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المقّدمة

بسم اللّه الرحمن الرحيم
 أخي المعلّم، أختي المعلّمة،

نضـع بيـن يديك دليل المعلّم للصفّ الثامن بوصفه أحد المصادر الرئيسـية التي تسـاعد المعلّمين على تحقيق 
أهداف تدريس العلوم وفق وثيقة المعايير الوطنية.

ل لكيفية التخطيط للدروس، وكيفية تنفيذ األنشـطة واألهداف المنشـودة  يشـتمل هذا الدليل على عرض مفصَّ
منها حيث تمّ تناول بعض العناصر كالتالي:

مة * المقدّ
وفيها يتمّ تناول جميع الخبرات المتعلّقة بكلّ وحدة تعلّمية والتي سبق للمتعلّم اكتسابها في المرحلتين االبتدائية 

طة. والمتوسّ
المحتو *

يتمّ فيه عرض المفاهيم الرئيسية في كلّ وحدة تعليمية.
ة * إرشادات عامّ

ز عليها عند تناول كلّ نشاط تعلّمي بما يحقّق له الوقوف  ه فيها المعلّم إلى النقاط الرئيسية التي يجب أن يركّ نوجّ
ة الدراسية. على مد اكتساب المتعلّم المعايير ضمن التقويم البنائي خالل الحصّ

* تنفيذ الدرس
حات التقويم البنائي، ويشـتمل كذلك على  تحديد الفكرة الرئيسـية، وكيفيه توظيف الصور واألشـكال، ومقترَ

موضوعات إثرائية للمعلّم.
* تقويم الوحدة

د فيها حلّ التقويم الختامي نهاية كلّ وحدة. يوجَ
* المشروع

تمّ توضيح مفهوم المشروع العلمي وفلسفته في الصفّ الثامن، وكيفية تطبيقه في الحصص الدراسية.
ا إلبراز قدراتك. ح من قبلنا، ونأمل أالّ يقتصر إعدادك الدروس عليه، بل يكون منطلقً إنّ هذا الدليل مقترَ

والله نسأل التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أنّ الحمد لله ربّ العالمين
المؤلّفون





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

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

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

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

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

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

ص لها.  الصندوق المخصَّ
 نظِّـف األدوات ومـكان عملـك قبـل .  13

مغادرتك المختبر.
المشـتعلة .  14 المواقـد  إطفـاء  مـن  ـدْ   تأكَّ

وإغالق محابس الغـاز وصنابير المياه 
قبل مغادرتك المختبر.

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

تعليمات األمن والسالمة:
ية تعليمات األمن والسالمة في الحفاظ على سالمة المتعلّمين *  الهدف من الصفحة توضيح أهمّ

داخل المختبر. ناقِش المتعلّمين في كلمة «اِحذر» ولماذا علينا الحذر أثناء إجراء األنشطة داخل 
المختبر أو خارجه.

يـة احترام القواعـد والقوانين فـي حياتنا، وأين يمكـن أن نجد قواعد *  ناقِـش المتعلّميـن في أهمّ
وتعليمات وأماكن أخر غير مختبر العلوم.

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 فرضيّة..  2
يضع خطّـة (مجموعة مـن الخطـوات العلمية .  3

ة الفرضيّة)، ومـن خاللها يضبط  الختبـار صحّ
المتغيّرات.

مة..  4 يختار األدوات المستخدَ
ل المالحظات..  5 يجمع البيانات ويسجّ
 ينظّم البيانات ويحلّلهـا للحصول على النتائج .  6

ة الفرضيّة أو خطأها. التي من خاللها يثبت صحّ
يعرض االستنتاج بواسطة تقرير سهولة التقويم .  7

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 قد يكون بعيدً عنوان مشوِّ
ي الدرس وجذب انتباههم وإثارة شغفهم .  3 التمهيد (تحفيزي) الغرض منه تهيئة أذهان المتعلّمين لتلقّ

وربط المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة والخبرات ذات الصلة، وفيها التحضير النفسي لما 
هم. سوف يأتيهم وإثارة حواسّ

وهو مجموعة من األسـاليب واألنشـطة التي يسـتخدمها المعلّم في بداية الدرس لغرض التحضير .  4
النفسي للمتعلّمين للدرس الجديد موضوع التعلّم.

ل إلى مفهوم أو .  5 نشـاط التعلّم: مجموعة من األنشـطة االسـتقصائية أو االستكشـافية بهدف التوصّ
ي المطلوب منهم  عهم على تقصّ ز الفضول وتشجّ ظاهرة أو حقيقة علمية، وغالبًا ما تكون أنشطة تعزّ
ل إلى النتيجة  وتسـمح لهم بفرصة اختيار وفحص األدوات واكتشـاف الخطوات المطلوبـة للتوصّ

المطلوبة.
التطبيق الذاتي: يهدف إلى تنمية مهارات التفكير العليا. .  6

نهج التعّلم
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يسـتخدم العلمـاء العديد من المهارات خالل ممارسـتهم طريقة األسـلوب العلمي، فتسـاعدهم 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 مـا الذي تتوقّـع حدوثه في المسـتقبل وتبنـي التوقّعـات والخبرات  ـع: عندمـا تتوقّـع فإنّـك تقرّ 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 الفرضيّات: عندما تصيغ فرضيّة ما فإنّك حقيقة تقرّ
مت بها ال تأتي مـن الفراغ بل هي مبنية على المعلومـات والبيانات التي تعرفها  هـذه الفرضيّـة التي تقدّ
د منها بالمالحظة أو  ر لماذا يحدث شـيء ما على الدوام وتسـتطيع التأكّ من قبل. ينبغي بالفرضيّة أن تقرّ
باالختبـار وال بـدّ من تأتي مالحظاتك وبحثـك عن البيانات أو نتائج تجاربـك متوافقة لفرضيّتك 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 بفرضيّة أخر تتقدّ

المهارات العلمية
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ة فرضيّة 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 يفعلـه العلماء عندما يختبرون؟ وما الذي سـتفعله لكي تختبر؟ اإلجابـة 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 تسـجيل البيانـات وتنظيمها  تحليل البيانات وتفسـيرها: بمجرّ
ق مـن توافقها مع  عليك دراسـتها بالتحليل والتفسـير لكي تتحقّ
تهـا أو مراجعتها  د من صحّ توقّعـك أو فرضيّتك. وبالتالـي التأكّ

.لتعديلها أو وضع فرضيّة 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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دّ إسـتراتيجية االسـتقصاء من أكثر إسـتراتيجيات التدريس فاعلية في تنمية مهارات التفكير لد المتعلّم،  عَ تُ
نهـا الطريقة العلمية في البحث والتفكير، فيسـلك  ا له لممارسـة عمليـات التعلّم التي تتضمّ ألنّهـا تتيح فرصً
د المشكلة، ويصوغ الفرضيّات، ويجمع  ل إلى النتائج، فهو يحدّ سـلوك العلماء للبحث عن المعرفة والتوصّ

ب للمشكلة. ة فرضيّاته، ويصل إلى الحلّ المناسِ المعلومات ذات العالقة بالمشكلة، ويختبر صحّ
إنّ مشروع االستقصاء العلمي في الصفّ الثامن هو استكمال لما تمّ تطبيقه في الصفوف السابقة، حيث 
ه في الصفّ السـابع، والثامن من أجل  تمّ اسـتخدام االسـتقصاء المقيَّد في الصفّ السـادس، ثمّ الموجَّ
ا على اإللمام  ه، ليصبح قادرً تدريب المتعلّم على استخدام خطوات مشروع االستقصاء العلمي الموجَّ
ل العبء بشـكل كامل إليه في الصفّ التاسـع والمرحلـة الثانوية،  بخطـوات البحـث العلمي عند تحوّ

وذلك عند استخدام االستقصاء الحرّ في تطبيق المشروع العلمي. 
االسـتقصاء في التعلّم والتعليم نشـاط عملي Practical وفكري (عقلـي) Intellectual في آن واحد، 
زه ونسـتثيره من خالل طرح األسـئلة أو  ولكـي يصـل الفرد إلى حلّ أيّ مشـكلة تواجهه، يجب أن نحفّ
ة  المواقف (المشـكلة) العلمية المثيرة لالنتباه وجذب فضول المتعلّم، واالستقصاء يرتبط بالعلم كمادّ

وطريقة وتفكير.
ه: االستقصاء الموجَّ

ر اإلجراءات  ل (دور) المعلّم جزئيا؛ إذ إنّه يطرح السؤال أو المشكلة، وعلى المتعلّم أن يطوّ يكون تدخّ
ي السؤال (المشكلة) الذي طرحه المعلّم. ي أو تحرّ والتصميم لتقصّ

االستقصاء المتمركز حول المتعلّم:
طرح السؤال / المشكلة (المعلّم / المتعلّم)..  1
التنبّؤ بالحلول (المتعلّم)..  2
التخطيط (المتعلّم)..  3
تحديد األدوات الالزمة (المتعلّم)..  4
تنفيذ مشروع االستقصاء العلمي (المتعلّم)..  5
كتابة البيانات والمشاهدات (المتعلّم)..  6
تحليل النتائج (المتعلّم)..  7
اإلجابة عن السؤال وحلّ المشكلة (المتعلّم)..  8

مشروع االستقصاء العلمي
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دور المعلّم:
 *.Rich learning environment خلق بيئة تعلّم غنية
ة التي يمكن للمتعلّمين استقصاؤها.*  تحديد المفاهيم العلمية المهمّ
بدء المناقشة وتقويتها.* 
بة*  طـرح األسـئلة السـابرة Probing questions وتتّبـع تعليقات المتعلّمين وأسـئلتهم المتشـعّ

.Divergent questions

توجيه تعلّم المتعلّمين.* 
تهيئة فرص لجميع المتعلّمين لعرض تعلّمهم على المعلّمين واآلخرين خارج المدرسة.* 

دور المتعلّمين:
المساهمة الفعلية الحقيقية في تخطيط االستقصاءات العلمية.* 
 *.Observe and explore المالحظة واالستكشاف
 *.Experiment and solve problems القيام بالتجريب وحلّ المشكالت
 *.Individually and groups ومجموعات العمل فراد
طرح األسئلة والتفسيرات المنطقية.* 
المحادثة  والمناظرة مع اآلخرين والمعلّم.* 
مناقشة المعارف واألفكار وتطويرها تعاونيا.* 
إجراء مناقشات منطقية وبناء التفسيرات.* 
اِختبار الفرضيّات التي يطرحونها.* 
 *.Communication إيصال النتائج ونشرها
التأمّل Reflect في التغذية الراجعة من الزمالء والمعلّم.* 
 *.Alternative explanations األخذ في االعتبار التفسيرات البديلة
 *.Projects إجراء التجارب والمشكالت والمشاريع Retry إعادة
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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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نه من مهارات وقراءات يجب األخذ بها  سنتناول بشرح بسيط بعض خطوات البحث العلمي وما يتضمّ
أثناء التطبيق.

تصميم التجارب:
يقوم العلماء بأخذ المالحظات عن الطبيعة من حولهم باسـتمرار، وطرح أسئلة عن تلك المالحظات. 

تعتمد االكتشافات العلمية على تصميم التجارب الهادفة إلى اإلجابة عن هذه األسئلة.
التجربة:

ذ في ظروف مضبوطة بهدف إيجاد عالقة السـبب والنتيجة بين المتغيّرات. ولكلّ تجربة  نفَّ هي اختبار يُ
دة. ن من خطوات عمل محدَّ ا هدف وإجراءات تتكوّ مة جيّدً مصمَّ

تحديد الهدف:
قد تؤدّي مالحظة تثير اهتمامك إلى سبب يقودك إلى تنفيذ تجربة. وقد تؤدّي مالحظة واحدة إلى كثير 

ا نقطة البداية تلك. مً من األسئلة. ويبقى عليك اختيار سؤال واحد لتدرسه مستخدِ
كيف يمكن صياغة سؤال المشروع؟

ة يمكنك صياغة سؤال المشروع بواسطتها، ومنها: هناك طرق عدّ
؟.  1 سؤال التأثير: ما تأثير   على  
؟.  2 سؤال «كيف يمكن أن يؤثّر؟»: كيف يمكن   أن يؤثّر على  
؟.  3 سؤال «أيّ والفعل»: أيّ   (فعل)  

كتابة الفرضيّة:
ا قد يحدث  الفرضيّة هي تفسير مبدئي لمالحظة معيَّنة. وتؤدّي المالحظة إلى تنبّؤات قابلة لالختبار عمّ
م التجربـة لتختبر فرضيّة، ال لتثبـت أنّ الفرضيّة صحيحة. ال يمكن  إذا كانـت الفرضيّـة صحيحة. تُصمَّ
ا األمر  رْ دائمً للتجربـة أن تثبـت فرضيّة، بل يمكن لبيانات التجربة أن تدعم الفرضيّـة أو ال تدعمها. تذكَّ
اآلتي: ال توجد نتائج تجربة «جيّدة أو سـيّئة»، أو «صحيحة أو خطأ»، فحتّى لو أخفقت النتائج في دعم 

ة طرق. الفرضيّة، فإنّها قد ترشدنا إلى فكرة إلجراء تجربة أخر. يمكن كتابة الفرضيّات بعدّ
كيف تُكتَب الفرضيّة؟

.« ا   نصّ الفرضيّة: «بما أنّ   إذً
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م بالتجربة؟ ما العوامل التي تتحكّ
ى المتغيّرات وهي: م في إجراء التجربة وتُسمّ هناك عوامل تتحكّ

م فيه للكشف عن  : هو المتغيّر الذي يتمّ بحث أثره في متغيّر آخر، ويمكن للباحث التحكّ متغيّر مستقلّ
تباين هذا األثر باختالف قيم ذلك المتغيّر.

.( ة (درجة الحرارة: المتغيّر المستقلّ مثال: أثر درجة الحرارة على حركة جزيئات المادّ
توقَّع تغيّر  متغيّـر تابع: هو المتغيّر الذي يرغب الباحث في الكشـف عن تأثير المتغيّر المسـتقلّ فيـه، ويُ

. ا لتغيّر قيم المتغيّر المستقلّ قيمه تبعً
ة (سرعة حركة الجزيئات: المتغيّر التابع). مثال: أثر درجة الحرارة على حركة جزيئات المادّ

تحديد أنواع البيانات:
ية. يوجد نوعان من البيانات: بيانات نوعية وبيانات كمّ

. وقد تأخذ البيانات النوعية  البيانات النوعية هي وصف للمتغيّر التابع، ويشـمل اللـون أو الصوت مثالً
ها. شكل مالحظات بسيطة مثل «نعم أو ال»، تشير إلى حدث ما مثل نموّ النباتات أو عدم نموّ

ن قياسـات مثل الحجـم والكتلة ودرجة  يـة هي قياسـات عدديـة للمتغيّر التابـع، وتتضمّ البيانـات الكمّ
.ل السرعة وعوامل كثيرة أخر الحرارة ومعدَّ

إنّ البيانـات النوعيـة مفيدة، لكـن ال يمكن تحليلها إحصائيا. وال توجد تجربـة تعتمد فقط على بيانات 
نوعية.

كتابة اإلجراءات:
دة ومتسلسـلة وواضحة، بحيث  ن من خطوات محدَّ تحتـاج جميع التجـارب إلى كتابة إجراءات تتكـوّ
يستطيع أيّ شخص آخر إعادة التجربة. يمكنك تشبيه خطواتك بخطوات تنفيذ وصفات الطبخ الواردة 

ن الخطوات: في كتب الطبخ، والتي يجب اتّباعها بدقّة. يجب أن تتضمّ
لة بالموادّ واألدوات.*  قائمة مفصَّ
كيف ومتى تُجر المالحظات.* 

ا األخذ بمالحظات نوعية تسـاعدك على  ية فقـط، يمكنك أيضً حتّـى لو كنت تخطّـط لجمع بيانات كمّ
دك بأفكار إلجراء تجربة جديدة. تفسير بياناتك، وتزوّ

دْ من تسجيل هذا الخطأ، وتضمينه تقرير التجربة. قد تنتج عن عدم  إذا حدث خطأ في أثناء التجربة، فتأكَّ
اتّباع الخطوات بدقّة أخطاء في النتائج تحتاج إلى تفسيرها.
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تحليل البيانات:
بعـد تنفيـذ تجربتك وجمـع البيانات، عليك أن تسـأل هـل تدعم هـذه البيانات فرضيّتـك؟ ال يمكنك 
اإلجابة عن هذا السـؤال بالنظر إلى قائمة األرقام وتقدير ما تظهره؛ إذ يصعب اسـتخالص اسـتنتاجات 

من التجربة من دون أن تنظّم البيانات وتحلّلها. عليك مراعاة األمور التالية عند تحليل البيانات:
د جداول البيانات أيّ شـخص *   نظِّم جميع القياسـات الفردية أو نقاط البيانات في جدول، إذ تزوّ

يقوم بتجربتك بملخَّص عن بياناتك.
ليـة التي نظّمتها في الجدول باسـتخدام طرق التحليل المناسـبة، ومن بينها: *   حلِّـل البيانات األوّ

ط الحسابي والمنوال والمد لكلّ مجموعة في التجربة. حساب الوسيط والمتوسّ
عرض النتائج:

ـص بياناتك المنظَّمـة والمحلَّلة، ثمّ ابحـث عن طرق تظهر فيهـا نتائجك بأكبر  لتعـرض نتائجـك، تفحّ
ـطات الحسابية للمجموعات وتقارن بينها. قد  دقّة وفاعلية. يمكنك اسـتخدام رسم بياني لتبيّن المتوسّ

ة رسوم بيانية تظهر كلّ مجموعة على حدة. تستخدم عدّ
االستنتاج:

د ما إذا كانـت نتائجك تدعم فرضيّتـك، ثمّ ناقِش ما تبيّنـه نتائجك عن  ن نتائجـك بفرضيّتـك لتحدّ قـارِ
العالقات بين المتغيّر المستقلّ والمتغيّر التابع.



23

ل ضربات  يعـرض المتعلّـم عمليا طريقة لمعرفـة العالقة بين ضغط الـدم ومعدّ
العملياتالقلب.

ل إليها  ا حـول النتائج وتحليلها واالسـتنتاجات التي توصّ يكتـب المتعلّم تقريرً
ل ضربات القلب. الحقائقبعد تنفيذ طريقة لمعرفة العالقة بين ضغط الدم ومعدّ

ا يؤثّر على المستويات الطبيعية  ته عبر االبتعاد عمّ يعبّر المتعلّم عن اهتمامه بصحّ
ل ضربات القلب القيملضغط الدم ومعدّ

يعبّر المتعلّم عن طرق استكشـاف تنمية الجانب السـلوكي الصحيح في مزاولة 
ة التربية البدنية. الربطرياضتي المشي والعدو من مادّ

المعايير التي تحّققها لتطبيق مشروع االستقصاء العلمي
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المعلّم

المتعلّم

المتعلّم

المتعلّم

المتعلّم

المتعلّم

المتعلّم

المتعلّم

المرحلة األولى
تحديد سؤال مشروع االستقصاء 

العلمي

المرحلة الثانية
وضع التوقّعات أوالتنبّؤات أو الحلول

المرحلة الثالثة
التخطيط لمشروع االستقصاء العلمي 

(التصميم)

المرحلة الرابعة
تحديد الوسائل واألدوات والمكان 

والزمان لتنفيذ مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة الخامسة
تنفيذ خطّة مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة السادسة
تدوين النتائج والبيانات والمالحظات

المرحلة السابعة
تحليل النتائج وتفسيرها

المرحلة الثامنة
إعطاء االستنتاجات واإلجابة عن سؤال 

مشروع االستقصاء العلمي

ه) خطوات البحث العلمي (االستقصاء الموجَّ
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ة األولى الحصّ سالمة جهازنا الدوري 
المرحلة األولى

تحديد سؤال مشروع االستقصاء 
العلمي

المرحلة الثانية
وضع التوقّعات أوالتنبّؤات أو الحلول

المرحلة الثالثة
التخطيط لمشروع االستقصاء العلمي 

(التصميم)

المرحلة الرابعة
تحديد الوسائل واألدوات والمكان 

والزمان لتنفيذ مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة الخامسة
تنفيذ خطّة مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة السادسة
تدوين النتائج والبيانات والمالحظات

المرحلة السابعة
تحليل النتائج وتفسيرها

المرحلة الثامنة
إعطاء االستنتاجات واإلجابة عن سؤال 

مشروع االستقصاء العلمي

ـح أسـباب اإلصابة *  ـا توضّ يعـرض المعلّـم أفالمً
بعدم انتظام ضغط الدم الناتجة عن النظام الغذائي 
عتبَر  ية ونمط الحياة، ومتى يُ أو السـلوكيات الصحّ

د حياة اإلنسان. ا يهدّ مرضً
الفرضيّـات *  لكتابـة  المتعلّميـن  المعلّـم  ـه  يوجّ

والتوقّعـات مع التأكيـد على الصياغـة الصحيحة 
للفرضيّـات بحيـث تكـون قابلـة لالختبـار بدقّـة 

وموضوعية.

يثير المعلّـم اهتمام المتعلّمين حول مشـكلة أمراض 
د  ـة، ويحدّ ضغـط الـدم فـي العالـم والكويـت خاصّ

السؤال الذي يريد البحث عن إجابته.
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ة الثانية الحصّ سالمة جهازنا الدوري 
المرحلة األولى

تحديد سؤال مشروع االستقصاء 
العلمي

المرحلة الثانية
وضع التوقّعات أوالتنبّؤات أو الحلول

المرحلة الثالثة
التخطيط لمشروع االستقصاء العلمي 

(التصميم)

المرحلة الرابعة
تحديد الوسائل واألدوات والمكان 

والزمان لتنفيذ مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة الخامسة
تنفيذ خطّة مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة السادسة
تدوين النتائج والبيانات والمالحظات

المرحلة السابعة
تحليل النتائج وتفسيرها

المرحلة الثامنة
إعطاء االستنتاجات واإلجابة عن سؤال 

مشروع االستقصاء العلمي

رة *  من خالل اسـتخدام بعض الموسوعات المصوّ
ومصـادر التعلّم أو زيارات ميدانية مناسـبة يقترح 
المتعلّم فكرة لمشـروع يمكن مـن خاللها تحديد 

أسباب اإلصابة بأمراض الجهاز الدوري.
يرسم المتعلّم تصميم لوحة للمشروع.* 
يطلع المعلّم على التصاميم إلعطاء موافقة مبدئية * 

ـن المتعلّـم مـن البدء بمشـروع االسـتقصاء  تمكّ
العلمي.

ـة الثالثـة من  مالحظـة: يتـمّ تأجيـل الحصّ
تين حتّى يتسنّى للمعلّم  ة حصّ المشـروع مدّ
والمتعلّـم تحضيـر األدوات المتّفـق عليها 

لتنفيذ المشروع.

الفرضيّـات *  لتحديـد  المتعلّميـن  المعلّـم  ـه  يوجّ
واألدوات الالزمـة لتنفيذ مخطّطهـم وتصميمهم 
السـابق، وما سـيحتاجون إليـه ومتى وأين سـيتمّ 
العلمـي  االسـتقصاء  مشـروع  خطـوات  تنفيـذ 

والمتابعة. 
يقيّم المعلّم مسـتو المتعلّمين بمراحل مشـروع * 

مالحظـة  أداة  خـالل  مـن  العلمـي  االسـتقصاء 
المتعلّم في مراحل المشروع.
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ة الثالثة الحصّ سالمة جهازنا الدوري 
المرحلة األولى

تحديد سؤال مشروع االستقصاء 
العلمي

المرحلة الثانية
وضع التوقّعات أوالتنبّؤات أو الحلول

المرحلة الثالثة
التخطيط لمشروع االستقصاء العلمي 

(التصميم)

المرحلة الرابعة
تحديد الوسائل واألدوات والمكان 

والزمان لتنفيذ مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة الخامسة
تنفيذ خطّة مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة السادسة
تدوين النتائج والبيانات والمالحظات

المرحلة السابعة
تحليل النتائج وتفسيرها

المرحلة الثامنة
إعطاء االستنتاجات واإلجابة عن سؤال 

مشروع االستقصاء العلمي

ـذ المتعلّـم مشـروع االسـتقصاء العلمـي في *  ينفّ
ل المعلّم مالحظات مبدئية  ة الثالثة، ويسجّ الحصّ
ههـم، ويسـتمرّ في  عـن عمـل المتعلّميـن ويوجّ

ح التالي: تقييمهم بحسب المقترَ
الحصـص *  زمـن  مـن  ـا  أوقاتً المعلّـم  ـص  يخصّ

األسـبوعية لإلجابـة عن استفسـارات المتعلّمين 
ومتابعة التنفيذ.

ال يهمل المعلّم متابعة المتعلّمين أليّ ظرف كان * 
وذلك لمسـاعدتهم وتعديل مسارهم قبل التقييم 

النهائي.
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ة الرابعة الحصّ سالمة جهازنا الدوري 

فـي كلّ خطوات مشـروع االسـتقصاء العلمي، يقوم 
المتعلّـم بالتدوين والتوثيق بالصور والمالحظات في 

صة للمشروع في كتاب الطالب. الصفحات المخصّ

ل المتعلّم النتائج إلى أشـكال بسيطة ورسومات  يحوّ
ن من استخدامها عند شرح مشروع االستقصاء  ليتمكّ

العلمي لزمالئه.

