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المقّدمة

د وعلى آله وصحبه   الحمد للّه ربّ العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيّدنا محمّ
أجمعين.

 إلى معلّم ومعلّمة العلوم،
ـطة  م بين يديك دليالً إرشـاديا لكيفية تنفيذ كتاب العلوم للصفّ التاسـع في المرحلة المتوسّ  يسـعدنا أن نقدّ
ن  ـطة حتّى تتمكّ وفق منهج الكفايات، يشـتمل الدليل على المد والتتابع لجميع المعايير في المرحلة المتوسّ
ة  ة بالوحـدات التعلّمية (علوم الحياة، المادّ مـن معرفـة الخلفية العلمية للمتعلّمين لكلّ المفاهيم العلمية الخاصّ
ن من إعداد نهج التعلّم بصورة صحيحة، كما سـيعينك الدليل على اإلعداد  والطاقـة، األرض والفضـاء) لتتمكّ

الذهني والكتابي للدروس وتزويدك بالنقاط التالية:
* مهارات القرن الحادي والعشرين.

* الخبرات السابقة للمتعلّم في المفهوم العلمي.
ة وتوصيات عند تناول الكفاية. * إرشادات عامّ

* المفردات الرئيسة التي تحويها كلّ كفاية.
* الموادّ والخامات التي قد تحتاجها في تنفيذ أنشطة الكفاية.

* األسئلة األساسية التي قد يطرحها المتعلّمون.
* تنفيذ الدرس ومقترحات لإلستراتيجيات التي قد تستخدمها لتقديم الدرس.

* تقويم الوحدة يحتوي على حلّ التقويم الختامي في نهاية كلّ وحدة.
* المشروع وإتمام شرح فلسفته وكيفية تطبيقه.

 نتمنّـى أن يعينـك الدليل في وضع خطّة واضحة تسـاعدك في إكسـاب المتعلّمين المفاهيـم بصورة وظيفية 
إلخراج جيل واع متعلّم يحقّق رؤية الكويت الجديدة.

واللّه نسأل التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أنّ الحمد للّه 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

وإغـالق محابس الغـاز وصنابير الماء 
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 والسـالمة في الحفاظ على سـالمة المتعلّمين *  الهدف من الصفحة توضيح أهمّ

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

يـة احترام القواعـد والقوانيـن في حياتنـا، وأين يمكـن أن نجد قواعد *  ناقِـش المتعلّميـن فـي 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..  5 يسجّ
يضع فرضيّة..  6
يضع خطّة (مجموعة مـن الخطوات العلمية .  7

ة الفرضيّة)، ومن خاللها يضبط  الختبار صحّ
المتغيّرات.

مة..  8 يختار األدوات المستخدَ
ل المالحظات..  9 يجمع البيانات ويسجّ

 ينظّـم البيانـات ويحلّلهـا للحصـول علـى .  10
ة الفرضيّة  النتائج التي من خاللها يثبت صحّ

أو خطأها.
يعـرض االسـتنتاج بواسـطة تقرير سـهولة .  11

التقويم أو التجريب.

كيف يعمل العلماء في تفسير ما يثير اهتمامهم؟
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ل أن تستثير عقل المتعلّم..  1 حاوِ
ا عن المطلوب..  2 ق يهدف إلى اإلثارة قد يكون بعيدً عنوان مشوِّ
ـي الدرس وجـذب انتباههم وإثارة .  3 التمهيـد (تحفيـزي) الغـرض منه تهيئة أذهـان المتعلّمين لتلقّ

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

وهو مجموعة من األسـاليب واألنشطة التي يستخدمها المعلّم في بداية الدرس بغرض التحضير .  4
النفسي للمتعلّمين للدرس الجديد موضوع التعلّم.

ل إلى مفهوم أو .  5 نشـاط التعلّم: مجموعة من األنشـطة االستقصائية أو االستكشـافية بهدف التوصّ
ي المطلوب  عهم على تقصّ ز الفضول وتشـجّ ظاهـرة أو حقيقة علمية، وغالبًا ما تكون أنشـطة تعزّ
ل إلى  منهم وتسـمح لهم بفرصة اختيار وفحص األدوات واكتشـاف الخطـوات المطلوبة للتوصّ

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

نهج التعّلم



17

يسـتخدم العلماء العديد من المهارات خالل ممارسـتهم طريقة األسـلوب العلمي، فتساعدهم على 
جمع المعلومات واإلجابة عن األسئلة التي تشغلهم ومن هذه المهارات:

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

فأنـت عندمـا تالحـظ، فإنّـك تسـتخدم واحـدة من 
ا يحيط بك ، مثل:  حواسـك أو أكثر لجمع البيانات عمّ
ق أو الشـمّ أو السمع. وتزداد  البصر أو اللمس أو التذوّ
قدرتك 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 بدّ 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 أن تأتـي مالحظاتك وبحثك عن البيانات أو نتائـج تجاربك متوافقة مع فرضيّتك 
ة ثانية  ا إذا جاءت غير متوافقة فإنّه ينبغي عليك مراجعة ما افترضته مرّ تها. أمّ ن من تأكيد صحّ لكي تتمكّ

.م بفرضيّة أخر أو أن 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 مـن أكثر إسـتراتيجيات التدريس فاعلية في تنمية مهـارات التفكير لد عَ تُ
نهـا الطريقة العلمية فـي البحث  ـا له لممارسـة عمليـات التعلّم التـي تتضمّ المتعلّـم، ألنّهـا تتيـح فرصً
د المشـكلة،  ل إلـى النتائج، فهو يحدّ والتفكيـر، فيسـلك سـلوك العلماء للبحـث عن المعرفـة والتوصّ
ة فرضيّاته، ويصل إلى  ويصـوغ الفرضيّات، ويجمع المعلومات ذات العالقة بالمشـكلة، ويختبـر صحّ

ب للمشكلة. الحلّ المناسِ
إنّ مشـروع االسـتقصاء العلمي في الصفّ الثامن هو اسـتكمال لما تمّ تطبيقه في الصفوف السـابقة، 
ه في الصفّ السـابع والثامن من  حيث تمّ اسـتخدام االسـتقصاء المقيَّد في الصفّ السـادس، ثمّ الموجَّ
ا على  ه، ليصبح قادرً أجل تدريب المتعلّم على اسـتخدام خطوات مشـروع االسـتقصاء العلمي الموجَّ
ل العبء بشـكل كامل إليـه في الصفّ التاسـع والمرحلة  اإللمـام بخطـوات البحث العلمـي عند تحوّ

الثانوية، وذلك عند استخدام االستقصاء الحرّ في تطبيق المشروع العلمي. 
االسـتقصاء في التعلّم والتعليم نشـاط عملي Practical وفكري (عقلي) 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



20

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 تعليقـات المتعلّميـن وأسـئلتهم المتشـعّ

.Divergent questions

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

دور المتعلّمين:
المساهمة الفعلية الحقيقية في تخطيط لالستقصاءات 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



21

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:

تغييـر معتمد ومضبوط للظروف التي تحدث ضمنها ظاهرة معيّنة، ودراسـة أثـر هذا التغيّر في الظاهرة 
المدروسة.

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؟

دة يمكنك صياغة سؤال المشروع بواسطتها، ومنها: هناك طرق متعدّ
؟.  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  الفرضيّـة: هي تفسـير مبدئـي لمالحظة معيَّنـة. وتـؤدّي المالحظة إلى تنبّـؤات قابلة لالختبـار عمّ
م التجربة لتختبر فرضيّـة، ال لتثبت أنّ الفرضيّة صحيحة. ال  يحـدث إذا كانـت الفرضيّة صحيحة. تُصمَّ
ا  رْ دائمً يمكـن للتجربة أن تثبت فرضيّة، بل يمكـن لبيانات التجربة أن تدعم الفرضيّة أو ال تدعمها. تذكَّ
األمر اآلتي: ال توجد نتائج تجربة «جيّدة أو سيّئة»، أو «صحيحة أو خطأ»، فحتّى لو أخفقت النتائج في 

دة. دعم الفرضيّة، فإنّها قد ترشدنا إلى فكرة إلجراء تجربة أخر. يمكن كتابة الفرضيّات بطرق متعدّ
كيف تُكتَب الفرضيّة؟

.« نصّ الفرضيّة: «إذا كان   فإنّ  
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م بالتجربة؟ ما العوامل التي تتحكّ
ى المتغيّرات وهي: م في إجراء التجربة وتُسمّ هناك عوامل تتحكّ

م فيه للكشف  : هو المتغيّر الذي يتمّ البحث عن أثره في متغيّر آخر، ويمكن للباحث التحكّ متغيّر مستقلّ
عن 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

. وقـد تأخذ البيانات النوعية  البيانـات النوعيـة: هي وصف للمتغيّر التابع يشـمل اللون 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 التابع، وتتضمّ البيانـات الكمّ
.ل السرعة وعوامل كثيرة أخر الحرارة ومعدَّ

كتابة اإلجراءات:
دة ومتسلسـلة وواضحة، بحيث  ن من خطوات محدَّ تحتـاج جميع التجـارب إلى كتابة إجراءات تتكـوّ

ن الخطوات: يستطيع أيّ شخص آخر إعادة التجربة. يجب أن تتضمّ
لة بالموادّ واألدوات.*  قائمة مفصَّ
كيف ومتى تُجر المالحظات.* 

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

دْ من تسـجيل هـذا الخطأ، وتضمينه تقرير التجربة. قد تنتج عن  إذا حـدث خطأ في أثناء التجربة، فتأكَّ
عدم اتّباع الخطوات بدقّة أخطاء في النتائج تحتاج إلى تفسيرها.



24

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 يقوم *   نظِّـم جميع القياسـات الفردية أو البيانات فـي جدول، إذ تزوّ

بتجربتك بملخَّص عن بياناتك.
لية التـي نظّمتها في الجدول باسـتخدام طـرق التحليل المناسـبة، ومن بينها: *   حلِّـل البيانـات 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

دة تظهر كلّ مجموعة على حدة. تستخدم رسوم بيانية متعدّ
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.
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يعرض باالسـتقصاء طريقة لحماية المباني والمنشـآت من تأثير الهواء في دولة 
العملياتالكويت.

ة بحماية المباني والمنشـآت من  يشـرح من خالل العرض التقديمي فكرة خاصّ
الحقائقتأثير الهواء في دولة الكويت.

يختـار التصميم األنسـب لحمايـة المباني والمنشـآت من تأثير الهـواء في دولة 
القيمالكويت.

ة العلوم كي تسـاعده ليكون أكثر  التعبير عن طرق اسـتخدام المعلومات من مادّ
ا عند طرح تقدير مشروعه حول حماية المباني والمنشآت في دولة الكويت  إقناعً

ة اللغة العربية. من مادّ
الربط

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 حماية المباني والمنشآت من تأثير الهواء في الكويت 
المرحلة األولى

تحديد سؤال مشروع االستقصاء 
العلمي

المرحلة الثانية
وضع التوقّعات أو التنبّؤات 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

ا للمشـاكل المترتّبة *  ا أو أفالمً يعرض المعلّم صورً
علـى المباني والمنشـآت بسـبب الهـواء المتزايد 

للماء في الكويت.
الفرضيـات *  لكتابـة  المتعلّميـن  المعلّـم  ـه  يوجّ

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

وموضوعية.

يثيـر المعلّم اهتمـام المتعلّمين حول مشـكلة مخاطر 
ة وفي  الهواء على المباني والمنشـآت فـي العالم عامّ
د السـؤال الـذي يريد البحث  ة، ويحدّ الكويـت خاصّ

عن إجابته.
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ة الثانية الحصّ حماية المباني والمنشآت من تأثير الهواء في الكويت 
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 األضرار في المباني والمنشآت.
يرسم المتعلّم تصميم لوحة للمشروع.* 
يطّلع 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.

الفرضيـات *  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 حماية المباني والمنشآت من تأثير الهواء في الكويت 
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

تقييمهم بحسب المقترح التالي:
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 حماية المباني والمنشآت من تأثير الهواء في الكويت 

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

صة للمشروع في كتاب المتعلّم. 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 حماية المباني والمنشآت من تأثير الهواء في الكويت 

يتيـح المعلّـم الفرصـة لـكلّ متعلّـم (مجموعـة * 
المتعلّمين) 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 مـن أن تكـون اتّجاهاتهـم إيجابية *  يتأكّ

نحـو ترشـيد اسـتهالك المـاء وربط ذلـك بالقيم 
اإلسالمية في المحافظة على نعم الله.

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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م  سم المتعلّ مراحل مشروع اِ
االستقصاء العلمي م

ّ قياسها من خالل خطوات البحث العلمي بشكل متكامل. تحديد سؤال مشروع مالحظة: جميع معايير المشروع متداخلة ويتم
االستقصاء العلمي

1
عات أو  وضع التوقّ
ّؤات أو الحلول التنب

2
التخطيط لمشروع 
االستقصاء العلمي 

(التصميم)
3

تحديد الوسائل واألدوات 
والمكان والزمان لتنفيذ 
مشروع االستقصاء العلمي 4

ة مشروع  تنفيذ خطّ
االستقصاء العلمي

5
تدوين النتائج والبيانات 

والمالحظات
6

تحليل النتائج وتفسيرها
7

إعطاء االستنتاجات 
واإلجابة عن سؤال 

مشروع االستقصاء العلمي 8

صاء العلمي
أداة مالحظة المتعّلم خالل مراحل مشروع االستق
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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:
ـد االنتقال مـن تحقيـق القيـم واالتّجاهات من  ـا، ويؤكّ ـا واضحً يهتـمّ المنهـج بهـذا النطـاق اهتمامً
خـالل العلـوم الموجودة فـي المجتمـع والمألوفـة لـد المتعلّـم Familiarity Society والدور هنا 
  واضـح للمعلّـم، علـى تحقيقهـا من خـالل تعلّم العلـوم التي قد تكـون غيـر مألوفة لديه بـل وتتعدّ
حدودهـا إلـى غير المحلّية والعالميـة، ويتمّ تناول قضايا حوله مرتبطة بالعلـوم وموجودة في المجتمع
ـل المتعلّم إلى إصدار األحكام واتّخاذ قرارات بشـأن   Socio-Scientific Issues (SSI) حيـث يتوصّ
تلـك القضايـا من خـالل طـرح التسـاؤالت واإلجابة عنها مـن خالل مهـارات تواصلية من نقاشـات 
ه  ومناظـرات يحيط بها االحتـرام المتبادل للرأي والرأي اآلخر، ويكون دور المعلّم المشـرف والموجِّ

للتعلّم.

نطاق الروابط:
ـطة، فيسـعى  دة مع الموادّ األخر التي يدرسـها المتعلّم في المرحلة المتوسّ للعلـوم ارتباطات متعدّ
 حيث تكون متداخلةً مع الموادّ األخر Science as the context المنهج إلى أن تكون العلوم سـياق

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



علوم الحياة
Life Science



وحدة
علوم الحياةعلوم الحياة
Life ScienceLife Science

:   
Reproduction in humans    

:   
Genetics (Mutations and selections) (  )  



التكاثر في ا�نسان



الوحدة التعّلمية ا�ولى

التكاثر في ا�نسانالتكاثر في ا�نسان
Reproduction in humans

     Human reproductive systems

    The stages of human life

     Diseases of the reproductive organs
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Life Science علوم الحياة
الوحدة التعّلمية ا�ولى: 

Reproduction in humans التكاثر في ا'نسان 

مة مقدّ
يتناول المتعلّم في هذه الوحدة التكاثر في اإلنسان، ويستقصي األجهزة التناسلية الذكرية واألنثوية في 
ف على مظاهر البلوغ واإلخصاب  ناتها ووظيفتها واألمراض التي تصيبها، وكذلك التعرّ اإلنسـان، مكوّ

والحمل ودور التكنولوجيا في عالج أمراض الجهاز التناسلي.
ا بأنّ معظـم المصطلحات العلمية  ا لخبـرات المتعلّم الحياتية، علمً سـيتمّ بناء الخبـرات التعلّمية وفقً
والمفاهيـم جديـدة على المتعلّم وبحاجة إلى بنائها باسـتخدام إسـتراتيجيات التعلّم النشـط والتقنيات 
والوسـائل وتنفيذ األنشـطة التعلّمية المتركزة حـول المتعلّم، مع االبتعاد عن التلقين والسـرد واإليحاء 

باإلجابة.
مع التأكيد على ضرورة إجراء األنشطة من قبل المتعلّم الكتساب المعرفة والتركيز على المهارات * 

التالية:
مهارات القرن الحادي والعشرين

- الثقافة المعلوماتية
- الثقافة التكنولوجية

- المرونة
- المبادرة

- المهارات االجتماعية

- التفكير الناقد
- التفكير اإلبداعي

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة
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ما المعايير التي يجب على المعلّم التأكّد من أنّ المتعلّم اكتسبها في وحدة التكاثر في اإلنسان؟
المعايير

الفنون المحتو المعرفي (العلمي)

الخيال
اإلبداع
التناسق
االنسجام
المتعة
اإلتقان

كفاية 1
ف المتعلّم في نطاق العمليات على اسـتقصاء تركيب األجهزة التناسـلية الذكرية *  يتعرّ

ج بالمعلومة. واألنثوية من خالل التدرّ
يـة الجهاز التناسـلي الذكري واألنثوي في اإلنسـان *  ف بعدهـا المتعلّم على أهمّ يتعـرّ

يتها. ر أهمّ خالل نطاق الحقائق ويفسّ
ية المحافظة على نظافة الجهاز التناسلي من خالل نطاق القيم.*  يعي المتعلّم أهمّ
يكتشف المتعلّم مصطلح األمشاج من خالل القرآن الكريم  وهذا نطاق الربط.* 

كفاية 2
من خالل نطاق العمليات يستقصي المتعلّم مظاهر البلوغ في ذكر وأنثى اإلنسان.* 
ف *  ـر سـبب ظهور مظاهر البلوغ في ذكر وأنثى اإلنسان، ويتعرّ وفي نطاق الحقائق يفسّ

على الدورة الشـهرية (الطمـث)، وكذلك مراحل عملية اإلخصـاب ومراحل الحمل 
في اإلنسان.

ية التعامل مع التغيّرات أثناء فترة البلوغ مثل ظهور حبّ *  من خالل نطاق القيم يعي أهمّ
الشباب.

ال يوجد نطاق ربط لهذه الكفاية.* 
كفاية 3

من خالل نطاق العمليات يستقصي المتعلّم دور التكنولوجيا في عالج أمراض الجهاز * 
التناسلي.

ا نطاق الحقائق فيقيّم دور التكنولوجيا في عالج أمراض الجهاز التناسلي، ومع نطاق *  أمّ
ية التكنولوجيا في عالج أمراض الجهاز التناسلي. القيم يعي المتعلّم أهمّ

ال يوجد نطاق ربط لهذه الكفاية.* 
يمكـن االسـتعانة بخبرات المتعلّـم عن التكاثر من الصفّ السـادس، نوصـي المعلّم * 

باسـتخدام إسـتراتيجيات التعلّـم النشـط، وكذلـك التركيـز علـى الربط بين النشـاط 
التعليمـي والمفهوم العلمي المرتبطين، واسـتخالص المعلومات في نهاية األنشـطة 

والتأكيد عليها.
قْ مـن فهمك مرتبطة باألنشـطة *  جميـع المعلومـات والمفاهيـم الـواردة في بنـد تحقَّ

أ من عملية تحقيق المعيار وقياسه. والمعايير وهي جزء ال يتجزّ
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ة العلوم للصفوف من السادس إلى التاسع. ة لمادّ ة على الكفايات الخاصّ نظرة عامّ
ة الكفايات الخاصّ
الصف التاسع

ة الكفايات الخاصّ
الصف الثامن

ة الكفايات الخاصّ
الصف السابع

ة الكفايات الخاصّ
الصف السادس ة الكفاية العامّ

علوم الحياة

1.  البحث عن 
الظواهر والطرق 

والتغيير في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة باستخدام 

بة  األدوات المناسِ
والنماذج 

والمحاكاة 
والعروض.

مجال العمليات
نات  اِستقصاء مكوِّ

الجهاز التناسلي في 
ذكر وأنثى اإلنسان.

1.  اِستقصاء عملية 
التنفّس.

2.  اِستقصاء تركيب 
الجهاز التنفّسي.

اِستقصاء عملية البناء 
الضوئي.

اِستقصاء أنواع 
التكاثر في الكائنات 

الحيّة.

مجال الحقائق
ية الجهاز  تفسير أهمّ

التناسلي لذكر وأنثى 
اإلنسان.

1.  تحديد أعضاء 
التنفّس في 

الكائنات الحيّة.
2.  إدراك آلية الشهيق 

والزفير.

تحديد الموادّ الالزمة 
لعملية البناء الضوئي 

والموادّ الناتجة.

تفسير مفهوم التكاثر.

مجال القيم الشخصية
ية المحافظة  وعي أهمّ

على نظافة الجهاز 
التناسلي.

1.  تحديد التدابير 
الوقائية المتَّخذة 

أثناء إجراء 
اختبارات التنفّس 
الخلوي من أجل 
األمن والسالمة.

2.  تحديد التدابير 
الوقائية لسالمة 

الجهاز التنفّسي.

تحديد التدابير 
الوقائية المتّخذة أثناء 

إجراء تجارب البناء 
الضوئي من أجل 
األمن والسالمة.

ية التكاثر  الوعي بأهمّ
لبعض الكائنات 
الحيّة في حماية 

األرض.

المدى والتتابع
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علوم الحياة

2.  التفسير والتحليل 
للصفات والسلوك 

والظواهر 
والعمليات 

في الكائنات 
الحيّة واألشياء 

غير الحيّة من 
خالل المالحظة 

ه. والتفسير الموجَّ

مجال العمليات
اِستقصاء مظاهر 

البلوغ في أنثى وذكر 
اإلنسان.

1.  اِستقصاء أنواع 
التنفّس.

ية  2.  اِستقصاء أهمّ
الحنجرة في 

إصدار الصوت.

اِستقصاء عملية النتح 
والنقل في النباتات.

تحليل العوامل 
المؤثّرة على 

ل التكاثر في  معدّ
الحيوانات.

مجال الحقائق
تفسير مظاهر البلوغ 

في أنثى وذكر 
اإلنسان.

1.  التمييز بين أنواع 
التنفّس المختلفة 

والظروف التي 
يحتاجها.

ية  2.  إدراك أهمّ
الحبال الصوتية 

في درجة 
الصوت.

تحليل رسم بياني 
ل النتح في  لمعدّ

النباتات في ظروف 
بيئية مختلفة.

تفسير أثر التغيّر في 
بعض العوامل على 

جودة اإلنتاج.

مجال القيم الشخصية
ية التعامل  وعي أهمّ

مع التغيّرات أثناء فترة 
البلوغ.

1.  إدراك اآلثار 
الناتجة عن نقص 

وزيادة نسبة غاز 
األكسجين على 
الكائنات الحيّة.

2.  إدراك قيمة الطبّ 
البديل في عالج 
أمراض الجهاز 

التنفّسي.

ية الزراعة  إدراك أهمّ
والتخضير في تنقية 

ي. الهواء الجوّ

ية التنمية  الوعي بأهمّ
المستدامة للموارد 

الطبيعية.
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علوم الحياة

3.  الربط بين 
األفكار العلمية 

والمحاوالت 
مع العمليات 
التكنولوجية 

والمنتجات من 
أجل حماية ورفع 
وتعزيز واستدامة 

البيئة الطبيعية 
والمجتمعية.

مجال العمليات
اِستقصاء دور 

التكنولوجيا في 
عالج أمراض الجهاز 

التناسلي.

1.  اِستقصاء دور 
التكنولوجيا في 
بة  الرعاية المناسِ

لمن يعاني من 
اضطرابات 

التنفّس.
2.  اِستخدام 

التكنولوجيا في 
تصميم بيئة نقية 

ثات. من الملوِّ

ية  اِستقصاء كمّ
الكلوروفيل بالنسبة 
 للصبغات األخر
في ورقة النباتات.

اِستكشاف طرق 
تحسين اإلنتاج 

ا للثروة  كما وكيفً
الحيوانية والنباتية.

مجال الحقائق
يقيّم دور التكنولوجيا 

في عالج أمراض 
الجهاز التناسلي.

1.  شرح آثار نقص 
نسبة األكسجين 

على وظائف 
الخاليا.

2.  شرح عمل جهاز 
الربو.

م  شرح كيفية التحكّ
في العوامل المؤثّرة 

في نموّ النباتات.

تقييم دور 
التكنولوجيا في 
تحسين التكاثر.

مجال القيم الشخصية
ية  وعي أهمّ

التكنولوجيا في 
عالج أمراض الجهاز 

التناسلي.

1.  اِبتكار أجهزة 
باستخدام 

التكنولوجيا 
بهدف التقليل 

من نسبة غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

ي. في الهواء الجوّ
2.  اِبتكار أجهزة 
لتنقية الهواء.

ية إعادة  فهم أهمّ
التدوير للمخلّفات 

العضوية في خصوبة 
التربة.

ية  الوعي بأهمّ
البحوث العلمية 

في تحسين التكاثر 
والمحافظة على 

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
التكاثر في ا'نسان

¿É°ùfE’G »a ôKÉμàdG Iõ¡LCG
Human reproductive systems

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

نات  ح كيفية استقصاء مكوّ يوضّ
الجهاز التناسلي لذكر وأنثى 

اإلنسان
العمليات نات الجهاز  اِستقصاء مكوِّ

التناسلي في ذكر وأنثى اإلنسان

ر أهميّة الجهاز التناسلي لذكر  يفسّ
وأنثى اإلنسان الحقائق ية الجهاز التناسلي  تفسير أهمّ

لذكر وأنثى اإلنسان

ية المحافظة على نظافة  يعي أهمّ
الجهاز التناسلي القيم ية المحافظة على  الوعي بأهمّ

نظافة الجهاز التناسلي

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بربط مصطلح األمشاج بالقرآن 
باستخدام المعرفة والمهارات 
ة الدراسات  المكتسبة من مادّ

القرآنية

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بربط مصطلح األمشاج بالقرآن 
باستخدام المعرفة والمهارات 
ة الدراسات  بة من مادّ المكتسَ

القرآنية
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علوم الحياة (التكاثر في اإلنسان) الوحدة
أجهزة التكاثر في اإلنسان العنوان

إجراء األنشطة، االستقصاء، المالحظة، التعبير العلمي، االستكشاف مهارات التعلّم
(2) إلى (3) عدد الحصص

ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ة ويعتمد على *  ل مرّ ف على الجهاز التناسلي الذكري واألنثوي ألوّ يجب التنبّه إلى أنّ المتعلّم يتعرّ

خبراته فقط.
عنـد إجراء األنشـطة يجب عـرض صور الكتـاب، والحذر عند عـرض صور خارجية لحساسـية * 

الموضوع.
عدم عرض الفيلم أليّ سبب كان لحساسية الموضوع.* 
دة، *  موضوع التكاثر في اإلنسان ضمن مجال علم األحياء الذي يصعب مالحظة آليته بالعين المجرّ

دة من الوزارة مع األخذ بشروط االستخدام خالل  مات المعتمَ ويتمّ االعتماد على الصور أو المجسّ
بة، آلية طرح األسئلة على المتعلّم. ة الزمنية المناسِ ة من حيث التشويق، الوضوح، المدّ الحصّ

ة الدراسـية باعتبارهما معايير تسـاهم في استكمال *  نشـاط القيم واالرتباط يتمّ إجراءهما في الحصّ
نطاقي العمليات والحقائق.

يحوي الدرس:* 
الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة

مات - مجسَّ
رات - مصوَّ

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة 

- الثقافة المعلوماتية
- المرونة

- الخصيتان
- القناة الناقلة

- الغدد 
- القضيب

- قناة فالوب
- الرحم

األسئلة األساسية
نات األجهزة التناسلية؟ اِستكشف مكوِّ

ية الجهاز التناسلي الذكري؟ ما أهمّ
ية الجهاز التناسلي األنثوي؟ ما أهمّ
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
لحساسـية الموضـوع يجـب علـى المعلّـم .  1

ة  الحذر عنـد إعطاء الدرس، وااللتزام بالمادّ
العلمية واالبتعاد عن إحراج المتعلّمين.

يشـارك جميـع المتعلّمين فـي النقاش حول .  2
الجهاز التناسلي الذكري.

شـكل .  3 علـى  المتعلّميـن  المعلّـم  ع  يـوزّ
قبـل  مـن  اإلجابـات  وتتـمّ  مجموعـات، 
المجموعات، لكي تتبادل الخبرات السـابقة 

لد المتعلّمين.
علـى المعلّـم الربط بين إجابـات المتعلّمين .  4

وصورة الكتاب.
قْ من فهمك أثناء عرض الدرس، .  5 تناول تحقَّ

والتركيز على المفاهيم العلمية الموجودة.
ية الجهاز بالنسـبة إلى تكاثر .  6 التركيز على أهمّ

اإلنسان.
7  . التركيز على األمن والسالمة وتوضيح مد

تأثير التدخين على الجهاز التناسلي الذكري.
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اإلجابات:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 

ية هذا الجهاز عند الذكر من اإلنسان؟ ما أهمّ
 
 
 

الخصيـة  بوظائـف  التدخيـن  يضـرّ 
ويقلّل من هرمون الذكورة.

…ƒãfC’G …ôKÉμàdG RÉ¡édGG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
علـى المعلّـم التعامـل مـع الـدرس بحذر، .  1

واالبتعاد عن المواقف المحرجة. 
عرض صورة الكتاب واإلجابة على النشاط .  2

لة  من خالل المناقشـة بين مجموعات مشـكّ
من المتعلّمين.

قْ من فهمك بالدرس والتركيز على .  3 ربط تحقَّ
المفاهيم العلمية.

ية الجهاز بالنسـبة إلى تكاثر .  4 التركيز على أهمّ
اإلنسان.

5  . التركيز على األمن والسـالمة وتوضيح مد
تأثير التدخين على الجهاز التناسلي األنثوي.
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القضيب.

الخصية.
القناة الناقلة.

كيس الصفن.

إنتـاج  مسـؤول عـن  الذكـري  التناسـلي  الجهـاز 
الحيوانـات المنويـة التـي تعتبـر جـزء مـن عملية 

التكاثر في اإلنسان.

البربخ.
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اإلجابات:

قناة تحدث فيها 
عملية اإلخصاب
قناة فالوب

ة تنطلق منها  غدّ
البويضات
المبيض

ص األنثوي الجهاز المتخصّ
في جسم اإلنسان 

الجهاز التناسلي األنثوي

عضو يتمّ فيه نموّ الجنين
الرحم

ية هذا الجهاز عند األنثى من اإلنسان؟ ما أهمّ
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الجهاز التناسلي األنثوي مسؤول عن إنتاج البويضة 
ا من عملية التكاثر في اإلنسان. التي تعتبر جزءً
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هات الخلقية لألجنّة وموتها عند اإلناث. ل التشوّ يؤدّي التدخين إلى زيادة معدَّ

ب عن األسئلة التالية: اُدرس الشكلين المتقابلين، ثمّ أجِ

شكل (7)
(ب) (أ)

(1)
(4)
(5)
(6)

(2)
(3)

ما الذي يمثّله كلّ من الشكلين (أ) و(ب)؟.  1
الشكل  ( أ ) : الشكل (7 أ) الجهاز التناسلي الذكري.

الشكل (ب): الشكل (7 ب) الجهاز التناسلي األنثوي.
الجزء الذي ينتج الحيوانات المنوية يمثّله الرقم (6)..  2
الجزء الذي ينتج البويضات يمثّله الرقم (1)..  3
علِّل: تُحفَظ خصيتا الذكر في اإلنسان داخل كيس الصفن خارج الجسم..  4

لحفظ درجة حرارة الخصيتين أقلّ من درجة حرارة الجسم لنضج الحيوانات 
المنوية.

اُحسب عدد البويضات الناضجة التي يمكن أن تفرزها أنثى بالغة خالل (20) سنة .  5
ا عدم حدوث حمل). (فرضً

ا. - األنثى البالغة تفرز بويضة واحدة كلّ 28 يومً
- عدد البويضات التي تفرزها خالل سنة 365 ÷ 28 = 13 بويضة.

- عدد البويضات التي تفرزها األنثى خالل 20 سنة هي 20 × 13 = 260 بويضة.
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كيف يمكن المحافظة على نظافة األعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية؟
يـة النظافة الشـخصية، وكيفية  ـب عن السـؤال السـابق بفقرة متناسـقة، تبيّـن فيها أهمّ أجِ

المحافظة عليها.
حسب إجابة المتعلّمين.

اُذكر اآلية الكريمة التي وردت فيها كلمة األمشاج.
﴿ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾   اإلنسان (2)

كلمـة أمشـاج تعني الخلـط، اِتّحاد الحيـوان المنـوي بالبويضة لتكوين الالقحـة ومن ثمّ 
الجنين.
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ة الثانية: التفسـير والتحليل للصفات والسـلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
ه. واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
التكاثر في ا'نسان

¿É°ùfE’G IÉ«M πMGôe
The stages of human life

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن باالستقصاء مظاهر البلوغ في 
أنثى وذكر اإلنسان العمليات اِستقصاء مظاهر البلوغ في أنثى 

وذكر اإلنسان

ر مظاهر البلوغ في أنثى وذكر  يفسّ
اإلنسان الحقائق تفسير مظاهر البلوغ في أنثى وذكر 

اإلنسان

ية التعامل مع التغيّرات  يعي أهمّ
أثناء فترة البلوغ القيم ية التعامل مع التغيّرات  الوعي بأهمّ

أثناء فترة البلوغ
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علوم الحياة (التكاثر في اإلنسان) الوحدة
مراحل حياة اإلنسان العنوان

إجراء التجارب، المالحظة، االستقصاء، البحث العلمي مهارات التعلّم
(2) إلى (3) عدد الحصص

ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ل المتعلّم إلى *  يعتمـد في هذه الكفاية نشـاط البحث واالكتشـاف والمالحظة، ومن خاللهـا يتوصّ

مظاهر البلوغ في اإلنسان.
يربط المتعلّم بين الصور ويقارنها للوصول إلى مظاهر البلوغ في اإلنسان.* 
ة والصورة واكتشاف مظاهر البلوغ في اإلنسان.*  يربط المتعلّم بين القصّ
ية مظاهر البلوغ في اإلنسان، التركيز على الدورة الشهرية.*  ر المتعلّم أهمّ يفسّ
قْ من فهمك بدرس اسـتكمال مراحل حياة اإلنسـان، مـن اإلخصاب إلى *  يقـوم المعلّـم بربط تحقَّ

الحمل.
ربط موضوع الدرس بالحياة اليومية للمتعلّم من خالل نشاط القيم.* 
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
رات - مصوَّ
ة خيالية - قصّ

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- الثقافة المعلوماتية

- المرونة
- المهارات االجتماعية

- البلوغ
- الطمث (الدورة الشهرية)

- الحيوان المنوي
- البويضة

- اإلخصاب
- الحمل

األسئلة األساسية
ما هي التغيّرات الجسدية التي تظهر خالل البلوغ؟
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يجب مشـاهدة الصـورة ومالحظتها من قبل .  1

المتعلّمين.
ة .  2 من خـالل خبـرة المتعلّـم الحياتيـة، خاصّ

متعلّمي الصفّ التاسـع، يسـتطيعون تحديد 
عالمات البلوغ.

المتعلّـم .  3 ف  يتعـرّ أن  النشـاط  مـن  الهـدف 
عالمات البلوغ عند الفتى (الذكر).

يجـب على المعلّم توجيه المتعلّمين لمعرفة .  4
عالمات البلوغ وسبب ظهورها.

اإلجابات:
1  . 
2  . 
3  . 
4  . 

 
 

5  . 
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.     (8)  

(8) 
1 .:(8)      

 
 

2 .:(8)       
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4 ..        
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ظهور عالمات الكبر وشعر الذقن على الوجه.
دة من المتعلّمين (البلوغ). إجابات متعدّ
دة من المتعلّمين (البلوغ). إجابات متعدّ

البلوغ من سن 13 إلى 15 سنة.

الصوت الخشن.
شعر في اإلبط.

