أن تكون مع السـمكة لتعيش بسـعادة، أيّ في بيئة 
ـبة، فهي تحتـاج إلى غذاء مثـل الطحالب أو  مناسِ
النباتـات البحريـة، وهواء مـذاب لتتنفّس، وضوء 

الشمس وتربة لتثبيت النباتات البحرية.
مصطلـح  إلـى  المتعلّمـون  ـل  يتوصّ وبالتالـي 
ة أمثلة لمواطن  الموطن الطبيعـي، ويتمّ عرض عدّ
طبيعية لكائنات أخر مثل البطّ والجمال والحمار 
الوحشـي، ومن ثمّ يتبيّن للمتعلّـم من هذه األمثلة 
ا خاصـا فيه فـي الموطن  أنّ لـكلّ كائـن حـيّ دورً
ة أنواع  ى المجال، وأنّ عـدّ الطبيعـي وهو ما يُسـمّ
ى  من الكائنات الحيّة تتواجد في النظام البيئي تُسمّ
ى المجموعة  هم تُسمّ ع، والمنطقة التي تضمّ التجمّ
ة واطلب من  ا لكائنات حيّة عدّ ر صورً البيئية. أحضِ

المتعلّمين أن يقوموا بعمل مجموعة بيئية.
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ó«©°S »©«ÑW øWƒe

نـات التي سـتضعها مع سـمك *   اُكتـب المكوِّ
ـب. الزينة حتّى تكون في موطن طبيعي مناسِ

 
 
نات الحيّة وغير الحيّة.*  ر اختيارك لهذه المكوِّ   فسِّ

 ويتفاعل في البيئة البحرية.  ليعيش ويتغذّ

طحالـب - نباتات بحريّة - أسـماك صغيرة - 
أسماك كبيرة - هواء - تربة وصخور.

مـن  مجموعـة  علـى  الحديقـة  بيئـة  تحتـوي 
الكائنات الحيّة المختلفـة وكذلك على أجزاء 
غير حيّـة، وهذه األجزاء الحيّـة تحتاج لوجود 
األجـزاء غيـر الحيّـة كالهـواء للتنفّـس وضوء 
الشمس لعملية البناء الضوئي والماء للشرب.
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?»æÑ°SÉæj …òdG »©«Ñ£dG »æWƒe ƒg Éee

اعـرض صـورة كائـن حـيّ واسـأل المتعلّميـن 
«أيـن قد يعيش هذا الكائن؟» يتمّ اسـتنتاج اإلجابة 
مـن شـكل الكائن ومـاذا يغطّيـه. «هـل يعيش في 
ة؟» ناقش المتعلّمين في سـبب  بيئـة باردة أو حـارّ
اختالف الكائنات الحيّة على سطح األرض. «هل 
ية سـقوط األمطار في  بسـبب درجة الحـرارة وكمّ
نت؟  تلك المنطقة؟ وما هي أنواع البيئات التي تكوّ

وما هي أنواع الكائنات الحيّة التي تعيش فيها؟»
تبيّن الخريطة أسماء البيئات الحيوية على سطح 
األرض وكذلك بعض الكائنات الحيّة التي تعيش 
فـي تلـك البيئـات. دع المتعلّمين يختـارون البيئة 
ونها ويصفونها من حيث  التي يعيشون فيها ويسـمّ
درجة الحرارة وسـقوط األمطار، ومن ثمّ يضعون 
أرقام الكائنات الحيّة على الخريطة بحسـب ألوان 
الدائرة ولون المنطقة ليالحظوا أنّ الكائنات الحيّة 
تختلـف في قدرتها على العيش في البيئات الباردة 

أو الدافئة.
أنا أسكن في البيئة الحيوية  * 
فيهـا.*  تعيـش  التـي  الحيويـة  البيئـة  ـفِ   صِ
 
 
د رقم الكائن الحيّ في البيئة الحيوية التي *   حدِّ

يعيش فيها على الخريطة.
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?»æÑ°SÉæj …òdG »©«Ñ£dG »æWƒe ƒg Ée

فِ البيئة الحيوية التي تعيش فيها الكائنات *   صِ
. الحيّة بحسب رقم الكائن الحيّ

باردة، أشجار صغيرة 1
دة طوال العام متجمّ 2
ة، قليلة النباتات حارّ 3
باردة، فيها أشجار 4

غابات، أمطار طوال العام 5
غابات، أمطار طوال العام 6
ة، قليلة النباتات حارّ 7

معتدلة، كثيرة األعشاب 8
باردة، فيها أشجار 9

ر سبب اختالف البيئات الحيوية للكائنات *   فسِّ
الحيّة المختلفة.

   
 
 

الصحراوية.

، وقليلـة األمطار  ـا وباردة شـتاءً ة صيفً حـارّ
طوال العام.

تختلـف الكائنـات الحيّـة فـي قدرتها على 
ة  العيـش فـي البيئـات سـواء بـاردة أو حـارّ

أو معتدلة أو مائية.
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»Fƒ°†dG AÉæÑdGh ¢ù qØæàdG Éà q«∏ªYh áÄ«ÑdGG

دع المتعلّمين يكتبون على الرسم ما يأخذه الكائن 
الحيّ (الخروف) من البيئة عندما يتنفّس وما الذي 
ينتجـه، وكذلـك الكائن الحـيّ اآلخـر (النباتات) 
المتواجد في البيئة. اسأل المتعلّمين: «هل يحتاج 
إليـه الخروف؟ ما الذي تضيفـه النباتات إلى البيئة 
ـل المتعلّمون إلى  وما الـذي تأخذه منها؟» فيتوصّ

نات البيئة. أنّ هناك تفاعالً بين مكوِّ
 اُكتـب، علـى الصـورة، مـاذا يضيـف الكائن * 

منهـا. يسـتهلك  ومـاذا  البيئـة،  إلـى  الحـيّ 
 
 
 
نـات الحيّـة *  هنـاك   بيـن المكوِّ

وغير الحيّة في الموطن البيئي.

د  ية تعدّ ا أهمّ دً ا أنـواع الكائنات الحيّـة في نظام بيئـي معيَّن، محـدِّ حً ا موضِّ اُكتـب تقريـرً
مصادر الغذاء لنوع معيَّن من الكائنات الحيّة.

يتألّف التقرير من فقرتين باإلضافة إلى ذكر المراجع.
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»Fƒ°†dG AÉæÑdGh ¢ù qØæàdG Éà«∏ªYh áÄ«ÑdG

الخـروف يسـتهلك األكسـجين ويطلـق ثاني 
أكسيد الكربون. النباتات تستهلك ثاني أكسيد 

الكربون وتطلق األكسجين.
تفاعل
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علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
النظام البيئي

∂àbÉW øë°TG
Charge your energy

»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG
Ecological balance

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يستنتج العالقات الغذائية بين 
نات الحيّة للنظام البيئي المكوِّ العمليات اِستقصاء مفهوم المنتِج 

والمستهلِك في العالقات الغذائية

يشرح مفهوم الخلل البيئي الحقائق تصنيف الكائنات الحيّة بحسب 
طريقة حصولها على غذائها

ية الكمّ والكيف  يعي ويفهم أهمّ
في النظام الغذائي لإلنسان القيم ع البيولوجي  ية التنوّ الوعي بأهمّ

في النظام الغذائي لإلنسان
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∂àbÉW øë°TpGpG

ح حاجة الكائنـات الحيّة إلى  اِطرح أسـئلة توضّ
الطاقـة مـن الغذاء وكيفيـة حصولها علـى الغذاء. 
من هنا يتمّ تصنيف الكائنات الحيّة بحسب طريقة 

حصولها على الغذاء.
áμp∏¡à°ùªdG áépàæªdG á q«ëdG äÉæFÉμdG G 

الهدف من النشاط:
التمييز بين بيئتين قام اإلنسان ببنائهما ووضع .  1

عة سـواء أكانـت منتِجة  فيهمـا كائنـات متنوّ
للغذاء أم مستهلِكة للغذاء.

معرفـة الحاجات األساسـية لـكلّ الكائنات .  2
الحيّة.

معرفـة مصـدر الطاقـة الرئيسـي وأنّ الطاقة .  3
تنتقل في البيئة.

ـه المتعلّميـن إلـى أنّ الطاقـة علـى األرض  وجِّ
تعتمد على الشمس، وأنّ هناك نوعان من الكائنات 
الحيّة، وهي المنتِجة والمستهلِكة آكالت النباتات 
وآكالت اللحـوم، وأنّهـا ترتبـط ببعضهـا بطريقـة 

ا. رة أيضً رة وغير مباشِ مباشِ

 
 
 

 
 

 
23

                
    .              

            
               

   

.      .     

(1)  (2)  

(1)  (2)  

     

     

     

Charge your energy ∂àbÉW øë°TpG

áμp∏¡à°ùªdGh áépàæªdG á q«ëdG äÉæFÉμdG

د منهما *   أمامك بيئتان قام اإلنسان ببنائهما. حدِّ
المطلوب في الجدول.

بيئة رقم (2)بيئة رقم (1)
كائن منتِج 
يصنع الغذاء

نباتات بحرية - 
طحالب

أشجار - 
حشائش - 
مزروعات

كائن مستهلِك 
يأكل النباتات

سلحفاة - 
سمك صغير

ديدان - 
خراف - 

أبقار - دجاج
كائن مستهلِك 
يأكل الحيوانات

سمك كبير - 
عصافيرأخطبوط
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إإ  إالمَ تحتـاج الكائنـات الحيّـة المنتِجـة 
لتصنع غذاءها؟

 
 

إ  إالمَ تحتاج الكائنات المستهلِكة للغذاء 
لتبقى حيّة؟

 
 

á©«Ñ£dG ¿ƒfÉbb

ـه المتعلّميـن إلـى االختيـار مـن البيئتين في  وجِّ
ل كائن  الصـور كائنـات حيّـة علـى أن يبـدأوا بـأوّ
حـيّ يتمّ التغذيـة عليه فـي البيئة، ومن ثـمّ الكائن 
 علـى المنتِجـات. بعـد االنتهاء من  الـذي يتغـذّ
ح مفهوم السلسـلة  كتابـة السالسـل الغذائية، وضِّ
الغذائيـة التـي يمكن أن تكـون قصيـرة أو طويلة، 
ا إلثـارة التفكير  واسـأل المتعلّمين سـؤاالً مفتوحً
لديهم مثل: «متى تكون السلسلة قصيرة في النظام 

البيئي؟ ومتى تكون طويلة؟»
ا حيا في أكثر من تسلسـل .  2  هـل وضعت كائنـً

ر. واحد؟ فسِّ
   
 
عْ ما الكائنات الحيّة التي سـيكون عددها .  3  توقَّ

أكبر في البيئتين السابقتين؟
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ô uμa
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1 ..( )            
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3 .          
 

á©«Ñ£dG ¿ƒfÉb

الماء - ضوء الشـمس - ثاني أكسيد الكربون - 
يات. المغذّ

مصـدر للطاقة (الغـذاء) - هواء (أكسـجين) - 
بيئة مناسبة.

نعم مثل السمك والنباتات، ألنّ بعض 
.ة كائنات حيّة أخر الكائنات الحيّة تأكلها عدّ

النباتات، والكائنـات الحيّة التي يعتمد عليها 
عدد كبير من الكائنات مثل األسماك الصغيرة 

والغزال والجمل.
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من خالل بعض صور الكائنات الحيّة في النظام 
الصحراوي، اُطلب من المتعلّمين رسم أسهم تبدأ 
من الكائنات التي يتـمّ التغذية عليها إلى الكائنات 
 عليهـا، أيّ مـن المنتِج إلـى آكالت  التـي تتغـذّ
س (آكالت اللحوم  النباتات (الفريسة) إلى المفترِ
ـل إلـى مفهوم  والنباتـات). ومـن هنـا يتـمّ التوصّ
الشـبكة الغذائية وإلى أنّ األسـهم تظهر العالقات 

بين الكائنات الحيّة.
 ماذا تالحظ على األسهم؟* 
   
 

اِبحث عن مجموعة من أسماء بعض 
الكائنـات الحيّـة فـي بيئـة الكويـت 

الصحراوية.
يذكر المتعلّم خمسة أسماء لكائنات 
حيّة مـن النظام الصحـراوي في بيئة 

الكويت.
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. qôÑdG ≈dEG á∏MôH ∂eÉ«b óæY »YÉaC’G øe ÜGôàb’G QòMpG

وجـود تداخـل بين األسـهم، وال تسـير في 
خط واحد، أصبحت أكثر تعقيد ومتشابكة.
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»Ä«ÑdG ¿RGƒàdGG

ح تفاعـل الكائنات الحيّة مع  اُعرض فيديو يوضّ
رات،  ا في النظام البيئي أو بعض المصوَّ بعضها بعضً
ع البيئي (وجود  ثـمّ اسـأل المتعلّمين: «هـل التنـوّ
أنواع مختلفة من الكائنات الحيّة) في النظام البيئي 
أمر إيجابي أم سـلبي؟ لمـاذا؟» وتكون اإلجابات 
مفتوحة. وبعدها، اسـأل المتعلّمين: «ماذا يحدث 

إن أزلنا بعض الكائنات الحيّة من البيئة؟»

?áqà°ùdG äÉaÓàN’G Éee

ـه المتعلّميـن إلـى إيجاد االختالفات السـتّة  وجِّ
بيـن الصورتين وتحديدها بوضع دوائر على صور 

الحيوانات الناقصة (الطيور، الفقمة، الدالفين).
اِسـأل المتعلّميـن: إذا نقصـت هـذه الكائنات فما 

نات في النظام البيئي؟ الذي سيحدث للمكوِّ
عْ دائرة حول االختالفات السـتّة بين الصورتين  ضَ

اللتين تمثّالن البيئة البحرية.
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Ecological balance »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG

?áqà°ùdG äÉaÓàN’G Ée

 توقّـع ما سـيحدث فـي الصـورة عنـد الجهة * 
اليمنى بعد فترة من الزمن.

   
 
ر توقّعك.*   فسِّ
   
 
 
 
 
 

ع فـي الكائنات الحيّة فـي النظام  نسـتنتج أنّ التنـوّ
البيئي يخلق   في البيئة، بينما يؤدّي نقص 
أحـد عناصر النظـام البيئي إلـى حدوث   

في البيئة.

يحـدث نقـص فـي عـدد النباتـات البحريـة 
وزيادة في األسماك الصغيرة.

تفتـرس  والطيـور  الكبيـرة  األسـماك  ألنّ 
األسـماك الصغيـرة. وسـيؤدّي عـدم وجودها 
إلـى زيـادة عـدد األسـماك الصغيـرة. تتنـاول 
األسـماك الصغيرة النباتات البحرية فيقلّ عدد 
هـذه األخيرة ما يـؤدّي إلى نقـص أو خلل في 

النظام البيئي.

خلل
توازن
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ه المتعلّمين إلى مالحظة البيئتين في الصورة  وجِّ
قبـل بناء المدينـة وبعدهـا. اِسـأل المتعلّمين: «ما 
ا إلى الرسـم البياني،  الـذي تغيّـر؟» كذلك اسـتنادً
اِسـأل المتعلّمين: «ما العالقة بين زيادة عدد البشر 

وزيادة عدد الكائنات المنقرضة؟»
 ما سـبب الخلل البيئي الذي حدث في المثال * 

السابق (شكل 16)؟
   
 
 
اختفـاء *  فـي  دور  لإلنسـان  هـل  رأيـك،   فـي 

بعض الكائنات الحيّة مـن مواطنها الطبيعية؟ 
ر من خالل الرسم البياني. فسِّ

   
 
 
 
 
 ما التوصيـات التـي تقترحها إلعـادة التوازن * 

البيئي؟
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التغيير في البيئـة الطبيعية من خالل زيادة عدد 
ي علـى الموطن  سـة والتعـدّ الكائنـات المفترِ

.الطبيعي للكائنات الحيّة األخر

السلسـلة  ضمـن  دخـل  اإلنسـان  ألنّ  نعـم، 
الغذائيـة للكائنـات الحيّة الموجـودة في البيئة 
ده الرسـم البياني الذي  الطبيعية، وهـذا ما يؤكّ
ـح أنّ مع ازديـاد عدد البشـر زاد انقراض  يوضّ

بعض الكائنات الحيّة.

تقنين أماكن سكن اإلنسان.وضع محميات 
لبعض الكائنات الحيّة.

منع اصطياد الحيوانات في مواسم التكاثر.
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ا أثر اإلخالل بأحـد العناصر على  حً ـا لنظام بيئي باسـتخدام صـور، موضّ ـم نموذجً صمِّ
الكائنات الحيّة.

ا للخلل البيئي في أحد األنظمة البيئية باستخدام صور. م المتعلّمون نموذجً يصمّ

ع في  ا إلى هرم الغـذاء (التنوّ ا غذائيا لإلنسـان مراعيًـا الكمّ والكيف مسـتندً ـم نظامً صمِّ
المصادر الحيوانية والنباتية).

ـه المتعلّميـن إلى تصميم نظام غذائي ليـوم كامل من الوجبات الرئيسـية التي يجب  وجِّ
ريات والفواكه والخضار، كما  أن تشـمل البروتينات والكربوهيدرات والدهون والسـكّ

ل. دُرِس في الجزء األوّ
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علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
النظام البيئي

ÉædƒM øe á«Ä«ÑdG äÓμ°ûªdG
Environmental problems around us

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

د اآلثار السلبية نتيجة الخلل  يحدّ
دة في بيئة محدَّ العمليات اِستقصاء المشكالت البيئية 

الناتجة عن خلل النظام البيئي

يشرح مشاكل بيئية مختلفة وطرق 
حلّها الحقائق حة لمشكلة  شرح الحلول المقترَ

دة بيئية محدَّ

يقترح طرق الستغالل التكنولوجيا 
في حلّ مشكالت البيئة القيم الوعي بدور التكنولوجيا في 

التقليل من المشكالت البيئية
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ÉædƒM øe á«Ä«ÑdG äÓμ°ûªdGG

يـة المحافظـة  اِلفـت انتبـاه المتعلّميـن إلـى أهمّ
علـى البيئة التـي نعيش فيها، أيّ عـدم إحداث أيّ 
خلل فيها قد يؤثّر على عيشـنا فيها وعلى الكائنات 
د مصيرنا في المستقبل. واطرح  الحيّة، ألنّه قد يحدّ

ة مشكالت بيئية. عدّ
á«Ä«ÑdG äÉj qóëàdGG

أو  الكتـب  مثـل  مختلفـة  مصـادر  باسـتخدام 
المنشـورات أو اإلنترنـت، دع المتعلّمين يبحثون 
عـن آثار المشـكالت البيئيـة التي تـمّ ذكرها على 
البيئـة، واطلـب منهـم أن يذكـروا أربعـة آثار على 

. األقلّ
يمكن أن تقوم كلّ مجموعة من المتعلّمين بإيجاد 
آثار كلّ مشـكلة بيئية ومن ثـمّ تتبيّن كلّ اإلجابات 
للمتعلّميـن مـن خـالل اسـتخدام اسـتراتيجيات 

التعلّم النشط.
د اآلثار المترتّبة على المشكالت المتعلّقة *   حدِّ

نـات، مـن خـالل  بالبيئـة بمـا فيهـا مـن مكوِّ
المصادر المختلفة.
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Environmental problems around us ÉædƒM øe á«Ä«ÑdG äÓμ°ûªdG

á«Ä«ÑdG äÉj qóëàdG

تختلف اإلجابات بحسب المصادر.
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áHôàdG ìÓ°üà°SpGpG

ـه  بعـد االطـالع علـى المشـكالت البيئيـة، وجِّ
يات  المتعلّميـن إلى ضـرورة مواجهة هـذه التحدّ
نات البيئة  ن من مكوِّ وإيجاد حلول لها، وأهمّ مكوِّ
التي تعتمد عليه الكائنات الحيّة المنتِجة هو التربة.

ا لسـلّة نفايـات فـي المنـزل ودع  اُعـرض صـورً
المتعلّمين يصفـون ما يوجد فيها. اِفسـح المجال 
ـروا بتجربـة إلعـادة العناصـر  للمتعلّميـن أن يفكّ

ة إلى التربة. رة إلى البيئة وبخاصّ الغذائية المهدَ
 راقِـب محتويات سـلّة المهمـالت في مطبخ * 

علـى  تحتـوي  التـي  النفايـات  مـا  منزلـك. 
يات؟ مغذِّ

   
 
ـم تجربة إلعادة العناصـر الغذائية *  ـر وصمِّ  فكِّ

المهدورة في النفايات والتي تأتي من كائنات 
يات.  كانت حيّة إلصالح التربة الفقيرة بالمغذِّ

ب! جرِّ
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áHôàdG ìÓ°üà°SpG

بقايا طعام تالف، قشـور فاكهة، قشور خضار، 
بقايا قهوة، قشور بيض، عظام.

مـن  للتخلّـص  أفـكار  بطـرح  المتعلّـم  يقـوم 
النفايات التي أتت مـن كائنات كانت حيّة مثل 
دفنهـا بالتربة أو وضعهـا أعلى التربـة ومراقبة 
مـاذا قد يحـدث لها لفتـرة وبالتالي مـا التغيير 

الذي قد يحصل للتربة.
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áÄ«Ñ∏d á≤jó°U »àæjóee

الكلمـات  اسـتخدام  إلـى  المتعلّميـن  ـه  وجِّ
المفتاحيـة الـواردة فـي النشـاط ليقترحـوا كيفيـة 
إنشـاء مدينة صديقة للبيئـة، ويمكن أن يضيفوا أيّ 

اقتراحات غير الكلمات الموجودة في النشاط.
ا لتجعل مدينتك صديقة للبيئة.*  ح مشروعً  اِقترِ

طاقـة   - الرأسـي  البنـاء  دة:  مسـاعِ كلمـات 
البيـوت   - الشمسـية  الطاقـة   - الريـاح 
ترشـيد   - المعلَّقـة  الحدائـق   - الزجاجيـة 
اسـتهالك المـاء - إعـادة تدويـر النفايـات - 

معالجة الماء المستهلَك.
   
 
 

QÉÑ¨dG i qóëàædd

ا يوجد حول مدينة الكويت  اِسـأل المتعلّمين عمّ
مـن خـالل عـرض خريطـة طوبوغرافيـة لدولـة 
الكويـت، يتبيّـن منهـا المتعلّمـون أنّـه تحيـط بها 
الصحـراء. ثمّ اسـأل المتعلّميـن: «كيف يمكن أن 
تؤثّـر هذه الصحـراء علـى المدينة؟ قـد تأتي منها 
الرمـال على هيئـة غبـار، ولكن كيـف نوقف هذا 
الغبار الذي يؤدّي إلى زحف الرمال على المناطق 
المزروعة وتقليل خصوبة التربة فيها؟ لدينا الكثير 
سـة مثـل إطـارات  يـات النفايـات المتكدّ مـن كمّ
السـيّارات المسـتعملة والقناني البالسـتيكية. هل 

ر.» يمكن استخدامها إليقاف الغبار؟ كيف؟ فكِّ
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QÉÑ¨dG i qóëàæd

ح  تختلف اإلجابات بحسـب المتعلّـم. يوضّ
المعلّـم معاني بعض الكلمـات المفتاحية من 

رات. خالل المصوّ
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في النشاط السابق، الحظنا مشكلة زحف الرمال 
والتربة إلى المناطـق المزروعة، ولكن ماذا لو قام 
ة  اإلنسان بنفسه بنقل التربة لردم مناطق حيوية مهمّ
لتوسـيع الرقعـة األرضيـة، مثـل ردم الشـواطئ، 
الذي يؤدّي إلى آثار سـلبية علـى المنطقة الحيوية 

البحرية. 
ـح اآلثـار السـلبية علـى البيئـة  وضّ
البحرية (جون الكويت) الناتجة من 

رمي المخلّفات.
التـي  الخطـوات  المتعلّـم  يذكـر 
سـيتبعها للقيام بحملـة توعوية تبيّن 
اآلثار السلبية لبناء جسر الصبية على 
البيئة البحرية في جون الكويت، بعد 
البحـث عن آثـار بناء الجسـور على 

البيئة البحرية.

اِبحـث عـن مشـاريع صديقـة للبيئـة 
واشرح كيف يمكن تطويرها.

ة مشـاريع صديقة  يذكـر المتعلّم عـدّ
وسـبل  الكويـت،  دولـة  فـي  للبيئـة 
تطويرهـا مـن حيـث زيـادة التوعيـة 
كة فيها، أو  أو زيـادة الفئـات المشـارِ
تعميمهـا علـى دول المنطقة، وتكون 

ية اإلجابة. للمتعلّم حرّ
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

  .3   .2   .1
  .6   .5   .4
  .8   .7

السؤال الثاني:
نات حيّة مكوِّ

نات غير حيّة مكوِّ

حيوانات
نباتات

ماء
شمس
تربة

النظام 
البيئي

السؤال الثالث: 
األراضي العشبية (المعتدلة):

 *  
 
 * 

األراضي العشبية (السافانا):
 *  
 
 
 * 

الغابات المخروطية (التايغا):
 *  
 
 
 
 * 

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

41

:  

 

      
:  ( )   

1 .:       
    

2 .:     
     

3 .:   
       

4 .:       
     

5 .:         
    

6 .:         
.    .    

.     .    
7 .:       

     

42

:  
:     

 

 

:  
:     

   
( )

  
( )

  
( )

    

النظام البيئيالماءالشمس
اليعسوب

يزداد عدد الحشرات.
النباتاتالحلزون

الصخور

ات. هي المناطق  تنتشر في المناطق الداخلية للقارّ
االنتقالية بين الصحار والغابات المعتدلة.

أعشـابها طويلة، وتقلّ أو تنعدم فيها األشجار. 
أفضـل نماذجهـا ممثَّلة فـي أفريقيـا. تكثر فيها 

الحيوانات آكلة األعشاب.

 تتميّز أشجارها بأوراق إبرية تحمل المخاريط، 
وتنمو في المواقع الشـمالية من الكرة األرضية 
التـي تتّصـف بشـتاء بـارد طويـل كثيـر الثلوج 

وصيف قصير.
أشجار ذات أوراق إبرية.

حمار وحشي.

 سنجاب.
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السؤال الرابع:  
ما هي المشـكالت البيئية التي قـد تواجه المناطق 

الزراعية في دولة الكويت؟
 
 
 
 

السبب:
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:  
:       

      
           

 
 
 

:
 

ر. التصحّ
تلف التربة.

ملوحة التربة.
الرعي الجائر.

ألنّ المناطـق الزراعيـة فـي الكويـت تحيـط بهـا 
الصحراء من كلّ الجهات، وهي قليلة.

التلّوث
Pollution



NOx

 CO

الوحدة التعّلمية الثانية

التلّوثالتلّوث
PollutionPollution

      Pollution and ecological 
imbalance

   Acid rain

     Global warming

   SO2
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علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية الثانية
التلّوث

»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ∫ÓàNGh ç qƒ∏àdG
Pollution and ecological imbalance

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيف يمكن استكشاف 
ث التلوّ العمليات ث وأنواعه اِستكشاف مفهوم التلوّ

ث يستقصي أنواع التلوّ الحقائق ث ومستويات  اِستقصاء أنواع التلوّ
ث بين األماكن التلوّ

يفهم دوره في الحفاظ على البيئة 
ث من مخاطر التلوّ القيم إبراز دورهم في الحفاظ على البيئة 

ث من مخاطر التلوّ

يعبّر عن طرق استكشاف أنواع 
ث من خالل استخدام  التلوّ

بة من  المعرفة والمهارات المكتسَ
مادّتي اللغة العربية وتكنولوجيا 

االتّصال والمعلومات

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
ث من خالل استخدام  بأنواع التلوّ
بة من  المعرفة والمهارات المكتسَ
مادّتي اللغة العربية وتكنولوجيا 

االتّصال والمعلومات
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من الممكن القيام بإصدار الصوت العالي الختبار 
كيف أنّ الصوت المزعج يسبّب الضوضاء ويعيق 
قيام اإلنسـان بعمله، وكذلك الكائنات الحيّة، مثل 
الخفافيـش التي تعتمد على ظاهرة صد الصوت 
في اصطياد فرائسـها، فتفقد القدرة على االصطياد 
بسـبب الضوضـاء التـي يحدثها البشـر: فالصوت 
ة تؤثّـر علـى الكائنات  ة ضـارّ عتبَـر مـادّ المزعـج يُ
الحيّـة، وبالتالي تؤثّر علـى النظام البيئي. ولكن ما 
ة األخر التي قد تتواجد في األنظمة  الموادّ الضارّ

ة؟ ة ضارّ عتبَر النفط مادّ البيئية؟ هل يُ
AÉªdG »a I qQÉ°†dG qOGƒªdG ∞ p°ûμà°SpGpG

وفّـر للمتعلّميـن أدوات مثل سـمك بالسـتيكي 
وطحالب صناعية وحوض ماء. ودعهم يسـلّطون 
ضـوء المصباح على الحـوض، ثمّ اطلب منهم أن 
.ة أخر يضيفوا الحبر، ومن ثمّ يسلّطوا الضوء مرّ
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ô uμa
?É¡«∏Y §≤°ùJ »àdG äÉJÉÑædG QÉ£eC’G πà≤J ∞«c

ô uμa
?áÄ«ÑdG ≈∏Y ô qKDƒJ »àdG I qQÉ°†dG qOGƒªdG »g Ée

ô uμa
?¢VQC’G IQGôM áLQO ≈∏Y CGô£J »àdG äGôq«¨àdG Ée

ô uμa
?¬àÄ«H »a äÉjÉØædG ™e ¿É°ùfE’G ± qô°üàj ∞«c

e

Life Science علوم الحياة

PollutionPollution التلّوث البيئي التلّوث البيئي
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Pollution and ecological imbalance »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ∫ÓàNGh ç qƒ∏àdG

AÉªdG »a I qQÉ°†dG qOGƒªdG ∞ p°ûμà°SpG
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اِسـأل المتعلّمين: «هل سـيؤثّر هـذا النفط على 
حياة الكائنـات الحيّـة؟» دع المتعلّمين يسـلّطون 
الضوء على النفط، ثمّ اسألهم: «هل سيصل الضوء 
إلى أسـفل النفـط؟ ما الـذي سـيحدث للكائنات 

الحيّة إذا لم يصل الضوء إليها؟»
1  . 
2  . 

