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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن يكونـوا قادريــن علــى
تمثيــل عمليتـ ّـي الهضــم والتنفــس فــي جســم ال�إ نســان باســتخدام التجربــة العمليــة ،و �إعــداد وجبــة
غذائيــة متوازنــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

ِ
المجموعات الغذائ ّية و�أهميتها عملياً.
•التع ّر َف �إلى
•�إعداد وجبة غذائ ّية متوازنة.
•استنتاج �أهم ّية الهرم الغذائي من خلال الصور.
•تطبيق طرقاً مختلفة لحفظ ال�أغذية.
•التع ّر َف �إلى مفهوم عمل ّية الهضم ومراحلها من خلال الصور.
•التع ّرف �إلى الجهاز الهضمي والجهاز التّنفسي من خلال الصور.
•ممارسة سلوك ّيات للحفاظ على �أجهزة الجسم.

الدّرس ال�أ ّول :المجموعات الغذائ ّية
ِ
المجموعات الغذائ ّية
نشاط( :)١أ�هم ّي ُة

الصور ال�آتية و�أتع ّر ُف �إلى �أهم ّية المجموعات الغذائ ّية:
•�أت�أ ّمل ّ

طاقة فورية

طاقة للقيام
بمجهود كبير
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المساعدة على
النّمو ،وتعويض
ال�أنسجة التّالفة

الوقاية من
ال�أمراض

السابقة.
كتب �أهم ّية ك ّل مجموع ٍة من المجموعات الغذائ ّية ّ
�أ ُ
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المجموعات الغذائ ّية
تقسم الى

�أغذية الطّاقة
تقسم �إلى

السكريات
ّ
والنّشويّات
تكثر في

و

�أغذية البناء
تتضمن

الدّهون
وال ّزيوت

تكثر في

البروتينات
تكثر في

السابق.
�أكتب ثلاث ُجمل تُ ّعبر عن المخطّط ّ
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و

�أغذية الوقاية
تقسم �إلى

الفيتامينات
تكثر في

ال�أملاح
المعدنية
تكثر في

الدّرس الثّاني :الغذاء المتوازن
الغذائي
نشاط( :)١الهَ َر ُم
ُّ
جيب عن ال�أسئلة التي تليها.
•�أت�أ ّمل ّ
الصورة ال�آتية ،ثم �أ ُ
�أغذية طاقة
(الدّهون والزيوت)
�أغذية بناء
�أغذية وقاية
�أغذية طاقة
(السكريات والنّشويات)
ّ

الصورة �أعلاه.
1.1ماذا نُس ّمي الشّ كل في ّ
الغذائي؟ لماذا؟
2.2ما �أكب ُر مجموع ِة غذا ٍء في الهرم
ّ
3.3ما �أصغ ُر مجموع ِة غذا ٍء في الهرم الغذائي ؟
4.4ما المجموعة الغذائ ّية التي يحتاجها جسم ال�إ نسا ُن بكم ّي ٍ
ات معتدلة؟
5.5ماذا نستفي ُد من ترتيب المجموعات الغذائ ّية على شك ِل َه َر ٍم ؟
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ُ
حفظ ال�أغذية
الدّرس الثّالث:
ُ
نشاط(:)1
طرق ِح ْف ِظ ال�أغذية
اشترى خال ٌد كم ّية من ال�أغذية ليستخدمها طوالَ شه ِر رمضان ال ُمبا َرك.
تتلف.
ه ّيا ُ
نقترح على «خالد» طرقاً لحفظ هذه ال�أغذية ل�أطول فتر ٍة ممكن ٍة دون �أ ْن َ
•�أت�أ ّم ُل الشّ ك َل ال�آتي:

تُ ْحف ُ
َظ بــطرق

تُ ْحف ُ
َظ بــطريقة
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تُ ْحف ُ
َظ بــطريقة

ناقش �أفرا ّد مجموعتي في ِ
طرق ِح ْف ِظ ال�أطعم ِة في الشّ ك ِل �أعلاه
� .١أ ُ
ِ
ستنتج طرقَ
حفظ ال�أطعمة ،و�أكتبها.
� .٢أ ُ
السابق ِة.
� .٣أ ُ
قترح طرقاً �أخرى لحفظ ال�أطعم ِة ّ
� .٤أع ّد ُد ال�أطعم َة المحفوظ َة في بيتنا.

