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الوحدة المتمازجة (:)١
المحتويات

ّ
ّ
اخللية وأنواعها
ادلرس األول:
ّ
ادلرس اثلاين :أنواع املواد وخصائصها
ّ
ادلرس اثلالث :طرائق فصل املواد
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الصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل
ُي َتوقّـ ُع مــن طلبــة ّ
مــع �أنشــتطها �أن يكون ـوا قادريــن علــى توظيــف المعلومــات المتعلقــة بالخل ّيــة ،وتحديــد
ـوي فيهاوالتعــرف �إلــى
�أنواعهــا ،و�أشــكالها ،و�أجزائهــا ،ووظائفهــا ،ومســتويات التّنظيــم الحيـ ّ
�أنـواع المـواد مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
1.1توظيف المجهر في رسم الخلية والتعرف على �أجزائها و�أنواعها.
2.2المقارنة بين الخل ّية الحيوان ّية والخل ّية النّبات ّية والخل ّية البكتيريّة.
الحيوي في الكائنات الح ّية بمخطط سهمي.
3.3التّع ُّرف �إِلى مستويات التّنظيم
ّ
4.4استنتاج مفهوم كل من المادة النقية ،العنصر ،المركب ،مخلوط عملياً.
5.5التمييز بين المخلوط المتجانس وغير المتجانس عملياً.
6.6تطبيق بعض طرائق فصل الخليط في حياتنا.
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َّ
الدرس األول

ّ َ
الخلية وأنواعها

نشاط ( :)1وحدات البناء
الصور ال�آتية و�أجيب:
* �أ َت�أ ّم ُل ّ

مكتشــف الخليــة هــو :العالــم
الانجليــزي روبــرت هــوك.

1.1ما الوحدات البنائ ّية التي تتك َّون منها النّبـاتــات؟ ___________________________.
2.2ما الوحدات البنائ ّية التي تتك َّون منها �أجسام الحيوانـات؟ _____________________.
3.3ما الوحدات البنائ ّية التي يتك َّون منها جسم إِال�نسـان؟ _______________________.
�4.4أستنتج �أن �أجسام الكائنات الح ّية تتك َّون من وحدات بنائ ّية تُســ ّمى _____________.
�5.5أ َع ِّر ُف بِ ُلغتي مفهوم الخل ّية:
_______________________________________________________________.
الســابقة �أن النّباتــات والحيوانــات و إِال�نســان كائنــات ح ّيــة عديــدة
6.6لعلــك لاحظــت مــن ّ
الصــور ّ
الخلايــا .هــل خلايــا ك ّل منهــا متشــابهة �أم مختلفــة ؟ ________________________.
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

_____________________________________________________________.
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نشاط (ُ :)٢م َك ِّونات الخل ّية
الصورتين ال�آتيتين و�أ ْك ُت ُب وزملائي في المجموعة ُمك ّونات كل منهما:
* �أت�أمل الخلايا في ّ
الغلاف النّووي
الما ّدة الوراث ّية

السيتوبلازم
ّ

النّواة

غشا ُء الخل َّية
َ
ّ
ّ
الحيوانية
الخلية
ُمك ِّونات

* من ال ُمك ّونات ال�أساس ّية للخل ّية الحيوان ّية:
.________________________ .٢ ._______________________ .١
 .________________ .٣وتتك َّون من �أ.________________________ .
ب.________________________.
تعد الخلية الحيوانية حقيقية النواة ل�أن المادة الوراثية فيها محاطة بغلاف نووي.
ٌ
معلومة

مفيدة

الما ّدة الوراث ّية :معلومات توجد ضمن مكونات النواة تحدّد صفات الكائن الحي،
وتنقلها من ال�آباء �إلى ال�أبناء.
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البلاستيدات الــخـضـــراء