 
 

AGƒ¡dG »a I qQÉ°†dG qOGƒªdG §≤àdpGpG

دع المتعلّميـن يقومـون بالتجربـة قبـل الـدرس 
ـل أن تكـون قبـل أسـبوع حتّـى تظهر  بفتـرة. يُفضَّ

النتيجة بوضوح أكثر.
د الموادّ التـي التقطتها من الهواء، ومن ثمّ *   عدِّ

د مصادر هذه الموادّ الدخيلة. حدِّ
  
ية هذه الموادّ في *  فْ كمّ  ناقِـش زمالءك، ثمّ صِ

األماكن األربعة.
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AGƒ¡dG »a I qQÉ°†dG qOGƒªdG § p≤àdpG

حبيبات غبار - حبيبات سوداء من األدخنة.

ة من مكان آلخر.  يختلـف وجود الموادّ الضارّ
فتزيد في مواقف السيّارات وتقلّ في المختبر.

ال يصل الضوء ألسفل الحوض.
لـن تسـتطيع النباتات البحريـة أن تقوم بعملية 
البنـاء الضوئي لعـدم وصول الضـوء وبالتالي 

تموت األسماك الصغيرة ومن ثم الكبيرة.
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?ç qƒ∏àdG ´GƒfCG »g Éee

ح خمسـة أنواع من  ـا تعليميًـا يوضّ اُعـرض فيلمً
، ودع المتعلّمين يناقشـونها في  ث على األقلّ التلوّ
ث. فون التلوّ ما بينهم، ثمّ ناقشهم فيها ودعهم يعرّ

ث  تلوّ
بالضوضاء

ث  تلوّ
باالشعاع

ث أنواع التلوّ

ث  تلوّ
الهواء

ث  تلوّ
التربة

ث  تلوّ
الماء

اِبحث عن الحمالت الكويتية للحدّ 
ث البـرّ والبحـر فـي دولـة  مـن تلـوّ

الكويت.
دع المتعلّميـن يكتبون أسـماء بعض 
الحمالت الكويتية التي تساعد على 
ث، مثل حملة سنيار  التقليل من التلوّ

ث البحري. التي تحدّ من التلوّ
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.QÉÑ¨dG ΩÉ qjCG »a ºØdGh ∞fCÓd »bGƒdG ΩÉ qªμdG ¢ùÑdpG
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اكتـب خطّـة تبيّـن كيف تشـارك في 
عية لتنظيف المدرسـة  حمـالت تطوّ
وتوعيـة زمالئك على رمـي القمامة 

صة لذلك. في األماكن المخصّ
دع المتعلّميـن يكتبـون في خطّة عن 
ية المشـاركة في المحافظة على  أهمّ

نظافة المدرسة.

ث  التلـوّ أنـواع  عـن  مطويـة  ـم  صمِّ
البيئي.

ث  دع المتعلّمين يناقشون أنواع التلوّ
ث البحر وكيفيـة إيجاد  البيئـي كتلـوّ

الحلول، لوضعها في مطوية.
اِفسـح المجـال للمتعلّمين ليطرحوا 
يمكنـك  كمـا  ـة،  الخاصّ أفكارهـم 
رات أو فيديو  عرض بعـض المصـوَّ

تعليمي لتساعد المتعلّمين.
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علوم الحياة

ة الثانية: التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليات في الكائنات الحيّة  الكفاية العامّ
ه. واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية الثانية
التلّوث

á«°†ªëdG QÉ£eC’G
Acid rain

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ح أثر األمطار الحمضية يوضّ
على البيئة العمليات توضيح أثر األمطار الحمضية

على البيئة

ث الهواء د مصادر تلوّ يعدّ الحقائق ث الهواء تحديد مصادر تلوّ

ر الجهود المبذولة من قبل  يقدّ
ث  الدولة للحدّ من مصادر تلوّ

الهواء
القيم

تقدير الجهود المبذولة من قبل 
ث  الدولة للحدّ من مصادر تلوّ

الهواء

يعبّر عن طرق استكشاف أثر 
األمطار الحمضية على المباني 
من خالل استخدام المهارات 
ة اللغة العربية  بة من مادّ المكتسَ
وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات

الربط

ة بأثر  التعبير عن الحقائق الخاصّ
األمطار الحمضية على المباني 
من خالل استخدام المهارات 
ة اللغة العربية  بة من مادّ المكتسَ
وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات
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á«°†ªëdG QÉ£eC’GG

روا كيف يمكن للمطر الذي  ز المتعلّمين ليفكّ حفِّ
تنبت بفضله النباتات وتشـرب منه الكائنات الحيّة 
أن يكـون مضـرا واسـألهم: «مـا الذي قـد يجعله 
ة؟ ومن أيـن تأتي؟  ـالً بموادّ ضـارّ مضـرا أو محمّ
نات البيئة التي تسـقط  وهـل يمكن أن تضـرّ بمكوِّ

عليها مثل الصخور؟».
∂à«H AÉæÑd ¢VQCG π°†aCG ô nàNpGpG

ـر صخور حجـر جيري رسـوبي وصخور  أحضِ
ة في  لة، وبيِّن أنّ الموادّ الضارّ داكنة ناريـة أو متحوِّ
ا. ا ضعيفً ن حمضً األدخنة تتّحد مع ماء المطر وتكوِّ
ـه المتعلّمين إلـى مالحظة تأثيـر األحماض  وجِّ
علـى  الهيدروكلوريـك  وحمـض  الخـلّ  مثـل 
الصخـور، واذكـر أنّ غالبيـة أرض دولـة الكويت 
ن مـن الحجر الجيـري، لذلك يجـب إجراء  تتكـوّ
ـراد البنـاء عليهـا  دراسـة جيولوجيـة للمنطقـة المُ
لمعرفـة نـوع الصخـور، ويمكن ذكر مثـال منطقة 
الظهـر في محافظـة األحمدي، التي تـمّ بناء قطعة 
سكنية كاملة فيها وتبيّن بعد البناء أنّ المنازل بدأت 

نِيَت عليها. تهتزّ بسبب ضعف الصخور التي بُ
 *: المالحظة عند وضع الخلّ

  صخور الحجر الجيري:   
 

صخور داكنة:    
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Acid rain á«°†ªëdG QÉ£eC’G

∂à«H AÉæÑd ¢VQCG π°†aCG ô nàNpG

 المالحظة عند وضع حمض الهيدروكلوريك:* 
  صخور الحجر الجيري:  

 
صخور داكنة:    

1  . 
 

2  . 
3  . 

 
 

التـي ال تحتوي علـى الحجر الجبـري، ألنّ 
ث  هـذه الصخـور تتفاعـل مـع المـاء الملوّ
ة وبالتالي ينهار المنزل. بسهولة وتصبح هشّ

نعم يوجد بها دخان من عوادم السيارات، أو 
بعض الحرائق.

غازية  اعات  فقّ ن  تكوّ  
ويتفتّت الحجر.

ال يحدث شيء.

ث ألنّه محاط بالدخان الضار. ال سيكون ملوّ

اعـات  فقّ ن  تتكـوّ  
غازية ويتفتّت الحجر.

ال يحدث شيء.
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∞«dC’G ∂fGƒ«ëd Éª¡ª©£àd ø«ààÑædG p≥°SpGpG

أجرِ التجربة مع المتعلّمين قبل الدرس بأسـبوع 
حتّـى يتبيّـن تأثيـر األحمـاض علـى النبتـة. مـن 
الممكـن أن تسـقي نبتـة بالماء مـن دون الحمض 

لتمثّل التجربة الضابطة.
ـه المتعلّميـن إلـى أنّ الماء يمكـن أن يصبح  وجِّ
ن سـحب من  حمضيـا فـي الطبيعـة عندمـا تتكـوّ
عـوادم  أو  المصانـع  مـن  المتصاعـدة  األدخنـة 
السيّارات كما في الصورة الواردة في الصفحة 50 

من كتاب الطالب.
1  . 

 
2  . 

 
3  . 

 
»°†ªëdG ô£ªdG ôKCGCG

يذكر المتعلّم أثر المطر الحمضي على الكائنات 
نـات غيـر الحيّة فـي البيئـة، ويبيِّن  الحيّـة والمكوِّ
رات بعـض اآلثـار األخـر علـى التربة  بالمصـوَّ

والصخور.
… qƒédG AGƒ¡dG ç qƒ∏J QOÉ°üee

يحتـوي الفيلـم التعليمي على مصادر وأسـباب 
ث الهواء ويمثّلها المتعلّم بطريقته سـواء كتابة  تلوّ

أو برسم مخطّط أو بخريطة ذهنية.
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ô uμa
 øjCG øe ?ô£ªdG AÉe ç qƒ∏àj GPÉªd ô uμa ,¿B’Gh
.åëHpG ?AÉªdÉH äóë qJGh äÉK uƒ∏ªdG √òg âJCG

.            
 
 
 
 
 
 
 
 

»°†ªëdG ô£ªdG ôKCG

… qƒédG AGƒ¡dG ç qƒ∏J QOÉ°üe

ة جيّدة وقد تموت  لن تستطيع أن تعيش بصحّ
ث لفترة طويلة. إذا استمرّ التلوّ

لـن يـأكل النبتـة المسـقاة بالمـاء الحمضـي، بل 
سيأكل النبتة المسقاة بالماء الصالح للشرب.

ية مناسبة  ذبلت النبتة األولى عند سـقيها بكمّ
من الماء الحمضي.
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ث الذي حدث في الكويت سنة 1990 م. اِبحث على اإلنترنت عن آثار التلوّ
ث على البيئة الكويتية  اِلجـأ إلى إثارة فضول المتعلّمين حول ما حدث بسـبب آثار التلوّ

ا. قً في سنة 1990، ودعهم يبحثون عنها بشكل أكثر تعمّ

د األماكن األنسـب إلنشـاء المصانع في الدولة مسـتعينًا بخريطـة طبوغرافية لدولة  حـدِّ
الكويت.

ـه المتعلّمين إلـى كيفية البحث عن المصانع الموجودة في الكويت، واسـألهم: هل  وجِّ
ح؟ بة؟ وما المكان البديل المقترَ أماكنها مناسِ

ا عـن كيفية حماية الجسـور مـن األمطـار الحمضية من خـالل البحث على  اُكتـب تقريـرً
اإلنترنت.

نات في البيئة سـواء أكانت  بيِّن للمتعلّمين أنّ األمطار الحمضية يمكن أن تؤثّر على المكوِّ
ها الجسـور التي  حيّة أم غير حيّة، ومنها المباني والمنشـآت التي يبنيها اإلنسـان، ومن أهمّ
لبة لتحمل السـيّارات الثقيلة. دع المتعلّميـن يبحثون عن طرق لحماية  يجـب أن تكون صُ
ا عنها على أالّ يتجاوز  الجسـور من األمطار الحمضية من خالل اإلنترنت، ويكتبون تقريرً
د من أنّ المرجع المسـتنَد إليه  المربّـع الموجـود في كتـاب الطالب مع ذكر المرجـع. تأكّ

دة. يمكن الوثوق به، مثل مواقع الجامعات أو المعاهد أو المنتديات العلمية المعتمَ
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علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية الثانية
التلّوث

¢VQC’G IQGôM áLQO ´ÉØJQG
Global warming

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يشرح ظاهرة االحتباس الحراري العمليات استقصاء مفهوم ظاهرة االحتباس 
الحراري

د العوامل المسبِّبة  يستكشف ويعدّ
الرتفاع درجة الحرارة الحقائق اِستكشاف العوامل المسبِّبة 

الرتفاع درجة الحرارة

يشرح طرق التخلّص من النفايات 
لبة الصُّ القيم شرح طرق التخلّص من النفايات 

لبة الصُّ

ا للحدّ من ظاهرة  يقترح طرقً
االحتباس الحراري الربط ا للحدّ من ظاهرة  اِقتراح طرقً

االحتباس الحراري

يعبّر عن طريق استكشاف اآلثار 
الظاهرة لالحتباس الحراري 
من خالل استخدام المعرفة 

ة  بة من مادّ والمهارات المكتسَ
تكنولوجيا االتّصال والمعلومات

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
باستكشاف اآلثار الظاهرة 

لالحتباس الحراري من خالل 
استخدام المعرفة والمهارات 
ة تكنولوجيا  بة من مادّ المكتسَ

االتّصال والمعلومات
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¢VQC’G IQGôM áLQO ´ÉØJQpGpG

يمكـن االستشـهاد باآليـة القرآنيـة بأنّ الفسـاد، 
ث، ينتج عن نشـاطات اإلنسان الخطأ. وإذا  كالتلوّ
لم يتبيّن أثر هذه الممارسات اليوم، سيظهر خالل 
السـنوات المئـة القادمـة، فتتأثّـر األجيـال القادمة 
ومسـتقبل الجنس البشـري علـى كوكب األرض. 
ومن هـذه اآلثـار: ارتفـاع درجة حـرارة األرض. 

ولكن كيف ترتفع درجة الحرارة؟
IQGôëdG ¢ùÑMM

ـعْ علبتين فيهمـا تربة وترمومتـر مرتفع يقيس  ضَ
 درجـة حرارة الهـواء داخل العلبة، ثـمّ غطِّ إحد
ة نصف  العلبتيـن وضعهمـا تحـت الشـمس لمـدّ
سـاعة، ثمّ قِسْ درجة الحرارة. من الممكن تذكير 
المتعلّمين بتجربة السيّارة المفتوحة والمغلَقة التي 

أُجريَت في الصفّ السادس.
سـطح  تمثّـل  العلبـة  أنّ  إلـى  المتعلّميـن  ـه  وجِّ
ـع ليحبـس الغـازات التـي  ضِ األرض، والغطـاء وُ
ي، وبالتالـي فإنّ درجة حرارة  تمثّـل الغالف الجوّ
العلبـة المغطّـاة أعلـى مـن درجـة حـرارة العلبـة 
المفتوحة، ألنّ بعض الغـازات تحبس الحرارة أو 

ة الشمس المنعكسة على التربة. تمتصّ أشعّ
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العلبة المغطّاة درجـة الحرارة فيها أعلى من 
العلبة المكشوفة.

ألنّ العلبـة المغطّاة حبسـت الهـواء والهواء 
حبس بدوره حرارة الشمس.
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IQGôëdG áLQO ´ÉØJQG ÜÉÑ°SCG ∞ p°ûàcpGpG

ا تعليميا يحتوي على عوامل تؤدّي  اُعـرض فيلمً
إلى ارتفاع درجة حرارة األرض.

ناقِـش *  تعليمـي،  فيلـم  خـالل   مـن 
لظاهـرة  المسـبِّبة  العوامـل  بعـض 
عنهـا. اكتـب  ثـمّ  الحـراري  االحتبـاس 

 
?É v≤M äÉjÉØædG »Øàîà°S πgg

لبة قد تزيـد من االحتباس  بيِّـن أنّ النفايـات الصُّ
ـرة، فمن خالل حرقها  الحـراري بطريقة غير مباشِ
تنتـج أدخنـة تحتوي علـى غـازات دفيئـة، أو من 
خـالل ردمها وتحلّل بعض منهـا ينتج غاز الميثان 
ـا من  عتبَـر أيضً ب إلـى سـطح األرض، ويُ ويتسـرّ
بعـض  إلعـادة  ـا  طرقً اِقتـرح  الدفيئـة.  الغـازات 

لبة. ية النفايات الصُّ النفايات إلى البيئة لتقليل كمّ
1  . 
2  . 

 
3  . 
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تختلف اإلجابات بحسب الفيلم.

من خالل دفنها في التربة في حفر عميقة. 
وضع عالمات عليها اسـم النفايات السـابقة 

وإخراجها بعد أسبوعين من التجربة.
احة ورق الجريدة  ، التفّ التي تحلّلت: الخسّ
تغيّـر لونـه، المحـارم الورقيـة تغيّـر لونها.

ورق  كـوب  وتتغيّـر:  تتحلّـل  لـم  التـي 
األلومنيوم، علب البالستيك.

قد يقترح المتعلّم خلط بعض الموادّ العضوية 
أو الكيميائية مع البالستيك وإعادة استخدام 
البالسـتيكية  القنانـي  أو  المعدنيـة،  المـوادّ 

بأشكال أخر بعد إعادة تشكيلها.
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اِبحـث علـى اإلنترنـت عـن مـردم 
نفايـات القريـن وكيف تمّ اسـتغالل 
تحلّـل  عـن  الناتـج  الميثـان  غـاز 

النفايات.
ـز المتعلّميـن ليبحثوا عـن مردم  حفِّ
نفايات القريـن، وكيف تعاملت معه 
ة  الدولـة بعد انبعاث الغازات السـامّ

ة منه. والضارّ
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ح  ا لموطن طبيعي توضّ م نموذجً صمِّ
ا للحدّ من ظاهرة االحتباس  فيه طرقً

الحراري.
ـا  نموذجً يختـارون  المتعلّميـن  دع 
فـي  ـرون  ويفكّ طبيعـي،  لموطـن 
طـرق للحـدّ مـن ظاهـرة االحتباس 
الحـراري، أيّ تقليل نسـبة الغازات 
الرقعـة  زيـادة  خـالل  مـن  الدفيئـة 
ثاتها  النباتيـة، وإبعاد المصانـع وملوِّ
ع  د فيهـا تنوّ عـن المناطق التـي يوجَ

حيوي، إلخ...

السـلبية  اآلثـار  عـن  لوحـة  ـم  صمِّ
لظاهرة االحتباس الحراري في دول 

العالم بعد البحث واالطّالع.
دع المتعلّميـن يذكرون في لوحاتهم 
آثـار االحتبـاس الحـراري التـي قد 
فـي  المثالـج  انصهـار  إلـى  تـؤدّي 
القطبيـن، مـا سـيرفع منسـوب مـاء 
المحيطات، فتنغمـر األراضي قرب 
الشـواطئ. كما سـتتغيّر نسبة ملوحة 
المحيطـات، ما يؤثّر علـى الكائنات 
االحتبـاس  آثـار  مـن  فيهـا.  الحيّـة 
ـرة أنّه قد يؤدّي  الحراري غير المباشِ
إلـى تغيّـر المنـاخ المرتبـط بدرجـة 
الحـرارة، وهـذا التغيّـر يحمـل معه 
عواصـف شـديدة وفيضانـات قوية 

وموجات جفاف.
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل:   السؤال األوّ

 مـاذا سـيحدث للكائنـات الحيّـة فـي البيئـة * 
البحرية بعد فترة من الزمن؟

  
 ما السبب؟* 
   
 

السؤال الثاني:
كِرت في الفقرة *   ما هي الغازات الدفيئة التي ذُ

السابقة؟
   
 
ث بحسب *   ما هي اآلثار المترتّبة على التلوّ

الفقرة السابقة؟
   
 
 
أنشـطة *  تسـبّب  أن  يمكـن  بيئيـة  مشـكلة   أيّ 

اإلنسان المذكورة في الفقرة السابقة؟
  

 EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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ستموت األسماك في هذه المنطقة.

ألنّ األسماك ستختنق من دون غاز األكسجين 
الذي استهلكته النباتات بالكامل.

ل أكسـيد الكربون،  ثاني أكسـيد الكربـون، أوّ
ثاني أكسيد الكبريت، أكسيد النيتروجين.

ثة. هروب الكائنات الحيّة من البيئة الملوَّ
ث التربة وتدهورها. تلوّ

ظهور أمراض عند اإلنسان.

االحتباس الحراري.
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السؤال الثالث:  
 ما اسـم المشـكلة البيئية التي يمثّلها الرسـم؟* 
 
ـا آثـار هذه *  حً ـل الخريطـة الذهنيـة موضِّ  أكمِ

المشكلة على البيئة وأسباب حدوثها.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

أسبابها آثارها
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األمطار الحمضية.

األمطار 
الحمضية

البحيـرات  بعـض  أصبحـت 
تؤذي  تقريبًـا.  الحيـاة  عديمـة 
المزارع.تتسـبّب  محاصيـل 
بتـآكل بعـض أنـواع الصخور 
التربـة.  حموضـة  وزيـادة 
تفتّـت المـوادّ المصنوعـة من 
والمطّـاط  الجيـري  الحجـر 

والبالستيك.

ي  الجـوّ الهـواء  ث  تلـوّ
وثاني  النيتروجيـن  بأكسـيد 
وثانـي  الكبريـت  أكسـيد 

أكسيد الكربون.



وحدة
الماّدة والطاقة

Matter and Energy

الوحدة التعّلمية األولى:
Flotation الطفو 

الوحدة التعّلمية الثانية:
Elements and compounds بات  العناصر والمركَّ

الوحدة التعّلمية الثالثة: 
Acids and alkalis األحماض والقلويات 



الوحدة التعّلمية ا�ولى

الطفو
Flotation

  األجسام الطافية والمغمورة 
في الماء

  Floating objects and objects 
immersed in water

Buoyant force  قّوة دفع السائل

Archimedes' principle  قاعدة أرخميدس

  العوامل التي تتوّقف عليها قّوة 
دفع السائل

  Factors affecting buoyant 
force



الوحدة التعّلمية ا�ولى

الطفو
Flotation

  األجسام الطافية والمغمورة 
في الماء

  Floating objects and objects 
immersed in water

Buoyant force  قّوة دفع السائل

Archimedes' principle  قاعدة أرخميدس

  العوامل التي تتوّقف عليها قّوة 
دفع السائل

  Factors affecting buoyant 
force
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الأج�سام الطافية والمغمورة في الماءالماّدة والطاقة

ف�ي البداي�ة، ُاع�رض فيلًم�ا وثائقيًّا ع�ن التبادل 
التج�اري بي�ن دول�ة الكوي�ت وال�دول المجاورة 
لها بواس�طة الس�فن قديًما وحديًثا، ثّم ُقْم بعصف 
ذهن�ي م�ع المتعّلمين من خالل طرح األس�ئلة في 
كت�اب الطالب. إّن الهدف من العصف الذهني هو 
معرفة الخلفي�ة العلمية لدى المتعّلمين عن المواّد 
التي ُتصنع منها الس�فن القديمة، وس�بب اختالفها 
عن المواّد التي ُتصنع منها السفن الحديثة، ونوعية 
الم�واّد والبضائ�ع التي ُتنقل بها، وس�بب اختالف 

السفن في أحجامها.
س�اعد المتعّلمين عل�ى التوّصل إلى أّن الس�فن 
كان�ت ُتصن�ع قديًم�ا م�ن األخش�اب الت�ي تثبَّ�ت 
بمسامير من الحديد. أّما السفن الحديثة فُتصنع من 
ل�ب )الفوالذ( الذي يمّكنها من حمل  الحديد الصُّ

مئات األطنان من األحمال المختلفة األوزان.
اس�تخدم أسلوب االستكش�اف بالتمهيد لبعض 
البح�ار  ف�ي  نراه�ا  الت�ي  المألوف�ة  المش�اهدات 
والمحيط�ات واس�أل المتعّلمي�ن: »لم�اذا تطف�و 
قطعة م�ن الحدي�د على س�طح الزئب�ق؟«، »لماذا 
تطفو الس�فينة المصنوعة من الحديد وتحمل على 
متنها مئات األطنان على سطح الماء، بينما يغوص 
مس�مار م�ن الحديد ف�ي الم�اء؟«، »كي�ف يمكن 
للغواّص�ة المصنوعة م�ن الحديد أن تطف�و أحياًنا 
على سطح الماء أو تغوص في أعماق مختلفة منه؟«
ح أّن  ُخ�ْذ إجاب�ات أّولي�ة م�ن المتعّلمي�ن ووضِّ
لمعرف�ة اإلجاب�ة الصحيحة عن األس�ئلة الس�ابقة 
المالحظ�ات  ويدّون�ون  األنش�طة،  س�ينّفذون 

واالستنتاجات.

الكفاي�ة العاّم�ة األول�ى: البحث عن الظواه�ر والطرق والتغّير ف�ي الكائنات الحّية واألش�ياء غير الحّية 
باستخدام األدوات المناسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

 الوحدة التعّلمية األولى 
الطفو

 الأج�سام الطافية والمغمورة في الماء
Floating objects and objects immersed in water

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يشرح باالستقصاء حدوث الطفو 
والغوص لألجسام المختلفة

العمليات اِستقصاء الطفو والغوص وكيفية 
حدوثه

يشرح أسباب طفو األجسام الحقائق شرح أسباب الطفو

يدرك أهّمية طفو الجليد في حياة 
الكائنات البحرية

القيم إدراك أهّمية الطفو في حياتنا

يعّبر عن مفهوم الطفو من خالل 
استخدام المعرفة والمهارات 
المكتَسبة في ماّدة اللغة العربية

الربط
التعبير عن الحقائق الخاّصة 

لمفهوم الطفو باستخدام المعرفة 
والمهارات المكتَسبة في ماّدة 

اللغة العربية
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الأج�سام الطافية والمغمورة في الماء

ف�ي البداي�ة، ُاع�رض فيلًم�ا وثائقيًّا ع�ن التبادل 
التج�اري بي�ن دول�ة الكوي�ت وال�دول المجاورة 
لها بواس�طة الس�فن قديًما وحديًثا، ثّم ُقْم بعصف 
ذهن�ي م�ع المتعّلمين من خالل طرح األس�ئلة في 
كت�اب الطالب. إّن الهدف من العصف الذهني هو 
معرفة الخلفي�ة العلمية لدى المتعّلمين عن المواّد 
التي ُتصنع منها الس�فن القديمة، وس�بب اختالفها 
عن المواّد التي ُتصنع منها السفن الحديثة، ونوعية 
الم�واّد والبضائ�ع التي ُتنقل بها، وس�بب اختالف 

السفن في أحجامها.
س�اعد المتعّلمين عل�ى التوّصل إلى أّن الس�فن 
كان�ت ُتصن�ع قديًم�ا م�ن األخش�اب الت�ي تثبَّ�ت 
بمسامير من الحديد. أّما السفن الحديثة فُتصنع من 
ل�ب )الفوالذ( الذي يمّكنها من حمل  الحديد الصُّ

مئات األطنان من األحمال المختلفة األوزان.
اس�تخدم أسلوب االستكش�اف بالتمهيد لبعض 
البح�ار  ف�ي  نراه�ا  الت�ي  المألوف�ة  المش�اهدات 
والمحيط�ات واس�أل المتعّلمي�ن: »لم�اذا تطف�و 
قطعة م�ن الحدي�د على س�طح الزئب�ق؟«، »لماذا 
تطفو الس�فينة المصنوعة من الحديد وتحمل على 
متنها مئات األطنان على سطح الماء، بينما يغوص 
مس�مار م�ن الحديد ف�ي الم�اء؟«، »كي�ف يمكن 
للغواّص�ة المصنوعة م�ن الحديد أن تطف�و أحياًنا 
على سطح الماء أو تغوص في أعماق مختلفة منه؟«
ح أّن  ُخ�ْذ إجاب�ات أّولي�ة م�ن المتعّلمي�ن ووضِّ
لمعرف�ة اإلجاب�ة الصحيحة عن األس�ئلة الس�ابقة 
المالحظ�ات  ويدّون�ون  األنش�طة،  س�ينّفذون 

واالستنتاجات.
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قال تعالى:  
   � I H G F E D C  �
سورة الرحمن : ٢٤

نهـا من السـباحة والغوص في  يًا تمكّ ة تأثير السـوائل لجسـم مغمور فيهـا جزئيًـا أو كلّ إنّ قـوّ
اصات من الغـوص في أعماق مختلفة  ن السـفن من الطفو فوق سـطح الماء والغوّ البحار، وتمكّ

في المحيطات، والجسور الخرسانية من الطفو على الرغم من حملها أوزان السيّارات الثقيلة.