المرحلة األولى
تحديد سؤال مشروع االستقصاء 

العلمي

المرحلة الثانية
وضع التوقّعات أوالتنبّؤات أو الحلول

المرحلة الثالثة
التخطيط لمشروع االستقصاء العلمي 

(التصميم)

المرحلة الرابعة
تحديد الوسائل واألدوات والمكان 

والزمان لتنفيذ مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة الخامسة
تنفيذ خطّة مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة السادسة
تدوين النتائج والبيانات والمالحظات

المرحلة السابعة
تحليل النتائج وتفسيرها

المرحلة الثامنة
إعطاء االستنتاجات واإلجابة عن سؤال 

مشروع االستقصاء العلمي
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ة الخامسة الحصّ سالمة جهازنا الدوري 

يتيـح المعلّـم الفرصـة لـكلّ متعلّـم (مجموعـة * 
المتعلمين) لعرض مشـروع االسـتقصاء العلمي 
ونتائجه وتفسـيرها لزمالئه، واإلجابة عن سـؤال 

مشروع االستقصاء العلمي بناء على نتائجه.
ـة *  الصحّ  مـد علـى  خاللهـا  المعلّـم  يعلّـق  ال 

والخطأ بل يقيّم متعلّميه بحسـب مسـتو األداء 
فـي جـدول المعيـار، كمـا يسـتكمل تقييـم أداء 
المتعلّميـن باسـتخدام أداة مالحظـة المتعلّم في 

مراحل مشروع االستقصاء العلمي.
ـد المعلّم من تكـون اتجاهـات إيجابية نحو *  يتأكّ

الحفاظ على سالمة جهازنا الدوري.

المرحلة األولى
تحديد سؤال مشروع االستقصاء 

العلمي

المرحلة الثانية
وضع التوقّعات أوالتنبّؤات أو الحلول

المرحلة الثالثة
التخطيط لمشروع االستقصاء العلمي 

(التصميم)

المرحلة الرابعة
تحديد الوسائل واألدوات والمكان 

والزمان لتنفيذ مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة الخامسة
تنفيذ خطّة مشروع االستقصاء العلمي

المرحلة السادسة
تدوين النتائج والبيانات والمالحظات

المرحلة السابعة
تحليل النتائج وتفسيرها

المرحلة الثامنة
إعطاء االستنتاجات واإلجابة عن سؤال 

مشروع االستقصاء العلمي
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أداة مالحظة المتعّلم خالل مراحل مشروع االستقصاء العلمي
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خطوات إنشاء مطوية ببرنامج الببلشر 2007
Publisher 2007

اِختيار من قائمة أنواع المنشورات 
زة). (أبحاث موجَ

من قائمة التصاميم اختيار 
ب. القالب المناسِ
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يظهر القالب الذي تمّ 
اختياره بصفحتين للورقة 

األمامية والخلفية.

يمكن تغيير شكل 
القالب من أيقونة 

(تغيير القالب) على 
يمين الصفحة.
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نطاق القيم الشخصية:
د االنتقـال من تحقيق القيـم واالتّجاهات من خالل  ا، ويؤكّ ـا واضحً يهتـمّ المنهج بهـذا النطاق اهتمامً
العلـوم الموجـودة في المجتمـع والمألوفة لـد المتعلّـم Familiarity Society والـدور هنا واضح 
 حدودها  للمعلّـم، علـى تحقيقهـا من خالل تعلّـم العلوم التي قـد تكون غير مألوفـة لديه بل وتتعـدّ
إلـى غيـر المحلّيـة والعالميـة، ويتـمّ تنـاول قضايـا حولـه مرتبطـة بالعلـوم وموجـودة فـي المجتمـع

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 فيسـعى  دة مـع الموادّ األخر التي يدرسـها المتعلّم، في المرحلة المتوسّ للعلـوم ارتباطـات متعدّ
 حيث يكون متداخالً مع الموادّ األخر Science as the context المنهج إلى أن يكون العلوم كسياق

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

القيم الشخصية والروابط 
أ من  جزء مهمّ ال يتجزّ

الدرس، الرجاء من المعلّم 
عدم إهماله والتركيز عليه.

ولها معايير تُقاس عن طريق 
جدول المعايير.

القيم الشخصية والروابط



الماّدة والطاقة
Matter and Energy



:   
Laws of motion   

وحدة
الماّدة والطاقةالماّدة والطاقة

Matter and EnergyMatter and Energy



قوانين الحركة



الوحدة التعّلمية ا�ولى

قوانين الحركةقوانين الحركة
Laws of motion

  Motion

     Newton's first law

     Newton's second law

     Newton's third law

    Mass and force

   Friction

     Motion on surfaces
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

Laws of motion قوانين الحركة

مة مقدّ
يتناول المتعلّم في هذه الوحدة المعايير المرتبطة بمفهوم الحركة، وكيف يمكن وصف حركة األجسام 
المختلفـة، وقوانيـن الحركـة لنيوتن، ومفهـوم االحتكاك، والفرق بين حركة األجسـام على األسـطح 

ة. الخشنة واألسطح الملساء، كما سوف يتناول العالقة بين الكتلة والقوّ
ا في الصفّ الرابع، حيث  سـيتمّ بناء الخبرات التعليمية وفق ما تمّ تناوله في المرحلة االبتدائية وتحديدً

تمّ تناول مفهوم الحركة وقانون السرعة.
ة األولى، في نطاق العمليات، يتمّ استنتاج مفهوم الحركة والنقاط المرجعية، ووصف  في الكفاية العامّ
كة. ثمّ ينتقـل المتعلّم إلى  الحركـة من خالل مفهوم السـرعة، وكيفية حسـاب سـرعة األجسـام المتحرّ
ل، الثاني، الثالث)، ومن خاللها يتمّ استنتاج المفاهيم الفيزيائية مثل  معرفة قوانين الحركة لنيوتن (األوّ
ا بأنّ  ة، العجلة (التسـارع)، الكتلـة، والعالقة بينها مع وحـدات القياس لكلّ مفهوم فيزيائـي، علمً القـوّ
ة األولى حتّى يتناسب  ة الثانية تمّ دمجه ضمن نطاق العمليات للكفاية العامّ نطاق العمليات للكفاية العامّ
ة االحتكاك وكيف تنشـأ.  مـع التسلسـل العلمي للمفاهيـم. وفي نطاق الحقائق، يتمّ اسـتنتاج مفهوم قوّ
وفـي نطاق القيم، يبيّن المتعلّم التدابير الوقائية الواجب اتّخاذها عند إجراء التجارب المتعلّقة بالحركة 
ة التربية  وقوانيـن الحركـة لنيوتن، ثمّ يطبّق ما تعلّمه على أحد األلعاب الرياضية من خالل الربط مع مادّ

البدنية.
ة في نطاق الحقائق. وفي نطاق القيم،  ة الثانية، يستنتج المتعلّم العالقة بين الكتلة والقوّ في الكفاية العامّ
ة الرياضيات، يطبّق المتعلّم  ية تطبيـق قوانين المرور في ضوء ما تعلّمه. وفي الربط مع مـادّ ـح أهمّ يوضّ

قانون الحركة الثاني لنيوتن رياضيا.
ـل المتعلّـم إلـى الفـرق بيـن الحركـة علـى األسـطح المختلفة في  ـة الثالثـة، يتوصّ فـي الكفايـة العامّ
ر بعض  ا أو ضارا، ثـمّ يبرّ ح متى يكون االحتـكاك مفيدً ـا في نطاق الحقائـق فيوضّ نطـاق العمليـات. أمّ
ة التربية الفنيّة، يسـتنتج  االسـتخدامات اليومية وعالقتها باالحتكاك في نطاق القيم. وفي الربط مع مادّ

المتعلّم الفرق بين الرسم على األسطح الملساء واألسطح الخشنة.
مالحظـة: جميـع المعلومات والمفاهيم العلمية في بند «تحقّق من فهمك» مرتبطة باألنشـطة والمعايير 

أ من عملية قياس المعيار. وهي جزء ال يتجزّ
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محتو الوحدة التعلّمية (قوانين الحركة)
مفهوم الحركة ووصفها..  1
قوانين الحركة لنيوتن..  2
تطبيقات على قوانين الحركة لنيوتن..  3
ة.  4 الكتلة والقوّ
يته..  5 مفهوم االحتكاك وأهمّ
الحركة على األسطح المختلفة..  6
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ـة األولى البحث عن الظواهـر والطرق والتغيّر فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
بة والنماذج والمحاكاة والعروض. باستخدام األدوات المناسِ

الوحدة التعّلمية ا"ولى 
قوانين الحركة

øJƒ«æd »fÉãdG ¿ƒfÉ≤dG
Newton's second law

 

øJƒ«æd ∫ qhC’G ¿ƒfÉ≤dG
Newton's first law

 

ácôëdG
Motion   

 

øJƒ«æd ådÉãdG ¿ƒfÉ≤dG
Newton's third law

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ح كيفية استقصاء مفهوم  يوضّ
الحركة وقوانين نيوتن في الحركة. العمليات اِستقصاء مفهوم الحركة وقوانين 

نيوتن في الحركة.
يستنتج تأثير االحتاك على حركة 

األجسام وقوانين نيوتن. الحقائق اِستنتاج تأثير االحتكاك على حركة 
األجسام وقوانين نيوتن.

د التدابير الوقائية المتّخذة أثناء  يعدّ
إجراء التجارب من أجل السالمة 

في تنفيذ تجارب الحركة.
القيم

ف على التدابير الوقائية  التعرّ
المتّخذة أثناء إجراء التجارب من 

أجل السالمة في تنفيذ تجارب 
الحركة.

يعبّر عن طرق استكشاف 
قوانين نيوتن باستخدام المعرفة 

بة من التدريبات  والمهارات المكتسَ
ة التربية البدنية. الرياضية في مادّ

الربط

ة التعبير عن الحقائق الخاصّ
بقوانين نيوتن باستخدام المعرفة 

بة من التدريبات  والمهارات المكتسَ
الرياضية في مادّة التربية البدنية.
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ة والطاقة (قوانين الحركة) المادّ الوحدة
- الحركة

ل لنيوتن - القانون األوّ
- القانون الثاني لنيوتن
- القانون الثالث لنيوتن

العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، التفسير، المقارنة، التعبير العلمي، 
االستقصاء، الفحص، الرسم العلمي، التطبيقات الرياضية، التمثيل البياني مهارات التعلّم

(5) إلى (6) ح للدرس الزمن المقترَ
ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ز المعلّم المتعلّمين من خالل طرح السـؤال التالي: كيف يصف شـخص ما *  مة الدرس، يحفّ في مقدّ
كة وأشياء  ل إلى أنّ هناك أشـياء متحرّ موقع مكانه لشـخص آخر؟ ومن خالل المناقشـة، يتمّ التوصّ

ساكنة، وأنّه لوصف مكان ما يجب االستدالل بشيء ساكن.
ل يتعلّق *  ين: الشقّ األوّ ن من شقّ يستقصي المتعلّم مفهوم الحركة من خالل نشاط التعلّم الذي يتكوّ

ا  ة. أمّ كة، مع اختالف سـرعتها في كلّ مرّ بالتعبير عن الصور، يتمّ من خالله إثبات أنّ السـيّارة متحرّ
ح  الشـقّ الثانـي فيتعلّق بالتصميـم، بحيث يقوم المتعلّـم، بالتعاون مع زمالئه، بتصميم نشـاط يوضّ

مفهوم الحركة، ثمّ يتمّ استنتاج مفهوم الحركة.
يتمّ وصف الحركة من خالل تحديد السرعة وكيفية حسابها والفرق بين السرعة المنتظمة والسرعة * 

المتغيّرة.
ل المتعلّم *  ة بعد كلّ نشـاط والربط بين المفاهيم العلمية مع التأكيد على توصّ إجراء مناقشـة مسـتمرّ

إلى الحقائق الرئيسية لكلّ نشاط.
ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ

في نطاق العمليات والحقائق.
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الخطوات:
كة، .  1 يسـتنتج المتعلّم سبب اعتبار السيّارة متحرّ

والعالقة بين السرعة والمسافة والزمن.
ذ .  2 يجيب المتعلّم بأسـلوبه عن األسـئلة، ثمّ ينفّ

القسم الثاني من النشاط.
يختـار المتعلّـم فكرة لنشـاط يعبّر مـن خالله .  3

ا تمثيليا،  عن مفهـوم الحركة، قد يكون مشـهدً
ا أو من خالل وضع جسمين أحدهما  أو رسـمً
ك واآلخـر نقطـة مرجعيـة، ثـمّ يشـرح  متحـرّ

فكرته.
يتمّ تنفيذ النشاط ضمن مجموعات..  4
يعبّر المتعلّم عن الحركة بأسلوب علمي..  5
يتمّ وصف الحركة من خالل حسـاب السـرعة .  6

الزمنالمسافة مع تحديد  باستخدام قانون السرعة = 
وحـدات قيـاس السـرعة والمسـافة والزمـن، 
والفرق بين السرعة المنتظمة والسرعة المتغيّرة 
ق من فهمك، مع عرض  من خالل تطبيق بند تحقّ

أمثلة حياتية أخر للتأكيد على المفهوم.
اإلجابات:

1  . 
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         .       
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(1) 

Matter and Energy الماّدة والطاقة

Laws of motionLaws of motion قوانين الحركة قوانين الحركة
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 (7)  

1 .        
 

2 ..  
 

Motion ácôëdG

ácôëdG ƒ¡Øe ±É°û à°SpG

موقع السيّارة.
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2  . 
 

3  . 
 

4  . 
5  . 

المفهـوم فكرة النشاط6. ـد  تؤكّ إجابـة  أيّ 
العلمي.

المفهـوم الشرح ـد  تؤكّ إجابـة  أيّ 
العلمي.

عبِّر عن مفهوم 
الحركة.

الجسـم  موضـع  تغيّـر  هـو 
بالنسبة لجسم آخر مع مرور 

الزمن.
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:   

 = v = d
t

v = 600
120  = 5 m/s :    

  (3)       .      
.        (5) m/s

       (4)        
     (5)         

.         

(4) 
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) 
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) 

ª¡a øe r s ëJ

               
.  

تغيّـر موقع السـيّارة بالنسـبة للشـجرة مع مرور 
الزمن.

أصبحت السـيّارة أسرع، قطعت المسافة نفسها 
. بوقت أقلّ

تقلّ سرعتها.
ألنّها استغرقت وقتًا أطول لتقطع المسافة نفسها.
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øJƒ«æd ∫ qhC’G ¿ƒfÉ≤dGG

?ácôëdGh I qƒ≤dG ø«H ábÓ©dG Éee

الخطوات:
تُعتبر الصور والتساؤالت أنشطة تحفيزية، مع .  1

إمكانية تطبيقها ضمن مجموعات.
يستخرج المتعلّم ورقة اللعب من بين العمالت .  2

ل  ل المعلّم إلى أن يتوصّ المعدنية من دون تدخّ
ي). إلى الطريقة الصحيحة (أسلوب التحدّ

يربـط المعلّـم نتائج هذا النشـاط مع األنشـطة .  3
ل إلى  ق من فهمك للتوصّ التحفيزية وبنـد تحقّ
ل لنيوتن وتطبيقاته الحياتية. قانون الحركة األوّ

ل اسـتخدام عمالت من فئة (100 فلس) .  4 يُفضَّ
، وورقة اللعب  وعددهـا (8) قطع على األقـلّ

بالستيكية وملساء.
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Newton's first law øJƒ«æd qhC’G ¿ƒfÉ dG
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ها رأسيا. عْ ورقة اللعب في المنتصف بين العمالت المعدنية بعد صفّ ضَ

هل يمكنك إخراج ورقة اللعب بدون 
مالمسة العمالت المعدنية؟ كيف؟

ة بواسـطة  نعـم، وذلك من خـالل دفع ورقـة اللعب بقوّ
إصبع السبابة.

ة، بينما التفسير كـت ورقـة اللعب بسـبب التأثيـر عليها بقـوّ تحرّ
ة. بقيت العمالت مكانها بسبب عدم التأثير عليها بقوّ

ة خارجية استنتاجي الجسم السـاكن يبقى ساكنًا ما لم تؤثّر عليه قوّ
تغيّر من حاله.
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 øJƒ«æd »fÉãdG ¿ƒfÉ≤dGG

?á∏àμdGh á∏é©dGh I qƒ≤dG ø«H ábÓ©dG Éee

الخطوات:
ـي العجلـة والكتلة في .  1 ـح المعلّم مفهومَ يوضّ

بدايـة الـدرس مـن خـالل اسـتخدام العصف 
الذهني لإلجابة عن األسئلة.

طريقة تركيب األدوات لنشاط التعلّم:.  2
أ- تثبيت بكرة على أحد أطراف الطاولة يمرّ 

خاللها خيط.
ب- تثبيت ثقل على الطرف المتدلّي من 

ة). الخيط (القوّ
ج- ربط السيّارة بالطرف اآلخر للخيط 

(الكتلة).
فـي الحالـة األولى، يتـمّ زيـادة األثقـال على .  3

ة المؤثّرة  الطرف المتدلّي من الخيط لزيادة القوّ
على عجلة (تسارع) السيّارة.

ع األثقال على السـيّارة .  4 في الحالة الثانية، توضَ
مع تثبيت الثقل على الطرف المتدلّي لمالحظة 

عالقة الكتلة بالعجلة (التسارع).
المتعلّـم .  5 يعبّـر  أن  علـى  المعلّـم  يحـرص 

مـن:  كلّ  بيـن  العالقـة  عـن  وبيانيـا  لفظيـا 
الكتلـة. ثبـات  مـع  ة  والقـوّ العجلـة  أ- 

ة. ب- العجلة والكتلة مع ثبات القوّ
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ل النتائج..  1 م األدوات كما في الشكل أعاله وسجِّ اِستخدِ
ة المؤثّرةعدد األثقال عند النقطة (أ) العجلة (التسارع)القوّ

قليلة(1) نيوتن(1)
تزداد(2) نيوتن(2)مالحظاتي

تزداد أكثر(3) نيوتن(3)
ة المؤثّرة على الجسم تزداد عجلته أو يزداد التسارع.استنتاجي كلّما زادت القوّ

ل النتائج..  2 م األدوات كما في الشكل المقابل وسجِّ اِستخدِ
العجلة (التسارع)كتلة السيّارةعدد الكتل عند النقطة (ب)

قليلة(250) جرام(1)
تقلّ(500) جرام(2)مالحظاتي

تقلّ(750) جرام(3)
كلّما ازدادت كتلة الجسم قلّ تسارعه.استنتاجي

3  .  
 

العجلة

ة القوّ

4  . 
5  . 

 
العجلة

الكتلة

ة المؤثّرة  تتناسـب عجلة الجسم طرديا مع القوّ
عليه.

ة المؤثّرة  تتناسـب عجلة الجسم طرديا مع القوّ
عليه وعكسيا مع كتلته.

23

3 ..       ( )     
 
 

4 ..       ( )     
 
 

5 ..(4)  (3)       
 
 

تتناسب عجلة الجسم عكسيا مع كتلته.
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?ΩÉ°ùLC’G ´QÉ°ùàH º qμëàf ∞«cc

الخطوات:
ـق نطـاق العمليـات  مالحظـة: هـذا النشـاط يحقّ

ة الثانية. للكفاية العامّ
م قانون F= m.a لحساب عجلة العربة .  1 يُستخدَ

من خالل اسـتقراء الصورة في النشاط لتحديد 
ة والكتلة. قيمة كلّ من القوّ

يقتـرح المتعلّـم طريقتيـن لزيـادة العجلـة من .  2
خـالل ربط عالقـة العجلة (التسـارع) في كلّ 

ة والكتلة. من القوّ
ة والكتلة عند اقتراح .  3 د المتعلّم قيمة القـوّ يحـدّ

زيادة العجلة (التسارع) في الحالتين.
حساب عجلة (تسارع) العربة..  1

a = F
m

 = 100
50     2 m/s2

 كيـف يمكـن زيادة عجلـة (تسـارع) العربة؟ .  2
اُذكر طريقتين مع اإلثبات حسابيا.

ة المؤثّرة إلى (200) الطريقة األولى بزيادة القوّ
نيوتن (كمثال)

a = Fاإلثبات حسابيا
m

 = 200
50  = 4 m/s2

بتقليل الكتلة إلى (20) كيلوجرام الطريقة الثانية
(كمثال)

a = Fاإلثبات حسابيا
m

 = 100
20  = 5 m/s2
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  (F)     :        
   (a)  (Kg)    (m)  (N)  

.m/s2  2 /
:       

 ×  = F = m.a

.     ( )       

100 N
50 kg

1 ..  ( )  
 
 

2 ..       ( )    
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øJƒ«æd ådÉãdG ¿ƒfÉ≤dGG

?ΩÉ°ùLC’G ≈∏Y I qƒ≤dG ôKCG Éee

الخطوات:
مة .  1 تتمّ مناقشـة الصـور والتسـاؤالت فـي مقدّ

الدرس كأنشطة تحفيزية.
ـذ نشـاط التعلّـم علـى شـكل مجموعات، .  2 نفَّ يُ

المناقشـة  تتـمّ  األسـئلة  عـن  اإلجابـة  وبعـد 
الستنتاج القانون الثالث لنيوتن.

ة .  3 ـي قوّ ـه المعلّـم المتعلّميـن إلـى مفهومَ يوجّ
الفعل وردّ الفعل والعالقة بينهما.

ل .  4 يتمّ توظيـف التطبيقات الحياتيـة بعد التوصّ
إلى القانون الثالث لنيوتن.
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ـعِ الممحاة علـى الطرف اآلخر للمسـطرة. اِدفع .  1 ـة الطاولة، ثمّ ضَ  ثبِّـت طرف المسـطرة على حافّ
المسطرة لألسفل قليالً ثمّ أبعِد اصبعك عنها.

ك الممحاة ألعلى.مالحظاتي تتحرّ
ة أكبر..  2 اِدفع المسطرة لألسفل بقوّ

ك الممحاة مسافة أكبر.مالحظاتي تتحرّ
ة دفع المسطرة لألسفل؟.  3 ى قوّ ة الفعل.ماذا تُسمّ قوّ
ة دفع الممحاة لألعلى؟.  4 ى قوّ ة ردّ الفعل.ماذا تُسمّ قوّ
تين؟.  5 ة ردّ الفعل في المقدار وتعاكسها ما العالقة بين القوّ ة الفعل تسـاوي قوّ قوّ

في االتّجاه.

استنتاجي
ة في جسـم آخر، فإنّ الجسـم  عندما يؤثّر جسـم ما بقوّ
ة تسـاوي وتعاكس  ل بقوّ اآلخـر يؤثّر في الجسـم األوّ
ل أو لـكلّ فعل ردّ فعل  ة المؤثّرة في الجسـم األوّ القـوّ

مساوٍ له بالمقدار ومعاكس باالتّجاه.

نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
د قانون الحركة الذي يمثّله مع تفسير سبب اختيارك. اُدرس األشكال التالية، ثمّ حدِّ

التفسير قانون الحركة الشكل
عجلة العربة تقلّ كلّما زادت 

الكتلة، أو تتناسب العجلة التي 
ك فيها العجلة عكسيا مع  تتحرّ

الكتلة.

القانون الثاني 
لنيوتن

m F

F

a

a
m

عند تأثير الجسم على اللوح 
ة فعل ألسفل، فإنّه يؤثّر على  بقوّ

ة ردّ فعل ألعلى،  الجسم بقوّ
أو لكلّ فعل ردّ فعل مساوٍ له 
بالمقدار ومعاكس له باالتّجاه.

القانون الثالث 
لنيوتن

ك الحافلة فإنّ الجسم  عند تحرّ
الساكن (الشخص) يبقى ساكنًا 

ا قد يتسبّب بسقوطه، وبالتالي  ممّ
ك حتّى يتغلّب على  يتمسّ

قصوره الذاتي.

ل  القانون األوّ
لنيوتن
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الماّدة والطاقة

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

الوحدة التعّلمية ا"ولى 
قوانين الحركة

I qƒ≤dGh á∏àμdG
Mass and force

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيف يستكشف العالقة بين 
ة والكتلة والتسارع. القوّ العمليات ة  اِستكشاف العالقة بين القوّ

والكتلة والتسارع.

ة والكتلة. ر العالقة بين القوّ يفسّ الحقائق ة والكتلة. تفسير العالقة بين القوّ

ية المرور. توضيح قيمة أهمّ القيم ية تطبيق قوانين  إدراك قيمة أهمّ
المرور.

يعبّر عن طرق احتساب القانون 
الثاني لنيوتن من خالل استخدام 

المعرفة والمهارات الرياضية 
ة الرياضيات. بة في مادّ المكتسَ

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بالقانون الثاني لنيوتن من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات 
ة  بة في مادّ الرياضية المكتسَ

الرياضيات.
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ة والطاقة (قوانين الحركة) المادّ الوحدة
ة الكتلة والقوّ العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، التفسير،المقارنة، التعبير 
العلمي، البحث العلمي، التمثيل البياني بة المهارات المكتسَ

(1) إلى (2) ح للدرس الزمن المقترَ
ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ة) ووحدات قياسها.*  الربط مع مفاهيم الدروس السابقة (الكتلة، القوّ
توضيح طريقة استخدام الميزان الزنبركي أسئلة وكيفية قراءته.* 
ة والكتلة.*  تحفيز المتعلّمين من خالل طرح أسئلة عن العالقة بين القوّ
ل إلى العالقة بين *  الربط مع الرياضيات من خالل تنمية مهارة اسـتخدام التطبيقات الرياضية للتوصّ

ة الالزمة لتحريكها ومقدار  ة والكتلة والعجلة (التسـارع)، والمقارنة بين الكتل المختلفة والقوّ القوّ
التسارع.

ة سحب أو دفع.*  ة قد تكون قوّ توضيح أنّ القوّ
ربـط المفاهيـم العلمية بالحياة العملية من خالل قوانين تنظيم المرور مع غرس قيمة احترام قوانين * 

المرور لد المتعلّمين.
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I qƒ≤dGh á∏àμdGG

á∏àμdGh I qƒ≤dG ø«H ábÓ©dGG

الخطوات:
بحسـب .  1 تصاعديـا  ج  بالتـدرّ األثقـال  اختيـار 

كتلها، من األقلّ إلى األكبر.
الميـزان .  2 باسـتخدام  الً  أوّ الكتلـة  تحديـد 

اإللكتروني.
قيـاس وزن الكتـل المختلفة بواسـطة الميزان .  3

الزنبركي.
ة .  4 يسـتنتج المتعلّـم العالقـة بيـن الكتلـة والقوّ

(الـوزن) مـن خـالل القـراءات فـي الجـدول 
ويعبّر عنها لفظيا وبيانيا.