قذف المني.
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
بالنسـبة لمـدارس البنات تدريـب مجموعة .  1

من المتعلّمات لعمل مسـرحية حسب أدوار 
ة في الكتاب. القصّ

مدارس البنين حلقة نقاشية بين المعلّم وكلّ .  2
مجموعة من مجموعات الفصل.

من خالل النشاط يجب التركيز على عالمات .  3
البلوغ عند الفتاة.

يجـب على المعلّم توجيه المتعلّمين لمعرفة .  4
عالمات البلوغ وسبب ظهورها.

التركيز على الدورة الشهرية (الطمث)..  5
ـق مـن فهمـك» .  6 مـن الضـروري ربـط «تحقّ

بالدرس السـتكمال مراحل حياة اإلنسـان، 
مـن اإلخصاب إلـى تكوين الجنيـن وتعتمد 
عمليـة عـرض الـدرس علـى المعلّـم (عدم 
االكتفاء بالسرد العلمي ويجب عرض صور 
ق يتماشـى مـع منهج  الكتـاب بشـكل مشـوِّ

الكفايات).
اإلجابات:

 ( أ ) :  .  1
 (ب):  
(جـ):  
 ( د ):  

2  . 
3  . 
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عالمات البلوغ.
سنّ البلوغ عند الفتاة.

نزول دم الحيض.
دة من الجسم. ظهور الشعر في أماكن محدَّ

اِتّساع منطقة الحوض.
نعومة الصوت.
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شكل (15)

م السونار للكشف عن الجنين، ولكنّ كثرته  يُستخدَ
خطر على األمّ والجنين.

ية عمل السونار وخطورة استخدامه بكثرة  من الضروري شرح أهمّ
(ثقافة حياتية).

ب عن المطلوب: اُدرس الشكل التالي، ثمّ أجِ
1  .

شكل (16)
(1)

(2)
(3)

(4)
(5) (6) (7) (8)

(9)
(10)

لها رقم (2)؟  ما العملية التي يشكّ
إخصاب.

ما مكان حدوثها؟.  2
في قناة فالوب داخل الجهاز 

التناسلي األنثوي.
ما عدد الكروموسومات في الخاليا؟.  3

ا. رقم (1): 23 كروموسومً

ا. رقم (2): 23 كروموسومً
ا. رقم (10): 46 كروموسومً

ما الذي يمثّله الرقم (10)؟.  4
الجنين.

ن؟.  5 أين يتكوّ
داخل رحم األمّ من بداية عملية اإلخصاب إلى تكوين الجنين.

ا للشباب. يبدو ظهور حبّ الشباب في فترة البلوغ كابوسً
فما هو حبّ الشباب؟ وما أسباب ظهوره؟ وما هي أماكن انتشاره؟ ما كيفية عالجه؟

ية التعامل مع التغيّرات  ه رسالة إلى الشـباب عن أهمّ من خالل التسـاؤالت السابقة، وجِّ
أثناء فترة البلوغ.

حسب إجابة المتعلّمين.
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Life Science علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
التكاثر في ا'نسان

á«∏°SÉæàdG Iõ¡LC’G ¢VGôeCG
Diseases of the reproductive organs

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن باالستقصاء دور التكنولوجيا 
في عالج أمراض الجهاز التناسلي العمليات اِستقصاء دور التكنولوجيا في 

عالج أمراض الجهاز التناسلي

يقيّم دور التكنولوجيا في عالج 
أمراض الجهاز التناسلي الحقائق تقييم دور التكنولوجيا في عالج 

أمراض الجهاز التناسلي

ية التكنولوجيا في عالج  يعي أهمّ
أمراض الجهاز التناسلي القيم ية التكنولوجيا في  الوعي بأهمّ

عالج أمراض الجهاز التناسلي
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علوم الحياة (التكاثر في اإلنسان) الوحدة
أمراض األجهزة التناسلية العنوان

إجراء التجارب، المالحظة، االستقصاء، البحث العلمي مهارات التعلّم
(3) إلى (2) عدد الحصص

ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
يعتمـد فـي هذه الكفاية نشـاط البحث واالكتشـاف والمالحظة، ومـن خاللها يصـل المتعلّم إلى * 

اكتشاف أمراض األجهزة التناسلية عند اإلنسان.
ا *  من خالل عرض صورة النشـاط يكتشـف الفرق بين البروسـتاتا الطبيعية والمريضة، يعرض فيلمً

د دور التكنولوجيا في عالج األمـراض، ولكن  ـح مرض البروسـتاتا وطـرق عالجهـا ويحـدّ يوضّ
الحذر عند عرض الفيلم.

العقم مرض يؤثر على الجانب النفسـي للمريض فمواجهـة هذا المرض والحديث عنه ضروري، * 
وذلك من خالل مخطَّط يكشف خطوات اإلخصاب وكيفية عمل اإلخصاب الصناعي.

من الضروري أثناء شرح الدرس التركيز على خطورة األمراض الجنسية.* 
ف على أمـراض األجهزة التناسـلية وطرق *  ـقْ من فهمـك بالدرس للتعـرّ يقـوم المعلّـم بربط تحقَّ

عالجها.
ربط موضوع الدرس بالحياة اليومية للمتعلّم من خالل نشاط القيم.* 
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
رات - مصوَّ

- أفالم
- المرونة

- المهارات االجتماعية
- التفكير الناقد

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة
-  الثقافة 

المعلوماتية

- البروستاتا
- العقم

ى النفاس - حمّ
- السيالن
- الزهري

األسئلة األساسية
ما هي أمراض األجهزة التناسلية؟
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á«∏°SÉæàdG Iõ¡LC’G ¢VGôeCGCG

ÉJÉà°ShôÑdG ¢VôªJ ÉeóæYY

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يعـرض المعلّـم صورتيـن كما في الشـكل، .  1

الفـرق  اكتشـاف  المتعلّميـن  مـن  ويطلـب 
بينهما.

يجب مشـاهدة الصـورة ومالحظتها من قبل .  2
المتعلّمين.

من خالل خبرة المتعلّم وما درس في الكفاية .  3
ة المريضة. األولى يستطيع تحديد الغدّ

المتعلّـم .  4 ف  يتعـرّ أن  النشـاط  مـن  الهـدف 
أمراض الجهاز التناسلي الذكري واألنثوي.

يجـب علـى المعلّـم مشـاهدة الفيلـم قبـل .  5
ه مـن أيّ عالمات  ـد من خلوّ العـرض والتأكّ

ة. تخلّ باآلداب العامّ
التركيـز علـى دور التكنولوجيـا فـي عـالج .  6

األمراض التناسلية.
اإلجابات:

1  . 
السبب:  

2  . 
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Diseases of the reproductive organs á« °SÉæàdG Iõ¡LC’G ¢VGôeCG

ÉJÉà°ShôÑdG ¢VôªJ ÉeóæY

بْ عن المطلوب: من خالل مشاهدتك للفيلم، أَجِ
1  . 

 
 

2  . 
 

ة المصابة بالمرض هي (أ). الغدّ
توجد فيها أورام كثيرة.

الضغـط علـى القنـاة مـا يسـبّب الكثيـر من 
واإلحسـاس  البـول  تقطّـع  منهـا  المشـاكل 

ل. باأللم عند التبوّ

ل،  ر أو مفاجـئ بالحاجـة للتبوّ شـعور متكرّ
ل، وجود دم مع البول  صعوبة وألم عند التبوّ

أو السائل المنوي، ألم في أسفل الظهر.
م الطبّـي والتكنولوجيـا يسـاهمان في  التقـدّ

التقليل من معاناة المرضى وعالجهم.
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º≤©dGG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
مخطَّط النشاط يربط بين درس أجزاء الجهاز .  1

التناسـلي وعملية اإلخصـاب الخارجية في 
المختبرات الطبّية.

الربـط بين خطـوات النشـاط داخـل الرحم .  2
وداخـل المختبـرات، ويعتمد نجـاح عملية 

اإلخصاب على دقّة العمل.
من خالل النشاط يجب التركيز على عالمات .  3

البلوغ عند الفتاة.
الهـدف مـن النشـاط توضيـح طـرق عالج .  4

العقم.
التركيـز علـى عمليـة اإلخصـاب الصناعـي .  5

ق إلى طفـل األنبوب من باب اإلثراء  والتطرّ
العلمي.

توضيح دور التكنولوجيا في عالج األمراض..  6
فهمـك .  7 مـن  ـق  تحقَّ ربـط  الضـروري  مـن 

بالدرس لتوضيح أمراض الجهاز التناسـلي، 
تعتمـد عمليـة عرض الـدرس علـى المعلّم 
ويجـب  العلمـي)  بالسـرد  االكتفـاء  (عـدم 
ق يتماشى  عرض صور الكتاب بشـكل مشوَّ

مع منهج الكفايات.
اإلجابات:

1  . 
2  . 
3  . 
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(18 ) 
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( )

( )

 ( )  
 

2 .( )  
 

3 .( )     
 

4 .( )     
 

5 .( )    
 

6 ..( )  
 

7 .(18)       
 

8 ..       
 

º ©dG

4  . 
5  . 
6  . 

 
7  . 

 
8  . 

 
 

الخصية.

المبيض.
السائل المنوي (حيوانات منوية).

بويضة.
اإلخصاب.

اإلخصـاب الصناعـي وهـو أحد طـرق عالج 
العقم عند اإلنسان.

إلـى  البسـمة  إعـادة  التكنولوجيـا  اسـتطاعت 
هـات من خالل عمليـة اإلخصاب  وجـوه األمّ

الصناعي وطفل األنبوب لعالج العقم.

عمليـة اإلخصـاب الصناعـي لعـالج حاالت 
العقم.



62

ة واحدة، عند اسـتعمال  ل لمـرّ ام بغطاء طبي يُسـتعمَ مـن الضـروري تغطية قاعـدة الحمّ
ة. امات في األماكن العامّ الحمّ

مهمّ جدا األمن والسالمة لكثرة انتشار دورات الماء الخارجية.

ن بين شكلي البكتيريا أدناه: من خالل الجدول التالي، قارِ
شكل البكتيريا

وجه المقارنة
حلزونية كروية نوع البكتيريا

الزهري ى النفاس حمّ المرض التناسلي
الذي يسبّبه

قرحة على أطراف العضو 
التناسلي الذكري وفي المهبل 

وعنق الرحم عند األنثى 
وطفح جلدي

اِرتفاع درجة الحرارة وألم 
أسفل البطن ورائحة كريهة 

تصدر من الرحم أعراض المرض

المضادّ الحيوي المضادّ الحيوي طرق العالج

ذهـب زوجان للكشـف الطبّـي قبل الـزواج، وطلب الطبيـب من الزوجين بعد الكشـف 
ة معيَّنة. استخدام هرمون اإلستروجين والبروجسترون لمدّ

في رأيك، ما سبب طلب الطبيب هذا العالج؟
هرمون األستروجين للرجل يساعد على خصوبة الرجل وعدم حدوث عقم.

أما هرمون البروجسترون فيحافظ على بطانة الرحم ما يساهم في انغراس البيضة الخصبة 
فيه.
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استخالص النتائج
Draw conclusions

35

             :   5
.(  23)

     .       :    6
.(  23)   

 .( )         :   7
.        

:             8
 * 
 * 
 * 
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 * 
 * 
 * 

.      :  10

 

استخالص النتائج
Draw conclusions

34

:        1
 *
 * 
 *(  -  -  )  
 *

:       2
 *
 * 
 * 
 *

:     3
 * (15 - 13)  
 *        
 *  
 *   
 *  

:     4
 * (14 - 11)  
 *       
 *  
 *   
 *( )  
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

X

Y

Z

W

اُذكر السبب:  
السؤال الثاني: 

V ،Y
X ،V
W ،Z
W ،V

كم عدد الكروموسومات وفق اختيارك؟
 

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

36

:  
X

W

Z

Y

      
:      

X

Y

Z

W

 :  
 
 

:  
X

W
V

Z

Y

       
       

:  
V Y

X V

W Z

W V

    
 

ألنّها القناة الناقلة للبول (الحالب).

ا. 46 كروموسومً
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السؤال الثالث: 
الجهاز التناسلي 

الذكري
الجهاز التناسلي 

األنثوي
-  يقلّل من إفراز هرمون 

التستوستيرون
إفـراز  مـن  -  يقلّـل 
هرمون األستروجين

مـوت  إلـى  -  يـؤدّي 
واألطفـال  ة  األجنـّ

حديثي الوالدة
زيـادة  إلـى  -  يـؤدّي 
هات  التشـوّ ل  معـدّ

الخلقية لألجنّة
السؤال الرابع: 

الشكالن (ب)(أ)وجه المقارنة
البويضةالحيوان المنويما الذي يمثّله كلّ من الشكلين؟
ما العضو المسؤول عن إنتاج

المبيضالخصيةكلّ منهما؟

الجزء الذي ينتج الطاقة في (أ) /
ن الغذاء في (ب) سيتوبالزمالقطعة الوسطىيخزّ

اعدد الكروموسومات في كلّ منهما ا23 كروموسومً 23 كروموسومً

37
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السؤال الخامس: 

38
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الوراثة (الطفرات واالنتخاب)
Genetics (Mutations and selections)

أمراض تنشأ  
بشخص مريض أو حامل لمرض جنسي

أمراض تنشأ  
بشخص مريض أو حامل لمرض جنسي

السيالنسرطان الرحم ى النفاس اإليدزحمّ الزهريسرطان البروستاتا

نتيجة اتّصال جنسيمن دون اتّصال جنسي

أمراض الجهاز التناسلي 
في اإلنسان



الوراثة (الطفرات واالنتخاب)
)



الوحدة التعّلمية الثانية

الوراثة الوراثة (الطفرات واالنتخاب)(الطفرات واالنتخاب)
Genetics (Mutations and selections))

  Mutations

   Natural selection

   Artificial selection
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Life Science علوم الحياة
الوحدة التعّلمية الثانية: 

Genetics (Mutations and selections) (الطفرات واالنتخاب) الوراثة 

مة مقدّ
يتنـاول المتعلّـم فـي وحدة الوراثـة، الطفـرات واالنتخـاب الطبيعي والصناعـي. بالنسـبة للطفرات 
سيستكشـف كيف يمكـن للصفات الوراثية أن تنتقـل من جيل إلى آخر، وكيف تحـدث هذه الطفرات 
ة كما أنّه سـوف يسـتقصي كيفيـة حدوث كلّ من االنتخاب  فـي الكائنات الحيّة، وهل هي نافعة أم ضارّ

ية كلّ منهما. الطبيعي واالنتخاب الصناعي وأهمّ
مع التأكيد على ضرورة إجراء األنشطة من قبل المتعلّم الكتساب المعرفة والتركيز على المهارات * 

التالية:
مهارات القرن الحادي والعشرين

- الثقافة المعلوماتية
- الثقافة التكنولوجية

- المرونة
- المبادرة

- المهارات االجتماعية
- اإلنتاجية

- التفكير الناقد
- التفكير اإلبداعي

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة
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ما المعايير التي يجب على المعلّم التأكّد من أنّ المتعلّم اكتسبها في وحدة الوراثة (الطفرات واالنتخاب)؟
المعايير

الفنون المحتو المعرفي (العلمي)

الخيال
اإلبداع
التناسق
االنسجام
المتعة
اإلتقان

كفاية 1
يبيّن باالستقصاء كيفية حدوث الطفرات. (عمليات)* 
ية الطفرات. (حقائق)*  يحلّل مفهوم وأهمّ
ة أم نافعة. (قيم)*  ر مع التبرير إن كانت الطفرات ضارّ يقرّ
يعبّـر عن طـرق استكشـاف ضرر الطفـرات ونفعهـا باسـتخدام المعرفـة والمهارات * 

ة تكنولوجيا االتّصال. (االرتباط) بة من مادّ المكتسَ
كفاية 2

يستقصي كيفية حدوث االنتخاب الطبيعي. (عمليات)* 
يحلّل مفهوم االنتخاب الطبيعي. (حقائق)* 
يدرك قيمة حدوث االنتخاب الطبيعي. (قيم)* 
بة *  يعبّر عن طرق استكشـاف االنتخاب الطبيعي باستخدام المعرفة والمهارات المكتسَ

ة التربية الفنّية. (ارتباط) من مادّ
كفاية 3

يبيّن باالستقصاء كيفية حدوث االنتخاب الصناعي. (عمليات)* 
ر حدوث االنتخاب الصناعي. (حقائق)*  يفسّ
ية االنتخاب الصناعي. (قيم)*  ر أهمّ يقدّ
بة *  يعبّر عن طرق استكشاف االنتخاب الصناعي باستخدام المعرفة والمهارات المكتسَ

ة التربية الفنّية. من مادّ
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ة العلوم للصفوف من السادس إلى التاسع. ة لمادّ ة على الكفايات الخاصّ نظرة عامّ
ة الكفايات الخاصّ
الصف التاسع

ة الكفايات الخاصّ
الصف الثامن

ة الكفايات الخاصّ
الصف السابع

ة الكفايات الخاصّ
الصف السادس ة الكفاية العامّ

علوم الحياة

1.  البحث عن 
الظواهر والطرق 

والتغيير في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة باستخدام 

بة  األدوات المناسِ
والنماذج 

والمحاكاة 
والعروض.

مجال العمليات
اِستقصاء حدوث 

الطفرات في 
الكائنات الحيّة.

1.  اِستطالع الصفات 
ة  الموروثة والمادّ

الوراثية.
2.  اِستكشاف 

دات الصفات  محدِّ
الوراثية في 

الكائنات الحيّة.

1.  اِستقصاء أنواع 
األنظمة البيئية 

المختلفة.
2.  اِستكشاف مفهوم 

ث وأنواعه. التلوّ

1.  اِستكشاف تكيّف 
الكائنات الحيّة في 

بيئاتها.
2.  اِستقصاء التكيّف 

في الحيوانات.

مجال الحقائق
تحليل مفهوم 

يتها. الطفرات وأهمّ
ع الصفات  تفسير تنوّ

الوراثية.
1.  شرح العالقات 

المتداخلة بين 
نات النظام  مكوِّ
البيئي في أنظمة 

بيئية مختلفة.
2.  اِستقصاء أنواع 

ث ومستويات  التلوّ
ث بين  التلوّ

األماكن.

1.  اِستقصاء مفهوم 
وأنواع التكيّف.

2.  شرح الفرق 
بين التكيّف 

البنيوي والتكيّف 
السلوكي.

مجال القيم الشخصية
تقرير إن كانت 

ة أو  الطفرات ضارّ
نافعة.

تقدير قيمة ثبات 
النوع الواحد ودور 

علماء الوراثة.

ية  1.  الوعي بأهمّ
ع البيولوجي  التنوّ
في النظام البيئي.
2.  بيان دور المتعلّم 
في الحفاظ على 
البيئة من مخاطر 

ث. التلوّ

1.  تقرير طرق 
لحماية البيئة 
وأثرها على 

تكيّف النباتات 
والحيوانات.

ية  2.  الوعي بأهمّ
التكيّف للكائن 

. الحيّ

المدى والتتابع
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مجال االرتباط
التعبير عن الحقائق 

ة لضرر  الخاصّ
الطفرات ونفعها 

باستخدام المعرفة 
والمهارات 

ة  بة من مادّ المكتسَ
تكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات.
علوم الحياة

2.  التفسير والتحليل 
للصفات والسلوك 

والظواهر 
والعمليات  في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة من خالل 

المالحظات 
ه. والتفسير الموجّ

مجال العمليات
اِستقصاء حدوث 

االنتخاب الصناعي 
في الكائنات الحيّة.

اِستقصاء دور الوراثة 
في تحسين المنتَجات 

الحيوانية والنباتية.

1.  اِستكشاف طرق 
تحسين اإلنتاج 

ا للثروة  كما وكيفً
الحيوانية والنباتية.

2.  اِستقصاء أثر 
التغيّرات في 
األرض على 

تكيّفات الكائنات 
الحيّة.

مجال الحقائق
تفسير حدوث 

االنتخاب الصناعي.
ية الطفرة  إدراك أهمّ
والتهجين في إنتاج 

سالالت نباتية 
نة. وحيوانية محسَّ

شرح الحلول 
حة لمشكلة  المقترَ

دة. بيئية محدَّ

1.  تقييم دور 
التكنولوجيا في 
تحسين التكاثر.

ية بيئة  2.  تفسير أهمّ
الكائن الحيّ 

في حمايته من 
االنقراض.
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مجال القيم الشخصية
ية  تقدير قيمة أهمّ

االنتخاب الصناعي.
اِستكشاف المزايا 

والمخاوف المرتبطة 
لة  بالمحاصيل المعدَّ

وراثيا واألغذية.

الوعي بدور 
التكنولوجيا 

في التقليل من 
المشكالت البيئية.

ية  1.  الوعي بأهمّ
البحوث العلمية 

في تحسين التكاثر 
والمحافظة على 

بعض النباتات 
النادرة من 
االنقراض.

2.  إقرار مد الدور 
الذي تلعبه 

التكنولوجيا في 
الحفاظ على 

ظروف تكيّف 
الكائنات الحيّة في 

بيئاتها.
مجال االرتباط

التعبير عن الحقائق 
ة باالنتخاب  الخاصّ
الصناعي باستخدام 
المعرفة والمهارات 

بة في تصميم  المكتسَ
ة  النماذج من مادّ

التربية الفنّية.

التعبير عن الحقائق 
ة بطرق  الخاصّ

تحسين اإلنتاج 
النباتي والحيواني 
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة من  المكتسَ

مادّتي اللغة العربية 
وتكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات.
علوم الحياة 3.  الربط بين 

األفكار العلمية 
والمحاوالت 
مع العمليات 
التكنولوجية 

والمنتَجات من 
أجل حماية ورفع 
وتعزيز واستدامة 

البيئة الطبيعية 
والمجتمعية.

مجال العمليات
اِستقصاء حدوث 

االنتخاب الصناعي 
في الكائنات الحيّة.

اِستقصاء دور الوراثة 
في تحسين المنتجات  

الحيوانية والنباتية.

1.  اِستكشاف طرق 
تحسين اإلنتاج 

كما وكيف للثروة 
الحيوانية والنباتية.

2.  اِستقصاء أثر 
التغيرات في 
األرض على 

تكيفات الكائنات 
الحيّة.
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مجال الحقائق
تفسير حدوث 

االنتخاب الصناعي.
إدراك أهمية الطفرة 
والتهجين في إنتاج 

سالالت نباتية 
وحيوانية محسنة.

شرح الحلول 
المقترحة لمشكلة 

بيئية محددة.

1.  تقييم دور 
التكنولوجيا في 
تحسين التكاثر.

ية بيئة  2.  تفسير أهمّ
الكائن الحيّ 

في حمايته من 
االنقراض.

مجال القيم الشخصية
تقدير قيمة أهمية 

االنتخاب الصناعي.
اِستكشاف المزايا 

والمخاوف المرتبطة 
بالمحاصيل المعدلة 

وراثيًا واألغذية.

الوعي بدور 
التكنولوجيا 

في التقليل من 
المشكالت البيئية.

ية  1.  الوعي بأهمّ
البحوث العلمية 

في تحسين التكاثر 
والمحافظة على 

بعض النباتات 
النادرة من 
االنقراض.

2.  إقرار مد الدور 
الذي تلعبه 

التكنولوجيا في 
الحفاظ على 

ظروف تكيّف 
الكائنات الحيّة في 

بيئاتها.
مجال االرتباط

التعبير عن الحقائق 
ة باالنتخاب  الخاصّ
الصناعي باستخدام 
المعرفة والمهارات 

بة في تصميم  المكتسَ
ة  النماذج من مادّ

التربية الفنّية.

التعبير عن الحقائق 
ة بطرق  الخاصّ

تحسين اإلنتاج 
النباتي والحيواني 
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
المكتسبة من 

مادّتي اللغة العربية 
وتكنولوجيا االتصال 

والمعلومات.
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Life Science علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية الثانية 
الوراثة (الطفرات واالنتخاب)

äGôØ£dG
Mutations

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيفية استقصاء حدوث 
الطفرات في الكائنات الحيّة العمليات اِستقصاء حدوث الطفرات في 

الكائنات الحيّة

ية الطفرات يحلّل مفهوم وأهمّ الحقائق ية الطفرات تحليل مفهوم وأهمّ

ر مع التبرير إن كانت الطفرات  يقرّ
ة نافعة أو ضارّ القيم ة أو  تقرير إن كانت الطفرات ضارّ

نافعة

يعبّر عن طرق استكشاف ضرر 
ونفع الطفرات باستخدام المعرفة 
بة في تصميم  والمهارات المكتسَ
ة تكنولوجيا  برنامج رقمي من مادّ

االتّصال والمعلومات

الربط

ة لضرر  التعبير عن الحقائق الخاصّ
ونفع الطفرات باستخدام المعرفة 
بة في تصميم  والمهارات المكتسَ
ة تكنولوجيا  برنامج رقمي من مادّ

االتّصال والمعلومات
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علوم الحياة (الوراثة (الطفرات واالنتخاب)) الوحدة
الطفرات العنوان

ه، االستنتاج، التحليل، تصنيف، التفسير،  المالحظة، االستقصاء الموجَّ
تصميم النماذج مهارات التعلّم

(2) عدد الحصص
ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ربط المفاهيم العلمية السابقة المتعلّقة بالكروموسومات بمفاهيم الطفرات.* 
ف على أنواع الطفرات.*  تحفيز المتعلّمين من خالل األنشطة للتعرّ
ت عليه في حياته.*  يربط المعلّم موضوع الدرس بالحياة اليومية للمتعلّم من خالل الطفرات التي مرّ
ع في البحـث في مصـادر تعلّمية مختلفـة للوصول إلى مـا إذا كانت *  مسـاعدة المتعلّـم علـى التنوّ

ة. الطفرات نافعة أم ضارّ
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
- ذرة طبيعية

- ذرة مصابة بطفرة
رات طفرات نافعة - مصوَّ
ة رات طفرات ضارّ - مصوَّ

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المبادرة
- اإلنتاجية

- المهارات االجتماعية

- الطفرة
- الطفرة الجينية

- الطفرة الكروموسومية

األسئلة األساسية
ما المقصود بالطفرة؟
ما أنواع الطفرات؟

ة أو نافعة؟ هل الطفرات ضارّ
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äGôØ£dGG

áf sƒ∏ªdG IQòdGG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
عـرض نوعيـن مـن الـذرة أحدهمـا طبيعي .  1

واآلخـر بـه طفـرة والطلـب مـن المتعلّمين 
ق  فحـص العيّنتين والحرص علـى عدم تذوّ

الذرة.
يكـون النشـاط جماعـي وبعد المناقشـة يتمّ .  2

ضـت لطفرة وقد  التوصـل إلـى أن الذرة تعرّ
ق كتـاب الصف الثامـن للطفرات وهذا  تطرّ
ف على أنواع الطفرات. النشاط مدخل للتعرّ

يمكن للمعلّم االستعانة بنباتات مختلفة عن .  3
الذرة لتوضيح مفهوم الطفرات.

ل إلى .  4 ربـط الطفرات بأمثلـة حياتيـة والتوصّ
مجموعة من الطفرات في حياة المتعلّم.

اإلجابات:
1  . 

 
2  . 
3  . 

 

 
 
 

 
 
 40

              
        .         

.    
           

الوراثة (الطفرات واالنتخاب)الوراثة (الطفرات واالنتخاب)
GeneticsGenetics ( (Mutations and selectionsMutations and selections))

Life Science علوم الحياة

 

 

41

       .        
      .          

.        (DNA)  
                

               

(26) 

 

.       

( ) ( )
(27) 

1 ..( )     
 

2 .( )      
 

3 ..      
 

Mutations äGôØ£dG

áf sƒ ªdG IQòdG تختلـف فـي لـون البـذور // أو // ألـوان 
بذور رقم 2 مختلفة عن رقم 1.

ظهـور صفـات جديـدة علـى الـذرة بسـبب 
.DNA ة الوراثية التغيير في المادّ

الطفرة.
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∞∏àîªdG øY å nëHpGpG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يعتمـد المعلّم في هذا النشـاط علـى القراءة .  1

ـل إلـى أنواع  هـة ومـن خاللهـا يتوصّ الموجَّ
الطفرات الجينية والكروموسومية وأسبابها.

ـذ النشـاط الفردي حيث يقـوم كلّ متعلّم .  2 ينفّ
بالمقارنة بين القواعد النيتروجينية لشـخص 
المنجليـة  باألنيميـا  مصـاب  وآخـر  سـليم 
ـل إلـى أنّ الحمـض األمينـي الناتـج  للتوصّ

مختلف بين القاعدتين النيتروجينيتين.
يناقـش المعلّـم أنّ البروتيـن هـو عبـارة عن .  3

سلسـلة مـن األحمـاض األمينيـة، تختلـف 
ا في عدد أو نوع  البروتينـات عن بعضها بعضً

أو ترتيب األحماض األمينية.
األحماض األمينية المعروفة في الطبيعة 20 .  4

ن الماليين من البروتينات. ا ومنها تتكوّ نوعً
يربـط المعلّـم الزيـادة أو النقـص فـي عـدد .  5

بحـدوث  تركيبهـا  أو  الكروموسـومات 
ا  خلـل فـي جسـم اإلنسـان ويسـبّب أمراضً
مختلفـة مثـل متالزمـة داون ومتالزمة تيرنر 

واللوكيميا.
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اإلجابات:
حدوث تغيّر في شكل كريات 
الدم الحمراء / حدوث طفرة مالحظاتي : الً أوَّ

طفرة جينية نوع الطفرة
بسـبب اختالف نـوع القواعد 
بروتيـن  ن  يُكـوَّ النيتروجينيـة 

مختلف
ر فسِّ

إصابـة   / طفـرة  حـدوث 
الشخص بمرض داون مالحظاتي ثانيًا:

طفرة كروموسومية نوع الطفرة
ظهـور كروموسـوم ثالـث فـي 
الزوج 21 من الكروموسومات ر فسِّ

ض لإلشعاع وكثرة اسـتخدام الموادّ الحافظة لألغذية والمبيدات الحشرية،  يسـبِّب التعرّ
الطفرات.

أنواع الطفرات

جينية كروموسومية

عددية تركيبية

ى البحرمتالزمة حمّ

أو

مثال على مرضمثال على مرضمثال على مرض
لوكيميا

متالزمة مواء القطة

44
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ة أم نافعة. ا على الطفرات التالية، ما إذا كانت ضارّ ر حكمً أصدِ

الحكم: نافع الحكم: ضارّ
التفسير:  ألنّ عـدد بـذور القمـح أكثـر في 
النباتـات التـي حـدث لهـا طفـرة 

نافعة

التفسير:  ألنّ األوراق خالية من الكلوروفيل 
ما يجعـل النباتـات تذبل وتموت 

بطريقة أسرع

ة لكائنات حيّة. ح طفرات مفيدة وأخر ضارّ مة بالصور توضّ م مطوية مدعَّ صمِّ
مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:

ا ما إذا كانت نافعة .  1 رات لطفرات ويصدر حكمً يستعين المعلّم في نشاط القيم بمصوَّ
ة مع ذكر السبب. أو ضارّ

ح المعلّم أنّ حجم الثمرة في النباتات يزداد في حال زيادة عدد الكروموسومات..  2 يوضّ
ة الدراسية باعتبارهما يقيسان نطاقي الحقائق .  3 يتمّ إجراء نشاط القيم والربط في الحصّ

والعمليات.
ة لكائن حيّ  ـح طفرات مفيدة وأخر ضـارّ مة بالصور توضّ ـم المتعلّـم مطوية مدعّ يصمّ

واحد سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو نباتات. (حسب إجابات المتعلّمين)
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Life Science علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية الثانية 
الوراثة (الطفرات واالنتخاب)

»©«Ñ£dG ÜÉîàf’G
Natural selection

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيفية استقصاء حدوث 
االنتخاب الطبيعي العمليات اِستقصاء حدوث االنتخاب 

الطبيعي

يحلّل مفهوم االنتخاب الطبيعي الحقائق تحليل مفهوم االنتخاب الطبيعي

يدرك قيمة حدوث االنتخاب 
الطبيعي القيم إدراك قيمة حدوث االنتخاب 

الطبيعي

يعبّر عن طرق استكشاف 
االنتخاب الطبيعي لتصميم نماذج 
ة التربية الفنّية من التعلّم في مادّ

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
باالنتخاب الطبيعي باستخدام 
بة  المعرفة والمهارات المكتسَ

ة  لتصميم نماذج من التعلّم في مادّ
التربية الفنية
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علوم الحياة (الوراثة (الطفرات واالنتخاب)) الوحدة
االنتخاب الطبيعي العنوان

ه، االستنتاج، التحليل، تصنيف، التفسير،  المالحظة، االستقصاء الموجَّ
تصميم النماذج مهارات التعلّم

(2) عدد الحصص
ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ل إلى المفاهيم.*  يعتمد المعلّم على المالحظة في األنشطة والتحليل ثمّ المناقشة للتوصّ
ة عند تصميم نموذج منقار طائر.*  مراعاة شروط األمن والسالمة في استخدام األدوات الحادّ
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
رات لكائنات حيّة  -  مصوَّ

حدثت معها ظاهرة االنتخاب 
الطبيعي.

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المبادرة
- اإلنتاجية

- المهارات االجتماعية

- االنتخاب الطبيعي

األسئلة األساسية
ما المقصود باالنتخاب الطبيعي؟

ما دور البيئة في حدوث االنتخاب الطبيعي للكائنات الحيّة المختلفة؟
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
عرض صورة الفراشات ومناقشة سبب تغيّر .  1

أعدادها.
عـرض الجـدول وتحليلـه ثـمّ مناقشـته من .  2

خالل نشاط جماعي.
المتعلّمـون .  3 يسـتنتج  أن  المعلّـم  يحـرص 

الغـزالن  جسـم  شـكل  بيـن  االختـالف 
حة أمامهم. الموضَّ

ـل إلـى أنّ الغـزالن األسـرع هي .  4 يتـمّ التوصّ
ا  حـة نظرً األنسـب للعيـش في البيئـة الموضَّ
لسرعتها في الهروب من الحيوان المفترس.

ظهور صفـات جديدة على بعـض الكائنات .  5
الحيّـة أو صفات موجـودة تتوارثها األجيال 
بمرور السـنوات ألنّها تسـاعدها على البقاء 
ى االنتخاب الطبيعي. في البيئة وهذا ما يسمّ

اإلجابات:
أ.  1.  
  .2
   .3
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سريع. 

الغزال السريع كان الغزال األكثر مالءمة ألنّه 
استطاع الهروب من الحيوانات المفترسة / 
الغـزال البطـيء هـو الذي تـمّ القضـاء عليه 
بطريقة أسرع ألنّه لم يستطع الهروب بسرعة.

(2)
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ب.  4.  
  .5 
  .6 
   .7 
 
 

مالحظة:
واالنتخـاب *  الطفـرات  مفهـوم  بيـن  الربـط 

الطبيعـي حيـث أنّ بعـض الطفرات تناسـب 
البيئة ويمكن أن تتوارثها األجيال.

ز المعلّم المتعلّم للقيام بالنشاط الجماعي *  يحفّ
بة لتطبيق النشاط. بتوفير وسيلة مناسِ

ربط خبرات المتعلّم السـابقة عن الفراشـات * 
ـبة لهـا واختفاء الصفـات غير  والبيئـة المناسِ
المرغوب بها وظهور صفات جديدة تناسـب 

حياتها في البيئة الصناعية على مرّ السنوات.
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.         

 
 
 
 
 
 
 

            
.   

(1)

(2)

(3)

بسبب االنتخاب الطبيعي.
ظهـرت الصفة التي تسـاعد الكائـن الحيّ 
على البقـاء في البيئة واختفـت الصفة التي 

لم تساعده على البقاء في الظروف البيئية.

قلّ عددها.
لون األشجار البنّي مشابه للون الحشرة.
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اِبحث عن بعض الكائنات الحيّة التي استطاعت االستمرار في حياتها في بيئتها باالنتخاب 
الطبيعي، واعرضها من خالل ملفّ إلكتروني في عرض تقديمي.