شكل (32)شكل (31)
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Flotation الطفو

Matter and Energy الماّدة والطاقة
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شكل (33)

شكل (34)

تطـلّ دولـة الكويت علـى الخليج العربـي، وفيهـا ميناء 
بحري يتمّ فيه التبادل التجاري بواسطة السفن الكبيرة. يمكن 
أن تحمـل هذه السـفن الكبيرة مئـات األطنان مـن البضائع، 
لب. يُصنع الفوالذ من الحديد  وهي مصنوعة من الفوالذ الصُّ
م عـادةً لصنـع هيـاكل قويـة مثـل ناطحـات  الـذي يُسـتخدَ
ـا لصنع  لب أيضً السـحاب. يمكـن اسـتخدام الحديـد والصُّ

ا. المسامير التي بواسطتها يتمّ تثبيت قطع من الخشب معً
ا  ا المسـامير الحديديـة، ونعلـم أيضً نحـن نعـرف جيّـدً
أنّـه عندمـا نضع مسـمار حديدي في وعاء مـاء يغوص إلى 
ا، لماذا يغوص المسـمار الحديدي في الماء بينما  القاع. إذً
ال تغوص السـفن الكبيـرة المصنوعة مـن الفوالذ؟ وكيف 

ب.  ر وجرّ يكون ذلك ممكنًا؟ وهل يمكن لموادّ مماثلة أخر أن تظهر نفس هذه الظاهرة؟ فكّ

شكل (35)

ذْ ورقتين متسـاويتين في القياسـات مـن ورق األلومنيوم  خُ
ـمْ بتشـكيل إحداهمـا على شـكل كرة  (cm × 10 cm 10)، وقُ

تَة واألخر على شكل قارب. مَ صْ مُ
تَة، والتي على شكل قارب في حوض فيه . 1 مَ صْ  توقَّع ما يحدث عندما تضع كال� من الكرة المُ

ماء.
 

ظ ما حدث.. 2 ب توقّعاتك والحِ جرِّ
مالحظاتي:  

ر ما حدث.. 3 فسِّ
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الكفاي�ة العاّم�ة األول�ى: البحث عن الظواه�ر والطرق والتغّير ف�ي الكائنات الحّية واألش�ياء غير الحّية 
باستخدام األدوات المناسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

 الوحدة التعّلمية األولى 
الطفو

 الأج�سام الطافية والمغمورة في الماء
Floating objects and objects immersed in water

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يشرح باالستقصاء حدوث الطفو 
والغوص لألجسام المختلفة

العمليات اِستقصاء الطفو والغوص وكيفية 
حدوثه

يشرح أسباب طفو األجسام الحقائق شرح أسباب الطفو

يدرك أهّمية طفو الجليد في حياة 
الكائنات البحرية

القيم إدراك أهّمية الطفو في حياتنا

يعّبر عن مفهوم الطفو من خالل 
استخدام المعرفة والمهارات 
المكتَسبة في ماّدة اللغة العربية

الربط
التعبير عن الحقائق الخاّصة 

لمفهوم الطفو باستخدام المعرفة 
والمهارات المكتَسبة في ماّدة 

اللغة العربية
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ِا�سنع �سفينتك

�ز المتعّلمي�ن على التفكير م�ن خالل عرض  حفِّ
النشاط كمش�كلة، طالًبا منهم حّلها: »كيف يمكن 
جعل ورقتين من األلومنيوم متساويتين في الحجم، 

واحدة تطفو واألخرى تغوص في الماء؟«
األدوات: ورقت�ان م�ن األلومني�وم متس�اويتان في 

الحجم
الخطوات:

ع األدوات عل�ى المجموع�ات، وافس�ح    1 وزِّ
المج�ال للمتعّلمي�ن إلجراء النش�اط بهدف 

المالحظة واالستنتاج.
دع المتعّلمين يجعلون إحدى الورقتين تطفو    2

على سطح الماء واألخرى تغوص في الماء.
دع المتعّلمي�ن يفّك�رون ف�ي طريق�ة لجع�ل    3

ف�ي  متس�اويتين  األلومني�وم  م�ن  ورقتي�ن 
الحج�م، واح�دة تطف�و عل�ى س�طح الماء، 
واألخرى تغوص في الماء. يمكن اس�تخدام 

ر، شاِرك، زاِوج.  استراتيجية فكِّ

اإلجابات:
1    
2     

 
3     

 
االس�تنتاج: يع�ود اخت�الف موض�ع األجس�ام في  
الماء، أي أن تطفو على سطحه أو تغوص فيه، إلى 
كتلة الجس�م وحجمه. وُيعبَّر عن العالقة بين كتلة 
الجس�م وحجمه بم�ا ُيس�ّمى كثافة الم�اّدة. فلكّل 

ماّدة كثافتها التي تمّيزها.

تختلف بحسب المتعّلمين.
تغوص ورقة األلومنيوم التي على شكل كرة 

مصمتة وتطفو التي على شكل قارب.
يمكن جعل األجس�ام تطفوفوق سطح الماء 

بعمل تجويف بها يحتوي على الهواء.
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ماذا يحدث لألجسام عند وضعها في الماء؟
يمكن إجراء النشاط التالي كنشاط تمهيدي لتحديد األجسام التي تطفو أو التي تغوص 
ف�ي الم�اء. يمكن تس�جيل التوّقعات على اللوحة المغناطيس�ية: تطف�و جميعها، تغوص 

جميعها، البعض يطفو، البعض يغوص.
األدوات: وفِّر مواّد من النوع نفس�ه مختلفة الحجم والش�كل )مصمتة ومجّوفة(، ومواّد ُصلبة 
وس�ائلة مختلفة في النوع ومتس�اوية ف�ي الحجم: مكّعبات حديدية، نح�اس، ورق ألومنيوم، 

مكّعب خشبي، فّلين، مسمار حديدي، قطع نقود معدنية، زئبق، زيت، حجر، زجاج.
مالحظة: يمكن قياس كتلة الجسم باستخدام ميزان ذي كّفة.

الخطوات:
امأل حوًضا زجاجيًّا بالماء إلى منتصفه.   1
ضع األجسام في حوض الماء ودّون المالحظات.   2
ُارسم موضع األجسام في حوض الماء.   3
صنِّف األجسام بحسب موضعها في الماء.   4
قارن بين األجسام الطافية والمغمورة في الماء من حيث الحجم والكتلة.   5
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ن�شاط تمهيدي

األدوات: زيت، حديد، ألومنيوم، خشب، فّلين
الخطوات: 

الت�ي    1 الم�واّد  المتعّلمي�ن يع�ودون إل�ى  دع 
اس�تخدموها ف�ي النش�اط الس�ابق لتصنيف 

األجسام بحسب موضعها في الماء.
دعه�م يقارنون بي�ن كثافة الم�واّد التي تطفو    2

عل�ى س�طح الم�اء أو تغ�وص فيه م�ع كثافة 
الماء المدّونة في جدول الكثافات.

االستنتاج: 
 تطفو األجس�ام على سطح الماء عندما تكون 	 

كثافتها أقّل من كثافة الماء.
 تغوص األجسام في الماء عندما تكون كثافتها 	 

أكبر من كثافة الماء.
تاأثير الماء على الأج�سام

األلومني�وم  وك�رة  األلومني�وم  ق�ارب  األدوات: 
المصمتة من النشاط السابق، ميزان الزنبركي

الخطوات:
ُخْذ قارب وكرة األلومنيوم اللذين صّممتهما    1

في التجربة السابقة.
ق�ّوة    2 لتحدي�د  الزنبرك�ي  المي�زان  اِس�تخِدم 

سحب الميزان لكلٍّ من شكلي األلومنيوم.

74

د سبب طفو األجسام على  اآلن، بعد أن تعلّمت كيف تجعل األجسـام تطفو، هل تسـتطيع أن تحدّ
ر وحاول اكتشاف ذلك من خالل التجربة التالية. سطح الماء؟ فكّ

اِتبع الخطوات التالية:
متهما في التجربة السابقة.. 1 ذْ قارب وكرة األلومنيوم اللذين صمّ خُ
ة سحب الميزان لكلٍّ من شكلي األلومنيوم.. 2 م الميزان الزنبركي لتحديد قوّ اِستخدِ

ى نيوتن. ة السحب على الزنبرك في الميزان تمثّل الوزن، وحدة قياس الوزن تسمّ تذكير: قوّ
وزن كرة األلومنيوم =   نيوتن. وزن قارب األلومنيوم =   نيوتن. 

ستستنتج أنّ وزن شكلي األلومنيوم هو نفسه. لماذا برأيك؟
 

عِ الشكلين كلّ على حدة داخل حوض فيه ماء.. 3 ضَ
مالحظاتي:  

ل النتائج.. 4 ة، وسجّ قِسْ وزن الشكل في كلّ مرّ
وزن قارب األلومنيوم فوق الماء =   نيوتن. 

وزن كرة األلومنيوم في الماء =   نيوتن.
هل الحظت أيّ فرق في النتائج؟ هل كنت تتوقّع مثل هذه النتائج؟ اِشرح.. 5

 
ل إجراء المزيد من التجارب على موادّ أخر غير األلومنيوم.. 6 حاوِ

وزن الجسم في الماء (ال يالمس القاع)وزن الجسم في الهواءوجه المقارنة
  نيوتن  نيوتنجسم يطفو على سطح الماء
  نيوتن  نيوتنجسم يغوص في الماء

اِشرح ما إذا كانت نتائجك مماثلة لنتائج تجربة قارب األلومنيوم وكرة األلومنيوم.. 7
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َض�ِع الش�كلين كّل على ح�دة داخل حوض    3
فيه ماء. 

وس�ّجل    4 م�ّرة،  كّل  ف�ي  الش�كل  وزن  ِق�ْس 
النتائج.

اإلجابات:
5     

  
 

7     
  
 

د عل�ى المفاهيم العلمية  مالحظ�ة: في النهاية ش�دِّ
الت�ي ت�ّم التوّص�ل إليها من األنش�طة الس�ابقة من 

خالل األسئلة التقويمية الصّفية.

نعم، الجس�م الطافي على س�طح الماء ال وزن 
ل�ه. عندم�ا يكون الجس�م داخل الم�اء، يكون 

وزنه أقّل من وزنه في الهواء.
نعم مماثلة، الجس�م الطافي على س�طح الماء 
ال وزن ل�ه. عندم�ا يكون الجس�م داخل الماء 

يكون وزنه أقّل من وزنه في الهواء.
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ناِقش خط�ورة الجب�ال الجليدية في 
الماء بعد مش�اهدة فيل�م تعليمي عن 

حادثة غرق سفينة تايتنك.

ش�اِهد وناِقش فيلًم�ا تعليميًّ�ا يوّضح 
الجلي�د وتكّي�ف حي�اة  أهّمي�ة طف�و 

الكائنات الحّية البحرية تحت الماء.
الم�اء  خاّصي�ة  للمتعّلمي�ن  �ح  وضِّ
)ش�ذوذ الماء(. عند انخفاض درجة 
ح�رارة الماء يب�دأ بالتقّل�ص وتزداد 
كثافت�ه فيهبط إل�ى األس�فل، إلى أن 
 .)4°C( تص�ل درج�ة الح�رارة إل�ى
له�ا  قيم�ة  أكب�ر  الم�اء  كثاف�ة  تبل�غ 
عندم�ا تنخف�ض درجة ح�رارة الماء 
عن�د )C°4(، عنده�ا يب�دأ بالتم�دد 
إل�ى أعل�ى  وتق�ّل كثافت�ه، فيصع�د 
ليتح�ّول الس�طح إل�ى جلي�د ويبقى 
الم�اء ف�ي األس�فل. وهذا ما س�اعد 
على ع�دم م�وت الكائن�ات البحرية 
عندما يتجّمد الماء في الش�تاء أو في 
المناط�ق الب�اردة. ويمك�ن توضي�ح 
كيف تتكّيف الكائنات الحّية للعيش 
تح�ت الماء من خالل ما تّم دراس�ته 
أن�واع  ع�ن  الس�ادس  الص�ّف  ف�ي 
تعمي�ق  عل�ى  اح�رص  التكّيف�ات. 
الجان�ب الوجداني بذكر ق�درة  الّله 

تعالى ورحمته في الكون.

ُاكت�ب فقرة عن المدين�ة العائمة بلغة 
عربية سليمة.

تش�تمل الفق�رة عل�ى مفه�وم الطفو 
وأسبابه.
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ا من  ا كبيرً يكمن السـرّ في تصميم جسـم السـفينة (الشـكل المجوف) بحيث يزيح مقدارً
م على شـكل حوض كبير فيه  نِعت منها السـفينة لم تصمَّ ية الحديد التي صُ الماء، ولو أنّ كمّ
تجاويف لغاصت السفينة في الماء كمسمار من حديد. يبيّن مثال السفينة أنّ طفو جسم ما ال 
ع جسـم في الماء فإنّه  ضِ ية الماء التي يزيحها. فإذا وُ ا على كمّ يعتمـد على وزنه فقـط بل أيضً

ية الماء التي يزيحها. ا من األسفل إلى األعلى يعادل وزن كمّ يواجه دفعً
ة التي يواجهها الجسـم إذا وضع في الماء فإنّ وزن الجسـم في الماء أقلّ من  ونتيجة القوّ
ى النيوتن. م الميزان الزنبركي لقياس وزن الجسم بوحدة قياس تسمّ وزنه في الهواء. يُستخدَ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ناقِش خطورة الجبال الجليدية في الماء بعد مشاهدة فيلم تعليمي عن حادثة غرق سفينة 
تايتنك.
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ية طفـو الجليد وتكيّف الكائنـات الحيّة البحرية  ح أهمّ ـا تعليمي�ا يوضّ د وناقِش فيلمً شـاهِ
تحت الماء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اُكتب فقرة عن المدينة العائمة بلغة عربية سليمة.
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 تتكّون كّل األجس�ام من الماّدة وتختلف من حيث 
الخواّص الفيزيائية مثل:

 الش�كل: هو المظهر الخارجي للجسم، وينقسم 	 
إل�ى األش�كال الهندس�ية المنتظم�ة واألش�كال 
الهندس�ية غير المنتظمة. يمكن للجس�م الواحد 
أن يّتخذ عّدة أشكال، كما يمكن أن تّتخذ أجسام 

لبة  مختلفة الشكل نفسه إذ يرتبط الشكل بالحالة الفيزيائية للجسم، بمعنى أّن األجسام الصُّ
لها ش�كل ثابت واألجس�ام الس�ائلة والغازية ليس لها ش�كل ثابت بل تّتخذ شكل األواني 

التي تحتويها.
 الحجم: هو الحّيز الذي يش�غله الجس�م من الوسط. األجسام التي لها حجم هي األجسام 	 

الثالثي�ة األبع�اد أّي التي لها ط�ول وعرض وارتفاع، أّما األجس�ام ذات البعدي�ن أو البعد 
الواح�د فليس لها حجم. يمكن للجس�م أن يكون له أش�كال مختلف�ة لكن له حجم واحد 
فقط، فالش�كل ال يؤّثر في الحجم. يمكن حس�اب حجم األجس�ام ذات الشكل الهندسي 
المنتظم بالقوانين الرياضية لكّل ش�كل، أّما األجس�ام ذات الش�كل الهندسي غير المنتظم 
ج وخيط وماء ووح�دة قياس  ف�ال يمكن حس�اب حجمها إاّل باس�تخدام المخب�ار الم�درَّ

.)cm( الحجم
 الكتل�ة: تتعّل�ق الكتل�ة بالم�اّدة التي ُصنِع منها الجس�م فهي مق�دار ما يحتويه الجس�م من 	 

الماّدة، ويمكن قياس�ها بالموازين بوحدة قياس )kg(، كما يمكن لجس�مين أن يكون لهما 
نفس الشكل والحجم ويختلفان من حيث الكتلة.

 الكثاف�ة: ه�ي صف�ة فيزيائي�ة لألجس�ام تعّب�ر ع�ن عالق�ة وح�دة الحج�م بوح�دة الكتلة 	 
لم�اّدة أو جس�م معّي�ن. فكّلم�ا ازدادت الكثاف�ة ازدادت كتلة وحدة األحج�ام، وبناًء عليه 
فه�ي كتل�ة وح�دة الحج�وم من الم�اّدة، وتس�اوي كثاف�ة جس�م معّين قيم�ة كتلت�ه الكّلية 
.)g/cm3( مقس�ومة عل�ى حجم�ه الكّلي. وُتقاس بوح�دة الغرام في الس�نتيمتر المكّع�ب 
 تتأّث�ر كثاف�ة الج�زيء بالحرارة والضغ�ط، فعندما تتمّدد األجس�ام بفعل الح�رارة، تفقد 
قّوة الجذب بين جزيئاتها، فتزداد المس�افة الجزيئي�ة بينها وتزيد حركتها الداخلية الجزيئية 
فتتم�ّدد وتق�ّل كتلته�ا، وبالتال�ي تقّل كثافته�ا. وعندما تنضغ�ط األجس�ام وتنكمش بفعل 
الضغط، تكسب قّوة الجذب بين جزيئاتها )القوى الداخلية الجزيئية( )األمر المالَحظ في 

الغازات على وجه الخصوص( فتزداد كتلتها، وبالتالي تزداد كثافتها.
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والكثاف�ة تتحّك�م بطبيعة الم�اّدة، فإن كانت الكثاف�ة كبيرة أصبحت الم�اّدة ُصلبة، وإن كانت 
الكثافة متوّسطة أصبحت الماّدة سائلة، وإن كانت الكثافة صغيرة أصبحت الماّدة غازية. ولكن 
يمك�ن أن تك�ون كثافة ماّدة ُصلبة معّينة أقّل من الس�ائل، وذلك يعود لحجم جس�م هذه الماّدة 

وكتلته.
الجبل الجليدي أو الكتلة الجليدية هي كتل ضخمة من الجليد، انفصلت عن أطراف إحدى 
المثالج، ثّم انس�ّلت إلى مياه المحيط. وتتكّون من م�اء عذب متجّمد. وغالًبا ما تحمل الجبال 

الجليدية أحجاًرا ضخمة لمسافات طويلة، وكّميات من الحصى جرفتها من على اليابسة.
وعندم�ا ي�ذوب الجبل الجليدي، تس�تقّر ه�ذه الحمولة في ق�اع البحر. وتمّثل ه�ذه الظاهرة 

باإلضافة إلى الضباب أكبر خطر طبيعي على السفن.
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قّوة دفع ال�سائلالماّدة والطاقة

بعد تنشيط المعرفة الس�ابقة بالمناقشة الحوارية 
لمعرف�ة أس�باب طف�و األجس�ام أو غوصه�ا عن�د 
وضعها في الماء، اِطرح السؤال التالي كخّط تقييم 
ُيرَجع إليه بعد انتهاء الدرس: »ما الس�بب في طفو 

األجسام أو غوصها عند وضعها في الماء؟«.
يوّض�ح  فيلًم�ا  ُاع�رض  لل�درس،  وكمدخ�ل 
حركة الس�لحفاة على اليابس�ة وفي الماء، واس�أل 
المتعّلمي�ن: »أي�ن تك�ون حركة الس�لحفاة أس�رع 
وأس�هل؟ خارج الماء أم داخله؟« وبعد المناقش�ة 
�د عل�ى اإلجاب�ة الصحيح�ة م�ن خ�الل إجراء  أكِّ

النشاط التالي.
كيف تجعل طبًقا من الألومنيوم يغو�ص 

في الماء؟

المجموع�ات،  عل�ى  التالي�ة  األدوات  ع  وزِّ
وافس�ح المجال للمتعّلمين إلجراء النشاط بهدف 

المالحظة واالستنتاج.
األدوات: طب�ق م�ن األلومني�وم، قل�م رص�اص، 

كرات زجاجية
الخطوات: دع المتعّلمين:

يضعون الطبق في ح�وض الماء ويالحظون    1
أّنه يطفو على السطح.

الرص�اص    2 بقل�م  الطب�ق  عل�ى  يضغط�ون 
ليشعروا بقّوة دفع الماء إلى أعلى.

يرفعون قلم الرصاص ع�ن الطبق ليالحظوا    3
أّنه يطفو مّرة أخرى.

يضع�ون تدريجيًّ�ا الك�رات الزجاجي�ة ف�ي    4
الطبق ليالحظوا غوص الطبق في الماء.

الكفاي�ة العاّمة الثانية: التفس�ير والتحليل للصفات والس�لوك والظواهر والعملي�ات في الكائنات الحّية 
ه. واألشياء غير الحّية من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

 الوحدة التعّلمية األولى 
الطفو

 قّوة دفع ال�سائل
Buoyant force

 قاعدة اأرخميد�ص
Archimedes' principle

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يوّضح باالستكشاف سبب طفو 
وغوص األجسام في الماء

العمليات اِستكشاف سبب طفو وغوص 
األجسام في الماء

يحّلل العالقة بين قّوة دفع الماء 
ووزن الماء المزاح

الحقائق تحليل العالقة بين قّوة دفع الماء 
ووزن الماء المزاح

يثّمن الدور الذي قام به العلماء 
في صناعة وسائل النقل والبحث 

البحرية
القيم تقدير جهود العلماء في صنع 

السفن والغّواصات في حياتنا

يعّبر عن طرق استكشاف 
تكنولوجيا الطفو من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات 
المكتَسبة في ماّدة تكنولوجيا 

االّتصال والمعلومات

الربط

التعبير عن الحقائق الخاّصة 
بتكنولوجيا الطفو من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات 
المكتَسبة في ماّدة تكنولوجيا 

االّتصال والمعلومات
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قّوة دفع ال�سائل

بعد تنشيط المعرفة الس�ابقة بالمناقشة الحوارية 
لمعرف�ة أس�باب طف�و األجس�ام أو غوصه�ا عن�د 
وضعها في الماء، اِطرح السؤال التالي كخّط تقييم 
ُيرَجع إليه بعد انتهاء الدرس: »ما الس�بب في طفو 

األجسام أو غوصها عند وضعها في الماء؟«.
يوّض�ح  فيلًم�ا  ُاع�رض  لل�درس،  وكمدخ�ل 
حركة الس�لحفاة على اليابس�ة وفي الماء، واس�أل 
المتعّلمي�ن: »أي�ن تك�ون حركة الس�لحفاة أس�رع 
وأس�هل؟ خارج الماء أم داخله؟« وبعد المناقش�ة 
�د عل�ى اإلجاب�ة الصحيح�ة م�ن خ�الل إجراء  أكِّ

النشاط التالي.
كيف تجعل طبًقا من الألومنيوم يغو�ص 

في الماء؟

المجموع�ات،  عل�ى  التالي�ة  األدوات  ع  وزِّ
وافس�ح المجال للمتعّلمين إلجراء النشاط بهدف 

المالحظة واالستنتاج.
األدوات: طب�ق م�ن األلومني�وم، قل�م رص�اص، 

كرات زجاجية
الخطوات: دع المتعّلمين:

يضعون الطبق في ح�وض الماء ويالحظون    1
أّنه يطفو على السطح.

الرص�اص    2 بقل�م  الطب�ق  عل�ى  يضغط�ون 
ليشعروا بقّوة دفع الماء إلى أعلى.

يرفعون قلم الرصاص ع�ن الطبق ليالحظوا    3
أّنه يطفو مّرة أخرى.

يضع�ون تدريجيًّ�ا الك�رات الزجاجي�ة ف�ي    4
الطبق ليالحظوا غوص الطبق في الماء.
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ك داخـل الماء، فإنّها  ا، ولكـن عندما تتحرّ إنّ حركـة السـلحفاة على سـطح األرض بطيئة جد�
تسـبح بسـرعة على عكس حركتها على اليابسـة. ما القو التي تؤثّر على حركتها في الماء وهي 

ف. غير موجودة على اليابسة؟ وكيف يمكن لوزن الجسم أن يتأثّر بهذه القو؟ اِستكشِ

ية شكل (36) السلحفاة المائية والسلحفاة البرّ

عِ الطبق في حوض فيه ماء.. 1 ضَ
م قلم رصاص لدفع الطبق نحو األسفل.. 2 اِستخدِ

شكل (37)

مالحظاتي:   
 

اِرفع القلم عن الطبق.. 3
مالحظاتي:  
استنتاجي:  

ضع بعـض الكـرات الزجاجية داخـل الطبق . 4
بشكل تدريجي.

مالحظاتي:  
 

استنتاجي:  
 

Buoyant force πFÉ°ùdG ™aO I qƒb
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اإلجابات:
2    
  مالحظاتي:     3

 استنتاجي:  
 

  مالحظاتي:     4
 استنتاجي:  

 
االستنتاج: تتعّرض األجسام عند وضعها في الماء 

إلى قّوتين: 
قّوة وزن الجسم رأسيًّا إلى أسفل.	 
قّوة دفع الماء على الجسم رأسيًّا إلى أعلى.	 

ولهذا السبب تكون حركة السلحفاة داخل الماء 
أسرع من حركتها على اليابسة. وكذلك الغواّصون 
يس�تطيعون الغ�وص داخ�ل الم�اء حاملي�ن أنبوبة 

األكسجين من دون اإلحساس بثقلها.

يغوص الطبق في الماء ألسفل.
يطفو الطبق على سطح الماء.

يدفع الس�ائل األجسام التي توضع   
فيه بقّوة دفع من أسفل ألعلى.

يغوص الطبق في الماء.
قّوة وزن الجسم إلى األسفل أكبر   

من قّوة دفع الماء.

الكفاي�ة العاّمة الثانية: التفس�ير والتحليل للصفات والس�لوك والظواهر والعملي�ات في الكائنات الحّية 
ه. واألشياء غير الحّية من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

 الوحدة التعّلمية األولى 
الطفو

 قّوة دفع ال�سائل
Buoyant force

 قاعدة اأرخميد�ص
Archimedes' principle

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يوّضح باالستكشاف سبب طفو 
وغوص األجسام في الماء

العمليات اِستكشاف سبب طفو وغوص 
األجسام في الماء

يحّلل العالقة بين قّوة دفع الماء 
ووزن الماء المزاح

الحقائق تحليل العالقة بين قّوة دفع الماء 
ووزن الماء المزاح

يثّمن الدور الذي قام به العلماء 
في صناعة وسائل النقل والبحث 

البحرية
القيم تقدير جهود العلماء في صنع 

السفن والغّواصات في حياتنا

يعّبر عن طرق استكشاف 
تكنولوجيا الطفو من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات 
المكتَسبة في ماّدة تكنولوجيا 

االّتصال والمعلومات

الربط

التعبير عن الحقائق الخاّصة 
بتكنولوجيا الطفو من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات 
المكتَسبة في ماّدة تكنولوجيا 

االّتصال والمعلومات
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ح�ساب قّوة دفع ال�سائل

اط�رح الس�ؤال: »ه�ل األجس�ام المغم�ورة في 
الماء يدفعها السائل كذلك لألعلى؟« بمعنى »هل 
ل  توجد قّوة دفع على األجس�ام المغمورة؟« س�جِّ
توّقعات المتعّلمين: ال يؤّثر الس�ائل على األجسام 

المغمورة؛ يدفع السائل الجسم إلى األسفل.
دع المتعّلمي�ن يجرون النش�اط التالي للتأّكد من 
إجاباته�م: اربط جس�م بخي�ط، وح�اول رفعه في 
اله�واء م�ّرة، ث�ّم اغمره ف�ي حوٍض عمي�ق فيه ماء 
وح�اول رفع�ه وهو داخ�ل الم�اء. اس�أل: »أّيهما 
أس�هل: رفع الجسم وهو داخل الماء أو رفعه وهو 

في الهواء؟«
ن عل�ى اللوح�ة النتيج�ة: للس�ائل ق�ّوة تدفع  دوِّ

األجسام المغمورة فيه لألعلى.
األدوات: مي�زان زنبرك�ي، كأس إزاح�ة ممل�وءة 

بالماء، مكّعب حديدي، كأس زجاجية
الخطوات:

ام�أل كأس اإلزاح�ة بالم�اء إلى ح�ّد الفتحة    1
الجانبية.

ج�ة أس�فل الفتحة    2 ض�ع كأًس�ا زجاجي�ة مدرَّ
الجانبية لكأس اإلزاحة.

علِّ�ق المكّعب في المي�زان الزنبركي لقياس    3
ل قراءة الميزان. وزن الجسم، وسجِّ

اغم�ر المكّع�ب في الم�اء الموج�ود بكأس    4
ل قراءة الميزان. اإلزاحة وسجِّ

ق�ارن بي�ن ق�راءات المي�زان الزنبرك�ي ف�ي    5
الخطوة )3( و)4(.
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تين: ض األجسام عند وضعها في الماء إلى قوّ تتعرّ
ة وزن الجسم نحو األسفل.*  قوّ
ة دفع الماء على الجسم نحو األعلى.*  قوّ

لهـذا السـبب نجد حركة السـلحفاة في الماء أسـرع مـن حركتها على اليابسـة. وكذلك 
اصـون يسـتطيعون الغوص تحت الماء حاملين أنبوبة األكسـجين من دون أن يشـعروا  الغوّ

بثقلها.
ة دفع الماء نحو األعلى مساوية لوزن الجسم. وقد يحدث  يطفو الجسـم عندما تكون قوّ
ة دفع الماء نحو األعلى مساوية  د أن تصبح قوّ ذلك على سطح السائل أو عند أيّ عمق بمجرّ

رتها. انات في قاعها وجوانبها ومؤخّ دة بخزّ اصات مزوّ لوزن الجسم، لذا تمّت صناعة الغوّ
اصة في أعماق مختلفة عن طريق ضبط وزنها لألسفل. عندما  ويمكن أن يتغيّر موقع الغوّ
ة دفع الماء  اصة، تصبح أثقل وزنًا وبالتالي تتجاوز قوّ انات الغوّ ح بدخول الماء إلى خزّ يُسـمَ
ة أخر للوزن. كذلك األمر بالنسبة  ة الدفع مساوية مرّ نحو األعلى، فتغوص حتّى تصبح قوّ
انات الـذي يتمّ عادةً باسـتخدام الهـواء المضغوط، بحيث  إلـى دفـع الماء إلى خـارج الخزّ
ية الماء الالزمة  م في كمّ اصة التحكّ اصة خفيفة الوزن فترتفع. ويمكن لقائد الغوّ تصبـح الغوّ
انـات بالماء وتفريغها  ـا للعمق الـذي يريد الوصول إليه مـن خالل ملء الخزّ انـات تبعً للخزّ

وملئها بالهواء.