نشاط(� :)٢أنتبه
الصور ال�آتية:
•�أعلّ ُق على ّ
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المهمة التعليمية:
أ�صمــم مجســم ًا يعــرض طــرق حفــظ ال�أطعمــة المختلفــة بطريقــة جذابــة وملفتــة موضحـ ًا
مــن خلالــه المجموعــة الغذائيــة التــي تنتمــي اليهــا تلــك ال�أطعمــة و أ�هميتهــا ومقترح ـ ًا
طرقـ ًا أ�خــرى لحفظهــا.
أ�داة التقويم :سلم تقدير لفظي

المعايير

م
س
ت
و
ى
أ
ا
ل
�
داء

تناسب التصميم مع موضوع المهمة
جمال التصميم من حيث الشكل والاخراج
تسليم التصميم بالوقت المحدد
يحــدد المجموعــة الغذائيــة التــي تنتمــي اليهــا ال�أطعمــة
المدرجــة بالتصميــم
يوضح �أهمية كل مجموعة غذائية بلغة علمية سليمة
يقترح طرقاً �أخرى لحفظ ال�أطعمة

ممتاز جيد جداً جيد متوسط

الهضمي
الدّرس ال ّرابع :الهَ ْض ُم والجها ُز
ُّ
نشاط( :)١الهضم

يتم تقطيعها

يتم هرسها
وطحنها
ليسهل
امتصاصها

عمل ّيـ ُة تحـ ّو ِل الطّعــا ِم مــن ِق َطـ ٍـع كبيــر ٍة �إلــى قطــع صغيــرة ثم �إلــى مواد َيسـ ُه ُل امتصاصها
في جسم ال�إ نسان تُس َمى

الم ِعدة
نشاط( :)٢عمل ّي ُة الهض ِم في َ
�أحض ُر ما ي�أتي:
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2

1

ــع ِق ْط َعــة البســكويت
�أق ِّط ُ
قطــع صغيــرة.
�إلــى
ٍ
3

يمون.
�أعص ُر اللّ َ
�أنتبه عند
استخدام
ال�أدوات
الحا ّدة
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ضــع عصيــ َر اللّ ِ
يمــون فــي
�أ ُ
ضيف
كيـ ِ
س البلاســتيك ،و�أ ُ
عليــه البســكويت المق َّطــع.
�	.5أ ُ
ُ
يحدث للبسكو ْي ِت ،و�أصفه:
لاحظ ما

�أضغـ ُ
ـط علــى الكيــس
بر ْفــقٍ .

تنفيذ الخطو ِ
�	.٦أعي ُد َ
ات السابق ِة نفسها مع الموز.
ستنتج أ� َّن عملية الهضم في المعدة تتم بمساعدة:
أ�
ُ
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نشاط(:)3

الهضمي
الجها ُز
ُّ

•�أ ِ
الهضمي� ،أو صور ًة له كما في الشّ كل ال�آتي:
نموذج الجهاز
حض ُر
َ
ّ
جيــب عــن
•�أت�أ ّمــ ُل ّ
الصــور َة �أعــلاه ،ثــم �أ ُ
ال�أســئلة ال�آتيــة:
البلعوم
الفم
الصورة �أعلاه؟
1.1ما اس ُم الجهاز في ّ
المريء

المعدة

الصورة �أعلاه؛
�2.2أكتـ ُـب �أســما َء �أجزا ِء الجها ِز فــي ّ
،
مرتبـ ًة مــن :الفــم،
 ،والشرج.
،

ال�أمعاء الغليظة

ال�أمعاء الدّقيقة

الشّ رج

•�أ ُ
الصور ال�آتية:
لاحظ ُّ

الهضمي
قات الجهاز
نشاط(ُ :)4م ْل َح ُ
ّ
الكبد

.١
البنكرياس

كتــب �أســما َء ُملحقــات
�أ ُ
الهضمــي.
الجهــا ِز
ّ

.٢
.3

الهضمي تُ ْف ِر ُز مواد تساع ُد في
لحقات الجهاز
ستنتج أ�نُ :م
أ�
ُ
ُ
ّ
عمل ّية
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•�أكمل المخطّط ال�آتي:
الجهاز الهضمي
يتك ّون من
القناة الهضمية
َت َتك ّون من

َت َتك ّون من

و

و

و

و

و
و
و
و
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ملحقات القناة الهضمية

نشاط( :)5رحل ُة ال ّطعام
�1.1أنــا لقم ـ ُة طعــا ٍم ،تبــد�أ رحلــة هضمــي مــن
ـث يتــم تقطيعــي وطحنــي بواســطة
الف ـ ّم حيـ ُ
ال�أســنان ،ومــن ثــ ّم يتــ ُّم مزجــي باللّعــاب
وتقليبــي باللّســان.
2.2ث ـ ّم �أنتق ـ ُل �إلــى البلعــو ِم ،ومنــه �إلــى المــريء
الــذي يدفعنــي �إلــى المعــد ِة.