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يقوم المعلّم بإعطاء فرصة للمتعلّمين للبحث واالطّالع في مصادر تعلّم مختلفة مع .  1

توجيهه للبحث من خالل الكتب أو شبكة االنترنت.
ح بعض الكائنات .  2 يكون النشاط فرديا إذ يقوم كلّ متعلّم بإعداد عرض تقديمي يوضّ

الحيّة التي استطاعت االستمرار في حياتها في بيئتها باالنتخاب الطبيعي.
الكائنـات الحيّـة التي ال يحدث لها انتخـاب طبيعي في ظروف بيئتهـا المختلفة قد .  3

تنقرض.
يبحث المتعلّم عن بعض الكائنات الحيّة التي اسـتطاعت االسـتمرار في حياتها في بيئتها 

باالنتخاب الطبيعي ويقوم بعرضها من خالل ملفّ إلكتروني بعرض تقديمي.

ب كما في الجدول  باستخدام األوراق واأللوان، اِصنع مناقير طيور بحسب الغذاء المناسِ
التالي، ثمّ ارسمها.

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يكون النشـاط فرديا إذ يقوم كلّ متعلّم بتصميم نموذج مناقير طيور مختلفة حسـب .  1

نوع غذائها.
هنـاك طيـور حدث لها انتخاب طبيعي بتغيّر شـكل منقارها إلى شـكل أكثر مالءمة .  2

لتحصل على غذائها.
اِنتباه المعلّم للمتعلّمين أثناء تنفيذ النشاط لألمن والسالمة..  3

ا لمنقار طيور حسب نوع غذائها باستخدام األدوات. م المتعلّم نموذجً يصمّ
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Life Science علوم الحياة

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

الوحدة التعّلمية الثانية 
الوراثة (الطفرات واالنتخاب)

»YÉæ°üdG ÜÉîàf’G
Artificial selection

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن باالستقصاء حدوث 
االنتخاب الصناعي العمليات اِستقصاء حدوث االنتخاب 

الصناعي

ر حدوث االنتخاب الصناعي يفسّ الحقائق تفسير حدوث االنتخاب الصناعي

ية االنتخاب  ر قيمة أهمّ يقدّ
الصناعي القيم ية حدوث االنتخاب  تقدير أهمّ

الصناعي

يعبّر عن طرق استكشاف 
االنتخاب الصناعي باستخدام 

بة في  المعرفة والمهارات المكتسَ
ة التربية  تصميم النماذج من مادّ

الفنّية

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
باالنتخاب الصناعي باستخدام 

بة في  المعرفة والمهارات المكتسَ
ة التربية  تصميم النماذج من مادّ

الفنّية
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علوم الحياة (الوراثة (الطفرات واالنتخاب)) الوحدة
االنتخاب الصناعي العنوان

ه، االستنتاج، التحليل، تصنيف، التفسير المالحظة، االستقصاء الموجَّ مهارات التعلّم
(2) عدد الحصص

ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
يجب تنبيه المتعلّمين إلى اتّباع شروط األمن والسالمة في المختبر.* 
ية االنتخاب الصناعي للكائنات الحيّة (إنسان – حيوان – نباتات).*  مناقشة أهمّ
االسـتفادة مـن خبرات المتعلّمين حول الكائنات التي يمكن تجربـة االنتخاب الصناعي عليها بما * 

يعود بالفائدة على اإلنسان اقتصاديا.
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
رات لكائنات حيّة  -  مصوَّ

حدثت معها ظاهرة االنتخاب 
الصناعي.

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المبادرة
- اإلنتاجية

- المهارات االجتماعية

- االنتخاب الصناعي

األسئلة األساسية
ما المقصود باالنتخاب الصناعي؟

ما دور اإلنسان في حدوث االنتخاب الصناعي للكائنات الحيّة المختلفة؟
ما الفائدة من االنتخاب الصناعي على الكائنات الحيّة؟
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يحـرص المعلّـم على أن يسـتقصي المتعلّم .  1

صفـات كلّ بقـرة وثـور ليزاوجهما حسـب 
الصفات التي يرغب فيها صالح.

يكـون النشـاط جماعيـا وبعد المناقشـة يتمّ .  2
ـم  التوصـل إلـى أنّ اإلنسـان هـو مـن يتحكّ
بعمليـة االنتخـاب الصناعـي بحيـث يزاوج 
ا حسب الصفات  الحيوانات مع بعضها بعضً

المرغوبة.
تظهـر صفات جديدة على النسـل القادم من .  3

الكائنات الحيّة مع االنتخاب الصناعي.
اإلجابات:

1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
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انتخاب صناعي.

نعم.
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ية االنتخاب الصناعي في كائنات حيّة مختلفة. ح أهمّ م مخطّطًا يوضّ صمِّ
مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:

يعطي المعلّم فرصة للمتعلّمين للبحث واالطّالع..  1
ح طريقـة حدوث .  2 يكـون النشـاط فرديـا إذ يقـوم كلّ متعلّـم بإعـداد مخطّـط يوضّ

االنتخاب الصناعي في كائنات حيّة نباتية أو حيوانية.
ية االنتخاب الصناعي بالنسبة إلى الكائنات الحيّة..  3 مناقشة أهمّ

ا  حً اُرسـم مـن خيالك كائنًا حيـا ترغب في إنتاجه عـن طريق االنتخاب الصناعـي، موضِّ
الصفات الوراثية التي ترغب في الحصول عليها.

يعطي المعلّم فرصة للمتعلّمين للتفكير في صفة وراثية مرغوبة في كائن حيّ ما ثمّ يرسم 
من خياله كيف سيكون شكل هذا الكائن.

استخالص النتائج
Draw conclusions

56
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

الطفرة التي حدثت نتيجة تغيّر في:
عدد الكروموسومات

تركيب الكروموسومات
أيّ من العبارات التالية صحيح للشكل المقابِل؟

الكروموسـوم  مـن  قطعـة  اِنفصلـت 
بجـزيء  اتصلـت  ثـمّ  ودارت، 

الكروموسوم.
ر جـزء من الكروموسـوم أكثر من  تكرّ

ة. مرّ
ا منـه بمـا  فقـدان الكروموسـوم جـزءً

يحمله من جينات.
بيـن  مختلفتيـن  قطعتيـن  تبـادل  تـمّ 

كروموسومين غير متماثلين.
السؤال الثاني: 

1  . 
2  . 
3  . 
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األرجل القصيرة.
زاوجها لتتوارث األجيال هذه الصفة.

قام باالنتخـاب الصناعي ليحصل على جيل 
لديه أرجل قصيرة.
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السؤال الثالث: 
ال يتغيّريقلّيزداد

عدد األرانب

عدد األرانب

 
 
 
 
 

السؤال الرابع: 

االنتخاب وجه المقارنة
الطبيعي

االنتخاب 
الصناعي

ة قصيرةطويلةالمدّ
م فيها اإلنسانالطبيعةالمتحكِّ
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ألنّ صفـة اللـون األبيـض التـي يتميّز بهـا تجعله 
ا لألعداء فال يسـتطيع االستمرار في الحياة  واضحً
فيحصـل لألرانـب انتخـاب طبيعـي، األرنـب ذو 
ي الفاتح يسـتمرّ في الحيـاة واألجيال  الفـراء البنـّ
الالحقة تظهر فيها صفات اللون البنّي الفاتح أكثر.



الماّدة والطاقة
Matter and Energy



:   
Work and ability   

:   
Oil  

:   
Oil industries   

وحدة
الماّدة والطاقةالماّدة والطاقة

Matter and EnergyMatter and Energy



الشغل والقدرة



الوحدة التعّلمية ا�ولى

الشغل والقدرةالشغل والقدرة
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Matter and Energy الماّدة والطاقة
الوحدة التعّلمية ا�ولى: 

Work and ability الشغل والقدرة 

مة مقدّ
ف على شـروط بذل الشغل حيث أنّ  يتناول المتعلّم في هذه الوحدة الشـغل بمفهومه الفيزيائي ويتعرّ
ا عضليا أو ذهنيا  هذا المفهوم يتداوله المتعلّم في حياته اليومية ليصف النشاط الذي يتطلّب منه مجهودً
ة وإزاحة تنتج عنها ثمّ يتناول مفهوم  يقـوم بـه ولكن المفهوم الفيزيائي له يختلف ألنه يتطلّب وجود قـوّ
ا بأنّ هذه المفاهيم جديدة وبحاجة إلى بنائها  القدرة والعوامل التي يتوقّف عليها وعالقتها بالشغل، علمً
باسـتخدام إستراتيجيات التعلّم النشط والوسـائل والتقنيات وتنفيذ األنشطة التعليمية المتمركزة حول 
المتعلّـم، مـع االبتعاد عن التلقين والسـرد واإليحاء باإلجابة والتأكيد على ضرورة إجراء األنشـطة من 

قبل المتعلّم الكتساب المعرفة والتركيز على المهارات التالية:
مهارات القرن الحادي والعشرين

- الثقافة المعلوماتية
- الثقافة التكنولوجية

- المرونة
- المبادرة

- المهارات االجتماعية
- اإلنتاجية

- التفكير الناقد
- التفكير اإلبداعي

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

ما الخبرات السابقة للمتعلّم عن الشغل والقدرة؟
معايير الصف الرابع اإلبتدائي

ة علـى حركة األشـياء من خـالل التجريب (العمليـات العقليـة) - البحث عن  -  توضيـح تأثيـر القوّ
ـبة  الظواهـر والطـرق والتغيّـر في الكائنـات الحيّة واألشـياء غير الحيّة باسـتخدام األدوات المناسِ

والنماذج والمحاكاة والعروض (الكفاية ٢).
ف علـى تغيّـر الطاقـة المتعلّـق بالوضـع والحركـة (حقائـق) - الربـط بيـن األفكـار العلمية  -  يتعـرّ
والمحاوالت مع العمليات التكنولوجية والمنتَجات من أجل حماية ورفع وتعزيز واسـتدامة البيئة 

الطبيعية والمجتمعية (الكفاية ٣).
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ما المعايير التي يجب على المعلّم التأكّد من أنّ المتعلّم اكتسبها في وحدة الشغل والقدرة؟
المعايير

الفنون المحتو المعرفي (العلمي)

الخيال
اإلبداع
التناسق
االنسجام
المتعة
اإلتقان

كفاية 1
د كيفية حساب الشـغل والقدرة *  يشـرح ويبيّن مفهوم الشـغل والقدرة (عمليات)، يحدّ

يـة التمارين الرياضية في تنمية قدرة  ن أهمّ باسـتخدام القوانين الرياضية (حقائق)، يثمّ
اإلنسان. (قيم)

يعبّر عن طرق حساب الشغل والقدرة بإجراء عمليات الضرب والقسمة من التعلّم من * 
ة الرياضيات. (ارتباط) مادّ

كفاية 2
د متى يتمّ بذل الشغل. (عمليات)*  يحدّ
يستنتج شروط بذل الشغل والقدرة. (حقائق)* 
ية جهود العلماء في اختراع اآلالت لتسهيل الشغل وزيادة القدرة. (قيم)*  ر أهمّ يقدّ

كفاية 3
يبيّن فاعلية الجهاز بناء على قدرته. (عمليات)* 
ا على قدرته في أداء الشغل. (حقائق)*  ب اعتمادً يختار الجهاز المناسِ
ية ترشيد الطاقة. (قيم)*  يعي أهمّ

ن مفهومين  مالحظـة: معاييـر هذه الوحدة في نطاقي العمليات والحقائق للكفايـة األولى والثانية تتضمّ
علمييـن همـا الشـغل والقدرة، لذا تـمّ فصـل المفهومين العلميين بحسـب التسلسل العلمـي، كما هو 

ح في مخطَّط المعايير. موضَّ
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ة العلوم للصفوف من السادس إلى التاسع. ة لمادّ ة على الكفايات الخاصّ نظرة عامّ
ة الكفايات الخاصّ
الصف التاسع

ة الكفايات الخاصّ
الصف الثامن

ة الكفايات الخاصّ
الصف السابع

ة الكفايات الخاصّ
الصف السادس ة الكفاية العامّ

ة والطاقة المادّ

1.  البحث عن 
الظواهر والطرق 

والتغيير في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة باستخدام 

بة  األدوات المناسِ
والمحاكاة 
والعروض.

مجال العمليات
اِستقصاء مفهوم 
الشغل والقدرة.

اِستقصاء مفهوم 
الحركة وقوانين 

نيوتن في الحركة.

اِستقصاء الطفو 
والغوص وكيفية 

حدوثهما.

1.  اِستقصاء الجاذبية 
األرضية وكيفية 

قياسها.
2.  اِستقصاء االتّزان 

في حياته.
3.  اِستكشاف مركز 
الجاذبية للموادّ 

من حوله.
مجال الحقائق

شرح كيفية حساب 
الشغل والقدرة.

اِستنتاج تأثير 
االحتكاك على حركة 

األجسام وقوانين 
نيوتن.

شرح أسباب الطفو. 1.  بيان الفرق بين 
الكتلة والوزن 

واختالفهما 
في الكواكب 

ا وحدات  مً مستخدِ
بة. القياس المناسِ

2.  تحديد مركز 
الجاذبية لألجسام 

المنتظِمة وغير 
المنتظِمة في 

الشكل.
ية الرياضة  تقدير أهمّ

في حياتنا.
ف على التدابير  التعرّ

ذة  الوقائية المتّخَ
أثناء إجراء التجارب 

من أجل السالمة 
في تنفيذ تجارب 

الحركة.

ية الطفو  إدراك أهمّ
في حياتنا.

ية  1.  تقدير قيمة أهمّ
الجاذبية األرضية 

من حولنا.
ية  2.  تقدير أهمّ

االتّزان في حياتنا.
ية معرفة  3.  تقدير أهمّ

مركز الجاذبية 
األرضية.

المدى والتتابع
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مجال القيم الشخصية
ية  1.  تقدير األهمّ

االقتصادية للنفط.
2.  مناقشة آلية تدوير 

البالستيك أو 
التخلّص منه.

1.  تصميم نماذج 
ة  لحاالت المادّ

ا ألبعاد  وفقً
الجزيئات.

2.  إدراك التدابير 
الوقائية التي تنبع 

أثناء تجارب 
خصائص المياه 

من أجل السالمة.

1.  تقدير قيمة 
اختالف 

بات عن  المركَّ
المخاليط.
2.  تقدير قيمة 

حموضة الغذاء.

إدراك المحاليل 
والمستحلَب في 

حياتنا.

مجال االرتباط
التعبير عن الحقائق 

ة بحساب  الخاصّ
الشغل والقدرة 
بإجراء عمليات 

الضرب والقسمة من 
ة الرياضيات. مادّ

التعبير عن الحقائق 
ة بقوانين  الخاصّ
نيوتن باستخدام 

المعرفة والمهارات 
بة من  المكتسَ

التدريبات الرياضية 
ة التربية  في مادّ

البدنية.

التعبير عن الحقائق 
ة لمفهوم  الخاصّ
الطفو باستخدام 

المعرفة والمهارات 
ة  بة في مادّ المكتسَ

اللغة العربية.

التعبير عن الحقائق 
ية  ة بأهمّ الخاصّ

االتّزان في حياتنا 
باستخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
ة التربية  من مادّ

اإلسالمية والتربية 
البدنية في ممارسة 

المهارات الرياضية 
وأداء الصالة.

ة والطاقة المادّ

2.  التفسير والتحليل 
للصفات والسلوك 

والظواهر 
والعمليات في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة من خالل 

المالحظات 
ه.  والتفسير الموجَّ

مجال العمليات
1.  اِستكشاف 

العوامل التي 
ساعدت على 
هجرة النفط.

2.  اِستكشاف 
األلياف الصناعية.

1.  اِستقصاء تركيب 
ة. الذرّ

2.  التخطيط الختبار 
ية  تحديد كمّ

الملوحة في أنواع 
مختلفة من الماء 

حولنا.

1.  تقديم أدلّة تثبت 
ن  ة تتكوّ أنّ المادّ

من جزيئات.
2.  اِستكشاف التعادل 

في المحاليل.

اِستكشاف طرق 
فصل الموادّ الصلبة 

والسوائل.

ح  تنفيذ اختبار يوضَّ
فيه قياس الشغل 

والقدرة.

اِستكشاف العالقة 
ة والكتلة  بين القوّ

والتسارع.

اِستكشاف سبب طفو 
األجسام وغوصها في 

الماء.

اِستقصاء ظواهر 
االتّزان من حوله.
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مجال الحقائق
شرح عالقة الشغل 

بالقدرة.
تفسير العالقة بين 

ة. الكتلة والقوّ
تحليل العالقة بين 

ة دفع الماء ووزن  قوّ
الماء المزاح.

ربط ظاهرة االتّزان 
بمفهوم الجاذبية 

األرضية.
تقدير جهود العلماء 

في اختراع اآلالت 
لتسهيل حياتنا.

ية  إدراك قيمة أهمّ
تطبيق قوانين المرور.

تقدير جهود العلماء 
في صنع السفن 
اصات في  والغوّ

حياتنا.

ية االتّزان في  بيان أهمّ
حياتنا.

مجال القيم الشخصية
1.  اِستكشاف 

العوامل التي 
ساهمت في 

ع النفط في  تجمّ
الكويت.

2.  تقدير قيمة 
المالبس 

المصنوعة من 
خليط من ألياف 

طبيعية وألياف 
صناعية.

ة  1.  تقدير قيمة الذرّ
في حياته.

2.  إصدار قرار 
بشأن الخطر 

المتزايد من الملح 
ثات في  والملوِّ

مياه الشرب.

1.  تقدير قيمة أن 
حركة الجزيئات 

تمتلك طاقة 
تختلف بين الموادّ 

الصلبة والسائلة 
والغازية.

2.  تقدير قيمة التعادل 
في المحاليل.

ية التبلور  تقدير أهمّ
في حياتنا.

ة والطاقة المادّ 3.  الربط بين 
األفكار العلمية 

والمحاوالت 
مع العمليات 
التكنولوجية 

والمنتَجات من 
أجل حماية ورفع 
وتعزيز واستدامة 

البيئة الطبيعية 
والمجتمعية.

مجال العمليات
توضيح الفرق بين 

األجهزة الكهربائية 
من حيث قدرتها على 

أداء الشغل.

مقارنة حركة 
العجالت على 

األسطح (الخشنة - 
الملساء).

اِستقصاء العوامل 
ة دفع  المؤثّرة على قوّ

الماء.

ية  اِستقصاء أهمّ
مركز الجاذبية 
في الصناعات 
والتكنولوجيا.
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مجال الحقائق
1.  تفسير مزايا طرق 
قولبة البالستيك 

وعيوبها 
واستخدام ألياف 

اصطناعية.
2.  شرح كيفية 

ف على  التعرّ
ب  الجهاز المناسِ
من خالل قدرته 
على أداء الشغل.

تفسير االحتكاك 
وكيفية زيادته أو 

تقليله.

تحليل العوامل 
ة دفع  المؤثّرة على قوّ

الماء.

ية  تفسير أهمّ
مركز الجاذبية 
في الصناعات 
والتكنولوجيا.

ية ترشيد  تقدير أهمّ
استهالك الطاقة.

تقدير قيمة التدابير 
الوقائية التي يجب 
اتّخاذها أثناء السير 
على طرق مختلفة 

األسطح.

تصميم أدوات تعتمد 
على مبدأ الطفو 

تساعدنا في حياتنا.

ية االتّزان في  بيان أهمّ
عمليات النقل.
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الشغل والقدرة

π¨°ûdG
Work

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يشرح ويبيّن مفهوم الشغل 
والقدرة العمليات اِستقصاء مفهوم الشغل والقدرة

د كيفية حساب الشغل والقدرة  يحدّ
باستخدام القوانين الرياضية الحقائق شرح كيفية حساب الشغل 

والقدرة

ية التمارين الرياضية في  ن أهمّ يثمّ
تنمية قدرة اإلنسان القيم ية الرياضة في حياتنا تقدير أهمّ

يعبّر عن طرق حساب الشغل 
والقدرة بإجراء عمليات الضرب 
ة الرياضيات والقسمة من مادّ

الربط

ة  ية الخاصّ التعبير عن األهمّ
حساب الشغل والقدرة بإجراء 

ة  عمليات الضرب والقسمة من مادّ
الرياضيات
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

ـة األولى: التفسير والتحليل للصفات والسلوك والظواهـر والعمليات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
ه. وغير الحيّة من خالل المالحظة والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الشغل والقدرة

π¨°ûdG ∫òH •hô°T
Conditions of work

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

د متى يتمّ بذل الشغل يحدّ العمليات تنفيذ اختبار يوضح فيه قياس 
الشغل والقدرة

يستنتج شروط بذل الشغل 
والقدرة الحقائق شرح عالقة الشغل بالقدرة

ية جهود العلماء في  ر أهمّ يقدّ
اختراع اآلالت لتسهيل الشغل 

وزيادة القدرة
القيم تقدير جهود العلماء في اختراع 

اآلالت لتسهيل حياتنا
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ة والطاقة (الشغل والقدرة) المادّ الوحدة
- الشغل

- شروط بذل الشغل العنوان
إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، التصميم مهارات التعلّم

(2) إلى (3) عدد الحصص
ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ة ويعتمد على خبراته فقط.*  ل مرّ ف على مفهوم الشغل ألوّ يجب التنبيه إلى أنّ المتعلّم يتعرّ
عند إجراء النشاط التمهيدي من خالل دفع الصندوق بين نقطتين وإيجاد ناتج الضرب فالهدف من * 

النشاط توضيح الفرق بين المجهود العضلي والمجهود الذهني.
ة فالمتعلّم *  عنـد إجراء نشـاط (لنقم ببعض الجهد) لتوضيح ارتباط مفهوم الشـغل باإلزاحـة والقوّ

ة على الجسم فتزيحه مسافة وهنا يجب التمييز  ل عندما تؤثّر القوّ بذَ يستنتج من النشـاط أنّ الشغل يُ
بين المسافة واإلزاحة.

ة فـي نفس اتّجاه *  ز عندمـا تكون القوّ نجَ د االتّجـاه) لتوضيح أنّ الشـغل يُ عنـد إجـراء النشـاط (حدّ
ق المعلّم للزوايا المختلفة  ة عمودية على اتّجاه اإلزاحة - ال يتطرّ اإلزاحة وينعدم عندما تكون القوّ
ية عددية ناتجة من حاصل  ة واإلزاحة فقط زاوية (º0) وزاوية (º90)، حيث أنّ الشغل كمّ بين القوّ

W = Fdcos θ :ة واإلزاحة الضرب العددي لمتّجهي القوّ
ة واإلزاحة.*  فمقدار الشغل يتغيّر بتغيّر مقدار الزاوية المحصورة بين القوّ
يجـب التأكيـد على العالقـة الرياضية للشـغل وتطبيقهـا لما لها من ربـط مع العمليـات الحسابية * 

والرياضيات، فيجب التأكيد على عمليات القسمة والضرب في نطاق الربط مع الرياضيات.
ة بوحدة *  يات الموجودة (اإلزاحـة بوحدة m، والقوّ التأكيـد على اسـتخدام الوحدات الدولية للكمّ

.(J والشغل بوحدة ،N
ا للمتعلّم لما تمّ *  ة الدراسية باعتبارهما يقيسان تطبيقً نشاط القيم واالرتباط يتمّ إجراءهما في الحصّ

تناوله في نطاقي العمليات والحقائق.
د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يمكن اسـتخدامها للتأكّ النشـاط المنزلي يعتبر أحـد الروافد المهمّ

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ
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π¨°ûdGG

ó¡édG ∫òHH

ك السيّارة  لم تتحرّ
أيّ مسافة

كت السيّارة  تحرّ
مسافة مالحظاتي

ة كالهما بذل قوّ أوجه 
الشبه

كت السيّارة لديه  أحدهما تحرّ
ك واآلخر لم تتحرّ

أوجه 
االختالف
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الشغل والقدرةالشغل والقدرة
Work and abilityWork and ability
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ìpRCGh ™aOpGpG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
عنـد تطبيـق العالقـة الرياضيـة يجـب أن تكون 
يـات بالوحـدات الدوليـة: اإلزاحـة بوحـدة  الكمّ
ة بوحدة النيوتن N والشـغل بوحدة  المتر m والقوّ

.J الجول
اإلجابات:

شكل 
(43)

شكل 
(42)

شكل 
(41) النشاط

ü ü ü ة القوّ

ü ü û
اإلزاحة

(التحريك)
1  . 
2  . 
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( )( )

m
l

(41) (42) (43) 

( )
1 .      

 
 

2 .      
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:       

 ×  = W = F.d

 (d)      .(N)    (F)     
.(J)    (W)      .(m)   

 .   m (10)      N (200)   
.    

  :
  :

     .J (300)    m (1)    
.   

  :
  :

     N (4000)        
.          .J (1200)

  :
  :

3 + 2
ة القوّ

اإلزاحة
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كته مسافة مقدارها m (10) في اتّجاهها.  ة مقدارها N (200) على جسم فحرّ أثّرت قوّ
ز. اُحسب مقدار الشغل المنجَ

W = F. d :القانون
J 2000 : الحلّ

ة  رفـع حمد كرسـيا الرتفاع m (1) وبذل شـغالً مقـداره J (300) . اُحسـب مقدار قوّ
. حمد المبذولة على الكرسيّ

W = F. d :القانون
300 J : الحلّ

ة مقدارها N (4000) وبذلت شـغالً  سـحبت سـيّارة رباعية الدفع سـيّارة صغيرة بقـوّ
مقداره J (1200) . اُحسب المسافة التي سحبت سيّارة رباعية الدفع فيها السيّارة.

W = F. d :القانون
3 J : الحلّ
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π¨°ûdG ∫òH •hô°TT

د المتعلّم متى يتمّ بذل شغل  في هذا الدرس يحدّ
ل إلى الشـروط الالزمة  في نطاق العمليات ليتوصّ
لبـذل الشـغل في نطـاق الحقائق. ال يوجـد معيار 

للقيم.

√Éé qJ’G O uóMM

مالحظة:
يقـوم المتعلّـم مـن خـالل المناقشـة مـع زمالئـه 

باإلجابة على النشاط.

شكل (جـ) شكل (ب) شكل (أ) االتّجاه

" - -
اِتّجاه 
ة القوّ

" " -
اِتّجاه 
اإلزاحة

نعم ال نعم هل تبذل 
؟ شغالً

ة  يبذل شغالً عندما تكون القوّ
واإلزاحة في نفس االتجاه اِستنتاجي

ô uμaa
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F

d

          
.      

:   
 
 

.           :
               

:     .    
 ×  = W = F.d

 .            :(d) 
.             :(F) 

                :
.      

   
               

.    
              
               

.             
:   

1 ..(d)  
2 ..      (F)  

ª¡a øe r s ëJ

ô u a

ة متعامد مع اتّجاه اإلزاحة. ألنّ اتّجاه القوّ
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2 ..     

 
3 ..        

 
4 ..    
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      .      
 
 

 m (10)            

20

0 10

 .      
       

.     
  :

  :

ر.  ا يلي: هل يتمّ بذل شغل أم ال؟ فسِّ ح في كلّ ممّ وضِّ
شخص يحمل حقيبة ويصعد بها السلّم..  1

ة نفسه. نعم يتمّ بذل شغل، ألنّ اإلزاحة في اتّجاه القوّ
ك..  2 شخص يدفع سيّارة ولم تتحرّ

ال يتمّ بذل شغل، النعدام اإلزاحة.
نادل يحمل صينية األكل ويسير في خطّ أفقي..  3

ة متعامدة مع اتّجاه اإلزاحة. ال يتمّ بذل شغل، ألنّ القوّ
أمّ تدفع عربة طفلها..  4

ة في اتّجاه اإلزاحة نفسه. نعم يتمّ بذل شغل، ألنّ القوّ

ا في العضالت،  قً عندما يحمل اإلنسان أثقاالً كبيرة فوق اسـتطاعته، فإنّ ذلك يسبّب تمزّ
ا في المنطقة المصابة. مً ا وتورّ ما يسبّب ألمً
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فيصـل وخالد صديقـان في الفصل نفسه، فيصل ال يمارس أيّ رياضة. بينما خالد يحافظ 
علـى وزنه المثالي وهو عضو في فريق السباحة ومنتظـم في التمرين. أجر معلّم التربية 

البدنية سباق جري بينهما، وفاز خالد. في رأيك، ما السبب في ذلك؟
ية ممارسـة التمارين الرياضية بانتظام  فـي مجال القيم على المعلّم أن يوضح للمتعلّم أهمّ
ية على زيادة قدرة العضالت، وذلك من خالل تناول المعيار الخاصّ بنطاق  لما لها من أهمّ

ية التمارين الرياضية في تنمية قدرة اإلنسان). ن أهمّ القيم (يثمّ
تزداد قدرة الشخص على بذل شغل مع زيادة التمارين الرياضية.

 ،m (10) ة ثابتـة المقدار تؤثّر على جسم فتزيحه مسافة ر قوّ يمثّـل التمثيل البياني المجاوِ

المسافة

القدرة

20

0 10

ح في الشكل المقابِل.  كما هو موضَّ
ـا  مً ـد مقـدار الشـغل المبـذول علـى الجسـم مستخدِ أوجِ

المعلومات الموجودة في الرسم البياني.
اإلزاحـة)  ة -  منحنـى (القـوّ تحـت  المساحـة   القانـون: 

يساوي الشـغل المبذول / مساحة المنطقة المستطيلـة = الطول × العرض وهنا الطول 
ة والعرض يمثّل اإلزاحة. يمثّل القوّ

.200 J = 10 × 20 : الحلّ
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الشغل والقدرة

IQó≤dG
Ability

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يشرح ويبيّن مفهوم الشغل 
والقدرة العمليات اِستقصاء مفهوم الشغل والقدرة

د كيفية حساب الشغل والقدرة  يحدّ
باستخدام القوانين الرياضية الحقائق شرح كيفية حساب الشغل 

والقدرة

ية التمارين الرياضية في  ن أهمّ يثمّ
تنمية قدرة اإلنسان القيم ية الرياضة في حياتنا تقدير أهمّ

يعبّر عن طرق حساب الشغل 
والقدرة بإجراء عمليات الضرب 
ة الرياضيات والقسمة من مادّ

الربط

ة  ية الخاصّ التعبير عن األهمّ
لحساب الشغل والقدرة بإجراء 

ة  عمليات الضرب والقسمة من مادّ
الرياضيات
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

ـة الثانية: التفسير والتحليـل للصفات والسلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
ه. وغير الحيّة من خالل المالحظة والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الشغل والقدرة

IQó≤dG •hô°T
Conditions of ability

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

د متى يتمّ بذل الشغل يحدّ العمليات تنفيذ اختبار يوضح فيه قياس 
الشغل والقدرة

يستنتج شروط بذل الشغل 
والقدرة الحقائق شرح عالقة الشغل بالقدرة

ية جهود العلماء في  ر أهمّ يقدّ
اختراع اآلالت لتسهيل الشغل 

وزيادة القدرة
القيم تقدير جهود العلماء في اختراع 

اآلالت لتسهيل حياتنا
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ة والطاقة (الشغل والقدرة) المادّ الوحدة
- القدرة

- شروط القدرة العنوان
إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج مهارات التعلّم

(2) إلى (3) عدد الحصص
ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

ة ويعتمد على خبراته فقط.*  ل مرّ ف على مفهوم القدرة ألوّ يجب التنبيه إلى أنّ المتعلّم يتعرّ
ي» فالهدف من النشـاط توضيح الفرق بين *  عنـد إجراء النشـاط التمهيدي مـن خالل «اقبل التحـدّ

زمن الشغل المبذول في رفع الحقيبة المدرسية على سلّم المدرسة بين المتعلّمين - يُراعى اختيار 
ز في المقارنة بينهما نفسه وعند  متعلّمين لهما نفس البنية أو تكون متقاربة حتّى يكون الشغل المنجَ
ل أن يكون لها الحجم نفسه والمحتو نفسه فنحصر المقارنة الفترة  اختيار الحقيبة المدرسية يُفضَّ

الزمنية التي قام فيها المتعلّمون بصعود السلّم.
يجـب التأكيـد علـى العالقـة الرياضية للقـدرة وتطبيقها لمـا لها من ربـط مع العمليـات الحسابية * 

والرياضيات، فيجب التأكيد على عمليات القسمة والضرب في نطاق الربط مع الرياضيات.
 * N ة بوحدة يات الموجودة: اإلزاحة بوحدة m والقوّ التأكيد على اسـتخدام الوحدات الدولية للكمّ

.w والقدرة بوحدة J والشغل بوحدة
عند إجراء نشـاط (القدرة األكبر) لتوضيح العوامل التي تتوقّف عليها القدرة فالمتعلّم يستنتج من * 

النشاط أنّ القدرة تتناسب طرديا مع الشغل وعكسيا مع الزمن.
د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبَر أحـد الروافد المهمّ النشـاط المنزلي يُ

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
- صندوق مليء باألدوات
-  حقيبة مدرسية فيها كتب 

وأدوات دراسية 
 2Kg أثقال (تكون كتلتها من  -

وأكثر)

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال
- المرونة

- المهارات االجتماعية

- الشغل
- الزمن
- القدرة
- الوات
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IQó≤dGG

باسـتنتاج  المتعلّـم،  د  يحـدّ الـدرس  هـذا  فـي 
ل  المفهوم العلمي للقدرة، نطاق العمليات ليتوصّ
إلـى العالقـة الرياضية لحسـاب القـدرة في نطاق 
ية التمارين الرياضية في تنمية  ن أهمّ الحقائـق ويثمّ
قـدرة اإلنسان في نطـاق القيم. ويجـري عمليات 
الضـرب والقسمة إليجاد القدرة فـي نطاق الربط 

مع الرياضيات.

…óëàdG πÑbpGpG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يُراعى عند أداء هذا النشـاط أن يكـون المتعلّمون 
متقاربيـن في البنية حتى تكـون المقارنة محصورة 

في الزمن المستغرق ألداء الشغل.
اإلجابات:

أنت.  1

زمن أقلزمن أكبر الشغل
المبذول نفسه

زميلك

2  . 
 

3  . 
مثال:

 القانون:  .  1
  : الحلّ

2  . 
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1 .:        

(44) 
2 ..  

 
 

3 ..        
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:        

 = P = W
t

      (J)     (W)     
.(w)     (P)     .(s)     (t)
      (   )   (  )     

 .

    m (3)     N (40)     :
.   .s (6)

P = W
t

 :
W 20= 40 × 3

6  :
1 ..s (2)     J (500)      

  :  
  :  

2 .   :    «  »    
 
  اِختلـف الزمن الذي تمّ بذل الشـغل فيه، لد

زميلي قدرة أكبر.
الشغل - الزمن.

يقوم المتعلّم بتحديدها.

P = W
t

P = 500
2  = 250J
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IQó≤dG •hô°TT

باسـتنتاج  المتعلّـم،  د  يحـدّ الـدرس  هـذا  فـي 
ر  د القدرة، نطاق الحقائق ويقدّ الشـروط التي تحدّ
يـة الجهود التي يبذلهـا العلماء الختراع آالت  أهمّ
ـل علينا الشـغل وتزيـد من القـدرة. ال يوجد  تسهّ

نطاق للربط.

ôÑcC’G IQó≤dGG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يقارن المتعلّم بين آلتي الرفع (١) و (٢) من حيث 
ق ألداء الشـغل ليصل إلى أنّه كلّما  الزمن المستغرَ

زاد الزمن قلّت القدرة عند ثبات الشغل.
اإلجابات:

القدرة المسألة م
W = F. d = 600 × 2 = 1200J

P = W
t

 = 1200
10  = 120w

ـا من الرمـل وزنهـا N (600) إلى  رفعـت اآللـة (أ) أكياسً
s (10) في خالل زمن قدره m (2) ارتفاع (1)

W = F. d = 600 × 2 = 1200J

P = W
t

 = 1200
40  = 30w

رفعـت اآللـة (ب) أكيـاس الرمل نفسـها لالرتفاع نفسـه،
s (40) ولكن في زمن قدره (2)

عندما تغيّر الزمن تغيّرت القدرة المقارنة
تقلّ القدرة بزيادة الزمن اِستنتاجي

القانون:  
  : الحلّ

القانون:  
  : الحلّ
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.          .
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.     

          
          .

      

.           