ة والكتلة.قراءة الميزان الزنبركيالكتلةالرقم اُرسم العالقة بين القوّ
(1)(250 g)ةبحسب القراءة الظاهرة القوّ

الكتلة

(2)(550 g)بحسب القراءة الظاهرة
(3)(750 g)بحسب القراءة الظاهرة

ة (الوزن).  مالحظاتـي: كلّما زادت كتلة الجسـم، زادت القوّ
عند ثبات العجلة (الشارع)

ة  (الوزن).  اسـتنتاجي: كتلة الجسـم تتناسـب طرديا مع القوّ
عند ثبات العجلة (الشارع)
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ب عن  خالـد ويوسـف ومحمد لهـم القدرة على رفـع الصناديق. اِقـرأ العبارات ثـمّ أجِ
المطلوب.

(أ)

2 kg15 kg5 kg20 kg

(د)(ج)(ب)
محمديوسفخالد

- خالد يستطيع رفع الصندوقين (أ) و(د).
- يوسف يستطيع رفع الصندوقين (ب) و(ج).

- محمد يستطيع رفع الصناديق (أ) و(ج) و(د).
تهم تصاعديا. رتِّب األشخاص بحسب قوّ

محمد

خالد

يوسف

ة الالزمة لرفعه (تحريكه). ر إجابتك. كلّما زادت كتلة الجسم، زادت القوّ فسِّ
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ح سبب ضرورة   اُذكر مدلول عالمة المرور، ووضِّ
االلتزام بتطبيقها.

الخطوات:
يستكشف المتعلّم مدلول العالمة المرورية من خالل المناقشة..  1
ية االلتزام بتطبيقها..  2 ه المعلّم المتعلّمين لمعرفة أسباب أهمّ يوجّ
يربـط المتعلّم بين كتلة الشـاحنات وعجلتها (تسـارعها) وسـبب إلزامهـا بالجانب .  3

.األيمن من الطريق مع منعها من تجاوز السيّارات األخر
ي المعلّم الجانب الوجداني لد المتعلّمين حول احترام قوانين المرور..  4 ينمّ

ا يدلّ على  مدلول عالمة المرور: ممنوع تجاوز الشاحنات من الجهة اليسر للشارع، ممّ
إلزام الشـاحنات بالبقاء في الجانب األيمن من الطريق لكي ال تسـبّب حوادث أو مشاكل 

.مرورية، ألنّ كتلتها كبيرة وبالتالي يكون تسارعها أقلّ من السيّارات األخر

ب عن األسئلة التي تليه. اُدرس الشكل التالي، ثمّ أجِ

60 N 6 kg 4 kg

20 N

(ب) (أ)
أيّ الشخصين يستطيع تحريك الثقل بتسارع أكبر؟ (ب)

ر إجابتك رياضيا. فسِّ
الخطوات:

ة..  1 د كلّ من الكتلة والقوّ يستقرئ المتعلّم البيانات على الصورتين ومن خاللهما يحدّ
باسـتخدام المهـارات الرياضية، يقـارن المتعلّم بين العجلة (التسـارع) للشـكل (أ) .  2

والشكل (ب).
د المتعلّم الشكل الذي يستطيع فيه الشخص تحريك الثقل بتسارع أكبر. .  3 يحدّ

a = F
m

 = 20
4  = 5 m/s2 :(أ) تسارع الشخص

a = F
m

 = 60
6   = 10 m/s2 :(ب) تسارع الشخص
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الماّدة والطاقة

ـة الثالثة الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مـع العمليات التكنولوجية والمنتَجات  الكفايـة العامّ
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية ا"ولى 
قوانين الحركة

í£°SC’G ≈∏Y ácôëdG
Motion on surfaces

 

∑ÉμàM’G
Friction

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يقارن أثر االحتكاك في حركة 
األجسام على األسطح الخشنة 

والملساء.
العمليات

المقارنة بين حركة العجالت على 
األسطح الخشنة والملساء.

ر االحتكاك مع أمثلة عندما  يفسّ
تكون مفيدة أو مسبّبة للمشاكل. الحقائق تفسير االحتكاك وكيفية زيادته أو 

تقليله.

ية االحتكاك أثناء السير  ر أهمّ يبرّ
على الطرق الزلقة. القيم

تقدير قيمة التدابير الوقائية التي 
يجب اتّخاذها أثناء السير على 

طرق مختلفة األسطح.

يعبّر عن طرق استكشاف 
االحتكاك من خالل استخدام 
بة  المعرفة والمهارات المكتسَ

لتصميم نموذج من الخشب من 
ة التربية الفنّية. مادّ

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
باالحتكاك من خالل استخدام 
بة  المعرفة والمهارات المكتسَ

لتصميم نموذج من الخشب من 
ة التربية الفنّية. مادّ
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ة والطاقة (قوانين الحركة) المادّ الوحدة
- االحتكاك 

- الحركة على األسطح العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، التفسير، المقارنة، التعبير 
العلمي، البحث العلمي، التمثيل البياني. بة المهارات المكتسَ

(1) إلى (2) ح للدرس الزمن المقترَ
ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ربط المفاهيم العلمية السابقة المتعلّقة باالحتكاك بمفاهيم الكفاية.* 
ية االحتكاك.*  ح أهمّ اِستخدام أمثلة حياتية توضّ
تحفيز المتعلّمين من خالل طرح أسئلة حول أنواع األسطح ومد سهولة أو صعوبة الحركة عليها.* 
اِستخدام أسلوب حلّ المشكالت في األنشطة من خالل توضيح أثر زيادة أو تقليل االحتكاك على * 

األسطح المختلفة مع التفسير.
التأكيد على التطبيقات الحياتية لمفاهيم زيادة أو تقليل االحتكاك لحمايتنا.* 
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∑ÉμàM’GG

 ≈∏Y Iô qKDƒªdG á«ØîdG I qƒ≤dG Ée
?ΩÉ°ùLC’G ácôM

e
M

الخطوات:
تتمّ مناقشـة الصور واألسـئلة في بداية الدرس .  1

كأنشطة تحفيزية.
دفع كرة التنس برفق بحيث ال تسـقط من على .  2

الطاولة.
ل لنيوتن: الجسـم .  3 ربط النشـاط بالقانـون األوّ

ة  السـاكن يبقـى سـاكنًا مـا لـم توثّـر عليـه قـوّ
خارجية تغيّر حالـه، وهنا تمّ التأثير على الكرة 
ك  ا غيّر حالها، والجسـم المتحرّ ة الدفع ممّ بقوّ
ة خارجية  ا ما لـم تؤثّـر عليه قـوّ كً يبقـى متحـرّ
ة االحتـكاك بين الكرة  تغيّر مـن حاله، وهنا قوّ

وسطح الطاولة أوقفت حركة الكرة.
اجة عند توقّف.  4 يربط المتعلّم ما حدث للدرّ

عْ كرة التنس كما في الشكل المقابل، ثمّ ادفعها برفق..  1 ضَ
ك الكرة مسافة معيّنة ثمّ تتوقّف.مالحظاتي  تتحرّ

ل لنيوتن..  2 ا للقانون األوّ ر ما حدث وفقً فسِّ

ة أخـر تعاكس حركتها نتيجة احتكاكها  ة ثمّ توقّفت بتأثير قوّ كـت الكرة بسـبب التأثير عليها بقوّ تحرّ
بسطح الطاولة.

اجة عند توقّف الراكب عن .  3 مـاذا يحدث للدرّ
اسات؟ لماذا؟ الضغط على الدوّ

ة احتكاك  اجة بعد فترة بسيطة بسبب قوّ تتوقّف الدرّ
العجالت باألرض.
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اسات مع المثال  الراكب عن الضغط على الدوّ
السابق.

ة االحتكاك تعمل بعكس .  5 يستنتج المتعلّم أنّ قوّ
اتّجاه حركة األجسام.
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د التدابير الوقائية الواجب اتّخاذها من أجل السالمة عند تنفيذ تجارب الحركة. عدِّ
ر منها المعلّم أثناء إجراء األنشطة السابقة مثل:  د المتعلّم التدابير الوقائية التي حذّ يعدّ

- غسل اليدين بعد لمس العمالت المعدنية. 
- التعامل بحذر مع األثقال المختلفة. 

- إبعاد الوجه عن الممحاة عند تطبيق القانون الثالث لنيوتن.

ة التربية البدنية، وبيِّن قوانين الحركة  طبِّق إحد األلعاب الرياضية التي تمارسـها في حصّ
ر سبب اختيارك. لنيوتن المرتبطة بها. فسِّ

ـر قوانيـن الحركة لنيوتن، مثالً لعبة التنس  د المتعلّم اللعبة الرياضية ومن خاللها يفسّ يحـدّ
األرضي.

ل لنيوتن). ة باستخدام المضرب (القانون األوّ ك كرة التنس عندما نؤثّر عليها بقوّ - تتحرّ
ة ضرب الكرة بالمضرب، ازداد تسارعها (القانون الثاني لنيوتن).  - كلّما ازدادت قوّ

ة ردّ الفعل اندفاع شـبك المضرب إلى الخلف  ة الفعـل ضرب الكرة بالمضرب، قـوّ -  قـوّ
(القانون الثالث لنيوتن).

ة  مالحظة:  جميـع المفاهيـم والمعلومات الواردة فـي بند «تحقّق مـن فهمك» مرتبطـة بالكفاية الخاصّ
ويؤكّد المعلّم على تحقيقها.
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í£°SC’G ≈∏Y ácôëdGG

π¡°SCG »àcôMM

الخطوات:
يختـار المعلّـم سـطحين أحدهمـا أملس مثل .  1

ادة. بالط المختبر واآلخر خشن مثل سجّ
يختـار المعلّم سـيّارة لعبة تسـير بصعوبة على .  2

ادة. السجّ
ادة .  3 يحرص المعلّم على أن يكون سـطح السجّ

خشنًا وطولها مناسبًا.
ل المتعلّم مالحظاته في الجدول بحسب .  4 يسجّ

ما شاهده أثناء إجراء النشاط.
مالحظاتينوع السطحالسطح

ك السيّارة بسرعة وسهولة.أملس(1) تتحرّ

ك السيّارة بشكل أبطأ وبصعوبة.خشن(2) تتحرّ

ة االحتكاك على األسـطح الملسـاء، أو  ة االحتكاك على األسـطح الخشـنة أكبر من قوّ اسـتنتاجي: قوّ
حركة األجسام على األسطح الملساء أسهل من حركتها على األسطح الخشنة.
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∑ÉμàM’G QGô°VCGh óFGƒaa

الخطوات:
يشاهد المتعلّم الصور ويقرأ العبارات تحتها..  1
د المتعلّم سـبب اإلجـراء المتّخذ في كلّ .  2 يحدّ

ة االحتكاك  صـورة مع توضيـح أثره علـى قـوّ
والضرر الناتج عن عدم اتّباع هذا اإلجراء.

د المتعلّـم أمثلة أخـر لحـاالت يتمّ في .  3 يعـدّ
خاللهـا زيـادة أو تقليـل االحتكاك لألسـطح 
المختلفـة والغـرض منـه، مـع التأكيـد علـى 
إجراءات األمن والسالمة المتّبعة في مثل هذه 

الحاالت.
يحـرص المعلّـم علـى تطبيـق النشـاط ضمن .  4

ل  مجموعات ويتيح الفرصة للمتعلّمين للتوصّ
إلـى فوائـد وأضرار االحتـكاك فـي حياتنا من 

خالل المناقشة.
ماذا يحدث عند عدم اتّباع هذا اإلجراء؟ التفسير اإلجراءات
ة  ال يمكن سـحبها بسهولة بسـبب زيادة قوّ

االحتكاك.
ة االحتـكاك بين الحقيبة  لتقليل قوّ
ا يسـهل عملية  وسـطح األرض ممّ

سحبها من مكان إلى آخر. وضع عجالت للحقائب.

تنزلق السـيّارات بسـبب تقليـل االحتكاك 
ـا قد  بيـن العجـالت وسـطح األرض، ممّ

يسبّب حوادث.

ة االحتكاك بين عجالت  لزيادة قـوّ
األملس  األرض  وسـطح  السـيّارة 
ـا يسـاعد علـى عـدم انزالقهـا  وتسبّب حوادث.ممّ

وضع سالسل حديدية 
على عجالت السيّارات 

في المناطق الثلجية.

ك وترتفع درجة حرارته  تتآكل أجزاء المحرّ
بسبب زيادة االحتكاك بين أجزائه.

ك  ا يقلّل لتقليـل احتـكاك أجـزاء المحـرّ المعدنية ببعضها البعض ممّ
ك، وعـدم تآكل  مـن حـرارة المحرّ

أجزائه.
كات  وضع زيت لمحرّ

السيّارات.
قد تنزلـق أقدامنا عند الصعود والنزول من 
ا قد  ة االحتكاك ممّ الساللم بسبب تقليل قوّ

.يسبّب لنا أذ
ة االحتكاك بيـن أقدامنا  لزيـادة قـوّ
ـد مـن عدم  وسـطح األرض للتأكّ

االنزالق أثناء الصعود والنزول.
وضع شريط مطّاطي على 

درجات الساللم.
استنتاجي: 
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لقيـاس  (نشـاط  التكليـف  نشـاط 
المعيار، وهو ليس واجب منزلي)

ا يلي. ر استخدام كلّ ممّ فسِّ
التفسير: 

خشـنة  أرضيـة  وضـع  يتـمّ   :(1)
ة  حول أحـواض السـباحة لزيـادة قوّ
االحتـكاك عنـد المشـي لمنعنـا مـن 

االنزالق.
(2): تُصنَع أحذية التزلج بوضع معدن 
ة االحتكاك  حـادّ باألسـفل لتقليـل قـوّ
ل عملية  ا يسـهّ بيـن الحذاء والجليد ممّ

التزلج ويجعلها أكثر متعة.

ح اإلجراء الواجب اتّخاذه. عبِّر عن مضمون العالمتين اإلرشاديتين، ثمّ وضِّ
يتـرك المعلّـم المجـال للمتعلّمين لمناقشـة مضمون العالمتيـن والتعبيـر عنهما ضمن 

مجموعات.

اِحذر أرضية مبلّلة.
تجنّب المشي عليها.

اِحذر طريق زلقة.
خفّـف السـرعة، وانتبـه أثناء السـير 

عليها.
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استخالص النتائج
Draw conclusions

39
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اُرسم علم الكويت باستخدام لوحين، أحدهما خشن واآلخر  
ن بين الرسمين من حيث سهولة الرسم وجودته. أملس، ثمّ قارِ

الخطوات:
توفير لوحين مختلفين مثل لوحة خشبية أو لوحة بورد مع ألوان (توحيد نوع األلوان) .  1

لكلّ مجموعة.
م العمل على جميع أفراد المجموعة كالتالي:.  2 يقسّ

- المتعلّم (1) يرسم العلم بدون تلوين.
ن باألخضر. - المتعلّم (2) يلوّ

ن باألسود. - المتعلّم (3) يلوّ

ن باألحمر. - المتعلّم (4) يلوّ
- المتعلّم (5) يكتب عبارة بسيطة عن الكويت.

اللوح األملس (الرسم ذو جودة عالية - الرسم يكون أسهل).
طة - الرسم يكون أصعب). اللوح الخشن (الرسم ذو جودة متوسّ
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

ل لنيوتن القانون األوّ
ة لتحريكها. - األجسام تحتاج إلى قوّ

ى قانون القصور الذاتي. - يُسمّ
القانون الثاني لنيوتن

- تتناسب كتلة الجسم عكسيا مع عجلته. 
ة المؤثّرة على الجسـم زادت  - كلّما زادت القوّ

عجلته.
القانون الثالث لنيوتن

ة ردّ فعل. ة فعل قوّ - لكلّ قوّ
ة الفعل وتعاكسها. ة ردّ الفعل تساوي قوّ - قوّ

السؤال الثاني: 
40

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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السؤال الثالث:
1  . 

 
2  . 

 
3  . 
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ة االحتـكاك بيـن أقـدام الالعبيـن  لتقليـل قـوّ
وأرضية الملعب، وبين الكرة وأرضية الملعب.

ك، بينمـا العملة  عنـد دفـع البطاقـة فإنّها تتحـرّ
ا يتسـبّب في سقوطها  المعدنية تبقى سـاكنة ممّ

بالكأس.

لزيـادة االحتكاك بين أقدامنا واألرض لكي ال 
ننزلق.

ألنّ الجسم الساكن يبقى ساكنًا ما لم تؤثّر عليه 
ة خارجية تغيّر حاله. وهذا ما حدث للعملة  قـوّ
ة  المعدنيـة، بينمـا البطاقة تـمّ التأثيـر عليها بقوّ

كت. وبالتالي تحرّ

ا يزيد من احتكاك  لزيادة خشـونة الشـوارع ممّ
عجالت السيّارات مع األرض فيمنع انزالقها.

تتناسـب  والعجلـة   ، أقـلّ كتلتـه  ألنّ (ب)  (ب)، 
ة. عكسيا مع الكتلة عند ثبات القوّ

وضع الصخرة في عربة.
االسـتعانة بشـخص آخر للمسـاعدة في زيادة 

ة. القوّ
وضع زيت على سطح األرض.
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السؤال السابع: 
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القانون الثالث لنيوتن

ل لنيوتن القانون األوّ

القانون الثاني لنيوتن

لكلّ فعل ردّ فعل مسـاوٍ لـه بالمقدار ومعاكس 
له باالتّجاه.

ك  الجسم الساكن يبقى ساكنًا، والجسم المتحرّ
ة خارجية  ا مـا لم تؤثّر عليهما قـوّ كً يبقـى متحرّ

تغيّر حالهما.

ة المؤثّرة  عجلة الجسـم تتناسب طرديا مع القوّ
عليه، وعكسيا مع كتلته.
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:   
The respiratory system  

:   
The circulatory system  

:   
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الجهاز التنّفسي



الوحدة التعّلمية ا�ولى

الجهاز التنّفسيالجهاز التنّفسي
The respiratory system

     How do humans breathe?

       
 

  What are the evidences of 
breathing in living organisms?

       How do we get energy?

      
  

  Role of technology in the 
treatment of respiratory 
diseases

     
  

  The importance of technology 
when planning modern cities
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The respiratory system الجهاز التنّفسي

مة مقدّ
فـي هذه الوحدة، يتناول المتعلّم المعاييـر المرتبطة بعملية التنفّس لد الكائنات الحيّة وأدلّة حدوثها. 

د على أنواعها وأثر نقص األكسجين على الخاليا. ويشدّ
ا لما تـمّ تناوله في الصفّ الثالث في المرحلـة االبتدائية، حيث تمّ تناول  سـيتمّ بنـاء الخبرات التعلّمية وفقً
عمليـة التنفّـس لد بعـض الكائنات الحيّة وعضو التنفّـس لديها، باإلضافة إلى مفهـوم البناء الضوئي في 

النباتات في الصفّ السابع، وما تمّ ربطه بمفهوم الثغور وكيفية حدوث تبادل الغازات من خاللها.
في نطاق العمليات، نتناول مهارة التعامل مع األدوات، مهارة إجراء األنشـطة، اسـتقصاء أدلّة حدوث 
ع أعضاء التنفّس لد الكائنات الحيّة، واستكشـاف أنواع التنفّس، ومعرفة األثر والسـبب  التنفّس وتنوّ
ة الجهاز التنفّسـي. وفي نطاق  ية التكنولوجيا في صحّ ف على أهمّ لزيادة أو نقصان األكسـجين، والتعرّ
 الحقائق، نتناول شرح أدلّة حدوث التنفّس ومفهومه وأنواعه. وفي نطاق القيم، نتناول تكوين القيم لد
ية غاز األكسـجين  المتعلّم حول اسـتخدام وسـائل األمن والسـالمة عند إجراء التجارب، وكذلك أهمّ
ية استنشـاقه، وابتكار أجهزة تقلّل من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون  واألثر الناتج عن نقصه أو زيادة كمّ
ا فـي نطاق الربط، فنتناول الربـط بموادّ أخر كالتربية الفنّية لرسـم  ثات. أمّ وترشـيح الهواء مـن الملوِّ
أعضاء التنفّس لد بعض الكائنات الحيّة، والتربية البدنية الستكشاف أثر النشاط الرياضي على أجهزة 

التنفّس.
ـط أعضـاء التنفّس لد بعض  فـي بعـض معايير الصفّ الثالـث االبتدائي، يتناول المتعلّم بشـكل مبسّ

ق في الكثير من المفاهيم المرتبطة بها في خالل هذه الوحدة التعلّمية. الكائنات، ويتعمّ
ط يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلّم، مع التأكيد  ستتمّ مناقشة التنفّس الهوائي والالهوائي بشكل مبسّ

على مهارة التعبير عنهما بواسطة المعادالت.
يسـتخدم المعلّم إستراتيجيات التعلّم النشط، ويركزّ على الربط بين النشاط التعلّمي والمفهوم العلمي 

د عليها. المرتبط به، ويستخلص المعلومات في نهاية األنشطة ويؤكّ
مالحظة: جميع المعلومات والمفاهيم العلمية في بند «تحقّق من فهمك» مرتبطة بهما وبالمعايير، وهي 

أ من عملية تحقيق المعيار. جزء ال يتجزّ
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محتو الوحدة التعلّمية األولى (الجهاز التنفّسي)
كيف يتنفّس اإلنسان؟.  1
ما أدلّة حدوث التنفّس في الكائنات الحيّة؟.  2
كيف نحصل على الطاقة؟.  3
دور التكنولوجيا في عالج أمراض الجهاز التنفّسي..  4
ية التكنولوجيا عند التخطيط للمدن الحديثة..  5 أهمّ
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ـة األولى البحث عن الظواهـر والطرق والتغيّر فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
بة والنماذج والمحاكاة والعروض. باستخدام األدوات المناسِ

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الجهاز التنّفسي

?¿É°ùfE’G ¢ù qØæàj ∞«c
How do humans breathe?

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

م باالستقصاء أدلّة على حدوث  يقدّ
التنفّس لد الكائنات الحيّة. العمليات اِستقصاء عملية التنفّس.

 ع لد ر أنّ أعضاء التنفّس تتنوّ يفسّ
الكائنات الحيّة. الحقائق  تحديد أعضاء التنفّس لد

الكائنات الحيّة.

د التدابير الوقائية الضرورية  يحدّ
المتّصلة بإجراء التجارب. القيم

تحديد التدابير الوقائية المتّخذة 
أثناء إجراء اختبارات التنفّس 

الخلوي من أجل األمن والسالمة.

يعبّر بالرسم اإللكتروني عن 
ة بأعضاء التنفّس  الحقائق الخاصّ

لد الكائنات الحيّة المختلفة عبر 
بة من  المعرفة والمهارات المكتسَ
تَي التربية الفنّية وتكنولوجيا  مادّ

االتّصال والمعلومات.

الربط

التعبير بالرسم اإللكتروني عن 
ة بأعضاء التنفّس  الحقائق الخاصّ

لد الكائنات الحيّة المختلفة عبر 
بة من  المعرفة والمهارات المكتسَ
تَي التربية الفنّية وتكنولوجيا  مادّ

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الجهاز التنّفسي

?áq«ëdG äÉæFÉμdG »a ¢ù qØæàdG çhóM áqdOCG Ée
What are the evidences of breathing in living organisms?   

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

نات الجهاز التنفّسي  د مكوِّ يعدّ
ووظيفة كلّ جزء. العمليات اِستقصاء تركيب الجهاز التنفّسي.

يقارن بين عمليتَي الشهيق والزفير 
من حيث حركة الحجاب الحاجز 
والضلوع ونسبة الغازات ونوعها.

الحقائق
إدراك آليّة الشهيق والزفير.

يتّبع تعليمات األمن والسالمة 
ة الجهاز  للمحافظة على صحّ

التنفّسي.
القيم

تحديد التدابير الوقائية لسالمة 
الجهاز التنفّسي.

يعبّر عن طرق استكشاف تأثير 
النشاط الرياضي على أعضاء 

الجهاز التنفّسي عبر التعلّم من 
ة التربية البدنية. مادّ

الربط

ة بتأثير  التعبير عن الحقائق الخاصّ  
النشاط الرياضي على أعضاء 

الجهاز التنفّسي عبر التعلّم من 
ة التربية البدنية. مادّ
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علوم الحياة (الجهاز التنفّسي) الوحدة
- كيف يتنفّس اإلنسان؟

- ما أدلّة حدوث التنفّس في الكائنات الحيّة؟ العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، التفسير، التعبير العلمي، الرسم 
العلمي مهارات التعلّم

(4) ح للدرس الزمن المقترَ
ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

يستعين المعلّم بالخبرات السابقة للمتعلّم من حيث ربط ما تمّ تناوله عن التنفّس في الصفّ الثالث * 
ة األولى. االبتدائي مع مفاهيم الكفاية العامّ

ـز المعلّم على أدلّة التنفّس، وهذا ما ينصّ عليه المعيار واألنشـطة المرتبطة به السـهلة التطبيق، *  يركّ
عه على اسـتخدام المهارات التي سـبق  ويدعـم مالحظـات المتعلّم من خالل التأكيد عليها ويشـجّ

تناولها في الصفوف السابقة بدون توجيهه مباشرةً مثل الكشف عن الغاز الناتج عن التنفّس.
سـي، وذلك لدعم التسلسـل *  ف على أجزاء الجهاز التنفّ م المعلّم مفهوم عمل الرئتين قبل التعرّ يقـدّ

المنطقـي في عـرض الدرس، من خالل تناول أعضـاء التنفّس الخارجي (األنـف والفم) ثمّ انتقال 
الهواء إلى الرئتين، ومن ثمّ تكامل أعضاء الجهاز التنفّسي في إتمام العملية.