الغلاف النّووي
الما ّدة الوراث ّية

غشاء الخل ّية

النّواة

جدار الخل ّية
السيتوبلازم
ّ
َ
ّ َّ
الن ّ
باتية
ُمك ِّونات الخلية

* من ُمك ّونات الخل ّية النّبات ّية:
._______________________ .٢ ._______________________ .١
._______________________ .٤ ._______________________ .٣
 ._______________ .٥وتتك َّون من� :أ.________________________ .
ب._______________________.
* ما ال ُمك ّونات ال�أساس ّية التي تشترك فيها ك ّل من الخل ّية النّبات ّية والخل ّية الحيوان ّية؟
._______________________ .٢ ._______________________ .١
._______________________ .٣
* ما الذي ُي َم ّي ُز الخل ّية النّبات ّية عن الخل ّية الحيوان ّية؟
________________________________________________________________
______________________________________________________________.
تعد الخلية النباتية حقيقية النواة ل�أن المادة الوراثية فيها محاطة بغلاف نووي.
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نشاط ( :)٣الخل ّية البكتير ّية
* �أستخدم المجهر و�أشا ِهد بمساعدة ُمعلّمي شريحة مجهريّة جاهزة لخليّة بكتيريّة.
�1.1أ ِص ُف و�أرس ُم ما �أشا ِهده داخل الشّ كل ال�آتي:

استطعت مشاهدة الخل ّية البكتيريّة بوضوح؟ لماذا؟
2.2هل
َ
______________________________________________________________.
* �أت�أ َّمل الخل ّية البكتيريّة ال�آتية و�أ ْك ِمل:
جدار خلوي
سيتوبلازم
المادة الوراثية

غشاء خلوي

* البكتيريا كائن حي وحيد الخل ّية يتك َّون من خل ّية واحدة ،ومن ُمك ّوناتها:
._______________________ .٢ ._______________________ .١
._______________________ .٤ ._______________________ .٣
تعد الخلية البكتيرية بدائية النواة ل�أن المادة الوراثية غير محاطة بغلاف نووي.
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مهمة تعليمية:

�أكمل الخريطة المفاهيميّة ال�آتية:

الخل ّية
نوعان
و

تكون فيها
الما ّدة الوراث ّية غير ُمحاطة بغلاف نووي
مثل

الخل ّية البكتيريّة

حقيق ّية النّواة
تكون فيها
الما ّدة الوراث ّية ُمحاطة بغلاف نووي
مثل

و

الخل ّية الحيوان ّية

نشاط (� :)٤أحاكي الخل ّية
 �أقر�أ الحوار ال�آتي بين ُمك ّونات الخليّة النّباتيّة و�أجيب:* الجدار
الخلوي �أعطي الخل ّية النّبات ّية الدّعامة والشّ كل الثّابت و�أحيط
الخلوي� :أنا الجدار
ّ
ّ
بالغشاء الخلوي.
* الغشاء الخلو ّي� :أنا غشاء بلازمي� ،أحمي ُمك ّونات الخل ّية و�أسمح بتبادل المواد من الخل ّية و �إِليها.
* النّواة� :أحاط بغشاء نووي و�أحوي الما ّدة الوراث ّية و�أ َت َح ّكم ب�أنشطة الخل ّية.
صنع الغذاء.
* البلاستيدات الخضراء� :أك ِْس ُب الخلايا النّبات ّية اللّون ال�أخضر و�أ ُ
السيتوبلازم� :أنا سائل هلامي �أمل�أ فراغ الخل ّية ،ويوجد في داخلي النّواة وجسيمات الخل ّية
* ّ
التي تُس ّمى ( ُع َض ّيات).
* الما ّدة الوراث ّية� :أحدّد صفات الكائن الحي ،و�أنقلها من ال�آباء �إلى ال�أبناء و�أتواجد داخل النواة.
1.1شكل الخل ّية النّبات ّية ثابت ،لماذا؟ ____________________________________.
2.2لماذا تُع ّد النّواة �أهم جزء في الخل ّية؟ __________________________________.
3.3ما سبب تل ّون بعض �أجزاء النّباتات باللَّون ال�أخضر؟ ________________________.
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الحيوي في الكائنات الح ّية
نشاط ( :)٥مستويات التّنظيم
ّ
¶ �أ َت َت ّبع ال ُمخطّط ال�آتي و�أجيب:

خل ّية

نسيج

ُعضو

جهاز في جسم ال�إ نسان

1.1ما المستوى ال�أ ّول في ال ُمخطّط؟ _____________________________________.
2.2ماذا نس ّمي تج ّمع الخلايا المتشابهة في الشّ كل والت ّركيب والوظيفة في المستوى الثّاني
في ال ُمخطّط ؟
____________________________________________________________.
3.3ماذا ُيك ِّون تج ّمع ال�أنسجة المختلفة في الت ّركيب كما يبدو في ال ُمخطّط؟ وماذا يسمى؟
____________________________________________________________.
4.4ماذا ُيك ّون تج ّمع ال�أعضاء المختلفة والتي تتكامل معاً ل�أداء وظيفة محدّدة؟
____________________________________________________________.
5.5ما اسم الجهاز في ال ُمخطّط؟ وما وظائفه؟
_____________________________________________________________.
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