شكل (38)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ة الالزمـة لحمله وهو خارج الماء . 1 ة الالزمة لرفع جسـم وهو في الماء والقوّ ن بين القوّ  قـارِ
باستخدام الميزان الزنبركي. 

ل القراءة على الرسم.. 2 سجِّ

شكل (39)

 
نيوتن

 
نيوتن

ة دفع السائل.. 3 احسب قوّ
 

ماذا حدث للماء عندما غمر الجسم؟. 4
 

ة، وبسـبب هذا الدفع فإنّ وزن الجسم  تدفع السـوائل األجسـام من أسـفل إلى أعلى بقوّ
(الظاهري) وهو مغمور في السائل يكون أقلّ من وزنه الحقيقي في الهواء.

ة دفع السائل على الجسم من أسفل إلى أعلى. ا لقوّ ويكون التغيّر الظاهري في الوزن مساويً

ا في السائل. أي أنّ التغيّر الظاهري في الوزن = وزن الجسم في الهواء - وزن الجسم مغمورً

ا في السائل. ة دفع السائل = وزن الجسم في الهواء - وزن الجسم مغمورً قوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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اإلجابات:
3    
4    
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اُرسم الجسم  في الكؤوس الثالث بحسب موقعه في الحاالت التالية:
ة وزن الجسم إلى األسفل. ة دفع السائل إلى األعلى أكبر من قوّ (  أ  ) إذا كانت قوّ
ة وزن الجسم إلى األسفل. ة دفع السائل إلى األعلى أقلّ من قوّ (ب) إذا كانت قوّ

ة وزن الجسم إلى األسفل. ة دفع السائل إلى األعلى مع قوّ ( ج ) إذا تساوت قوّ

(أ)

(ب)
(ج)

.¢Uƒ¨dG hCG áMÉÑ°ùdG πÑb AÉªdG ≥ªY øe ó scCÉJ

 

ُارسم الجسم  في الكؤوس الثالث بحسب موقعه في الحاالت التالية:
)  أ  ( إذا كانت قّوة دفع السائل إلى األعلى أكبر من قّوة وزن الجسم إلى األسفل.
)ب( إذا كانت قّوة دفع السائل إلى األعلى أقّل من قّوة وزن الجسم إلى األسفل.

) ج ( إذا تساوت قّوة دفع السائل إلى األعلى مع قّوة وزن الجسم إلى األسفل.

)أ(

)ب(

)ج(

تختلف اإلجابة بحسب الجسم.
ينسكب الماء من الفتحة الجانبية للكأس.
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قاعدة اأرخميد�ص

العال�م  قّص�ة  س�رد  خ�الل  م�ن  ال�درس  اِب�دأ 
أرخميدس الشهيرة.

ف�ي أح�د األّي�ام، أعط�ى المل�ك هي�رون مل�ك 
س�يراكوز تاًج�ا مصنوًع�ا م�ن الذه�ب، وق�د كان 
الملك يش�ّك في أّن التاج مم�زوج بالفّضة وطلب 

من أرخميدس أن يفحصه من دون أن يتلفه.
واجه أرخميدس مش�كلة في إيج�اد الحّل، لكنّه 
ا. فعندما دخل  اكتش�فه الحًق�ا بطريقة غريب�ة ج�دًّ
حوض االس�تحمام، اكتشف أّن جسمه أزاح الماء 
وأّن مس�توى الم�اء ف�ي الحوض ارتف�ع. فقفز من 
الحوض وخرج يركض في الشارع عارًيا ويصرخ: 

»وجدتها وجدتها«.
وبناًء على هذا االكتشاف المعروف اآلن بقاعدة 
أرخميدس، استطاع أن يعرف مدى النقاء في التاج 

الذهبي.
فق�د مأل وع�اء بالم�اء وغّط�س التاج في�ه، وقاس 
الم�اء الذي أزاحه التاج، ث�ّم مأل الوعاء بالماء مّرة 
أخ�رى وغّط�س في�ه كتلة مس�اوية له م�ن الذهب 
الخال�ص، وجمع الم�اء المزاح وقاس�ه. وجد أّن 
كّمي�ة الماء المزاح في كلتا الحالتين مختلفة، ومن 

هذه التجربة قّدر نقاء التاج الذهبي.
وفًق�ا له�ذا االكتش�اف، وضع أرخمي�دس أيًضا 

قوانين طفو األجسام.

ر بطريقة استخدامه في وزن األجسام. مالحظة: اعرض الميزان الزنبركي على المتعّلمين، ذكِّ
ل اآلخر النتيجة. ادفع الجسم  اطلب من متعّلَمْين أن يقوم أحدهما بوزن الجسم وقراءة الميزان، ويسجِّ
إلى أعلى واطلب من المتعّلم تسجيل قراءة الميزان مّرة أخرى. اطرح السؤال: »كيف تفّسر ما حدث؟«
ًحا أّن قراءة الميزان تدّل على القّوة المؤّثرة على الجسم حيث كانت هذه القّوة في  ل اإلجابة موضِّ سجِّ
الحالة األولى هي قّوة جاذبية األرض )وزن الجس�م( بينما كانت في الحالة الثانية حاصل طرح قّوتين: 

جاذبية األرض إلى أسفل وقّوة الدفع إلى األعلى. )يمكن التوضيح بالرسم على اللوح(.
اطرح السؤال: »كيف نستخدم هذا الميزان في مقياس قّوة دفع السائل؟«

ل اقتراحات المتعّلمين، ثّم اكتب طريقة حساب قّوة دفع السائل: سجِّ
قياس وزن جسم في الهواء بالميزان الزنبركي.	 
قياس وزن الجسم مغمور في السائل بالميزان الزنبركي.	 
حساب قّوة دفع السائل بحسب القانون:	 

قّوة دفع السائل = وزن الجسم في الهواء - وزن الجسم مغمور في السائل
اسأل المتعّلمين سؤال تفكير: »إذا كان السائل يؤّثر بالدفع على األجسام المغمورة واألجسام الطافية، 

فلماذا انغمرت األولى وطفت الثانية؟«
االس�تنتاج: إّن قّوة دفع الس�ائل لألجس�ام المغمورة أقّل من وزن الجس�م. إّن قّوة دفع السائل لألجسام 

الطافية أكبر أو تساوي  وزن الجسم.
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قاعدة اأرخميد�ص

العال�م  قّص�ة  س�رد  خ�الل  م�ن  ال�درس  اِب�دأ 
أرخميدس الشهيرة.

ف�ي أح�د األّي�ام، أعط�ى المل�ك هي�رون مل�ك 
س�يراكوز تاًج�ا مصنوًع�ا م�ن الذه�ب، وق�د كان 
الملك يش�ّك في أّن التاج مم�زوج بالفّضة وطلب 

من أرخميدس أن يفحصه من دون أن يتلفه.
واجه أرخميدس مش�كلة في إيج�اد الحّل، لكنّه 
ا. فعندما دخل  اكتش�فه الحًق�ا بطريقة غريب�ة ج�دًّ
حوض االس�تحمام، اكتشف أّن جسمه أزاح الماء 
وأّن مس�توى الم�اء ف�ي الحوض ارتف�ع. فقفز من 
الحوض وخرج يركض في الشارع عارًيا ويصرخ: 

»وجدتها وجدتها«.
وبناًء على هذا االكتشاف المعروف اآلن بقاعدة 
أرخميدس، استطاع أن يعرف مدى النقاء في التاج 

الذهبي.
فق�د مأل وع�اء بالم�اء وغّط�س التاج في�ه، وقاس 
الم�اء الذي أزاحه التاج، ث�ّم مأل الوعاء بالماء مّرة 
أخ�رى وغّط�س في�ه كتلة مس�اوية له م�ن الذهب 
الخال�ص، وجمع الم�اء المزاح وقاس�ه. وجد أّن 
كّمي�ة الماء المزاح في كلتا الحالتين مختلفة، ومن 

هذه التجربة قّدر نقاء التاج الذهبي.
وفًق�ا له�ذا االكتش�اف، وضع أرخمي�دس أيًضا 

قوانين طفو األجسام.
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اِستكشاف سرّ الماء* 
إنّ البيانـات التـي سـيتمّ ذكرهـا معروفـة منذ أكثر مـن 2000 عام عندمـا قام العالـم اليوناني 

أرخميدس بتجربته الشهيرة.

شكل (40)
ـا آخر  عْ كأسً ذْ كأس إزاحة فيه ماء يصل إلى مسـتو فتحته كما يظهر في الشـكل (40). ضَ خُ

ا لجمع الماء الذي يخرج من فتحة كأس اإلزاحة. أصغر حجمً
ا ذات أوزان مختلفة على أن تكون قابلة للغمر بالمـاء، والحظ وزنها في الهواء  ـعْ أجسـامً ضَ

ووزنها عندما تكون مغمورة داخل الماء.

Archimedes' principle ¢Só«ªNQCG IóYÉb
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ما عالقة قّوة دفع ال�سائل بوزن ال�سائل 
المزاح؟

اِفس�ح المج�ال للمتعّلمي�ن للتأّك�د م�ن قاع�دة 
أرخميدس عمليًّا من خالل النشاط التالي:

األدوات: مي�زان زنبرك�ي، كأس إزاح�ة ممل�وءة 
بالماء، مكّعب حديد، كأس زجاجية

اإلجابات:
3    
4    

اإلس�تنتاج: إذا ُغِمر جسم في سائل فإّنه يلقى دفًعا 
من أس�فل إلى أعلى يس�اوي وزن الس�ائل المزاح 

82بالجسم المغمور.

نِ الجسم باستخدام الميزان الزنبركي.. 1 زِ
ة دفع السائل حساب قوّ

ا في السائل ة دفع السائل = وزن مكعّب الحديد في الهواء - وزن مكعّب الحديد مغمورً قوّ
  =   -  

نيوتن نيوتنوزن الجسم في الهواء   وزن الجسم في الماء  

نِ الماء المزاح باستخدام الميزان الزنبركي.. 2 زِ
حساب وزن السائل المزاح

زاح = وزن الكأس مع الماء - وزن الكأس فارغة وزن الماء المُ
.   =   -  

نيوتن نيوتنوزن الكأس فارغة =  وزن الكأس مع الماء = 

3 .. زاح =   ة دفع السائل على مكعّب الحديد ووزن السائل المُ ن بين قيمة قوّ قارِ
ة دفع السائل =  نيوتن وزن السائل =  نيوتنقوّ

زاح.. 4 ن بين قيمة حجم مكعّب الحديد وحجم الماء المُ قارِ
cm3  = حجم مكعّب الحديدcm3  = حجم الماء المزاح

?ìGõªdG πFÉ°ùdG ¿RƒH πFÉ°ùdG ™aO I qƒb ábÓY Ée
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اصات واسـتخدامها فـي حياتنا،  ـا تعليمي�ا عـن صناعة السـفن والغوّ د وناقِـش فيلمً شـاهِ
يتها. ة ناقالت النفط العمالقة وأهمّ بخاصّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا إلكتروني�ا حول المشـروعات التكنولوجية القائمـة على مبدأ الطفو من خالل  ـم ملف� صمِّ
البحث في مواقع التكنولوجيا الرقمية.

متساوية.

متساوية.
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يت باسـمه وهـي قاعدة  ـمّ ـل العالـم اليونانـي أرخميـدس إلى نتيجة من تجربته سُ توصّ
ا من أسفل إلى أعلى يساوي وزن السائل  ر جسم في سائل فإنّه يلقى دفعً مِ أرخميدس: إذا غُ

المزاح بالجسم المغمور.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ة دفع السـائل على جسم وزنه  ة دفع الماء. احسـب قوّ د العوامل التي تتوقّف عليها قوّ حدِّ
في الهواء (5 نيوتن)، وعند غمره في السائل أصبح وزنه (3 نيوتن).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.á£°ûfC’G AGôLEG AÉæKCG ôÑàîªdG äGhOCG ≈∏Y ß paÉM
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علمت بأّن بعض األجس�ام تطفو على س�طح السائل بس�بب قّوة دفع السائل لها من أسفل 
إلى أعلى، فهل تنطبق قاعدة أرخميدس عليها؟ لمعرفة اإلجابة قم بإجراء النشاط التالي:

ما عالقة قّوة دفع السائل للجسم الطافي بوزن السائل؟
األدوات: ميزان زنبركي، كأس إزاحة مملوءة بالماء، مكّعب خشبي، كأس زجاجية

الخطوات:
قس وزن الجسم في الهواء باستخدام الميزان الزنبركي.   1
احسب وزن السائل المزاح من خالل:   2

وزن الكأس جاّفة ونظيفة	 
وزن الكأس مملوءة بالماء المزاح من الجزء المغمور من الجسم.	 

قارن بين قّوة دفع الماء ووزن السائل المزاح.   3
احسب حجم المكّعب.   4
احسب حجم الماء المزاح من الجزء المغمور من الجسم.   5
قارن بين حجم المكّعب وحجم الماء المزاح.   6

االس�تنتاج: قانون األجس�ام الطافية: إذا طفا جس�م فوق س�طح س�ائل فإّن وزن الجس�م 
الطافي يساوي وزن السائل المزاح من الجزء المغمور من الجسم.
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الكفاي�ة العاّمة الثالث�ة: الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مع العملي�ات التكنولوجية والمنَتجات 
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

 الوحدة التعّلمية األولى 
الطفو

 العوامل التي تتوقف عليها قّوة دفع ال�سائل
Factors affecting buoyant force

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يعّدد بالتقّصي العوامل التي تساعد 
على قّوة دفع الماء

العمليات اِستقصاء العوامل المؤّثرة على 
قّوة دفع السائل

يربط العوامل المؤّثرة على قّوة 
دفع الماء بقانون قاعدة أرخميدس

الحقائق تحليل العوامل المؤّثرة على قّوة 
دفع الماء

يناقش كيفية عمل الغّواصة 
والهيدروميتر بصنع نماذج لها

القيم تصميم أدوات تعتمد على مبدأ 
الطفو تساعدنا في حياتنا

تستطيع القول إّن أّي جسم عندما ُيغَمر في سائل تؤّثر فيه قّوتان هما: 
.)mg( ا إلى أسفل وزن الجسم ويكون مّتجًها عموديًّ
.)FB( ا إلى أعلى قّوة دفع الماء وتكون مّتجهة عموديًّ

ح في الشكل المقابل الذي يظهر جسًما ُوِضع في ثالثة سوائل مختلفة. كما هو موضَّ

mg
mg

FB
FB

FB

)ج( )ب( )أ(

يعلق الجسم مّتزًنا يغوص الجسم يطفو الجسم
 كثافة الجسم تساوي 

كثافة السائل
 كثافة الجسم أكبر من 

كثافة السائل
 كثافة الجسم أصغر من 

كثافة السائل
)FB = mg( )FB < mg( )FB > mg(

إذا كان وزن جس�م م�ا أقّل من وزن الماء المزاح بنفس حجم الجس�م عن�د انغماره في الماء 
كّليًّا، تكون كثافة الجس�م أقّل من كثافة الماء. وبالتالي فإّن الجس�م س�يطفو إلى أن يصبح وزن 

الجسم مساوًيا لوزن الماء المزاح.
أّما إذا كان وزن الجسم أكبر من وزن الماء المزاح في حالة انغماره كّليًّا )مثل النحاس(، فإّنه 
يغط�س في الماء، لكن النحاس يس�تطيع الطف�و إذا كان مفرًغا بحي�ث يحتفظ بحجم كاف من 
الهواء. وفي تلك الحالة، فإّن كثافة الجسم ستشمل النحاس وما فيه من هواء، وتصبح أقّل من 

كثافة السائل، وبالتالي فإّنه يطفو.



89

الماّدة والطاقة

الكفاي�ة العاّمة الثالث�ة: الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مع العملي�ات التكنولوجية والمنَتجات 
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

 الوحدة التعّلمية األولى 
الطفو

 العوامل التي تتوقف عليها قّوة دفع ال�سائل
Factors affecting buoyant force

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يعّدد بالتقّصي العوامل التي تساعد 
على قّوة دفع الماء

العمليات اِستقصاء العوامل المؤّثرة على 
قّوة دفع السائل

يربط العوامل المؤّثرة على قّوة 
دفع الماء بقانون قاعدة أرخميدس

الحقائق تحليل العوامل المؤّثرة على قّوة 
دفع الماء

يناقش كيفية عمل الغّواصة 
والهيدروميتر بصنع نماذج لها

القيم تصميم أدوات تعتمد على مبدأ 
الطفو تساعدنا في حياتنا
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اجعلني اطفو

مالحظاتي:     1
مالحظاتي:     3
5    

ذّكر المتعّلمين بس�بب اختالف موضع األجسام 
ف�ي الماء إذا كان�ت تطفو على س�طحه أو تغوص 
في�ه وه�و كتلة الجس�م وحجمه. عبِّر ع�ن العالقة 
بين كتلة الجس�م وحجمه بما يسّمى كثافة الماّدة، 
وه�ي صفة فيزيائية حيث أّن لكّل ماّدة كثافتها التي 

تمّيزها عن مادة أخرى.
يتوّص�ل المتعّلمون إلى أّن ق�ّوة الدفع تتأّثر بنوع 
الم�اّدة أي بكثاف�ة الم�اّدة حي�ث تزداد ق�ّوة الدفع 

بزيادة كثافة الماّدة.
وّزع عل�ى المتعّلمي�ن أدوات مختلف�ة في النوع 
خش�ب  ألومني�وم،  حدي�د،  زئب�ق،  زي�ت،  مث�ل 

الستكمال النشاط ضمن مجموعات.

العوامل التي تتوّقف عليها قّوة دفع 
ال�سائل

بعد تنش�يط المعرفة السابقة باس�تخدام أسلوب 
االس�تقصاء الحّر لمعرفة أسباب طفو األجسام أو 
غوصه�ا عند وضعها ف�ي الماء، ُع�ْد إلى موضوع 
ق�ّوة دفع الس�ائل واذك�ر أّنه بن�اًء على ه�ذا المبدأ 

تّمت صناعة السفن والغّواصات.
فق�د اختلف�ت المواّد الت�ي ُصنعت منها الس�فن 
قديًم�ا مثل الخش�ب عن الم�واّد الت�ي ُتصنع منها 
حديًث�ا مث�ل الحدي�د والف�والذ بس�بب اخت�الف 

األحمال عليها.

على ماذا تتوّقف قّوة دفع ال�سائل؟

المجموع�ات،  عل�ى  التالي�ة  األدوات  ع  وزِّ
وافس�ح المجال للمتعّلمين إلجراء النشاط بهدف 

المالحظة واالستنتاج.
األدوات: ثالث�ة مكّعب�ات من األلومني�وم مختلفة 

الحجم، ميزان زنبركي، كأس فيها ماء
الخطوات: دع المتعّلمين:

يحس�بون قّوة دفع الم�اء على المكّعبات كّل    1
عل�ى حدة م�ن خالل حس�ب وزن المكّعب 
في الهواء ووزن المكّعب في الماء باستخدام 
حج�م  بي�ن  يقارن�ون  الزنبرك�ي.  المي�زان 

المكّعبات وقّوة دفع الماء على المكّعب.
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شكل (41)

ا السفن الصغيرة المصنوعة من الخشب  اِستخدم الكويتيون قديمً
في تحميل البضائع، في حين باتوا يستخدمون اليوم السفن والبواخر 
الكبيرة الحجم المصنوعة من المعدن لتحميل البضائع ونقل النفط.

ر وناقش: فكّ
ة الدفع؟*  برأيك، ما هي العوامل التي تتوقّف عليها قوّ
ة دفع الماء على السفن المختلفة؟ *  هل تتساو قوّ
هل تؤثّر حمولة السفينة على طفوها على سطح الماء؟* 
ة الدفع باختالف نوع السائل؟*  هل تختلف قوّ

بات من األلومنيوم مختلفة الحجم باستخدام الميزان . 1 ة دفع الماء على ثالثة مكعّ  احسب قوّ
ل نتائجك في الجدول. الزنبركي، وسجِّ

cm3   = حجم المكعّبcm3   = حجم المكعّبcm3   = حجم المكعّب
فـي الهواء وزن المكعّب 

=   نيوتن  
وزن المكعّب في الهواء

=   نيوتن  
وزن المكعّب في الهواء

=   نيوتن  

وزن المكعّـب فـي
الماء =   نيوتن

وزن المكعّـب فـي
الماء =   نيوتن

وزن المكعّـب فـي 
الماء =   نيوتن

المكّعب على الماء دفع   -     قّوة
المكّعب على الماء دفع   -     قّوة

المكّعب على الماء دفع   -     قّوة

Factors affecting buoyant force πFÉ°ùdG ™aO I qƒb É¡«∏Y ∞ qbƒàJ »àdG πeGƒ©dG

ا

?πFÉ°ùdG ™aO I qƒb ∞ qbƒàJ GPÉe ≈∏Y

يرس�مون العالق�ة البيانية بين ق�ّوة دفع الماء    2
الم�اء م�ن  المغم�ور ف�ي  الجس�م  وحج�م 
البيان�ات التي حصلوا عليه�ا ويحّددون نوع 

العالقة منها.  
اسأل السؤال التالي: »ما العامل الذي تتوّقف عليه 

قّوة الدفع؟«
  
 

عالقة طردية.

ت�زداد  الس�ائل  ق�ّوة دف�ع  ف�إّن  الجس�م،   حج�م 
بزيادة حجم الجسم.
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اجعلني اطفو

مالحظاتي:     1
مالحظاتي:     3
5    

ذّكر المتعّلمين بس�بب اختالف موضع األجسام 
ف�ي الماء إذا كان�ت تطفو على س�طحه أو تغوص 
في�ه وه�و كتلة الجس�م وحجمه. عبِّر ع�ن العالقة 
بين كتلة الجس�م وحجمه بما يسّمى كثافة الماّدة، 
وه�ي صفة فيزيائية حيث أّن لكّل ماّدة كثافتها التي 

تمّيزها عن مادة أخرى.
يتوّص�ل المتعّلمون إلى أّن ق�ّوة الدفع تتأّثر بنوع 
الم�اّدة أي بكثاف�ة الم�اّدة حي�ث تزداد ق�ّوة الدفع 

بزيادة كثافة الماّدة.
وّزع عل�ى المتعّلمي�ن أدوات مختلف�ة في النوع 
خش�ب  ألومني�وم،  حدي�د،  زئب�ق،  زي�ت،  مث�ل 

الستكمال النشاط ضمن مجموعات.
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ة دفع الماء وحجم الجسم المغمور بالماء من بيانات الجدول . 2  اُرسـم العالقة البيانية بين قوّ
د في الرسم البياني نوع العالقة. السابق. حدِّ

حجم الجسم 
المغمور

ة الدفع قوّ

ر.   حاول أن ترفع البيضة إلى األعلى باستخدام األدوات المتاحة لك. فكِّ
ظ موقع البيضة. . 1 ية قليلة من ملح الطعام الناعم والحِ ف كمّ أضِ

مالحظاتي:  
 

اُرسم بقلم السبّورة خط�ا على الكأس.. 2
ظ . 3 ية أخر من ملح الطعام الناعم إلى الكأس نفسـها والحِ ف كمّ  أضِ

موقع البيضة. 
مالحظاتي:  

 
اُرسم بقلم السبّورة خط�ا على الكأس.. 4
ة دفع السائل؟. 5 ما العامل الذي أثّر على قوّ

 
 

ƒØWCG »æ∏©LpG

ال ترتفع البيضة.
ترتفع البيضة ألعلى.

اختالف نوع السائل )كثافة الماّدة(.



92

6      
  
 
 	   
 

اختر مواّد كثافتها أكبر من كثافة الماء مثل الزئبق 
والحدي�د، وضعه�ا ف�ي ح�وض فيه م�اء. الحظ: 

أتطفو أو تغوص؟
اخت�ر م�واّد كثافته�ا أق�ّل م�ن كثاف�ة الم�اء مثل 
الخش�ب والزي�ت، وضعه�ا ف�ي حوض في�ه ماء. 

الحظ: أتطفو أو تغوص؟
صنِّف موضع األجسام في الماء بحسب كثافتها.

تغوص تطفو نوع الماّدة وجه المقارنة

يغوص زئبق أكبر كثافة 
يغوصمن الماء حديد

يطفو خشب أقّل كثافة 
يطفومن الماء زيت

اسأل المتعّلمين السؤال التالي:
بي�ن الخط�وط  التش�ابه    م�ا ه�و وج�ه 
على ال�كأس والخطوط الس�فلية على 

السفينة؟
ن إجاب�ات المتعّلمي�ن على الس�ّبورة، ارجع  دوِّ
إليه�ا بعد ع�رض فيل�م تعليمي أو مص�ّور يوّضح 

البيانات التي ُتكتب على الخطوط وأهّميتها.
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الكثافة
(g/cm3) ة المادّ

 اِسـتعن بجدول كثافة الموادّ المختلفة (الشكل 42)، . 6
لإلجابة عن األسئلة التالية:

ماذا تعرف عن كثافة المادّة؟* 
 
 

ن بين كثافة األجسام وكثافة الماء.*  قارِ
 
 

د األجسـام التـي تطفـو على سـطح المـاء والتي *   حـدِّ
تغـوص فيـه فـي الجـدول التالـي، مسـتعينًا بجدول 

الكثافة.

13.6 الزئبق
7.9 الحديد
2.7 األلومنيوم

1 الماء
0.92 الثلج
0.8 الزيت

0.68 النفط
0.5 الخشب

شكل (42) كثافة الموادّ المختلفة

تغوصتطفونوع المادّةوجه المقارنة

أكثر كثافة من الماء
   
   

أقلّ كثافة من الماء
   
   

ô uμa
 •ƒ£îdGh ¢SCÉμdG ≈∏Y •ƒ£îdG ø«H ¬HÉ°ûàdG ¬Lh ƒg Ée

?(43) πμ°ûdG »a áæ«Ø°ùdG ≈∏Y á«∏Ø°ùdG
ee
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شكل (43)

الماء العذبالماء المالح

ة مياه استوائية حارّ

مياه معتدلة صيفية

مياه معتدلة شتوية

مياه باردة شتوية

ة دفع السـائل على حجم الجسـم وكثافة السـائل المغمور به الجسـم، بحيث  تتوقّف قوّ
ة تغوص في السائل عندما تكون  ة دفع السائل بزيادة كلّ منهما. وهذا يعني أنّ المادّ تزداد قوّ
ة عندما تكون كثافة السائل أكبر من كثافة  ة، بينما تطفو المادّ كثافة السائل أقلّ من كثافة المادّ

لبة. ة الصُّ المادّ
ة أو  تمثّل الكثافة صفة فيزيائية لألجسام تعبّر عن عالقة وحدة الحجم بوحدة الكتلة لمادّ

ة). جسم ما (كتلة وحدة الحجوم من المادّ
وهكـذا يمكن جعل الجسـم األكثر كثافة مـن الماء يطفو فوق سـطحه، من خالل جعل 

ا ويحتوي على تجاويف. حجمه كبيرً
وبناءً على هذه النظرية، قام العلماء بصناعة السـفن والبواخر بحيث يسـمح لها حجمها 
يـة من الماء تسـاوي وزنهـا فتبقى طافية على سـطح الماء، لذا يجـب مراعاة أالّ  بإزاحـة كمّ

 حمولة السفينة الحدّ المسموح به. تتعدّ
ولهذا قام العالم صموائيل بليمسول برسم خطوط على جانب السفينة تمثّل حدّ األمان، 
د النظر إليها معرفة ما إذا كانت حمولة السفينة قد قاربت حدّ األمان أم ال  بحيث يمكن بمجرّ

يت هذه الخطوط نسبة له خطّ بليمسول. حسب الظروف المختلفة. وسمّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

صفة فيزيائية لألجسام تعّبر عن عالقة وحدة 
الحجم بوحدة الكتلة لماّدة أو جسم ما )كتلة 

وحدة الحجوم من الماّدة(.
كثاف�ة الماء تس�اوي 1 جم / س�م3، وتكون 

كثافة المواّد إّما أكبر أو أقّل كثافة منه.
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َضْع بيضة في ثالث�ة محاليل مختلفة 
التركي�ز، والِحظ موض�ع البيضة في 

كّل محلول.

89

شكل (44)

كثافة منخفضة

يطفو
يطفو

يغوص

يغوص

ف جسم مجوّ
 كثافته اإلجمالية 
أقلّ من كثافة الماء

جسم مصمت
 كثافته اإلجمالية 
أكبر من كثافة الماء

 كثافته أقلّ من كثافة 
الماء  كثافته أكبر من كثافة 

الماء
كثافة عالية

أقلّ كثافةاألجسام التي تطفو على سطح الماء
أكثر كثافةاألجسام التي تغوص في الماء

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ظ موضع البيضة في كلّ محلول. عْ بيضة في ثالثة محاليل مختلفة التركيز، والحِ ضَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.¬H ìƒª°ùªdG qóëdG áæ«Ø°ùdG ádƒªM i qó©àJ q’CG Öéj
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اصة وجهاز الهيمومتر لصنع نماذج لها. ناقش كيفية عمل الغوّ
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إذا كان الجس�م مصنوًع�ا من ماّدة ذات كثافة أعلى من الس�ائل، كجس�م م�ن حديد في الماء 
مثاًل، فإّن الجسم يغوص في السائل.