(1)
     ( )  
   m (2)   N (600)

.s (10)  
 
 

(2)
    ( )  
       

.s (40)
 
 

 

 

Conditions of ability IQó dG •hô°T

ôÑcC’G IQó dG

W = F. d
W = 40 × 6 = 240J

P = 240
10  = 24w

P = W
t
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 .s (4) في خـالل m (20) رأسـيا إلى أعلـى مسافة N (600) ـا وزنه ك جسمً يرفـع محـرِّ
اُحسب:

1  .W = F.d = 600 × 20 = 12000w :الشغل المبذول
2  .P = W

t
 = 12000

4  = 3000w :القدرة

لها  جة تستهلـك طاقة كهربائية كبيرة، فاحذر أن توصّ بعـض األجهزة الكهربائية مثل الثالّ
ع كهربائي لتتجنّب أخطار الحريق. بموزِّ

ثـمّ  المنزليـة،  األجهـزة  أحـد  زمالئـك  مـع  اِختـر 
ية توفّر الجهاز من عدمه في المنزل، مبيِّنًا دور  ـح مد أهمّ وضِّ

المخترعين في ذلك.
يمكـن للمتعلّم اختيار أيّ جهاز كهربائي في المنزل ومناقشـته 

ية وجـوده في المنزل ويبيّن  يه الجهاز ويكتب أهمّ مـع زمالئه من حيث الشـغل الـذي يؤدّ
ر جهود المخترعين. الوقت والجهد اللذين يوفّرهما الجهاز ويقدّ

73

 .s (4)   m (20)     N (600)    
:

1 .  :  
 

2 .  :
 

 QòMÉa ,Iô«Ñc á«FÉHô¡c ábÉW ¡à°ùJ áL qÓãdG ãe á«FÉHô¡ dG Iõ¡LC’G ¢†©H

. jôëdG QÉ£NCG Ö qæéààd »FÉHô¡c ´ uRƒªH É¡ q°UƒJ ¿CG

       
        

.      
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  m (6)   N (40)        
.         .s (10)   

  :
  :

  :
  :

.          :
       .         

:          
 = P = W

t

   ( )   ( )    (w)    
.   

 *P

W

 (t)  (w)      
.    

 *         
  .         
         

.
 *    .         

           
            

.  

ª¡a øe r s ëJ
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
الشغل والقدرة

IQó≤dGh á«FÉHô¡μdG Iõ¡LC’G
Electrical appliances and ability

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن فاعلية الجهاز بناء على قدرته العمليات
توضيح الفرق بين األجهزة 

الكهربائية من حيث قدرتها على 
أداء الشغل

ا  ب اعتمادً يختار الجهاز المناسِ
على قدرته في أداء الشغل الحقائق

ف على الجهاز  شرح كيفية التعرّ
ب من خالل قدرته على  المناسِ

أداء الشغل

ية ترشيد الطاقة يعي أهمّ القيم ية ترشيد استهالك  تقدير أهمّ
الطاقة
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ة والطاقة (الشغل والقدرة) المادّ الوحدة
القدرة واألجهزة الكهربائية العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج مهارات التعلّم
(1) إلى (2) عدد الحصص

ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ق) يناقش المتعلّم كيفية اختيار أفضل جهاز كهربائي بناءً على قدرته *  عند إجراء نشـاط (رحلة تسوّ

ح الفرق بين األجهزة الكهربائية من حيث قدرتها على بذل الشغل. ويوضّ
يمكـن للمعلّـم أن يعرض أجهزة مختلفة تؤدّي نفس العمل ولكـن بقدرات مختلفة ومقارنة أدائها * 

من حيث مقدار القدرة المكتوب عليها.
عِ المتعلّم يتفحّص األجهزة الكهربائية المتوفّرة في المختبر *  ـب، دَ عند إجراء نشـاط الجهاز المناسِ

لها) ومن ثمّ تتمّ المفاضلة  ل قدراتها ويحسب مقدار الشـغل الذي تبذله (الطاقة التي تحوّ ثمّ يسجّ
بينها.

د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبَر أحـد الروافد المهمّ النشـاط المنزلي يُ
ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ

يحوي الدرس:* 
الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة

- أجهزة كهربائية مختلفة القدرة
LED مصابيح -

- مصابيح حفظ الطاقة
-  أيّ جهاز كهربائي منزلي 

يمكن توفّره

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال
- المرونة

- المهارات االجتماعية

- الشغل
- الزمن
- القدرة
- الوات

- الطاقة الكهربائية
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IQó≤dGh á«FÉHô¡μdG Iõ¡LC’GG

باسـتنتاج  المتعلّـم،  د  يحـدّ الـدرس  هـذا  فـي 
ل  المفهوم العلمي للقدرة، نطاق العمليات ليتوصّ
إلـى العالقـة الرياضية لحسـاب القـدرة في نطاق 
ية التمارين الرياضية في تنمية  ن أهمّ الحقائق، ويثمّ
قـدرة اإلنسان فـي نطـاق القيم ويجـري عمليات 
الضـرب والقسمة إليجاد القدرة فـي نطاق الربط 

مع الرياضيات.

¥ qƒ°ùJ á∏MQQ

المكنسة األفضل في األداء:  
 

السبب:  
 

Ö p°SÉæªdG ìÉÑ°üªdGG

األدوات: ثالثة مصابيح مختلفة القدرة 
اإلجابات:

قدرة المصباح:  
 

المصباح األفضل:  
السبب:  
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المكنسة ذات القدرة   
.(2200 w) األعلى

ألنّ لها أكبر شغل في خالل وحدة الزمن.
ألنّ لها أعلى قدرة في أداء الشغل - 

تختلف القراءات باختالف   
المصابيح الموجودة.

المصباح ذو القدرة األكبر.
يعطي إضاءة أكثر.
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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، ثمّ  اِبحـث في منزلـك عن أجهزة قدرتها الكهربائية عالية وتستهلـك طاقة كهربائية أقلّ
ل ثالثة منها، وبيِّن دورها في ترشيد استهالك الكهرباء. سجِّ

في النشاط المنزلي يكلّف المتعلّم البحث عن األجهزة الكهربائية الموفِّرة للطاقة وهناك 
أمثلـة كثيـرة مثل مصابيح الطاقة أو مصابيح LED حيث أنّها تستهلك طاقة كهربائية أقلّ 
من المصباح العادي وهناك بعض اإللكترونيات التي تعتمد نظام توفير الطاقة الكهربائية 

ث عنه. ب والتحدّ والمجال مفتوح للمتعلّم في اختيار الجهاز المناسِ
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

1  . 
 

2  . 
 

3  . 
4  . 

 
السؤال الثاني: 

الشكل:  
التفسير:  

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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:  
:     

1 .:
 

2 .:J 100 =  
 

3 . :
 

4 .:w 2000 =   
 

:  
.   .       

( )( )
  :
  :

 
 

ة مؤثّرة بإزاحة جسم عملية تقوم فيها قوّ

ة مقدارها N 100 عندما  الشغل الذي تنجزه قوّ
ا ما في اتّجاهها مسافة متر واحد. تزيح جسمً

ز في خالل وحدة الزمن. مقدار الشغل المنجَ

الشكل (2).
ة في نفس اتّجاه اإلزاحة. ألنّ القوّ

ز في خالل وحدة الزمن  مقدار الشغل المنجَ
.J 200 يساوي

ما في اتّجاهها.
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السؤال الثالث: 
القانون:  .  1

  : الحلّ
2  . 

السؤال الرابع: 
الجهاز األنسب:  

السبب:  

السؤال الخامس: 
1  . 
2  . 79

:  

( ) ( )(4) m

 N (50)       
.( )   ( )   

1 ..     
  :  

  :  
2 .   s (10)        

 

:  
 :         

 
w 2400 

 
w 2000 

 
w 1800 
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.          
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:  
               

.     

t = 5 s

F = 3000 N

d = 10

 :        
1 .:     

 
 
 

2 .:   
 
 
 

W = F. d

.2400w مكنسة بقدرة
أعلى قدرة على أداء الشغل.

50 × 4 = 200J

W = F .d = 3000 × 10 = 30000J

P = W
t

 = 30000
5 × 60  = 100w

P = W
t

 = 200
10  = 20w

النفط



الوحدة التعّلمية الثانية

النفطالنفط
Oil

    Oil in Kuwait

   Oil migration

      Fractional distillation

of crude oil
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Matter and Energy الماّدة والطاقة
الوحدة التعّلمية الثانية: 

Oil النفط 

مة مقدّ
ا لكـون دولة الكويت تعتمـد غالبًا في الوقت الراهن على النفط كدخـل اقتصادي، تمّ تخصيص  نظـرً
وحـدة متكاملـة يتناول فيهـا المتعلّم كلّ ما يتعلّق بالنفط من مفهومه ونشـأته وطرق استكشـافه وكيفية 

يته االقتصادية وكيفية التعامل معه بأمن وسالمة. اته من النفط الخام. مع توضيح أهمّ تصنيع مشتقّ
تحوي الوحدة ثالث كفايات تعلّمية متسلسلة يمكن من خاللها بناء خبرات جيّدة للمتعلّم في مفاهيم 

النفط ومساعدته في ما سيتناوله الكتاب في وحدة الصناعات النفطية.
ا لخبراته الحياتية. كما سـيستكمل هذه الخبرات  يُمكـن بناء خبرات المتعلّم من خبراته السابقة ووفقً

ا. ة الجيولوجيا في المرحلة الثانوية الحقً في مادّ
ل  تها سـاعة ونصـف يتجوّ يمكنـك عزيـزي المعلّـم إصطحـاب المتعلّم فـي رحلة علميـة ممتعة مدّ
فـي عـرض متكامـل عـن النفـط فـي منطقـة األحمـدي داخـل معـرض أحمـد الجابـر للنفـط والغاز

 .KOC Ahmed Al Jaber Oil & Gas Exhibition

لمشـاهدة كلّ مـا يتعلّق بالنفط من نشـأته واستكشـافه والصناعات المتعلّقة به وكيفيـة الحفر مع نبذة 
ضت له الكويت من كارثة بيئية متمثّلة بإحراق  يته وما تعرّ تاريخيـة عـن النفط في الكويت وتوضيح أهمّ

آبار النفط خالل الغزو العراقي في عام 1991م.
مع التأكيد على ضرورة إجراء األنشطة من قبل المتعلّم الكتساب المعرفة والتركيز على المهارات * 

التالية:
مهارات القرن الحادي والعشرين

- الثقافة المعلوماتية
- الثقافة التكنولوجية

- المرونة
- المبادرة

- المهارات االجتماعية
- اإلنتاجية

- التفكير الناقد
- التفكير اإلبداعي

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة
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ما الخبرات السابقة للمتعلّم عن النفط؟
النشاط معايير الصف الثالث االبتدائي

النفـط.  خصائـص  علـى  ف  التعـرّ  :(1) نشـاط 
ف علـى الحالـة  ـص عيّنـة مـن النفـط للتعـرّ تفحَّ

واللون والقوام.
ا  ن النفط. يشـاهد فيلمً نشـاط (2): مراحـل تكـوّ

ن النفط. تعليميا ثمّ يرتّب مراحل تكوّ
نشـاط (3): التكنولوجيا والنفط. يبحث عن دور 
التكنولوجيا في البحث عن النفط واستخراجه من 

باطن األرض.
النفـط.  ات  مشـتقّ علـى  الحصـول   :(4) نشـاط 
ح فيه مراحل الحصول على  ـا يوضّ م نموذجً يصمّ

ات النفط. مشتقّ

ف على دور التكنولوجيا في اسـتخالص  -  التعـرّ
واستخدام النفط. (حقائق)

ث الناتج من صناعة  -  إجراء تجربة وشـرح التلـوّ
النفط. (عمليات)

ف وتوضيح الممارسات اآلمنة والمخاطر  -  التعرّ
الكويـت.  فـي  النفـط  باسـتخدام  المتعلّقـة 

(اتّجاهات)
-  التعبيـر عن المعلومات حـول صناعة النفط في 
الكويت من خالل استخدام المعرفة والمهارات 
 .ة الدراسية األخر بة خالل تعلّم المادّ المكتسَ

(اِرتباط)
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ما المعايير التي يجب على المعلّم التأكّد من أنّ المتعلّم اكتسابها في وحدة النفط؟
المعايير

الفنون المحتو المعرفي (العلمي)

الخيال
اإلبداع
التناسق
االنسجام
المتعة
اإلتقان

كفاية 1
د باالستكشاف أماكن تواجد النفط في الكويت. (عمليات)*  يحدّ
ر نشأة النفط. (حقائق)*  يفسّ
ية االقتصادية للنفط. (قيم)*  ر مع التفسير األهمّ يقرّ

كفاية 2
د باالستكشاف العوامل التي ساعدت على هجرة النفط. (عمليات)*  يعدّ
لية - ثانوية. (حقائق)*  يحلّل أنواع هجرة النفط أوّ
ع النفط في الكويت. (قيم)*  يستكشف العوامل التي ساهمت في تجمّ
ا على مفهوم *  ية االقتصادية للنفط في الكويت اسـتنادً يعبّر عن طرق استكشـاف األهمّ

ة الدراسات االجتماعية. (ارتباط) صناعة النفط من مادّ
كفاية 3

ح كيفية الحصول على موادّ مختلفة من النفط الخام. (عمليات)*  يوضّ
ات النفط من التقطير التجزيئي. (حقائق)*  يشرح إمكانية الحصول على مشتقّ
ة في التعامل مع المنتَجات النفطية والبالستيكية. (قيم)*  يدرك التدابير الوقائية المهمّ
يعبّر عن طرق استكشـاف التقطيـر التجزيئي للنفط من اسـتخدام المعرفة والمهارات * 

ة التربية الفنّية. (ارتباط) بة لتصميم نماذج من مادّ المكتسَ



129

ة العلوم للصفوف من السادس إلى التاسع. ة لمادّ ة على الكفايات الخاصّ نظرة عامّ
ة الكفايات الخاصّ
الصف التاسع

ة الكفايات الخاصّ
الصف الثامن

ة الكفايات الخاصّ
الصف السابع

ة الكفايات الخاصّ
الصف السادس ة الكفاية العامّ

ة والطاقة المادّ

1.  البحث عن 
الظواهر والطرق 

والتغيير في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة باستخدام 

بة  األدوات المناسِ
والنماذج 

والمحاكاة 
والعروض.

مجال العمليات
اِستكشاف النفط في 

الكويت.
1.  اِستقصاء تركيب 

ة. المادّ
2.  اِستقصاء الماء 

الذي نشربه.

1.  اِستكشاف 
العناصر، 

بات  المركَّ
والمخاليط.
2.  اِستكشاف 

بات التي لها  المركَّ
طعم حامض.

اِستكشاف المحاليل 
والرواسب.

مجال الحقائق
تفسير نشأة النفط. 1.  تحديد خصائص 

ة. المادّ
2.  تحديد خواصّ 

الماء العذب 
الصالح للشرب.

1.  تفسير الظواهر 
المتعلّقة 

بات  بالمركَّ
والعناصر.

ف على  2.  التعرّ
الحموضة ومضادّ 

الحمض.

تفسير ما هو المحلول 
والمستحلَب 

والرواسب.

مجال القيم الشخصية
ية  تقدير األهمّ

االقتصادية للنفط.
1.  تصميم نماذج 

ة  لحاالت المادّ
ا ألبعاد  وفقً
الجزيئات.

2.  إدراك التدابير 
الوقائية التي تنبع 

أثناء تجارب 
خصائص الماء 

من أجل السالمة.

1.  تقدير قيمة 
اختالف 

بات عن  المركَّ
المخاليط.
2.  تقدير قيمة 

حموضة الغذاء.

إدراك المحاليل 
والمستحلَب في 

حياتنا.

المدى والتتابع
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ة والطاقة المادّ

2.  التفسير والتحليل 
للصفات والسلوك 

والظواهر 
والعمليات في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة من خالل 

المالحظات 
ه. والتفسير الموجَّ

مجال العمليات
اِستكشاف العوامل 
التي ساعدت على 

هجرة النفط.

1.  اِستقصاء تركيب 
ة. الذرّ

2.  التخطيط الختبار 
ية  تحديد كمّ

الملوحة في أنواع 
مختلفة من الماء 

حولنا.

1.  تقديم أدلّة تثبت 
ن  ة تتكوّ أن المادّ

من جزيئات.
2.  اِستكشاف التعادل 

في المحاليل.

اِستكشاف طرق 
فصل الموادّ الصلبة 

والسوائل.

مجال الحقائق
1.  تحليل أنواع 
هجرة النفط 

لية والثانوية. األوّ

1.  التوضيح بمخطَّط 
ة. لتركيب الذرّ

2.  تفسير اختالف 
ية األمالح  كمّ

في الماء العذب 
والماء الجوفي 

قليل الملوحة 
وماء الصرف 

ي المعالج. الصحّ

1.  التمييز بين 
ة  خواصّ المادّ
ة  الصلبة والمادّ
ة  السائلة والمادّ

الغازية.
ن  2.  تفسير تكوّ

الملح.

البحث عن طرق 
. فصل الموادّ

مجال القيم الشخصية
اِستكشاف العوامل 

التي ساهمت في 
ع النفط في  تجمّ

الكويت.

ة  1.  تقدير قيمة الذرّ
في حياته.

2.  إصدار قرار 
بشأن الخطر 

المتزايد من الملح 
ثات في ماء  والملوَّ

الشرب.

1.  تقدير قيمة أنّ 
حركة الجزيئات 

تمتلك طاقة 
تختلف بين الموادّ 

الصلبة والسائلة 
والغازية.

2.  تقدير قيمة التعادل 
في المحاليل.

ية التبلور  تقدير أهمّ
في حياتنا.
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مجال االرتباط
التعبير عن الحقائق 

ية  ة باألهمّ الخاصّ
اإلقتصادية للنفط 

ا إلى  للكويت استنادً
مفهوم صناعة النفط 
ة الدراسات  من مادّ

اإلجتماعية.

التعبير عن الحقائق 
ة بترشيد  الخاصّ

استهالك الماء 
باستخدام المعرفة 

والمهارات المكتسبة 
في مادّتي مهارات 

الحياة والتربية 
اإلسالمية.

التعبير عن الحقائق 
ة حول كيفية  الخاصّ

الحصول على 
الملح من ماء البحر 
باستخدام ما تعلّمته 

حول صياغة الجمل 
بطريقة صحيحة 

باللغة العربية.
ة والطاقة المادّ

3.  الربط بين 
األفكار العلمية 

والمحاوالت 
مع العمليات 
التكنولوجية 

والمنتَجات من 
أجل حماية ورفع 
وتعزيز واستدامة 

البيئة الطبيعية 
والمجتمعية.

مجال العمليات
اِستخدام التكنولوجيا 

في الحصول على 
موادّ مختلفة من 

النفط الخام.

1.  اِستخدام 
التكنولوجيا في 
توضيح مفهوم 

ة. الذرّ
2.  شرح طريقة عمل 

ي الماء. منقّ

1.  اِستقصاء 
طة  نماذج مبسَّ
تمثّل العناصر 

بات. والمركَّ
.pH 2. يختبر

اِستقصاء صناعة 
الورق من لبّ الورق.

مجال الحقائق
شرح إمكانية 

الحصول على 
ات النفط من  مشتقّ
التقطير التجزيئي.

1.  شرح تقنية النانو.
2.  اِستقصاء كيفية 

ي الماء. عمل منقّ

ل لرموز  التوصّ
بات. العناصر والمركَّ

تفسير مقياس 
الحموضة.

ل العالمة  شرح تشكّ
المائية على الورق.

مجال القيم الشخصية
1.  إدراك ووعي 

التدابير الوقائية 
ة في  المهمّ
التعامل مع 

المنتَجات النفطية 
والبالستيكية.

ية  1.  إدراك أهمّ
تكنولوجيا 

النانو في حلّ 
المشكالت 

البيئية.
2.  إصدار قرار مبيّنًا 
األسباب ألفضل 

يات  أنواع منقِّ
الماء.

1.  إقرار أكثر 
ة  العناصر الهامّ

بات  وأكثر المركَّ
المتوافرة.

د احتياجات  2.  يحدّ
السالمة المرتبطة 

باألحماض 
والقلويات.

ية  ف على أهمّ التعرّ
العالمة المائية على 

األوراق.
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مجال االرتباط
التعبير عن الحقائق 

ة بالتقطير  الخاصّ
التجزيئي للنفط 

باستخدام المعرفة 
بة  والمهارات المكتسَ
لتصميم النماذج من 

ة التربية الفنّية. مادّ

التعبير عن الحقائق 
ة بجهود  الخاصّ

حكومة دولة 
الكويت لتوفير الماء 

للمواطنين باستخدام 
المعرفة والمهارات 

بة من  المكتسَ
مادّتي اللغة العربية 

وتكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

التعبير عن دور 
المواطن في 

المحافظة على 
البيئة باستخدام 

المعرفة والمهارات 
ة  بة من مادّ المكتسَ

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

الوحدة التعّلمية الثانية 
النفط

âjƒμdG »a §ØædG
Oil in Kuwait

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

د باالستكشاف أماكن تواجد  يحدّ
النفط في الكويت العمليات اِستكشاف النفط في الكويت

ر نشأة النفط  يفسّ الحقائق تفسير نشأة النفط

ية  ر مع التفسير األهمّ يقرّ
االقتصادية للنفط القيم ية االقتصادية للنفط تقدير األهمّ
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ة والطاقة (النفط) المادّ الوحدة
النفط في الكويت العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج مهارات التعلّم
(2) عدد الحصص

ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ف على عيّنة النفط والتعامل معها.*  يجب تنبيه المتعلّم إلى ضرورة الحذر عند التعرّ
ر لمصيدة النفط يجب التركيز على أهمّ التراكيب *  عند إجراء النشاط التمهيدي من خالل عرض مصوَّ

التي تميّز المصيدة النفطية وهي وجود غطاء غير منفذ يحدّ السطح العلوي للمصيدة واعتماد سعة 
ان فيها على مسامية ونفاذية الصخور وأنّها من الممكن أن تتواجد في جوف القشرة األرضية  الخزّ
بة، قباب،  فـي البرّ أو البحر، وعدم التركيز على أنواع المصائد النفطية 1- المصائد التركيبية (محدّ
صدوع) 2- مصائد ترسـيبية (عدسـية الشكل، أو الشـعاب المرجانية، أو التي تحوي تغييرات في 
بنيتها التركيبية نتيجة للتغيّر الجانبي للطبقات) فالهدف من النشاط توضيح مفهوم المصيدة النفطية 

ة الجيولوجيا في المرحلة الثانوية. ا في مادّ ا األنواع فسيدرسها الحقً للمتعلّم أمّ
الً ثمّ *  ا جيولوجيا) الستكشـاف الحقول النفطية يجب عرض الفيلم أوّ عند إجراء نشـاط (كن عالمً

تـرك المجال للمتعلّم إلجراء النشـاط ليستكشـف الحقول النفطية في خريطـة الكويت وفق فهمه 
دة  لطـرق االستكشـاف. ويتمّ بعد ذلك عرض أحدث خريطة للحقـول النفطية في الكويت المعتمَ
ية والبحرية في دولة الكويت. من شركة نفط الكويت للتأكيد على أماكن تواجد الحقول النفطية البرّ

عند إجراء نشـاط المناظرة العلمية في نشـأة النفط األصلية ضرورة تقسيـم المتعلّمين قبل الدرس * 
بفتـرة للسمـاح لكلّ مجموعة بالبحث في المصادر العلمية الموثوقة قبل إجراء المناظرة لمناقشـة 
األدلّة العلمية التي تثبت نظرية كلّ منهما مع التأكيد على المتعلّمين بضرورة اتّباع قواعد المناظرة 

العلمية واحترام الرأي اآلخر.
د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبَر أحـد الروافد المهمّ النشـاط المنزلي يُ

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ
ا في شركة نفط الكويت يثير أسئلة تفكير لد المتعلّم قد *  يوجد أسفل كلّ درس لوغو يُمثّل مهندسً

ا في هذا الدرس أو في هذه الوحدة ولكن الهدف منها إثارة تفكيره في الدرس أو  ال يجـد لهـا جوابً
ة بالصناعات النفطية ومنها البالستيك كالتالي: الوحدة القادمة الخاصّ
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د المتعلّم باالستكشـاف أماكن تواجد النفط فـي الكويت في نطاق العمليات *  فـي هذا الدرس يحدّ
ية االقتصادية  ر بعدها، مع التفسيـر، األهمّ ـل إلى تفسير نشـأة النفط في نطـاق الحقائق ويقرّ ليتوصّ

للنفط في نطاق القيم. وال يوجد معيار للربط.
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
- عيّنات نفط

م لمصيدة  ر أو مجسَّ -  مصوَّ
بة نفطية محدَّ

-  أفالم تعليمية عن نشأة النفط 
وعن مصائد النفط وعن طرق 

استكشاف النفط
ح خريطة  ر يوضّ -  مصوَّ

الكويت وفيها الحقول 
ية والبحرية النفطية البرّ

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المرونة

- المهارات االجتماعية

- نفط
- مصيدة النفط
- نشأة النفط

- الطحالب والديوتومات
- الفورامانيفرا

األسئلة األساسية
ما المقصود بالنفط؟

ما المقصود بمصيدة النفط وممّ تتركّب؟
كيف نشأ النفط؟

ر نشأة النفط؟ ما النظريات التي تفسّ
ا؟ ما هي طرق استكشاف النفط وما هي األكثر شيوعً

مة في الكويت الستكشاف النفط؟ ما أكثر الطرق المستخدَ
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مة الوحدة توجد معلومات شـيّقة للمتعلّم  في مقدّ
ق لوحدة النفط وتزيد قابليته للتعلّم  كمدخل مشـوِّ

ا الرتباطها بدولة الكويت. نظرً
كمـا توجد أسـئلة تثيـر تفكيـر المتعلّـم وتزيد من 

تشويقه لما سيتعلّمه خالل هذه الوحدة.

ô uμaa

تُعتبَـر الكويت من األماكن الغنية بالحقول النفطية 
رت في السبب؟ هل فكّ

 
واآلن هـل تعتقـد أنّ باإلمكـان صنـع النفط؟ وما 

السبب؟
 
 
 
 

ر ما عالقة الصور المقابلة بدراستك للنفط؟ 3. فكِّ
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OilOil النفط النفط
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تفكير ناقد للمتعلّم للتفكير بجيولوجية الكويت.

يثير التفكير الناقـد واإلبداعي للربط بين ما تعلّمه 
ر فيـه المتعلّم  مـن حقائق علمية مثبتـة وما قد يفكّ
ا  ، علمً من طرق قـد يخترعها أو يبتكرهـا مستقبالً

ات النفط ممكن عملها مخبريا. أنّ بعض مشتقّ

إثـارة تفكيـر المتعلّـم للربـط بيـن النفـط ووحدة 
الصناعـات النفطية البالسـتيك والتـي منها أحبار 
ت وقناني بالسـتيك الماء المعدني ووقود  المجالّ

اإلنارة.
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اِبدأ الدرس بعـرض فيديو يحوي لقطات لحقل 
ل شحنة من النفط الكويتي  بحرة ومن ثمّ تصدير أوّ
عـام 1946 في عهد الشـيخ أحمـد الجابر رحمه 

اللّه.
اِطرح تساؤالت: ماذا تعرف عن النفط؟

ع النفط في حقل بحرة؟ ولماذا تجمّ
ممّ يتركّب حقل بحرة؟

§ØædG óFÉ°üee

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
بة..  1 عرض شكل مصيدة نفطية محدَّ
 يطلـب المعلّم مـن المتعلّمين قـراءة الفقرة .  2

في الكتاب المدرسـي ومحاولة حلّ النشاط 
التمهيدي.

اإلجابات:
1  . 
ان على كلّ من   .  2 تعتمد سعة الخزّ

و   الصخور.
3  . 
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طبقة غير منفذة.

ان صخري يحدّ سـطحه العلـوي غطاء  خـزّ
غير منفذ.

مسامية
نفاذية
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
ا عن طرق الكشـف عن .  1 يعـرض المعلّم فيلمً

النفط بحيث يحـوي طريقة المسح الزلزالي 
المغناطيسيـة  والطريقـة  الجاذبيـة  وطريقـة 

وغيرها.
يطلـب المعلّـم مـن المتعلّمين حلّ النشـاط .  2

بشـكل فردي وفـق فهمهـم للطـرق التي تمّ 
عرضها بالفيديو.

يتـمّ التأكيـد علـى المعلومـة الصحيحـة من .  3
دة  خـالل عرض خريطة لحقـول النفط معتمَ

من شركة نفط الكويت.
يناقش المعلّم المتعلّمين حول اختياراتهم..  4

اإلجابات:
اِسمهرقم الحقل

الرتقة1
بحرة3
كراع المرو5
برقان الكبير7
أم قدير8
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(2) (1) 
   

Inorganic origin theory

  
Organic origin theory
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ما أسباب اختيار المتعلّم لحقول واستبعاده لبعض الحقول؟
رات .  1 بة الشكل هي أحد مؤشّ ب الشـكل: المصائد المحدَّ تركيب جيولوجي محدَّ

ع النفط بداخلها. تجمّ
نباتات موسمية: ال توجد في الدراسات عالقة بين وجود نباتات موسمية والمكان .  2

ر على وجود النفط. كمؤشّ
ن النفط فـي جوف القشـرة األرضية وجـود غاز لـذا هو أحد .  3 غـاز: يصاحـب تكـوّ

رات على وجود النفط. المؤشّ
ر على تلوثّ .  4 ا على وجود نفط فنفوق األسـماك مؤشّ ـرً نفوق أسـماك: ال يعتدّ مؤشّ

ا لوجود مكمن نفطي. رً عتبَر مؤشّ المنطقة بموادّ مختلفة وال يُ
ـر قـوي يعتمد عليه عند إجراء المسـح بطريقة الجاذبية .  5 صخور كثافتها عالية: مؤشّ

األرضية فالصخور عالية الكثافة دليل على احتوائها نفطًا.
آثـار تاريخية: ال عالقة بين اآلثار ووجود مكمن نفط إنّما األحافير يتمّ االسـتدالل .  6

بها كتاريخ للمنطقة.
رات الواضحة على وجود مكمن نفطي..  7 ب نفطي خارجي: أحد المؤشّ تسرّ
ا .  8 ر جيّد لوجود نفط ويتمّ الحقً اِرتداد موجات ناتجة عن الشـاحنات السيزمية: مؤشّ

رات. دراسة تلك المؤشّ
ا للتنقيب عن النفط في الكويت. المسح الزلزالي (السيزمي). ل أكثر الطرق استخدامً سجِّ

1.  تركيب جيولوجي 
ب الشكل محدَّ

2. نبات موسمي

4. نفوق أسماك

5. صخوركثافتها عالية

3. غاز
6. آثار تاريخية

ب نفطي  7.  تسرّ
خارجي

8.  اِرتداد موجات ناتجة 
عن الشاحنات السيزمية
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
ا عن نشأة النفط..  1 يعرض المعلّم فيلمً
ـم المعلّم المتعلّميـن إلى مجموعتين لتقـوم كلّ منهما بجمع وتسجيـل المعلومات المؤيّدة .  2 يقسِّ

لوجهة نظرها في الجدول ومن ثمّ ابدأ المناظرة العلمية.
المجموعة (2)المجموعة (1)

النظرية العضوية للنفط
Organic origin theory

النظرية غير العضوية للنفط
Inorganic origin theory

ن  كيف تكوّ
النفط؟

ة األمّ  تعتمد هـذه النظريـة على أن المـادّ
نت الموادّ  للنفط ذات أصل عضـوي وتكوّ
ليـة للنفـط من بقايـا الكائنـات البدائية  األوّ

النباتية والحيوانية مثل:
الطحالـب والدياتومـات والفورامانيفـرا 
عت مـع بقايا كائنات أخر بعد موتها  تجمّ
فـي منطقـة قريبة مـن الشـاطئ، واختلطت 
لت  برمالها وبرواسب معدنية أخر، وتحوّ
وتزايـد  رسـوبية،  صخـور  إلـى  تدريجيـا 
هائلـة،  لضغـوط  ضـت  تعرّ ثـمّ  سـمكها، 
كات القشـرة  وارتفعـت حرارتها بفعل تحرّ
األرضية، وتأثيرات حـرارة باطن األرض، 
نـت طبقـات الصخور الرسـوبية التي  فتكوّ
ثناياهـا  وفـي  المصـدر،  صخـور  ـى  تُسمّ
لـت البقايـا العضوية الغنيـة بالكربون  تحوّ
والهيدروجيـن إلـى مـوادّ هيدروكربونيـة، 
ن منها زيـت النفـط والغـاز الطبيعي،  تكـوّ
نتيجة عوامل الضغط والحرارة والتفاعالت 
الكيميائية، ونشاط البكتيريا الالهوائية التي 
قامـت بـدور مهـمّ فـي انتـزاع األكسجيـن 
بـات  المركَّ مـن  والنيتروجيـن  والكبريـت 

العضوية في خاليا الكائنات الحيّة

تستند النظرية غير العضوية إلى أنّ النفط 
عبارة عـن مـوادّ مـن (الهيدروكربونات) 
والتـي قد تنتج من موادّ غير عضوية نتيجة 
لتفاعـالت كيميائية واسـعة النطـاق على 
أعمـاق كبيرة من سـطح القشـرة األرضية 
تحت ظروف معيّنة من الضغط والحرارة.
يعتقـد أصحاب هـذه النظريـة أنّ النفط 
ن تاريخيًـا نتيجـة تفاعـالت من هذا  تكـوّ
النـوع حصلـت بالقـرب مـن البراكين أو 
فـي أعماق البحار، ما يعني أنّ النفط قد ال 
ا  ينضب ألنّ باطـن األرض يحوي مصدرً
نـة للنفط هما  ال ينتهـي من المـوادّ المكوِّ

الكربون والهيدروجين

á«∏°UC’G §ØædG ICÉ°ûf »a á«ª∏©dG IôXÉæªdGG
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أدلّة تدعم 
نظريتك

عـات النفطيـة فـي جميع  -  تواجـد التجمّ
أنحاء العالم في صخور رسوبية محتوية 

على بقايا نباتية وحيوانية
-  التركيـب الكيميائـي للنفـط هـو مزيج 
بـات التي تدخل فـي تركيب  مـن المركَّ

األحياء النباتية والحيوانية
األمّ  الصخـور  فـي  العضويـة  البقايـا  إنّ 
ـدة للنفط) هـي من نوع  (الصخـور المولِّ

األحياء المجهرية
-  إحتـواء النفـط على عنصـر النيتروجين 
ة البورفيرين التي ال تتواجد إالّ في  ومادّ

أنسجة الكائنات العضوية

بات  -  إنّ النفـط عبـارة عـن خليـط لمركَّ
ف  كيميائيـة (كربـون وهيدروجين) تُعرَ
وأنّـه  الهيدروكربونيـة.  بـات  بالمركَّ
ات النفط  يمكـن تحضير بعـض مشـتقّ
فـي المختبر مـن خالل مـزج عنصري 
ظـروف  فـي  والهيدروجيـن  الكربـون 

معيّنة
صغيـرة  مساحـة  تختـزن  أن  يُعقـل  -  ال 
يات هائلة  بمساحـة الخليج العربـي كمّ

من بقايا الكائنات الحيّة
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ات النفط قابلة لالشتعال، فاحذر من تقريبها إلى النار. مشتقّ

عتبَر كورقة عمل تساعد المعلّم في التحقّق من مد تحقّق المعيار. النشاط المنزلي يُ
ـب بقايا الكائنات البدائية النباتية والحيوانية بالقرب من الشاطئ واختالطها .  1  ترسّ

لت تدريجيـا بفعل الضغـط والحرارة  برمالـه مع رواسـب معدنيـة أخـر، فتحوّ
والبكتيريا الالهوائية إلى نفط.