تسلسل مستويات التّنظيم الحيوي في جسمي كما ي�أتي:
_____________________________________________________________.
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* �أ ْك ُت ُب بِ ُل َغ ِتي تعريفاً لكل مما ي�أتي:
الخل َّيــة__________________________________________________________ :
النَّســيج__________________________________________________________ :
ال ُع ُضــو__________________________________________________________ :
الجهــاز__________________________________________________________ :
جســم ال ِ�أنســان_____________________________________________________ :
َ َ َ
أخت ِب ُر نفسي

السهمي ال�آتي يمثل مستويات التّنظيم الحيوي في النّبات:
ال ُمخطّط ّ

___________

___________

عضو (الورقة)

السابق.
 �أك ِمل وزميلي مستويات التّنظيم الحيوي �أسفل الرسم ّمهمة بيتية:

هل تحتوي البكتيريا على �أنسجة؟ لماذا؟
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___________

َّ
الدرس الثاني

َ
أنواع المواد وخصائصها

نشاط ( :)1الما َّدة
* �أ ِ
حضر ال�أدوات ال�آتية:

حجر صغير

حساس
ميزان َّ

مخبار مد َّرج به ماء

الحساس� .أ َس ّجل قراءة الميزان.____________________:
�1.1أض ُع الحجر فوق الميزان ّ
ضع الحجر في مخبار ُمد ّرج يحتوي  ٢٠٠سم ٣من الماء� ،أ َس ّجل حجم الماء الجديد:
�2.2أ ُ
____________________________________________________________.
3.3ما خصائص الحجر التي قمت بقياسها؟ ______________________________.
4.4يسمى الحجر مادة ل�أ ّن له ____________________:و ___________________.
�5.5أكتب بِ ُل َغتي تعريفاً للمادة:
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
�6.6أكتب �أسما َء موا ّد مختلفة من بيئتي:
____________________________________________________________.
7.7بر�أيــك :مــاذا نفعــل بالمــاء بعــد الانتهــاء مــن �إجـراء النشــاط؟ �أناقــش ال�إ جابــة مــع زملائــي فــي
المجموعــة.
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* هناك تصنيفات �أخرى للمواد ،ه ّيا نتع َّرف �إِليها من خلال تنفيذ ال�أنشطة ال�آتية:

نشاط ( :)٢الما ّدة النق ّية والما ّدة غير النق ّية
* �أحض ُر بمساعدة ُمعلّمي ال�أدوات والمواد ال�آتية:

برادة �أ َلومنيوم
عدسة ُمك ّبرة
ص الع ّينات بالعدسة المكبرة و�أس ِّجل ملاحظاتي:
* �أتف ّح ُ
_____________________________________________________________.
 .1هل تتك َّون برادة ال�ألومنيوم من النّوع نفسه مــن الدّقائــق؟ ______________________.
السكر من النّوع نفسه من الدّقائق؟ ______________________.
 .2هل تتك َّون حبيبات ّ
السكر بالما ّدة النقية.لماذا؟
� .٣أ َس ّمي كُلاً من برادة ال�ألومنيوم وحبيبات ّ
______________________________________________________________.
السكر� ،أتفحص الخليط النّاتج و�أس ِّجل ملاحظاتي:
* �أضيف ملعقة من برادة ال�ألومنيوم �إِلى ّ
_____________________________________________________________.
1.1هل يتك َّون الخليط النّاتج من النّوع نفسه من الدقائـــــق؟ ______________________.
السكر بالما ّدة غير النقية.لماذا؟
� .٢أ َس ّمي خليط برادة ال�ألومنيوم و ّ
______________________________________________________________.
� .٣أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لكل من:
 الما ّدة النق َّية_____________________________________________________ : الما َّدة غير النق َّية__________________________________________________ :� .٤أ ْك ُت ُب �أمثلة على مواد نق ّية ومواد غير نق ّية من بيئتي:
______________________________________________________________.
ُس َّكر
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المخ ُلوط
نشاط ( :)٣أ�نا َ
* �أ ِ
حضر وزملائي ال�أدوات والمواد ال�آتية:

�أ ُرز

برادة حديد

ِمغناطيس

�1.1أ َق ّر ُب المغناطيس من كل منهما و�أس ّج ُل ملاحظاتي:
____________________________________________________________.
�2.2أ ُ
خلط برادة الحديد وال�أ ُرز ثم �أ َق ّر ُب المغناطيس من الخليط ،و�أس ّج ُل ملاحظاتي:
____________________________________________.
3.3هل تغ ّيرت خصائص كل من برادة الحديد وال�أ ُرز بعد الخلط؟

____________________________________________.
* �أ َس ّمي هذا الخليط النّاتج من ال�أ ُرز وبرادة الحديد بالمخـــلوط.
4.4هل المخلوط النّاتج ما ّدة نق ّية �أم ما ّدة غير نق ّية؟ لماذا؟
____________________________________________________________
� .٥أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً للمخلوط:
____________________________________________________________.
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نشاط ( :)٤متجانس �أم غير متجانس
* �أ ِ
حض ُر و ُمعلّمي المواد وال�أدوات ال�آتية:
2

1
ماء

ُس َّكر

َزيت
يعد الهواء الجوي مخلوط متجانس.

�1.1أ ْح ِض ُر ك�أْسين من الماء.
السكر و�أح ِّركُ جيداً.
�2.2أ ُ
ضيف �إِلى الك�أْس ال�أ َّولى ملعقة صغيرة من ُّ
أ� َس ِّج ُل ملاحظاتي.__________________________________________________ :
ضيف �إِلى الك�أْس الثّانية ملعقة من الزيت و أ�ح ِّرك جيد ًا.
�3.3أ ُ

�أ َس ِّج ُل ملاحظاتي.__________________________________________________ :
�4.4أ َس ّمي المخلوط النّاتج في الك�أْس ال�أ َّولى "مخلوط متجانس" ،لماذا؟
______________________________________________________________.
�5.5أ َس ّمي المخلوط النّاتج في الك�أْس الثّانية "مخلوط غير متجانس" .لماذا؟
______________________________________________________________.
� .٦أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لك ٍّل من:
المخلوط المتجانس________________________________________________:
_______________________________________________________________.
المخلوط غير المتجانس_____________________________________________:
_______________________________________________________________.
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نصر
نشاط ( :)٥ال ُع ُ
الصورة ال�آتية و�أجيب:
* �أت�أ ّم ُل ّ
َذ َّرة

ٌ
معلومة

َذ َّرة

نصر نُحاس
ُع ُ

مفيدة

ال َّذ َّرة :وحدة البناء
ال�أساس ّية للما ّدة.

نصر �ألومنيوم
ُع ُ

 .1م َّم تتكون كل ما ّدة من المواد �أعــلاه؟ _________________________.
الصورة؟ _________________________.
 .2هل تتشابه ذ ّرات النّحاس في ّ
 .3ماذا ينتج عن تج ّمع ذ ّرات النّحــاس؟ _________________________.
 .4هل تتشابه ذ ّرات الــعــنصرين �أعــلاه؟ _________________________.
 .5هل يع ّد العنصر ما ّدة نقيّة؟ ____________ ،لماذا؟ _______________________.
نصر.__________________________________________:
* �أك ُت ُب بِ ُلغتي تعريفًا لل ُع ُ

نصر
ص ال ُع ُ
نشاط ( :)٦بعض َخصائِ ُ

اسمي

الحديد

ال�أكسجين

ال�ألومنيوم

حالتي في ال ُّظروف الطّبيع ّية
بعض استخداماتي
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اسمي
حالتي في ال ُّظروف الطّبيعيّة