وإذا كان الجسم مصنوًعا من ماّدة ذات كثافة عالية ولكن يوجد فيه حّيز من الهواء المحبوس، 
فقد يكفي دفع الماء عليه ليجعله يطفو، مثل الس�فينة المصنوعة من الحديد ولكنّها تطفو على 
الرغم من حجمها الكبير، وذلك لوجود حّيز من الهواء فيها. فيكون متوّس�ط كثافة السفينة أقّل 

من كثافة الماء.
هذا يجيب عن الس�ؤال التقليدي حول طفو س�فينة هائلة الحجم وغرق مس�مار صغير، إذ إّن 
م بش�كل يزيح مقداًرا كبيًرا من الماء، ولو أّن كّمية الحديد التي ُصنِعت  جس�م الس�فينة قد ُصمِّ

م على شكل حوض كبير، لغاصت في الماء كالمسمار. منها السفينة لم تصمَّ
يبّي�ن مثال الس�فينة أّن طفو جس�م ما ال يعتمد على وزنه بل يعتمد أيًض�ا على كّمية الماء التي 
يزيحه�ا. ويمكن أيًضا توضيح قاعدة الطفو بهذه الطريقة: إذا ُوِضع جس�م في الماء فإّنه يواجه 
دفًع�ا من األس�فل إلى األعلى يع�ادل وزن كّمية الماء التي يزيحها. وبحس�ب قاعدة الطفو، إذا 
أزاح الجسم ماًء وزنه أكثر من وزن الجسم فإّنه سيطفو، وإذا أزاح الجسم ماًء وزنه أقّل من وزن 
الجس�م فإّنه س�يغوص، وإذا أزاح الجس�م ماًء مساوًيا لوزن الجس�م فإّنه لن يطفو ولن يغوص 
ي  بل يظل معّلًقا كما يحدث للحش�رات التي تس�ير على الماء. فإذا عام الجس�م فوق الماء ُسمِّ

ي متعادل الطفو.  ي سالب الطفو، أّما إذا لم يعم ُسمِّ موِجب الطفو، وإذا غاص في الماء ُسمِّ
يالحظ أّن السفن لها وزن كبير إاّل أّن حجم الفراغات بداخلها كبير أيًضا، مّما يؤّدي إلى زيادة 
حجم الماء المزاح حّتى يدفع الس�فينة إلى أعلى. ومن المعلوم أّن جزء الس�فينة يكون مغموًرا 
ف�ي الماء وهي طافي�ة. وهذا الجزء المغمور هو الذي يس�ّبب إزاحة الماء بالحجم نفس�ه، مّما 
يؤّدي إلى تكوين قّوة دفع تّتزن مع وزن الس�فينة. وكّلما زادت حمولة الس�فينة زاد حجم الجزء 
الغاطس حّتى تكون قّوة الدفع كافية لتطفو السفينة على الماء، أّما مسمار الحديد فيغوص ألّن 

قّوة الدفع عليه صغيرة.
تغوص األجسام »األثقل« من الماء فيه. فيما تطفو األجسام »األخّف« من الماء على سطحه، 
لذل�ك، يغ�وص المس�مار الحديد في الماء بينم�ا تطفو قطع�ة الفّلين أو الزجاجة البالس�تيكية 

الفارغة على سطح الماء.



95

للمقارن�ة بين األجس�ام وتحديد أّيها أثقل وأّيها أخّف، يج�ب أن نتأّكد من أن تكون بالحجم 
نفس�ه. فإذا أخذنا مكّعب حديد 1 س�م × 1 سم × 1 س�م أي أّن حجمه يساوي 1سم3، فسوف 

يكون أثقل من 1سم3 من الماء.
لذا عند المقارنة بين األجسام من حيث األثقل واألخّف، يقارن العلماء بين كثافتها.

الكثافة: صفة فيزيائية لألجسام تعّبر عن عالقة وحدة الحجم بوحدة الكتلة لماّدٍة أو جسٍم ما.
كّلم�ا ازدادت الكثافة ازدادت الكتلة لوحدة األحجام، وعلى هذا فهي كتلة وحدة الحجوم من 
الماّدة. وتس�اوي الكثافة لجس�م كتلته الكّلية مقس�ومة على حجمه الكّلي. وحدتها الغرام في 

السنتيمتر المكّعب )جم/سم3(.
�ا. لذلك، تطف�و ورقة من  عن�د صن�ع قارب أو أّي ش�كل مج�ّوف يصبح حجم الش�كل مهمًّ
األلومني�وم على س�طح الماء عندما يكون به�ا تجويف، ألّنها تحتفظ بحج�م كاٍف من الهواء. 
وف�ي تلك الحالة، فإن كثافة الجس�م ستش�مل ورقة األلومنيوم وما فيها من ه�واء، وتكون أقّل 
من كثافة السائل فتطفو، بينما تغوص ورقة من األلومنيوم في الماء عندما تكون صغيرة الحجم 

وليس بها تجويف وذلك ألّن كثافتها تصبح أكبر من كثافة الماء.
تطفو األجسام على سطح الماء عندما تكون كثافتها أقّل من كثافة الماء.	 
تغوص األجسام في الماء عندما تكون كثافتها أكبر من كثافة الماء.	 

تتأّث�ر كثاف�ة الج�زيء بالح�رارة والضغ�ط، فعندما تتمّدد األجس�ام بفع�ل الح�رارة تفقد قّوة 
الج�ذب بين جزيئاتها، فتزداد المس�افة الجزيئية بينها وتزيد حركته�ا الجزيئية الداخلية فتتمّدد 
وتق�ّل كتلته�ا وبالتالي تقّل كثافتها. وعندما تنضغط األجس�ام وتنكمش بفعل الضغط تكس�ب 
ق�ّوة الجذب بي�ن جزيئاتها )القوى الجزيئية الداخلية(، األم�ر المالحظ في الغازات على وجه 

الخصوص، فتزداد كتلتها، وكثافتها.
وتتحّك�م الكثاف�ة بطبيعة الم�اّدة، فإن كانت كبي�رة أصبحت الماّدة ُصلب�ة، وإن كانت الكثافة 
متوّس�طة أصبحت الماّدة س�ائلة، وإن كان�ت الكثافة صغيرة أصبحت غازي�ة )ولكن ممكن أن 

تكون ماّدة ُصلبة كثافتها أقّل من السائل وذلك يعود للحجم والكتلة لجسم هذه الماّدة(.
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احس�ب قّوة دفع ثالثة س�وائل مختلفة الكثافة على مكّعب من نفس نوع الماّدة والحجم 
باسخدام الميزان الزنبركي.

األدوات: ثالث�ة س�وائل مختلف�ة )ماء، نفط، زي�ت(، ثالث�ة مكّعبات متش�ابهة في النوع 
والحجم، ميزان زنبركي، كأس به ماء

الخطوات:
احسب قّوة دفع كّل سائل على كّل مكّعب من خالل:   1

وزن المكّعب في الهواء باستخدام الميزان الزنبركي.	 
وزن المكّعب في السائل باسخدام الميزان الزنبركي.	 

قارن بين كثافة السائل وقّوة دفع السائل على المكّعب.   2

استخالص النتائج
Draw conclusions
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م األجسام بحسب موقعها في الماء إلى نوعين: 1 تُقسَ
أجسام تطفو على سطح الماء.* 
أجسام تغوص في الماء.* 

ة عوامل: 2 يعتمد موقع الجسم في الماء على عدّ
فة على سطح الماء بينما تغوص األجسام *   حجم الجسـم (تطفو األجسام الكبيرة المجوَّ

الصغيرة المصمتة في الماء).
 كثافة الجسم (تطفو األجسام على سطح السائل إذا كانت كثافتها أقلّ من كثافة السائل، * 

بينما تغوص األجسام في السائل إذا كانت كثافتها أكبر من كثافة السائل).
ة دفع رأسـي�ا إلى أعلـى على جميع األجسـام المغمورة فيـه والطافية على  3  يؤثّـر المـاء بقوّ

سطحه.
تين: ض جميع األجسام المغمورة أو الطافية على سطح سائل لقوّ 4 تتعرّ

ة دفع السائل رأسي�ا إلى أعلى.*  قوّ
ة دفع وزن الجسم رأسي�ا إلى أسفل.*  قوّ

ة  ة دفع السـائل إلى األعلى وقوّ 5  يختلف موقع الجسـم في السـائل بحسـب العالقة بين قوّ
وزن الجسم إلى األسفل.

ة وزن الجسم.*  ة دفع السائل أكبر من قوّ  يطفو الجسم على سطح السائل إذا كانت قوّ
ة وزن الجسم.*  ة دفع السائل تساوي قوّ يعلق الجسم في السائل إذا كانت قوّ
ة وزن الجسم.*  ة دفع السائل أقلّ من قوّ يغوص الجسم في السائل إذا كانت قوّ

ة دفع السائل له. ر جسم في سائل فإنّ وزنه يقلّ بمقدار قوّ مِ 6 إذا غُ
ا في السائل. ة دفع السائل من وزن الجسم في الهواء ناقص وزن الجسم مغمورً ب قوّ 7  تُحسَ
ة دفع من أسفل إلى أعلى تساوي وزن السائل المزاح  ر جسم في سائل فإنّه يلقى قوّ مِ 8  إذا غُ

بالجسم المغمور.

استخالص النتائج
Draw conclusions
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ة دفع الماء على الجزء المغمور من السـفينة تسـاوي وزن السفينة  9  تطفو السـفينة ألنّ قوّ
وما تحمله.

ة يمكن ملؤها بالماء أو تفريغها  انات خاصّ اصة من الحديد ويتمّ تزويدها بخزّ 10  تُصنع الغوّ
م في موقعها داخل الماء. للتحكّ

ا للعمق الذي يريد الوصول  انات وفقً ية الماء الالزمة للخزّ اصة فـي كمّ ـم قائد الغوّ 11  يتحكّ
إليه أثناء الغوص.
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Evaluation التقويم
السؤال األّول:

 
السؤال الثاني:

  
 
 

السؤال الثالث:
1    
2    

السؤال الرابع:
الصخ�رة 	  ل�وزن  يح�دث  أن  تتوّق�ع   م�اذا 

الزجاج�ي؟ ال�كأس  داخ�ل  وضعه�ا   عن�د 
 
  اِشرح السبب.	 
 

Evaluation التقويم
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السؤال األول:
ح الرسم المقابل ثالثة أشياء موجودة في البحيرة.  يوضّ
عْ إشارة (✓) في المربّع المقابل للعبارة الصحيحة: ضَ

ة دفع الماء على البطّة أقلّ من وزن البطّة.  قوّ
ة دفع الماء على السمكة أكبر من وزن السمكة.  قوّ

ة دفع الماء على الصخرة أكبر من وزن الصخرة.  قوّ
ة دفع الماء على الصخرة أقلّ من وزن الصخرة.  قوّ

السؤال الثاني:
عْ إشارة (✓) في المربّع المقابل للعبارة . 1 ضَ

الصحيحة:
لب أكبر من حجم السـائل    حجم الجسـم الصُّ

ج. داخل المخبار المدرَّ
لب  يسـاوي حجـم الماء    حجـم الجسـم الصُّ

ج. داخل المخبار المدرَّ
لب. ج أكبر من حجم الجسم الصُّ   حجم السائل داخل المخبار المدرَّ
لب. ج أقلّ من حجم الجسم الصُّ  حجم السائل داخل المخبار المدرَّ

ا يلي هي:. 2 لب تساوي g/cm3 2.5 فإنّ العبارة الصحيحة ممّ إذا كانت كثافة الجسم الصُّ
250 cm3 = لب  حجم الجسم الصُّ

100 cm3 = ج  حجم السائل داخل المخبار المدرَّ
100 cm3 ج أكبر من  حجم السائل داخل المخبار المدرَّ

100 g = لب  كتلة الجسم الصُّ
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السؤال الثالث:
ب عن األسئلة  ا لكثافتها. أجِ تِّبت في طبقات تبعً ح الشـكل المقابل مجموعة من السوائل رُ يوضّ

التالية:
د لون طبقة من السائل األكبر كثافة؟ . 1 حدِّ

 
د لون طبقة من السائل األقلّ كثافة؟. 2 حدِّ

 
اِفترض أنّ قيم كثافة السوائل هي كالتالي:. 3

1 g/cm3  13.6 g/cm3

0.68 g/cm3     0.8 g/cm3

عْ هذه القيم على الرسم في مكانها الصحيح. ضَ

السؤال الرابع:
ماذا تتوقّع أن يحدث لوزن الصخرة عند وضعها داخل الكأس الزجاجي؟

 
اِشرح السبب:

 
 

يقّل.

ألّن الماء يدفع الصخرة إلى أعلى.

قّوة دفع الماء على الصخرة أقّل من وزن الصخرة.

ج يساوي حجم  حجم السائل داخل المخبار المدرَّ
لب. الجسم الصُّ

.100 cm3 = ج حجم السائل داخل المخبار المدرَّ

الطبقة األخيرة.
الطبقة األولى.

0.68 g/cm3

1 g/cm3

13.6 g/cm3

0.8 g/cm3
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السؤال الخامس:
  أ.     1

ب.  
2     
  أ.     3

ب.  
السؤال السادس:
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السؤال الخامس:
حة في الشكل المقابل. ا األدوات الموضَّ أجر أحد المتعلّمين نشاطًا عملي�ا مستخدمً

ة دفع السائل (الماء) على الجسم.  الهدف من النشاط: تعيين قوّ
مة في *  بات المسـتخدَ  يبيّـن الجـدول التالي أحجـام المكعّ

النشاط.

المكعّب الثالثالمكعّب الثانيالمكعّب األول

حجم المكعّب

10 cm320 cm330 cm3

ب عن األسئلة التالية: من خالل دراستك قاعدة أرخميدس، أجِ
ة دفع السائل لألجسام المغمورة فيه؟. 1 ما هي العوامل التي تتوقّف عليها قوّ

أ.    
ب.    

ة دفع من الماء؟. 2 بات الثالثة سوف يلقى أكبر قوّ أيّ من المكعّ
 

م (الماء) بسوائل أخر مثل الزئبق والزيت،. 3 إذا تمّ استبدال السائل المستخدَ
ة دفع السائل عند استخدام الزئبق؟ علِّل إجابتك. أ. ماذا يحدث لقوّ  

 
ة دفع السائل عند استخدام الزيت؟ علِّل إجابتك. ب. ماذا يحدث لقوّ  
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السؤال السادس:
ية من ملح الطعام إلى الكوب في الشكل التالي: ر طفو البيضة فوق سطح الماء عند إضافة كمّ فسِّ

 
 
 
 

حجم الجسم.

تزداد، بسبب زيادة كثافة السائل.

كثافة السائل المغمور فيه الجسم.
المكّعب األكبر حجًما.

تقّل، بسبب نقص كثافة السائل.

عن�د إضاف�ة مل�ح الطعام إل�ى الم�اء ت�زداد كثافة 
الماء، وبالتالي تزداد قّوة دفع الس�ائل على البيضة 

المغمورة، فترتفع إلى أعلى.

الوحدة التعّلمية الثانية

بات العناصر والمركَّ
Elements and compounds

Discovering matter   ِاستكشاف المواّد

بات  Properties of elements    خواّص العناصر والمركَّ
and compounds

بات  Symbols of elements   رموز العناصر والمركَّ
and compounds



الوحدة التعّلمية الثانية

بات العناصر والمركَّ
Elements and compounds

Discovering matter   ِاستكشاف المواّد

بات  Properties of elements    خواّص العناصر والمركَّ
and compounds

بات  Symbols of elements   رموز العناصر والمركَّ
and compounds
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ِا�شتك�شاف المواّدالماّدة والطاقة

اِب�دأ بمدخ�ل ع�ن العناص�ر تركيًبا وتعريًف�ا، ثّم 
أع�ِط أمثلة على بعض منه�ا وعن فوائدها في حياة 

اإلنسان.
ماذا يحدث لعن�سر النحا�ص عند 

ت�سخينه؟

األدوات: موقد بنزن، قطعة نحاس، ميزان حّساس
الخطوات:

ر قطعة من النحاس ذات حجم معقول.   1 حضِّ
دع المتعّلمي�ن يضع�ون القطعة على الميزان    2

الحّساس ويسّجلون القراءة في كتابهم.
ن قطعة النحاس لفترة زمنية.   3 سخِّ
ل وزنها.    4 ِزِن القطعة بعد أن تبرد وسجِّ

االستنتاج: العنصر ال يمكن تجزئته.
أج�ِر حلقة نقاش�ية حول س�بب ع�دم تغّير قطعة 

النحاس.
اإلجابات:

1    
2    
3    

اِستنتاجي:  

الكفاي�ة العاّم�ة األول�ى: البحث عن الظواه�ر والطرق والتغّير ف�ي الكائنات الحّية واألش�ياء غير الحّية 
باستخدام األدوات المناِسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

 الوحدة التعّلمية الثانية 
بات العناصر والمركَّ

 ِا�شتك�شاف المواّد
Discovering matter

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبّين كيف يستكشف ما إذا كانت 
ًبا أم مخلوًطا الماّدة عنصًرا، مركَّ

العمليات بات  اِستكشاف العناصر والمركَّ
والمخاليط

يفّسر أّن العنصر ماّدة مفردة، بينما 
نين أو  ن من مكوِّ المركَّب مكوَّ
أكثر مّتحدة مع بعضها ومكّونة 

وحدة واحدة

الحقائق تفسير الظواهر المتعّلقة 
بات والعناصر بالمركَّ

يفّسر االختالف بين المخلوط 
والمركَّب

القيم بات عن  تقدير قيمة اختالف المركَّ
المخاليط
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ِا�شتك�شاف المواّد

اِب�دأ بمدخ�ل ع�ن العناص�ر تركيًبا وتعريًف�ا، ثّم 
أع�ِط أمثلة على بعض منه�ا وعن فوائدها في حياة 

اإلنسان.
ماذا يحدث لعن�سر النحا�ص عند 

ت�سخينه؟

األدوات: موقد بنزن، قطعة نحاس، ميزان حّساس
الخطوات:

ر قطعة من النحاس ذات حجم معقول.   1 حضِّ
دع المتعّلمي�ن يضع�ون القطعة على الميزان    2

الحّساس ويسّجلون القراءة في كتابهم.
ن قطعة النحاس لفترة زمنية.   3 سخِّ
ل وزنها.    4 ِزِن القطعة بعد أن تبرد وسجِّ

االستنتاج: العنصر ال يمكن تجزئته.
أج�ِر حلقة نقاش�ية حول س�بب ع�دم تغّير قطعة 

النحاس.
اإلجابات:

1    
2    
3    

اِستنتاجي:  
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نة من نـوع واحد من  ة مكوّ ة. فالعنصر عبارة عـن مادّ بـات هي أسـاس المـادّ العناصـر والمركَّ
ـب فهو عبارة عـن اتّحاد عنصريـن أو أكثر. ومع اختـالف العناصر واختالف  ـا المركَّ ات أمّ الـذرّ
ل موادّ مختلفة،  بات بعضها ببعض لتشكّ بات. تتفاعل هذه المركَّ ل العديد من المركَّ ترابطها، تتشكّ

ن الوجود بما فيه. وهكذا يتكوّ
ماذا تستدلّ من الصيغ الكيميائية؟

شكل (45)

عناصر مركَّب

C O2+ CO2
ة كربون 1 ذرّ ة أكسجين 2 ذرّ ة أكسجين ة كربون، 2 ذرّ 1 ذرّ

لبة والسائلة والغازية؟ ة الصُّ ما هي خواصّ المادّ

شكل (46)
عالمَ تدلّ هذه الرموز؟

شكل (47)

Elements and compounds بات العناصر والمركَّ

Matter and Energy الماّدة والطاقة
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عة وكثيرة ومختلفة. ولكن كيف تميّز بين الماء والنحاس، وبين الحليب  الموادّ من حولنا متنوّ
ر والملح، وبيـن المغناطيـس والحديد والنحاس، وبيـن الحرير والصـوف، وبين العطر  والسـكّ

والبصل والثوم؟ وما هي أوجه التشابه بين هذه الموادّ؟

د كتلتها. . 1 ها على الميزان، ثمّ حدِّ عْ ذْ قطعة من النحاس وضَ خُ
ل قراءتك:  سجِّ

 

ها علـى لهب موقد . 2 عْ ـذْ قطعة النحـاس وضَ باسـتخدام الماسـك، خُ
بنزن.

مالحظاتي: * 
 

د كتلة قطعة النحاس بعد تسخينها على لهب موقد بنزن. . 3 حدِّ
ل قراءتك:  سجِّ

 
اِستنتاجي:  

 

Discovering matter qOGƒªdG ±É°ûμà°SpG

?¬æ«î°ùJ óæY ¢SÉëædG ô°üæ©d çóëj GPÉe

الكفاي�ة العاّم�ة األول�ى: البحث عن الظواه�ر والطرق والتغّير ف�ي الكائنات الحّية واألش�ياء غير الحّية 
باستخدام األدوات المناِسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

 الوحدة التعّلمية الثانية 
بات العناصر والمركَّ

 ِا�شتك�شاف المواّد
Discovering matter

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبّين كيف يستكشف ما إذا كانت 
ًبا أم مخلوًطا الماّدة عنصًرا، مركَّ

العمليات بات  اِستكشاف العناصر والمركَّ
والمخاليط

يفّسر أّن العنصر ماّدة مفردة، بينما 
نين أو  ن من مكوِّ المركَّب مكوَّ
أكثر مّتحدة مع بعضها ومكّونة 

وحدة واحدة

الحقائق تفسير الظواهر المتعّلقة 
بات والعناصر بالمركَّ

يفّسر االختالف بين المخلوط 
والمركَّب

القيم بات عن  تقدير قيمة اختالف المركَّ
المخاليط

حسب القراءة.

حسب القراءة.
يتغّير لونها.

النحاس عنصر ال يمكن تجزئته.
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ناته حلِّل الماء اإلى مكوِّ

ب ث�ّم المخلوط  ت�دّرج من العنص�ر إل�ى المركَّ
وناِقش المتعّلمين ح�ول تعريف المركَّب وصواًل 

إلى ربط فوائده بحياة المتعّلمين.
األدوات: قطبان من الكرب�ون، حمض الكبريتيك 

المخفَّف، بطارية، شظية
الخطوات:

ل وحدة اإللكترود الكربوني.   1 شغِّ
دع المتعّلمي�ن يالحظ�ون تصاع�د الغازات    2

ويكتبون المالحظة بأسلوبهم.
عند تقريب الش�ظية من أّي فتحة، س�تالحظ    3

فرقع�ة تعّب�ر ع�ن وج�ود غ�از الهيدروجي�ن 
أو زي�ادة في االش�تعال تعّبر ع�ن وجود غاز 

األكسجين.
األكس�جين  م�ن  الم�اء  يترّك�ب  االس�تنتاج: 

والهيدروجين.
اإلجابات: 

1     
2    	  	 

ب يتك�ّون من عنصرين هما  اِس�تنتاجي: الماء مركَّ
  و  

ماذا يحدث عند مزج كبريتات النحا�ص 
وكربونات الكال�شيوم؟

من خ�الل هذا المزي�ج، تحّدث ع�ن المخلوط 
م خلفية للمتعّلمين عن المخاليط ش�ارًحا أّن  وق�دِّ

المحاليل جزء من المخاليط.
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لبة مثل ملح الطعام (كلوريد  ن بعض الموادّ من عنصرين أو أكثر، ومنها يوجد بالحالة الصُّ تتكوّ
الصوديوم)، ومنها يوجد بالحالة السائلة مثل الماء ومنها الحالة الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون. 

هل يمكن فصل الماء إلى عناصره؟

1 .

شكل (48)

عِ الماء مع حمض الكبريتيك المخفَّف في أنبوب   ضَ
على شـكل حرف U. اغمـر قطبين مـن الكربون في 

طرفي األنبوبة ثمّ صلهما بمصدر للتيّار الكهربائي.
مالحظاتي:  

 
ب شظية مشتعلة إلى فوهة كلّ من األنبوبتين. الحظ ماذا يحدث.. 2 قرِّ

صوت فرقعة دليل على اشتعال غاز   * 
اِزدياد االشتعال دليل على غاز   * 

ن من عنصرين هما   و   اِستنتاجي: الماء مركَّب يتكوّ

1 .

شكل (49)

(أ)

(ج)(ب)

ف الماء إلى كبريتات النحاس.  أضِ
مالحظاتي:  

ف الماء إلى كربونات الكالسيوم.. 2 أضِ
مالحظاتي:  
اِستنتاجي:  

ي كربونات الكالسـيوم مـع كبريتـات النحاس في . 3 مـاذا نسـمّ
الماء؟ لماذا؟

 
 

¬JÉf uƒμe ≈dEG AÉªdG πu∏M

?AÉªdG »a Ωƒ«°ùdÉμdG äÉfƒHôch ¢SÉëædG äÉàjôÑc êõe óæY çóëj GPÉe

األدوات: كبريتات النحاس، كربونات الكالسيوم، 
ماء، أنبوبة اختبار

الخطوات:
امزج كبريتات النحاس بكربونات الكالسيوم،    1

الحظ أنه ال يحدث شيء.
أضف الماء إلى كبريتات النحاس س�تالحظ    2

أنه يذوب.
الكالس�يوم    3 كربون�ات  إل�ى  الم�اء  أض�ف 

ستالحظ أنه ال يذوب.
االس�تنتاج: بعض المواد تذوب ف�ي الماء وتكون 

محلواًل وبعض المواد ال تذوب في الماء.
من خالل المناقش�ة، ح�دد أن المزيج هو محلول 

خاص من المخاليط ألنه يذوب في الماء.

تتصاعد فّقاعات )غازات(.
الهيدروجين.

الهيدروجين

األكسجين.

األكسجين.
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اإلجابات:
1    
2    
3     

 
 اِستنتاجي:  

 
م�ع    4 الكالس�يوم  كربون�ات  نس�ّمي  م�اذا 

لم�اذا؟ الم�اء؟  ف�ي  النح�اس   كبريت�ات 
 
 

ف�ي بداية ال�درس، اح�رص على أن 
يلب�س المتعّلمون القّف�ازات في أداء 
التج�ارب ونبِّهه�م إل�ى أهّمي�ة لبس 

القّفازات أثناء العمل.

ُيس�تخَدم كربون�ات الكالس�يوم ف�ي 
مجال الصناعة. اِبحث.
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م كربونات الكالسيوم في مجال الصناعة. اِبحث. يُستخدَ
 
 
 
 
 
 

يتها:*  العناصر وأهمّ
ة  ن العنصـر من مادّ تيـن. يتكوّ ة، وال يمكن تقسـيمها إلى مادّ العنصـر هو أبسـط صورة للمـادّ
م في صناعة السـيّارات والكثير من األدوات، وعنصر  واحدة، مثل عنصر الحديد، الذي يُسـتخدَ
م في صناعة أواني الطهي وهياكل الطائرات، وعنصر األكسـجين الذي  األلومنيوم الذي يُسـتخدَ

م في الترمومتر. هو غاز الحياة، وعنصر الزئبق الذي يُستخدَ

شكل (51)شكل (50)

شكل (53)شكل (52)

.áeÓ°ùdGh øeCÓd ôÑàîªdG »a äGRÉ qØ≤dG Ω póîà°SpG 
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يتها:*  بات وأهمّ المركَّ
ن المركَّب من اتّحاد عنصرين أو أكثر. يتكوّ

يمكن تحليل الماء إلى عنصريه بواسطة كهرباء البطّارية. ويتمّ التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية:

الماء   أكسجين + هيدروجين
عنصر  عنصر مركَّب 

بمساعدة
كهرباء بطّارية

ـب المـاء السـائل وال يسـاعد علـى االشـتعال، فـي حين يشـتعل عنصـر غاز  ال يشـتعل مركَّ
الهيدروجيـن وعنصر األكسـجين يسـاعد على االشـتعال. تختلف صفـات المركَّب عن صفات 

ن منها. العناصر التي يتكوّ
يتها:*  المخاليط وأهمّ

تين أو أكثر، ويمكن فصله بطرق بسـيطة مثل الترشـيح، التقطير، قمع  ن الخليـط من مادّ يتكـوّ
ة غيـر متفاعلة مثل الماء  ا من أكثر من مادّ الفصـل، المغناطيـس وغيرها. قد يكون الخليـط مزيجً

ي وغيرها. والرمل، الرمل وبرادة حديد، الماء والملح، الهواء الجوّ
ا من المخاليط يحتوي على مذيب ومذاب. ا خاص� عتَبر المحلول نوعً يُ

شكل (55) شكل (54)

يذوب كبريتات النحاس.
يمتزجان.

يتكّون راس�ب من كربونات الكالسيوم الذي 
ال يذوب في الماء.

المحل�ول ن�وع خ�اص م�ن المخاليط   
ألنه يذوب في الماء.

محل�ول وهو أح�د المخاليط ألّن�ه يذوب في 
الماء.
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بات عن  تقدير قيم�ة اخت�الف المركَّ
المخاليط.

ُاكت�ب تقريًرا ع�ن حلقة نقاش�ية بين 
مجموعتين من المتعّلمين:

المجموعة األولى تؤّكد أّن المحلول 
يتكّون من ماّدة واحدة، والمجموعة 
الثانية تؤّك�د أّن المحلول يتكّون من 

ماّدتين.