ـث بعدهــا فــي المعــدة ليســتمر هضمــي،
�3.3أمكـ ُ
وتحويلــي �إلــى ســائلٍ.

4.4تكتمــل عمل ّيـ ُة هضمــي فــي ال�أمعــاء الدّقيقــة
ـاس،
بمســاعدة م ـواد يفرزهــا الكب ـ ُد والبنكريـ ُ
ويتـ ُّم امتصــاص الجــز ِء المفيـ ِد منّــي.
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5.5ينتقــ ُل مــا تب ّقــى منّــي دون هضــ ٍم �إلــى
ص
ال�أمعــا ِء الغليظـ ِة التــي تعمـ ُل علــى امتصــا ِ
المــا ِء ،و �إفـراز مــا ّدة مخاطّيــة لســهولة �إخـراج
الفضــلات.

ـروج الفضـ ِ
الصلب ـ ِة
ـلات َّ
 6.6تنتهــي رحلتــي بخـ ِ
مــن فتح ـ ِة الشــرج.

أ�ستنتج مراحل عملية الهضم ال�أربعة:
1.1
2.2
3.3
4.4
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نشاط( :)6أ�تع ّرف إ�لى أ�سناني و أ�عدّها
السادسة
ال�أسنان اللّبنية (المؤقتة) عند ال ّطفل في سن ّ

حسب مجمو َع ال�أ ِ
سنان
•�أت�أ ّم ُل ّ
الصور َة المجاورة ،ثم �أ ُ
اللّبن ّي ِة (المؤقّتة) عن َد ال�أ ِ
السادسة.
سن ّ
طفال في ِّ
1.1مجمو ُع ال�أ ِ
سنان اللّبن َّي ِة (المؤقّتة) يساوي:
سناً

قواطع =
�أنياب+
�أضراس+
 .٢لماذا ُسم ّي ْت ال�أسنان اللبن ّي ِة بال�أسنان المؤقتة؟
ال�نسان البالغ
ال�أسنان الدّائمة عند إ

حسب عد َد ال�أ ِ
سنان الدّائم ِة عند ال�إ نسان البالغ.
•�أت�أ ّم ُل ّ
الصور َة �أعلاه ،ثم �أ ُ
سنان عن َد ال�إ ِ
1.1عد ُد ال�أ ِ
نسان البالغ يساوي:
�أضراس +

�أنياب +

قواطع +

ضواحك =

سناً
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الهضمي وسلامته
الدّرس الخامس :ص ّح ُة الجهازِ
ّ
نشاط(:)١

مشكلات جهازي الهضمي

•�أ ُ
الصور ال�آتية و�أعلِّق:
لاحظ ّ

الهضمي
قترح طرقاً للمحافظة على جهازي
•� أ ُ
ّ
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نشاط( :)٢سلوكي وص ّحتي
الهضمي بوضع �إشاره في
السلوكيّات ال�إ يجابيّة حولَ سلام ِة الجهاز
•�أختار ّ
ّ
�أتناولُ البوظ َة بع َد الطّعا ِم
�أبد�أ باسم الله.
الساخنِ مباشرةً.
ّ

.

دون غسلها.
�آك ُل الفواكه َ

التماريــن
مــارس
َ
�أ ُ
الرياض ّيــ َة .

يدي قب َل ال�أكلِ،
�أغس ُل َّ
وبعده.

�أتنــاولُ طعامــي
ـب.
و�أنــا �ألعـ ُ

الصلبة ب�أسناني.
�أكس ُر ال�أشيا َء ّ

�أهت ُّم بنظافة �أدوات
الطّعام التي �أتناول بها.

�أكث ـ ُر مــن شــرب المشـ ِ
ـروبات
الغازيّــة.

ِ
الحركات
�أتجنّ ُب
العنيفة بع َد ال�أكل.

�أكث ُر من ِ
تناول ال�أطعمة التي
تحوي على الدّهون.

�أهت ُّم بنظاف ِة فمي و�أسناني.

�أمضغ طعامي جيداً.