ال ِّزئ َبق

الكبريت

الكربون

بعض استخداماتي

نشاط ( :)٧الاتّحا ُد ق َّوة
* �أحض ُر بمساعدة ُمعلّمي المواد ال�آتية:
ِمغناطيس

مسحوق كبريت
برادة حديد
�1.1أ ِص ُف ُك ّلاً من برادة الحديد ومسحوق الكبريت.
_________________________________________
َ َ
أنت ِبه
________________________________________.
ينتج عند �إجراء هذا النّــشاط
� .2أق ّر ُب المغناطيس من ك ٍّل منهما و�أس ِّج ُل ملاحظاتي.
غاز سام ،لذا يلزم استخدام
________________________________________ .الك ّمامات والـقـ ّفـازات والنّظارات
� .3أ ُ
صف ملعق ٍة من برادة الحديد مع ملعقة من
الواقية ،وعمل النشاط في ٍ
خلط نِ َ
مكان
الكبريت ،ماذا �أس ّمي النّاتج؟
السلامة.
مفتوح لحفظ ال�أمن و ّ
________________________________________.
� .4أ َق ّر ُب المغناطيس من المخلوط و�أ َس ِّج ُل ملاحظاتي.
________________________________________.
� .5أسخّ ُن المخلوط مدة قصيرة بمساعدة ُمعلّمي وفي مكان
مفتوح (ساحة المدرسة) .لماذا؟
________________________________________.
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� .6أ ِص ُف الما ّدة الجديدة النّاتجة.
________________________________________
_______________________________________.
� .7أ َق ّر ُب المغناطيس من الما ّدة الجديدة و�أ َس ِّج ُل ملاحظاتي.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 .٨تُس ّمى الما ّدة النّاتجة ُم َركّباً .هل ال ُم َركّب ما ّدة نق ّية؟ لماذا؟
_______________________________________________________________.
� .٩أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لل ُم َركّب __________________________________________
_______________________________________________________________.
َ
َ
ُ
ستنتج أن:
أ

الما ّدة النق ّية �إِما �أن تكون _____________________ �أو ______________________.

خصائص ال ُم َركَّب
نشاط (:)٨
ُ

اسمي

ُس َّكر

غاز ثاني �أكسيد الكربون

الماء

العناصر التي تدخل في تركيبي الكربون والهيدروجين ال�أكسجين والكربون ال�أكسجين والهيدروجين
وال�أكسجين

حالتي في الظّروف الطّبيع ّية
بعض استخداماتي
* �أ ْك ُت ُب ُم َركّبات �أخرى �أعرفها من البيئة المحيطة بي:
_______________________________________________________________
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َّ
الدرس الثالث

طرائق فصل المواد

نشاط (� :)١أري ُد َح ّلاً
الصف الخامس إِل�حدى التّجارب في مختبر
�أثناء �إِجراء طلبة ّ
العلوم اختلطت برادة ال�ألومنيوم مع برادة الحديد� ،أساعد ُمعلّمي
في فصل المخلوط النّاتج.
�1.1أقترح و�أناقش بالتّعاون مع زملائي في المجموعة طريقة الفصل المناسبة.
هيا نج ِّرب معاً.
 .٢ما ال�أداة التي استخدمتها لفصل المخلوط؟ _______________________________.
َت عليها طريقة فصل برادة الحديد عن برادة ال�ألومنيوم:
� .٣أ َس ّمي
الخاصية التي ا ْع َت َمد ْ
ّ
____________________________________________________________.
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

طريقة الفصل المستخدمة ،هي.________________________________________ :

نشاط ( :)٢فصل َّ
الشوائِب من الماء
�أولاً :التّرويق (الترسيب):
ضــع وزميلــي كميّــة مــن التُّــراب داخــل ك�أْس زجاجيّــة ،ثــم
�1.1أ ُ
نُضيــف مــا ًء �إِلــى الــك�أْس ونُح ِّركــه.
2.2هل المخلوط النّاتج هو مخلوط متجانس �أم غير متجانس ،لماذا؟
_________________________________________.
�3.3أتــرك المخلــوط يهــد�أ "يــروق" لفتــرة مــن ال ّزمــن و�أســ ِّجل
ملا حظا تــي :
_________________________________________.
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�4.4أسكب الماء من الك�أْس بهدوء ،ماذا بقي في الك�أْس .لماذا؟
_____________________________________________________________.
َت عليها طريقة الفصل:
�5.5أ َس ّمي
الخاصية التي ا ْع َت َمد ْ
ّ
_____________________________________________________________.
َ
َ
ُ
ستنتج أن:
أ

طريقة الفصل المستخدمة ،هي.__________________________________ :
* �أ ْك ُت ُب بلغتي تعريفاً لطريقة الفصل بالتّرويق:
_______________________________________________________________.
* �أ ْك ُت ُب �أمثلة �أخرى من بيئتي �أستخد ُم فيها طريقة الفصل بالتّرويق.
_______________________________________________________________.
* هل يمكن الحصول على ماء �أكثر صفا ًء باستخدام طريقة �أخ َرى؟
هيّا نُنفذ النشاط ال�آتي:
ثاني ًا :التّرشيح:
ـب خليــط المــاء الــذي حصلــت
� .١أضــع قطعــة قمــاش بيضــاء علــى فوهــة ك�أْس زجاجـ ّـي ،ثــم �أصـ ّ
الســابق� .أسـ ِّج ُل ملاحظاتي:
عليــه مــن النّشــاط ّ
_____________________________________________________________.
ٍ
صاف تماماً؟ لماذا؟_______________________________.
 .٢هل حصلت على ماء
ُمع كما ُي َب ّين الشّ كل ال�آتي:
* ه ّيا نج ِّرب باستخدام ورقة التّرشيح بعد تثبيتها داخل الق ِ