كان�ت  إذا  عّم�ا  المتعّلمي�ن  ناِق�ش 
مجموع�ة م�ن الم�دارات الحم�راء 
والمدارات الزرق�اء المخلوطة تدّل 

على عبارة مخلوط.
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اِختبرْ الماء مع ملح الطعام والفلفل عند إضافة الملح إلى الماء. 
مالحظاتي:  

 
عند إضافة الفلفل إلى الماء. 

 مالحظاتي:  
 

أيّهما يصبح مخلوطًَا؟  
 

د أنّ  ا عن حلقة نقاشـية بين مجموعتين من المتعلّميـن: المجموعة األولى تؤكّ اُكتـب تقريرً
تين. ن من مادّ د أنّ المحلول يتكوّ ة واحدة، والمجموعة الثانية تؤكّ ن من مادّ المحلول يتكوّ

 
 
 
 
 
 
 

الكفاي�ة العاّمة الثانية: التفس�ير والتحليل للصفات والس�لوك والظواهر والعملي�ات في الكائنات الحّية 
ه. واألشياء غير الحّية من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

 الوحدة التعّلمية الثانية 
بات العناصر والمركَّ

بات  خوا�ّص العنا�سر والمركَّ
Properties of elements and compounds

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

نة من  يبّين ما إذا كانت الماّدة مكوَّ
جزيئات

العمليات تقديم أدّلة تثبت أّن الماّدة تتكّون 
من جزيئات

يحّدد الممّيزات الخاّصة بالمواّد 
لبة والسائلة والغازية الصُّ

الحقائق لبة  التمييز بين خواّص المواّد الصُّ
والسائلة والغازية

يدرك أّن حركة المواّد تمتلك 
لبة  طاقة تختلف بين المواّد الصُّ

والسائلة والغازية
القيم

تقدير قيمة أّن حركة الجزيئات 
تمتلك طاقة تختلف بين المواّد 

لبة والسائلة والغازية الصُّ
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الماّدة والطاقة

الكفاي�ة العاّمة الثانية: التفس�ير والتحليل للصفات والس�لوك والظواهر والعملي�ات في الكائنات الحّية 
ه. واألشياء غير الحّية من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

 الوحدة التعّلمية الثانية 
بات العناصر والمركَّ

بات  خوا�ّص العنا�سر والمركَّ
Properties of elements and compounds

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

نة من  يبّين ما إذا كانت الماّدة مكوَّ
جزيئات

العمليات تقديم أدّلة تثبت أّن الماّدة تتكّون 
من جزيئات

يحّدد الممّيزات الخاّصة بالمواّد 
لبة والسائلة والغازية الصُّ

الحقائق لبة  التمييز بين خواّص المواّد الصُّ
والسائلة والغازية

يدرك أّن حركة المواّد تمتلك 
لبة  طاقة تختلف بين المواّد الصُّ

والسائلة والغازية
القيم

تقدير قيمة أّن حركة الجزيئات 
تمتلك طاقة تختلف بين المواّد 

لبة والسائلة والغازية الصُّ
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بات خوا�ّص العنا�سر والمركَّ

الم�اّدة  ح�ول  المتعّلمي�ن  ناِق�ش  البداي�ة،  ف�ي 
لبة  كتعريف، ثّم أعِط أمثل�ة على بعض المواّد الصُّ

والسائلة والغازية، وتطّرق إلى الجزيء وتعريفه.

تفتيت مكّعب ال�شّكر

األدوات: مكّعب سّكر، سّكر خشن، سّكر ناعم
االستنتاج: طعم الس�ّكر في جميع حاالته ثابت ال 

يتغّير.
إذا كان مكّعًبا طعمه حلو.	 
إذا كان خشنًا طعمه حلو.	 
إ ذا كان ناعًما طعمه حلو.	 

تحتفظ الماّدة بخواّصه�ا مهما تجّزأت، فالجزيء 
هو أصغر جزء من الماّدة ويحتفظ بخواّص الماّدة 

األصلية.
اإلجابات:

1     
2     
3     

 اِستنتاجي:  
 

أصغر جزء من الماّدة هو      4
ويحتفظ  
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ة.  بات والعناصر التي نراها في حياتنا ما هي إالّ أمثلة عن المادّ الموادّ كثيرة من حولنا، فالمركَّ
ة، والكربون عنصر  ة، والذهب عنصر وهو مـادّ ر مركَّب وهو مادّ ة، والسـكّ ـب وهو مادّ المـاء مركَّ

ة. وهو مادّ
 ن الموادّ؟ ومـا هي وحدات بنائها؟ وما هو أصغر جزء من المادّة؟ هل تسـتطيع أن تر مـمَّ تتكوّ

ب. أجزاء الموادّ الصغيرة؟ جرِّ

قْها. ما طعمها؟ . 1 ر وتذوَّ ذْ قطعة من السكّ خُ
مالحظاتي:  

 

قْ إحداها. . 2 ر إلى أجزاء صغيرة ثمّ تذوَّ فتِّت قطعة السكّ
مالحظاتي:  

 

ا من مسحوق . 3 قْ جزءً ر ثمّ تذوَّ رَّ في طحن السكّ اِستمِ
ر.  السكّ

مالحظاتي:  
اِستنتاجي:  

4 .. ة هو   ويحتفظ   أصغر جزء من المادّ

Properties of elements and compounds äÉÑ scôªdGh ô°UÉæ©dG q¢UGƒN
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حلو.

حلو.

حلو.

الجزيء
بخواّص الماّدة األصلية. 

مهم�ا  بخواّصه�ا  الم�اّدة  تحتف�ظ   
تجّزأت )الجزيء يحتفظ بخواّص الماّدة(.

ِانت�شار برمنجنات البوتا�شيوم في الماء

المطلوب م�ن هذا التطبيق معرفة طريقة انتش�ار 
المواّد في ما بينها.

األدوات: برمنجانات البوتاسيوم، ماء، كأس
2     
ر ما حدث.     3  فسِّ

 

عطري ينت�شر

يثّب�ت التطبي�ق التال�ي مفه�وم تداخ�ل جزئيات 
المواّد مع مختلف المواّد السائلة أو الغازية.

األدوات: عطر
الخطوات:

توّج�ه إلى زاوية المختب�ر، ثّم رّش بعًضا من    1
العطر.

الِحظ تفاعل المتعّلمين مع انتشار العطر من    2
خالل حاّسة الشّم.

سيالحظ المتعّلمون انتشار العطر في جميع    3
االّتجاهات.

تنتشر جزيئات العطر بين جزئيات الهواء.   4
اإلجابات:

1    
2     
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ِانت�شار برمنجنات البوتا�شيوم في الماء

المطلوب م�ن هذا التطبيق معرفة طريقة انتش�ار 
المواّد في ما بينها.

األدوات: برمنجانات البوتاسيوم، ماء، كأس
2     
ر ما حدث.     3  فسِّ

 

عطري ينت�شر

يثّب�ت التطبي�ق التال�ي مفه�وم تداخ�ل جزئيات 
المواّد مع مختلف المواّد السائلة أو الغازية.

األدوات: عطر
الخطوات:

توّج�ه إلى زاوية المختب�ر، ثّم رّش بعًضا من    1
العطر.

الِحظ تفاعل المتعّلمين مع انتشار العطر من    2
خالل حاّسة الشّم.

سيالحظ المتعّلمون انتشار العطر في جميع    3
االّتجاهات.

تنتشر جزيئات العطر بين جزئيات الهواء.   4
اإلجابات:

1    
2     
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أمامك كأس فيها ماء.. 1

لب إلى الماء. ماذا يحدث؟. 2 ية من برمنجنات البوتاسيوم الصُّ ف كمّ أضِ
مالحظاتي:  

 
ر ما حدث.. 3 فسِّ

 
 

ية من العطر في زاوية المختبر. ماذا يحدث؟. 1 شّ كمّ رُ
مالحظاتي:  

 
ر اختفاء العطر.. 2 فسِّ

 
 

AÉªdG »a Ωƒ«°SÉJƒÑdG äÉæéæeôH QÉ°ûàfpG
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خواصّ الموادّّ
ة:. 1 حاالت المادّ

شكل (56)

شكل (57)

شكل (58)

ة على سطح األرض وهي:  هناك ثالث حاالت رئيسة للمادّ
ـة ومتقاربة من  لبة متراصّ ة الصُّ لبـة: جزيئات المـادّ  الحالـة الصُّ
لبة ذات  ة الصُّ ا وإيابًا، وتكون المادّ ا وحركتها ذهابً بعضهـا بعضً

شكل ثابت وحجم ثابت.
ا،  ة السائلة متقاربة من بعضها بعضً  الحالة السائلة: جزيئات المادّ
ة السـائلة  وتكـون حركـة الجزيئات فيها انسـيابية، ويكون للمادّ

ع فيه. حجم ثابت وشكل يتغيّر مع تغيّر الوعاء الذي توضَ
ا وغير  ة الغازيـة متباعـدة جـد�  الحالـة الغازيـة: جزيئـات المـادّ
ة في الحالة الغازية حجم  ة الحركة. ويكون للمادّ ة، وحرّ متراصّ
ا لحجم وشـكل المكان  وشـكل غير ثابتيـن يتمّ تحديدهما وفقً

الذي تتواجد فيه.
اللون: . 2

، مثل   تختلـف الموادّ فـي ألوانها، فنسـتطيع التمييز بيـن الموادّ
الشاي والحليب والقهوة، من خالل ألوانها.

شكل (60)شكل (59)
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خ

تنتشر جزيئات برمنجنات البوتاسيوم.

تنتشر رائحة العطر في كّل جوانب المختبر.
تنتش�ر جزيئات العطر بي�ن جزيئات الهواء 

بسرعة.

تتداخ�ل جزيئ�ات برمنجن�ات   
البوتاسيوم مع جزيئات الماء.
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د عل�ى أهّمية الوقاية من الس�ّكر  ش�دِّ
المأك�والت  تن�اول  ع�ن  واالبتع�اد 
الغنية بالس�كر لتجنّ�ب اإلصابة بداء 

السّكر.

تع�ّرف عل�ى داء الس�ّكر م�ن خالل 
البحث على اإلنترنت واكتب بعض 
األس�طر عن أس�باب داء الس�ّكر من 

النوع الثاني.
داء  عل�ى  يتعّرف�ون  المتعّلمي�ن  دع 
بس�يط  تقري�ر  خ�الل  م�ن  الس�ّكر 
داء  عل�ى  د  ش�دِّ بإع�داده.  يقوم�ون 
الس�ّكر من الن�وع الثان�ي وخطورته 

على جسم اإلنسان.

اِبحث في اإلنترن�ت عن العالقة بين 
الحرارة وحركة الجزيء.

دع المتعّلمي�ن يرّك�زون عل�ى تأثي�ر 
الح�رارة عل�ى حرك�ة الجزيئات من 
خ�الل بحث بس�يط يقومون ب�ه. ثّم 

ناقشهم فيه كنوع من اإلثراء.

التج�ارب  م�ن  مجموع�ة  �م  صمِّ
توّض�ح أّن الماّدة تحتف�ظ بخواّصها 
الطبيعي�ة كالل�ون والطع�م والرائحة 

بعد تغّير شكلها.
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الطعم:. 3
ر والملح. ف على بعض الموادّ ونميّز بينها من خالل طعمها، مثل السكّ نتعرّ

شكل (62)شكل (61)
الرائحة:. 4

نميّز بين بعض الموادّ من خالل رائحتها، مثل العطر والبصل.

شكل (64)شكل (63)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ر من خالل البحث في اإلنترنت واكتب بعض األسـطر عن أسباب  فْ على داء السـكّ تعرَّ
ر من النوع الثاني. داء السكّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اِبحث في اإلنترنت عن عالقة الحرارة بحركة الجزيئات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكفاي�ة العاّمة الثالثة: ربط األفكار العلمية والمحاوالت بالعمليات التكنولوجية والمنَتجات، من أجل 
حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

 الوحدة التعّلمية الثانية 
بات العناصر والمركَّ

بات  رموز العنا�سر والمركَّ
Symbols of elements and compounds

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

طة  يبّين كيف يبتكر نماذج مبسَّ
بات للعناصر والمركَّ

العمليات طة تمّثل  اِستقصاء نماذج مبسَّ
بات العناصر والمركَّ

يكتب رموز العناصر الشائعة 
والصيغ البسيطة

الحقائق التوّصل لرموز العناصر 
بات والمركَّ

يحّدد مع األدلة عدًدا من العناصر 
بات المتوّفرة المهّمة والمركَّ

القيم تحديد أكثر العناصر الهاّمة وأكثر 
بات المتوافرة المركَّ
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الماّدة والطاقة

الكفاي�ة العاّمة الثالثة: ربط األفكار العلمية والمحاوالت بالعمليات التكنولوجية والمنَتجات، من أجل 
حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

 الوحدة التعّلمية الثانية 
بات العناصر والمركَّ

بات  رموز العنا�سر والمركَّ
Symbols of elements and compounds

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

طة  يبّين كيف يبتكر نماذج مبسَّ
بات للعناصر والمركَّ

العمليات طة تمّثل  اِستقصاء نماذج مبسَّ
بات العناصر والمركَّ

يكتب رموز العناصر الشائعة 
والصيغ البسيطة

الحقائق التوّصل لرموز العناصر 
بات والمركَّ

يحّدد مع األدلة عدًدا من العناصر 
بات المتوّفرة المهّمة والمركَّ

القيم تحديد أكثر العناصر الهاّمة وأكثر 
بات المتوافرة المركَّ
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بات رموز العنا�سر والمركَّ

ز على  ناِقش المتعّلمين حول رموز العناصر، وركِّ
كيفي�ة كتابة الرمز، وتحديد رمز بعض العناصر مع 

توضيح سبب اختيار رمز كّل عنصر. 

ب؟ كيف تفّرق بين العن�شر والمركَّ

م�ن خالل ه�ذه الخطوات، يت�ّم التوّصل إلى أّن 
ب يتكّون م�ن عنصرين  العنص�ر ال يتج�ّزأ والمركَّ

مّتحدين أو أكثر.
األدوات: نموذج الجزيئات

الخطوات:
َضْع نموذج الجزيئات أمام المتعّلمين.   1
ُاطلب من كّل متعّلم أن يختار نموذًجا معيَّنًا.   2
عنص�ر    3 نم�وذج  يرس�مون  المتعّلمي�ن  دع 

الصوديوم ويكتبون على الرسم اسم العنصر.
دع المتعّلمي�ن يك�ّررون الخط�وات نفس�ها    4

لعنصر الكلور.
النموذجي�ن    5 المتعّلمي�ن لص�ق  ُاطل�ب م�ن 

�ب كلوري�د الصوديوم، مع  ليتمّث�ل لهم مركَّ
ب وكتابته. رسم اسم المركَّ

من خ�الل هذه الخطوات، يتعّلم المتعّلمون    6
العنص�ر  بي�ن  ويفّرق�ون  العناص�ر  رم�وز 

والمركَّب.
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بات  بـات رموز تعبّـر عنها وتدلّ عليها. تخيَّلْ شـكل رموز العناصـر والمركَّ للعناصـر والمركَّ
ل عمل العلماء؟ وكيف نستفيد منها؟ ية صورة الرموز؟ وكيف تسهّ وصيغها. ما هي أهمّ

شكل (65)

ات:  باستخدام نموذج الذرّ
ق بين العنصر والمركَّب؟ كيف تستطيع أن تفرّ

 
ة عنصـر الصوديوم (Na)، ثمّ ارسـم . 1 ن من النموذج شـكل ذرّ  كـوِّ

تصميمك.

ة عنصر الكلور (Cl)، ثمّ ارسم تصميمك.. 2 ن من النموذج شكل ذرّ كوِّ

م . 3  باسـتخدام نموذج الصوديـوم (Na) ونموذج الكلور (Cl) الـذي قمت بتصميمهما، صمِّ
مركَّب كلوريد الصوديوم (Na Cl)، ثمّ ارسم تصميمك.

ما الفرق بين العنصر والمركَّب؟
 

Symbols of elements and compounds äÉÑ scôªdGh ô°UÉæ©dG RƒeQ
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اإلجابات:

Cl    2  Na    1

Na Cl
   3

بات  نبِّه المتعّلمين إلى خطورة المركَّ
عل�ى العي�ن وكيفي�ة التص�ّرف عن�د 
بات  تع�ّرض العين ألحد ه�ذه المركَّ

أو العناصر.

العنا�سر لها رموز

يتعّلم المتعّلم كيفية كتابة الرموز والتعّرف عليها.
ر ع�ن مجموع�ة م�ن العناص�ر،  األدوات: مص�وَّ

الشاشة الذكية
الخطوات:

ُيطَل�ب من المتعّلم التع�ّرف فقط على رموز    1
العناصر.

يبح�ث المتعّلم عن اس�م العنص�ر الموجود    2
على الشاشة الذكية ويكتب رمزه.

يس�تكمل المتعّلم تعّرفه على جميع العناصر    3
الموجودة في النشاط.

اإلجابات:
1    
2    
3    
4     
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بات  نبِّه المتعّلمين إلى خطورة المركَّ
عل�ى العي�ن وكيفي�ة التص�ّرف عن�د 
بات  تع�ّرض العين ألحد ه�ذه المركَّ

أو العناصر.

العنا�سر لها رموز

يتعّلم المتعّلم كيفية كتابة الرموز والتعّرف عليها.
ر ع�ن مجموع�ة م�ن العناص�ر،  األدوات: مص�وَّ

الشاشة الذكية
الخطوات:

ُيطَل�ب من المتعّلم التع�ّرف فقط على رموز    1
العناصر.

يبح�ث المتعّلم عن اس�م العنص�ر الموجود    2
على الشاشة الذكية ويكتب رمزه.

يس�تكمل المتعّلم تعّرفه على جميع العناصر    3
الموجودة في النشاط.

اإلجابات:
1    
2    
3    
4     
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 Iô°TÉÑe É¡∏°ùZ Öéj ,á«FÉ«ª«μdG qOGƒª∏d ø«©dG ¢V qô©J óæY

 .AÉªdÉH

Y

.(MgO) اُرسم نموذج مركَّب أكسيد المغنيسيوم
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فـت على العناصر، مثل الهيدروجين والهيليوم والكربون والنحاس والكالسـيوم وغيرها  تعرّ
ة كيف تكتب رمز العنصـر؟ وهل لها  مـن العناصـر التي من حولنا. ولكن هل سـألت نفسـك مـرّ

مفاتيح تدلّ عليها؟ وهل أسماؤها ترمز إليها؟

اُكتب رمز عنصر «أكسجين» (Oxygen)؟ . 1
اُكتب رمز عنصر «هيدروجين» (Hydrogen)؟ . 2
اُكتب رمز عنصر «كربون» (Carbon)؟ . 3
4 ..(Hydrogen) «و عنصر «هيدروجين (Helium) «ميِّز بين رمز كلّ من عنصر «هيليوم

 

ف على . 1   يشـير كلّ رمـز إلى أحد العناصر، بحيث تسـهل دراسـة العنصر من خـالل التعرّ
خصائصه الكيميائية والفيزيائية.

2 ..(Capital letter) إذا كان رمز العنصر يتألّف من حرف واحد، يُكتَب بحرف كبير
3 . ،(Capital letter) ا ل كبيـرً   إذا كان رمـز العنصـر يتألّف من حرفيـن، يُكتَب الحرف األوّ

.(small letter) ا والحرف الثاني يُكتَب صغيرً

شكل (66)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

1

RƒeQ É¡d ô°UÉæ©dG

O

He هيليوم
H هيدروجين

H

C
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الطريق�ة  مجموع�ات  ف�ي  د  ح�دِّ
األنس�ب إليج�اد المعلوم�ات ع�ن 
ب�ات األكث�ر  أه�ّم العناص�ر والمركَّ
ا في قائمة،  لها تصاعديًّ وفرة، وس�جِّ

ثّم ناِقشها مع زمالئك.
حّدد مجموعة من العناصر وترتيبها 
ف�ي  ومناقش�تها  أهّميته�ا  بحس�ب 

الفصل.

112

رمز العنصراِستخدامات العنصراِسم العنصر

م في ملء المناطيد الهيليوم غاز خفيف يُستخدَ
Heوالبالونات.

م في الملح اليودي وأفالم اليود ر يُستخدَ مطهِّ
Iالتصوير.

م في النحاس فلزّّ جيّد لتوصيل الكهرباء يُستخدَ
Cuصناعة األسالك الكهربائية.

الفلزّّ السائل الوحيد عند درجة حرارة الزئبق
م في الترمومترات. Hgالغرفة، يُستخدَ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

 ΩhôÑdGh Qƒ∏μdG RÉZ πãe ,»°ù qØæàdG RÉ¡édG ≈∏Y á«FÉ«ª«μdG OGƒªdG ¢†©H ô qKDƒJ

.âjôÑμdG ó«°SÉcCGh

.(NaCl) اُرسم نموذج لمركَّب كلوريد الصوديوم

استخالص النتائج
Draw conclusions
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ة ال يمكن تبسـيطها أكثر  ة. فالعنصر عبارة عن مادّ بات هي أسـاس المادّ 1  العناصر والمركّ
من ذلك.

نت من اتّحاد عنصرين أو أكثر. ة كيميائية تكوّ 2 المركَّب الكيميائي هو مادّ
ن منها. فالماء السـائل مثالً ال  ـب تختلف عن صفات العناصـر التي يتكوّ 3  صفـات المركَّ
يشتعل وال يساعد على االشتعال، فيما يشتعل غاز الهيدروجين ويساعد غاز األكسجين 

على االشتعال.
تين أو أكثر، يمكن فصله بطرق بسيطة مثل الترشيح، التقطير،  4  المخلوط هو مزيج من مادّ

قمع الفصل، المغناطيس، وغيرها.
ا من الفراغ. ة هي كلّ ما له كتلة ويشغل حيّزً 5 المادّ

ا،  ـة ومتقاربة من بعضها بعضً ة متراصّ لبة هي التي تكـون فيها جزيئات المادّ 6  الحالـة الصُّ
لبة ذات شكل وحجم ثابتين. ة الصُّ وتكون المادّ

ا،  ة متقاربة مـن بعضها بعضً 8  الحالـة السـائلة هي الحالـة التي تكون فيهـا جزيئات المـادّ
ة السـائلة حجم ثابت وشكل يتغيّر  وتكون حركة الجزيئات فيها انسـيابية، ويكون للمادّ

ع فيه. ا لشكل الوعاء الذي توضَ تبعً
ة الحركة. ا حرّ ة متباعدة جد� 9 الحالة الغازيّة هي الحالة التي تكون فيها جزيئات المادّ

ة واحدة من العنصر وعلى اسم العنصر. 10 رمز العنصر يدلّ على ذرّ
نة لجزيء  ات العناصر المكوِّ 11  الصيغة الجزيئية للمركَّب تدلّ على اسم المركَّب وعدد ذرّ

واحد من المركَّب.

113

بات  د في مجموعات الطريقة األنسـب إليجاد المعلومات عن أهـمّ العناصر والمركَّ حـدِّ
ا في قائمة، ثمّ ناقِشها مع زمالئك. لها تصاعدي� األكثر وفرة، وسجّ
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Evaluation التقويم
السؤال األّول:

1     
2    
3    
4    

السؤال الثاني:
1     
2    
  وذلك ل�     3

4    
السؤال الثالث:

يمّثل الشكل )أ(  
يمّثل الشكل )ب(  
يمّثل الشكل )ج(  

السؤال الرابع:
يعّبر الشكل )أ( عن جزيء  

يعّبر الشكل )ب( عن جزيء  
يعّبر الشكل )ج( عن جزيء  

Evaluation التقويم
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ل: السؤال األوّ
أمامك رمزان للعنصرين التاليين، اُذكرهما:

الرمز H يدلّ على عنصر  . 1
الرمز He يدلّ على عنصر  . 2
؟  . 3 الً ف أوّ أيّ من العنصرين اكتُشِ
ما سبب كتابة رمز عنصر H ورمز عنصر He؟  . 4

السؤال الثاني:
.(H2O) نان األساسيان للماء إنّ عنصري األكسجين (O) والهيدروجين (H) هما المكوِّ

فْ على خواصّ الماء من خالل هذه التجربة: تعرَّ

ماذا يحدث لألكسجين المتصاعد عند تقريب شظية؟  . 1
ماذا يحدث للهيدروجين المتصاعد عند تقريب شظية؟  . 2
لة بغاز  . 3 اص معه أسطوانة محمَّ  يحمل الغوّ

وذلك لـ  
م غاز الهيدروجين في صناعة  . 4 يُستخدَ
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السؤال الثالث:
ة الثالث: تمثّل األشكال التالية حاالت المادّ

(ج)(ب)(أ)
يمثّل الشكل (  أ  )  
يمثّل الشكل (ب)  
يمثّل الشكل (  ج   )  

السؤال الرابع:
ها يعبّر عن جزيء مركَّب؟ أيّ من األشكال التالية يعبّر عن جزيء عنصر؟ وأيّ

(ج)(ب)(أ)
يعبّر الشكل (  أ  ) عن جزيء  
يعبّر الشكل (ب) عن جزيء  
يعبّر الشكل (  ج   ) عن جزيء  

لبة. الماّدة الصُّ

هيدروجين.
هيليوم.

هيدروجين.
اكتشاف الهيدروجين قبل الهيليوم.

يزداد االشتعال.

غاز األمونيا.

يفرقع.
يساعده على التنّفس.األكسجين

الماّدة السائلة.
الماّدة الغازية.

عنصر.
مرّكب.
مرّكب.



الوحدة التعّلمية الثالثة

ا�حماض والقلويات
Acids and alkalis

Acids in our daily life   األحماض في حياتنا اليومية

Acids around us  األحماض من حولنا

Neutralisation in solutions   ِاستكشاف التعادل في المحاليل

pH measuring   ِاختبار درجة الحموضة



الوحدة التعّلمية الثالثة

ا�حماض والقلويات
Acids and alkalis

Acids in our daily life   األحماض في حياتنا اليومية

Acids around us  األحماض من حولنا

Neutralisation in solutions   ِاستكشاف التعادل في المحاليل

pH measuring   ِاختبار درجة الحموضة
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الأحما�ص في حياتنا اليوميةالماّدة والطاقة

ح  بات في الوحدة السابقة، وضِّ بعد دراسة المركَّ
ب�ات حمضي�ة نتناولها في  للمتعّلمي�ن وج�ود مركَّ

طعامنا.
كيف تتعّرف على الأطعمة الحم�سية 

من دون تذّوقها؟

األدوات: قّطارة، ليمون، خّل، تمر هندي
الخطوات:

دع المتعّلمي�ن يضع�ون 4 قط�رات من عصير    1
.)pH( الليمون على ورقة تّباع الشمس أو

دعه�م يك�ّررون األم�ر نفس�ه مع س�ائل الخّل    2
والتمر الهندي.

اإلجابات:
1    
2    
3     

 

الكفاي�ة العاّم�ة األول�ى: البحث عن الظواه�ر والطرق والتغّير ف�ي الكائنات الحّية واألش�ياء غير الحّية 
باستخدام األدوات المناِسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

 الوحدة التعّلمية الثالثة 
األحماض والقلويات

 الأحما�ص في حياتنا اليومية
Acids in our daily life

 الأحما�ص من حولنا
Acids around us

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبّين كيف يستكشف الماّدة التي 
لها طعم حامض، وكيف تتّم إزالة 

الطعم الحامض
العمليات بات التي لها  اِستكشاف المركَّ

طعم حامض

يفّسر التعّرف على الحمض 
ومضاّد الحمض من خالل تغّير 

لون ورقة الدليل
الحقائق التعّرف على الحمض والقلوي

يتعّرف على الحمض الذي يضيف 
الحموضة إلى الغذاء ويساهم في 

حفظها
القيم تقدير قيمة حموضة الغذاء

يعّبر عن طرق استكشاف ما إذا 
ًبا باستخدام  كان المحلول مركَّ

المهارات والمعرفة المكتَسبة من 
ماّدة اللغة العربية

الربط
التعبير عن الحقائق الخاّصة 

ًبا  حول ما إذا كان المحلول مركَّ
باستخدام المهارات والمعرفة 
المكتَسبة من ماّدة اللغة العربية
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الأحما�ص في حياتنا اليومية

ح  بات في الوحدة السابقة، وضِّ بعد دراسة المركَّ
ب�ات حمضي�ة نتناولها في  للمتعّلمي�ن وج�ود مركَّ

طعامنا.
كيف تتعّرف على الأطعمة الحم�سية 

من دون تذّوقها؟

األدوات: قّطارة، ليمون، خّل، تمر هندي
الخطوات:

دع المتعّلمي�ن يضع�ون 4 قط�رات من عصير    1
.)pH( الليمون على ورقة تّباع الشمس أو

دعه�م يك�ّررون األم�ر نفس�ه مع س�ائل الخّل    2
والتمر الهندي.

اإلجابات:
1    
2    
3     
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ة. فملح الطعام ناتج  تحتلّ األحماض والقلويات مساحة كبيرة في التفاعالت الكيمائيّة المهمّ
عن تفاعل مركَّب حمضي مع مركَّب قلوي. تحتوي أطعمة كثيرة على األحماض مثل الحمضيات 
اح الـذي يحتوي على حمض الماليـك، واللبن على  التـي تحتـوي على حمض السـتريك، والتفّ
ا في البناء، وكذلك في تصنيع األسـمدة الزراعية  م كثيرً ا القلويات، فتُسـتخدَ حمض الالكتيك. أمّ

واألدوية.