م المعلّم موضوع الجهاز التنفّسـي في مجال علـم األحياء، والذي يصعب مالحظة آليّته بالعين *  يقدّ
دة. ويعتمد على األفالم التعلّمية أو التشـريح إذا أمكن. ويأخذ بشروط االستخدام الصحيح  المجرّ
ة الزمنية المناسـبة، آليّة طرح األسئلة على  ة من حيث التشـويق، الوضوح، المدّ للفيلم خالل الحصّ

المتعلّمين قبل العرض أو مناقشتها بعده.
ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ

في نطاق العمليات والحقائق.
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?¿É°ùfE’G ¢ù qØæàj ∞«cc

 ¢ù qØæàdG çhóM ≈∏Y q∫óà°ùJ ∞«c
?¿É°ùfE’G »a

c
a

األدوات:
محلول البروموثيمول (محلول ماء الجير)، أعواد 

ة، كوب ماصّ
الخطوات:

الهدف األساسي من النشاط هو استقصاء أدلّة .  1
حـدوث التنفّس في اإلنسـان للتأكيـد على أنّ 
ثاني أكسـيد الكربون غاز ينتـج عن التنفّس مع 
ـس، والذي يمكن اختبار  اختالف أعضاء التنفّ

وجوده بواسطة محلول كاشف.
ـة للمتعلّميـن للتفكير واسـترجاع .  2 اتـرك الحريّ

المعلومات السـابقة حول التنفّس في اإلنسـان 
ـا لخبراته المتراكمة وحول طرق الكشـف  وفقً
عـن غاز ثانـي أكسـيد الكربون باسـتخدام ماء 
ر عنـد النفخ فـي الكوب أو  الجيـر الـذي يتعكّ
باسـتخدام محلـول البروموثيمول الـذي يتغيّر 

. لونه إلى األصفر المخضرّ
يهـدف النشـاط إلى تتبّع خطّ سـير الهـواء من .  3

المحيـط الخارجـي إلـى داخـل الجسـم عبـر 
األنف والفم ثمّ الرئتين.

د .  4 أثناء تطبيق نشـاط التنفّس لد اإلنسـان، يؤكّ
مة  المعلّم على رسم ومناقشة األعضاء المستخدَ
في التنفّس، وهي األنف والفم، واللذين يتمّ من 
خاللهمـا تبادل الهـواء بين المحيـط الخارجي 
ف بعمليـة التنفّـس  وجسـم اإلنسـان، مـا يُعـرَ
د على مالحظة حركة األضالع الخارجي. يؤكّ
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وعلى دور الحجاب الحاجز المهمّ باإلشارة إلى 
الرئتين، حيث يظهر بشـكل واضـح أثناء ارتفاع 

الصدر وانخفاضه في خالل الشهيق والزفير. 
مالحظاتي:  

 
استنتاجي:  

 

 
 

الفم

الرئتان

األنف

 
?¿ÉàFôdG πª©J ∞«cc

األدوات:
ة، قارورة بالستيكية كبيرة بالونات، أعواد ماصّ

الخطوات:
ـد المعلّم قبل البدء باألنشـطة التعلّمية من .  1 يمهّ

نات الهواء  خالل مناقشـة المتعلّمين فـي مكوّ
خالل عمليتي الشـهيق والزفير، محلّالً جدول 
نة لهواء الشهيق والزفير  نسـب الغازات المكوِّ
ا علـى أنّ الهـواء في خـالل العمليتين  ـدً ومؤكِّ

نات بنسب مختلفة. ن جميع المكوّ يتضمّ
يوفّـر المعلّـم األدوات إلجـراء النشـاط فـي .  2

مجموعات صغيرة.
ا مستعينًا بصورة .  3 يقصّ المعلّم قاع القارورة مسبقً

ـم للجهاز التنفّسـي لمسـاعدة المتعلّم  أو مجسّ
على محاكاة الجهاز باألدوات المتوفّرة. 

يحرص المعلّم على أن يحلّ المتعلّمون النشاط.  4
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عبر صنع النموذج ومناقشـة الجدول ومالحظة 
حركة أضالع الجسم عند الشهيق والزفير.

ـد المعلّـم علـى الـدور المهـمّ للحجاب .  5 يؤكّ
الحاجز في عملية الشهيق والزفير.

بعـد تنفيـذ النشـاط، يجيـب المتعلّمـون عـن .  6
األسئلة ويناقشون النشاط مع زمالئهم.

اإلجابات: 
الزفير الشهيق   .1
إلى

األعلى
إلى 
األسفل

اتّجاه حركة 
الحجاب الحاجز

الزفير الشهيق  .2
(%15.70) (%20.84)  O2 ية غاز الـ كمّ

داخل الرئة
(%3.60) (%0.04)  CO2 ية غاز الـ كمّ

داخل الرئة
الداخل الخارج اتّجاه حركة األضالع 

عند تنفّسك

يتغيّـر لـون الكاشـف إلـى اللون   
. األصفر المخضرّ

يخرج غـاز ثانـي أكسـيد الكربون   
نتيجة التنفّس.

عبـر طريـق الرئتين 
يتنفّس اإلنسان

عمليتي الشهيق والزفير
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أدوات  ثديـي،  لحيـوان  رئتيـن  عينـة  األدوات: 
تشريح، أنبوب للنفخ، قفازات

الخطوات:
د المعلّم للنشـاط عبر ذكر سبب استخدام .  1 يمهّ

رئـة الخـروف للتشـريح، حيث أنّها تشـبه رئة 
ف  اإلنسـان، ويمكن من خالل التشـريح التعرّ
علـى أجزائهـا وملمسـها وما يحـدث بها عند 

النفخ، كمحاكاة لعملية الشهيق.
ـازات عند .  2 ينبّـه المعلّم إلى ضـرورة لبس القفّ

ق أو لمـس الوجه  فحـص الرئـة، وعدم التـذوّ
ا. بعد الفحص إالّ بعد غسل اليدين جيّدً

ي الرئتيـن والقصبة .  3 ف المتعلّم علـى فصَّ يتعـرّ
الهوائية.

يتمّ إدخال الهواء من القصبة الهوائية بواسـطة .  4
منفاخ، ويالحـظ المتعلّم انتفاخهـا وامتالءها 
ين،  ا من أحد الفصّ بالهـواء، ومن ثمّ يقطع جزءً
ويالحظ الحويصالت الهوائية عبر ذكر شكلها 

من دون ذكر اسمها.
اإلجابات:

1  . 
2  . 
3  . 
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ملمسها إسفنجي.
ان بالهواء وينتفخان. يمتلئ الفصّ

يات كبيرة. توجد أكياس هوائية صغيرة بكمّ
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نات الجهاز التنفّسي لد اإلنسان  د الفيلم التعليمي عن مكوِّ بعد أن فحصت الرئة، شاهِ
.CO2 والـ O2 ف على جميع األعضاء، ثمّ تتبَّع مسار غازي الـ وتعرّ

نات الجهاز التنفّسي ووظيفة كلّ منها؟ ما مكوِّ
الخطوات:

يجري المتعلّم النشاط بشكل فردي في خالل عرض فيلم تعليمي عن أجزاء الجهاز .  1
ي التشـويق والوضوح، مـع إعطاء تعليمات  سـي، على أن يتميّـز الفيلم بعنصرَ التنفّ
واضحة للمتعلّمين بعد قراءة أسـئلة النشاط في الكتاب، ثمّ ترك الفرصة للمتعلّمين 

للمناقشة مع أفراد المجموعة قبل المناقشة مع المعلّم.
ف عليها من خالل الفيلم..  2 يذكر المتعلّم األعضاء التي تعرّ
ح دخول األكسجين من .  3 ا يوضّ يرسـم المتعلّم أعضاء الجهاز التنفّسـي ويرسم سـهمً

الهـواء الخارجـي إلى الرئتين إلـى الحويصالت، وخروج ثاني أكسـيد الكربون من 
الحويصالت إلى الرئتين إلى الهواء الخارجي.

ال في الرئتين، .  4 ف المتعلّم على الجـزء الفعّ من خالل مشـاهدة الفيلم والرسـم، يتعرّ
وهـي الحويصـالت الهوائيـة. ثمّ يشـرح المعلّم دورهـا كمفهوم علمـي للربط بين 

النشاط السابق والالحق.
اإلجابات:

الوظيفة العضو 4  . 
ات  يمثّل المدخل والمخرج الرئيسي للجهاز التنفّسي ويتّصل بممرّ

متّسعة تعمل على تدفّق وترشيح الهواء عندما يمرّ خالل التنفّس. األنف
يصل بين فتحتَي األنف والفم والقصبة الهوائية. البلعوم

ممرّ للهواء بين البلعوم والقصبة الهوائية. الحنجرة

تصل بين الحنجرة والشعبتين الهوائيتين. القصبة الهوائية
ع كلّ منهما إلى شـعب صغيـرة. تنتهي  ن مـن شـعبتين تتفـرّ تتكـوّ
ى  ـع مـن األكيـاس الهوائيـة الدقيقة التي تُسـمّ كلّ شـعبة فـي تجمّ

حويصالت هوائية.
الشعب الهوائية

سية. هما عضوان إسفنجيان يتمّ فيهما تبادل الغازات التنفّ الرئتان
له دور كبير في عملية الشهيق والزفير. الحجاب الحاجز
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5  . 
 

6  . 
 

رات .  1 يسـتعين المعلّم بكتـاب الطالب أو بمصوّ
للحويصالت الهوائية الستخالص الخصائص 
التـي تتميّـز بهـا وتسـاعدها فـي عمليـة تبادل 

الغازات بين الرئتين والدم.
7  . 

 
 
 
 
 

غـاز .  2 اتّجـاه  الشـكل  علـى  المتعلّـم  يرسـم 
بيـن  الكربـون  أكسـيد  وثانـي  األكسـجين 
الشعيرات الدموية والحويصلة الهوائية خالل 

الشهيق والزفير.

 
 
 

67

            
        O2      

.           CO2   
     O2           
              

.     
         CO2      

.         
 .            O2     

 *

(24) 

(1)
(2)

(4)
(3)

(5)
(6)

(7)

    
:    

1 .     :
      
       

.  
2 .       :

.   
3 .      :

.
4 ..         :  
5 .          :  

              
.      

ª¡a øe r s ëJ

 
 
 

68

6 .           :
      .        

.      
7 ..        :  

            
   .          
             

.
           
              

.   

(26) (25) 
            

.     

ª¡a øe r s ëJ

توفّر الحويصالت مسـاحة سطح كبيرة تسمح 
يـة كبيـرة مـن األكسـجين. إنّ  بامتصـاص كمّ
جدار الحويصالت رقيق جدا يسـمح بانتشـار 
األكسـجين منهـا إلـى الـدم بسـهولة. تحيـط 
شـبكة مـن الشـعيرات الدمويـة بالحويصالت 

المتصاص ونقل األكسجين.

يتمّ رسم أسهم من الهواء إلى األنف ثمّ الرئتين 
ومنهما بالمسار نفسه إلى الخارج. 

ال فـي الرئتين هو الحويصلة  اسـم الجزء الفعّ
الهوائية.
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

ح الشكل المقابل الجهاز التنفّسي لد اإلنسان.  يوضّ
اُكتب البيانات المطلوبة من (1) إلى (6) بالتتابع..  1

الهوائيـة  القصبـة  الحنجـرة 3-  األنـف 2-   -1
4- الرئتـان 5- الحويصـالت الهوائية 6- الحجاب 

الحاجز
ما وظيفة العضو رقم (6)؟.  2

م في عمليتَي الشـهيق والزفيـر من خالل حركته  التحكّ
إلى األسفل واألعلى.

يمثّل الشكل التالي آليّة الشهيق والزفير لد اإلنسان.

(ب)(أ)
عملية الزفير يمثّلها الشكل (أ)..  3
ا إجابتك على الرسم..  4 حً علِّل اختيارك موضِّ

ك القفص الصدري إلى األسفل وإلى  خالل عملية الزفير، ينبسط الحجاب الحاجز ويتحرّ
الداخل.

ح فيها كيفية الحفاظ على جهازك التنفّسي من األمراض والتلف. م مطوية توضّ صمِّ
م المتعلّم مطوية يذكر فيها (3) من طرق الحفاظ على الجهاز التنفّسي. يصمّ

دات الوصفيـة واألخذ باالعتبار اسـتخدام كلمات البحث  يتـمّ تقييم النشـاط وفق المحدّ
دة. المحدّ



87

ة التربية البدنية بدون إجـراء تمارين اإلحماء، وفي اليوم  مارِس نشـاطًا رياضيا فـي حصّ
التالي مارِس تمارين اإلحماء ومن ثمّ نشاطًا رياضيا.

ل مالحظاتك. ن في كلّ مرة أثر ذلك على عملية التنفّس لديك وسجِّ قارِ
إجراء تمارين بعد اإلحماء إجراء تمارين بدون إحماء النشاط

ات الشهيق  عدد مرّ
والزفير

ات  ل المتعلّـم نتائجه ويقارن المعلّم معـه بين عدد مرّ يسـجّ
ل إلى أنّ اإلحماء يساهم  الشهيق والزفير في الحالتين ليتوصّ

ات الشهيق والزفير. في تقليل عدد مرّ
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 »a ¢ù qØæàdG çhóM áqdOCG Ée
?áq«ëdG äÉæFÉμdG

e
G

 ¢ù qØæàdG çhóM ≈∏Y q∫óà°ùJ ∞«c
?äÉæFÉμdG »a

c
a

ر، كـوب، محلـول  األدوات: خميـرة، مـاء، سـكّ
كاشـف، بذور مسـتنبتة مغلية، بذور مسـتنبتة غير 

مغلية، ترمومتر، وعاءان، سدادة
الخطوات:

ية صغيرة منها .  1 في نشاط الخميرة، يتمّ وضع كمّ
في أنبـوب اختبار مفتوح ونالحـظ تغيّر اللون 
ل إجراء النشـاط  بعد فترة زمنية قصيرة، ويُفضَّ

بشكل فردي.
2  . لـد التنفّـس  اسـتقصاء  نشـاط  إعـداد  يتـمّ 

ا من خـالل زرع بـذور نباتات  النباتـات مسـبقً
ية إلى قسمين  ـم الكمّ حتّى تنمو البادرة، وتُقسَ
ية من  متسـاويين، ومن ثمّ يتمّ غلي نصف الكمّ
ع  دون األخـر. وأثنـاء إجراء النشـاط، توضَ
يتيـن فـي مخباريـن منفصليـن يحتويـان  الكمّ
ذ  نفَّ على المحلول الكاشـف وننتظر النتيجة. يُ

النشاط في مجموعات.
ه .  3 أثنـاء المناقشـة فـي األنشـطة السـابقة، يوجّ

 المعلّـم المتعلّميـن إلـى أعضـاء التنفّس لد
الكائنات الحيّـة ومد تشـابهها أو اختالفها، 
الحقائـق  بمعيـار  الخـاصّ  للنشـاط  ا  تمهيـدً
د  «أعضاء التنفّس لد الكائنات الحيّة»، ويؤكّ
على أن يكون استنتاج إجابات النشاط الخاصّ 
بعضو تبادل الغازات مرتبطًا باألنشطة السابقة، 
ل إلى اإلجابات من خالل المناقشة  ويتمّ التوصّ

واستخدام إستراتيجيات التعلّم النشط.

71

               
.         ( )

             
     .        

(       )    

 :

 
  :
  :

 :

      
  :
  :

?áq«ëdG äÉæFÉ dG »a ¢ù qØæàdG çhóM áqdOCG Ée
What are the evidences of breathing in living organisms?  

?äÉæFÉ dG »a ¢ù qØæàdG çhóM Y q óà°ùJ «c

اإلجابات:
: الخميرة الً أوّ

مالحظاتي:  
 

استنتاجي:  
 
 

ثانيًا: النباتات 
مالحظاتي:  

 
 
 

استنتاجي:  
 
 

ل لـون البروموثيمول إلى اللون  يتحوّ  
. األصفر المخضرّ

يتغيّـر لـون البروموثيمول إلـى اللون   
ا  األصفر المخضـرّ في األنبوب الذي يحوي بذورً
ا تمّ  ا األنبوب الـذي يحوي بذورً لم يتـمّ غليها، أمّ

غليها فال يتغيّر فيه لون المحلول.
تتنفّس بذور النباتات التي لم يتمّ غليها   
بدليـل خروج غاز ثاني أكسـيد الكربـون الذي أثّر 

على محلول البروموثيمول.

تحـدث عمليـة التنفّس بدليـل خروج   
غاز ثاني أكسـيد الكربون الذي غيّر لون المحلول 

الكاشف.
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عضو تبادل الغازات الشكل الكائن الحيّ

الخياشيم

االنتشار

الثغور

الرئتين
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
ح في الشكل  أجر العالِم بريسلي تجربة حول التنفّس لد الكائنات الحيّة كما هو موضَّ
أدنـاه، والحـظ موت كلّ من الفـأر والنبتة بعـد أن وضعهما في الناقـوس (أ) والناقوس 
ا في الناقوس (ج)، وانتظر  ا ونبتة معً دة. ثمّ وضع فأرً (ب) علـى التوالـي لفترة زمنية محدّ

دة. لفترة زمنية محدّ
ا التفسير العلمي إلجابتك. حً ا موضِّ عْ نتيجة التجربة على الكائنين معً توقَّ

الخطوات:
يربط سـؤال التكليف بين عمليّتَي التنفّس والبناء الضوئي، اللّتين تمّ تناولهما في الصفّ 
ية الربط بين المفاهيم العلمية عند مناقشـة أيّ مشـكلة  السـابع، وذلـك للتأكيد على أهمّ

ض لها المتعلّم.  يتعرّ

(ج)(ب)(أ)
النتيجة: يظلّ كلّ من الفأر والنبتة أحياء لفترة من الزمن.

السـبب: تظلّ نسبة غاز األكسجين وثاني أكسيد الكربون ثابتة تقريبًا في الناقوس، حيث 
تستخدم النبتة والفأر األكسجين الذي ينتج عن عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النبتة، 

بينما تستخدم النبتة ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن عملية التنفّس.

 اُذكر تنبيهات لزمالئك حول احتياطات األمن والسـالمة التي اتّبعتها عند إجراء تجاربك 
حول استقصاء التنفّس في المختبر.

- استخدام ماسك األنابيب أو حامل األنابيب عند إجراء التجارب.
مة في التجـارب (محلول  ق المـوادّ المسـتخدَ ض المباشـر أو شـمّ أو تذوّ - عـدم التعـرّ

البروموثيمول، البذور، الخميرة).
ض األنابيب للكسـر أو غيرها من اإلجـراءات التي يقوم بها المتعلّم في  - الحـذر من تعرّ

المختبر.



91

 اِبحـث في الشـبكة العنكبوتيـة عن أعضاء التنفّس لد الطيور والسـمندل، ثمّ ارسـمها 
واكتب اسم كلّ طريقة.

عضـو التنفّس لد الطيور: يتمّ عن طريق الرئتيـن، وتختلف عن رئتَي الثدييات في أنّها 
ا وال يوجد فيها حجاب حاجز. أصغر حجمً

عضـو التنفّس لد الجراد: لديه فتحات جانبية لدخول الهواء، ويتمّ تبادل الغازات عبر 
القصبات أو القصيبات في جسم الجراد.

د أيّ رسم لكلّ من رئتَي الديدان وقصيبات الجراد، شرط الدقّة في الرسم واإلشارة  يُعتمَ
إلى أعضاء التنفّس.
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ة الثانية التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفاية العامّ
ه. واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الجهاز التنّفسي

?ábÉ£dG ≈∏Y π°üëf ∞«c
How do we get energy?

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيف يستكشف أنواع التنفّس 
الهوائي والالهوائي. العمليات اِستقصاء أنواع التنفّس.

يحلّل التنفّس الهوائي والالهوائي 
بمعادالت. الحقائق التمييز بين أنواع التنفّس المختلفة 

والظروف التي تحتاج إليها.
- يناقش السبب واألثر اإليجابي 
والسلبي لزيادة أو نقص نسبة غاز 

ة اإلنسان. األكسجين على صحّ
- يدرك دور الطبّ البديل في 
ة الجهاز  المحافظة على صحّ

التنفّسي.

القيم

- إدراك اآلثار الناتجة عن نقص 
وزيادة نسبة غاز األكسجين على 

الكائنات الحيّة.
- إدراك أهميّة الطبّ البديل في 
عالج أمراض الجهاز التنفّسي.

يعبّر عن طرق استكشاف مخاطر 
تنفّس األكسجين تحت الماء 

بأعماق مختلفة باستخدام المعرفة 
تَي  بة من مادّ والمهارات المكتسَ

اللغة العربية وتكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بمخاطر تنفّس األكسجين تحت 
الماء بأعماق مختلفة باستخدام 

بة من  المعرفة والمهارات المكتسَ
تَي اللغة العربية وتكنولوجيا  مادّ

االتّصال والمعلومات.
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علوم الحياة (الجهاز التنفّسي) الوحدة
كيف نحصل على الطاقة؟ العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، التفسير العلمي، التعبير العلمي، 
المقارنة مهارات التعلّم

(2) إلى (3) ح للدرس الزمن المقترَ
ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

نة *  ية معرفة المتعلّم الهدف األساسي للتنفّس، وهو تحرير الطاقة الكامنة أو المختزَ التأكيد على أهمّ
. بات العضوية داخل خاليا الكائن الحيّ بين الروابط في المركَّ

عند مناقشة معادالت التنفّس الداخلي، على المعلّم عدم االستفاضة في شرح كيفية كتابة المعادالت * 
بات الطاقة أو الروابط الكيميائية. ويقتصر المعلّم عند تناوله للمفاهيم واألنشطة على  أو مفهوم مركَّ

ه العقلية. المطلوب مراعاةً لعمر المتعلّم وخصائص نموّ
ـة إلى المصابيـن بالحاالت *  ـة المتعلّمين بخاصّ ي الركـض، ينتبـه المعلّم إلى صحّ فـي نشـاط تحدّ

المرضية ومد قدرتهم على أداء النشاط. 
ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ

في نطاق العمليات والحقائق.
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?ábÉ£dG ≈∏Y π°üëf ∞«cc

 IQGôM áLQO ™aôj »fGOƒ°ùdG ∫ƒØdG
AÉªdG

G
G

إجـراء التجربـة ضمـن مجموعـات مـع مراعـاة 
إجراءات األمن والسالمة.

األدوات: حامل أنابيـب، أنبوب اختبار، ترمومتر، 
ماسك، فول سوداني

الخطوات:
ع (200) مل مـن الماء في أنبوب اختبار .  1 يوضَ

مثبّت بحامل.
تُقاس درجـة حرارة الماء داخـل المخبار قبل .  2

إجراء التجربة.
ع أسـفل .  3 ق الفـول بعد تثبيته بأداة ثمّ يوضَ يُحرَ

األنبوب حتّى يحترق بشكل كامل.
ظ .  4 تُقـاس درجـة حـرارة المـاء مباشـرة ويُالحَ

ارتفاعهـا مـا يقـارب (5) درجـات مئوية (قد 
تختلـف درجة الحـرارة باختـالف كتلة الفول 

م). المستخدَ
الهـدف مـن التجربة تحفيـز المتعلّـم وجذب .  5

نة  انتباهـه، وتوضيح مفهوم وجـود طاقة مختزَ
يـات (الموادّ العضويـة) التي يمكن  فـي المغذِّ
تحريرهـا فـي صـورة طاقـة أخـر عند كسـر 

الروابط بينها.
نبَّـه المتعلّمـون الذيـن يعانـون من حساسـية .  6 يُ

الفول إلى عدم أكله أو بإمكان المعلّم استبداله 
بنوع آخر.
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اإلجابات: 
مالحظاتي:  
استنتاجي:  

 
 

يحتـوي الفـول السـوداني علـى طاقة   
ر في شـكل طاقة حرارية عند  كيميائيـة كامنة تتحرّ

اشتعاله.

ترتفع درجة حرارة الماء.
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?áq«ëdG á q«∏îdG πNGO çóëj GPÉee

الخطوات:
المتعلّميـن .  1 علـى  المعادلـة  المعلّـم  يعـرض 

ويتـرك لهم المجال للمناقشـة واإلجابة ضمن 
مجموعات.

يربط المعلّم مفاهيم الصفّ السـابع مع وحدة .  2
ر الجلوكوز، ثمّ  ن سـكّ يـات وكيفية تكوُّ المغذِّ
ر في الخليّة  يناقـش ما يحدث لجزيئات السـكّ

في وجود األكسجين.
ـد المعلّـم علـى وجـود الطاقـة كناتج من .  3 يؤكّ

العمليـة باإلضافة إلى المـاء (بخار ماء) وثاني 
أكسيد الكربون.

عمليـة .  4 مـن  الهـدف  أنّ  علـى  المعلّـم  ـد  يؤكّ
بات  التنفّس هو تحرير الطاقة الكامنة في المركَّ
ر من خالل كسـر الروابط  العضوية مثل السـكّ

في ما بينها.
اإلجابات: 

1  . 
2  . 
3  . 
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ر وأكسجين. سكّ
عملية التنفّس، التنفّس الخارجي.