البدء بحفر المناطق الحمراء..  2

يتها االقتصادية. ا أهمّ حً ل أهمّ الصناعات النفطية الكويتية موضِّ سجِّ
يتهالمنتَج أهمّ

لقيادة المركباتالغازولين بأنواعه (أوكتان ٩١-٩٥-٩٨)
لمحطّات الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة زيت الوقود

الكهرباء والماء
وقود الطائرات للتصدير والسوق المحلّيالكيروسين
وقود للسيارات والشاحنات والمصانعالديزل
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

ـة الثانية: التفسير والتحليـل للصفات والسلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
ه. واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية الثانية 
النفط

§ØædG Iôég
Oil migration

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

د باالستكشاف العوامل التي  يعدّ
ساعدت على هجرة النفط العمليات اِستكشاف العوامل التي ساعدت 

على هجرة النفط

لية  يحلّل أنواع هجرة النفط (األوّ
والثانوية) الحقائق لية  تحليل أنواع هجرة النفط (األوّ

والثانوية)

يستكشف العوامل التي ساهمت 
ع النفط في الكويت في تجمّ القيم اِستكشاف العوامل التي ساهمت 

ع النفط في الكويت في تجمّ

ية  يعبّر عن طرق استكشاف األهمّ
االقتصادية للنفط في الكويت 

ا على مفهوم صناعة النفط  استنادً
ة الدراسات االجتماعية من مادّ

الربط

ة وعن  التعبير عن الحقائق الخاصّ  
ية االقتصادية للنفط للكويت  األهمّ

ا إلى مفهوم صناعة النفط  استنادً
ة الدراسات االجتماعية من مادّ
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ة والطاقة (النفط) المادّ الوحدة
هجرة النفط العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج، تصميم النماذج مهارات التعلّم
(2) إلى (3) عدد الحصص

ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
يجب تنبيه المتعلّمين إلى العمل التعاوني عند تنفيذ أنشطة العوامل المؤثّرة على هجرة النفط وتقسيم * 

ذ النشاط، المسؤول عن الوقت، متداول األدوات). ر، كاتب، منفّ كلّ مجموعة إلى (قائد، مقرّ
ه المتعلّمين من *  يجب على المعلّم اسـتخدام أسـاليب التعلّم النشط أثناء تنفيذ التجارب فمثالً يوجّ

خالل طرح أسـئلة وإرشادات الكتشاف العالقة بين هجرة النفط وضغط الرواسب أو ضغط الغاز 
لية  أو كثافـة المـاء والنفط أو الحركـات األرضية أو من خالل عـرض فيلم عن أنـواع الهجرة األوّ
نها ثمّ  ـة على هجرة النفـط ويدوّ والثانويـة وترك المتعلّم يستكشـف سـبب التسمية ويستخرج أدلّ

.A3 صها المكتوب على أوراق تستعرض كلّ مجموعة ملخّ
على المعلّم اسـتخدام إسـتراتيجية العصف الذهني لتحفيز وتنشـيط أفكـار المتعلّمين، من خالل * 

إعـداد المتعلّميـن لمناقشـة موضوع هجـرة الطيور كمدخل لربطهـا بهجرة النفـط لتقريب الفكرة 
ية هذه اإلستراتيجية في تنمية الحلول االبتكارية للمشاكل المختلفة، وبالتالي  للمتعلّم، وتكمن أهمّ

يتمّ تنمية االبتكار واإلبداع لد المتعلّمين.
د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبَر أحـد الروافد المهمّ النشـاط المنزلي يُ

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ

ا في شركة نفط الكويت يثير أسئلة تفكير لد المتعلّم قد *  يوجد أسفل كلّ درس لوغو يُمثّل مهندسً
ا في هذا الدرس أو في هذه الوحدة، ولكن الهدف منها إثارة تفكيره في الدرس أو  ال يجد لها جوابً

ة بالصناعات النفطية ومنها البالستيك كالتالي: الوحدة القادمة الخاصّ
ى هجرة النفط .  1 ـظ فيما سـبق أثر العوامل السابقة علـى اتّجاه خروج النفط. هل يختلـف مسمّ الحِ

بحسب اتّجاه خروجه؟
لية والثانوية. سؤال تفكير يقود المتعلّم إلى األنشطة التي تليها لمعرفة مفهوم الهجرة األوّ  

هل تعتقد أنّ هناك هجرة ثالثة للنفط؟.  2
ك    سؤال تفكير للمتعلّم يثري معلوماته، وتذكر بعض المراجع أنّ الهجرة الثالثة للنفط تتمّ عند تحرّ

ة. ع في مصيدة أخر مستقرّ ة حتّى يتجمّ النفط من مصيدة غير مستقرّ

ô uμa

ن
a
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يحوي الدرس:* 
الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة

- اسفنج
- صخر

- عيّنة نفط
- سدادة

ن - زيت ملوَّ
U زجاجة حرف -
- أنبوب مطّاطي
- بالون مطّاطي
- قنّينة بالستيكية

- أفالم عن هجرة النفط
رات أو أفالم عن  -  مصوَّ

هجرة الطيور
A3 أوراق بيضاء -

كات أسود (بديل  -   زيت محرّ
عن النفط)

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة التكنولوجية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المهارات االجتماعية

- هجرة النفط
لية - هجرة أوّ
- هجرة ثانوية

- تضاغط الرواسب
- الحركات األرضية
- ضغط الغاز الطبيعي

- الوزن النوعي

األسئلة األساسية
ما المقصود في هجرة النفط؟

ما العوامل التي تساعد على هجرة النفط؟
ما أنواع هجرة النفط؟

ما األدلّة على هجرة النفط؟
لية؟ ما المقصود بالهجرة األوّ
ما المقصود بالهجرة الثانوية؟
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فـي هـذا الـدرس سـيقوم المتعلّم باستكشـاف 
العوامل التي ساعدت على هجرة النفط من خالل 
لية  نطاق العمليات ثـمّ يحلّل أنواع هجرة النفط أوّ
ف على مفهوم  - ثانويـة في نطـاق الحقائق ويتعـرّ
لية والثانويـة واألدلّة على حدوثها ثمّ  الهجرة األوّ
ع النفط  يستكشـف العوامل التي ساهمت في تجمّ
في الكويت في نطاق القيم وفي نهاية الكفاية يربط 
ة االجتماعيـات من خالل التعبير  مـا تعلّمه مع مادّ
ية االقتصادية للنفط في  عن طرق استكشاف األهمّ
ة  ا إلى مفهوم صناعة النفط من مادّ الكويت اسـتنادً

الدراسات االجتماعية.
في بدايـة الدرس بإمكـان المعلّم عـرض فيديو 
لهجرة الطيور وطرح تساؤل باستخدام إستراتيجية 
العصـف الذهني، لمـاذا تهاجر الطيـور من مكان 
إلى آخر وسؤالهم عن العوامل التي تساعد الطيور 
علـى الهجـرة مثـالً (تبديـل ريـش الطيـر بجديد، 
وأسـباب  الدهـون)  تخزيـن  الطائـر،  وزن  زيـادة 
، البحث عن  هجرتـه وهي التكاثـر، اعتدال الجـوّ
الغذاء وغيرها واطرح تساؤالً - أنت درسـت عن 
ن في القشـرة األرضيـة، لماذا  النفـط وكيف تكـوّ
ن النفط فـي أحد األماكن في جوف القشـرة  يتكـوّ
األرضيـة ثمّ يجـده العاملون في مجـال الحفر في 
مكـان آخر فهـل النفط كذلك يهاجـر؟ وإذا كانت 
الطيور تهاجر ألسـباب معيّنة فهل النفط له أسباب 

وعوامل تساعد في هجرته؟
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أخبرهـم بأنهم سـيقومون بتجارب مشـابهة لتلك 
العوامل ولكن في المختبر.
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
اُترك المتعلّمين يؤدّون األنشـطة مـع التأكيد على 

األمن والسالمة كما في النقاط التالية:
فهم المطلوب من التجربة قبل البدء بتنفيذها .  1

لضمان نجاح النتيجة.
التعامل بحذر عند تداول األنابيب الزجاجية .  2

في التجربة.
ا .  3 ام عند اسـتخدام عيّنـات نفط نظرً لبـس كمّ

كات  اذة. أو استخدام زيت المحرّ لرائحته النفّ
كبديل.

د من غلق القنّينـة المعبّأة بالنفط والماء .  4 التأكّ
ها. قبل رجّ

اإلجابات:
ل: العامل األوّ

1  . 
 

مالحظاتي:  .  2
 
 

ر:    فسِّ
 
 
 

3  . 
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العامل الثاني:
1  . 
مالحظاتي:  .  2

 
ر:    فسِّ

 
 

3  . 

ال يحدث شـيء/ قـد يكتـب المتعلّم تتّسخ 
اإلسفنجة التي في األسفل.

يطفو النفط على الماء.

الحركات األرضية.

تضاغط الرواسب.

اإلسـفنج  مـن  النفـط  خـروج   
الموجود فـي المنتصف إلـى الخارج وعلى 

الجوانب.

يهاجر الغاز (الهـواء) إلى أعلى   
الطيّة لألنبوبة ثمّ النفط ويليهما الماء.

تطـوي  عندمـا  األرضيـة  الحركـات   
بـة فإنّ النفط  الصخور على شـكل طيّة محدَّ

. يهاجر إلى أعلى الطيّة حيث الضغط أقلّ

ض النفط للضغط تتقارب  عندما يتعـرّ  
جزيئات اإلسـفنج (حبيبات الصخور) فتقلّ 
المسامية فيحاول النفط أن يهاجر إلى منطقة 

أقلّ ضغطًا وأعلى مسامية.
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العامل الثالث:
1  . 

مالحظاتي:  
ر:   فسِّ

 
 

2  . 
العامل الرابع:

1  . 
مالحظاتي:  .  2

 
ر:   فسِّ

 
3  . 

مالحظة:
بعـد انتهـاء المتعلّمين من إجـراء التجارب اجعل 
ـل علـى ورقة أسـماء العوامل  كلّ مجموعـة تسجّ
د  ع مـا كتبوه ووحِّ األربعـة المختلفة ومـن ثمّ راجِ
فـي  ذلـك  لـون  يسجّ هـم  واتركْ العوامـل  أسـماء 

المخطّط السهمي في الكتاب المدرسي كالتالي:
عوامل هجرة النفط

الكثافة أو الوزن النوعيضغط الغاز الطبيعيالحركات األرضيةتضاغط الرواسب
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يطفو النفط على الماء.
يرتفع النفط رأسيا إلى أعلى.

ضغط الغاز.

ا  ضغـط الغـاز المحصـور يكـون كبيرً  
على النفـط ما يجعله يهاجر إلى مناطق ذات 

. ضغط أقلّ

يطفو النفط على الماء.

االختالف في الوزن النوعي/الكثافة.

يعود النفط لالرتفاع أعلى الماء   
ا بعد وضع القنّينة على الطاولة. سريعً

النفـط (زيت) أقـلّ كثافة مـن الماء ما   
يجعله يرتفع رأسيا ألعلى.
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يسترجـع المعلّم فـي بداية الـدرس، عوامل .  1

هجـرة النفط مـع المتعلّمين ويثيـر تفكيرهم 
ـى هجـرة النفـط  سمّ بسـؤال هـل يختلـف مُ

بحسب اتّجاه خروجه.
م المتعلّمون إلى مجموعات وكلّ مجموعة .  2 يُقسَ

ل أهمّ  يكـون لديها ورقة تقسمها نصفين وتسجّ
النقـاط المعروضـة فـي فيديو يعرضـه المعلّم 
ليـة والثانوية للنفـط ويُترك  حـول الهجـرة األوّ
أن  الحـرّ  االكتشـاف  خـالل  مـن  المتعلّمـون 

نوا ما يرونه في الفيلم ثمّ يستعرضونه. يدوّ
Primary migration لية  Secondary migrationالهجرة األوّ الهجرة الثانوية 

اِتّجاه
عهحركة النفط نه إلى أماكن تجمّ من مكان تكوّ

ا رأسية من  ان نفسه وتكون إمّ داخل صخور الخزّ
ق والكسور بين الطبقات الصخرية  خالل مناطق التشقّ

أو أفقية موازية لمستو الطبقات الصخرية

األدلّة على
هجرة النفط

- ظهور النفط على سطح األرض في صورة رشح بترولي
-  وجود النفط في صخور الحجر الرملي الفقيرة بالموادّ العضوية دليل على هجرتها من 

صخور المصدر الغنية بالموادّ العضوية مثل الطينية والجيرية
يات قليلة في الصخور النارية - وجود النفط بكمّ

حجر رملي
حجر جيري
حجر طيني

العمق (قدم)صخور ذات نفاذية عاليةمصيدة بترولية
7000
8000
9000

10000
11000
12000

صخور مولدة للنفط

نفط

نفط

نفط

لية هجرة ثانويةهجرة أوّ

غاز

غاز
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امات  ات متينة وقوية، وتُغلَق بصمّ غـاز البروبان المعروف بغاز الطبخ يتـمّ حفظه في عبوّ
يـات صغيرة من  ان في حـال التسريبـات، مع إضافـة كمّ إغـالق مدمَجـة إلغـالق الخـزّ

اإليثانول، إلضافة الرائحة القوية إليه، لذا يجب التعامل معه بحذر.

ب الخطأ في العبارت التالية: صوِّ
ض الطبقات الحاوية للنفط لحركات أرضية عنيفة تعمل على ثنيها في صورة .  1 قـد تتعرّ

بة، ما يؤدّي إلى هجرة النفط من أماكن الضغط المنخفض إلى أماكن الضغط  طيّة محدَّ
ة. المرتفع في القمّ

التصويب: الضغط المرتفع إلى أماكن الضغط المنخفض.  
ض الرواسـب المحتوية على النفط لضغوط شـديدة نتيجة ثقل الرواسـب التي .  2 عند تعرّ

تعاقبت عليها، يؤدّي ذلك إلى زيادة حجم المساحات البينية، ما يؤدّي إلى هجرة النفط.
التصويب: اختزال / نقص حجم المساحات.  

ع  ل العوامل التي سـاهمت في تجمّ اِقرأ الملفّ المرفَق عن جيولوجية الكويت، ثمّ سـجِّ
النفط في الكويت.

لحلّ معيار القيم توجد ورقة مرفقة عن (جيولوجية الكويت) يجب على المتعلّم قراءتها 
الستخالص العوامل وتسجيلها:

-  الحركـة التركيبية التي حدثت لجبال زاجروس، قد سـاهمت فـي إيجاد مكامن للنفط 
في الكويت.

بة في الصخور الجيرية. - مجموعة الضلوع (المرتفعات) التي نتجت عن طيّات محدَّ
ـرة حدثت في الصخـور الجيرية. -  مجموعـة المنخفضـات التـي نتجت عن طيّات مقعَّ
نت محابس نفطية (Oil traps) في معظم حقول نفط الكويت. الطيّات سابقة الذكر كوّ



هة قراءة موجَّ
جيولوجية الكويت التركيبية

ل دولـة الكويت تركيبًـا جيولوجيا بسيطًا نسبيا في شـبه الجزيرة العربيـة، وأهمّ ما يميّز  تشـكّ
التراكيـب الجيولوجيـة في دولة الكويت القوسـان التركيبيان (الكويـت والدبدبة). والقوس 

ة عريضة وتمتدّ لمسافة طويلة. بة ذات قمّ التركيبي هو عبارة عن طيّات محدَّ
واألقـواس التركيبية فـي الكويت تنتمي إلى الحركة التركيبية التـي حدثت لجبال زاجروس، 
وتشير الدالئل إلى أنّ تلك الحركة الحديثة قد ساهمت في إيجاد مكامن النفط في الكويت.
ة في  ا في تشـكيل عـدد من المظاهر األرضيـة المهمّ ا بارزً لعبـت التراكيـب الجيولوجية دورً
الكويت مثل حافّة جال الزور، وضلع األحمدي، ووادي الباطن. لقد تأثرت الجزيرة العربية 
والمناطـق المحيطة بها بالحركة األرضية األلبية، التي بدأت في نهاية حقب الحياة الوسـطى 
ت خالل حقب الحياة الحديثة، وقد نتج عن هذه الحركة ضغطًا جانبيا على الطبقات  واستمرّ
الرسـوبية تَسبَّـب في حدوث عدد من الطيّات التي صاحبها بعـض الصدوع، وقد ازداد الطيّ 

ة. ع الطبقات الرسوبية بشدّ في اتّجاهي الشرق والشمال، ما أدّ إلى طيّ وتصدّ
نتج بفعل الحركة األلبية بعض األشكال األرضية يمكن حصرها بالتالي:

جات السطح:.  1  األشكال الناتجة عن تموّ
بة فـي الصخور الجيرية  أ.  مجموعـة الضلـوع (المرتفعات) التي نتجت عـن طيّات محدَّ  

ومن هذه الضلوع: األحمدي، ومناقيش وأم قدير.
ـرة حدثـت فـي الصخـور  ب.  مجمـو عـة المنخفضـات التـي نتجـت عـن طيّـات مقعَّ  
الجيريـة التابعـة لتكويـن الدمـام ومـن هـذه المنخفضـات: منخفـض أروضتيـن.

نت محابس نفطية (Oil traps) في  وتجدر اإلشارة إلى أنّ الطيّات سابقة الذكر قد كوّ
معظم حقول نفط الكويت.



154

100

             
.  

:          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
Kuwait Petroleum Corporation 

and subsidiaries

سة  قتها دولة الكويت عن طريق شركات مؤسَّ د العديد من الصناعات النفطية التي حقّ يوجَ
لها في المخطَّط التالي: البترول الكويتية. اِبحث عن إحد صناعات كلّ شركة، وسجِّ

سة البترول الكويتية وشركاتها مؤسَّ
Kuwait Petroleum 

Corporation and subsidiaries

حسب إجابة المتعلّمين.
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

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

الوحدة التعّلمية الثانية 
النفط

ΩÉîdG §Øæ∏d »ÄjõéàdG ô«£≤àdG
Fractional distillation of crude oil

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ح كيفية الحصول على موادّ  يوضّ
مختلفة من النفط الخام العمليات

اِستخدام التكنولوجيا في 
الحصول على موادّ مختلفة من 

النفط الخام

يشرح إمكانية الحصول على 
مشتقّات النفط من التقطير 

التجزيئي
الحقائق

شرح إمكانية الحصول على 
مشتقّات النفط من التقطير 

التجزيئي

ة في  يدرك التدابير الوقائية المهمّ
التعامل مع المنتَجات النفطية 

والبالستيكية
القيم

ة في  إدراك التدابير الوقائية المهمّ
التعامل مع المنتَجات النفطية 

والبالستيكية

يعبّر عن طرق استكشاف التقطير 
التجزيئي للنفط من استخدام 
بة  المعرفة والمهارات المكتسَ
ة التربية  لتصميم نماذج من مادّ

الفنّية

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بالتقطير التجزيئي للنفط باستخدام 

بة  المعرفة والمهارات المكتسَ
ة التربية  لتصميم النماذج من مادّ

الفنّية
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ة والطاقة (النفط) المادّ الوحدة
التقطير التجزيئي للنفط العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج مهارات التعلّم
(2) عدد الحصص

ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
بها المعلّم قبل القيام بها أمام المتعلّمين حتّى يتقن *  الحـرص عنـد إجراء تجربة تقطير النفط أن يجرّ

إجراء التجربة ويشاهد الفيديو التعليمي لكيفية إجراء التجربة.
الحذر عند استخدام اللهب لتسخين عيّنة الصوف المغمورة بالنفط والتأكيد على المتعلّمين بعدم * 

االقتراب من اللهب أو كسر الزجاجيات.
ضرورة ترك المتعلّم يالحظ عملية فصل النفط بالتجربة قبل عرض الفيلم واسـتخدام إسـتراتيجية * 

ات النفط الناتجة عن التقطير. العصف الذهني بين المتعلّمين لمعرفة مشتقّ
بإمكان المتعلّمين اسـتخدام لعبة الليجـو لتصميم نموذج لبرج التقطير التجزيئي ورسـمه لتحقيق * 

معيار الربط.
د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبر أحـد الروافد المهمّ النشـاط المنزلي يُ

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ

ا في شركة نفط الكويت يثير أسئلة تفكير لد المتعلّم قد *  يوجد أسفل كلّ درس لوغو يُمثّل مهندسً
ا في هذا الدرس أو في هذه الوحدة ولكن الهدف منها إثارة تفكيره في الدرس أو  ال يجـد لهـا جوابً

ة بالصناعات النفطية ومنها البالستيك كالتالي: الوحدة القادمة الخاصّ
ماذا تتوقّع سينتج لو استمريّت في عملية التسخين لألنبوبة (1) حتّى درجات حرارة مرتفعة؟

ى اإلسفلت. كما في  اته حتّى يتبقّ في حال استمرار التسخين سينفصل النفط الخام إلى المزيد من مشتقّ
الصورة أعاله.

ô uμaa
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يحوي الدرس:* 
الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة

- عيّنة نفط خام
- صوف معدني

- ترمومتر
- أنبوبة اختبار مفتوحة من أحد 

جوانبها
- سدادة

- كأس فيها ماء بارد
- أنابيب اختبار
- موقد بنزن
- ماء ساخن

- حامل أنابيب
- حامل ثالثي

-  فيلم تعليمي عن التقطير 
التجزيئي للنفط في المختبر

-  GCSE Science Revision

Fractional Distillation

-  فيلم عن التقطير التجزيئي في 
محطّة تكرير النفط

- التعاون
- االتّصال

- التفكير اإلبداعي
- الثقافة اإلعالمية

- الثقافة التكنولوجية
- الثقافة المعلوماتية

- المهارات االجتماعية
- اإلنتاجية

- تكرير النفط
- التقطير التجزيئي
ام - التقطير الهدّ
- غاز البروبان
- جازولين
- كيروسين

- ديزل
- سوائل ثقيلة
- اإلسفلت

األسئلة األساسية
ما ينتج من تقطير النفط؟

اته؟ عند أي درجة حرارة يبدأ النفط باالنفصال إلى مشتقّ
ات النفط؟ عدد مشتقّ

ام؟ ما الفرق بين التقطير التجزيئي والتقطير الهدّ
ماذا يحدث عند ارتفاع درجة حرارة تسخين النفط الخام؟

ات النفط حسب درجة الحرارة التي تحتاج إليها لإلنفصال عن النفط الخام. صنّف مشتقّ
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ΩÉîdG §Øæ∏d »ÄjõéàdG ô«£≤àdGG

ف المتعلّم مـن خالل  فـي هـذا الـدرس سـيتعرّ
التجريب العملي كيفية الحصول على موادّ مختلفة 
ن من  مـن النفط الخام فـي نطاق العمليـات ليتمكّ
ات النفط من  شـرح إمكانية الحصـول على مشـتقّ
التقطيـر التجزيئي في نطـاق الحقائق، ومن خالل 
ـة فـي التعامـل مـع  اتّبـاع التدابيـر الوقائيـة المهمّ
المنتَجـات النفطية والبالسـتيكية سـيحصل على 
قيـم عنـد إجـراء األنشـطة المختلفـة، ويستخـدم 
ة التربيـة الفنّية ليعبّر  مهارتـه التـي اكتسبها في مـادّ
عن طرق استكشـاف التقطيـر التجزيئي للنفط من 
بة لتصميم  اسـتخدام المعرفة والمهـارات المكتسَ

ة التربية الفنّية في مجال االرتباط. نماذج من مادّ
ع  فـي بداية الـدرس ناقِـش المتعلّمين واسـترجِ
معلوماتهـم السابقـة حول تقطير المـاء وماذا ينتج 

عند تسخينه؟
ناقِـش المتعلّميـن حـول النفـط واسـتخراجه من 
فـور  اسـتخدامه  يمكـن  وهـل  األرضيـة  القشـرة 
استخراجه. ماذا قد ينتج عند تسخين النفط الخام؟

مالحظة:
ال تلمس الصوف المعدني بيديك فقد يسبّب * 

ا وملقطًا  ا بالجلد، لذا استخدم قفازً جً لك توهّ
عند وضعه في األنبوب.
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ـن منها قبل *  يجـب أن تجـري التجربـة وتتمكّ
متعلّميـك،  أمـام  عـرض  كتجربـة  إجرائهـا 
يمكنك مشاهدة الفيلم التعليمي لكيفية إجراء 
ر  ـن منهـا وتجربتها مـع محضّ التجربـة للتمكّ

ة. العلوم لتحقيق النتائج المرجوّ
ر المتعلّمين من لمس اللهب أو استنشاق *  حذِّ

ـد مـن إحكام  المـوادّ البتروليـة الناتجـة وتأكّ
مة بعد التقطير. إغالق األنابيب المستخدَ
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األدوات:
ادة،  عيّنـة نفـط خام في قطّـارة، صوف معدني، ترمومتـر، أنبوبة اختبـار مفتوحة من أحد جوانبها، سـدّ

أنابيب اختبار، موقد بنزن، ماء ساخن، كأس فيها ماء بارد، ملقط
مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:

ضـع قطعـة مـن الصـوف المعدنـي فـي أنبوبة .  1
از  اختبار مفتوحة الجانب، مع ضرورة لبس القفّ
واستخدام الملقط لوضع الصوف لما قد يسبّبه 

(ب)(أ)من تهيّج بالجلد، كما في شكل 1 (أ - ب).
اُغمر قطعة من الصـوف المعدني بالنفط الخام .  2

ادة وثبّت  بواسـطة القطّارة ثمّ أغلِق األنبوبة بسدّ
ا، كما في شكل 1 (ج - د). عليها ترمومترً

(د)(ج)
عْ أنبوبة اختبار فارغة أسفل األنبوب الخارج .  3 ضَ

ل عليها (أ)، كما في  مـن الفتحة الجانبية وسـجِّ
شكل 1 (هـ - و).

(و)(هـ)

(أ)

عْ ماء سـاخنًا من الخارج علـى األنبوبة التي .  4 ضَ
ا بالنفـط الخام.  ـا معدنيـا مغمـورً تحـوي صوفً
ن فـي أنبوبة  وسـيالحظ المتعلّـم مـاذا سـيتكوّ
ل درجـة الحـرارة وسـتكون بحدود  (أ) وسـجِّ

ح). شكل 1 (ز -  في  كما  º40 س، 
(ح)(ز)

(أ)

عْ أنبوبة (ب) أشـعِل اللهب .  5 ل أنبوبـة (أ) وضَ أزِ
هه من الخـارج على نفس  مـن موقد بنـزن ووجِّ
ا بالنفط  ا معدنيا مغمورً األنبوبة التي تحوي صوفً
ن فـي األنبوبة (ب)  ظ ماذا سـيتكوّ الخـام. الحِ
ل درجة الحرارة (ستكون º60 س)، كما  وسجِّ

في شكل 1 (طـ - ي).

(ي)(ط)

(ب)

§ØædG ô«£≤JJ
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اإلجابات:
1  . 
2  . 

 
 اِستنتاجي:  

 

ô uμaa

اِبدأ بطرح األسئلة على المتعلّمين:
هل تعرف ما هي هذه السوائل الناتجة من 

التجربة وما أسماؤها؟
ـا تعليميا يبيّن عمليـة التقطير  اِعـرض عليهـم فيلمً
يات  فوا على مسمّ التجزيئي في برج التقطيـر ليتعرّ
نونها بعد ذلك  م ويدوّ ات النفط وأين تُستخدَ مشتقّ

في النشاط التالي.
الناتج االستخدام

غازللطهي
النفثاصناعة البالستيك
جازولينوقود السيّارات
كيروسينوقود الطائرات

ديزلوقود محطّات توليد
زيت التشحيمتزييت اآلالت
اإلسفلترصف الطرق

اِستنتاجي:  
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    (1)          
Distributive distillation tower   

           
.         
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           :  
              
             
              

.     
:  

1 .:  
 *   
 *   

2 .  ( )   :  
3 ..( )         :  

  ( )  
 º20    

  º60 -  º30(    )  
 º90 -  º60  

 º175 -  º40  
 º275 -  º150  

( )   º400 -  º225    
  º400    
  º400   

 º400   

(65) (64) 

ª¡a øe r s ëJ

افة اللون في أنبوبة (أ). ة شفّ ن مادّ تتكوّ
ة صفراء  ن مادّ يستمـرّ النفط بالتفكّك وتتكـوّ

اللون في األنبوبة (ب).
النفـط  نـات  مكوِّ فصـل  يمكـن   

بالحرارة إلى أجزاء مختلفة.

كلّما زادت درجـة الحرارة في التقطير   
ات للنفط أقلّ  التجزيئي للنفط نحصل على مشـتقّ
ات النفـط باختالف درجة  كثافة. / تختلف مشـتقّ

ضة للنفط الخام. الحرارة المعرَّ
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مالحظة:
ت في الفيلم؟،  رضَ اِطـرح عليهم: مـا الفرق بين التقطير في التجربـة التي أُجريت في المختبر والتـي عُ

ام والفرق بينهما. ل المتعلّم إلى مفهوم التقطير التجزيئي والتقطير الهدّ ليتوصّ
عند إجراء عملية التقطير التجزيئي للنفط، تمّ فصله إلى الحاويات التالية. فأيّ الحاويات 

سيتمّ نقلها إلى محطّات وقود السيّارات؟
(1)
(2)
(3)
(4)

حاوية (1)
حاوية (2)
حاوية (3)
حاوية (4)

350
400

الحاويات

300
250
200
150
100

50
0

ناقِـش مع زمالئك أهـمّ التدابير الوقائية التي تـمّ اتّباعها عند إجراء تجربـة تقطير النفط،
لها بالنقاط. ثمّ سجِّ

ـل المتعلّـم كلّ اإلجراءات التي اتّبعها مثـال (الحذر عند تنـاول الزجاجيات، عدم  يسجّ
استنشاق الموادّ الكيميائية، الحذر عند التعامل مع اللهب.)

ا لبرج التقطير التجزيئي للنفط مبيِّنًا النواتج. م نموذجً صمِّ
ية عمل تصميم ورسمه. ك للمتعلّم حرّ ترَ يُ
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104

   .           
     

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

350
400

300
250
200
150
100

50
0
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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Draw conclusions
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

من طرق 
البحث

ليس من 
طرق البحث

بأالمسح الزلزالي

بأالحركة الدورانية
الطريقة 

المغناطيسية
بأ

بأطريقة الجاذبية

السؤال الثاني: 
نعم
ال
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ـة جدا مثل  ن النفط يحتـاج إلى ظروف خاصّ تكـوّ
وجـود بقايـا الكائنـات الحيّـة المدفونـة في عمق 
ض  ـب فـي جـوف القشـرة األرضيـة ليتعـرّ مناسِ
ة  لضغـوط هائلـة، وحرارة كمـا أنّه يحتـاج إلى مدّ

زمنية طويلة جدا.
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السؤال الثالث: 
 ينتقـل فيهـا النفط من ضغـط مرتفـع إلى ضغط 

منخفض:  
 

 يختزل حجم المساحات البينية:  
 

 تسبّب شـدا في قمم الطيّة وضغطًا على جناحيها 
 

 تعتمـد علـى أنّ كثافـة المـاء أقـلّ مـن الزيـت 
 

السؤال الرابع: 
البيوتان:  
البروبان:  

الجازولين:  
الكيروسين:  

اإلسفلت:  
شمع البارافين:  
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:  
.          

 .         ( )     
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:  
:        

.           ( )  
 
 º20

 º40-
 º175

 º150-
 º275

 º225-
 º400

 
 º400

 

غازية. س،   º40- º175
أقل من º20 س، غازية.

سائلة. س،   º40- º175
سائلة. س،   º275- º150

أكثر من º400 س، صلبة.
أكثر من º400 س، صلبة.

الغـاز  ضغـط  األرضيـة،  الحركـات   
الطبيعي.

تضاغط   
الرواسب.

الوزن النوعي.

الوزن النوعي.
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السؤال الخامس: 
تدخـل نواتـج التسخيـن بـرج التقطيـر 2

ا). (اِرتفاعه 60 مترً
إلـى3 حوالـى  الخـام  النفـط  ـن  يُسخَّ

س.  º400
نات النفط كلّ على حدة في 4 ع مكوِّ تُجمَ

انات. خزّ
ان، ثـمّ يُدفَع إلى 1 ـع النفط في خـزّ يوضَ

وعاء من الحديد للتسخين.
السؤال السادس: 

نفثا
جازولين
كيروسين

ديزل

110

:  
              

:
 )     

.(  60
  .  º400     

       
.

        
.   

:  
   .             

 

 º175 -  º40
  

 

  
  

 :    



الصناعات النفطية



الوحدة التعّلمية الثالثة

الصناعات النفطيةالصناعات النفطية
Oil industries

  Plastic

       Natural and synthetic 

fibers

   Oil industries
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Matter and Energy الماّدة والطاقة
الوحدة التعّلمية الثالثة: 

Plastic البالستيك 

مة مقدّ
تحوي الوحدة ثالث كفايات تعلّمية متسلسلة يمكن من خاللها بناء خبرات جيّدة للمتعلّم في مفاهيم 
البوليمرات ومساعدته في ما سيتناوله الكتاب في وحدة الصناعات النفطية. يمكن بناء خبرات المتعلّم 
ة الكيمياء في المرحلة  ا لخبراته الحياتية. كما سـيستكمل هذه الخبرات في مادّ من خبراته السابقة ووفقً

ا. الثانوية الحقً
مع التأكيد على ضرورة إجراء األنشطة من قبل المتعلّم الكتساب المعرفة والتركيز على المهارات * 

التالية:
مهارات القرن الحادي والعشرين

- الثقافة المعلوماتية
- الثقافة التكنولوجية

- المرونة
- المبادرة

- المهارات االجتماعية
- اإلنتاجية

- التفكير الناقد
- التفكير اإلبداعي

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

ما الخبرات السابقة للمتعلّم عن البالستيك؟
معايير الصف الرابع اإلبتدائي

في مجال العمليات في الكفاية الثالثة:
ة  ف وتقدير قيمة الممارسات اآلمنة الخاصّ ها وفي مجال القيم التعرّ ف على البوليمرات وخواصّ التعرّ

ي واستخدام الموادّ البوليمرية. بالسفر الجوّ
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ما المعايير التي يجب على المعلّم التأكّد من أنّ المتعلّم إكتسبها في وحدة البالستيك؟
المعايير

الفنون المحتو المعرفي (العلمي)

الخيال
اإلبداع
التناسق
االنسجام
المتعة
اإلتقان

كفاية 1
د كيفية استكشاف خصائص البالستيك. (عمليات)*  يحدّ
ر البلمرة والخصائص المرتبطة بها بالنسبة إلى الموادّ البالستيكية من حيث اللدائن *  يفسّ

الحرارية واللدائن غير الحرارية. (حقائق)
ر مـع التفسير ما إذا كانت إعادة تدوير البالسـتيك أو التخلّص من البالسـتيك هو *  يقـرّ

أكثر مالءمة. (قيم)
يعبّـر عـن طـرق استكشـاف البالسـتيك الحـراري والمتصلّـب باسـتخدام المعرفـة * 

ة التربية الفنّية. (ارتباط) والمهارات لتصميم نماذج من مادّ
كفاية 2

يبيّن كيف يستكشف األلياف الصناعية بمقارنتها باأللياف الطبيعية. (عمليات)* 
ر تركيب األلياف الصناعية من حيث البلمرة. (حقائق)*  يفسّ
ا ما *  د تأثير لبـس مالبس محتوية على أليـاف طبيعية أو ألياف صناعيـة وخصوصً يحـدّ

د. (قيم) يتعلّق بامتصاصها للرطوبة ومقاومتها للتجعّ
كفاية 3

يبيّن كيف يستكشـف الموادّ البالسـتيكية المختلفة واأللياف الصناعية المصنوعة من * 
النفط الخام. (عمليات)

ـر الفرق بين اإلنتاج المستمرّ وعمليـة الدمغ ومختلف عمليات الصبّ في تصنيع *  يفسّ
المنتَجات البالستيكية واأللياف االصطناعية. (حقائق)

د تدابير السالمة في التعامل مع المنتَجات النفطية والبالستيك. (قيم)*  يحدّ
يعبّر عن طرق استكشـاف أنواع األليـاف الصناعية من اسـتخدام المعرفة والمهارات * 

ة التربية الفنّية. بة لتصميم عمل فنّي من األنسجة من مادّ المكتسَ
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ة العلوم للصفوف من السادس إلى التاسع. ة لمادّ ة على الكفايات الخاصّ نظرة عامّ
ة الكفايات الخاصّ
الصف التاسع

ة الكفايات الخاصّ
الصف الثامن

ة الكفايات الخاصّ
الصف السابع

ة الكفايات الخاصّ
الصف السادس ة الكفاية العامّ

ة والطاقة المادّ

1.  البحث عن 
الظواهر والطرق 

والتغيير في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة باستخدام 

بة  األدوات المناسِ
والمحاكاة 
والعروض.