؟ ل محلوالً متعادالً كيف تشكّ

حمضقلوي

شكل (67)

شكل (68)

ما فائدة مقياس درجة الحموضة (pH)؟

ف على طعم الموادّ الحامضة؟ كيف تتعرّ

شكل (69)

ا�حماض والقلويات 
Acids and alkalis

Matter and Energy الماّدة والطاقة
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نتنـاول يومي�ـا العديد مـن األطعمـة الالذعة، مثـل الليمون وغيرهـا، كما أنّ هنـاك الكثير من 
اح والفلفل والملفوف والطماطم، تحتوي على أنواع مختلفة  الفواكـه والخضار، كالبرتقال والتفّ

من األحماض.

أحضر قطّارة فيها عصير ليمون، وقطّارة أخر فيها القليل من الخلّ وأخر فيها سـائل التمر 
ر األمر نفسه مع  عْ 4 قطرات من عصير الليمون على ورقة تبّاع الشمس أو (pH)، وكرِّ الهندي. ضَ

سائل الخلّ والتمر الهندي.
1 . .(pH) عند وضع قطرات من الليمون على ورقة تبّاع الشمس أو

مالحظاتي:  
2 ..(pH) عند وضع قطرات من الخلّ على ورقة تبّاع الشمس أو

مالحظاتي:  
3 ..(pH) عند وضع قطرات من التمر الهندي على ورقة تبّاع الشمس أو

مالحظاتي:  
ر كيف؟ تستطيع أن تغيّر المذاق الحمضي لبعض األطعمة بطرق كثيرة. فكِّ

 

شكل (70)

ل ورقة  إنّ األحماض هي موادّ ذات طعم الذع، تحوّ
تبّاع الشـمس الزرقاء إلـى اللون األحمر، ومن األحماض 
حمـض الهيدروكلوريـك وحمـض الكبريتيـك وحمض 

الكربونيك.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

Acids in our daily life á«eƒ«dG ÉæJÉ«M »a ¢VÉªMC’G

أ
?É¡b qhòJ ¿hO øe á«°†ªëdG áª©WC’G ≈∏Y ± qô©àJ ∞«c

يميل لون ورقة تّباع الشمس إلى األحمر.
يميل لون ورقة تّباع الشمس إلى البرتقالي.
يميل لون ورقة تّباع الشمس إلى األخضر.

من خالل إضافة الملح أو السّكر.

الكفاي�ة العاّم�ة األول�ى: البحث عن الظواه�ر والطرق والتغّير ف�ي الكائنات الحّية واألش�ياء غير الحّية 
باستخدام األدوات المناِسبة والنماذج والمحاكاة والعروض.

 الوحدة التعّلمية الثالثة 
األحماض والقلويات

 الأحما�ص في حياتنا اليومية
Acids in our daily life

 الأحما�ص من حولنا
Acids around us

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبّين كيف يستكشف الماّدة التي 
لها طعم حامض، وكيف تتّم إزالة 

الطعم الحامض
العمليات بات التي لها  اِستكشاف المركَّ

طعم حامض

يفّسر التعّرف على الحمض 
ومضاّد الحمض من خالل تغّير 

لون ورقة الدليل
الحقائق التعّرف على الحمض والقلوي

يتعّرف على الحمض الذي يضيف 
الحموضة إلى الغذاء ويساهم في 

حفظها
القيم تقدير قيمة حموضة الغذاء

يعّبر عن طرق استكشاف ما إذا 
ًبا باستخدام  كان المحلول مركَّ

المهارات والمعرفة المكتَسبة من 
ماّدة اللغة العربية

الربط
التعبير عن الحقائق الخاّصة 

ًبا  حول ما إذا كان المحلول مركَّ
باستخدام المهارات والمعرفة 
المكتَسبة من ماّدة اللغة العربية
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الأحما�ص من حولنا

اكتش�اف األحم�اض  المتعّلمي�ن عل�ى  س�اعد 
والقلويات من خالل النشاط التالي.

ما هو الحم�ص؟ وما هو القلوي؟

األدوات: خّل، ماء، صابون سائل،  ثالث قّطارات، 
.)pH( ورقة تّباع الشمس أو

النتيجةمالحظاتي

  خّل

  ماء مقّطر

  صابون سائل

120

مـاذا يخطـر على ذهنك عندما تسـمع كلمـة حمض؟ يعتقد النـاس أنّ األحمـاض عبارة عن 
سـوائل يتصاعـد منها الدخـان، وتؤدّي إلى تآكل األجسـام عندما تقع عليها، مـا يعني أنّها خطرة 
ا. لكن ليسـت جميع األحمـاض كذلك، فمعظمنا يرغب في إضافـة القليل من الحمض إلى  جـد�

. طعامه، كالليمون أو الخلّ

شكل (71)

هل سبق لك أن استخدمت كاشف تبّاع الشمس؟ 
 كاشـف تبّاع الشـمس مفيد، يكون على شـكل شريط 
ورقي أو سائل. وهو صبغة يتغيّر لونها إلى األحمر مع 
ب ذلك  األحماض، وإلـى األزرق مع القلويـات. جرِّ

.(pH) على كاشف تبّاع الشمس أو

، ماء، صابون  ـعْ في كلّ واحـدة منها إحد المـوادّ التالية: خـلّ ـر ثـالث قطّارات، وضَ أحضِ
م ورقة تبّاع الشمس أو (pH) عليها. سائل، ثمّ استخدِ
النتيجةمالحظاتي

  خلّ

  ماء مقطّر

  صابون سائل

Acids around us ÉædƒM øe ¢VÉªMC’G

?…ƒ∏≤dG ƒg Éeh ?¢†ªëdG ƒg Ée

حمضأحمر

متعادلال يتغّير

قلويأزرق
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ال ت�دع األحم�اض تالم�س يدي�ك، 

مواد كاوية

فبعضها خطر  

122

ية األحماض:*  أهمّ
ية الحمضالحمض أهمّ

حمض 
الالكتيك

ن في العضالت أثناء التدريبات الرياضية  يتكوّ
المكثّفة. كما يوجد في الروب واللبن.

شكل (72)

حمض 
األسكوربيك

يعمل كمصدر لفيتامين C، ويتواجد في 
البرتقال والجوافة والطماطم.

شكل (73)

حمض 
الهيدروكلوريك

م في صناعة المنظِّفات الصناعية  يُستخدَ
راد طالؤها. وأسطح المعادن المُ

شكل (74)

حمض 
الكبريتيك

م في تركيب بطّاريات السيّارات وفي  يُستخدَ
تكرير البترول واأللياف الصناعية.

شكل (75)
ية القلويات:*  أهمّ

ية القلويالقلوي أهمّ

هيدروكسيد الدواء
المغنيسيوم

م في صناعة األدوية  يُستخدَ
ة لحموضة المعدة. شكل (76)المضادّ

أكسيد الكالسيومالصناعة
م في صناعة  يُستخدَ

األسمنت ومعالجة الماء 
شكل (77)وتقليل حموضة التربة.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

أ*
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بات الكيميائية؟ لماذا نستخدم أدلّة الكاشف على المركَّ
 
 
 
 
 
 
 
 

صفات األحماض وخصائصها:* 
ا.. 1 تتمتّع بمذاق حمضي قوي جد�
ل لون ورقة تبّاع الشمس إلى األحمر عند التفاعل معه. . 2 تحوّ

صفات القلويات وخصائصها:* 
ا وبملمس صابوني.. 1 تتمتّع بمذاق مرّ جد�
ل لون ورقة تبّاع الشمس إلى األزرق عند التفاعل معه.. 2 تحوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

*

مواد كاوية

  ¢ùeÓJ ¢VÉªMC’G ´óJ ’

.ô£N É¡°†©Ña ,∂jój
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اِفحص مشروبك:
فْ على األحماض التي أُضيفت إليها.  قات على حاويات المشـروبات، وتعرَّ اِقرأ الملصَ

ن مالحظاتك في الجدول التالي: ر ورقة تبّاع الشمس لفحصها، ودوِّ م مؤشِّ استخدِ
.∫ Ω 180 á©°ùdG

 .¢SÉfÉfC’G á¡μf ÜGô°T
,∂jôà°ùdG ¢†eÉM ,ôμ°S ,AÉe :äÉfƒμªdG

 π«ã«e »°ùcƒHôc ,á©«Ñ£∏d á∏KÉªªdG ¢SÉfÉfC’G á¡μf
 á¶aÉM OGƒe ,ê ø«eÉà«a ,ø«àμH ,Rƒ∏«∏°S

 ,(äGhõæH ΩƒjOƒ°U ,äÉHQƒ°S Ωƒ«°SÉJƒH)
.(ø«JhQÉcÉà«H) ¿ƒd

.á«YÉæ£°UE’G äÉ¡μædGh ¿GƒdC’G øe ∫ÉN .ôà°ùÑe

اِسم المشروب الغازي 
ة الحمضيةتأثيره على ورقتي تبّاع الشمسأو العصير اِسم المادّ
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الماّدة والطاقة

الكفاي�ة العاّمة الثانية: التفس�ير والتحليل للصفات والس�لوك والظواهر والعملي�ات في الكائنات الحّية 
ه. واألشياء غير الحّية من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

 الوحدة التعّلمية الثالثة 
األحماض والقلويات

 ِا�شتك�شاف التعادل في المحاليل
Neutralisation in solutions

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبّين كيف يشّكل محلواًل متعادال العمليات اِستكشاف التعادل في المحاليل

يفّسر أّنه عند معادلة الحمض 
بقلوي يتكّون الملح

الحقائق تفسير تكّون الملح

يدرك أّن درجة الحموضة مهّمة 
للجسم بخاّصة لعمل اإلنزيمات

القيم تقدير قيمة التعادل في المحاليل

ِا�شتك�شاف التعادل في المحاليل

من خ�الل التجرب�ة، سيكتش�ف المتعّلم�ون أّن 
األحماض والقلويات تصبح متعادلة، ما يعني أّنها 

.)pH( ال تؤّثر على ورقة تّباع الشمس أو
محلولي المتعادل

محل�ول  ج،  م�درَّ كأس  س�حاحة،  األدوات: 
الكبريتي�ك  حم�ض  الصودي�وم،  هيدروكس�يد 
تّب�اع  الفينونفثالي�ن، ورقت�ي  �ف، كاش�ف  المخفَّ

الشمس، موقد بنزن
الخطوات:

ج في خط�وات التجربة الكتش�اف متى    1 ت�درَّ
بات. يحدث تعادل للمركَّ

بعد تسخين الكوب، يبقى راسب أبيض.   2
اإلجابات:

1    
2    
3     

 
4    
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π«dÉëªdG »a ∫OÉ©àdG ±É°ûμà°SpGpG

من خـالل التجربـة، سيكتشـف المتعلّمـون أنّ 
األحماض والقلويات تصبح متعادلة، ما يعني أنّها 

.(pH) ال تؤثّر على ورقة تبّاع الشمس أو
∫OÉ©àªdG »dƒ∏ëee

محلـول  ج،  مـدرَّ كأس  سـحاحة،  األدوات: 
الكبريتيـك  حمـض  الصوديـوم،  هيدروكسـيد 
تبّـاع  ورقتـي  الفينونفثاليـن،  كاشـف  ـف،  المخفَّ

الشمس، موقد بنزن
الخطوات:

ج في خطـوات التجربة الكتشـاف متى .  1 تـدرَّ
بات. يحدث تعادل للمركَّ

بعد تسخين الكوب، يبقى راسب أبيض..  2
اإلجابات:

1  . 
2  . 
3  . 

 
4  . 
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    .           

.            

(78) 
               

.  

        (10 mL)     
.      (10 mL)  

10 mL

 

1 ..         
  :

 

Neutralisation in solutions π«dÉëªdG »a ∫OÉ©àdG ±É°ûμà°SpG

∫OÉ©àªdG »dƒ∏ëe
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2 .            
.    

  :
 

.mL   :   
3 .       

  :
 

4 ..        
  :

 
  +     +  :

يعطي كاشف الفينونفثالين اللون األحمر.

المحلـول الناتج محلول متعـادل ألن ورقة 
تبّاع الشمس لم يتغيّر.

يبقى راسب أبيض.

ا. أصبح كاشف الفينونفثالين ورديً
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الكفاي�ة العاّمة الثالثة: ربط األفكار العلمية والمحاوالت بالعمليات التكنولوجية والمنَتجات، من أجل 
حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

 الوحدة التعّلمية الثالثة 
األحماض والقلويات

 ِاختبار درجة الحمو�سة
pH measuring

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبّين كيف يختبر حموضة 
المحلول باستخدام مقياس 

(pH( الحموضة
العمليات (pH( اِختبار

يفّسر مقياس الحموضة الحقائق تفسير مقياس الحموضة

يفّسر خطورة االستخدام الخطأ 
لألحماض والقلويات، وكيفية 

التعامل مع ما ينسكب منها على 
طاولة المختبر أو على الجلد

القيم تعداد احتياجات السالمة المرتبطة 
باألحماض والقلويات

تناول مل�ح الطعام بكثرة يرفع ضغط 
الدم.

إّن درج�ة الحموض�ة مهّم�ة لجس�م 
اإلنس�ان ولعمل اإلنزيم�ات. اِبحث 
اإلنزيم�ات  ع�ن  اإلنترن�ت  عل�ى 
وأهّميته�ا لجس�م اإلنس�ان، واكتب 
بع�ض اإلنزيم�ات التي تعم�ل على 

أّس هيدروجيني معّين.
وّج�ه المتعّلمين إل�ى أهّمية األمالح 

لإلنزيمات.
126

هل تحبّ أن تضيف الملح إلى طعامك؟ * 
حتّـى لو لم تفعل ذلك بنفسـك، فهو موجـود في غالبية األطعمة التـي تتناولها، اُنظر إلى 
ا فيها. يُضاف الملح إلى غذائنا  قـات المثبَّتـة على أغلفة وعلب األطعمة، تجده مدرجً الملصَ

إلكسابه النكهة، كما يساعد على حفظ الطعام من الفساد.

شكل (79)

حقائق غذائية
(الوجبة) الحصة  حجم 

الحصص لكل وعاء
1 كوب (30 جرام)
تقريًبا  10

الكمية لكل حصة

110 السعرات من الدهن 17السعرات 

القيمة اليومية %

2 جم الكلية  % 3الدهون 

ــــــــعــــــــة 0  ــــــــشــــــــب دهــــــــــــــــــــــــــون م
جم 

0 %

0,5 جم دهون متحولة 
0 مجم % 0كوليسترول 

% 12صوديوم 280 جم

الكربوهيدرات الكلية 22 جم
3 جم ألياف غذائية 

7 %
12 %

سكريات 1 جم
3 جم بروتين 

A C%10فيتامين  %20 فيتامين 

%45 حديد%4كالسيوم

ن نتيجـة تفاعل حمض الكبريتيـك المخفَّف  ـب الكيميائـي الجديد الـذي تكوّ إنّ المركَّ
م في الكثير من األمور، منها  وكربونات الصوديوم هو ملح كبريتات الصوديوم الذي يُسـتخدَ
صناعة عجينة الورق (kraft pulp)، والمنظِّفات المنزلية باإلضافة إلى صناعة الزجاج، فهو 
اعات الهواء الصغيرة من الزجاج المصهور، فضالً عن اسـتخدامه في معالجة الماء،  يزيل فقّ

فهو يزيل الكلور ويطرد الغازات.

شكل (80)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

*
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ا عن أضرار ملح الطعام على جسم اإلنسان. اُكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 

ـة لجسـم اإلنسـان ولعمل اإلنزيمـات. اِبحث علـى اإلنترنت  إنّ درجـة الحموضـة مهمّ
يتها لجسـم اإلنسـان، واكتب بعض اإلنزيمات التي تعمل على أسّ  عن اإلنزيمات وأهمّ

هيدروجيني (pH) معيَّن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ΩódG §¨°V ™aôj IôãμH ΩÉ©£dG í∏e ∫hÉæJ
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الماّدة والطاقة

الكفاي�ة العاّمة الثالثة: ربط األفكار العلمية والمحاوالت بالعمليات التكنولوجية والمنَتجات، من أجل 
حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

 الوحدة التعّلمية الثالثة 
األحماض والقلويات

 ِاختبار درجة الحمو�سة
pH measuring

 معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبّين كيف يختبر حموضة 
المحلول باستخدام مقياس 

(pH( الحموضة
العمليات (pH( اِختبار

يفّسر مقياس الحموضة الحقائق تفسير مقياس الحموضة

يفّسر خطورة االستخدام الخطأ 
لألحماض والقلويات، وكيفية 

التعامل مع ما ينسكب منها على 
طاولة المختبر أو على الجلد

القيم تعداد احتياجات السالمة المرتبطة 
باألحماض والقلويات
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ِاختبار درجة الحمو�سة

ح أهّمية معرفة درجة الحموضة. وضِّ
درجة حمو�سة المحاليل

الحموض�ة  درج�ة  مقي�اس  جه�از   األدوات: 
)pH meter(، ليم�ون، خ�ّل، ش�امبو أطف�ال، ماء 

مقطَّر
 

دع المتعّلمين يكتش�فون من خ�الل الجدول أّن 
هن�اك اختالًفا في درجة الحموضة بين المواّد التي 

نستخدمها.
هل تختلف درجة الحمو�سة في 

محاليل مائية مختلفة؟

الحموض�ة  درج�ة  مقي�اس  جه�از   األدوات: 
)pH meter(، ماء مقطَّر، ماء الصنبور، ماء البحر، 

ماء من زجاجة معدنية
 

ر أسباب االختالف الذي ظهر في المحاليل 	   فسِّ
المائية.
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اِختالف درجة حموضة المحاليل* 
ف  تعلّمت أنّ األحماض موجودة في كلّ مكان من حولنا، وأنّ الطريقة المتعارف عليها للتعرّ
علـى هذه األحماض هي اسـتخدام ورقة تبّاع الشـمس. ولكن كيف نعـرف أنّ درجة الحموضة 

تختلف من محلول إلى آخر؟ هل لديك فكرة عن ذلك؟
ب الموضوع أكثر، هل تعتقد أنّ حموضة  ا أكثر من الالزم؟ لنقرّ هل شربت حليبًا وكان حامضً

ق من ذلك؟ جة؟ كيف يمكنك التحقّ ة طويلة خارج الثالّ ك لمدّ الحليب تزداد إذا تُرِ

شكل (81)

ل درجة حموضة المحاليل التالية. م جهاز قياس درجة الحموضة (pH meter) وسجِّ اِستخدِ

نوع المحلول
ماء مقطَّرشامبو أطفالخلّعصير الليمون

قيمة درجة 
الحموضة

الحدّ األعلى الذي ظهر هو   . الحدّ األدنى الذي ظهر هو  

pH measuring á°VƒªëdG áLQO QÉÑàNpG

π«dÉëªdG á°VƒªM áLQO
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ل درجة حموضة المحاليل التالية. م جهاز قياس درجة الحموضة (pH meter) وسجِّ اِستخدِ

نوع المحلول
ماء من زجاجةماء البحرماء الصنبورماء مقطَّر

 معدنية
قيمة درجة 
الحموضة

. الحدّ األدنى الذي ظهر هو   الحدّ األعلى الذي ظهر هو  
ر أسباب االختالف الذي ظهر في المحاليل المائية. فسِّ

 
ô uμa

?ÉæJÉ«M »a É vª¡e á°VƒªëdG áLQO ¢SÉ«≤e ô nÑà© oj GPÉªd

ز إلى  رمَ ة الحمض والقلـوي. يُ يمكنـك اسـتخدام مقياس درجة الحموضة لكشـف حـدّ
ى باإلنجليزية  ـا بالرقـم الهيدروجيني و تسـمّ درجـة الحموضـة بالرمـز (pH)، وتُعرف أيضً

ج من 0 إلى 14. Power of Hydrogen. إنّ درجة الحموضة هي عبارة عن مقياس مدرَّ

Ö«∏M 
GOƒ°U

õ«ÑÿG   

منظِّف أفران
مزيل ألوان

أمونيا
صابون

ماء نقيصودا الخبيز
حليب

موز
طماطم

عنب
ليمون

عصارة المعدة
بيض

13 141211109876543210
متعادل حمضيقلوي

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

?áØ∏àîe á«FÉe π«dÉëe »a á°VƒªëdG áLQO ∞∏àîJ πg

يسّجل المتعّلم قراءة الرقم لكّل محلول.

الحمضي�ة  أو  القلوي�ة  العناص�ر  بس�بب 
الموجودة في محاليل الماء المختلفة.

يسّجل المتعّلم قراءة الرقم لكّل محلول.

درجة الحمو�سة من حولنا

القلوياتاألحماض
حليب، موز، طماطم، 
عنب، ليمون، عصارة 

المعدة

بيض، صودا الخبيز، 
صابون، أمونيا، مزيل 

ألوان، منّظف أفران
1    
2    
تمتل�ك الم�واّد الحمضية قيم�ة pH أقّل من    3

  ، وكّلم�ا قّلت قيم�ة pH للحمض 
كّلما   قّوته.

تمتل�ك الم�واّد القلوي�ة قيم�ة pH أكب�ر من   4
  ، وكّلم�ا زادت قيم�ة pH للقلوي 

كّلما   قّوته.
درجة الحمو�سة في محاليل المختبر

 
 

من خالل النتائج، أرِشد المتعّلمين 
عل�ى  نحاف�ظ  أن  يج�ب  أّن�ه  إل�ى 

أجسامنا من المواّد الحمضية.

ُاكت�ب تقري�ًرا بس�يًطا ع�ن خط�ورة 
عل�ى  والقلوي�ات  األحم�اض 

أجسامنا.
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درجة الحمو�سة من حولنا

القلوياتاألحماض
حليب، موز، طماطم، 
عنب، ليمون، عصارة 

المعدة

بيض، صودا الخبيز، 
صابون، أمونيا، مزيل 

ألوان، منّظف أفران
1    
2    
تمتل�ك الم�واّد الحمضية قيم�ة pH أقّل من    3

  ، وكّلم�ا قّلت قيم�ة pH للحمض 
كّلما   قّوته.

تمتل�ك الم�واّد القلوي�ة قيم�ة pH أكب�ر من   4
  ، وكّلم�ا زادت قيم�ة pH للقلوي 

كّلما   قّوته.
درجة الحمو�سة في محاليل المختبر

 
 

من خالل النتائج، أرِشد المتعّلمين 
عل�ى  نحاف�ظ  أن  يج�ب  أّن�ه  إل�ى 

أجسامنا من المواّد الحمضية.

ُاكت�ب تقري�ًرا بس�يًطا ع�ن خط�ورة 
عل�ى  والقلوي�ات  األحم�اض 

أجسامنا.
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ل أسماء الموادّ الحمضية والقلوية في الجدول التالي. ناقِش زمالءك حول الرسم السابق وسجِّ
القلوياتاألحماض

  

اِستنتِج من الجدول:
1 . .( أين يتواجد أقو حمض في الصورة؟ ( 
2 ..( أين يتواجد أقو قلوي في الصورة؟ ( 
 تمتلـك الموادّ الحمضيـة قيمة pH أقلّ من   ، وكلّما قلّت قيمة pH للحمض كلّما  . 3

ته.    قوّ
 تمتلـك المـوادّ القلوية قيمـة pH أكبر من    ، وكلّما زادت قيمـة pH للقلوي كلّما . 4

ته.    قوّ

ل درجة حموضة المحلولين التاليين. م جهاز قياس درجة الحموضة (pH) وسجِّ اِستخدِ

نوع المحلول
 

حمض الهيدروكلوريك
 

هيدروكسيد الصوديوم
pH قيمة  

ف حمض الهيدروكلوريك إلى أنبوب يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم. أضِ
ر. اُلمس األنبوب، بم تشعر؟ فسِّ

 

ÉædƒM øe á°VƒªëdG áLQO

ôÑàîªdG π«dÉëe »a á°VƒªëdG áLQO

131

 ô«ãμdG Ö qÑ°ùJ É¡JOÉjõa ,ÉæeÉ°ùLCG »a áæ q«©e á°VƒªM áÑ°ùf ≈∏Y á¶aÉëªdG Öéj

.¢VGôeC’G øe

ا بسيطًا عن خطورة األحماض والقلويات على أجسامنا. اُكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصورة )1(.
الصورة )13(.

زادت

زادت

 يس�ّجل المتعّل�م ق�راءة الرق�م ل�كّل محل�ول.
أشعر بارتفاع درجة حرارة األنبوب.

)7(

)7(



126

اِبحث على اإلنترنت عن اإلجراءات 
السليمة إذا انسكب حمض أو قلوي 

على طاولة المختبر.
دع المتعّلمي�ن يبحث�ون ع�ن كيفي�ة 
التعام�ل مع األحم�اض والقلويات 

في المختبر.

132

اِبحـث على اإلنترنت عن اإلجراءات السـليمة إذا انسـكب حمـض أو قلوي على طاولة 
المختبر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخالص النتائج
Draw conclusions
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1 صفات األحماض وخصائصها:
ا.*  تتمتّع بمذاق حمضي قوي جدً
تمتلك القدرة على التفاعل مع القلويات لتكوين ماء وملح.* 
ل لون ورقة تبّاع الشمس إلى األحمر عند التفاعل معه.*  تحوّ
تمتلك درجة الحموضة أقلّ من (7).* 

2 صفات القلويات وخصائصها:
ا وبملمس صابوني.*   تتمتّع بمذاق مرّ جد�
ل لون ورقة تبّاع الشمس إلى األزرق عند التفاعل معه.*  تحوّ
 تمتلـك درجـة الحموضـة أكثر مـن (7)، وعندمـا تصل إلـى درجـة (14)، تبلغ أعلى * 

مستويات تركيزها.

ن نتيجة تفاعـل حمض الكبريتيـك المخفَّف  ـب الكيميائـي الجديـد الذي تكـوّ 3  إنّ المركَّ
وكربونات الصوديوم هو ملح كبريتات الصوديوم.

ة الحمض والقلوي. م مقياس درجة الحموضة (pH meter) لكشف حدّ 4  يُستخدَ

الهيدروجينـي  بالرقـم  ـا  أيضً ف  وتُعـرَ  ،(pH) بالرمـز  الحموضـة  درجـة  إلـى  ـز  رمَ 5  يُ
.(Power of Hydrogen)
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Evaluation التقويم
السؤال األّول:

القلوياتاألحماضوجه المقارنة

قابضالذعالطعم
ر تّباع  مؤشِّ

الشمس
تزّرقتحّمر

 درجة 
الحموضة

أكبر من 7أقّل من 7

حمض مثال
الهيدروكلوريك

هيدروكسيد 
الصوديوم

السؤال الثاني:
رقم )1(  	 
رقم )2(  	 
رقم )3(  	 

Evaluation التقويم
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ل: السؤال األوّ
ن بين األحماض والقلويات بحسب الجدول التالي: قارِ

القلوياتاألحماضوجه المقارنة
  الطعم

ر تبّاع الشمس   مؤشِّ
  درجة الحموضة

  مثال

السؤال الثاني:
أمامك أنابيب اختبار على الشكل التالي:

(1)(2)(3)
محلول الصودا الكاويةماء الجيرحمض الكبريتيك

د أيّ ورقة من أوراق تبّاع الشمس ستتأثر عند وضعها في كلّ من األنابيب: حدِّ
رقم (1)  * 
رقم (2)  * 
رقم (3)  * 

أحمر.

أزرق.

أزرق.
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السؤال الثالث:

القائمة )ب(القائمة )أ(
pH = 14قلوي قوي
pH = 7محلول متعادل

السؤال الرابع:
  
 
 

السؤال الخامس:
pH14131211109876543210
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السؤال الثالث:
ـب لها في  مـن خالل قيمة درجـة الحموضة (pH) في القائمـة (أ)، اُكتب نوع المحلول المناسِ

القائمة (ب):
القائمة (ب)القائمة (أ)
pH = 14 
pH = 7 

السؤال الرابع:
د نوع المحاليل التالية: حدِّ

حمض الكبريتيك.* 
 

كبريتات الصوديوم.* 
 

هيدروكسيد الصوديوم. * 
 

السؤال الخامس:
بة: اُدرس الرسم التالي ثمّ امأل الفراغات بالكلمات المناسِ

pH14131211109876543210

   

 حمض الكبريتيك )حمضي(. 
 كبريتات الصوديوم )ملح(.

هيدروكسيد الصوديوم )قلوي(.

تزداد قّوة الحمضتزداد قّوة القلوي متعادل



وحدة
ا�رض والفضاءا�رض والفضاء
Earth and SpaceEarth and Space

 :   
Soil  



التربة



الوحدة التعّلمية ا�ولى

التربةالتربة
Soil

    Components of soil

    Types of soil

    Agricultural soil

    Green Kuwait
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ا�رض والفضاء

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
التربة

áHôàdG äÉf uƒμe
Components of soil

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيف يستكشف تركيب
التربة العمليات اِستكشاف تركيب التربة

ن  ية كلّ مكوّ يشرح تركيب وأهمّ
نات التربة من مكوِّ الحقائق ن  ية كلّ مكوِّ شرح تركيب وأهمّ

نات التربة من مكوِّ

ية أجزاء التربة للزراعة يبيّن أهمّ القيم تقدير قيمة التربة للزراعة

يعبّر عن طرق استكشاف أجزاء 
التربة الدبالية من خالل استخدام 

بة  المعرفة والمهارات المكتسَ
ة التربية  في تصميم نماذج من مادّ

الفنّية

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بأجزاء التربة الدبالية من خالل 
استخدام المعرفة والمهارات 

بة في تصميم نماذج من  المكتسَ
ة التربية الفنّية مادّ
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áHôàdG äÉf uƒμee

التاليـة  القرآنيـة  اآليـات  بعـرض  الـدرس  اِبـدأ 
 h  g تعالـى:�  يقـول  للـدرس:  كمدخـل 
 �p  o  n  m  l  k  j  i

سورة الواقعة : ٦٣ و٦٤.
L K J I H G﴿ :قـال تعالـى
U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  
_ ` b a﴾ سورة القصص : ٣٨.