�أكثر من تناول الوجبات
السريعة.
ّ
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التنفسي
السادس :الجها ُز
الدّرس ّ
ُّ
نشاط( :)١أ�جزا ُء الجهاز ال َت َن ُّفسي

جيب عن ال�أسئلة:
•�أت�أ ّم ُل الشّ كل ال�آتي ثم �أ ُ

البلعوم

ال�أنف
الحنجرة
القصبة الهوائية
الرئتان
عضلة الحجاب الحاجز

نفسي بالتّرتيب؟
�1.1أ ُ
كتب �أجزا َء الجهاز التّ ّ
2.2ما الذي يقو ُم بحماي ِة الرئتين؟
نفسي؟
3.3ما �أهم ّية الجهاز التّ ّ
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نشاط( :)٢رحلة الهواء في جسمي
التنفسي:
•ه ّيا َنتتَّبع معاً رحلة الهواء عبر جهازي
ّ
�1.أدخ ُل �إلى ال�أ ِ
نف فيقو ُم بترطيبي وتنقيتي من ال ُغبار.
الصغيرة والغشاء المخاطي.
من خلال الشّ عيرات ّ

� 2.أنتق ُل �إلى البلعو ِم الذي ينظّ ُم دخولي �إلى ال ُح ْنجر ِة.

3.تُس ّه ُل الحنجر ُة دخولي �إلى القصبة الهوائ ّية.

�4.أم ُّر عب َر القصب ِة الهوائ ّية �إلى الرئتين.
5.تقــوم الرئتــان بعمل ّيــة تبــادل الغــازات بينــي وبيــن
الـدّم حيــث يتــم �إدخــال ال�أكســجين �إلــى الـدّم،
و �إخــراج غــاز ثانــي �أكســيد الكربــون وبخــار
المــاء.
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• َبعد َت َت ّبع رحلة الهواء في الجهاز التّن ّفسي هيا نكم ُل الخارط َة
المفاهيم ّي َة ال�آتي َة-:
الجهاز التنفسي
يتكون من
و
تقوم بـ

البلعوم
تقوم بـ

و

و
تقوم بـ
�إيصال الهواء
الى القصبة
الهوائ ّية

و
تقوم بـ

الرئتان
تقوم بـ

تسهيل دخول
الهواء الى
الرئتين

سي بالترتيب.
�أٌلخّ ُ
ص في دفتري رحل َة الهوا ِء في جهازي التّن ّف ّ

نشاط( :)٣آ�ل ّي ُة التنفس
1.نُحضر قارورةٌ ،ونقص قاعدتها بوساطة المقص.
2.نثبّ ُت �أنبوباً على شكل ( )عند ف ّوهة القارورة.
3.نُحض ُر بالون ْين ،ونث ّبتهما عند نهاي ِة ك ّل �أنبوب.

ـت الغشــاء المطّاطــي
�4.أغلـ ُـق القــارورة بحيــث يكــون البالونــان داخلهمــا ،ث ـ ّم �أثبّـ ُ
ب إ�حــكا ٍم علــى القــارورة.
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المطاطي �إلى الخارج كما في الشّ كل ( �أ )
سحب الغشا َء
�5.أ ُ
َّ
ماذا �أ ُ
لاحظ؟
�6.أ ُ
اطي �إلى الدّاخل كما في الشّ كل( ب)
ضغط الغشا َء المطّ َّ
ماذا �أ ُ
لاحظ؟
�1.أت�أ ّم ُل الشّ كلين ال�آتيين ،و�أ ُ
وبين حرك ِة النّموذج
لاحظ التّشابه بينهما َ
في الحالتين (�أ ،ب).

عمل ّية الشّ هيق
عمل ّية ال ّزفير
السابقين (�أ ،ب) يع ّبر عن عمل ّية الشّ هيق؟ و�أيّهما يع ّب ُر عن عمل ّية ال ّزفير ؟
� .٨أ ّي النّموذجين ّ
� .٩أقار ُن بين عمل َّي ْتي الشّ هيق وال ّزفير من خلال الجدول ال�آتي:
�أوجه المقارنة

عملية الشهيق

عملية الزفير

حركة الهواء (دخول /خروج)
الصدري (يتّسع /يضيق)
القفص
ّ
الحجاب الحاجز (يرتفع /يهبط)
ُ
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التنفسي وسلامته
السابع :ص ّحة الجهاز
الدّرس ّ
ّ
العيش في بيئة صح ّي ٍة
نشاط( :)١من ح ّقي
ُ
اعتادت ديمة على ارتداء الك ّمامة عند الخروج من المنزل.