1

2

3

4
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�1.1أ ْسـ ُك ُب مخلــوط المــاء الــذي حصلــت عليــه ســابقاً �إِلــى القُمـ ِـع
بالتدريــج� .أسـ ِّج ُل ملاحظاتــي:
________________________________________.
الخاصية التي ا ْع َت َمدَت عليها طريقة الفصل:
�2.2أ َس ّمي
ّ
_________________________________________.
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

طريقة الفصل المستخدمة ،هي._________________________________________ :
* �أ ْك ُت ُب بلغتي تعريفاً لطريقة الفصل بالتّرشيح:
_______________________________________________________________.
* �أقار ُن بين طري َق َت ْي:التّرويق والتّرشيح في الجدول ال�آتي:
�أو ُج ُه ال ُمقا َر َنة
الوقت ال ّلازم
ُ
السهو َلة
ُّ
َجو َد ُة الفَّصل
الخاص َّية التي تعتم ُد عليها
ِّ
طري َق ُة الفَصل

الفَص ُل بالتّرويق

الفَص ُل بالتّرشيح

نشاط ( :)٣ال َكن ُز ال ِم ِ
لح ّي
الســباحة فــي ميــاه
خرجــت �إِحــدى العائــلات فــي رحلــة �إِلــى مدينــة �أريحــا والبحــر الم ّيــت ،وبعــد ّ
البحــر الدافئــة والنظيفــة ،وبعــد الاســتراحة قليــلاً فــي الهـواء النقــي والشــمس المشــرقة ،لاحــظ �أفـراد
العائلــة ظهــور طبقــة بيضــاء علــى �أجســامهم.
 -ماذا تتوقَّع �أن تكون هذه الطبقة؟_______________________________________.
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ه ّيا نج ّر ُب مع ًا:
� .1أ ْح ِض ُر عينة من ماء البحر �أو مخلوط الماء والملح.
ضــع مخلــوط المــاء والملــح فــي الوعــاء فــوق اللّهــب كمــا فــي
� .2أ ُ
الشّ ــكل المجــاور ،ثــم �أســخِّ ُن المخلــوط حتــى يتبخّ ــر جميــع المــاء.
�أســ ِّج ُل ملاحظاتــي:
_________________________________________.
َت عليهــا طريقــة الفصــل:
� .3أ َســ ّمي
الخاصيــة التــي ا ْع َت َمــد ْ
ّ
_________________.
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

طريقة الفصل المستخدمة ،هي.__________________________________ :
 �أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لطريقة الفصل بالتَّبخير:_______________________________________________________________.

نشاط ( :)٤الـتّـقطير
الصورة
 .1أ� ِص ُف أ�داة الفصل في ّ
�أعلاه و�أقارنها بجهاز التّقطير الحديث،
الموضح في الشكل ال�آتي:

دورق
تجميع

السابق.
� .2أرك ُّب و ُمعلّمي جهاز التّقطير الحديث كما في الشّ كل ّ
� .3أ ْك ُت ُب �أسماء �أجزاء جهاز التّقطير الرئيسة:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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اقب ما يحدث لمخلوط الماء والملح في دورق التقطير و�أس ِّجل ملاحظاتي:
� .4أر ُ
_______________________________________________________________.
 .5ماذا �أ َس ّمي العمل ّية التي تحدث داخل دورق التّقطير؟_________________________.
اقب ما يحدث لبخار الماء في ال ُم َكثف و�أس ِّجل ملاحظاتي:
� .6أر ُ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 .7ماذا �أ َس ّمي العمل ّية التي تحدث داخل ال ُمكثف؟ ____________________________.
السائل المتج ّمع في دورق التّجميع:
السائل الموجود في دورق التّقطير و ّ
� .8أقار ُن بين صفات ّ
_______________________________________________________________.
� .٩أ َس ّمي
الخاصية التي ا ْع َت َمد ْ
ّ
َت عليها طريقة الفصل.__________________________:
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