مجال العمليات
1.  اِستكشاف النفط 

في الكويت.
2.  اِستكشاف 
البالستيك.

1.  اِستقصاء تركيب 
ة. المادّ

2.  اِستقصاء الماء 
الذي نشربه.

1.  اِستكشاف 
العناصر، 

بات  المركَّ
والمخاليط.
2.  اِستكشاف 

بات التي لها  المركَّ
طعم حامض.

اِستكشاف المحاليل 
والرواسب.

مجال الحقائق
1. تفسير نشأة النفط.

2.  تفسير األنواع 
المختلفة 

للبالستيك.

1.  تحديد خصائص 
ة. المادّ

2.  تحديد خواصّ 
الماء العذب 

الصالح للشرب.

1.  تفسير الظواهر 
المتعلّقة 

بات  بالمركَّ
والعناصر.

ف على  2.  التعرّ
الحموضة ومضادّ 

الحمض.

تفسير ما هو المحلول 
والمستحلَب 

والراسب.

مجال القيم الشخصية
ية  1.  تقدير األهمّ

االقتصادية للنفط.
2.  مناقشة آلية تدوير 

البالستيك أو 
التخلّص منه.

1.  تصميم نماذج 
ة  لحاالت المادّ

ا ألبعاد  وفقً
الجزيئات.

2.  إدراك التدابير 
الوقائية التي تنبع 

أثناء تجارب 
خصائص الماء 

من أجل السالمة.

1.  تقدير قيمة 
اختالف 

بات عن  المركَّ
المخاليط.
2.  تقدير قيمة 

حموضة الغذاء.

إدراك المحاليل 
والمستحلَب في 

حياتنا.

المدى والتتابع
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مجال االرتباط
التعبير عن الحقائق 

ة بالبالستيك  الخاصّ
الحراري والمتصلّب 

باستخدام المعرفة 
بة  والمهارات المكتسَ

لتصميم نماذج من 
ة التربية الفنّية. مادّ

التعبير عن الحقائق 
ة بالفروقات  الخاصّ

بين الماء العذب 
المعبّأ في قناني 

باستخدام المعرفة 
والمهارات 

ة  بة في مادّ المكتسَ
تكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات.

التعبير عن الحقائق 
ة حول ما  الخاصّ
إذا كان المحلول 

بًا من المهارات  مركَّ
بة  والمعرفة المكتسَ

ة اللغة العربية. من مادّ

التعبير عن الحقائق 
ة بتوقّع  الخاصّ

وحدات القياس 
مة  المستخدَ

لوصف حجم 
أصغر القياسات 

من المحلول 
الملحي باستخدام 

التعلّم عن وحدات 
القياس والتقدير من 

الرياضيات.
ة والطاقة المادّ

2.  التفسير والتحليل 
للصفات والسلوك 

والظواهر 
والعمليات في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة من خالل 

المالحظات 
ه. والتفسير الموجَّ

مجال العمليات
1.  اِستكشاف 

العوامل التي 
ساعدت على 
هجرة النفط.

2.  اِستكشاف 
األلياف الصناعية.

1.  اِستقصاء تركيب 
ة. الذرّ

2.  التخطيط الختبار 
ية  تحديد كمّ

الملوحة في أنواع 
مختلفة من الماء 

حولنا.

1.  تقديم أدلّة تثبت 
ن  ة تتكوّ أنّ المادّ

من جزيئات.
2.  اِستكشاف التعادل 

في المحاليل.

اِستكشاف طرق 
فصل الموادّ الصلبة 

والسوائل.

مجال الحقائق
1.  تحليل أنواع 
هجرة النفط 

لية والثانوية. األوّ
2.  تفسير تشكيل 

األلياف الصناعية 
وخصائصها.

1.  التوضيح بمخطّط 
ة. لتركيب الذرّ

2.  تفسير اختالف 
ية األمالح  كمّ

في الماء العذب 
والماء الجوفي 

قليل الملوحة 
وماء الصرف 

ي المعالَج. الصحّ

1.  التمييز بين 
ة  خواصّ المادّ
ة  الصلبة والمادّ
ة  السائلة والمادّ

الغازية.
ن  2.  تفسير تكوّ

الملح.

البحث عن طرق 
. فصل الموادّ
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مجال القيم الشخصية
1.  اِستكشاف 

العوامل التي 
ساهمت في 

ع النفط في  تجمّ
الكويت.

2.  تقدير قيمة 
المالبس 

المصنوعة من 
خليط من ألياف 

طبيعية وألياف 
صناعية.

ة  1.  تقدير قيمة الذرّ
في حياته.

2.  إصدار قرار 
بشأن الخطر 

المتزايد من الملح 
ثات في ماء  والملوِّ

الشرب.

1.  تقدير قيمة أنّ 
حركة الجزيئات 

تمتلك طاقة 
تختلف بين الموادّ 

الصلبة والسائلة 
والغازية.

2.  تقدير قيمة التعادل 
في المحاليل.

ية التبلور  تقدير أهمّ
في حياتنا.

مجال االرتباط
التعبير عن الحقائق 

ية  ة عن األهمّ الخاصّ
االقتصادية للنفط 

ا إلى  للكويت استنادً
مفهوم صناعة النفط 
ة الدراسات  من مادّ

االجتماعية.

التعبير عن الحقائق 
ة بترشيد  الخاصّ

استهالك الماء 
باستخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في مادّتي مهارات 

الحياة والتربية 
اإلسالمية.

التعبير عن الحقائق 
ة حول كيفية  الخاصّ

الحصول على 
الملح من ماء البحر 
باستخدام ما تعلّمه 

حول صياغة الجمل 
بطريقة صحيحة 

باللغة العربية.
ة والطاقة المادّ

3.  الربط بين 
األفكار العلمية 

والمحاوالت 
مع العمليات 
التكنولوجية 

والمنتَجات من 
أجل حماية ورفع 
وتعزيز واستدامة 

البيئة الطبيعية 
والمجتمعية.

مجال العمليات
1.  اِستخدام 

التكنولوجيا في 
الحصول على 

موادّ مختلفة من 
النفط الخام.

2.  اِستكشاف صناعة 
الموادّ البالستيكية 

والمالبس 
المصنوعة من 

األلياف الصناعية.

1.  اِستخدام 
التكنولوجيا في 
توضيح مفهوم 

ة. الذرّ
2.  شرح طريقة عمل 

ي الماء. منقّ

1.  اِستقصاء 
طة  نماذج مبسَّ
تمثّل العناصر 

بات. والمركَّ
.pH 2. يختبر

اِستقصاء صناعة 
الورق من لبّ الورق.
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مجال الحقائق
شرح إمكانية 

الحصول على 
ات النفط من  مشتقّ
التقطير التجزيئي.

1. شرح تقنية النانو.
2.  اِستقصاء كيفية 

ي الماء. عمل منقّ

ل إلى  1.  التوصّ
رموز العناصر 

بات. والمركَّ
2.  تفسير مقياس 

الحموضة.

ل العالمة  شرح تشكّ
المائية على الورق.

مجال القيم الشخصية
1.  إدراك ووعي 

التدابير الوقائية 
ة في  المهمّ
التعامل مع 

المنتَجات النفطية 
والبالستيكية.

2.  تقدير قيمة 
تدابير السالمة 

في استخدام 
البالستيك 

واآللياف 
الصناعية.

ية  1.  إدراك أهمّ
تكنولوجيا 

النانو في حلّ 
المشكالت 

البيئية.
2.  إصدار قرار مبيِّنًا 
األسباب ألفضل 

بات  أنواع منقّ
الماء.

1.  إقرار أكثر 
ة  العناصر الهامّ

بات  وأكثر المركَّ
المتوافرة.

د احتياجات  2.  يحدّ
السالمة المرتبطة 

باألحماض 
والقلويات.

ية  ف على أهمّ التعرّ
العالمة المائية على 

الورق.

مجال االرتباط
1.  التعبير عن الحقائق 

ة بالتقطير  الخاصّ
التجزيئي للنفط 

باستخدام المعرفة 
والمهارات 

بة لتصميم  المكتسَ
ة  النماذج من مادّ

التربية الفنّية.
2.  التعبير عن 

ة  الحقائق الخاصّ
بأنواع األلياف 

الصناعية 
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة لتصميم  المكتسَ

عمل فنّي من 
ة  األنسجة في مادّ

التربية الفنّية.

التعبير عن الحقائق 
ة بجهود  الخاصّ

حكومة دولة 
الكويت لتوفير الماء 

للمواطنين باستخدام 
المعرفة والمهارات 

بة من  المكتسَ
مادّتي اللغة العربية 

وتكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

التعبير عن دور 
المواطن في 

المحافظة على 
البيئة باستخدام 

المعرفة والمهارات 
ة  بة من مادّ المكتسَ

االجتماعيات.
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ـة األولى: البحث عـن الظواهر والطرق والتغييـر في الكائنات الحيّة واألشـياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
بة والنماذج والمحاكاة والعروض. باستخدام األدوات المناسِ

الوحدة التعّلمية الثالثة 
الصناعات النفطية

∂«à°SÓÑdG
Plastic

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

د كيفية استكشاف خصائص  يحدّ
البالستيك العمليات اِستكشاف البالستيك

ر البلمرة والخصائص المرتبطة  يفسّ
بها بالنسبة إلى الموادّ البالستيكية 

من حيث اللدائن الحرارية 
واللدائن غير الحرارية

الحقائق تفسير األنواع المختلفة
للبالستيك

ر مع التفسير ما إذا كانت إعادة  يقرّ
تدوير البالستيك أو التخلّص من 

البالستيك هو أكثر مالءمة
القيم مناقشة آلية تدوير البالستيك أو 

التخلّص منه

يعبّر عن طرق استكشاف 
البالستيك الحراري والمتصلّب 

باستخدام المعرفة والمهارة 
ة التربية  لتصميم نماذج من مادّ

الفنّية

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بالبالستيك الحراري والمتصلّب 

باستخدام المعرفة والمهارات 
ة  بة لتصميم نماذج من مادّ المكتسَ

التربية الفنّية
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ة والطاقة (الصناعات النفطية) المادّ الوحدة
البالستيك العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج مهارات التعلّم
(1) إلى (2) عدد الحصص

ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ة ويعتمد على خبراتـه السابقة حول *  ل مرّ ف على البوليمـر ألوّ يجـب االنتبـاه إلى أنّ المتعلّـم يتعرّ

الموضوع.
ا *  مة ما لم يسمح له المعلّم أو تبعً ق أيا من الموادّ المستخدَ يجب تنبيه المتعلّم إلى أن ال يشمّ أو يتذوّ

ة بالنشاط. للتعليمات الخاصّ
ف على البوليمر وعملية البلمرة ال ترتبط فقط بنشاط العمليات وإنّما تحتاج إلى عرض فيديو *  التعرّ

ـل المتعلّم إلى المفهـوم العلمي لعملية البلمـرة وكيفية تكويـن البوليمرات مع األخذ  لكـي يتوصّ
بة  ة الزمنية المناسِ بشروط االستخدام الصحيح للفيلم من حيث التشويق واإلثارة والوضوح والمدّ

ة وآلية طرح األسئلة من قبل المعلّم والمناقشة. لزمن الحصّ
ة الدراسـية باعتبارهما يقيسـان تطبيق المتعلّم لما *  نشـاط القيـم واالرتباط يتمّ إجراءهما في الحصّ

تناوله في العمليات والحقائق.
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
بات ليغو - مكعّ

-  أفالم تعليمية باللغة 
العربية عن عملية 

البلمرة

- القيادة
- الثقافة المعلوماتية

- المرونة
- المهارات االجتماعية

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية

- البالستيك
- البالستيك الحراري

- البالستيك الالحراري
- البلمرة

- أنواع البلمرة
األسئلة األساسية

ما المقصود بالبالستيك؟
ما الفرق بين البالستيك الحراري والالحراري؟

ن البولمر؟ كيف يتكوّ
أنواع تفاعالت البلمرة؟
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∂«à°SÓÑdGG

á«μ«à°SÓÑdG qOGƒªdGG

الموادّ غير البالستيكية الموادّ البالستيكية
(1)
(2)
(5)

(3)
(4)
(6)

∂«à°SÓÑdG äÉØ°U øY åëHpGpG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يكون العمل في المختبر آمنًا حيث تتوفّر فيه .  1

اشتراطات األمان والسالمة.
يُراعى عند تنفيذ النشـاط أن نستخدم الموادّ .  2

المذكورة أو موادّ مشابهة لها.

?∂«à°SÓÑdG ¿ qƒμJ ∞«cc

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
ـد على توضيح المفهـوم العلمي لعملية .  1 يؤكّ

البلمرة.
المتعلّميـن .  2 جميـع  تنفيـذ  علـى  يحـرص 

األنشطة.
البلمـرة .  3 ـح  يوضّ الشـكل  هـذا  مالحظـة 

بالتكاثف.
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اإلجابات:
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 
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المونمر.

البوليمر.
االيثين.

.4
البلمرة.
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. õæªdG »a ôà ØdG AÉªH »fó©ªdG AÉªdG Ö Y áÄÑ©J IOÉYEG øY OÉ©àH’G

االبتعاد عن إعادة تعبئة علب الماء المعدني بماء الفلتر في المنزل.

ح عيوب ومزايا البالستيك. اُرسم خريطة مفاهيم توضّ
حسب إجابة المتعلّم.

ا للبيئة. كيف يمكن  مع مرور الوقت، يتّضح أنّ اسـتخدام منتَجات البالسـتيك يسبّب ضررً
م مطوية عن الخطر الناجم عن إلقاء أكياس البالستيك في البحر. مالحظة هذا الضرر؟ صمِّ

حسب إجابة المتعلّم.

شكل (69)

ا للبوليمر باستخدام الكور والعيدان الخشبية.  م نموذجً صمِّ
حسب نماذج المتعلّم.
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ـة الثانية: التفسير والتحليـل للصفات والسلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
ه. واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية الثالثة 
الصناعات النفطية

á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG ±É«dC’G
Natural and synthetic fibers

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيف يستكشف األلياف 
الصناعية بمقارنتها باأللياف 

الطبيعية
العمليات اِستكشاف األلياف الصناعية

ر تركيب األلياف الصناعية من  يفسّ
حيث البلمرة الحقائق تفسير تشكيل األلياف الصناعية 

وخصائصها

د تأثير لبس مالبس محتوية  يحدّ
على ألياف طبيعية أو ألياف صناعية 

ا ما يتعلّق بامتصاصها  وخصوصً
للرطوبة ومقاومتها للتجعّد

القيم
تقدير قيمة المالبس المصنوعة 

من خليط من ألياف طبيعية وألياف 
صناعية
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ة والطاقة (الصناعات النفطية) المادّ الوحدة
األلياف الطبيعية والصناعية العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج مهارات التعلّم
(1) إلى (2) عدد الحصص

ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
يرسم المتعلّم شكل األلياف من خالل مشاهدتها في المجهر.* 
ا بين األلياف النباتية والحيوانية والصناعية من حيث التركيب.*  ل المتعلّم إلى أنّ هناك فرقً يتوصّ
تعداد خواصّ األلياف الطبيعية والصناعية باإلضافة إلى ضرورة ربط الموضوع بحياة اإلنسان.* 
ل إلى أنّ األلياف الصناعية واأللياف الطبيعة عبارة عن بوليمرات.*  من األنشطة يتمّ التوصّ
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
- عيّنات قطن وصوف وبوليستر

- المجهر
- قطّارة

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المرونة

- المهارات االجتماعية

- األلياف
- ألياف طبيعية
- ألياف صناعية

األسئلة األساسية
ما المقصود باأللياف الطبيعية؟
ما المقصود باأللياف الصناعية؟
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á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG ±É«dC’GG

مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يشير المعلّم إلى أنّ القطن من بوليمير طبيعي .  1

هو السليلوز، وكون السليلوز يملك مجموعة 
هيدروكسيـل، فهـو قادر على تشـكيل روابط 
هيدروجينية مع جزيئات الماء، لذلك يستطيع 

يات كبيرة. القطن امتصاص الماء وبكمّ
ـا بالنسبة إلى باقي المـوادّ مثل البوليميرات .  2 أمّ

الصناعيـة (البالسـتيك، المطّـاط، األلياف)، 
الكربـون  ات  ذرّ لهـا  األساسـي  ن  فالمكـوِّ
ات النيتروجين  والهيدروجين (وبنسب أقلّ ذرّ
واألكسجين)، ال يوجد فرق كافٍ في السالبية 
الكهربائيـة بيـن الهيدروجيـن والكربـون أي 
أنّ عـزم ثنائي القطـب صغير، لـذا ال تستطيع 
روابـط  إنّمـا  هيدروجينيـة،  روابـط  تشـكيل 
ر  فاندرفالس األضعف، حيث نر كيف تتكوّ
قطرات الماء على أسطح البالستيك، لذا يعتبر 

ة كارهة للماء (هيدروفوبية). البالستيك مادّ
 á«©«Ñ£dG ±É«dC’G ø«H ¥ôØdG

á«YÉæ°üdG ±É«dC’Gh
G
h

قطعة من قماش البوليستر الصوف القطن مة الموادّ المستخدَ

حسب رسومات المتعلّم اُرسم ما تراه تحت 
المجهر

يمتصّ الماء بشكل 
أقلّ

يمتصّ الماء بشكل 
قليل

يمتصّ الماء بشكل 
أكبر

عْ قطرات من الماء عليه  ضَ
ل مالحظاتك وسجِّ

ا للماء القطن أكثر امتصاصً ر مالحظاتك فسِّ
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قطاع طولي ألنواع األلياف
شـعيرة القطن عبارة عن خليـة نباتية واحدة، .  1

بفحصهـا أثناء فتـرة النموّ نجدها أسـطوانية 
ـطها قناة داخلية تأخذ في العادة شـكالً  تتوسّ

ا. مستديرً
يتميّز سـطح األلياف الصوفية بتداخل خاليا .  2

ى الحراشـف. ويكون المقطع  سـطحية تُسمّ
العرضـي لليف الصوف إهليلجيا أو بيضوي 

الشكل.
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ة سـتائر المختبر  ل أن تكون مادّ يُفضَّ
من األلياف الصناعية.

ا مختلفة من المالبس،  تفحَّص أنواعً
األليـاف  مـن  كانـت  إذا  مـا  د  وحـدِّ

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

الوحدة التعّلمية الثالثة 
الصناعات النفطية

á«£ØædG äÉYÉæ°üdG
Oil industries

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن كيف يستكشف الموادّ 
البالستيكية المختلفة واأللياف 

الصناعية المصنوعة من النفط الخام
العمليات

اِستكشاف صناعة الموادّ 
البالستيكية والمالبس المصنوعة 

من األلياف الصناعية

ر الفرق بين اإلنتاج المستمرّ  يفسّ
وعملية الدمغ ومختلف عمليات 

الصبّ في تصنيع المنتجات 
البالستيكية واأللياف االصطناعية

الحقائق
تفسير مزايا وعيوب طرق قولبة 

البالستيك، استخدام ألياف 
اصطناعية

د تدابير السالمة في التعامل يحدّ
القيم مع المنتجات النفطية والبالستيك

تقدير قيمة تدابير السالمة في 
استخدام البالستيك واأللياف 

الصناعية

يعبّر عن طرق استكشاف أنواع 
األلياف الصناعية من استخدام 
بة  المعرفة والمهارات المكتسَ

لتصميم عمل فني من األنسجة من 
ة التربية الفنّية مادّ

الربط

التعبير عن الحقائق بأنواع األلياف 
الصناعية باستخدام المعرفة 

بة لتصميم  والمهارات المكتسَ
ة  عمل فنّي من األنسجة من مادّ

التربية الفنّية



184

ة والطاقة (الصناعات النفطية) المادّ الوحدة
الصناعات النفطية العنوان

إجراء األنشطة، المالحظة، االستنتاج مهارات التعلّم
(1) إلى (2) عدد الحصص

ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
يجب التأكيد على أنّ المتعلّم قادر على التمييز بين البالستيك الحراري والبالستيك الالحراري.* 
ـا للتعليمات *  يجـب تنبيـه المتعلّم بأن ال يشـمّ ويبتعـد عن الغـازات المتصاعدة من عمليـة الحرق تبعً

ة بالنشاط. الخاصّ
عند إجراء نشاط الحرق يجب أخذ عيّنة صغيرة من قطع بالستيكية وحرقها في وقت قصير.* 
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
- زجاجة ساعة

- قطن
- قطع بالستيكية

- موقد بنزن
- قناع

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المرونة

- المهارات االجتماعية

- اإلنتاج المستمرّ
- اإلنتاج المتقطّع

األسئلة األساسية
؟ ما هو اإلنتاج المستمرّ
ما هو اإلنتاج المتقطّع؟
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: الً أوّ
1  . 
2  . 

ر:   فسِّ
 
ثانيًا:

3  . 
4  . 

اِستنتاجي:  
 

ر:   فسِّ
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ال تتأثّر.
تنصهر أو تلين.

األليـاف الصناعيـة تليـن وتنصهر عند   
ضها للّهب. تعرّ

البالستيك من المنتَجات النفطية.

عنـد حـرق البالسـتيك تتصاعد   
أبخرة سوداء.

تحترق.
تحترق مع تصاعد أبخرة سوداء.
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ض الموادّ البالستيكية للحرارة تصبح خطرة، فاحذرها. عندما تتعرّ

أكمل الجدول التالي بما يناسبه من كلمات:
اإلنتاج المتقطّع اإلنتاج المستمرّ وجه المقارنة
ص غير متخصّ ص متخصّ اآلالت

صة) صة - غير متخصّ (متخصّ
غير نمطي المخرجات نمطي المخرجات جات نمطية المخرَ

ا يحوي طريقتين للتخلّص اآلمن من الموادّ البالستيكية. اُكتب تقريرً
حسب إجابة المتعلّم.

م عمالً فنّيا باستخدام علب بالستيكية وخيوط نايلون. صمِّ
حسب إجابة المتعلّم.
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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تفاعل البلمرة.

تتصلّب بالبرودة.
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السؤال الرابع: 
ألياف طبيعيةألياف صناعية
قطنبوليستر
صوفنايلون

اص كتّانعود مصّ
السؤال الخامس: 

 
السؤال السادس: 

دّ قطنًا؟ عَ من خالل الشكل المقابِل، أيّ منهما يُ
  

ر إجابتك. فسِّ
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ن  ألنّ القطن قـادر على امتصاص الماء ألنّه يكوّ
روابط هيدروجينية مع الماء.

يذوب كأس الفلين عند إضافة مادة األسيتون.

(أ)



ا�رض والفضاء
Earth and Space



:   
Minerals  

:   
Gemstones   

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



المعادن



الوحدة التعّلمية ا�ولى

المعادنالمعادن
Minerals

  Minerals

   Characteristics of metals

   Metals in industry
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Earth and Space ا�رض والفضاء
الوحدة التعّلمية ا�ولى: 

Minerals المعادن 

مة مقدّ
ف  يتنـاول المتعلّـم في هذه الوحدة المعادن ويستكشـف الشـروط الواجـب توافرها للمعـادن، يتعرّ
ية المعدن في تكوين البلّورات  ية المعادن في حياته، وكذلك يستكشـف خاصّ على اسـتخدامات وأهمّ
ية  ف على أهمّ ف على طرق تكويـن المعادن ويتعـرّ ويستقصـي الخـواصّ الفيزيائية للمعـادن ثمّ يتعـرّ

المعادن لجسم اإلنسان ثمّ يستكشف استخدامات المعادن في الصناعة.
ا أنّ معظم المصطلحات والمفاهيم  ا لخبرات المتعلّم الحياتية، علمً سـيتمّ بناء الخبرات التعلّمية وفقً
العلميـة جديـدة على المتعلّـم وبحاجة إلـى بنائها باسـتخدام إسـتراتيجيات التعلّم النشـط والتقنيات 

زة حول المتعلّم، مع االبتعاد عن التلقين والسرد. والوسائل وتنفيذ األنشطة التعلّمية المتركّ
مع التأكيد على ضرورة إجراء األنشطة من قبل المتعلّم الكتساب المعرفة والتركيز على المهارات * 

التالية:
مهارات القرن الحادي والعشرين

- الثقافة المعلوماتية
- الثقافة التكنولوجية

- المرونة
- المبادرة

- المهارات االجتماعية
- اإلنتاجية

- التفكير الناقد
- التفكير اإلبداعي

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة
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ما الخبرات السابقة للمتعلّم عن المعادن؟
النشاط معايير الصف الثالث االبتدائي

ا عن طبيعة أرض الكويت  نشاط (1): يشاهد فيلمً
لكي يالحظ ويصف مظاهر سطح األرض.

ات المتوفّرة  نشـاط (2): يفحص الصخور بالمعدّ
في المدرسـة (يفحص الفروق في الصالبة، ينظر 
إليهـا تحـت عدسـة مكبِّرة، هـل لها نفـس اللون 
ف على مثال من الصخور. والنسيج وغيره)، يتعرّ

نشـاط (3): يقـوم برحلـة إلـى مينـاء عبداللـه أو 
أيّ منطقـة مشـابهة يتـمّ تفضيلها من قبـل المعلّم 

لمالحظة سطح األرض في الكويت.

فـي  األرض  سـطح  خصائـص  علـى  ف  التعـرّ
الكويت. (عمليات)
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ما المعايير التي يجب على المعلّم التأكّد من أنّ المتعلّم اكتسبها في وحدة المعادن؟
المعايير

الفنون المحتو المعرفي (العلمي)

اإلبداع
التناسق
االنسجام
المتعة
اإلتقان

الثقافة المعلوماتية
التعاون

كفاية 1
يبيّن باالستكشاف الشروط الواجب توافرها في المعدن. (عمليات)* 
ح الشروط الواجب توافرها في المعادن. (حقائق)*  يوضّ
يذكر اثنين من استخدامات المعادن في حياتنا. (قيم)* 
يـة المعادن في حياتنا باسـتخدام المهـارات والمعرفة *  يعبّـر عن طرق استكشـاف أهمّ

ة التربية الفنّية. (ربط) بة باستخدام المعادن في مادّ المكتسَ
كفاية 2

ية المعدن في تكوين البلّورات. (عمليات)*  يبيّن باالستكشاف خاصّ
اِستقصاء الخصائص الفيزيائية للمعادن. (عمليات)* 
يبيّن طرق تكوين المعادن. (حقائق)* 
ية المعادن لجسم اإلنسان. (قيم)*  يدرك أهمّ
ة اإلنسان باستخدام *  يعبّر عن طرق استكشـاف اآلثار السلبية لنقص المعادن على صحّ

ة اللغة العربية وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات. (ربط) بة من مادّ المعرفة المكتسَ
كفاية 3

يبيّن باالستكشاف استخدامات المعادن في الصناعة. (عمليات)* 
ية استخدامات المعادن في الصناعة. (حقائق)*  يبرهن أهمّ
يدرك خطورة استنزاف المعادن من األرض. (قيم)* 
يعبّـر عـن طـرق استكشـاف وسـائل ترشيـد اسـتخدام المعـادن باسـتخدام المعرفة * 

ة تكنولوجيـا االتّصال  ة الدراسـات االجتماعية ومـادّ بـة فـي مـادّ والمهـارات المكتسَ
والمعلومات. (ربط)
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ة العلوم للصفوف من السادس إلى التاسع. ة لمادّ ة على الكفايات الخاصّ نظرة عامّ
ة الكفايات الخاصّ
الصف التاسع

ة الكفايات الخاصّ
الصف الثامن

ة الكفايات الخاصّ
الصف السابع

ة الكفايات الخاصّ
الصف السادس ة الكفاية العامّ

األرض والفضاء

1.  البحث عن 
الظواهر والطرق 

والتغيير في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة باستخدام 

بة  األدوات المناسِ
والنماذج 

والمحاكاة 
والعروض.

مجال العمليات
1.  اِستكشاف 

الشروط الواجب 
توافرها في 

المعدن.
2.  اِستكشاف 

األحجار 
الكريمة وأنواعها 

المختلفة.
3.  اِستكشاف 
الحركات 

األرضية السريعة 
والبطيئة التي 

تغيّر شكل سطح 
القشرة األرضية.

اِستقصاء عوامل 
التجوية بأنواعها.

اِستكشاف تركيب 
التربة.

وصف النظام 
الشمسي.

مجال الحقائق
1.  توضيح الشروط 
الواجب توافرها 

في المعادن.
ف على  2.  التعرّ

األحجار الكريمة 
وخصائصها.

3.  تحليل النظريات 
المقبولة التي 
رت نشأة  فسّ

الجبال.

شرح مفهوم التجوية. ية  شرح تركيب وأهمّ
ن من  كلّ مكوِّ

نات التربة. مكوِّ

1.  تفسير أوجه 
القمر.

2.  بيان أثر القمر على 
حركة األمواج.

المدى والتتابع
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مجال القيم الشخصية
1.  الربط بين 

فوائد المعادن 
واستخداماتها في 

حياتنا.
2.  تثمين األحجار 

الكريمة.
3.  تقدير عظمة الخالق 

في إعادة االتّزان 
للقشرة األرضية.

مناقشة سلبيات 
التجوية أو إيجابياتها.

تقدير قيمة التربة 
للزراعة.

اِستعراض أثر القمر 
على حركة األمواج.

مجال االرتباط
1.  التعبير عن الحقائق 

ية  ة بأهمّ المعادن في حياتنا الخاصّ
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة من  استخدام المعادن المكتسَ

ة التربية  في مادّ
الفنّية.

2.  التعبير عن الحقائق 
ة بأنواع  الخاصّ

األحجار الكريمة 
واستخداماتها 

في حياة اإلنسان 
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة من  مادّتي اللغة العربية المكتسَ
وتكنولوجيا 

االتّصال 
والمعلومات.

3.  التعبير عن الحقائق 
ة بقدرة الله  الخاصّ
عزّ وجلّ في نشأة 
الجبال باستخدام 

المعرفة والمهارات 
بة في  اكتشاف الحقائق المكتسَ

العلمية القرآنية من 
ة الدراسات  مادّ

القرآنية.

التعبير عن الحقائق 
ة للمظاهر  الخاصّ

الجيولوجية الناتجة 
عن التجوية في 

تصميم نماذج من 
مادّتي التربية الفنّية 

وتكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

التعبير عن الحقائق 
ة بأجزاء التربة  الخاصّ

الدبالية من خالل 
استخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في تصميم نماذج من 

ة التربية الفنّية. مادّ

ية  التعبير عن أهمّ
االبتكار في الفضاء 
من خالل استخدام 
المعرفة والمهارات 

ة  بة من مادّ المكتسَ
تكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات والتربية 
الفنّية.
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األرض والفضاء

2.  التفسير والتحليل 
للصفات والسلوك 

والظواهر 
والعمليات في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة من خالل 

المالحظات 
ه.  والتفسير الموجَّ

مجال العمليات
ية  1.  اِستكشاف خاصّ
المعدن في تكوين 

البلّورات.
2.  اِستقصاء 

الخصائص 
الفيزيائية 

لمجموعة معيّنة 
من المعادن.

3.  اِستكشاف مفهوم 
ة  البنجايا (قارّ

واحدة) المتعلّقة 
بحركة الصفائح.

اِستقصاء عوامل 
التعرية والمظاهر التي 

نشأت منها.

اِستكشاف أنسب 
أنواع التربة للزراعة.

اِستكشاف مفهوم 
كسوف الشمس 
وخسوف القمر.

مجال الحقائق
ن  1.  تفسير طرق تكوّ

المعادن.
2.  اِستكشاف 

االختالف في 
صفات األحجار 

الكريمة.
3.  تحليل مناطق 

الضعف في 
القشرة األرضية.

شرح مفهوم التعرية. المقارنة بين أنواع 
التربة الثالثة.

شرح أنواع الكسوف 
والخسوف.

مجال القيم الشخصية
ية  1.  تقدير أهمّ

المعادن لجسم 
اإلنسان.

2.  الوعي الرابط 
بين القيمة الثمينة 

لألحجار الكريمة 
ومد توافرها.

3.  مجادلة سلبيات أو 
إيجابيات معرفة 

أماكن الضعف في 
القشرة األرضية.

مناقشة سلبيات أو 
إيجابيات التعرية.

ية الطرق  الوعي بأهمّ
الالزمة للمحافظة 

على التربة.

تقدير قيمة نظّارات 
مة  الكسوف المستخدَ

لرؤية الكسوف.
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مجال االرتباط
1.  التعبير عن الحقائق 

ة باآلثار  الخاصّ
السلبية لنقص 
المعادن على 

ة اإلنسان  صحّ
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة من  المكتسَ

مادّتي اللغة العربية 
وتكنولوجيا 

االتّصال 
والمعلومات.

2.  التعبير عن الحقائق 
ة بمصادر  الخاصّ

األحجار الكريمة 
في الوطن العربي 

باستخدام المعرفة 
والمهارات 

بة في  المكتسَ
مادّتي الدراسات 

االجتماعية 
وتكنولوجيا 

االتّصال 
والمعلومات.

3.  التعبير عن الحقائق 
ة لحركة  الخاصّ

الصفائح التكتونية 
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة من  المكتسَ

مادّتي اللغة العربية 
وتكنولوجيا 

االتّصال 
والمعلومات.

التعبير عن الحقائق 
ة بالمظاهر  الخاصّ

الجيولوجية الناتجة 
عن التعرية من خالل 

استخدام المعرفة 
بة  والمهارات المكتسَ
لتصميم النماذج من 

ة التربية الفنّية. مادّ

التعبير عن الحقائق 
ية  ة بأهمّ الخاصّ

الزراعة من خالل 
استخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في تطوير الهوايات 

واالهتمامات 
واالقتداء بالسيرة 
النبوية من مادّتي 

مهارات الحياة 
والتربية اإلسالمية.

التعبير عن الحقائق 
ية  ة بأهمّ الخاصّ

ظاهرتي الكسوف 
والخسوف في 

اإلسالم باستخدام 
المعرفة والمهارات 
بة من مادّتي  المكتسَ

القرآن الكريم والتربية 
اإلسالمية.



201

األرض والفضاء

3.  ربط األفكار 
العلمية 

والمحاوالت 
بالعمليات 

التكنولوجية 
والمنتَجات من 

أجل حماية ورفع 
وتعزيز واستدامة 

البيئة الطبيعية 
والمجتمعية.

مجال العمليات
1.  اِستكشاف 

استخدامات 
المعادن في 

الصناعة.
2.  اِستكشاف 

استخدامات 
األحجار الكريمة 

في مجاالت 
مختلفة.

3.  اِستكشاف 
باستخدام 

التكنولوجيا، 
نظرية الصفائح 

التكتونية في قياس 
الحركات.

اِستقصاء استمرار 
تأثير العوامل 

الخارجية على شكل 
سطح األرض.

اِستكشاف طرق 
لتحسين اإلنتاج 

النباتي في الكويت.

اِستكشاف كيفية نشأة 
المجموعة الشمسية 

وخصائصها.

مجال الحقائق
ية  1.  برهنة أهمّ

استخدامات 
المعادن في 

الصناعة.
2.  اِستكشاف 

استخدامات 
األحجار الكريمة 

في الكويت.
3.  تفسير التكنولوجيا 

مة  المستخدَ
د أنواع  ليعدّ

حركة الصفائح 
التكتونية.

شرح الفرق بين 
دور كلّ من التجوية 

والتعرية.

ف على أثر  التعرّ
مشروعات تحسين 

التربة وطرق الزراعة 
على اإلنتاج الزراعي 

في الكويت.

شرح مد مالءمة 
كوكب األرض 

للحياة.
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مجال القيم الشخصية
1.  إدراك خطورة استنزاف 

المعادن من األرض.
2.  اِتّخاذ قرار بشأن خطر 

استنزاف األحجار 
الكريمة واألحجار 

شبه الكريمة واألحجار 
العضوية.