كمية كبيرة من الطاقة.
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 ÜÉ«Z »a Iô«ªîdG ¢ù qØæàJ πg
?ø«é°ùcC’G

g
G

األدوات: دورق زجاجـي، سـدادة، أنبوبـة علـى 
شـكل (U)، مـاء، خميرة، سـكر، مـاء جير، كأس 

زجاجي
الخطوات:

ر لفتـرة .  1 ك مزيـج الخميـرة والمـاء والسـكّ تـرَ يُ
ن الغـاز، ويمكن إجراء  من الزمـن حتّى يتكـوّ
ـر  ا واسـتخدامه بعـد أن يحضّ النشـاط مسـبقً

المتعلّم مزيجه.
يختـار المتعلّم الكاشـف الذي يسـتخدمه وله .  2

ية االختيار بين ماء الجير والبروموثيمول. حرّ
دخـول .  3 عـدم  لضمـان  سـدادة  وضـع  يتـمّ 

عت به الخميرة. ضِ األكسجين للدورق الذي وُ
يالحظ المتعلّم أن التنفس تمّ بدون األكسجين .  4

من دون تسمية نوع التنفس الداخلي.
ن غاز. يتكوّ مالحظاتي

اسم الغاز هو ثاني أكسيد الكربون. اِكشف عن الناتج.
ن  تتنفّس الخميرة في غياب األكسجين بدليل تكوُّ

غاز ثاني أكسيد الكربون. استنتاجي
يـات  كحـول إيثيلـي + ثانـي أكسـيد  مغذِّ

الكربون + طاقة عبِّر عن التفاعل بمعادلة كيميائية لفظية.

E طاقة حة في  ماذا ينتج من عملية التنفّس الداخلي الموضَّ
المعادلة باإلضافة إلى الماء وثاني أكسيد الكربون؟

يات  كحول إيثيلي + ثاني  مغذِّ
أكسيد الكربون + طاقة

يات + أكسجين  ماء + ثاني  مغذِّ
أكسيد الكربون + طاقة وجه المقارنة

في غياب األكسجين في وجود األكسجين وجود األكسجين
الهوائي هوائي نوع التنفّس الداخلي

كحـول إيثيلي - ثاني أكسـيد الكربون - 
كمية قليلة من الطاقة

ماء - ثاني أكسـيد الكربون - كمية كبيرة 
من الطاقة النواتج

تحرير الطاقة في غياب األكسجين تحرير الطاقة ية األهمّ
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يتمّ االكتفاء بكتابة المعادلة بصورة لفظية..  5
ا من .  6 يستنتج المتعلّم أنّ هناك طاقة منطلقة أيضً

هذا النوع من التنفّس.
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مالحظة: 
يناقـش المتعلّم جـدول المقارنة بعـد االنتهاء * 

من النشاطين السابقين.
ـي التنفّس من خالل *  ـل المتعلّم إلى نوعَ يتوصّ

فهم كيفية حدوثهما.

…ôédG ¥ÉÑ°S … qóëJJ

الخطوات:
يتمّ إجراء النشاط في ملعب المدرسة / الصالة .  1

الرياضية.
اإلجابات: 

بداية السباق

نهاية السباق

نوع التنفّس: هوائي
ية الـ O2: كبيرة كمّ

نوع التنفّس: الهوائي
إنتاج طاقة: قليلة

ية الطاقة المستهلَكة: كبيرة ية الـ O2: قليلةكمّ مرحلة اللهثكمّ

مالحظاتي:  
 

استنتاجي:  
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.»°ù qØæàdG RÉ¡édGh ƒHôdG °Vôe Y ô qKDƒj ób á°VÉjôdG ´GƒfCG ¢†©H á°SQÉªe

مالحظة: 
قـد يختلـف الشـعور بالتعب وألـم العضالت * 

عنـد المتعلّميـن ويرجـع ذلـك إلـى ممارسـة 
بعضهم الرياضة يوميًا أو بانتظام.

يجب مراعاة المتعلّمين الذين يعانون من بعض * 
األمراض التي تمنعهم من ممارسة الجري.

أشـعر بالتعـب وبألـم فـي عضـالت   
الساق بعد فترة من الجري.

بعـد بـدء السـباق واسـتهالك الطاقـة   
نـة وبعـد نقـص األكسـجين، تلجـأ خاليا  المختزَ
العضالت إلى اسـتخدام التنفّس الالهوائي لتوفير 
ع  ن حمض الالكتيك يتجمّ الطاقـة، وينتج عنه تكوُّ

في خاليا العضالت ويسبّب اإلحساس باأللم.
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
م شكل فن للمقارنة بين أنواع التنفّس. اِستخدِ

تنفّس الهوائيتنفّس هوائي

يحدث في غياب األكسجين. ن طاقة.يحدث في وجود األكسجين. تتكوّ

اِبحث في مصادر المعرفة عن األسباب التي تؤدّي إلى زيادة أو نقصان غاز األكسجين .  1
في الدم واآلثار المترتّبة عليهما.

النتيجة السبب
نقصان نسبة غاز 
األكسجين في الدم

زيادة نسبة غاز 
األكسجين في الدم

«يُصـاب اإلنسـان بأمراض الجهـاز التنفّسـي كاإلنفلونـزا والتهاب الشـعب الهوائية .  2
مـن فتـرة إلى أخر ويزداد ذلـك في فصل الشـتاء. وقد ينصح األطبّـاء باللجوء إلى 
األعشـاب والنباتـات الطبّيـة قبـل اللجـوء إلى األدويـة، ومن هـذه النباتـات الزعتر 

والليمون والزنجبيل.»
ناقِـش زمـالءك في المجموعة حـول دور نوعين من النباتات الطبّيـة في عالج األمراض 

سية أو الوقاية منها. التنفّ
يختـار المتعلّـم نوعيـن من األعشـاب الطبّية ويناقـش فوائدها ضمن مجموعـة، ويمكن 

ت طبّية. االستعانة بمصادر المعرفة من موسوعات ومجالّ

يكتفي بسبب ونتيجة واحدة لكلّ حالة.
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أسـطوانات  اصـون  الغوّ يسـتخدم 
غـاز األكسـجين لمسـاعدتهم على 
التنفّـس فـي األعمـاق الكبيـرة، إالّ 
ل غاز  أنّـه في بعـض الظروف يتحـوّ
األكسـجين إلـى مصدر خطـر على 
. ناقِـش االحتياطات  حيـاة الغواصّ
التي يجـب األخذ بها عنـد الغوص 

ا. على أعماق تزيد عن(30) مترً
يكتفي المتعلّم بثالثة احتياطات.
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ـة الثالثة الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مـع العمليات التكنولوجية والمنتَجات  الكفايـة العامّ
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الجهاز التنّفسي

»°ù qØæàdG RÉ¡édG ¢VGôeCG êÓY »a É«LƒdƒæμàdG QhO
The role of technology in treating respiratory system diseases

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ية  ح باالستكشاف أهمّ يوضّ
التكنولوجيا في الرعاية المناسبة 

لحاالت اضطرابات التنفّس.
العمليات

اِستقصاء دور التكنولوجيا في 
الرعاية المناسبة لمن يعاني من 

اضطرابات التنفّس.
يشرح نقص نسبة األكسجين على 

وظائف الخاليا. الحقائق شرح نقص نسبة األكسجين على 
وظائف الخاليا.

يبتكر أجهزة للتقليل من نسبة غاز 
ثاني أكسيد الكربون في الهواء 

ي. الجوّ القيم
ابتكار أجهزة باستخدام 

التكنولوجيا بهدف تقليل من 
نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في 

ي. الهواء الجوّ
يعبّر عن طرق استكشاف التقليل 
من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 

ي من خالل  في الهواء الجوّ
استخدام المعرفة والمهارات 

بة في مادّتي الدراسات  المكتسَ
االجتماعية وتكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات.

الربط

ة بتقليل   التعبير عن الحقائق الخاصّ
من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 

ي من خالل  في الهواء الجوّ
استخدام المعرفة والمهارات 

بة في مادّتي الدراسات  المكتسَ
االجتماعية وتكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات.
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ـة الثالثة الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مـع العمليات التكنولوجية والمنتَجات  الكفايـة العامّ
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الجهاز التنّفسي

áãjóëdG ¿óª∏d §«£îàdG óæY É«LƒdƒæμàdG á« qªgCG
The importance of technology when planning modern cities

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

م خريطة لمنطقة سكنية  يصمّ
تشمل ثالث طرق لتنقية الهواء. العمليات اِستخدام التكنولوجيا في تصميم 

ثات. بيئة نقية من الملوّ

يربط بين السبب واالثر في 
استخدام التكنولوجيا. الحقائق شرح عمل جهاز الربو.

د طرق ترشيح الهواء من  يعدّ
ثات. الملوّ القيم اِبتكار أجهزة لتنقية الهواء.

يعبّر عن طرق استكشاف التقليل 
من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 

ي من خالل  في الهواء الجوّ
استخدام المعرفة والمهارات 

بة في مادّتي الدراسات  المكتسَ
االجتماعية وتكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات.

الربط

ة بتقليل   التعبير عن الحقائق الخاصّ
من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 

ي من خالل  في الهواء الجوّ
استخدام المعرفة والمهارات 

بة في مادّتي الدراسات  المكتسَ
االجتماعية وتكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات.
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علوم الحياة (الجهاز التنفّسي) الوحدة
- دور التكنولوجيا في معالجة أمراض الجهاز التنفّسي
ية التكنولوجيا عند التخطيط للمدن الحديثة - أهمّ

العنوان

المالحظة، االستنتاج، التفسير العلمي، التعبير العلمي مهارات التعلّم
(2) إلى (3) ح للدرس الزمن المقترَ

ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
سـي، وبما *  ـة الثالثـة دور التكنولوجيا في الوقاية وعـالج أمراض الجهاز التنفّ تناقـش الكفايـة العامّ

أنّ المتعلّـم قـد تناول بعض اآلثار الناجمة عن زيادة ونقص األكسـجين وطـرق الوقاية من أمراض 
الجهاز التنفّسي في معايير الكفايتين السابقتين، فإنّ عملية الربط بينهما أمر ضروري.

االسـتفادة مـن خبـرات المتعلّميـن الحياتيـة حول أمـراض الجهاز التنفّسـي عند مناقشـة النشـاط * 
التمهيدي.

تمّ دمج ثالثة معايير في نشاط واحد وذلك لتشابه مضمونها، ومن أجل االبتعاد عن التكرار والزيادة * 
في عدد األنشطة التعلّمية.

ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ
في نطاق العمليات والحقائق.
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 ¢VGôeCG êÓY »a É«LƒdƒæμàdG QhO
»°ù qØæàdG RÉ¡édG

O
G

الخطوات:
األجهـزة .  1 فـي  ع  التنـوّ إلـى  المعلّـم  يشـير 

فـي  مة  المسـتخدَ الطبّيـة  والتكنولوجيـا 
المستشفيات لعالج أمراض الجهاز التنفّسي.

ـد المعلّـم علـى دور العلـم والعلمـاء في .  2 يؤكّ
حمايـة حيـاة الناس مـن األمـراض من خالل 

ة. االختراعات المستمرّ

?∞«ch GPÉªdd

الخطوات:
ة .  1 د المعلّم وقتًا مناسـبًا ليقرأ المتعلّم القصّ يحدّ

ويفهـم التكنولوجيا الطبّية فـي كلّ صورة قبل 
اإلجابة عن السؤال الخاصّ بالجدول. ويمكن 
للمعلّـم االسـتعانة في حالة توفرهـا باألجهزة 

الموضحة بالصور أو بأفالم تعليمية مناسبة.
ـة أو بالخبرة السـابقة .  2 يسـتعين المتعلّـم بالقصّ

ف على آثـار نقص  فـي الكفايـة الثانيـة للتعـرّ
األكسجين.
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 Role of technology in the treatment of respiratory diseases
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اإلجابات: 
2  . 
3  . 
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ية للقلب والدماغ،  ية األكسجين المغذّ تقلّ كمّ
يتسبّب نقص األكسجين الذي يصل إلى خاليا 

ضها للكثير من التلف. الجسم في تعرّ

االختيار الثاني
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
عْ خطا تحت السبب ودائرة حول النتيجة في العبارة التالية:.  1 ضَ

ض طفل حديث الوالدة لنقص شـديد في األكسـجين، وأخبر الطبيب والديه بحدوث  تعرّ
تلف دماغي لد هذا الطفل. وبعد ثالثة أسابيع خرج من المستشفى.

اِقرأ الفقرة التالية ثمّ اختَر العبارة وثيقة الصلة بموضوع الفقرة..  2
م التكنولوجي في عالج أمراض الجهاز التنفّسي  «تشير الكثير من الدراسات إلى دور التقدّ
لـد اإلنسـان، بحيث سـاهم في تقليل اآلثـار المترتّبة علـى األمراض المزمنـة. ويتطلّع 
العلمـاء إلى صنع رئـة اصطناعية تماثل كفـاءة الرئة الطبيعية وال يرفضها الجسـم، وذلك 

الستخدامها في حاالت تلف الرئة.»
يمكن عالج جميع أمراض الجهاز التنفّسي باستخدام التكنولوجيا الطبّية.* 
ن العلماء حتّى اآلن من صنع رئة اصطناعية.*  لم يتمكّ
ر الطبّ في مجال أمراض الجهاز التنفّسي.*  م التكنولوجي في تطوّ ساهم التقدّ

ي في صفّك. ا لجهاز يقلّل من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوّ اُرسم تصميمً
ا. ية للمتعلّم للتصميم وفق أساس علمي واستخدام موادّ تمّ تناولها سابقً ك الحرّ تُترَ
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 óæY É«LƒdƒæμàdG á« qªgCG
áãjóëdG ¿óª∏d §«£îàdG

CG
G

á«æμ°ùdG ∂à≤£æe º uª°UU

الخطوات:
ت .  1 مجـالّ مـن  معرفـة  مصـادر  المعلّـم  يوفّـر 

وجرائـد وقصاصـات ورقيـة بمواضيـع ذات 
صلة بالنشاط.

لتصميـم .  2 مجموعـات  ضمـن  النشـاط  ـذ  نفَّ يُ
حي سـكني يتوفّـر فيـه (3) طرق علـى األقلّ 
لتنقيـة الهـواء من غـاز ثانـي أكسـيد الكربون 

ثات. والملوِّ
يجيب المتعلّم عن األسئلة المرتبطة بالتصميم .  3

ص لها. في الجدول المخصّ
يناقـش المتعلّـم التصميم ضمـن مجموعات .  4

ة ما  لعـرض األفكار واتّخاذ القـرار حول صحّ
عرضته كلّ مجموعة.

ـة الثالثة .  5 تـمّ دمـج جميع معاييـر الكفايـة العامّ
للـدرس الثاني في هذا النشـاط وعليه يحرص 
المعلّـم علـى التنفيـذ األمثـل للمتعلّـم لهـذا 

النشاط.
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ي وسـاهم فـي المقابل في محاوالت  ث الهواء الجوّ م التكنولوجي في تلوّ «سـاهم التقدّ
الً عليه بمثالين أحدهما إيجابي واآلخر سلبي. دلِّ الحدّ منه.» اُكتب رأيك مُ

. تُقبَل إجابات المتعلّمين المختلفة المتعلّقة بشقَّي النصّ

89

استخالص النتائج
Draw conclusions

              1
.   

             2
.

             3
.    

.     :      4
               5

.  
                6

.  
                7

.  
.             8
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á«FGôKEG áeƒ∏©e

ثات*  اِستخدام التكنولوجيا في تنقية الهواء من الملوِّ
جدران تنظف الهواء

ة  ة تدعـى Cristal ACTIV. تفكّك هـذه المادّ اِبتكرت شـركة «كريسـتل غلوبـال» مـادّ
ازة ضوئيا بثاني أكسيد  ة، عن طريق المعالجة الحفّ لها إلى موادّ غير ضارّ ثات وتحوّ الملوِّ
ة فوق البنفسجية بثاني أكسيد  التيتانيوم (TiO2). وفكرة عملها هي: عندما تصطدم األشعّ
ثات، بما فيها أكسـيد النيتروجين  ر جزيئـات الملوِّ ا يدمّ ـازً التيتانيـوم، تُحـدث تفاعالً حفّ
ا دخانيا عندما تتّحد مع  (NOx) التي تنبعث من احتراق الوقود األحفوري وتُحدث ضبابً
ض لمستويات عالية من أكسيد النيتروجين قد  بات عضوية متطايرة. ومعلوم أنّ التعرّ مركَّ

سية خطيرة، بما فيها التلف الرئوي. يحدث اضطرابات تنفّ
ـة. عندما  لهـذا المحلـول تأثيـر مماثل لتأثيـر المسـاحات الخضـراء، كالمتنزهات العامّ
يصطـدم ضوء الشـمس بثاني أكسـيد التيتانيوم، تنقـل إلكتروناته الطاقة إلى األكسـجين 
ة (Free radicals)، هذه الجذور  ا حـرّ والمـاء الموجوديـن في الهواء، مـا يخلق جـذورً
ة ضوء  ل إلى نيترات. وكلّما ازدادت قوّ ة تؤكسـد جزيئات أكسـيد النيتروجين فتتحوّ الحرّ

الشمس كانت العملية أسرع.
عة، مثل الطـالء واإلسـمنت والقرميد  ة فـي منتجـات متنوّ ويمكـن اسـتخدام هـذه المادّ
(اآلجـر) واأللومنيـوم والزجـاج، وحتّى فـي صباغة األلبسـة، وتكون الحاجـة أقلّ إلى 
التنظيـف أو إعـادة الطـالء، ألنّ األوسـاخ ال تعلّق على السـطح المعالَج. فثاني أكسـيد 
ل الماء الذي يالمسـه طبقة عليه بدالً من قطرات  ة جاذبة للماء، لذلك يشـكّ التيتانيوم مادّ
صغيـرة. وتدخـل هذه الطبقة تحت األوسـاخ وترفعها عن السـطح وتجعلها تنجرف مع 

ة ذاتية التنظيف. المطر. وهذا ما يجعل السطوح المعالَجة بهذه المادّ
توفّـر هـذه التكنولوجيـا حال لمشـكلة عالمية كبـر. فهي قادرة على خفض مسـتويات 
ة اإلنسـان إذا تجاوزت (200) مليجرام  ا على صحّ ل خطرً أكسـيد النيتروجين التي تشـكّ

في المتر المكعّب من الهواء في الساعة.
مجلّة البيئة والتنمية، عدد 166-167، يناير - فبراير 2012 م
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

1  . 
2  . 
3  . 
4  . 

السؤال الثاني:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 

السؤال الثالث:
يةالخصائص األهمّ

الحويصالت توفّر 
مساحة سطح كبيرة.

ية  تسمح بامتصاص كمّ
كبيرة من األكسجين.

جدار الحويصالت 
رقيق جدا

ليسمح بانتشار 
األكسجين منها إلى

الدم بسهولة.
تحيط بها شبكة من 
الشعيرات الدموية.

المتصاص ونقل 
األكسجين.

السطح الداخلي 
للحويصلة رطب

يسمح بذوبان 
األكسجين.
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الدم أقلّ من داخل الحويصالت.
التنفّس الخلوي وإنتاج الطاقة.

األكسجين
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السؤال الرابع:

رطبة يوفّر سطح امتصاصجدران رقيقة

األوعية الدموية

التنفّس

استخالص

من خالل

داخل
O2 انتشار الـ

CO2 انتشار الـ

تتميّز بـِ

ينقسم إلى

من أجل

داخلي (خلوي)

قد يكون التنفّس

األكسجين

الحويصالت الهوائية

الهوائي

هوائي

إطالق الطاقة

خارجي

الشهيق والزفيرتبادل الغازات عبر

يحيط بها العديد من 
األوعية الدموية
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الوحدة التعّلمية الثانية

الجهاز الدوريالجهاز الدوري
The circulatory system

      What does the circulatory 
system consist of?

        Blood circulation in the 
human body

     Technology and the 
circulatory system

        Diet for patients with 
circulatory system problems
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مة مقدّ
يتنـاول المتعلّم في هذه الوحدة الجهاز الدوري لد اإلنسـان ويستكشـف وظيفتـه، وأمراض الجهاز 

الدوري.
ـا أنّ معظم المصطلحـات العلمية  ـا لخبرات المتعلّـم الحياتية، علمً سـيتمّ بنـاء الخبـرات التعلّمية وفقً
والمفاهيـم جديدة على المتعلّم وبحاجة إلى بنائها باسـتخدام إسـتراتيجيات التعلّم النشـط والتقنيات 
زة حول المتعلّم، مع االبتعاد عن التلقين والسـرد واإليحاء  والوسـائل وتنفيذ األنشـطة التعليمة المتركّ

باإلجابة.
ف المتعلّم في نطاق العمليات على اسـتقصاء تركيب الجهاز الدوري  ة األولى، يتعـرّ فـي الكفاية العامّ
ل المتعلّم إلى  ج بالمعلومة، حيث يتمّ ربط النبض في اإلنسان مع نبضات القلب ليتوصّ من خالل التدرّ

وجود حلقة وصل بين أجزاء الجسم والقلب.
ف بعدها المتعلّم على القلب وتركيبه من خالل تشريحه ومقارنته بقلب حيوان ثديي مثل الخروف.  يتعرّ

ا أجزائه ووظائفها. حً ومن خالل نطاق الحقائق، يرسم مخطّط للجهاز الدوري موضِّ
يعي المتعلّم كيفية إسـعاف الحاالت المرتبطة بالجهاز الدوري من خالل نطاق القيم. ويكتسب مهارة 

كتابة التقارير المرتبطة باللغة العربية للجهاز الدوري ضمن نطاق الربط.
 ة الثانية، يكتشـف المتعلّم في نطاق العمليات مسـار ووظائف الدورة الدموية الكبر في الكفاية العامّ

(الجهازية) والدورة الدموية الصغر (الرئوية) في الجسم.
ية الدورة الدموية لجسم اإلنسان، وكيف يستفيد منها في نقل األكسجين  وفي نطاق الحقائق، يحلّل أهمّ

والغذاء لجميع خاليا الجسم، والتخلّص من جميع الفضالت الناتجة من الخاليا.
من خالل نطاق القيم، يربط المتعلّم كفاءة الدم من خالل تحليل الدم ومعرفة نتائجه، وكيفية االستفادة 

منه.
ية التمارين الرياضية وأنواعها. في نطاق الربط، يكتسب المتعلّم من التربية البدنية أهمّ

The circulatory system الجهاز الدوري
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ف المتعلّم في نطاق العمليات على كيفية اسـتخدام التكنولوجيا للجهاز  ة الثالثة، يتعرّ في الكفاية العامّ
يته، باإلضافة إلى األجهزة التي تسـاعد على كشـف  ف علـى القلب الصناعي وأهمّ الـدوري، كما يتعرّ

أمراض الجهاز الدوري. 
ل  ا غذائيا من الخبرات التي اكتسـبها في الصفّ السـابع ويسـجّ م المتعلّم نظامً في نطاق الحقائق، يصمّ

األغذية المناسبة للجهاز الدوري والتي تحميه من األمراض الخطيرة.
ر قيمة وسائل التكنولوجيا في العالجات المتعلّقة بالجهاز الدوري. في نطاق القيم، يقدّ

في نطاق الربط، يعبّر عن طرق احتساب نبض القلب من مهارة التربية البدنية والرياضيات.
يات والتي تناولها في الصفّ السـابع لتنفيذ أنشطة الكفاية  يمكن االسـتعانة بخبرات المتعلّم عن المغذِّ

ة الثالثة. العامّ
وعند تنفيذ نشـاط تشـريح قلب حيوان ثدي (خروف)، يتيح المعلّم الفرصة للمتعلّمين لتشريح القلب 

ف على أجزائه من دون االستعانة بفيلم لتحقيق مهارة الفحص والتشريح. بأنفسهم والتعرّ
نوصي المعلّم باستخدام إستراتيجيات التعلّم النشط، والتركيز على الربط بين النشاط التعلّمي والمفهوم 

العلمي المرتبطين، واستخالص المعلومات في نهاية األنشطة والتأكيد عليها.
مالحظة: جميع المعلومات والمفاهيم العلمية في بند «تحقّق من فهمك» مرتبطة بهما وبالمعايير وهي 

أ من عملية تحقيق المعيار. جزء ال يتجزّ
محتو الوحدة التعلّمية الثانية (الجهاز الدوري)

ممَّ يتركّب الجهاز الدوري؟.  1
دوران الدم في جسم اإلنسان..  2
التكنولوجيا والجهاز الدوري..  3
النظام الغذائي لمرضى الجهاز الدوري..  4
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ـة األولى البحث عن الظواهـر والطرق والتغيّر فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
بة والنماذج والمحاكاة والعروض. باستخدام األدوات المناسِ

الوحدة التعّلمية الثانية 
الجهاز الدوري

?…QhódG RÉ¡édG Ö qcôàj sºe
What does the circulatory system consist of?

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن باالستقصاء تركيب الجهاز 
الدوري. العمليات اِستقصاء تركيب الجهاز الدوري.

يرسم مخطّطًا للجهاز الدوري 
ا األجزاء ووظائفها. حً موضِّ الحقائق نات ووظيفة أجزاء  إدراك مكوِّ

الجهاز الدوري.

يعي كيفية إسعاف الحاالت 
المرتبطة بالجهاز الدوري. القيم ية اإلسعافات  إدراك قيمة وأهمّ

لية ألجزاء الجهاز الدوري. األوّ

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
لوظائف الجهاز الدوري 

باستخدام المعرفة والمهارات 
بة من مادّتي التربية  المكتسَ

اإلسالمية واللغة العربية.