بِر�أيك ،ما سبب ارتداء ديمة الك ّمامة؟
�أقترح طرقاً �أخرى للوقاية من تل ّو ِث البيئة.
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المهمة التعليمية:
ال�نســان ال�آتيــة( الجهــاز الهضمــي،
أ�صمــم مجســم ًا يحاكــي أ�حــد أ�جهــزة جســم إ
الجهــاز التنفســي) مــن مــواد وخامــات البيئــة مرفق ـ ًا بملخص ـ ًا علمي ـ ًا بســيط ًا يتضمــن
ال�نســان مــع ذكــر أ�عضــاءه ووظيفــة كل عضــو وتقــدم
الحديــث عــن أ�هميتــه لجســم إ
مقترح ـ ًا للحفــاظ علــى ســلامته.
أ�داة التقويم :سلم تقدير لفظي

المعايير

م
س
ت
و
ى
أ
ا
ل
�
داء

ممتاز جيد جداً جيد متوسط

تناسب التصميم مع موضوع المهمة
جمال التصميم من حيث الشكل والاخراج
تسليم التصميم بالوقت المحدد
يتحدث عن �أهمية الجهاز في جسم ال�إ نسان
يحدد �أعضائه ووظيفة كل عضو بلغة علمية سليمة.
يقترح طرقاً للمحافظة على سلامة الجهاز
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أ�سئلة الوحدة
السؤال ال�أول� :أكم ُل الجدولَ ال�آتي-:
ّ
الصورة
ّ

اسم العضو المشار
بالسهم
�إليه ّ

الوظيفة

اسم الجهاز

السؤال الثانيَ :م ْن �أنا ؟
ّ
 1.1المجموعة الغذائ ّي ُة التي تم ُّد الجس َم بالطّاق ِة ،وال�إ فر ُ
اط في تناولها يؤ ّدي �إلى
)
السمنة( .
ُّ
)
(
2.2المجموع ُة الغذائ ّي ُة التي تقي الجسم من ال�أمراض.
)
3.3المجموع ُة الغذائ ّي ُة التي تساع ُد على بنا ِء الجس ِم والتئام الجروح( .
الســؤال الثالــث� :أخبـ َر عمــر �أختــه جنــان ب�أنّــه يمكنــه الحصــولَ علــى جميــع العناصــر
ّ
الغذائيّــة مــن الفواكــه ،لكـ ّـن جنــان تعتقــد بـ�أ ّن عليــه تنــاول �أنـواع الغــذاء جميعهــا.
�أيّهما صحيح؟ ر�أي عمر؟ �أم ر�أ ُي جنان ؟
فس ُر �إجابتي.
�أ ّ
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السؤال الخامس� :أص ُل بين العمل ّية وما يناسبها من الجمل ال�آتية:
ّ
ُ
هبوط
الحجاب الحاجز
ل�أسفل

خروج الهواء غير
ُ
النقي من الجسم
ّ
ارتفا ُع
الحجاب الحاجز
ل�أعلى
اتسا ُع التجويف
ّ
الصدري
ّ

الشهيق

الزفير

ضيق التجويف
الصدري
ّ
النقي
دخولُ الهواء ّ
�إلى الجسم

السادس� :أقترح حلا ًّ للحالات ال�آتية:
السؤال ّ
ّ
س ال�أسنان.
الصغير يعاني من تس ّو ِ
�1.1أخوك ّ
السيارات قرب منطق ٍة سكن ّي ٍة.
2.2حرق �إطارات ّ
السمنة.
3.3والدك ُيعاني من ُّ
السابع� :أرت ُّب مراح َل عمل ّي ِة الهضم:
السؤال ّ
ّ
امتصاص الما ِء ،والغذاء المهضوم.
ُ

هض ُم ال ّطعا ِم ،وتحويله إ�لى موا ّد بسيط ٍة.

تناولُ ال ّطعام ،وتقطيعه ،وطحنه.
الفضلات من فتح ِة َّ
ِ
الش ْر ِج.
اج
إ�خر ُ
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ورقة عمل
�أســاعد ديمــة فــي تحديــد الســلوك ّيات ال�إ يجاب ّيــة التــي تحافــظ علــى ســلامة الجهــاز
التن ّفسـ ّـي بتظليلهــا ب�ألوانــك الجميلــة ،مســتعيناً بالشــكل ال�آتــي:
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�أبد�أ