ية الحركات  3.  تقدير أهمّ
التكتونية في بناء مجمل 

المظاهر الجيولوجية 
المختلفة.

تقدير قيمة إعادة 
اتّزان القشرة 

األرضية.

ية  إدراك أهمّ
المحافظة على 

ث  التربة من التلوّ
واالستنزاف.

وصف مميّزات 
كوكب األرض 

الستقبال الحياة فيه.

مجال االرتباط
1.  التعبير عن الحقائق 

ة بترشيد  الخاصّ
استخدام المعادن 
باستخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في مادّتي الدراسات 

االجتماعية وتكنولوجيا 
االتّصال والمعلومات.

2.  التعبير عن الحقائق 
ة بالتقليل من  الخاصّ

استنزاف األحجار 
الكريمة باستخدام 

المعرفة والمهارات 
ة  بة من مادّ المكتسَ

تكنولوجيا االتّصال 
ة  والمعلومات ومادّ

اللغة العربية.

التعبير عن الحقائق 
ة باتّزان القشرة  الخاصّ

األرضية باستخدام 
المعرفة والمهارات 

بة من الحقائق  المكتسَ
القرآنية العلمية من 

ة  خالل التعلّم في مادّ
الدراسات القرآنية.

التعبير عن الحقائق 
ة بالمحافظة  الخاصّ

على التربة من خالل 
استخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في تصميم برنامج 

رقمي عن طريق 
ة  التعلّم في مادّ

تكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

التعبير عن تقدير 
عظمة الخالق في 

جعل األرض كوكبًا 
بًا للحياة من  مناسِ

خالل استخدام 
المعرفة والمهارات 

ة  بة من مادّ المكتسَ
الدراسات القرآنية.
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ـة األولى: البحث عـن الظواهر والطرق والتغييـر في الكائنات الحيّـة واألشياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
بة والنماذج والمحاكاة والعروض. باستخدام األدوات المناسِ

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
المعادن

¿OÉ©ªdG
Minerals

  

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن باالستكشاف الشروط 
الواجب توافرها في المعدن العمليات اِستكشاف الشروط الواجب 

توافرها في المعدن

ح الشروط الواجب توافرها  يوضّ
في المعادن الحقائق توضيح الشروط الواجب توافرها 

في المعادن

يذكر اثنين من استخدامات 
المعادن في حياتنا القيم الربط بين فوائد المعادن 

واستخداماتها في حياتنا

ية  يعبّر عن طرق استكشاف أهمّ
المعادن في حياتنا باستخدام 
بة  المهارات والمعرفة المكتسَ

ة التربية  باستخدام المعادن في مادّ
الفنّية

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
ية المعادن في حياتنا  بأهمّ

باستخدام المهارات والمعرفة 
بة باستخدام المعادن في  المكتسَ

ة التربية الفنّية مادّ
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األرض والفضاء (المعادن) الوحدة
المعادن العنوان

تنفيذ األنشطة، االستقصاء واالستكشاف، المالحظة، االستنتاج، 
التعبير العلمي. مهارات التعلّم
(1) إلى (2) عدد الحصص

ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ال بدّ من تذكير الزمالء والزميالت بأهمّ إجراءات األمن والسالمة التي ينبغي أن يكون المتعلّمون * 

على وعي بها، ومنها:
ية كبيرة في تنمية مدارك المتعلّمين وقدرتهم اإلبداعية *  الدراسة العملية والتجربة والمالحظة لها أهمّ

ودرجة استيعابهم للمعلومات، فالتجارب العملية تساعد على زيادة الفهم لطبيعة العلم، والمختبر 
س فيه أعمال مبدئية أساسية تتّسم بالبساطة واإلثارة والمتعة، كما أنّها  المدرسي موقع للتعليم تُمارَ
تهدف إلى تنمية اتّجاهات سـلوكية صحيحة، ويعمل فيه متعلّمون كثيرو العدد قليلو الخبرة، يدفع 
فات قد تضرّ بالمكان وبالعاملين فيه.  بعضهم حبّ االسـتطالع والرغبة في االستكشـاف إلى تصرّ
ا في خالل حياته  ا ألنّ االنطباع الذي يبنيه المتعلّم عن المختبر المدرسـي سـيبقى أثره كبيـرً ونظـرً
العملية بعد مرحلة الدراسـة فإنّه من الواجب علينا أن نأخذ األمور المتعلّقة بتنفيذ شروط السالمة 

عند اإلنشاء والتجهيز وأثناء العمل في المختبر المدرسي باالعتبار والتي نوجزها في ما يلي:
ا للتعليمات  ق أيّ معدن ما لم يسمح له المعلّم أو تبعً -  يجب تنبيه المتعلّم بأن ال يشـمّ أو يتذوّ  

ة بالنشاط. الخاصّ
مة فيه. - يجب مراعاة نظافة المختبر واألدوات المستخدَ  

ة ويعتمد علـى خبراته السابقة  ل مرّ ف على المعـادن ألوّ -  يجـب االنتبـاه إلى أنّ المتعلّـم يتعرّ  
حول الموضوع.

ة الدراسية باعتبارهما يقاسان في استكمال ما  -  نشاط القيم واالرتباط يتمّ إجراؤهما في الحصّ  
تمّ  تناوله في نطاقي العمليات والحقائق.

ة للمعلّـم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها  عتبر أحـد الروافد المهمّ -  النشـاط المنزلي يُ  
ق المعيار لد المتعلّمين، فيجب عدم إهماله. د من مد تحقّ للتأكّ
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يحوي الدرس:* 
الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة

-  عيّنات من الزجاج، نفط، 
معدن البيريت، معدن 

الكوارتز، فحم حجري، 
كبريت

-  أفالم تعليمية باللغة العربية 
عن الشروط الواجب توافرها 

في المعادن

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المرونة

- المهارات االجتماعية
- االتّصال

- التفكير اإلبداعي

- معدن
- نظام بلّوري

األسئلة األساسية
عتبَر معدنًا؟ لتا تحت سطح األرض، أيّ منهما يُ تان صلبتان تشكّ الفحم الحجري والكبريت وهما مادّ

ما المقصود بالمعدن؟
ما الشروط الواجب توافرها في المعادن؟ 

ما هي أشباه المعادن؟
ية استخدام المعادن في حياتنا؟ ما هي أهمّ
ما هي استخدامات المعادن في حياتنا؟
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الفحـم  تـي  مادّ بعـرض  الـدرس  المعلّـم  يبـدأ 
لتا  تان صلبتان تشـكّ الحجري والكبريت وهما مادّ
تحـت سـطح األرض ثـمّ يطـرح السـؤال التالـي 
عتبَر معدنًا؟ كتمهيد لنشاط العمليات أيّ منهما يُ

أمامك مجموعة من الموادّ تفحصها.
مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:

صها .  1 يعـرض المعلّم مجموعة من الموادّ يتفحّ
ـح في  المتعلّـم ويقـارن بينهـا كمـا هـو موضَّ

الجدول.
يُراعى عند تنفيذ النشـاط أن نستخدم الموادّ .  2

ع بين  المذكـورة فـي الجـدول بحيـث تتنـوّ
معادن وموادّ ليست من المعادن.

يُراعـى توضيح األشكـال البلّوريـة للعيّنات .  3
المذكورة في الجدول من خالل عرض صور 
مـات أو شرائـح مجهريـة ووضعها  أو مجسَّ
ف على المقصود بالنظام  للمتعلّم لكي يتعـرّ

البلّوري المميَّز.
يُراعـى تنفيـذ النشـاط العملـي علـى شكل .  4

مجموعات وليس العرض.
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العيّنة

كوارتزوجه المقارنة بيريت نفط زجاج
طبيعي طبيعي طبيعي غير طبيعي (طبيعي - غير طبيعي)

غير عضوي غير عضوي عضوي غير عضوي (عضوي - غير عضوي)
صلب صلب سائل صلب (سائل - صلب)

له نظام بلّوري له نظام بلّوري ليس له نظام 
بلّوري

ليس له نظام 
بلّوري له نظام بلّوري

تشترك المعادن في أنّها موادّ صلبة طبيعية غير عضوية ولها نظام بلّوري 
د محدَّ اِستنتاجي

نت بصورة طبيعية ولها نظام  ة صلبة غير عضوية تكوّ المعدن هو كلّ مادّ
د بلّوري مميَّز وتركيب كيميائي محدَّ ف المعدن عرِّ
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طبيعية

ذات نظام بلّوري

غير عضوية

صلبة

ذات تركيب
د كيميائي محدَّ

خصائص
المعادن

بعض المعادن خطرة ويجب الحذر عند لمسها.

دثلجالعيّنة برَ
تين أيّ المادّ
ليس معدنًامعدنًاتعتبر معدنًا؟

ألنّ الثلـج صلـب عند درجات حـرارة سـطح األرض وله شكل السبب
بلّوري منتظِم بينما البرد ليس له شكل بلّوري منتظِم

ية اسـتخدام المعادن في  ا فيها أهمّ حً ـم مطوية باسـتخدام برنامـج publisher، موضِّ صمِّ
حياتنا.

يـة المعادن في  ا فيها أهمّ حً يستخـدم المتعلّـم برنامـج publisher إلعداد مطويـة موضِّ
حياتنا.

ية  ا أهمّ ن منها عمـالً فنيا مبيِّنـً م أحـد المعـادن المتوفّـرة لديك فـي المنزل، وكـوِّ اِسـتخدِ
المعادن.

بة من التربية الفنّية حسب عمل المتعلّم. تعزيز المهارات المكتسَ

¿OÉ©ªdG ¢üFÉ°üNN
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ـة الثانية: التفسير والتحليـل للصفات والسلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
ه. واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
المعادن

¿OÉ©ªdG ¢üFÉ°üN
Characteristics of metals

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

ية  - يبيّن باالستكشاف خاصّ
المعدن في تكوين البلّورات

- اِستقصاء الخصائص الفيزيائية 
للمعادن

العمليات

ية المعدن في  - اِستكشاف خاصّ
تكوين البلّورات

- اِستقصاء الخصائص الفيزيائية 
لمجموعة معيَّنة من المعادن

يبيّن طرق تكوين المعادن الحقائق تفسير طرق تكوين المعادن

ية المعادن لجسم  يدرك أهمّ
اإلنسان القيم ية المعادن لجسم  تقدير أهمّ

اإلنسان

يعبّر عن طرق استكشاف اآلثار 
السلبية لنقص المعادن على 

ة اإلنسان باستخدام المعرفة  صحّ
ة اللغة العربية  بة من مادّ المكتسَ
وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
باآلثار السلبية لنقص المعادن على 
ة اإلنسان باستخدام المعرفة  صحّ
ة اللغة العربية  بة من مادّ المكتسَ
وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات
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األرض والفضاء (المعادن) الوحدة
خصائص المعادن العنوان

تنفيذ األنشطة، االستقصاء واالستكشاف، المالحظة، االستنتاج، 
تسجيل البيانات  وتنظيمها. مهارات التعلّم

(2) إلى (3) عدد الحصص
ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

كِرت في الكفاية األولى.*  مراعاة بنود األمن والسالمة التي ذُ
مة للدرس مثال بوضع صور األلماس والجرافيت. يتشـابه المعدنان *  يمكن إعطاء المتعلّمين كمقدّ

نـان من عنصر واحـد وهو الكربـون ولكنّهمـا يختلفان في  فـي التركيـب الكيميائـي كالهما يتكوّ
الخـواصّ الفيزيائيـة والبلّوريـة لذلك ال تكفي دراسـة التركيب الكيميائي أو الخـواصّ الكيميائية 

للمعادن.
كِرت *  الخواصّ الفيزيائية تُصنَّف إلى خواصّ بصرية وخواصّ تماسـكية وخواصّ أخر ولكنّها ذُ

في كتاب المتعلّم بشـكل عام لتناسـب الفئة العمرية للمتعلّم وسيتمّ دراسـتها في المرحلة الثانوية 
بالتفصيل.

ة الدراسـية باعتبارهما يقاسـان في استكمال ما تمّ *  نشـاطا القيم واالرتباط يتمّ إجراؤهما في الحصّ
تناوله في نطاقي العمليات والحقائق.

د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبَر أحـد الروافد المهمّ النشـاط المنزلي يُ
ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ

ن هذه *  ز المتعلّمين على االستكشـاف مثل كيف تتكوّ يجب على المعلّم طرح أسـئلة تمهيدية تحفّ
ة المتبلّرة وغير المتبلّرة؟ واسـتخدام أسـاليب التعلّم النشـط  ة المتبلّرة؟ وما الفرق بين المادّ المـادّ
لتنفيذ التجارب وتوجيه المتعلّمين لالكتشاف من خالل طرح أسئلة وإرشادات الكتشاف الخواصّ 

البلّورية والفيزيائية للمعادن.
ف المتعلّم في هذا الدرس على طرق تكوين المعادن لذلك يجب عرض فيلم يستخلص منه *  سيتعرّ

المتعلّم ويستنتج طرق تكوين المعادن.
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يحوي الدرس:* 
الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة

ر، خيط، ماء،  -  ملح أو سكّ
كأس، موقد بنزن

-  عيّنات من معدن الكالسيت، 
الكوارتز، الهاليت، جبس

-  أفالم تعليمية باللغة العربية 
عن طرق تكوين المعادن
-  عيّنات من معدن التلك، 

البيريت، ماجنتيت، المايكا، 
لوح المخدش، مقياس 

موهس

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المرونة

- المهارات االجتماعية

ة متبلّرة - مادّ
- بلّورة

- األوجه البلّورية
ي الداخلي للمعادن - البناء الذرّ

- النظام البلّوري
- المخدش
- الشفافية
- اللمعان
- المتانة

- الصالدة
ء - التضوّ

األسئلة األساسية
ما هي الخواصّ البلّورية للمعادن؟
كيف أصنع بلّورة لمعدن الهاليت؟
ما هي األشكال البلّورية للمعادن؟ 
ما هي الخواصّ الفيزيائية للمعادن؟

ء، اللمعان، والشفافية؟ ما المقصود بكلّ من الصالدة، المخدش، المتانة، التضوّ
ما هي طرق تكوين المعادن؟

ية المعادن لجسم اإلنسان؟ ما هي أهمّ
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الشكل البلّوري للمعدناِسم المعدن
سداسيالكوارتز
أحادي الميلكالسيت
مكعّبهاليت
ثالثي الميلجبس

اِستنتاجي:  
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ية من الملح في قاع الكأس ال تذوب. تبقى كمّ
ن بلّـورة من ملـح الطعام  تتكـوّ  

على عقد الخيط.
ة صلبة  ة المتبلّرة هي كلّ مادّ المادّ  

ي داخلي منتظِم. ذات بناء ذرّ

لكلّ معدن من المعادن المعروفة شكل   
ي الداخلي. بلّوري مميَّز يعتمد على البناء الذرّ
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مالحظة:
عيّنات المعادن التاليـة (تلك، مايكا، بيريت، * 

ماجنتيت) أو أيّ عيّنات أخر مشابهة لها في 
ف المتعلّم على الخواصّ  الخواصّ لكي يتعرّ

الفيزيائية للمعادن.
يمكـن الحصـول علـى لـون المخـدش عن * 

طريق حكّ المعدن بلوح مخدش.
تقـاس الصالدة بخـدش معدن غيـر معروف * 

الصـالدة،  معـروف  آخـر  بمعـدن  الصـالدة 
متوفّـر  وهـو  موهـس  مقيـاس  اسـتخدام  أو 
فـي المختبـرات، ترتّـب المعـادن فيه حسب 
الصـالدة مـن األقلّ إلـى األعلى صـالدة، أو 
يمكـن اسـتخدام األظافـر (صالدتهـا 2.5) 
ومـن   (3.5 (صالدتهـا  النحاسـية  والعملـة 
ـا  أيضً اسـتخدامها  يمكـن  التـي  األدوات 
المساميـر (صالدتهـا 4.5) وكذلـك المبـرد 
يمكـن  وكذلـك   (5.5 (صالدتـه  النحاسـي 

استخدام لوح المخدش (صالدته 6.5).
عنـد تنفيذ الـدرس يجب التمييـز بين خدش * 

المعدن ومخدشـه، فاالنخداش عملية تعتمد 
علـى صالدة المعـدن وال يمكـن مسحها من 
على سـطحه ولكن المخدش (لون مسحوق 

المعدن) يمكن مسحه بسهولة.
مخدش المعادن يختلف بحسب لون المعدن * 

م. فالتلك يوجد في الطبيعة في أكثر  المستخدَ
من لون ويختلف لون المخدش بحسب لون 

م. التلك المستخدَ
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المخـدش *  يـة  خاصّ علـى  االعتمـاد  يمكـن 
ية اللون. ف على المعدن أكثر من خاصّ للتعرّ

نستطيـع *  ال  الكوارتـز  معـدن  إلـى  بالنسبـة 
الحصول علـى لون مخدشه باسـتخدام لوح 
المخـدش ألنّ صالدته أعلى من صالدة لوح 
المخـدش، فيجـب أخـذ قطعـة مـن المعدن 
المخـدش  لـون  علـى  للحصـول  وطحنهـا 
وكذلـك الحـال بالنسبة إلـى العيّنات األعلى 

صالدة من الكوارتز.

اِسم النشاط
خواصّ أخرالصالدةالمخدشالشفافيةاللونالمعدن

مميِّزة للمعدن

د  حدِّ
الخواصّ 
الفيزيائية 

لها

أبيض/التلك
اففاتح منخفض/ أبيضغير شفّ

ملمس صابونيهشّ

افبنّي فاتحمايكا ق على هيئة منخفضأبيضنصف شفّ يتشقّ
صفائح

غير شفّاف/ أصفر ذهبيبيريت
عالأسودمعتم

بة -  بلّوراته مكعّ
مخدشه يختلف عن 

ه  لونه - ينتج عند حكّ
رائحة كبريتية

عالأسودمعتمأسودماجنتيت
وزنه النوعي عال 
(ثقيل) له خواصّ 

مغناطيسية
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ح طريقة تكوين  من خالل مشـاهدتك الفيلم، وضِّ
المعادن.
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-تصلّد الصهير (الماجما) أو الحمم (الالفا).
-تكوين المعادن من المحاليل.

ن كثير من المعادن في الطبيعة من المحاليل  تتكوّ
وهناك مصدران للمحاليل المائية وهما:

أ- الماء السطحي العذب.
ر السائل المذيب ألمالح ماء البحر  ب – تبخّ

والمحيطات.
ل. -  تكوين المعادن بوساطة عملية التحوّ
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ق المعادن في المختبر. ح بعدم تذوّ يُنصَ

ف على المعادن. اِشرح  ية في التعرّ عتبَر اللون أوضح صفات المعدن، ولكنّه قليل األهمّ يُ
العبارة السابقة مبرهنًا بذكر بعض األمثلة.

ة ألوان وذلك بسبب الشـوائب الطفيفة  بعـض المعادن تتميّز في وجودها في الطبيعة بعدّ
في المعدن مثل معدن الكوارتز، اللون البنفسجي منه يحوي أكاسيد المنجنيز فيما يحوي 

معدن الكوارتز الوردي أكاسيد الحديد.

يُ

ة جسم اإلنسان. ا مهما في الحفاظ على صحّ تلعب المعادن دورً
ا فيها فوائد معدنين لجسم اإلنسان. حً م العبارة السابقة لبناء خريطة مفاهيم، موضِّ اِستخدِ

المعادن في جسم اإلنسان

الملح
- معادلة الماء داخل الجسم

- يساعـد في عملية التمثيل الغذائي 
داخل الجسم

الملح الصخري أو الهاليت وبعض 
الخضراوات مثل الطماطم

- مفيد لهشاشة العظام
- مفيد اللتهابات المفاصل

رات واللحوم واألسماك  يوجد في المكسَّ
الباذنجـان  مثـل  الخضـراوات  وبعـض 

والسبانخ أو أيّ إجابة علمية صحيحة.

النحاس

ة اإلنسان. ا عن اآلثار السلبية لنقص المعادن على صحّ اُكتب تقريرً
حسب إجابة المتعلّم.
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Earth and Space ا�رض والفضاء

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

الوحدة التعّلمية ا�ولى 
المعادن

áYÉæ°üdGh ¿OÉ©ªdG
Metals in industry

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن باالستكشاف استخدامات 
المعادن في الصناعة العمليات اِستكشاف استخدامات المعادن 

في الصناعة

ية استخدامات المعادن  يبرهن أهمّ
في الصناعة الحقائق ية استخدامات المعادن  برهنة أهمّ

في الصناعة

يدرك خطورة استنزاف المعادن 
من األرض القيم إدراك خطورة استنزاف المعادن 

من األرض

يعبّر عن طرق استكشاف وسائل 
ترشيد استخدام المعادن باستخدام 
بة في  المعرفة والمهارات المكتسَ
ة  ة الدراسات االجتماعية ومادّ مادّ
تكنولوجيا االتّصال والمعلومات

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بترشيد استخدام المعادن 

باستخدام المعرفة والمهارات 
ة الدراسات  بة في مادّ المكتسَ
ة تكنولوجيا  االجتماعية ومادّ

االتّصال والمعلومات
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األرض والفضاء (المعادن) الوحدة
المعادن والصناعة العنوان

تنفيذ األنشطة، االستقصاء واالستكشاف، المالحظة، االستنتاج، 
تسجيل البيانات وتنظيمها. مهارات التعلّم

(1) إلى (2) عدد الحصص
ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

مراعاة بنود األمن والسالمة التي ذكرت في الكفاية األولى.* 
ة الدراسـية باعتبارهما يقاسـان في استكمال ما تمّ *  نشـاطا القيم واالرتباط يتمّ إجراؤهما في الحصّ

تناوله في نطاقي العمليات والحقائق.
د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبَر أحـد الروافد المهمّ النشـاط المنزلي يُ

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
- أواني طهي نحاسية

- أقالم رصاص
- عيّنة من معدن الجبس

- الكوارتز
- أسالك كهربائية

- زجاج
-  أفالم تعليمية عن المعادن 
التي تدخل في الصناعة

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المهارات االجتماعية

- التعدين

األسئلة األساسية
ما هي استخدامات المعادن؟

ية المعادن للصناعة؟ ما هي أهمّ
ما هي خطورة استنزاف المعادن من األرض؟
ما هي طرق ووسائل ترشيد استخدام المعادن؟
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اسـتخدام  المعلّـم  بإمكـان  الـدرس  بدايـة  فـي 
ـة متعلّـم منذ أن  ـة وعـرض قصّ إسـتراتيجية القصّ
يصحـو مـن النـوم حتّـى يخـرج مـن البيـت إلـى 
المدرسـة وطرح أسـئلة حول المعادن التي يمكن 

استخدامها في كلّ نشاط يقوم به المتعلّم.
ـح المعلّـم للمتعلّـم بعـد المناقشـة، أنّ  إذ يوضّ
الفرد  حياة  من  البسيط  الجـزء  هـذا  فـي  ـل  المتأمّ
مـن  مستحيلة  شبه  الحيـاة  أنّ  يـدرك  أن  يستطيع 
دون اسـتخدام المعـادن فـي حياتنـا. فالمعادن أو 
خاماتهـا تدخل فـي تركيب أنابيـب وصنابير الماء 
ان الخبز واألسـالك  جة وسـخّ وفـي صناعـة الثالّ
الكهربائيـة والمصابيـح الضوئية ووسـائل الترفيه 

والمواصالت.

áYÉæ°üdG »a ¿OÉ©ªdG ΩGóîà°SpGpG
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منـذ آالف السنيـن أو منذ العصـر الحجري 
القديم.

التعدين.
يعتمـد نوع التعديـن على مد قـرب الخام 

من سطح األرض.

علـى  اقتصادهـا  فـي  الـدول  تعتمـد  نعـم، 
المعادن من خالل زيـادة صادراتها وبالتالي 

زيادة دخل الفرد وتحسين حياة الشعوب.

األغذية، الدواء، األجهزة الكهربائية، 
المجوهرات، إلخ… 

جة، الراديو، الميكروسكوب، إلخ… الثالّ
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بعض المعادن تحتاج إلى معالجة بعد 
استخراجها من األرض الستخدامها 

في الصناعات الحياتية.

ل الجدول التالي: أكمِ
المعدن اِسم المنتَج
الجرافيت أقالم الرصاص
الكوارتز الزجاج
النحاس أواني الطهي

ر الحياة. عرف اإلنسان المعادن منذ قديم األزل واستخدمها بكثرة مع تطوّ
ل استهالك المعادن  ح من خاللها معدَّ ناقِش هذه العبارة مع زمالئك، ثمّ اكتب فقرة توضّ

عبر السنوات، وخطورة استنزاف تلك المعادن.
حسب إجابة المتعلّم.

ة صناعات. اِبحث في شبكـة اإلنترنت عن  الذهـب أحـد المعـادن الثمينة ويدخل في عـدّ
ية الذهب في الصناعة وكيف يمكن ترشيد استهالك الذهب، ثمّ اكتب فقرة عن ذلك. أهمّ

حسب إجابة المتعلّم.

152

3 .

  :(93) 

  :(94) 

(95) 

   :    
      
        
           
   « »   

.    
4 .   :    

     
       
     

.
5 .     :  

     .    
        
  .(94)      

.       
6 .      :   

      
.(95)   

ª¡a øe r s ëJ

3



223

154

.           
              

.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      .        
.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

153

 .             
  .             
            
            
             
  .         
              

.  

ª¡a øe r s ëJ

 »a É¡eGóîà°S’ ¢VQC’G øe É¡LGôîà°SG ó©H áédÉ©e dEG êÉàëJ ¿OÉ©ªdG ¢†©H

.á«JÉ«ëdG äÉYÉæ°üdG

:   
 

  

 

  

استخالص النتائج
Draw conclusions

156

             9
.      

.        10
 ( )   ( )           11

.             
            :    12

.
.      13

 

استخالص النتائج
Draw conclusions

155

                1
.   

:      2
 *
 *
 *  
 *   
 * 

.          :   3
             :   4

.           
.            5

               6
            

.      
             7

.         
               8

.   



224

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

1  . 
 
 

2  . 
 

السؤال الثاني: 
الشفافية

اف شفّ
الكالسيت النقيالماس 

اف نصف شفّ

الميكا

معتم
البيريتالجالينا 

السؤال الثالث: 

صالدة منخفضةصالدة عالية شفّاف
معتم

التركيب
الكيميائي

السؤال الرابع: 
 

EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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.   

ا  الكوارتز والبيريت والجالينا كلّها معادن، أمّ
الفحم الحجري فهو ليس معدنًا بسبب أصله 

العضوي.
افة،  الماس والكالسيت والكوارتز معادن شفّ

ا البيريت فهو معدن معتم. أمّ

كالهما مخدشه أبيض.
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السؤال الخامس: 
مـن المتوقّع أن تكون العيّنـة (ن) هي معدن .  1

.  
2  .. ف شفافية المعدن (ع) بأنّها   توصَ

السؤال السادس: 
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الكوارتز
معتمة

خدشـت المعلّمـة القطعـة وظهـر لهـا مخدش 
أسود وهذا يدلّ على أنّها بيريت وليست ذهبًا.



ا�حجار الكريمة



الوحدة التعّلمية الثانية

ا�حجار الكريمةا�حجار الكريمة
Gemstones

   Gemstones

    Characteristics of gems

    Gems in industry
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Earth and Space ا�رض والفضاء
الوحدة التعّلمية الثانية: 

Gemstones ا�حجار الكريمة 

مة مقدّ
ف على  يتنـاول المتعلّم في هذه الوحدة األحجار الكريمة ويستكشـف أنـواع األحجار الكريمة، يتعرّ
ة لألحجار الكريمة، وكذلك يستكشف االختالف في الخصائص الفيزيائية لألحجار  الخصائص العامّ
الكريمـة  ثـمّ يستكشـف اسـتخدامات األحجـار الكريمـة فـي مجـاالت مختلفـة وكذلك يستكشـف 
ا معلّالً مخاطر استنزاف األحجار الكريمة من  استخدامات األحجار الكريمة في الكويت ثمّ يتّخذ قرارً

األرض.
ا أنّ معظم المصطلحات والمفاهيم  ا لخبرات المتعلّم الحياتية، علمً سـيتمّ بناء الخبرات التعلّمية وفقً
العلمية جديدة على المتعلّم وبحاجة إلى بناء باستخدام إستراتيجيات التعلّم النشط والتقنيات والوسائل 

زة حول المتعلّم، مع االبتعاد عن التلقين والسرد. وتنفيذ األنشطة التعلّمية المتركّ
مع التأكيد على ضرورة إجراء األنشطة من قبل المتعلّم الكتساب المعرفة والتركيز على المهارات * 

التالية:
مهارات القرن الحادي والعشرين

- الثقافة المعلوماتية
- الثقافة التكنولوجية

- المرونة
- المبادرة

- المهارات االجتماعية
- اإلنتاجية

- التفكير الناقد
- التفكير اإلبداعي

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة
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ما المعايير التي يجب على المعلّم التأكّد من أنّ المتعلّم اكتسبها في وحدة المعادن؟
المعايير

الفنون المحتو المعرفي (العلمي)

اإلبداع
التناسق
االنسجام
المتعة
اإلتقان

الثقافة المعلوماتية
التعاون

كفاية 1
يستكشف أنواع األحجار الكريمة. (عمليات)* 
ف على األحجار الكريمة وخصائصها. (حقائق)*  يتعرّ
ا بشأن قيمة األحجار الكريمة. (قيم)*  يتّخذ قرارً
يعبّـر عن طرق استكشـاف أنـواع األحجار الكريمة واسـتخداماتها في حيـاة اإلنسان * 

ة اللغة العربية وتكنولوجيا  بة في مـادّ مـن خالل اسـتخدام المهارات والمعرفة المكتسَ
االتّصال والمعلومات. (ربط)

كفاية 2
يستكشف االختالف في صفات األحجار الكريمة. (حقائق)* 
يربط بين ندرة الحجر الكريم وقيمته االقتصادية. ( قيم)* 
يعبّـر عـن طرق استكشـاف مصـادر األحجـار الكريمة فـي الوطن العربـي من خالل * 

ة الدراسـات االجتماعية وتكنولوجيا  بة في مادّ اسـتخدام المهارات والمعرفة المكتسَ
االتّصال والمعلومات. (ربط)

كفاية 3
يبيّن باالستكشاف استخدامات المعادن في الصناعة. (عمليات)* 
ية استخدامات المعادن في الصناعة. (حقائق)*  يبرهن أهمّ
يدرك خطورة استنزاف المعادن من األرض. (قيم)* 
يعبّـر عـن طـرق استكشـاف وسـائل ترشيـد اسـتخدام المعـادن باسـتخدام المعرفة * 

ة تكنولوجيـا االتّصال  ة الدراسـات االجتماعية ومـادّ بـة فـي مـادّ والمهـارات المكتسَ
والمعلومات. (ربط)
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ة العلوم للصفوف من السادس إلى التاسع. ة لمادّ ة على الكفايات الخاصّ نظرة عامّ
ة الكفايات الخاصّ
الصف التاسع

ة الكفايات الخاصّ
الصف الثامن

ة الكفايات الخاصّ
الصف السابع

ة الكفايات الخاصّ
الصف السادس ة الكفاية العامّ

األرض والفضاء

1.  البحث عن 
الظواهر والطرق 

والتغيير في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة باستخدام 

بة  األدوات المناسِ
والنماذج 

والمحاكاة 
والعروض.

مجال العمليات
1.  اِستكشاف 

الشروط الواجب 
توافرها في 

المعدن.
2.  اِستكشاف 

األحجار 
الكريمة وأنواعها 

المختلفة.
3.  اِستكشاف 
الحركات 

األرضية السريعة 
والبطيئة التي 

تغيّر شكل سطح 
القشرة األرضية.

اِستقصاء عوامل 
التجوية بأنواعها.

اِستكشاف تركيب 
التربة.

وصف النظام 
الشمسي.

مجال الحقائق
1.  توضيح الشروط 
الواجب توافرها 

في المعادن.
ف على  2.  التعرّ

األحجار الكريمة 
وخصائصها.

3.  تحليل النظريات 
المقبولة التي 
رت نشأة  فسّ

الجبال.

شرح مفهوم التجوية. ية  شرح تركيب وأهمّ
ن من  كلّ مكوّ

نات التربة. مكوّ

1.  تفسير أوجه 
القمر.

2.  بيان أثر القمر على 
حركة األمواج.

المدى والتتابع



231

مجال القيم الشخصية
1.  الربط بين فوائد المعادن 

واستخداماتها في 
حياتنا.

2.  تثمين األحجار 
الكريمة.

3.  تقدير عظمة الخالق في 
إعادة االتّزان للقشرة 

األرضية.

مناقشة سلبيات 
التجوية أو إيجابيّاتها.

تقدير قيمة التربة 
للزراعة.

اِستعراض أثر القمر 
على حركة األمواج.

مجال االرتباط
1.  التعبير عن الحقائق 

ية المعادن  ة بأهمّ الخاصّ
في حياتنا باستخدام 
المعرفة والمهارات 

بة من استخدام  المكتسَ
ة التربية  المعادن في مادّ

الفنّية.
2.  التعبير عن الحقائق 

ة بأنواع األحجار  الخاصّ
الكريمة واستخداماتها 

في حياة اإلنسان 
باستخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
من مادّتي اللغة العربية 

وتكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

3.  التعبير عن الحقائق 
ة بقدرة الله عزّ  الخاصّ
وجلّ في نشأة الجبال 

باستخدام المعرفة 
بة  والمهارات المكتسَ
في اكتشاف الحقائق 

ة  العلمية القرآنية من مادّ
الدراسات القرآنية.

التعبير عن الحقائق 
ة للمظاهر  الخاصّ

الجيولوجية الناتجة 
عن التجوية في 

تصميم نماذج من 
مادّتي التربية الفنّية 

وتكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

التعبير عن الحقائق 
ة بأجزاء التربة  الخاصّ

الدبالية من خالل 
استخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في تصميم نماذج من 

ة التربية الفنّية. مادّ

ية  التعبير عن أهمّ
االبتكار في الفضاء 
من خالل استخدام 
المعرفة والمهارات 

ة  بة من مادّ المكتسَ
تكنولوجيا االتّصال 

والمعلومات والتربية 
الفنّية.
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األرض والفضاء

2.  التفسير والتحليل 
للصفات والسلوك 

والظواهر 
والعمليات في 
الكائنات الحيّة 

واألشياء غير 
الحيّة من خالل 

المالحظات 
ه. والتفسير الموجَّ

مجال العمليات
ية  1.  اِستكشاف خاصّ
المعدن في تكوين 

البلّورات.
2.  اِستقصاء 

الخصائص 
الفيزيائية 

لمجموعة معيّنة 
من المعادن.

3.  اِستكشاف مفهوم 
ة  البنجايا (قارّ

واحدة) المتعلّقة 
بحركة الصفائح.

اِستقصاء عوامل 
التعرية والمظاهر التي 

نشأت منها.

اِستكشاف أنسب 
أنواع التربة للزراعة.

اِستكشاف مفهوم 
كسوف الشمس 
وخسوف القمر.

مجال الحقائق
ن  1.  تفسير طرق تكوّ

المعادن.
2.  اِستكشاف 

االختالف في 
صفات األحجار 

الكريمة.
3.  تحليل مناطق 

الضعف في 
القشرة األرضية.

شرح مفهوم التعرية. المقارنة بين أنواع 
التربة الثالثة.

شرح أنواع الكسوف 
والخسوف.

مجال القيم الشخصية
ية  1.  تقدير أهمّ

المعادن لجسم 
اإلنسان.

2.  وعي الرابط بين 
القيمة الثمينة 

لألحجار الكريمة 
ومد توافرها.

3.  مجادلة سلبيات أو 
إيجابيات معرفة 

أماكن الضعف في 
القشرة األرضية.

مناقشة سلبيات أو 
إيجابيات التعرية.

ية الطرق  الوعي بأهمّ
الالزمة للمحافظة 

على التربة.

تقدير قيمة نظّارات 
مة  الكسوف المستخدَ

لرؤية الكسوف.
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مجال االرتباط
1.  التعبير عن 

الحقائق 
ة باآلثار  الخاصّ
السلبية لنقص 
المعادن على 

ة اإلنسان  صحّ
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة من  المكتسَ

مادّتي اللغة العربية 
وتكنولوجيا 

االتّصال 
والمعلومات.