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
لوظائف الجهاز الدوري 

باستخدام المعرفة والمهارات 
بة من مادّتي التربية  المكتسَ

اإلسالمية واللغة العربية.
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علوم الحياة (الجهاز الدوري) الوحدة
ممَّ يتركّب الجهاز الدوري؟ العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، الرسم العلمي التعبير العلمي، 
التشريح، التصميم مهارات التعلّم

(2) إلى (3) ح للدرس الزمن المقترَ
ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ة األولى ويعتمد على خبراته فقط.*  ف على الجهاز الدوري للمرّ يجب التنبّه إلى أنّ المتعلّم يتعرّ
عند تشريح قلب الخروف، يجب التنبيه إلى خطورة أدوات التشريح وكيفية استخدامها.* 
عند عرض الفيلم، يجب التركيز على أجزاء الجهاز الدوري ووظيفة كلّ منها.* 
دة، *  موضـوع الجهاز الـدوري ضمن مجال علم األحياء الـذي يصعب مالحظة آليّتـه بالعين المجرّ

ويتـمّ االعتمـاد على األفالم التعليمية أو التشـريح مع األخذ بشـروط االسـتخدام الصحيح للفيلم 
ة الزمنية المناسبة، آليّة طرح األسئلة على المتعلّم  ة من حيث التشويق، الوضوح، المدّ خالل الحصّ

قبل العرض ومناقشتها بعده.
ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ

في نطاق العمليات والحقائق.
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الخطوات:
يقيـس المتعلّـم النبـض بالطريقتيـن، كذلـك .  1

اعة الطبيب. ضربات القلب باستخدام سمّ
يحسـب المتعلّـم عـدد النبضـات وضربـات .  2

القلب خالل دقيقة واحدة.
والرقبـة .  3 اليـد  نبضـات  مفهومـي  بيـن  يميّـز 

وضربات القلب.
ـه المعلّـم المتعلّميـن إلـى العالقـة بيـن .  4 يوجّ

حـدوث النبضات والضربات بشـكل متقارب 
لـوا إلـى أنّ الدم يندفـع من القلب  حتّـى يتوصّ

إلى أجزاء الجسم.
اإلجابات: 

1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 
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بنبض.

ضربات القلب.
نبض وضربات القلب.

بحسـب إجابـات المتعلّمين، يجـب أن يكون 
و(26)  الشـكلين (25)  فـي  النبضـات  عـدد 

ا. والشكل (27) متقاربً

بنبض.
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األدوات: أدوات تشـريح، قفـازات، قلـب حيوان 
الثديي

الخطوات:
يرسـم المتعلّـم قلبه بحسـب خبراتـه من دون .  1

إلزامه بالرسم الدقيق لتركيب القلب، والهدف 
معرفة مفهومه عن تركيب القلب.

يرسـم المتعلّم التركيب الصحيـح للقلب بعد .  2
عملية التشريح.

أربـع .  3 مـن  ن  يتكـوّ القلـب  أنّ  علـى  التأكيـد 
حجـرات، أذينين وبطينيـن، واألوعية الدموية 

والمقارنة بينها.
ف .  4 المتعلّـم غير مطالب في هذا النشـاط بالتعرّ

نات القلب. على أسماء مكوِّ

…QhódG RÉ¡édGG

الخطوات:
ـح أجـزاء .  1 ـا تعليميـا يوضّ يختـار المعلّـم فيلمً

الجهاز الدوري.
يقـرأ المتعلّـم النشـاط قبـل مشـاهدة الفيلـم .  2

التعليمي.
يعمـل المتعلّمون ضمن مجموعـات لإلجابة .  3

عن األسئلة في الجدول بعد مشاهدة الفيلم.
ف األجزاء وأماكنها في .  4 الهدف من الرسـم تعرّ

الجسم.
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
ـح عمـل الجهاز الـدوري مـن خـالل اسـتخدام األدوات التالية:.  1 ـم تجربـة توضِّ صمِّ

بالون، ماء، أنبوب مطّاطي، شريط الصق.
اُرسم تجربتك وقابِل كلّ جزء منها بما يمثّل أجزاء جهازك الدوري.

ح عمل ضربات القلب ودفع الدم في األنابيب. ا يوضّ م المتعلّم بواسطة األدوات جهازً يصمّ
ا أجزاءه ووظائفه..  2 حً م خريطة مفاهيم للجهاز الدوري موضِّ صمِّ

ا أجزاءه ووظيفة كلّ جزء. حً م المتعلّم خريطة مفاهيم للجهاز الدوري موضِّ يصمّ

كيف تُسعف زميلك عند حدوث اإلصابات التالية؟

اإلصابة

أزمة قلبية جرح عميق جرح بسيط
المريـض  جلـوس 
علـى  والحصـول 
طلـب  ثـمّ  الراحـة 

اإلسعاف الطبّي.

وقف النزيـف وتنظيف 
غـرز  وعمـل  الجـرح 

للجرح وتغطيته.
وقف النزيـف وتنظيف 

الجرح وتغطيته.
خطوات 
اإلسعاف

ا عن وظائف الجهاز الدوري. اُكتب تقريرً
تعزيز اللغة العربية من خالل كتابة تقرير عن وظائف الجهاز الدوري.

ة. الفقرة ال تزيد عن (5) جمل مترابطة ويمكن االستعانة بالمفاهيم الواردة في الكفاية العامّ

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

الوحدة التعّلمية الثانية 
الجهاز التنّفسي

¿É°ùfE’G º°ùL »a ΩódG ¿GQhO
Blood circulation in the human body

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيف يستكشف مسار 
ووظائف الدورتان الدمويتان في 

الجسم.
العمليات

اِستقصار مسار ووظائف الدورتان 
الدمويتان الرئوية والجهازية في 

الجسم.

ية الدورتين الدمويتين  يحلّل أهمّ
الرئوية والجهازية. الحقائق ية الدورتين الدمويتين  تحليل أهمّ

الرئوية والجهازية.

يربط كفاءة الدم ومجموعة من 
ة  أمراض الجهاز الدوري مع صحّ

ونوعية الحياة.
القيم

ة  إدراك أثر نمط الحياة على صحّ
الجهاز الدوري.

يعبّر عن طرق استكشاف ربط 
الجهاز الدوري مع األنشطة 

الرياضية من المعرفة والمهارات 
بة من مادّتي التربية  المكتسَ

البدنية وتكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

الربط

ة لربط  التعبير عن الحقائق العامّ
الجهاز الدوري مع األنشطة 

الرياضية من المعرفة والمهارات 
بة من مادّتي التربية  المكتسَ

البدنية وتكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.
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علوم الحياة (الجهاز الدوري) الوحدة
دوران الدم في جسم اإلنسان العنوان

إجراء التجارب، المالحظة، الرسم العلمي، التصميم مهارات التعلّم
(2) إلى (3) ح للدرس الزمن المقترَ

ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ل المتعلّم إلى مسـار الدم *  هة، ومن خاللها يتوصّ يعتمد المعلّم في هذه الكفاية نشـاط القراءة الموجَّ

.والصغر في الدورة الدموية الكبر
يربط المتعلّم بين الفقرة والرسم للوصول إلى اكتشاف الدورتين الدمويتين.* 
ية الدورتين الدمويتين لإلنسان.*  ز المعلّم على أهمّ يركّ
يربط المعلّم موضوع الدرس بالحياة اليومية للمتعلّم من خالل أنشطة القيم والربط.* 
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¿É°ùfE’G º°ùL »a ΩódG ¿GQhOO

¿É°ùfE’G º°ùL »a ΩódG á∏MQQ

الخطوات:
يقرأ المتعلّمون الفقرة بعناية..  1
ـة بوحـدة .  2 مـن خـالل خبـرة المتعلّـم الخاصّ

التنفّـس يسـتطيع معرفـة نقـل األكسـجين من 
الحويصالت الهوائية في الرئتين للقلب.

ف المتعلّم على .  3 الهـدف مـن النشـاط أن يتعـرّ
 مسـار الدم فـي الدورتيـن الدمويتيـن الكبر

.والصغر
يربط المعلّم بين نقـل الدم في الدورة الدموية .  4

الصغر وما درسـه في الجهاز التنفّسي حول 
عملية تبادل الغازات في الرئتين.

اإلجابات: 
4  . 
5  . 
8  . 
9  . 
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.الدورة الدموية الصغر
يات. يحمل األكسجين والمغذِّ

.الدورة الدموية الكبر
.كبر وأخر دورة دموية صغر
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الخطوات:
ية الدورتين .  1 ا تعليميا عن أهمّ يختار المعلّم فيلمً

الدمويتين في جسم اإلنسان.
ز المعلّم على الموادّ المفيدة في الدورتين .  2  يركّ

والموادّ المتخلّص منها.
اإلجابات: 

ية الدورة الدموية لجسم اإلنسان أهمّ
موادّ يتخلّص منها موادّ يستفيد منها

ثاني أكسيد الكربون 
والفضالت وبخار 

الماء
األكسجين والغذاء
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
ب عن المطلوب. اُدرس المخطَّط التالي ثمّ أجِ

األذين
األيمن

األذين
األيسر

البطين
األيمن

البطين
األيسر

الرئتان

األنسجة واألعضاء

ح المخطَّط الجهاز الدوري..  1 يوضّ
من خالل المخطَّط، ينتقل الدم بدون األكسجين من البطين األيمن إلى الرئتين..  2
3  ..ى هذه الدورة بـالدورة الصغر تُسمّ
من خالل المخطَّط، ينتقل األكسجين من القلب إلى أجزاء الجسم..  4
5  ..ى هذه الدورة بـالدورة الكبر تُسمّ
ية دوران الدم في جسم اإلنسان..  6 اُذكر أهمّ

ا مهما في عملية التنفّس عن طريق نقل األكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. عدّ جزءً - يُ
ة إلى أعضاء وأنسجة الجسم. ل بالموادّ الغذائية المهمّ - نقل الدم المحمّ

- نقل السموم والفضالت إلى خارج الجسم بعد نقلها إلى أماكن اإلخراج.
- المحافظة على درجات الحرارة في الجسم.

- حماية جسم اإلنسان من األمراض والعدو والبكتيريا بسبب وجود خاليا الدم البيضاء 
ا مهما من جهاز المناعة والدفاع عن الجسم. ل جزءً التي تشكّ
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ج:  من خالل التقرير الطبّي الذي أمامك، استخرِ
لها .  1 نسبة خاليا الدم الحمراء RBC 3.97 معدّ

منخفض.
لها .  2 نسـبة خاليا الدم البيضـاء WBC 6.6 معدّ

طبيعي.
لهـا .  3 معدّ  117 Plt الدمويـة  الصفائـح  نسـبة 

طبيعي.
ية لصاحب التحليل..  4 ف الحالة الصحّ صِ

مصاب بمرض فقر الدم.

هناك بعض التمارين الرياضية التي تزيد كفاءة الجهاز الدوري.
لها في الجدول التالي. اِبحث عنها في الشبكة العنكبوتية، وسجِّ

السعرات الحرارية المحترقة نوع التمرين التمرين

(292) نشاط بدني خفيف اجة ركوب الدرّ

(365) ط نشاط بدني متوسّ اإليروبيك

(511) نشاط بدني عالٍ كرة المضرب

(438) نشاط بدني عالٍ الجري

(350) ط نشاط بدني متوسّ السباحة
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ـة الثالثة الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مـع العمليات التكنولوجية والمنتَجات  الكفايـة العامّ
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية الثانية 
الجهاز الدوري

…QhódG RÉ¡édGh É«LƒdƒæμàdG
Technology and the circulatory system

…QhódG RÉ¡édG ≈°Vôªd »FGò¨dG ΩÉ¶ædG
Diet for patients with circulatory system problems

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن باالستقصاء استخدام 
التكنولوجيا في كيفية عمل الجهاز 

الدوري.
العمليات

اِستقصاء استخدام التكنولوجيا في 
كيفية عمل الجهاز الدوري.

ا غذائيا بناءً على  م نظامً يصمّ
فحص الجهاز الدوري. الحقائق ية الفحص الدوري  إدراك أهمّ

للجهاز الدوري.

ر قيمة وسائل التكنولوجيا  يقدّ
العالجات التجميلية والجراحية 

المتعلّقة بالجهاز الدوري.
القيم

تقدير دور التكنولوجيا في 
العالجات التجميلية والجراحية 

المتعلّقة بالجهاز الدوري.

يعبّر عن طرق احتساب معدل 
نبض القلب خالل الراحة والنشاط 
بة  من المعرفة والمهارات المكتسَ

من مادّتي الرياضيات والتربية 
البدنية.

الربط

ة  التعبير عن الحقائق العامّ
ل نبض القلب  الحتساب معدّ

خالل الراحة والنشاط من المعرفة 
بة من مادّتي  والمهارات المكتسَ

الرياضيات والتربية البدنية.
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علوم الحياة (الجهاز الدوري) الوحدة
-التكنولوجيا والجهاز الدوري

-النظام الغذائي لمرضى الجهاز الدوري العنوان

المالحظة، االستنتاج، المقارنة، المناقشة، التعبير بأسلوب علمي، 
التحليل مهارات التعلّم

(2) إلى (3) ح للدرس الزمن المقترَ
ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

يات للصفّ السابع كمدخل لدروس هذه الكفاية.*  ربط خبرات المتعلّم في وحدة المغذِّ
تـمّ تقديم معيار الحقائـق على معيار العمليات في هذه الوحدة للمحافظة على التسلسـل الصحيح * 

للمفاهيم العلمية.
ة اإلنسان، واإلفراط في بعض أنواع األغذية من أهمّ أسباب أمراض *  ية الغذاء لصحّ التأكيد على أهمّ

الجهاز الدوري، وربط ذلك بحياة المتعلّم.
ية التكنولوجيا في عالج الجهاز الدوري والمحافظة عليه.*  تقدير دور العلماء وأهمّ
التنبيه إلى أنّ ضغط الدم يختلف بحسب المرحلة العمرية.* 
التأكيد على نجاح اإلنسـان في صنع قلب اصطناعي وهي من التكنولوجيا التي أنقذت حياة الكثير * 

من مرضى القلب.
ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ

في نطاق العمليات والحقائق.
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…QhódG RÉ¡édGh É«LƒdƒæμàdGG

الخطوات:
قبل مشـاهدة الفيلم، يناقش المعلّم المتعلّمين .  1

بالعـادات الغذائية وأنماط الحياة التي تسـبّب 
ا للجهاز الدوري. أمراضً

ـز الفيلم حـول العادات الغذائيـة وأنماط .  2 يتركّ
ا للجهاز الدوري. الحياة التي تسبّب أمراضً

ن المتعلّم الممارسات الحياتية التي تسبّب .  3 يدوّ
ا للجهاز الدوري. أمراضً

د المتعلّم األمراض التـي تصيب الجهاز .  4 يحـدّ
الـدوري مثـل ضغط الـدم وتصلّب الشـرايين 

والذبحة الصدرية.
اإلجابات: 

 

»eO §¨°V ¢üëaCGCG

الخطوات:
يقيس المتعلّمـون ضغط زمالئهم ويناقشـونه .  1

مع التأكيد على أنّ ضغط الدم يختلف بحسب 
المرحلة العمرية (لد متعلّمي الصفّ الثامن، 
وهـي مرحلـة المراهقيـن، يكون ضغـط الدم 

.((117 - 77)
ـذ النشـاط ضمن مجموعـات، ويقيس كلّ .  2 نفَّ يُ

متعلّم فـي المجموعة ضغط زميله باسـتخدام 
الجهاز المتوفّر.
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»eO §¨°V ¢üëaCG

يـة جهاز ضغط الـدم وكيفية .  3 التأكيـد على أهمّ
عمله.

عرض جميع أنواع أجهزة ضغط الدم (الزئبقي .  4
واإللكتروني).

اإلجابات: 
 

بحسب إجابات المتعلّمين.

بحسب إجابات المتعلّمين.
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»YÉæ°üdG Ö∏≤dGG

الخطوات:
ـح المعلّـم أنّ القلـب قد يصـاب ويتلف .  1 يوضّ

ويحتـاج فـي بعـض الحـاالت إلـى اسـتبداله 
إلنقاذ حياة اإلنسان.

عند تطبيق النشـاط، يضـع المتعلّم رقم الجزء .  2
فـي قلب اإلنسـان عند مـا يماثله علـى القلب 

الصناعي، ويالحظ تشابه األجزاء بينهما.
التأكيـد علـى أنّ التكنولوجيـا ومنهـا القلـب .  3

الصناعي أنقذ حيـاة الكثير من مرضى القلب، 
وأنّ الكثيـر مـن هـذه العمليـات ناجحـة وتمّ 

تنفيذها في دولة الكويت.
األغذيـة .  4 عـن  طبّيـة  وصفـة  المتعلّـم  يصـف 

لمرضى ضغط الدم.
اإلجابات: 

القلب الطبيعي الرقم 1  . 
البطين األيسر (1)
البطين األيمن (2)
األذين األيسر (3)
األذين األيمن (4)
أوردة رئوية (5)

وريد أجوف علوي (6)
األبهر (األورطي) (7)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)(6) (7)

(  )

(  )
(  )

(  )
(  )

(  )
(  )

 
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)

2 .       
  :
  :

»YÉæ°üdG Ö dG

 مالحظاتي:  .  2
 

استنتاجي:  
 

تتشـابه أجزاء القلـب الطبيعي مع   
القلب الصناعي.

تساهم التكنولوجيا في عالج بعض   
األمراض التي تصيب الجهاز الدوري.
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…QhódG RÉ¡édG ≈°Vôªd »FGò¨dG ΩÉ¶ædGG

»Ñ∏b »ªëj »FGòZZ

الخطوات:
يربـط المعلّم بين الخبـرات السـابقة للمتعلّم .  1

يـات للصفّ السـابع والغذاء  فـي وحدة المغذِّ
ي لمرضى الجهاز الدوري. الصحّ

ية .  2 يمكـن أن يسـتعين بفيلـم تعليمـي عـن أهمّ
علـى  التركيـز  مـع  الـدوري  للجهـاز  الغـذاء 

األغذية التي تفيد مرضى القلب.
التأكيـد علـى االعتـدال فـي الغـذاء كونـه من .  3

أفضل الطرق للحفاظ على الجهاز الدوري.
ربـط الهـرم الغذائـي بالنشـاط وهـي خبرات .  4

سابقة.
لونها .  5 يناقش المتعلّمون أكثر من مرض، ويسجّ

ي  ـدون على الغـذاء الصحّ في الجـدول ويؤكّ
المتوازن.

اإلجابات: 
العشاء الغذاء اإلفطار اسم المرض

سلطة 
وفواكه

سمك 
مشوي، 
دجاج 
مشوي

ألبان غير 
مالحة 
وزيت 

الزيتون، 
خبز

ضغط الدم

تصلب 
الشرايين
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
ة العالمية فرط ضغط الدم أو ضغط الدم المرتفع بأنّه السبب الرئيسي  دت منظّمة الصحّ  حدّ
ح الرسـم البياني انتشـار الوعي حول  للوفيّـات المتعلّقة بالقلـب واألوعية الدموية. يوضّ

ضغط الدم المرتفع وعالجه والسيطرة عليه.
ب عن األسئلة. ا ثمّ أجِ اِقرأ الرسم البياني جيّدً

انتشار الوعي حول ضغط الدم المرتفع وعالجه والسيطرة عليه
الوعي
العالج
السيطرة

80
70
60
50
40
30
20
10

0 1976-1980 1988-1991 1991-1994 1999-2004
1  .

ة وصفة طبّيةوزارة الصحّ
Name:   :اإلسم
Date:   :التاريخ

لت أعلى نسبة النتشار الوعي؟   جِّ في أيّ سنة سُ
(1991-1988)

مـن خـالل قـراءة الرسـم البياني، ما هـي عالقة انتشـار .  2
الوعي بالسيطرة على مرض ضغط الدم؟

عالقة طردية فكلّما زاد الوعي زادت السيطرة عليه.
كانت نسـبة العالج عالية بين سنة 1999 و2004. عالمَ .  3

تدلّ هذه النسبة؟ ولماذا؟
تدلّ على انتشـار مرض ضغط الدم. األسباب كثيرة: رفاهية 
الحيـاة، وقلّة ممارسـة الرياضة، والوجبات السـريعة وكثرة 

األمالح فيها وانتشار التدخين.
فْ لمريض ضغط الدم األغذية التي تناسبه..  4 مْ بدور طبيب التغذية وصِ قُ

مالحظـة: تشـجيع المتعلّمين على التوقيع في نهاية الوصفة لمحـاكاة دور الدكتور وتنمية 
. الجانب اإليجابي لمهنة الطبّ
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يمثّل الرسم التالي حال تكنولوجيا لمشكلة في قلب اإلنسان.
ف عليها واذكر اسم الجهاز..  1 تعرّ

جهاز تنظيم ضربات القلب.
(1) منظِّم ضربات القلب

(2) قطب السلكي

قطب سلكي

(3) مولّد نبضات

قابل كلّ جزء من أجزاء الجهاز بوظيفته..  2

رقم الجزء من الجهاز الوظيفة

(3) إرسال نبضات «موجات فوق صوتية» إلى القطب الالسلكي 
الموجود في البطين األيسر.

(1) جهاز تنظيم ضربات القلب يولّد نبضات كهربائية منتظمة.

(2) التقاط النشاط الكهربائي للجهاز بواسطة مولّد النبضات.

اُذكر سبب تركيب هذا الجهاز؟.  3
جهاز لتنظيم ضربات القلب عن طريق تحفيز القلب بالنقل الالسلكي للطاقة.



140

ل نبضات قلبك قبل  مـارِس نشـاطًا رياضيا في صالة األلعاب في مدرسـتك. قِسْ معـدّ
له في الجدول التالي. ض المدرسة، ثمّ سجِّ التمرين وبعده بمساعدة ممرّ

النبض بعد التمرين النبض قبل التمرين اسم المتعلّم

بحسب إجابة المتعلّمين

ر القراءات السابقة. فسِّ
يزداد النبض بسبب التمارين الرياضية.
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استخالص النتائج
Draw conclusions

             1
.       
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

 
 

السؤال الثاني:
1  . 
2  . 
ـل باألكسـجين مـن الرقم .  3 ينتقـل الـدم المحمَّ

.   إلى الرقم 
4  . 

السؤال الثالث:
 

السؤال الرابع:
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

:  
           ( )  

.( )
   
   
   
   

:  
.     

1
2

3
4

1 ..    (3)  
2 ..          
3 ..            
4 ..            
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:  
.          

:  
.     

.          
 
 
 
 
 
 
 
 

األيمـن   األذيـن  األيمـن   البطيـن 
الرئتين  األذين األيسر

البطين األيمن
األوردة الرئوية

بحسب تصميم المتعلّمين.

بحسب إجابات المتعلّمين.

(1)
(2)(4)
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السؤال الخامس:
ض الرتفاع ضغط الدم هو  المتعلّـم الذي قد يتعـرّ

.  
 

السؤال السادس:
(أ)  

(ب)  
(جـ)  

132

:  
.            

  
( )117/77130/95

( )117/77120/80
.          

.  
 
 
 

:  
.        (  -  - )    

 ( )( )( )
 

     
  :( )

  :( )
  :( )

بحسب إجابات المتعلّمين.

خاليا الدم الحمراء.
خاليا الدم البيضاء.

الصفائح الدموية.

(أ)
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الوراثة
Genetics



الوحدة التعّلمية الثالثة

الوراثةالوراثة
GeneticsGenetics

    Genetics

   Chromosomes

     Types of genetic traits

        Traits' inheritance in living 
organisms

       
 

  Role of genetics in improving 
plant and animal production
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مة مقدّ
يتنـاول المتعلّـم في هذه الوحدة مفاهيم حول علم الوراثة، إذ أنّها ترتبط ببعض المفاهيم البسـيطة التي 
د  ة الوراثية التي تحدّ درسـها في الصفّ السادس من خالل دراسـة أنّ نواة الخليّة الحيّة توجد فيها المادّ
، ومفهوم التكاثر، إذ تنتقل الصفات الوراثية من كلَي األبوين عن طريق الجينات.  صفات الكائن الحيّ

ة بهذه الوحدة. يستطيع المعلّم أن يبني عليها المفاهيم الجديدة الخاصّ
بة،  ن مفاهيم الوحدة معرفة الصفات الوراثية للكائنات الحيّة، والفرق بينها وبين الصفات المكتسَ تتضمّ
م في انتقالها للمحافظة على ثبات النوع الواحد عبر األجيال وأنواعها، وكيف نتوقّع ظهورها،  ومن يتحكّ
باإلضافة إلى األمراض الوراثية ومد استفادة اإلنسان من تقليل اإلصابة باألمراض الوراثية وتحسين 

اإلنتاج.
ة، األولى تُبنـى على البحث في العمليات باسـتطالع الصفات  تتنـاول هـذه الوحدة ثـالث كفايات عامّ
بة  ث مثل الصفات المكتسَ ث، والفرق بينها وبين الصفات التي ال تورّ الوراثية للكائنات الحيّة التي تورّ
م في الصفات الوراثيـة وانتقالها عبر األجيال،  بالتدريب والممارسـة. ثمّ يبحث المسـؤول عـن التحكّ
ة الوراثية (الحمض النووي  ف على الكروموسـومات التي تحمل المـادّ والمحافظـة على نوعها بالتعرّ
ة التربية الفنّية بتصميم نموذج حمض  DNA)، والبحـث عـن دور العلماء في علم الوراثة، وربطها بمادّ
ل إليها العالِم  النووي DNA. وفي نطاق الحقائق، يبحث المتعلّم عن أنواع الصفات الوراثية التي توصّ

ء، والتركيب الجيني والمظهري للصفة الوراثية. مندل من تجاربه على نبات البازالّ
ة الثانيـة، يتوقّع المتعلّم فـي نطاق العمليات الصفـات الوراثية التي تظهـر على أفراد  فـي الكفايـة العامّ
ر ظهورها ونسبتها المئوية من خالل معرفة التراكيب الجينية  الجيل الجديد باستخدام مربّع بانت، ويفسّ
ا على األمراض التي يمكن أن تظهر على األبناء  ف أيضً والمظهريـة للصفـات الوراثية. ومن خالله يتعرّ
يـة الفحص قبـل الزواج واتّخاذ القـرار اآلمن لتقليل ظهـور األمراض الوراثيـة، ويربط المفاهيم  وأهمّ

السابقة بزواج األقارب واألباعد بتفسير علمي.