ناقِش المتعلّمين في مد اسـتفادة اإلنسـان من 
التربـة من خالل اآليات السـابقة. ثمّ ناقِشـهم في 
زهم لمعرفة  مـا يعرفونه عن التربـة وصفاتهـا. حفِّ

صفات أخر للتربة من خالل إجراء النشاط.
áHôàdG äÉf uƒμe ∞ p°ûàcpGpG

المدرسـة  حديقـة  إلـى  المتعلّميـن  اِصطحـب 
ازات وأخذ عيّنة من التربة  واطلـب منهم لبس القفّ
ها  ة فيها مـاء واطلب منهـم رجّ ووضعهـا فـي جـرّ
وتركهـا لفترة. وعنـد العودة إلـى المختبر، اُطلب 

منهم رسم ما يرونه.
مالحظاتي:  .  2

 
ر السبب:   فسِّ
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:  
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 :  
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Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
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 :  

      .            
          .    
              
.            

             
.(   )    

ô uμa
?áHôàdG ´GƒfCG ∞∏àîJ πg

ô uμa
 IOhO πãe áHôàdG »a ¢û«©J âæc ƒd
 áHôàdG πμ°T ¿ƒμ«°S ∞«μa ,¢VQC’G

?É¡«a ¢û«©J »àdG

ô uμa
 áª«¶©dG ájB’G √òg ø«H §HGôdG Ée
?áHôàdG äÉbÉ£fh Iô≤ÑdG IQƒ°S øe

e

Earth and Space ا�رض والفضاء

SoilSoil التربة التربة
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 .       

2 .:      

      ( )
.

       ( )
.   

.      ( )

  :
  .  

Components of soil áHôàdG äÉf uƒμe

áHôàdG äÉf uƒμe ∞ p°ûàcpG

ن طبقـات مختلفة، وجود  تكوّ  
بقايا نباتات طافية على الماء، إلخ… 

ة طبقات. ن التربة من عدّ تتكوّ
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صورة تقريبية لما قد يرسمه المتعلّمون:.  3

 qºK áHôàdG äÉbÉ£f ∫ƒM É kª∏«a ó pgÉ°T
.í«ë°üdG É¡fÉμªH äÉfÉ«ÑdG pπ p°U

T
U

التربـة. نطاقـات  ـح  يوضّ ـا  فيلمً أُعـرض 
م مع المتعلّمين إسـتراتيجية مثـال التكتّل  اِسـتخدِ
لتسجيل ما تعلّموه من الفيلم حول نطاقات التربة، 
مون أمثلة  هـم يحلّون النشـاط ويقدّ عْ وبعـد ذلك دَ

على الكائنات الحيّة التي تعيش فيها.

األساس الصخري

الدبال

التربة

الفتات األمّ
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3 ..     

 

 

(83) 

.í«ë°üdG É¡fÉμªH äÉfÉ«ÑdG pπ p°U qºK áHôàdG äÉbÉ£f ∫ƒM É kª∏«a ó pgÉ°T
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هم *  عْ  اُعـرض عليهم الرسـم البياني التالـي ودَ
دقائـق)  مجموعـات (10  ضمـن  يتناقشـون 
السـتقراء الرسـم البيانـي وتسـجيل البيانات 

نات تربة مثالية. لمكوِّ

الموادّ العضوية 5% 

الهواء 25% 
الماء 25% 

المعادن 45% 

ه  هـل تختلـف تلـك النسـب فـي حـال 
تغيّر التربة؟

تختلف تلك النسب بحسب نوع التربة.

ستالحظ أنّ النسب تختلف في توزيع 
لبة والمسامّ في التربة السيّئة  الموادّ الصُّ

الصرف إلى %45 ماء، %45 معادن، 5% 
هواء، %5 موادّ عضوية

ستالحظ أنّ النسب تختلف في توزيع 
ة  لبة والمسامّ في التربة المتراصّ الموادّ الصُّ
إلى %25 ماء، %69 معادن، %5 هواء، 1% 

موادّ عضوية
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.             

(84) 

25%  (    )
25%  ( )

5%   (  )

 

  

 

(85) 

ô uμa
 ∫ÉM »a Ö°ùædG ∂∏J ∞∏àîJ πg

?áHôàdG ô q«¨J
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 ± qô©ààd ¢VQC’G IOhO QÉ°ùe q§N º°SQoG
.¬«a ¢û«©J …òdG ¿ÉμªdG ≈∏Y

oG
Y

دع المتعلّمين يرسمون المتاهة التالية ثمّ ناقِشهم 
فوا على مكان عيشها.  في مسار دودة األرض ليتعرّ
واسـألهم: «لمـاذا تعيـش الدودة فـي الدبال؟ هل 

تفيد الدودة التربة؟»

ح حركة الدودة وفائدتها للتربة. ا يوضّ اُعرض فيلمً
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∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

 
 

 

.¬«a ¢û«©J …òdG ¿ÉμªdG ≈∏Y ± qô©ààd ¢VQC’G IOhO QÉ°ùe q§N º°SQoG
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ازات عند تفحّص التربة. م قفّ اِستخدِ

ق صورة نبتة في منزلك. ألصِ

ية  ـح أهمّ اُرسـم خريطـة ذهنية توضّ
أجـزاء التربـة الزراعيـة بالنسـبة إلى 

النباتات.
ذهنيـة  خريطـة  المتعلّمـون  يرسـم 
نات التربة الزراعية  ية مكوِّ تشمل أهمّ
وهـي: الرمـال والحصـى الصغيـرة 
وحبيبـات دقيقـة ناعمـة مـن الطين 

والدبال.

ح أجـزاء التربة  م مزهريـة توضّ صمِّ
 ة أخر الدباليـة باأللـوان أو أيّ مادّ

ضها بأسلوب فنّي. واعرِ
اترك للمتعلّم حريّة التلوين أو لصق 

موادّ على الرسم.
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ô uμa
?áYGQõ∏d Ióq«L á«YGQõdG áHôàdG π©éj …òdG Ée

(86) 

       
       
        
        
         
   .     
       

            .   
      .         

.          

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

.     

.áHôàdG ¢ü qëØJ óæY äGRÉ qØb Ω póîà°SpG
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.           

             
.
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ا�رض والفضاء

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
التربة

áHôàdG ´GƒfCG
Types of soil

á«YGQõdG áHôàdG
Agricultural soil

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يعلّل اعتبار التربة الدبالية أفضل 
أنواع التربة للزراعة العمليات اِستكشاف أنسب أنواع التربة 

للزراعة

يقارن التربة الزراعية مع أنواع 
التربة األخر الحقائق المقارنة بين أنواع التربة الثالث

يعبّر عن أسباب المحافظة على 
التربة من التدمير القيم ية والطرق الالزمة  الوعي بأهمّ

للمحافظة على التربة

ية  يعبّر عن طرق استكشاف أهمّ
الزراعة من خالل استخدام 

بة في  المعرفة والمهارات المكتسَ
تطوير الهوايات واالهتمامات 

واالقتداء بالسيرة النبوية من مادّتي 
مهارات الحياة والتربية اإلسالمية

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
ية الزراعة من خالل استخدام  بأهمّ
بة في  المعرفة والمهارات المكتسَ

تطوير الهوايات واالهتمامات 
واالقتداء بالسيرة النبوية من مادّتي 
مهارات الحياة والتربية اإلسالمية
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áHôàdG ´GƒfCGCG

ا  اِبـدأ بعرض فيلـم أو صـور عن الكويـت قديمً
ر المتعلّمين حول  تظهر السـكك القديمـة، وحـاوِ
ـا وهـي الخبـاري أو  ظاهـرة كانـت تحـدث قديمً
المطينة. ناقِشـهم في سـبب حدوث هـذه الظاهرة 
ـب الماء  ـا حاليا في مناطق في الكويت وترسّ أيضً
فـي بعـض المناطـق دون غيرهـا. دع المتعلّميـن 

لون توقّعاتهم. يسجّ
ن بـرك مائية فـي أماكن  م  مـا سـبب تكـوّ
نها في أماكن أخر؟ معيّنة وعدم تكوّ

ـد منها علميا  ناقِـش توقّعاتهم واذكر ضرورة التأكّ
بالتجريب.

»qæÑdG õæμdGG

هة  عْ في الفوّ اِقطع قناني بالستيكية مستهلَكة وضَ
ا  ا مختلفً عْ في كلّ واحدة نوعً قطعة من القطن ثمّ ضَ
ا في القنانـي الثالث وانتظر  عْ بـذورً مـن التربة. ضَ
ا. ال تنسَ أن تسـقي عيّنات الـزرع الثالث  أسـبوعً
ل مالحظاتك. ية الماء نفسها، ثمّ سجِّ كلّ يوم بكمّ

وجه المقارنة

دبالية رملية طينية نوع التربة
نموّ جيّد نموّ عادي نموّ ضعيف نموّ البذور

طة متوسّ كبيرة قليلة
ية الماء  كمّ

ع في  المتجمّ
قعر القنّينة
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Types of soil áHôàdG ´GƒfCG

» qæÑdG õæμdG

 فـي اعتقـادك، أيّ مـن أنـواع التربـة السـابقة * 
إجابتـك. ـر  فسِّ ي؟  البنـّ الكنـز  عليـه  يُطلَـق 

 
 
 
 
 
 

كلّ  وتقـوم  نتائجهـم  لون  يسـجّ المتعلّميـن  دع 
مجموعـة بعـرض نتائجهـا للتأكيـد علـى النتيجة 
الصحيحة. ثمّ ينتقل المتعلّمون إلى النشاط التالي 
د من نسـبة الهواء المتواجد بين جزيئات كلّ  للتأكّ

نوع من التربة.

التربة الدبالية - السبب: بيئة خصبة لنموّ 
النباتات التي نحتاج إليها وهي تتميّز: 

1- بتهوية جيّدة. 
 . 2- باِحتفاظها بالماء معتدالً

طة للماء.  3- بنفاذيتها المتوسّ
4-  بخصوبتها العالية.
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 ô«HÉîªdG q…CG »a :∑AÉbó°UCG sóëJ
?ôÑcCG AGƒ¡dG á« qªc ¿ qƒμàà°S á«dÉàdG

J
G

1  . 
2  . 

 
 
 لتكون التجربة صحيحة، أيّ الشـروط التالية * 

يجـب أن تبقـى علـى نفـس المقـدار: حجم 
ية الماء؟ ية التربة، كمّ المخبار، نوع التربة، كمّ
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        (humus) 
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∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

?ôÑcCG AGƒ¡dG á« qªc ¿ƒμà°S ô«HÉîªdG q…CG »a :∑AÉbó°UCG sóëJ

ية الماء. كمّ

التربة الرملية.
تبلـغ نسـبة الحبيبات الخشـنة فيهـا %50 ما 
يجعل الفراغات بين حبيباتها كبيرة ونفاذيتها 

للماء عالية. وتمتاز بقلّة احتفاظها بالماء.
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 πH ,É¡H ΩÉªàg’G »æ©J ’ AÉªdG IOÉjõa .AÉªdG øe áÑ p°SÉæe á« qªμH äÉYhQõªdG p≥°SpG

.äÉJÉÑædG äƒe ≈dEG … qODƒJ ób

 

 
صخر

تجوية

 

نات التربة: معادن - هواء - ماء - موادّ عضوية مكوّ

اِختالط الفتات الصخري بالموادّ العضوية

تفكّك الصخر
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á«YGQõdG áHôàdGG

ناتها  اِسـترجع مـع المتعلّمين أنواع التربـة ومكوّ
من خالل بطاقات، صور، إلخ.

دع المتعلّميـن يتخيّلون لو كانـوا دودة األرض، 
واسألهم: «في أيّ نوع من أنواع التربة ستعيشون؟»

¢VQC’G IOhO â«HH

اُرسم حجم 
حبيبات التربة

دباليةطينيةرمليةنوع التربة
طقليلكبيرحجم الحبيبات متوسّ

طةقليلةكبيرةالمسافة بين الحبيبات متوسّ
رتِّب أنواع التربة تصاعديا 
132بحسب حجم حبيباتها

ا إلى النشاط السابق، التربة التي اختارتها  اسـتنادً
الدودة هي   

قـد يلصـق المتعلّمون عيّنـات من التربـة بدالً من 
الرسم.

دع المتعلّمين يقيّمون مجموعاتهم باستخدام
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Agricultural soil á«YGQõdG áHôàdG

¢VQC’G IOhO â«H

ك. ج - شارِ ر - زاوِ إستراتيجية فكِّ
اِسأل المتعلّمين: «هل يمكن تحسين التربة الرملية 
والطينية؟» كسـؤال تحفيز للدروس القادمة. يمكن 
ح أمثلة  م لتوضّ االسـتعانة بألعاب إلكترونية تُستخدَ

كِر في الجدول السابق. على ما ذُ

الدبالية.
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ح دورك  ق أو ارسم صورة توضّ ألصِ
في الحفـاظ على التربة مـن التدمير 

في البرّ خالل فترة التخييم.

ية الزراعة. ا عن أهمّ اُكتب آية قرآنية أو حديثًا شريفً
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ا�رض والفضاء

ة الثالثة: ربط األفكار العلميـة والمحاوالت بالعمليات التكنولوجية والمنتَجات من أجل  الكفايـة العامّ
حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
التربة

AGô°†îdG Éæàjƒc
Green Kuwait

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيف يستكشف طرق تحسين 
التربة الزراعية في دولة الكويت العمليات ا لتحسين اإلنتاج  اِستكشاف طرقً

النباتي في دولة الكويت

ف أثر مشروعات تحسين  يتعرّ
التربة وطرق الزراعة على اإلنتاج 

الزراعي في دولة الكويت
الحقائق

ف على أثر مشروعات  التعرّ
تحسين التربة وطرق الزراعة على 
اإلنتاج الزراعي في دولة الكويت

ثات  يعدّ لوحة توعوية بملوِّ
التربة وكيفية المحافظة عليها من 

ثات واالستنزاف الملوِّ
القيم ية المحافظة على التربة  إدراك أهمّ

ث واالستنزاف من التلوّ

يعبّر عن طرق استكشاف 
المحافظة على التربة من خالل 
استخدام المعرفة والمهارات 
ة تكنولوجيا  بة من مادّ المكتسَ

االتّصال والمعلومات

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بالمحافظة على التربة من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات 
ة تكنولوجيا  بة من مادّ المكتسَ

االتّصال والمعلومات
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AGô°†îdG Éæàjƒcc

اِصطحب المتعلّمين في رحلة إلى حديقة الشهيد 
ث معهم عن الطفرة  لزيارة متحـف النباتات وتحدّ
ع إلى خبراتهم في هذا  الزراعية في الكويت واستمِ
المجـال ومـا إذا كانـوا يعرفون مزارعيـن كويتيين 

ساهموا في هذه النهضة وما كان دور الحكومة.
ر الذهـاب فـي رحلـة، يمكنـك  فـي حـال تعـذّ
عـرض فيلم عن حديقة الشـهيد ومتحف النباتات 
لون خبراتهم  فيه ومناقشـة المتعلّمين. دعهم يسجّ
م إسـتراتيجية الدوران  ضمن مجموعات. اِستخدِ
فهي تناسـب هذا الموضوع. اُطلب منهم تسـجيل 
ـة لدعم المنتَجات الكويتية مثل منّا  حمالت خاصّ

وفينا، في كويتي، الكويتي أنفع.
 ≈dEG á«∏eôdG âjƒμdG áHôJ πjƒëJ

á«YGQR áHôJ
J
J

 

أنبوب تصريف إلعادة المحلول 
ان ي المتبقّي للخزّ المغذّ

ي ان المحلول المغذّ خزّ

أنبوب رفيع لتوصيل المحلول

ة مضخّ

رسم يوضح تركيب نظام الDFT الفردي

أنبوب PVC قطر 100 ملم 
مصبوغ باللون األبيض
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Green Kuwait AGô°†îdG Éæàjƒc

á«YGQR áHôJ ≈dEG á«∏eôdG âjƒμdG áHôJ πjƒëJ
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âjƒμdG »a áYGQõdGG

األراضـي *  اسـتغالل  يمكـن   كيـف 
للزراعـة؟ الكويـت  فـي  الصحراويـة 
قات المناخية؟ وكيف يمكن التغلّب على المعوِّ
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âjƒμdG »a áYGQõdG

ناقِـش المتعلّمين في الحلول التي ذكروها، وفي 
د من  رهم بضرورة التأكّ حال ذكر تسميد التربة، ذكِّ

فائدة السماد مخبريا.

رملـي،  قـوام  ذات  الكويـت  فـي  التربـة 
نسـبة  والتهويـة،  الصـرف  جيّـدة  كـة،  مفكَّ
الرمـل فيهـا تتـراوح بيـن %80-%90 مـن 
ناتهـا، وال تزيـد نسـبة الغرين  مجمـوع مكوِّ
والطيـن فيها عـن %7، وهـي فقيـرة بالموادّ 
العضويـة لتغذيـة النباتات، كمـا أنّها تحتوي 
ة. الضـارّ األمـالح  مـن  عاليـة  نسـبة  علـى 
الحلـول: التسـميد العضـوي الطبيعي الذي 
ـن من خـواصّ التربة ويكسـبها القدرة  يحسّ
علـى االحتفـاظ بالمـاء؛ خلط التربـة برمال 
ـل  تتحمّ اقتصاديـة  نباتـات  زراعـة  نظيفـة؛ 
منخفضـة  بميـاه  التربـة  غسـل  الملوحـة؛ 

الملوحة؛ الزراعة المحمية.
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?»ààÑf ´QRCG øjCGCG

سرعة نموّ النبتة:
تربة فيها سماد عضوي:  * 
 تربة بدون سماد عضوي:  * 
 

ل فـي ركن الخضار أسـماء محاصيـل زراعية يتمّ  بعـد زيارتك السـوق المركزي، سـجِّ
إنتاجها في الكويت. 

ل المتعلّمون منتَجات كويتية مثل الطماطم، الخيار، البطاطس إلخ… يسجّ
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?»ààÑf ´QRCG øjCG

تنمـو ببـطء ولونها   
أصفر.

تنمو بصورة ممتازة.
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المناظرة العلمية
ناقِـش المتعلّميـن فـي خبراتهـم السـابقة حول 
ل مجموعات  المشـروعات لتحسـين التربة. شـكِّ
تسـتخدم كلّ منها أحد مصادر التعلّم التي يمكنك 
توفيرهـا لهـم (مجلّـة، إنترنت، كتـاب، بحث من 
معهد الكويت لألبحـاث العلمية). اُطلب من كلّ 
مجموعـة اسـتخدام مصـدر التعلّـم لكتابـة تقرير 
ـذة في الكويت  رة المنفَّ عن المشـروعات المتطـوّ

ل اإلنتاج الزراعي ونوعه. وتأثيرها على معدّ
IQ qƒ£ªdG á«YGQõdG äÉYhô°ûªdGG

يمكن االستعانة بمجلّة 
وتكنولوجيـا»  «علـوم 
الـذي   (245 (العـدد 
يحتوي علـى ملفّ كامل 
رة،  للمشـروعات المطـوَّ
كما يمكن الحصول على 
علـى   أخـر نسـخ 

اإلنترنـت مـن خـالل الدخـول إلـى موقـع معهد 
الكويـت لألبحاث العلمية، أو كتـاب من المكتبة 

أو غيرها من مصادر التعلّم المذكورة.
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 ø«àYƒªée ≈dEG ø«ªq∏©àªdG º«°ù≤J
á«ª∏©dG IôXÉæªdG ó≤©d

J
d

ـدة لهـذه  ع المتعلّميـن ضمـن مجموعـة مؤيّ وزِّ
العبارة ومجموعة رافضة لها. اُطلب من المجموعة 
المؤيّدة للعبارة أن تكتب حلوالً ومقترحات، ومن 

المجموعة الرافضة للعبارة أن تكتب األسباب.
ـر المتعلّميـن بـآداب المناظـرة قبل  مالحظـة: ذكِّ
البـدء: اِحترام الـرأي اآلخر، إقنـاع الطرف اآلخر 
ـة والبرهان وليس بالصـوت العالي، يجب  بالحجّ
إرفاق الحلول أو األسباب بإثبات علمي أو دراسة 
يبـدأون المناظـرة  المتعلّميـن  تؤيّـد الـكالم. دع 

ههم. ع إلى الطرفين ووجِّ واستمِ
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á«ª∏©dG IôXÉæªdG ó≤©d ø«àYƒªée ≈dEG ø«ªq∏©àªdG º«°ù≤J
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اِحذر العبث بأيّ شيء غريب أثناء التخييم في البرّ في فصل الربيع.

يمكن الدخول إلى الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.kisr.edu.kw/ar

ا من خمسة أسطر عن سبب تدمير التربة في بعض مناطق الكويت. اُكتب تقريرً

ا عن كيفية المحافظة على التربة من التدمير في دولة الكويت. اُكتب تقريرً
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.™«HôdG π°üa »a qôÑdG »a º««îàdG AÉæKCG ÖjôZ A»°T q…CÉH åÑ©dG QòMpG

استخالص النتائج
Draw conclusions
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

1  . 
2  . 
3  . 

 
السؤال الثاني:

 * 
 * 
 * 

السؤال الثالث:
 *  
 
 *  
 
 
 

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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:  
:     

(1)

(2)

(3)

50-100% 
0-45% 

10-30% 
25-50% 

0-10% 
80-100% 

1 ..   (  )   
2 .:   (3)    

 
3 .  (2)      (2)  (1)      

.(1)   
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:  
        (  )       

.              

(1)(2)(3)

         
 

.   (  )    

:  
.         

 

 
.      

 

.(3)
إضافة الرمل والدبال إليها.

بقايا كائنات حيّة.
ماء.

كة وفقيرة بالموادّ الغذائية. ألنّها مفكَّ

الخطأ: إنّ النباتات تنمو أكثر وتكبر في التربة 
الية وليس الطينية. الدبّ

 السـبب: النباتـات تسـتمدّ العناصـر الغذائيـة 
الية فتنمو بشـكل أكبر وأسـرع،  مـن التربة الدبّ
علـى عكـس التربـة الرمليـة والطينيـة الفقيرة 

يات. بالمغذِّ

.(1)

.(3)
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السؤال الرابع:
ح الشـكل التالي نسبة النفاذية في أنواع التربة  يوضّ

الثالثة.
) التربة الرملية.*  يُمثّل العمود رقم ( 
) أكثر تربـة تحتفظ *  يُمثّـل العمـود رقـم ( 

بالماء.
السؤال الخامس:
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:  
:         

 *.   (  )   
 *.     (  )   

2

 

3
1

0
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10
15
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45
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:  
:      
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السؤال السادس:

التربة 
الطينية

التربة 
الرملية

التربة 
الدبالية

السؤال السابع:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 

السؤال الثامن:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 
6  . 
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إضافة الدبال.
زراعة النباتات.

غسل التربة.
توفير المياه الالزمة للزراعة.

اِستخدام طرق حديثة في الزراعة.

الزراعة النسيجية.
مشروع إنتاج المركَّب الكبريتي الحيوي.

مشروع زراعة 35 مليون شتلة نخيل.
مشروع الزراعة المائية.

الزراعة المحمية.
مشروع تثقيف المواطنين في مجال الزراعة.



GlossaryGlossary المصطلحات العلميةالمصطلحات العلمية

155

االحتباس الحراري Global warming: زيادة ارتفاع درجة حرارة األرض.

إعـادة التدويـر Recycling: إعادة اسـتخدام بعض الموادّ التي تحتاج إلى ماليين السـنين 
 لتتحلّل، مثل البالستيك والموادّ المصنوعة من الزجاج والمعادن بعد معالجتها.

ل ورقة تبّاع الشـمس الزرقـاء إلى اللون  األحمـاض Acids: مـوادّ ذات طعـم الذع، تحـوّ
 األحمر.

ها موطن طبيعي واحد. ة من الكائنات الحيّة يضمّ ع Population: أنواع عدّ التجمّ

ل المسـاحات الخضراء إلى مسـاحات فقيـرة بالحياة  ـر Desertification: تحوّ التصحّ
 النباتية والحيوانية.

ة إلى البيئة الطبيعية. ث Pollution: إدخال الموادّ الضارّ التلوّ

التربـة الزراعيـة الخصبة Fertile agricultural soil: الوسـط الذي تنبـت فيه النباتات 
 وتُثبَّت جذورها، وتحصل منه على ما تحتاج لكي تنمو من ماء وغذاء.

ا  ة ومتقاربة مـن بعضها بعضً لبة متراصّ ة الصُّ لبـة Solid state: جزيئات المـادّ الحالـة الصُّ
 وذات شكل ثابت وحجم ثابت.

ة السـائلة انسـيابية ومتقاربـة مـن بعضها  الحالـة السـائلة Liquid state: جزيئـات المـادّ
ع فيه. ا ولها حجم ثابت وشكل يتغيّر مع تغيّر الوعاء الذي توضَ  بعضً
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ة  ة الغازيـة متباعـدة جـدا وغيـر متراصّ الحالـة الغازيـة Gaseous state: جزيئـات المـادّ
ة الحركة، وحجمها وشكلها غير ثابتين.  وحرّ

تين أو أكثر يمكن فصلهما. ن من مادّ الخليط Mixture: يتكوّ

ـم إلـى جانب السـفينة وتمثّل حـدّ األمان  خـطّ بليمسـول Plimsoll line: خطـوط تُرسَ
 على السفينة.

ن عند تحلّل بقايا الحيوانات والنباتات. ة داكنة اللون تتكوّ الدبال Humus: مادّ

الرعـي الجائر Overgrazing: اإلفراط في رعي الماشـية مـا يؤثّر على المروج الخضراء 
ر.  ويؤدّي إلى تعرية التربة والتصحّ

ي علـى األراضـي الزراعيـة الخصبـة وبنـاء  الزحـف العمرانـي Urban sprawl: التعـدّ
 مساكن اإلنسان عليها.

الزراعـة النسـيجية Textile agriculture: عمليـة استنسـاخ خاليا أو أنسـجة أو أعضاء 
م فيها في المختبر. مة ومتحكَّ   من النبات األمّ وإكثارها في أوساط غذائية تحت بيئة معقَّ

م إلظهـار كيفيـة انتقـال  السلسـلة الغذائيـة Food chain: الرسـوم البيانيـة التـي تُسـتخدَ
يات من كائن حيّ إلى آخر.  الطاقة والمغذِّ

الشبكة الغذائية Food web: تداخل السالسل الغذائية كلّها في مجموعة بيئية معيَّنة.
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ة التي ال يمكن تبسيطها أكثر من ذلك. العنصر Element: المادّ

الغازات الدفيئة Greenhouse gases: الغازات التي تعمل على تدفئة األرض.

ـر جسـم فـي سـائل، فإنّـه يلقى  مِ قانـون أرخميـدس Archimedes' principle: إذا غُ
ا من أسفل إلى أعلى يساوي وزن السائل المزاح بالجسم المغمور.  دفعً

ف بالرقم الهيدروجيني. كاشف تبّاع الشمس Litmus paper: هو pH ويُعرَ

الكائنـات المنتِجـة Producers: الكائنـات الحيّـة التـي تسـتخدم ضوء الشـمس لتصنع 
 الغذاء من الماء وثاني أكسيد الكربون.

الكائنات المستهلِكة Consumers: آكالت النباتات واللحوم.

. الموطن الطبيعي Natural habitat: المكان الذي يعيش فيه الكائن الحيّ

المجال Domain: دور الكائن الحيّ في موطنه الطبيعي.

عـات الكائنـات الحيّـة التـي تعيـش فـي منطقـة  المجموعـة البيئيـة Community: تجمّ
 واحدة.

المـوادّ العضويـة Organic materials: الموادّ التي تأتي مـن الكائنات الحيّة، وتحتوي 
ا.  على كربوهيدرات أو بروتين أو دهون أو جميعها معً
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المحلِّـالت Decomposers: الكائنـات الحيّـة التـي تسـاعد علـى تفكيـك الكائنـات 
  الميتـة ومخلَّفات الكائنـات الحيّة وتحليلها من خالل تفتيتها إلى قطع صغيرة وهضمها 

باإلنزيمات.

تتفاعـل  عندمـا  ل  تتشـكّ أحمـاض  علـى  يحتـوي  مطـر   :Acid rain الحمضـي  المطـر 
ثات الهواء مع بخار الماء.  ملوِّ

المركَّب Compound: هو اتّحاد عنصرين أو أكثر.

المحلول Solution: نوع خاصّ من المخاليط يحتوي على مذيب ومذاب.

م لقياس وزن الجسم. الميزان الزنبركي Spring balance: أداة تُستخدَ

نـات الحيّـة وغيـر الحيّة التـي تتواجد كلّهـا في مكان  النظـام البيئـي Ecosystem: المكوِّ
 واحد.
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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



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



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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