2.  التعبير عن 
ة  الحقائق الخاصّ

بمصادر األحجار 
الكريمة في 

الوطن العربي 
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة في  المكتسَ

مادّتي الدراسات 
االجتماعية 

وتكنولوجيا 
االتّصال 

والمعلومات.
3.  التعبير عن 

ة  الحقائق الخاصّ
لحركة الصفائح 

التكتونية 
باستخدام المعرفة 

والمهارات 
بة من  المكتسَ

مادّتي اللغة العربية 
وتكنولوجيا 

االتّصال 
والمعلومات.

التعبير عن الحقائق 
ة بالمظاهر  الخاصّ

الجيولوجية الناتجة 
عن التعرية من خالل 

استخدام المعرفة 
بة  والمهارات المكتسَ
لتصميم النماذج من 

ة التربية الفنّية. مادّ

التعبير عن الحقائق 
ية  ة بأهمّ الخاصّ

الزراعة من خالل 
استخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في تطوير الهوايات 

واالهتمامات 
واالقتداء بالسيرة 
النبوية من مادّتي 

مهارات الحياة 
والتربية االسالمية.

التعبير عن الحقائق 
ية  ة بأهمّ الخاصّ

ظاهرتي الكسوف 
والخسوف في 

اإلسالم باستخدام 
المعرفة والمهارات 
بة من مادّتي  المكتسَ

القرآن الكريم والتربية 
اإلسالمية.
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األرض والفضاء

3.  ربط األفكار 
العلمية 

والمحاوالت 
بالعمليات 

التكنولوجية 
والمنتَجات من 

أجل حماية ورفع 
وتعزيز واستدامة 

البيئة الطبيعية 
والمجتمعية.

مجال العمليات
1.  اِستكشاف 

استخدامات 
المعادن في 

الصناعة.
2.  اِستكشاف 

استخدامات 
األحجار الكريمة 

في مجاالت 
مختلفة.

3.  اِستكشاف 
باستخدام 

التكنولوجيا، 
نظرية الصفائح 

التكتونية في قياس 
الحركات.

اِستقصاء استمرار 
تأثير العوامل 

الخارجية على شكل 
سطح األرض.

اِستكشاف طرق 
لتحسين اإلنتاج 

النباتي في الكويت.

اِستكشاف كيفية نشأة 
المجموعة الشمسية 

وخصائصها.

مجال الحقائق
ية  1.  برهنة أهمّ

استخدامات 
المعادن في 

الصناعة.
2.  اِستكشاف 

استخدامات 
األحجار الكريمة 

في الكويت.
3.  تفسير التكنولوجيا 

مة  المستخدَ
د أنواع  ليعدّ

حركة الصفائح 
التكتونية.

شرح الفرق بين 
دور كلّ من التجوية 

والتعرية.

ف على أثر  التعرّ
مشروعات تحسين 

التربة وطرق الزراعة 
على اإلنتاج الزراعي 

في الكويت.

شرح مد مالءمة 
كوكب األرض 

للحياة.
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مجال القيم الشخصية
1.  إدراك خطورة استنزاف 

المعادن من األرض.
2.  اِتّخاذ قرار بشأن خطر 

استنزاف األحجار 
الكريمة واألحجار شبه 

الكريمة واألحجار 
العضوية.

ية الحركات  3.  تقدير أهمّ
التكتونية في بناء مجمل 

المظاهر الجيولوجية 
المختلفة.

تقدير قيمة إعادة 
اتّزان القشرة 

األرضية.

ية  إدراك أهمّ
المحافظة على 

ث  التربة من التلوّ
واالستنزاف.

وصف مميّزات 
كوكب األرض 

الستقبال الحياة فيه.

مجال االرتباط
1.  التعبير عن الحقائق 

ة بترشيد  الخاصّ
استخدام المعادن 
باستخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في مادّتي الدراسات 

االجتماعية وتكنولوجيا 
االتّصال والمعلومات.

2.  التعبير عن الحقائق 
ة بالتقليل من  الخاصّ

استنزاف األحجار 
الكريمة باستخدام 

المعرفة والمهارات 
ة  بة من مادّ المكتسَ

تكنولوجيا االتّصال 
ة  والمعلومات ومادّ

اللغة العربية.

التعبير عن الحقائق 
ة باتّزان القشرة  الخاصّ

األرضية باستخدام 
المعرفة والمهارات 

بة من الحقائق  المكتسَ
القرآنية العلمية من 

ة  خالل التعلّم في مادّ
الدراسات القرآنية.

التعبير عن الحقائق 
ة بالمحافظة  الخاصّ

على التربة من خالل 
استخدام المعرفة 

بة  والمهارات المكتسَ
في تصميم برنامج 

رقمي عن طريق 
ة  التعلّم في مادّ

تكنولوجيا االتّصال 
والمعلومات.

التعبير عن تقدير 
عظمة الخالق في 

جعل األرض كوكبًا 
بًا للحياة من  مناسِ

خالل استخدام 
المعرفة والمهارات 

ة  بة من مادّ المكتسَ
الدراسات القرآنية.
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ـة األولى: البحث عـن الظواهر والطرق والتغييـر في الكائنات الحيّـة واألشياء غير الحيّة  الكفايـة العامّ
بة والنماذج والمحاكاة والعروض. باستخدام األدوات المناسِ

الوحدة التعّلمية الثانية 
ا�حجار الكريمة

áªjôμdG QÉéMC’G
Gemstones

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يستكشف أنواع األحجار
الكريمة العمليات اِستكشاف أنواع األحجار

الكريمة

ف على األحجار الكريمة  يتعرّ
وخصائصها الحقائق ف على األحجار الكريمة  التعرّ

وخصائصها

ا بشأن قيمة األحجار  يتّخذ قرارً
الكريمة القيم ية األحجار الكريمة تثمين أهمّ

يعبّر عن طرق استكشاف أنواع 
األحجار الكريمة واستخداماتها 

في حياة اإلنسان من خالل 
استخدام المهارات والمعرفة 

ة اللغة العربية  بة في مادّ المكتسَ
وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات

الربط

ة بأنواع  التعبير عن الحقائق الخاصّ
األحجار الكريمة واستخداماتها 

في حياة اإلنسان من خالل 
استخدام المهارات والمعرفة 

ة اللغة العربية  بة في مادّ المكتسَ
وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات



237

األرض والفضاء (األحجار الكريمة) الوحدة
األحجار الكريمة العنوان

تنفيذ األنشطة، االستقصاء واالستكشاف، المالحظة، االستنتاج، 
التعبير العلمي مهارات التعلّم
(1) إلى (2) عدد الحصص

ة األولى: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ
ال بـدّ مـن تذكير المعلّمين بأهـمّ إجراءات األمن والسالمـة التي ينبغي أن يكـون المتعلّمون على * 

ية كبيرة في تنمية مدارك المتعلّمين  وعي بها ومنها: الدراسـة العملية والتجربة والمالحظة لها أهمّ
وقدرتهـم اإلبداعيـة ودرجـة اسـتيعابهم للمعلومات فالتجـارب العملية تساعد علـى زيادة الفهم 
س فيه أعمال مبدئية أساسـية تتّسم بالبساطة  لطبيعة العلم، والمختبر المدرسـي موقع للتعليم تُمارَ
واإلثارة والمتعة، كما أنّها تهدف إلى تنمية اتّجاهات سلوكية صحيحة، ويعمل فيه متعلّمون كثيرو 
فات قد تضرّ  العدد قليلو الخبرة، يدفع بعضهم حبّ االسـتطالع والرغبة في االستكشاف إلى تصرّ
ا إلى أنّ االنطباع الذي يبنيه المتعلّم عن المختبر المدرسـي سـيبقى  بالمكان وبالعاملين فيه. ونظرً
ا خالل حياته العملية بعد مرحلة الدراسـة فإنّه من الواجب علينا أن نأخذ األمور المتعلّقة  أثره كبيرً
بتنفيـذ شروط السالمة عند اإلنشـاء والتجهيز وأثناء العمل في المختبر المدرسـي باالعتبار والتي 

نوجزها في ما يلي:
ا للتعليمات  ق أيّ معدن ما لم يسمح له المعلّم أو تبعً -  يجب تنبيه المتعلّم بأن ال يشـمّ أو يتذوّ  

ة بالنشاط. الخاصّ
مة فيه. - يجب مراعاة نظافة المختبَر واألدوات المستخدَ  

ة. ل مرّ ف على األحجار الكريمة ألوّ - يجب االنتباه إلى أنّ المتعلّم يتعرّ  
ة الدراسية باعتبارهما يقاسان في استكمال ما  -  نشاطا القيم واالرتباط يتمّ إجراؤهما في الحصّ  

تمّ تناوله في نطاقي العمليات والحقائق.
ة للمعلّـم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها  عتبر أحـد الروافد المهمّ -  النشـاط المنزلي يُ  

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. د من مد تحقّ للتأكّ
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يحوي الدرس:* 
الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة

-  عيّنات من مالكيت، كهرمان، 
عاج كوراندوم، فلسبار، 

أحجار مقلَّدة
ة  -  فيلم عن الخصائص العامّ

لألحجار الكريمة

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المرونة

- المهارات االجتماعية
- االتّصال

- التفكير اإلبداعي

- أحجار كريمة
- أحجار ثمينة

- أحجار شبه كريمة
- أحجار عضوية
- أحجار صناعية
- أحجار مقلَّدة

- النقاء
- القيراط

األسئلة األساسية
ما هي أنواع األحجار الكريمة وما خصائصها؟

ما هي استخداماتها في حياتنا؟
وما مصادر األحجار الكريمة في الوطن العربي؟

مة للتقليل من استنزاف األحجار الكريمة؟ وما الطرق المستخدَ
ى بالمعادن النفيسة؟ لماذا تُسمّ

وما خصائصها وأنواعها؟
وما استخداماتها في حياتنا؟
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يبدأ المعلّم الدرس بعرض صور ألحجار كريمة 
دة على المتعلّمين من دون أن  ويطرح أسـئلة متعدّ
ح لهم  يذكـر لهم المعلّم بأنّها أحجار كريمة ويوضّ
ن مـن عنصرين أحدهما  أنّهـا معادن أو مـوادّ تتكوّ
ـي هذه المـوادّ وما هي  السيلكـا. ولكـن ماذا نسمّ
خـالل  مـن  عليهـا  ف  التعـرّ سـيتمّ  خصائصهـا؟ 

األنشطة القادمة؟
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يُراعى عند تنفيذ النشـاط أن نستخدم الموادّ .  1

ع بين  المذكـورة فـي الجـدول بحيـث تتنـوّ
أحجار كريمة طبيعية غير عضوية وعضوية.

يراعـى تنفيـذ النشـاط العملـي علـى شكل .  2
مجموعات وليس العرض.

ـص .  3 لتفحّ وقتًـا  المتعلّـم  يُعطـى  أن  يراعـى 
إلـى  ـل  للتوصّ الجـدول  وحـلّ  األحجـار 

المفاهيم العلمية.

كوراندوم عاج كهرمان مالكيت العيّنة
وجه المقارنة

طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي (طبيعي - غير طبيعي)
غير عضوي عضوي عضوي غير عضوي (عضوي - غيرعضوي)
معدن ليس معدنًا ليس معدنًا معدن ا معدن - ليس معدنً

يتميّز بالظاهرة 
النجمية نادر أحيانًا تحوي 

بقايا كائنات حيّة المخدش أخضر صفات أخر

أحجار كريمة ى هذه الموادّ؟ ماذا تُسمّ
ة معدنية أو طبيعية أو عضوية تتميّز األحجار الكريمة هي مادّ

لها ذات تركيب كيميائي  ة تحمّ بجمال ألوانها وأشكالها وندرتها وقوّ
ي ثابت وبناء ذرّ

فها عرّ

 
 

 

 
 

163

(96) 

       
      .   
 .        

.         
        

  

             
.      

 

    (   - )
    (  - )
      - 
     
       

 

Gemstones áªjô dG QÉéMC’G

á°ù«ØædG ¿OÉ©ªdG



241

 QÉéMCÓd áeÉ©dG ¢üFÉ°üîdG
áªjôμdG

G
G

1  . 
2  . 
3  . 
4  . 

بعـض األحجـار مقلَّـدة، اِحـذر عند 
شرائها.
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كال.
القيراط.

1 قيراط = 200 مللّجرام.
1 جرام.
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ما هي طرق صناعة األحجار الكريمة المقلَّدة؟.  1
- االلتحام باللهب.

- اإلذابة والتدفّق.
ا من طرق قطع األحجار الكريمة..  2 د بعضً عدِّ

ج. - قطع مدرَّ
- قطع مختلَط.

ف. - قطع مزخرَ

ناقِش زمالءك حول بعض األحجار الكريمة وفوائدها لإلنسان.
اِستخداماته الحجر الكريم
المجوهرات الماس
ترصيع الحليّ الفيروز

حليّ وأكسسوارات النساء، صناعة 
المسابيح الكهرمان

أو أيّ إجابـة أخـر صحيحـة علميـا يذكرهـا المتعلّـم (مثـالً صناعة الساعـات وبعض 
المجوهرات واألجهزة الطبّية من الكوارتز والزيركون)

ا  ف على صفاتها، ثمّ اكتب تقريرً ـا منها، وتعرَّ ر بعضً رْ محـلّ بيع األحجار الكريمة وصوِّ زُ
عن الزيارة.

حسب إجابة المتعلّم.
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ـة الثانية: التفسير والتحليـل للصفات والسلوك والظواهر والعمليـات في الكائنات الحيّة  الكفايـة العامّ
ه. واألشياء غير الحيّة من خالل المالحظات والتفسير الموجَّ

الوحدة التعّلمية الثانية 
ا�حجار الكريمة

áªjôμdG QÉéMC’G ¢üFÉ°üN
Characteristics of gems

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يستكشف االختالف في صفات 
األحجار الكريمة الحقائق اِستكشاف االختالف في صفات 

األحجار الكريمة

يربط بين ندرة الحجر الكريم 
وقيمته االقتصادية القيم وعي الرابط بين القيمة الثمينة 

لألحجار الكريمة ومد توافرها

يعبّر عن طرق استكشاف مصادر 
األحجار الكريمة في الوطن 
العربي من خالل استخدام 

بة  المهارات والمعرفة المكتسَ
ة الدراسات االجتماعية  في مادّ
وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
بمصادر األحجار الكريمة في 

الوطن العربي من خالل استخدام 
بة  المهارات والمعرفة المكتسَ
ة الدراسات االجتماعية  في مادّ
وتكنولوجيا االتّصال والمعلومات
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األرض والفضاء (األحجار الكريمة) الوحدة
خصائص األحجار الكريمة العنوان

تنفيذ األنشطة، االستقصاء واالستكشاف، المالحظة، االستنتاج، 
تسجيل البيانات وتنظيمها مهارات التعلّم

(1) إلى (2) عدد الحصص
ة الثانية: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

كِرت في الكفاية األولى.*  مراعاة بنود األمن والسالمة التي ذُ
يمكـن التمهيـد للـدرس من خـالل األسـئلة التمهيديـة الموجودة في الـدرس في كتـاب المتعلّم * 

ا  ا مـن األحجار الكريمة تختلف في قيمتهـا االقتصادية، ونالحظ أيضً وتذكيرهم بأنّنا نشـاهد عددً
أحجـار الياقـوت في الشـكل اآلخـر، وعلى الرغـم من أنّ هـذه األحجار مـن نوع واحـد إالّ أنها 
ـا تختلف في قيمتهـا االقتصادية، وكذلك تختلف في صفاتها، فمـا السبب في ذلك؟ وما هي  أيضً

الخصائص الفيزيائية لألحجار؟
عند دراسة الخواصّ الفيزيائية يمكن استرجاع مفاهيم هذه الخواصّ من وحدة المعادن.* 
ة الدراسـية باعتبارهما يقاسـان في استكمال ما تمّ *  نشـاطا القيم واالرتباط يتمّ إجراؤهما في الحصّ

تناوله في نطاقي العمليات والحقائق.
د *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبر أحـد الروافد المهمّ النشـاط المنزلي يُ

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. من مد تحقّ
ز المتعلّمين على االستكشاف.*  يجب على المعلّم طرح أسئلة تمهيدية تحفّ
ف المتعلّم في هذا الدرس على الخواصّ الفيزيائية لألحجار الكريمة.*  سيتعرّ
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يحوي الدرس:* 
الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
- مالكيت، فيروز، ياقوت

- مقياس موهس
-  األشكال البلّورية للمالكيت 

والفيروز والياقوت

- التفكير الناقد
- التعاون
- االتّصال

- الثقافة اإلعالمية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المرونة

- المهارات االجتماعية

- الندرة
- الصالدة

- الوزن النوعي
- البريق

األسئلة األساسية
ما الخواصّ الفيزيائية لألحجار الكريمة؟

ما هي الخواصّ الفيزيائية للمعادن؟
ما المقصود بكلّ من الصالدة، المخدش، اللمعان، الوزن النوعي؟
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مالحظات للمعلّم تراعى عند تنفيذ النشاط:
يمكـن اسـتخدام األحجـار المذكـورة فـي .  1

النشـاط أو أيّ عيّنـات أخـر مشـابهة لهـا 
ف المتعلّـم على  فـي الخـواصّ لكـي يتعـرّ

الخواصّ الفيزيائية لألحجار الكريمة.
تُقـاس الصـالدة بخـدش حجـر كريـم غيـر .  2

معـروف  آخـر  بحجـر  الصـالدة  معـروف 
موهـس  مقيـاس  اسـتخدام  أو  الصـالدة، 
(وهـو متوفّر في المختبـرات ترتّب المعادن 
فيه حسـب الصالدة مـن األقل إلـى األعلى 
صالدة) أو يمكن استخدام األظافر (صالدتها 
2.5) والعملـة النحاسـية (صالدتهـا 3.5) 
ا  ومـن األدوات التي يمكن اسـتخدامها أيضً
المساميـر (صالدتهـا 4.5) وكذلـك المبرد 
النحاسـي (صالدتـه 5.5) وكذلـك يمكـن 

استخدام لوح المخدش (صالدته 6.5).
الياقوت الفيروز المالكيت العيّنة

وجه المقارنة
أحمر أزرق أخضر اللون
زجاجي شمعي حريري البريق

صلد (9) صلد (7) قليل الصالدة (4) الصالدة

له نظام بلّوري سداسي له نظام بلّوري ثالثي له نظام بلّوري أحادي 
الميل الشكل البلّوري
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ة األطراف، تعامَل معها بحذر. بعض األحجار الكريمة حادّ

ة من األحجار الكريمة؟ لماذا؟ عتبَر الذهب والفضّ هل يُ
بسبب توافرها وسهولة تشكيلها وصياغتها.

تتوفّر في السوق المحلّي أنواع مختلفة من األحجار الكريمة، منها اللؤلؤ الطبيعي والكوارتز 
عتبَر األعلى قيمة؟ اُذكر السبب. ح أيا منها يُ والمالكيت. وضِّ

د  أغلـى األحجار الكريمة هـو اللؤلؤ وذلك بسبب ندرته، كما توجـد عوامل أخر تحدّ
سعر كلّ من الكوارتز والمالكيت وهي النقاء والحجم والمقطع.

اِبحث في الشبكة العنكبوتية عن أهمّ مصادر األحجار الكريمة في الوطن العربي.
حسب إجابة المتعلّم.
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Earth and Space ا�رض والفضاء

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

الوحدة التعّلمية الثانية 
ا�حجار الكريمة

áYÉæ°üdGh áªjôμdG QÉéMC’G
Gems in industry

معايير المنهج 
المتعّلم قادر على أن: الكفايات الخاّصة

يبيّن باالستكشاف استخدامات 
األحجار الكريمة في مجاالت 

مختلفة
العمليات اِستكشاف استخدامات األحجار 

الكريمة في مجاالت مختلفة

يستكشف استخدامات األحجار 
الكريمة في الكويت الحقائق اِستكشاف استخدامات األحجار 

الكريمة في الكويت

ا معلّالً مخاطر استنزاف  يتّخذ قرارً
األحجار الكريمة من األرض القيم

اِتّخاذ قرار بشأن خطر استنزاف 
األحجار الكريمة وشبه الكريمة 

واألحجار العضوية

يعبّر عن طرق استكشاف التقليل   
من استنزاف األحجار الكريمة في 
الوطن العربي من خالل استخدام 
بة في  المهارات والمعرفة المكتسَ

ة اللغة العربية مادّ

الربط

ة  التعبير عن الحقائق الخاصّ
للتقليل من استنزاف األحجار 
الكريمة في الوطن العربي من 

خالل استخدام المهارات والمعرفة 
ة اللغة العربية بة في مادّ المكتسَ
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األرض والفضاء (األحجار الكريمة) الوحدة
األحجار الكريمة والصناعة العنوان

تنفيذ األنشطة، االستقصاء واالستكشاف، المالحظة، االستنتاج،
تسجيل البيانات وتنظيمها مهارات التعلّم

(1) إلى (2) عدد الحصص
ة الثالثة: إرشادات وتوصيات عند تناول الكفاية العامّ

كِرت في الكفاية األولى.*  مراعاة بنود األمن والسالمة التي ذُ
ة الدراسية باعتبارهما يقاسان في استكمال ما تمّ تناوله *  نشاطا القيم واالرتباط يتمّ إجراؤهما في الحصّ

في نطاقي العمليات والحقائق.
د من *  ة للمعلّم كأداة لقياس المعيار يُمكن اسـتخدامها للتأكّ عتبَر أحد الروافـد المهمّ النشـاط المنزلـي يُ

ق المعيار لد المتعلّمين فيجب عدم إهماله. مد تحقّ
يحوي الدرس:* 

الموادّ والخامات مهارات القرن 21 المفردات الرئيسة
- أواني طهي نحاسية - التفكير الناقد

- التعاون
- االتّصال

- الثقافة التكنولوجية
- القيادة

- الثقافة المعلوماتية
- المهارات االجتماعية
األسئلة األساسية

ما هي استخدامات األحجار الكريمة؟
ية األحجار الكريمة للصناعة؟ ما أهمّ

ما خطورة استنزاف األحجار الكريمة من األرض؟
ما طرق ووسائل ترشيد استخدام األحجار الكريمة؟
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áYÉæ°üdGh áªjôμdG QÉéMC’GG

اِسـتخدام  المعلّـم  بإمكـان  الـدرس  بدايـة  فـي 
إسـتراتيجية KWL لمعرفـة خلفيـة المتعلّـم حول 
الدرس وكذلك يمكن االستعانة باألسئلة التمهيدية 

المذكورة في مقدمة الدرس.

áYÉæ°üdGh áªjôμdG QÉéMC’GG

1  . 
 

2  . 
 

3  . 
4  . 

 

نظِّـف األحجـار الكريمة مـن الغبار 
العالق عليها والرطوبة ألنها قد تؤدّي 

إلى تغيّر ألوان بعض األحجار.
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المجوهـرات وأدوات الزينـة، المسابيـح، 
رؤوس حفر آبار البترول.

الياقوت، الماس، الفيـروز، الزبرجد، العقيق، 
اللؤلؤ.

ال، األسعار مختلفة.
ة عوامـل منهـا النقاء،  يرجـع السبـب إلى عـدّ

القطع، اللون، الحجم.
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اُذكر اسـتخدامات أخـر لألحجار 
الكريمة.

عالج بعـض األمـراض / الحصول 
األوانـي  صناعـة   / الطاقـة  علـى 

المنزلية.

اِبحث في شبكة اإلنترنت عن عملية 
قتل الفيلـة في أفريقيا وتجارة العاج، 
د التدابير الوقائيـة التي يجب  ثمّ حـدِّ
اتّخاذها للتقليل من استنزاف العاج.

حسب إجابة المتعلّم.

ا عـن طـرق التقليل من  اُكتـب تقريرً
فـي  الكريمـة  األحجـار  اسـتنزاف 

الوطن العربي.
حسب إجابة المتعلّم.
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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استخالص النتائج
Draw conclusions
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
ل: السؤال األوّ

1  . 
2  . 

 
السؤال الثاني: 

 
السؤال الثالث: 

  
 

السؤال الرابع: 
1  . 
2  . 

السؤال الخامس: 
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الياقوت (الكوراندوم).

كهرمان حجر كريم عضوي والبقية معادن.
العـاج ألنّه حجـر كريم عضوي بينمـا البقية 

أحجار كريمة ثمينة.

ـر أحدهما دليل  يـن ببعضهمـا وتكسّ حـكّ الفصّ
على أنّ صالدة الفصّ األصلي أعلى.

البيريت.
ألنّ الوزن النوعي للبيريت أكبر.

ا كريمة ألنّ  ال تُعتبَر جميع المعادن أحجارً
لألحجار الكريمة بعض الخصائص الفيزيائية 

ة التي قد ال توجد في بعض المعادن  الخاصّ
مثل النقاء والصالدة والقطع فالتلك معدن 

ولكنّه ليس من األحجار الكريمة.
نها  واألحجار الكريمة تختلف في طريقة تكوّ

فبعضها أصله عضوي من النباتات والحيوانات 
فال يمكن اعتباره من المعادن مثل اللؤلؤ 

والكهرمان والعاج.
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ة معدنيـة أو طبيعيـة أو عضويـة تتميّـز بجمال  األحجـار الكريمـة Gemstones: هـي مـادّ
ي ثابت. لها، وهي ذات تركيب كيميائي وبناء ذرّ ة تحمّ   ألوانها وأشكالها وندرتها وقوّ

ل، ألوانها  األحجار الثمينة Precious stones: أحجار عالية الصالدة، شديدة التحمّ
اب. ابة ولها بريق متألّق جذّ  جذّ

ابـة، ليسـت  األحجـار شـبه الكريمـة Semi-precious stones: أحجـار لهـا ألـوان جذّ
 ذات قيمة تجارية، وذلك لقلّة صالدتها أو لشفافيّتها أو لوفرتها.

اإلزاحـة Displacement: هـي أقصـر مسافـة بيـن نقطتـي البدايـة والنهايـة وفـي خـطّ 
 مستقيم.

ة طويلـة ورفيعـة وخيطيـة الشـكل تتميّـز بالمرونـة، ويمكـن  األليـاف Fiber: هـي مـادّ
 غزلها على شكل خيوط وأنسجة.

األحجـار العضويـة Organic stones: هـي نواتـج عمليـات عضويـة تقوم بهـا النباتات 
 والحيوانات.

نتَج  األحجـار الصناعيـة lndustrial stones: هـي أحجـار ليسـت ذات أصـل طبيعـي، تُ
  في المعامل، لها التركيب الكيميائي والبلّوري نفسه والخواصّ الفيزيائية نفسها للحجر 

الكريم.
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األحجـار المقلَّـدة Imitation stones: هـي منتَجات صناعية من الزجاج أو البالسـتيك 
لت لتقليـد األحجار الطبيعيـة والصناعية في اللـون والمظهر  كِّ نِعـت وشُ   أو غيرهـا، صُ

الخارجي، من دون أن تملك أيا من خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

االنتخـاب الصناعـي Artificial selection: هـي العمليـة التـي يتـمّ فيهـا اختيار صفات 
 مرغوبة ونقلها لألجيال.

طريـق عـن  انتقاؤهـا  تـمّ  ريـة  تطوّ تغيّـرات   :Natural selection الطبيعـي  االنتخـاب 
 الطبيعة بشكل مستمرّ ومنتظم وغير عشوائي.

ف على المعادن. ا على التعرّ األوجه البلّورية Crystal faces: كلّها أو بعضها يساعد كثيرً

مـن  ن  تتكـوّ مختلفـة،  بصـور  التشـكيل  سـهلة  ة  مـادّ  :Plastic (اللدائـن)  البالسـتيك 
 سالسل تُدعى البوليمرات.

البويضـة Ovule: خليـة كرويـة الشـكل ذات حجـم كبيـر نسبيـا، تحـوي نواتهـا نصـف 
ا). ة الوراثية (23 كروموسومً  المادّ

البلمـرة Polymerization: هـي تفاعـل كيميائـي ينتـج عـن اتّحـاد أعـداد كبيـرة مـن 
ا ذي كتل موليّة  ن جزيئًا ضخمً ى المونمرات، لتكوّ   جزيئات صغيرة (وحدات بنائية) تُسمّ

ى البوليمر. كبيرة يُسمّ

ا  بلمـرة اإلضافـة Addition polymers: هـي عبـارة عـن تفاعـالت يضـاف فيهـا عـددً
ا من جزيئات األلكين.  كبيرً
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عـن تنتـج  بوليمـرات  عـن  عبـارة  هـي   :Condensation polymers التكاثـف  بلمـرة 
 انفصال جزيء ماء أو جزيء آخر صغير إلى جانب البوليمر.

التعديـن Mining: هـو اسـتخالص المعـادن القيّمـة، أو أيّ مـوادّ جيولوجيـة أخـر من 
 جوف القشرة األرضية.

ل  ا) عندما يحوّ ء (أي يصدر ضـوءً ـف المعـدن بأنّه متضوّ ء Luminescence: يوصَ التضـوّ
ة السينية إلى  ة فوق البنفسجيـة أو األشعّ   أشكـال الطاقة المختلفة، مثـل الحرارة واألشعّ

ضوء يختلف عن لونه األصلي.

نـات مخاليـط ممتزجة  التقطيـر التجزيئـي Fractional distillation: عمليـة فصـل مكوِّ
 حسب درجة غليانها.

ة مقدارها نيوتـن واحد، عندمـا تزيح جسم ما  الجـول Joule: هـو الشـغل الذي تنجزه قـوّ
 في اتّجاهها مسافة متر واحد.

ـا بإفـراز سـائل غنـي  الحويصلتـان المنويتـان The seminal vesicles: غـدد تقـوم معً
ى السائل المنوي. يات يُسمّ  بالمغذِّ

كـة صغيرة جـدا مقارنـة بالبويضة، يحـوي الرأس  الحيـوان المنـوي Sperm: خليّـة متحرّ
ا). ة الوراثية (23 كروموسومً  نواة فيها نصف المادّ

تـان بيضويتـان تقعـان خـارج الجسـم، تقومـان بإنتـاج  الخصيتـان Two testicles: غدّ
  الحيوانـات المنوية، وهرمون التستوسـتيرون (هرمون الذكورة) المسؤول عن المظاهر 

ف بمظاهر البلوغ. الجنسية الذكرية، أو ما يُعرَ
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د عند  ف كمثـري الشـكل ذو جـدار سـميك، يتمـدّ الرحـم Uterus: عضـو عضلـي مجـوَّ
 نموّ الجنين، يتّصل من أعلى بقناة فالوب.

ـز إليهـا رمَ ة بإزاحـة جسـم مـا فـي اتّجاههـا، ويُ الشـغل Work: عمليـة تقـوم بهـا القـوّ
.W بالرمز 

ات المعـادن مرتَّبـة فـي شكل هندسـي  الشـكل البلّـوري Crystallized substance: ذرّ
ر في األبعاد الثالثة.  منتظم، ومتكرّ

الشفافية Transparency: القدرة على إنفاذ الضوء.

الصالدة Hardness: مقياس مقاومة المعدن للتآكل أو الخدش.

العقم Infertility: مرض يصيب جهاز التكاثر لد اإلنسان.

 تفرزان سـائالً قلويا يعمل على معادلة الوسـط في مجر :Cooper glands تـا كوبـر غدّ
بًا لمرور الحيوانات المنوية. ن وسطًا مناسِ  البول ليكوّ

ة البروستاتا Prostate gland: تفرز سائالً لتغذية الحيوانات المنوية. غدّ

أو  الجينـات  تركيـب  فـي  يحـدث  الـذي  ـئ  المفاجِ التغيّـر   :Mutation الطفـرة 
.  الكروموسومات، ويؤدّي إلى ظهور صفات جديدة لم تكن موجودة في الكائن الحيّ
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بنيـة فـي  التغيّـرات  حـدوث   :Chromosome mutation الكروموسـومية  الطفـرة 
  الكروموسوم أو عدده في خالل االنقسام الخلوي، وقد يحدث في أعداد الكروموسومات 

الجسمية أو ال 6556 جنسية.

م لقياس كتل األحجار الكريمة. القيراط Carat: مقياس يُستخدَ

ـز إليها  رمَ ـز في خـالل وحدة مـن الزمن ويُ ف بمقـدار الشـغل المنجَ القـدرة Power: تُعـرَ
.P بالرمز 

ة Force: هـي المؤثّـر الخارجـي الـذي يؤثّـر علـى األجسـام، فيغيّـر حالة سـكونها  القـوّ
 أو حركتها.

اللمعان (البريق) Luster: قدرة سطح المعدن على عكس الضوء.

تـان حجـم الواحـدة منهمـا بحجـم ثمـرة الجـوز، ويقـع  المبيضـان The ovaries: غدّ
 المبيضان أسفل التجويف البطني إلى الجهة الظهرية على جانبي الحوض.

قناتـا فالـوب Fallopian tubes: عبـارة عـن قناتين عضليتيـن مبطَّنتيـن كلّ واحدة منهما 
  بأهداب، تبدأ كلّ منهما بفتحة قمعية ذات زوائد إصبعية، تصل ما بين المبيض والرحم.

المخـدش Scratch: لـون مسحـوق المعـدن الناعـم الـذي يمكـن أن ينتـج مـن حـكّ 
 المعدن على السطح غير الالمع للوح من الخزف األبيض.
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ي داخلي  ة صلبـة ذات بنـاء ذرّ ة المتبلّـرة Crystallized substance: هـي كلّ مـادّ المـادّ
 منتظم.

ه. المتانة Tenacity: مقاومة المعدن للكسر أو التشوّ

نـت بصـورة طبيعيـة ولها  ة صلبـة غيـر عضويـة تكوّ المعـادن Minerals: عبـارة عـن مـادّ
د.  نظام بلّوري مميَّز وتركيب كيميائي محدَّ

بات الهيدروكربونية. ف بالمركَّ بات كيميائية عضوية تُعرَ النفط Oil: خليط لمركَّ

د به درجة الصفاء في الحجر. النقاء Purity: يُقصَ

خـارج  إلـى  التكويـن  حديـث  نفـط  اِنتقـال   :Primary migration ليـة  األوّ الهجـرة 
 صخور المصدر.

الهجـرة الثانويـة Secondary migration: اِنتقـال النفـط إلى المصائد القريبـة أو أماكن 
ع.  التجمّ

نـه فـي صخـور المصـدر  هجـرة النفـط Oil migration: اِنتقـال النفـط مـن مناطـق تكوّ
.  حيث الضغوط المرتفعة إلى المكمن حيث الضغط األقلّ

ز في خالل وحدة الزمن يساوي واحد جول. الوات Watt: هو مقدار الشغل المنجَ
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المهارةالشعارالمهارةالشعار

اُكتبعنوان الدرس

ي والتشويق فكرةالتحدّ

اِسمعنشاط عملي

راستخالص النتائج فكِّ

القيم الشخصيةفيلم تعليمي

رة ة مصوّ األمن والسالمةقصّ

النشاط التطبيقي أنشد
المنزلي

اِنسخ واكتباُرسم

إعادة تدويرأقرأ ألتعلّم

التعبير اللفظيماذا تعلّمت
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المهارةالشعارالمهارةالشعار

رتِّبالقصّ

الربط مع اللغة 
اإلنجليزية

الربط مع التربية 
اإلسالمية

لالتركيب التأمّ

صنِّفالربط مع الرياضيات

ل ماذا تتوقّع أُحوّ

المناقشة والحواراِبحث

الحفظأعطِ أو هات

ل أدواتتأمّ

د الربط مع عدِّ
االجتماعيات

ح الربط مع وضِّ
القرآن الكريم
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المهارةالشعارالمهارةالشعار

اُنظرالحركة

بة التحاليل أو االستنتاجالنتائج المترتّ

الربط مع اللغة 
العربية

البحث في وسائل 
التكنولوجيا

الربط مع التربية معلومات إثرائية
الموسيقية

ن أشغال يدويةلوِّ

الربط مع التربية 
الفنيّة

نشاط إضافي 
(إثرائي)
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