Genetics الوراثة
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ة الثالثة، يربط المتعلّم اسـتقصاء التهجين والطفرات بتحسـين اإلنتاج النباتي واإلنتاج  في الكفاية العامّ
لـة وراثيا  ا في المزايـا والمخاوف من تنـاول األغذية المعدّ ن قيمً د فوائدهـا. ثمّ يكـوّ الحيوانـي، ويعـدّ

ويربطها بالمشكالت البيئية واالقتصادية في دولة الكويت.
نوصي المعلّم باستخدام إستراتيجيات التعلّم النشط والتركيز على الربط بين النشاط التعليمي والمفهوم 

العلمي المرتبط به واستخالص المعلومات في نهاية األنشطة والتأكيد عليها.
مالحظة:  جميـع المعلومات والمفاهيم العلمية في بند «تحقّق من فهمك» مرتبطة بها وبالمعايير، وهي 

أ من عملية تحقيق المعيار. جزء ال يتجزّ
محتو الوحدة التعلّمية الثالثة (الوراثة)

مفهوم علم الوراثة واستطالع الصفات الوراثية للكائنات الحيّة..  1
م في الصفات الوراثية..  2 ة الوراثية التي تتحكّ الكروموسومات والمادّ
ية)..  3 أنواع الصفات الوراثية (الصفة السائدة والمتنحّ
اِستخدام جدول بانت لتوقّع ظهور الصفات الوراثية..  4
اِستقصاء التهجين والطفرة في تحسين اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني..  5
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ـة األولى البحث عن الظواهـر والطرق والتغيّر فـي الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
بة والنماذج والمحاكاة والعروض. باستخدام األدوات المناسِ

الوحدة التعّلمية الثالثة 
الوراثة

á«KGQƒdG äÉØ°üdG ´GƒfCG
Types of genetic traits

 

äÉeƒ°SƒehôμdG
Chromosomes  

 

áKGQƒdG º∏Y
Genetics

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ع  - يصف كيف يستطلع تنوّ
الصفات الوراثية.

- يشرح كيفية التحقيق في الخاليا 
الحيّة أو عبر عرض نماذج من 

الكروموسومات والجينات 
.DNA والحمض النووي

العمليات

- اِستطالع الصفات الموروثة 
ة الوراثية. والمادّ

دات الصفات  - اِستكشاف محدّ
الوراثية في الكائنات الحيّة.

ية،  ر الصفات السائدة والمتنحّ يفسّ
ونوعها واختالف الصفات 
الوراثية بين الكائنات الحيّة.

الحقائق
ع الصفات الوراثية. تفسير تنوّ

ية الوراثة في ثبات النوع  يبيّن أهمّ
الواحد عبر األجيال ودور العلماء 

المهمّ في علم الوراثة.
القيم

تقدير قيمة ثبات النوع الواحد 
ودور علماء الوراثة.

يعبّر عن طرق استكشاف تركيب   
الحمض النووي DNA من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات 
ة  بة لتصميم نماذج من مادّ المكتسَ

التربية الفنّية.

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
 DNA بتركيب الحمض النووي

من خالل استخدام المعرفة 
بة لتصميم  والمهارات المكتسَ

ة التربية الفنّية. نماذج من مادّ
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علوم الحياة (الوراثة) الوحدة
- علم الوراثة

- الكروموسومات
- أنواع الصفات الوراثية

العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، التفسير، التمثيل البياني، التعبير 
العلمي، الرسم العلمي، التحليل، تصميم نموذج مهارات التعلّم

(2) إلى (3) ح للدرس الزمن المقترَ
ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

يستعين المعلّم في مدخل الدرس بمفهوم سابق عن التكاثر الكائنات الحيّة، ثمّ يطرح أسئلة كعصف * 
ذهني حول وجه الشبه بين األبناء واآلباء، والتباين بينهم.

ذ المتعلّمون نشاط اكتشاف الصفات الوراثية على زمالئهم ويبحثون عن الصفات الوراثية بينهم *  ينفّ
ثمّ يمثّلونها بيانيا برسـم األعمدة لكلّ صفة وراثية، ويتمّ تجميع نتائج النشـاط في الجدول لتسـهيل 

الرسم البياني.
ث مع طرح أمثلة عليها.*  ه المعلّم المتعلّمين إلى أنّ هناك صفات ال تورّ يوجّ
يكلّـف المعلّـم المتعلّمين بتصميم نموذج لشـجرة العائلة وتتبُّع إحد الصفـات الوراثية في أفراد * 

العائلة مثل لون الشعر، لون العينين، طول القامة، لون الجلد، إلخ.
د المعلّم على أنّ الصفات الوراثية توجد في جميع الكائنات الحيّة.*  يؤكّ
ز المتعلّمين عن طريق الربط بين مواضيع الوحدة بطرح أسئلة عن كيفية انتقال الصفات الوراثية.*  يحفّ
زهم *  ه المعلّم المتعلّمين إلى كلمة الكروموسومات من خالل إستراتيجيات التعلّم النشط ثمّ يحفّ يوجّ

د على أنّه ال يمكن رؤية الكروموسومات إالّ بالمجهر الضوئي. على دورها بالوراثة ويؤكّ
له إلى أنواع الصفات الوراثية. *  ية علماء الوراثة ومنهم مندل من خالل تجاربه وتوصّ يبيّن المعلّم أهمّ

ية  ويسـتخدم المتعلّمـون مهارة التحليل واالكتشـاف لتطبيق مفهوم الصفة السـائدة والصفة المتنحّ
ء. على تجربة نبات البازالّ

يحـرص المعلّـم على تنمية مهارة التحليل واكتشـاف الصفـة النقية والهجينة، وطريقـة كتابة رموز * 
التركيب الجيني لهما.

دة، لذا يتمّ *  موضـوع الوراثـة ضمن مجـال علم األحياء الـذي يصعب مالحظة آليّتـه بالعين المجـرّ
ة من حيث التشويق  االعتماد على األفالم التعليمية شـرط االستخدام الصحيح للفيلم خالل الحصّ

ة الزمنية المناسبة وآليّة طرح األسئلة قبل العرض أو مناقشتها بعده. والوضوح والمدّ
ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ

في نطاق العمليات والحقائق.
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áKGQƒdG º∏YY

¿É°ùfE’G É¡Kôj »àdG äÉØ°üdG ∞°ûàcpGpG

يمكـن أن يعـرض المعلّـم صورة ألسـرة ويطرح 
مجموعـة مـن األسـئلة حـول مفهـوم التكاثر من 
ح  الخبرات السابقة للصفّ السادس وصورة توضّ
التشـابه واالختـالف في الصفـات بيـن الكائنات 
الحيّـة ومن خاللها يشـرح كلمة الوراثـة بأنّه علم 
من العلـوم للبحث عنه يجب تنفيذ النشـاط حول 

استكشاف الصفات التي يرثها اإلنسان.
الخطوات:

اسـتطالع .  1 إلـى  المتعلّميـن  المعلّـم  ـه  يوجّ
ف  الصفـات الوراثية الواردة في الجدول للتعرّ
عليهـا وعلـى اسـمها والبحث عنهـا بين عدد 

. المتعلّمين في الصفّ
يتـمّ تسـجيل أعـداد المتعلّمين لـكلّ صفة في .  2

الجـدول وتمثيلهـا بيانيـا باسـتخدام األعمدة 
البيانيـة، مـع التأكيد على أنّ الصفـات الواردة 
في الجدول ال يمتلكهـا جميع المتعلّمين وأنّ 

امتالكها ال يعني تميّزهم على زمالئهم.
ـذ المتعلّمون النشـاط ضمـن مجموعات. .  3 ينفّ

وبعـد جمـع النتائـج وتمثيلهـا بيانيا، يناقشـها 
المعلّـم مـع التركيز علـى أنّنا نميّـز بعضنا من 

خالل الصفات الوراثية.
ا لتوائـم متماثلة ويناقش .  4 يعـرض المعلّم صورً

ل  المتعلّميـن حول كيفيـة التميّز بينهـم للتوصّ
بة. إلى الصفات المكتسَ
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(1)  
  

(2)  
  

(3)  
  

(4)  

(1)

اسم الصفة: شحمة األذن متّصلة
عدد المتعلّمين:  

اسم الصفة: شحمة األذن منفصلة
عدد المتعلّمين:  

(2)

اسم الصفة: القدرة على لفّ اللسان
عدد المتعلّمين:  

اسم الصفة: عدم القدرة على لفّ اللسان
عدد المتعلّمين:  
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(3)

ازات اسم الصفة: وجود غمّ
عدد المتعلّمين:  

ازات اسم الصفة: عدم وجود غمّ
عدد المتعلّمين:  

(4)

اسم الصفة: وجود سربة للشعر
عدد المتعلّمين:  

اسم الصفة: عدم وجود سربة للشعر
عدد المتعلّمين:  

عدد المتعلّمين اسم الصفة
شحمة األذن منفصلة

شحمة األذن متّصلة(1)
عدم القدرة على لفّ اللسان

تختلف اإلجابة(2) القدرة على لفّ اللسان
بحسب نتائج المتعلّمين. ازات عدم وجود غمّ

ازات(3) وجود غمّ
عدم وجود سربة للشعر

وجود سربة للشعر(4)
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2  . 
ا يلي: ب عمّ تناقش مع زمالئك في المجموعة ثمّ أجِ

د أمثلة أخر لصفات وراثية عند اإلنسان..  3 عدِّ
لون العينين، لون الشـعر، لون الجلد، اسـتقامة إبهام اإلصبع، طول قامة الجسـم، شعر ناعم وخشن، 

إلخ.
د بعض هذه الصفات..  4 بة، عدِّ ى الصفات المكتسَ هناك صفات ال يرثها اإلنسان وتُسمّ

المهارات الفنّية واللغوية والرياضية.
بة في التمييز بين التوائم المتطابقة؟.  5 كيف تستفيد من معرفتك بالصفات المكتسَ

تتشابه الصفات الوراثية فيها بينهم وتميزهم من خالل صفاتهم المكتسبة مثل الهوايات والميول.
الصفـات الوراثيـة هـي التي تنتقل من اآلباء إلـى األبناء وينتج عنها الشـبه والتباين بيـن األبناء واآلباء، 

بة بالتدريب والممارسة مثل المهارات الفنّية والرياضية واللغوية. وهناك صفات مكتسَ

بحسب نتائج المتعلّمين من النشاط.
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á∏FÉ©dG Iôé°TT

الخطوات:
ـم المتعلّـم شـجرة العائلة باختيـار صفة .  1 يصمّ

ين  ا مـع البدء بالجدّ وراثية لم يتمّ ذكرها سـابقً
ثمّ الوالدين ثمّ اإلخوة واألخوات. 

كمـا .  2 األسـرة  أفـراد  بأحـد  االسـتعانة  يمكـن 
يسـتطيع المتعلّمون إجراء النشـاط في المنزل 

ثمّ مناقشته مع زمالئهم.
(مـن .  3 النشـاط  أسـفل  ـل  التأمّ سـؤال  يهـدف 

المسـؤول عـن انتقـال الصفـات الوراثيـة من 
جيل إلـى آخـر؟) إلى الربـط بالـدرس القادم 

وإلى التحفيز والدافعية للمتعلّم.
اإلجابات:

ا ورد في  يختـار المتعلّم صفـة وراثية تختلـف عمّ
ة به. النشاط السابق ويرسم شجرة العائلة الخاصّ

الشكل المقترح

 
 

 
 

 
 
 142

.           
.      .        

               
 .             
 .               
               

.         
    .          
              
             

.         

ª¡a øe r s ëJ

         

á FÉ©dG Iôé°T



155

äÉeƒ°SƒehôμdGG

äÉeƒ°SƒehôμdG ¢UÓîà°SpGpG

األدوات:
مجهـر ضوئـي، فراولـة أو موز، كيس بالسـتيكي 
اف، أنبـوب اختبار، صابـون سـائل، إيثانول،  شـفّ

شريحة زجاجية
الخطوات:

يسـتخدم المعلّم مدخل الدرس لطرح السؤال .  1
السـابق: "من المسـؤول عن انتقـال الصفات 
الوراثيـة مـن جيـل إلـى آخـر؟" وباالسـتعانة 
الكائـن  جسـم  أن  يبيّـن  السـابقة،  بالخبـرات 
ن من الخلية. يترك فرصة للمناقشة  الحيّ يتكوّ
ويعـرض صورة خلية تحتـوي على النواة التي 

فيها الكروموسومات.
انتقـال .  2 الـدرس  مدخـل  فـي  المعلّـم  يبيّـن 

ية  الصفـات الوراثيـة من جيـل إلى آخـر وأهمّ
لوا  علـم الوراثة وعلمـاء الوراثـة الذيـن توصّ
إلـى الكروموسـومات، ويسـتخرج مصطلـح 
إسـتراتيجيات  باسـتخدام  الكروموسـومات 

التعلّم النشط.
ـز المعلّـم المتعلّميـن عبر إجـراء عصف .  3 يحفّ

البـدء  قبـل  الكروموسـومات  حـول  ذهنـي 
بالنشاط.

ـح .  4 يوضّ بفيديـو  المعلّـم  يسـتعين  أن  يمكـن 
ذ المتعلّمون النشـاط  خطوات النشـاط ثـمّ ينفّ

ضمن مجموعات ويناقشونه.

 
 

 
 

143

 

                
 

  .              
.              

    

1 ..        
2 .              (5) 

.  (3)      
3 ..           

  :
4 ..     

Chromosomes äÉeƒ°Sƒehô dG

äÉeƒ°Sƒehô dG ¢UÓîà°SpG

ل أن يعرض المعلّم خطوات النشاط قبل .  5 يُفضَّ
ذه المتعلّمون. أن ينفّ

ل المتعلّم إلى أنّ الكروموسومات توجد .  6 يتوصّ
داخل النـواة في جميع الكائنات الحيّة وتكون 

على شكل خيوط لولبية.
اإلجابات:

3  . 
4  . 

ظهور خيوط رفيعة صغيرة لولبية الشكل.
يرسم المتعلّم ما يشاهده تحت المجهر.
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 π≤f »a äÉeƒ°SƒehôμdG QhO Ée
?á«KGQƒdG äÉØ°üdG

e
G

الخطوات:
موضـوع الوراثـة ضمـن مجـال علـم األحياء .  1

دة،  الذي يصعـب مالحظة آليّته بالعيـن المجرّ
لذا يتـمّ االعتماد على األفالم التعليمية شـرط 
ة  االسـتخدام الصحيـح للفيلـم خـالل الحصّ
ة الزمنية  من حيث التشـويق والوضوح والمـدّ
المناسـبة وآليّة طرح األسـئلة قبـل العرض أو 

مناقشتها بعده.
والثانـي .  2 ل  األوّ النشـاط  بيـن  المعلّـم  يربـط 

حول دور الكروموسـومات فـي نقل الصفات 
الوراثية.

ن .  3 د المعلّم على أنّ الكروموسـومات تتكوّ يؤكّ
مـن الحمض النـووي وتحمل الجينـات التي 
 ،DNA ا مـن الحمـض النـووي ل جـزءً تشـكّ
وعددها ثابت في كلّ نـوع من الكائنات الحيّة 
ية الحمض  للمحافظة علـى نوعه، كمـا أنّ كمّ
النووي ثابتة وتساعد على ثبات النوع الواحد. 
ع الصفات الوراثية بسبب اختالف ترتيب  وتتنوّ

القواعد النيتروجينية على الحمض النووي.
ح المعلّم أنّ الوحـدات البنائية للحمض .  4 يوضّ

ف بالنيوكليوتيدات وكلّ  النـووي DNA تُعـرَ
ر  ن مـن قاعـدة نيتروجينيـة وسـكّ منهـا يتكـوّ
ق  خماسـي ومجموعة فوسفات مع عدم التطرّ

إلى الهستونات وأنواع القواعد النيتروجينية.

 
 
 
 
 
 

 
 144

.         
1 ..     

 
 
 

 

 
 

2 .  
 

3 .DNA    
 

4 .  
 

5 .  
 

?á«KGQƒdG äÉØ°üdG f »a äÉeƒ°Sƒehô dG QhO Ée

5  . DNA الجينات هي أجزاء من الحمض النووي
ا من الكروموسـوم.  الذي بـدوره يمثّـل جـزءً
ا من  ا كبيرً ويحمل الكروموسـوم الواحد عـددً
م بظهور الصفات الوراثية  الجينات التي تتحكّ
د معظم الصفات  عند الكائن الحيّ حيث تتحدّ
الوراثيـة بزوج واحد من الجينات أحدهما من 

. األب واآلخر من األمّ
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ا يلي. ب عمّ د الفيلم التعليمي ثمّ أجِ شاهِ
اُكتب البيانات الناقصة على الرسم..  1

النواة
كروموسوم
السنترومير

الجين

DNA الحمض النووي
كروماتيد

ما هي الكروموسومات؟.  2
نان  ى السنترومير ويتكوّ ا وملتصقان عند نقطة في المركز تُسمّ خيطان رفيعان متشابهان تمامً

.DNA من الحمض النووي
ما هو الحمض النووي DNA؟.  3

ف بالنيوكليوتيـدات وكلّ وحدة منها  عبـارة عن شـريطين من الوحـدات البنائية التي تُعـرَ
ر خماسي وقاعدة نيتروجينية ومجموعة فوسفات. ن من جزيء سكّ تتكوّ

ما هي الجينات؟.  4
جزيئات من الحمض النووي تحمل الصفات الوراثية وتوجد مرتّبة على شريطي الحمض 

النووي ويحملها الكروموسوم.
ممَّ تتركّب النيوكليوتيدة؟.  5

ر خماسي وقاعدة نيتروجينية وجزيء فوسفات. من سكّ
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الخطوات:
ـق من فهمك» سـؤال .  1 يوجد أسـفل بنـد «تحقّ

ـل أن يطرحـه المعلّـم علـى المتعلّميـن  يُفضَّ
ويبني عليه بقية الدرس.

الهدف من السـؤال الربـط بين مفاهيم الدرس .  2
السابق ومفاهيم الدرس القادم.

األدوات الزجاجية قابلة للكسر وقد 
.تسبّب أذ
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
ب عن األسئلة التي تليها. اُدرس األشكال ثمّ أجِ

ج العب كرة قدم عالمي من فنّانة تشكيلية وأنجبا طفلين. تزوّ
بة؟ ما الصفات الوراثية التي انتقلت إلى األبناء؟ وما الصفات المكتسَ

ورث االبن لون شـعر األمّ ولـون جلدها. 
ورثت االبنـة لون شـعر األب ولون جلده 

. ولون عيني األمّ

قد تنتقل مهارة الرسـم التشـكيلي من األم 
ومهارات الرياضية من األب.

تمتلك الحيوانات والنباتات صفات وراثية مثل اإلنسان. اُذكر بعض هذه الصفات.

لون الشعر، ملمس الشعر، لون العينين

الحجم، والشكل، واللون

من المسؤول عن نقل الصفات الوراثية في الكائنات الحيّة والحفاظ على نوعها؟
الحمـض النـووي DNA هو المسـؤول عـن انتقال الصفـات الوراثيـة والحفاظ على 
ية الحمض النووي ثابتة للنوع الواحد وعدد الكروموسومات ثابتة للنوع  النوع ألنّ كمّ

الواحد.
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á«KGQƒdG äÉØ°üdG ´GƒfCGCG

á«KGQƒdG äÉØ°üdG ´GƒfCG ∞ p°ûàcpGpG

الخطوات:
يسـتخدم المعلّم العصف الذهني لتفسير عدم .  1

تطابـق األبنـاء مع اآلبـاء في صفاتهم وسـبب 
وجود تشابه وتباين بينهم.

تقدير دور العلماء من خالل توضيح االهتمام .  2
بالبحـث العلمـي وإجـراء التجربـة على نبات 
ء بحيـث وضع منـدل فرضيّتـه بوجود  البـازالّ
ل وتختفي  صفة سـائدة تظهر فـي الجيـل األوّ

ية. الصفة المتنحّ
ح نتائج .  3 يستقرئ المتعلّمون الصورة التي توضّ

تجربـة العالِم مندل الكتشـاف مفهـوم الصفة 
ل  السـائدة التـي تظهـر فـي أفـراد الجيـل األوّ
ية التـي تظهر بصـورة أقلّ في  والصفـة المتنحّ
الجيـل الثانـي. وتتـمّ مناقشـتهم باسـتنتاجهم 

باستخدام التعلّم النشط.
ـح المعلّـم أنّ الرمـز (F1) يمثّـل الجيل .  4 يوضّ

 (F2) ل الناتـج مـن تـزاوج اآلبـاء والرمز األوّ
يمثّل الجيل الثاني.

اإلجابات:
1  . 

 
2  . 
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5 .      
 
 

Types of genetic traits á«KGQƒdG äÉØ°üdG ´GƒfCG

á«KGQƒdG äÉØ°üdG ´GƒfCG p°ûàcpG

3  . 
 

4  . 
 
 

5  . 
 
 

طويل الساق

إحداهمـا طويلـة السـاق  تـزاوج بيـن نبتتيـن 
واألخر قصيرة الساق.

صفـة سـائدة ألنّها سـادت علـى أفـراد الجيل 
ل واختفت صفة قصر الساق. األوّ

يـة ألنّهـا اختفت فـي أفـراد الجيل  صفـة متنحّ
ل وظهـرت بنسـبة أقـلّ فـي أفـراد الجيل  األوّ

الثاني.

ظهـرت صفة طـول السـاق على معظـم أفراد 
، بينما ظهـرت صفة  34 الجيـل الثانـي بنسـبة 

. 14 قصر الساق بنسبة أقلّ بـِ 
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 Qƒ¡¶H ºμëàJ »àdG πeGƒ©dG Ée
?á«KGQƒdG äÉØ°üdG

e
G

الخطوات:
ل في كيفية ظهور الصفة .  1 الربط بين النشاط األوّ

ية وتفسير تجربة  السائدة واختفاء الصفة المتنحّ
العالِم مندل من خالل النشـاط الثاني باستقراء 

الصور وتسجيل النتائج.
ـه المعلّم المتعلّـم إلى الصفـات الوراثية .  2 يوجّ

ا،  ـم بها الجينـات كما درس سـابقً التـي تتحكّ
ـر سبب ظهور صفة طول الساق واختفاء  ويفسّ
صفة قصر السـاق، مـع التركيز علـى التركيب 
الجينـي لألبويـن واألفـراد الناتجـة من خالل 

استقراء الشكل والتسجيل في الجدول.
ل .  3 د المعلّم على أنّ التركيب الجيني يُسـجَّ يؤكّ

من خالل كتابة رمزين يمثّالن عاملين وراثيين 
، والصفة  أحدهمـا مـن األب واآلخر مـن األمّ
ية  ز لها بحرف كبير، والصفة المتنحّ رمَ السائدة يُ

بحرف صغير.
ـد المعلّم علـى الصفات النقيـة التي تُمثَّل .  4 يؤكّ

بعامليـن وراثييـن متماثلين والهجيـن بعاملين 
مختلفين.

نبتة ذات تركيب جيني هجين نبتة ذات تركيب جيني نقي
(ب) (ج) (أ) النبتة

طويل الساق هجين قصر الساق نقي طويل الساق نقي التركيب الظاهري
(Tt) (tt) (TT) رمز التركيب الجيني
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?á«KGQƒdG äÉØ°üdG Qƒ¡X »a º q ëàJ »àdG eGƒ©dG Ée

اإلجابات:
1  . 

 
 

ظهـرت صفـة طـول السـاق فـي (أ) و(ب).

(ج). فـي  السـاق  قصـر  صفـة  ظهـرت 
العامالن الوراثيان متشابهان في (أ) و(ج).
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نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
ء مختلفتين في لون األزهار لجيلين  تأمّل الشـكل الذي يبيّن نتائج تزاوج بين نبتتَي بازالّ

ب عن األسئلة التي تليه. متتاليين، ثمّ أجِ

RR × rr

(F1) Rr

ل تزاوج أبناء الجيل األوّ
Rr × Rr

(F2)
Rr Rr RR rr

ل (F1) من حيث لون األزهار؟.  1 ما الصفة الوراثية الظاهرة على الجيل األوّ
أحمر

ر إجابتك..  2 ية؟ فسِّ د الصفة السائدة والمتنحّ حدِّ
ية تظهر  ية واللون األبيض صفة متنحّ اللون األحمر صفة سـائدة تظهر وتخفي الصفة المتنحّ

في أفراد الجيل الثاني.
نوع الصفة التركيب المظهري نوع التركيب الجيني رمز التركيب الجيني
سائدة أحمر نقي RR

ية متنحّ أبيض نقي rr

سائدة أحمر هجين Rr
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ية الوراثة في ثبات النوع الواحد عبر األجيال ودور   اِبحث في الشـبكة العنكبوتية عن أهمّ
علماء الوراثة وأهمّ إنجازاتهم.

ية الوراثة في ثبات النوع الواحد عبر األجيال: أهمّ
ل من خالل علم الوراثة إلى أنّ ثبات النوع الواحد سببه ثبات عدد الكرموسومات  تمّ التوصّ

ية الحمض النووي. وثبات كمّ

دوره وإنجازه اسم عالم الوراثة

بحسب ما يختاره المتعلّم من علماء الوراثة.

.DNA ح تركيب الحمض النووي ا يوضّ م نموذجً صمِّ
يمكن للمتعلّم استخدام الصلصال أو األعواد والملصقات أو البطاقات لتوضيح الشريطين 

ر خماسي، مجموعة الفوسفات، قاعدة نيتروجينية). اللولبيين مع كتابة البيانات (سكّ
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ة الثانية التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفاية العامّ
ه. واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية الثالثة 
الوراثة

áq«ëdG äÉæFÉμdG »a äÉØ°üdG çQGƒJ
Traits' inheritance in living organisms

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ر كيف يستخدم جدوالً  يفسّ
لتفسير ظهور الصفات الوراثية 

المندلية.
العمليات

اِستقصاء دور العوامل الوراثية في 
ظهور الصفات الوراثية.

ر ظهور أو اختفاء صفات  يفسّ
وراثية مندلية ونسبها المئوية 

عة في الجيل الناتج. المتوقّ
الحقائق

اِستخدام الرموز في تفسير 
الصفات الوراثية.

يقدم أدلّة قيمة الوعي بدور الوراثة 
في تتبّع الصفات الوراثية في 

اإلنسان والقدرة على اتّخاذ القرار.
القيم

تقدير قيمة توقّع الصفات الوراثية 
من تلقيح أو تزاوج نوعين من 

الكائنات الحيّة.

يعبّر عن طرق استكشاف الصفات   
الوراثية من زواج األقارب 

وزواج األباعد من خالل المعرفة 
ة  بة من مادّ والمهارات المكتسَ

تكنولوجيا االتّصال والمعلومات.
الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بالصفات الوراثية من زواج 

األقارب وزواج األباعد من خالل 
بة  المعرفة والمهارات المكتسَ
ة تكنولوجيا االتّصال  من مادّ

والمعلومات.
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علوم الحياة (الوراثة) الوحدة
توارث الصفات في الكائنات الحيّة العنوان

المالحظة، التوقّع، التفسير العلمي، التحليل، اتّخاذ القرار مهارات التعلّم
(2) ح للدرس الزمن المقترَ

ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ية والتركيب الجيني للصفة النقية والهجينة.*  الربط بين المفاهيم السابقة للصفات السائدة والمتنحّ
الً ثمّ الحرف الصغير.*  التأكيد على طريقة تسجيل الرمز الجيني بكتابة الحرف الكبير أوّ
م لتوقّع الصفات الوراثية في النسل الجديد.*  توجيه المتعلّمين إلى أنّ مربّع بانت يُستخدَ
تطبيق مسائل وراثية باستخدام مربّع بانت مع تفسير النتائج التي تظهر ونسبتها المئوية.* 
تمّ دمج معيار العمليات والحقائق في نشاط التعلّم.* 
ية إجـراء فحص قبل الزواج، لتقليل األمـراض الوراثية التي تنتقل إلى *  ـل المتعلّمون إلى أهمّ يتوصّ

األبناء.
ية إجراء *  ل إلـى أهمّ البحـث في الشـبكة العنكبوتية عن أثـر زواج األقـارب وزواج األباعد والتوصّ

ية  ف على األمراض الوراثية والصفات السـائدة والمتنحّ فحـص سـجلّ العائلة قبل الزواج، والتعـرّ
لها، لتفادي إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية.

ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ
في نطاق العمليات والحقائق.



167

áq«ëdG äÉæFÉμdG »a äÉØ°üdG çQGƒJJ

áéJÉædG A q’RÉÑdG IQòH ¿ƒd ™ qbƒJJ

الخطوات:
ز المعلّـم المتعلّمين من خالل اسـتخدام .  1 يحفّ

احتماالت القرعة بالعملة المعدنية وربط ذلك 
بما قام بـه العالِم مندل عند إجراء تجاربه على 
ء بوضع احتماالت لنتائج النسل. نبات البازالّ

يشـير المعلّم إلـى إنّ العملـة المعدنية تحوي .  2
احتمالين فقط ولكن بالنسبة للصفات الوراثية 

هناك أكثر من احتمالين.
ء .  3 اِسـتقصاء نتائـج تـزاوج بيـن نباتات البـازالّ

ء لون  لـون بذورها صفراء (BB) ونبات البازالّ
بذورها خضراء (bb) مع إعطاء فرصة للمتعلّم 

بوضع فرضيّته للنتائج.
ـه المعلّـم المتعلّمين إلى طريقة تسـجيل .  4 يوجّ

الً ثمّ  الرمـز الجينـي بكتابة الحـرف الكبيـر أوّ
ـذ المتعلّـم النشـاط  الحـرف الصغيـر. ثـمّ ينفّ
ل إلـى النتائج ضمن  ويتتبّـع الخطوات ويتوصّ
مجموعات، ثمّ تتمّ مناقشـة المعلّم في النتائج 

لدعم عملية التعلّم.
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اإلجابات:
1  .

bbBB

BbBb

� األنثىالذكر �

األمشاج

×

F1

B b

BbBb

bB

��  b b

B Bb Bb

B Bb Bb

ء. ل (F1) لبذور نبات البازالّ أ- أكمِل جدول بانت إلظهار الصفات الوراثية للجيل األوّ

أصفر ء الناتج  ب-  مـا لون بذور نبات البازالّ
ل (F1)؟ في الجيل األوّ

أصفر ج-  ما الصفة السائدة للون بذور نبات 
ء؟ البازالّ

(%100) د-  ما نسـبة الصفة السـائدة في الجيل 
ل (F1)؟ األوّ

أخضر يـة للـون بذور  هـ-  مـا الصفـة المتنحّ
ء؟ نبات البازالّ

صفر (%0) ية في الجيل  و-  ما نسـبة الصفة المتنحّ
ل (F1)؟ األوّ

ل (F1)؟ ر ظهور هذه الصفات في الجيل األوّ ز- فسِّ
يحكم الصفة الوراثية في الكائن الحيّ عامالن وراثيان ينعزل أحدهما عن اآلخر عند تكوين األمشاج.
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2  .

 

��  B b

B BB Bb

b Bb bb

التركيب الظاهري 
ألفراد الجيل 

(F2) الثاني
النسبة

التركيب الجيني 
ألفراد الجيل 

(F2) الثاني
أصفر
أصفر
أخضر

(%25)
(%50)
(%25)

BB
Bb
bb

ما نسبة اللون األصفر إلى اللون األخضر؟
 14 و أصفـر   34 أو  أصفـر   (%75) أو   (1:3)

أخضر أو (25%) أخضر.
3  .

 

��  B B

B BB BB

b Bb Bb

التركيب 
الظاهري ألفراد 
الجيل الناتج

النسبة
التركيب الجيني 

ألفراد الجيل 
الناتج

أصفر نقي
أصفر هجين

(%50)
(%50)

BB
Bb

اء؟ ما نسبة األفراد المصابين إلى األفراد األصحّ
يمكن كتابة النسبة (2:2) أو (1:1) أو (%50).
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إنّ الفحـص قبـل الـزواج يحـدّ من 
األمراض الوراثية.



170

نشاط التكليف (نشاط لقياس المعيار وليس واجب منزلي)
��  R r

r Rr rr

r Rr rr

 (Rr) عنـد تـزاوج أرنب فروه خشـن هجيـن
.(rr) نقـي  ناعـم  فروهـا  أرنـب  أنثـى  مـع 

ما احتماالت النسل الناتج؟

التركيب المظهري ألفراد 
الجيل الناتج النسبة التركيب الجيني ألفراد 

الجيل الناتج
فرو خشن
فرو ناعم

(%50)
(%50)

Rr
rr

ما نسبة الفرو الناعم إلى الفرو الخشن؟
يمكن كتابة النسبة (2:2) أو (1:1).

.(mm) للزواج من امرأة سليمة (Mm) م رجل مصاب بقصر النظر  تقدّ
طُلِب منك اتّخاذ قرار إذا كان هذا الزواج آمنًا أو غير آمن. ما القرار الذي سـتتّخذه؟ دلِّل 

ة قرارك. على صحّ
��  M m القرار: زواج غير آمن. 

الدليـل: سـينتج من هذا الـزواج أبناء احتمال 
إصابتهم بنسبة (50%).

m Mm mm

m Mm mm
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اِبحـث في الشـبكة العنكبوتية عن أثر 
زواج األقـارب واألباعد على توارث 

الصفات الوراثية.
بحسـب إجابـة المتعلّميـن وتكـون 

مرتبطة بالمفهوم العلمي.
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ـة الثالثة الربط بين األفكار العلمية والمحاوالت مـع العمليات التكنولوجية والمنتَجات  الكفايـة العامّ
من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.

الوحدة التعّلمية الثالثة 
الوراثة

»fGƒ«ëdGh »JÉÑædG êÉàfE’G ø«°ùëJ »a áKGQƒdG QhO
Role of genetics in improving plant and animal production

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يعدّ لوحة تبدي فهمه لطرق 
استقصاء التهجين والطفرات 
نة وراثيا. إلنتاج نباتات محسَّ

العمليات
اِستقصاء دور الوراثة في تحسين 

المنتجات النباتية والحيوانية.

د فوائد الطفرة والتهجين. يعدّ
الحقائق

ية الطفرة والتهجين  إدراك أهمّ
في إنتاج سالالت نباتية وحيوانية 

نة. محسَّ

ا توضيحيا يبيّن  م ملحقً يصمّ
مجموعة من المزايا المحتملة 
والمخاوف المتعلّقة باألغذية 

لة وراثيا. المعدّ
القيم

اِستكشاف المزايا والمخاوف 
المرتبطة بالمحاصيل الزراعية 

لة وراثيا. المعدّ

يعبّر عن طرق استكشاف دور 
التهجين بعلم الوراثة وأثره على 
المشكالت البيئية واالقتصادية 
باستخدام المعرفة والمهارات 
ة الدراسات  بة من مادّ المكتسَ

االجتماعية.

الربط

ة بدور  التعبير عن الحقائق الخاصّ  
التهجين بعلم الوراثة وأثره على 
المشكالت البيئية واالقتصادية 
باستخدام المعرفة والمهارات 
ة الدراسات  بة من مادّ المكتسَ

االجتماعية.
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علوم الحياة (الوراثة) الوحدة
دور الوراثة في تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني العنوان
المالحظة، التفسير العلمي، التحليل، االستنتاج. مهارات التعلّم

(2) ح للدرس الزمن المقترَ
ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ز المعلّم المتعلّمين لمدخل الدرس عن طريق عرض صور وطرح أسئلة كعصف الذهني.*  يحفّ
يمكن االستعانة بأفالم تعليمية حول التهجين والطفرات.* 
يحرص المعلّم على استخدام إستراتيجيات التعلّم النشط في عرض دروس الكفاية.* 
دة، لذلك يتمّ *  موضـوع الوراثة ضمن مجـال علم األحياء الذي يصعب مالحظة آليّتـه بالعين المجرّ

ة من حيث التشويق  االعتماد على األفالم التعليمية شـرط االستخدام الصحيح للفيلم خالل الحصّ
والوضوح والمدة الزمنية المناسبة وآليّة طرح األسئلة قبل العرض أو مناقشتها بعده.

ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما تمّ تناوله *  يتمّ إجراء نشـاط القيم والربط في الحصّ
في نطاق العمليات والحقائق.
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 êÉàfE’G ø«°ùëJ »a áKGQƒdG QhO
»fGƒ«ëdGh »JÉÑædG

O
G

»fGƒ«ëdGh »JÉÑædG êÉàfE’G ø«°ùëJJ

اسم العملية اسم العملية
الطفرة التهجين

صفات الجيل الجديد صفات الجيل الجديد

حجمها كبير القرنان والصوف تشبه 
الخروف، وله ليّة.

النباتـي  اإلنتـاج  تحسـين  فـي  الوراثـة  دور  مـا 
والحيواني؟

اِستفاد اإلنسان من علم الوراثة إلجراء التهجين 
النباتـي  اإلنتـاج  تحسـين  علـى  يسـاعد  الـذي 
والحيواني من خالل انتقـال الصفات المرغوبة 

للنسل.
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ø«é¡àdGh IôØ£dG óFGƒaa

الخطوات:
ـز المعلّـم المتعلّميـن لطرح سـؤال حول .  1 يحفّ

دور الوراثـة فـي اإلنتـاج من خالل اسـتخدام 
إسـتراتيجيات التعلّم النشط التي يراها المعلّم 

مناسبة.
يقـرأ المتعلّمـون الفقرة فـي نشـاط التعلّم في .  2

ـي الطفرة  مجموعـات ثمّ يسـتخلصون مفهومَ
لـوا إليه في بقية  لون ما توصّ والتهجين ويسـجّ

النشاط، ثمّ تتمّ مناقشة كلّ مجموعة بالنتائج.
ل الخـاصّ بنطاق .  3 يتـمّ الربط بين النشـاط األوّ

العمليات والنشاط الثاني الخاصّ بالحقائق.
يحرص المعلّم على أن تكون األفالم التعليمية .  4

قة وتخدم موضوع الدرس. مشوّ
ا. صنِّف فوائد كلّ من الطفرة والتهجين من خالل ما قرأته سابقً

فوائد التهجين فوائد الطفرة نوع اإلنتاج

يمتـاز  الـذرة  مـن  وفيـر  إنتـاج 
بمقاومة لألمراض.

العسـلي،  القـرع  نبـات  إنتـاج 
ا. ة وأكبر حجمً نباتات أكثر قوّ اإلنتاج النباتي

إنتاج نسـل جديد (البغل) يكون 
أقو وأرشـق من الحمار وأكثر 

مقاومة لألمراض.
(أغنـام  جديـدة  سـاللة  إنتـاج 

ة جيّدة. األنكون) امتازت بصحّ اإلنتاج الحيواني
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ø«é¡àdGh IôØ£dG óFGƒa

ـل فـي نطـاق القيـم والربـط أن يبحـث .  5 يُفضَّ
المتعلّمون في الشبكة العنكبوتية.
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ة. ضك لألشعّ تتبّع إجراءات األمن والسالمة عند تعرّ

ح دور الوراثة في تحسـين كلّ من اإلنتـاج النباتي والحيواني  ـم خريطة ذهنية توضّ صمِّ
من خالل دراستك.

ي الطفرة والتهجين وفوائدهما. تشمل الخريطة الذهنية مفهومَ

ا خيالك العلمي. م تجربة للتهجين بين ساللتين من النباتات أو الحيوانات مستخدمً صمِّ
ية للمتعلّم باختيار الساللتين وتدريب المتعلّمين على الخيال العلمي. ك الحرّ تُترَ

لة  ا) يبيّـن المزايا المحتملة والمخـاوف المتعلّقـة باألغذية المعدَّ ا (بوسـترً ـم ملصقً صمِّ
وراثيا.

بحسب إجابة المتعلّمين.

اُكتب فقرة قصيرة عن دور التهجين وأثره على المشكالت البيئية واالقتصادية.
بحسب إجابة المتعلّمين.
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استخالص النتائج
Draw conclusions

               1
.      

.           2
               3

.          
                 4
             
 (%25)    (%75)       

.
.              5

               6
.  

               7
.      

.             8
               9

.  
               10

.
.       11
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

االسمالرمزالوصف .  1
نات النواة  أحد مكوِّ
يته  ويتميّز بثبات كمّ

للنوع الواحد.
(ج)

الحمض 
النووي 
DNA

نات النواة  أحد مكوِّ
يحمل الوحدات 

الوراثية وعددها (46).
كروموسوم(أ)

جزء صغير مسؤول 
عن إظهار الصفة 

الوراثية.
الجين(ب)

2  . 
 

السؤال الثاني:
 
 
 

السؤال الثالث:
1  . 

 
 

2  . 
 
 
 

164

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

:  
1 ..             

( )

( ) 
( )

.          
.(46)         

.         
2 .     .           
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:  
              

.   
.            

 
 

:  
.             

1 ..        DNA   
 

2 ..        
 

:  
.     

. األمّ مـن  ـازات  الغمّ ووجـود  الشـعر  لـون 
لون الشعر ولون الجلد من األب.

ن  إجـراء فحص الحمض النووي DNA ألنّه يتكوّ
ة الوراثية التي تحمل الصفـات الوراثية  مـن المـادّ

من األبوين.

. صحيحـة
التفسير: يعمل على ثبات النوع الواحد للكائن 

. الحيّ
. خطـأ
النـواة  فـي  الكرموسـومات  توجـد  التفسـير: 
ن مـن خيـوط رفيعة وتحمـل الجينات  وتتكـوّ

ل الصفات الوراثية. التي تشكّ
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السؤال الرابع:

كروماتيد

سنترومير

كروموسوم

السؤال الخامس:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 

السؤال السادس:
1  . 

 
 

RR × Rr

Rr Rr RR rr
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:  
.         

 / 

1 . .          

2 .         
.      

3 ..       (23)   

4 ..        

:  
.       

              
.      .(1:3)

��  R r

R RR Rr

r Rr rr

رأي
رأي

رأي
حقيقة

ء لون أزهارهما أحمر فإنّ  عند تزاوج نباتي بازالّ
تركيبهما الجيني (Rr) هجين وينتج نسـالً ألوانه 

أحمر إلى األبيض بنسبة (1:3).
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السؤال السابع:
1  . 
2  . 

السؤال الثامن:
��  A a 1  . 

A AA Aa

a Aa aa

 
 

��  B b 2  . 

b Bb bb

b Bb bb

 
 

السؤال التاسع:
(ب)(أ)

العملية: الطفرةالعملية: التهجين
ر: تزاوج بين  فسِّ

ساللتين مختلفتين 
لنقل الصفات 

المرغوبة بهدف 
تحسين اإلنتاج.

ر: تغيّر مفاجيء في  فسِّ
تركيب الجين أو عدد 

الكروموسومات في 
. الكائن الحيّ
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:  
.    ( )          

1 .:            
    

2 .    (Rr)       (rr)      
:(rr)    

(%0) (%25) (%50) (%75) 

:  
 :      

1 .             
     (Aa)     (Aa)   

 
 
 

2 .    (Bb)       
      .(bb)    
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:  
.           

   
 

  
 

( )( )

+

( )( )
  :

 
  :

 

  :
 
 
 
 

  :
 
 
 
 

ية المتنحّ
(%50)

للسـان.  ثنـي  علـى  القـدرة  لهـم   (%75)
(25%) ال يستطيعون القيام بذلك.

نسـبة لـون الشـعر األسـود (50%) والشـعر البني 
األشقر (%50).



181

السؤال العاشر:

م بها يتحكّ

ن من تتكوّ

يتركّب من

ى تُسمّ

ة الوراثية المادّ

الجيناتنيوكليوتيدات

الكروموسوم

من خالل

أنواعها

الوراثة

ن تكوّ

عبارة

دورها (فائدتها) نقل

قاعدة نيتروجينية ر خماسي مجموعة فوسفاتسكّ

تحسين اإلنتاج 
الحيواني والنباتي

الصفات الوراثية

ية متنحّ سائدة

الحمض النووي

العامالن الوراثيان 
مختلفان

العامالن الوراثيان 
متماثالن

نقية هجين

من خالل

أجزاء صغيرة

ل على تُحمَ

التهجينالطفرة
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ا في  ة تنشأ عند تالمس سطحين مع بعضهما البعض، اتّجاهها دائمً االحتكاك Friction: قوّ

عكس اتّجاه الحركة.

األوردة Veins: األوعية الدموية التي فيها يتّجه الدم من خاليا الجسم إلى القلب.

األوردة الرئوية Pulmonary veins: وعاء دموي ينقل الدم من الرئتين إلى القلب.

األورطـي (األبهـر) Aortic: أكبر األوعية الدموية في جسـم اإلنسـان وفيـه ينتقل الدم من 
القلب إلى جميع أجزاء الجسم.

البلعوم Pharynx: يشبه القمع ويصل فتحة األنف والفم بالقصبة الهوائية.

ر إلنتاج اإليثانول وثاني أكسيد الكربون. ر Fermentation: تفاعل يتفكّك فيه السكّ التخمّ

التنفّـس الداخلـي Internal respiration: عملية تحرير الطاقـة الكامنة من خالل تفكيك 
يات داخل الخلية. المغذِّ

التهجين Hybridization: تزاوج نباتين أو حيوانين من نوعين مختلفين من الجنس نفسه 
أو فردين من نوع واحد ولكن لكلّ منهما خصائص مميّزة.

ل صفة وراثية وتوجد مرتّبة على شريطي  الجينات Genes: جزء من الحمض النووي تشكّ
.DNA الحمض النووي



185

GlossaryGlossary المصطلحات العلميةالمصطلحات العلمية
الحجاب الحاجز Diaphragm: عضلة تفصل التجويف الصدري عن البطني.

الحركة Motion: هي انتقال الجسم من موضع إلى آخر بمرور الزمن.

الحمض النووي DNA: شـريطين من الوحدات البنائية من النيوكليوتيدات على هيئة سلّم 
ملتفّ لولبيا.

الحنجرة Larynx: ممرّ للهواء بين البلعوم والقصبة الهوائية.

ع من األكياس الهوائية الدقيقة في الرئتين. الحويصالت الهوائية Alveoli: تجمّ

خاليا الدم البيضاء White blood cells: خاليا عديمة اللون وظيفتها الدفاع عن الجسـم 
ضدّ األجسام الغريبة.

خاليا الدم الحمراء Red blood cells: خاليا عديمة النواة قرصية الشكل تحمل األكسجين 
من الرئتين إلى الخاليا وتنقل ثاني أكسيد الكربون من الخاليا إلى الرئتين للتخلّص منه.

الـدورة الدموية الصغرPulmonary circulation :هي جزء من الجهاز الدوري تحمل 
ل  ا عن القلـب إلى الرئتيـن وتعيد الـدم المحمَّ ـل بثانـي أكسـيد الكربون بعيـدً الـدم المحمَّ

باألكسجين إلى القلب.

الدورة الدموية الكبرSystemic circulation : هي جزء من الجهاز الدوري تحمل الدم 
ل بغاز ثاني  ا عن القلب إلى بقيّة أنحاء الجسم، وتعيد الدم المحمَّ ل باألكسجين بعيدً المحمَّ

أكسيد الكربون إلى القلب.
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الرئتان Lungs: عضوان اسفنجيان يقعان في التجويف الصدري.

الزفير Exhalation: عملية خروج الهواء من الرئتين إلى الجوّ الخارجي.

دة. السرعة Speed: هي المسافة التي يقطعها الجسم خالل فترة زمنية محدَّ

الشرايين Arteries: األوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب إلى خاليا الجسم.

الشريان الرئوي Pulmonary artery: وعاء دموي يحمل الدم من القلب إلى الرئتين.

الشعيرات الدموية Capillaries: أوعية دموية دقيقة للغاية، تقوم بعملية الربط بين األوردة 
عة. والشرايين المتفرّ

الشهيق Inhalation: عملية دخول الهواء من الجوّ الخارجي إلى الرئتين.

الصفائح الدموية Platelets: أجسام صغيرة بيضوية الشكل تساعد على تجلّط الدم.

ل بنسـبة (%100)،  الصفـة السـائدة Dominant trait: تظهر فـي جميع أفراد الجيل األوّ
وتظهر بنسبة (75%) أحيانًا في أفراد الجيل الثاني.

ية Recessive trait: الصفة التي يحملها أحد األبوين وتختفي وال تظهر في  الصفـة المتنحّ
ل، وتظهر بنسبة (25%) أحيانًا في أفراد الجيل الثاني. أفراد الجيل األوّ
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الطفـرة Boom: حـدوث تغيّر مفاجئ فـي تركيب الجينـات أو عدد الكروموسـومات في 

. الكائن الحيّ

ل تغيّر السرعة بالنسبة للزمن. العجلة أو التسارع Acceleration: معدّ

ل لنيوتن Newton’s First Law: يبقى الجسـم السـاكن ساكنًا، ويبقى الجسم  القانون األوّ
ة تغيّر في  ا بسـرعة منتظمة ما لـم يؤثّر على أيّ منهمـا قوّ كً ك في خطّ مسـتقيم متحرّ المتحـرّ

حالتهما.

القانـون الثالـث لنيوتـن Newton’s Third Law: لكلّ فعل ردّ فعل مسـاوٍ له في المقدار 
ومضادّ له في االتّجاه. 

ك بها جسم ما تتناسب  القانون الثاني لنيوتن Newton’s Second Law: العجلة التي يتحرّ
ة المؤثّرة على الجسم وعكسيا مع الكتلة. طرديا مع القوّ

القصبة الهوائية Trachea: عبارة عن أنبوب يصل بين الحنجرة والشعبتين الهوائيتين.

القصور الذاتي أو العطالة Inertia: هو ميل الجسم لمقاومة أيّ تغيير لحالته.

القلب Heart: عضو عضلي أجوف مخروطي الشـكل يقـع تحت عظام القفص الصدري 
بين الرئتين مائالً إلى اليسار.

ة Force: مؤثّر خارجي كدفع أو شدّ يغيّر موضع الجسم أو اتّجاه حركته. القوّ

ة. الكتلة Mass: عبارة عن مقدار ما يحتويه الجسم من مادّ
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ـا وملتصقان عند  الكروموسـوم Chromosome: خيطـان رفيعـان لولبيان متشـابهان تمامً

نقطة ويوجد في النواة. 

الوريـد األجـوف السـفلي Inferior vena cava: وعاء دموي يحمل الـدم إلى القلب من 
الجزء السفلي للجسم.

الوريـد األجوف العلـوي Superior vena cava: وعاء دموي يحمـل الدم إلى القلب من 
الجزء العلوي للجسم.

علـم الوراثـة Genetics: العلـم الذي يهتمّ بدراسـة انتقال الصفات الوراثيـة من اآلباء إلى 
األبناء ويبحث في أسباب التشابه واالختالف بين أفراد النوع الواحد.

ح النتائج  جـدول بانت Punnett: عبارة عن جدول لتنظيم المعلومـات الوراثية التي توضّ
المتوقّعة في تجارب الوراثة وليس النتائج نفسها.
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المهارةالشعارالمهارةالشعار

اُكتبعنوان الدرس

ي والتشويق فكرةالتحدّ

اِسمعنشاط عملي

راستخالص النتائج فكِّ

القيم الشخصيةفيلم تعليمي

رة ة مصوّ األمن والسالمةقصّ

النشاط التطبيقي أنشد
المنزلي

اِنسخ واكتباُرسم

إعادة تدويرأقرأ ألتعلّم

التعبير اللفظيماذا تعلّمت
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رتِّبالقصّ

الربط مع اللغة 
اإلنجليزية

الربط مع التربية 
اإلسالمية

لالتركيب التأمّ

صنِّفالربط مع الرياضيات

ل ماذا تتوقّع أُحوّ

المناقشة والحواراِبحث

الحفظأعطِ أو هات

ل أدواتتأمّ

د الربط مع عدِّ
االجتماعيات

ح الربط مع وضِّ
القرآن الكريم
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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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