طريقة الفصل المستخدمة ،هي._________________________________________ :
 �أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لعمل ّية الف َْصل بالتّقطير:_______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٥فصل الماء عن ال ّزيت
* �أحض ُر بمساعدة ُمعلّمي ال�أدوات ال�آتية:

زيت زيتون

ماء

دورق مخروطي

ُمع الفَصل
ق ُ

ُمع الفصل و�أ ُر ُّجه،
صب ُك ّلاً من ال ّزيت والماء داخل ق ِ
� .١أ ُّ
هل امتزج الزيت مع الماء؟
ُمع الفصل على الحامل كما في الشّ كل المجاور،
� .٢أ ُ
ثبت ق ِ
ثم �أتركه فترة من ال ّزمن.
� .٣أ
السائلين.
تخلص من خلال فتح ّ
الص ّمام من �أحد ّ
ُ
السائلين ينزل من الق ِ
� .٤أ ّي ّ
ُمع �أولاً؟________________.
لماذا؟__________________________________.
َت عليهــا طريقــة الفصــل:
� .5أ َسـ ّمي
الخاصيــة التــي ا ْع َت َمـد ْ
ّ
_________________________________________.
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

طريقة الفصل المستخدمة ،هي.___________________ :
ُمع الفَصل:
السوائل بِق ِ
 �أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لعمل ّية فصل ّ_______________________________________________________________.
ٌ
معلومة مفيدة

الســائلة غيــر
قُمـ ِـع الفصــل� :أداة تشــبه القُمـ ِـع المخروطـ ّـي ،تُســتخدم فــي فصــل المـواد ّ
الممتزجــة فيمــا بينهــا مثــل ال ّزيــت والمــاء.
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التَّرويق
الخاصيّة
ال ُمـ َمـيّـ َزة

الخاصيّة
ال ُمـ َمـيّـ َزة
جذب
المغناطيس

مثال

اليد

الخاصيّة
ال ُمـ َمـيّـ َزة

اختلاف
الدّقائق

مثال

ال ُغربال

الخاصيّة
ال ُمـ َمـيّـ َزة

اختلاف
حجم
الدّقائق

مثال

َطرائِ ُق و�أ َدوات الفَصل
التّرشيح
الخاصيّة
ال ُمـ َمـيّـ َزة

التّرسيب
مثال
مثال

ُمع الفَصل
ق ُِ
الخاصيّة
ال ُمـ َمـيّـ َزة

التقطير
الخاصيّة
ال ُمـ َمـيّـ َزة

التَّ َبخُّ ر ثُ َّم سوائِ ٌل لا
عضها
ذيب َب َ
التَّكاثُف تُ ُ

الخاصيّة
ال ُمـ َمـيّـ َزة
التَّ َبخُّ ر
مثال

مثال

مثال

مهمة تعليمية:

�أ ْك ِم ُل ال ُمخطّط ال�آتي:

َ
َ ُ
ســئــلــة الــوحـــدة المتمازجة األولى
أ ِ
السؤال ال�أ ّول� :أضع دائرة حول رمز إِ
ال�جابة الصّ حيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية:
ّ
� .1أي ال�آتية تمثِّل وحدة البناء ال�أساس ّية في الكائن الحي؟
د .الجهاز.
جـ .العضو.
ب .الخل ّية.
�أ .النّسيج.
� .2أ ّي الكائنات الح ّية ال�آتية تُع ّد وحيدة الخل ّية؟

�أ
جـ
ب
الصحيحلمستوىالتّنظيم الحيوي فيالكائناتالح ّية؟
 .٣ما التّرتيب ّ
سيج ،الجهاز.
ب.الخل ّية ،العضو،النّ 
ة ،الجهاز.
�أ .النّسيج ،العضو،الخل ّي 
د.الخل ّية،النّسيج،العضو،الجهاز.
العضو ،الجهاز.

جـ .النّسيج ،الخل ّية،
د

� .٤أي ال�آتية تتحكم ب�أنشطة الخلايا الح ّية؟
الخلوي.
جـ.الجدار
ب .البلاستيدات.
�أ.النّواة.
ّ
السؤال الثاني:
ّ
خــلال َعــو َدة َزيــ ٌد �إِلــى بيتــه ســقط عــن د ّراجتــه وانتشــر
كيــس الملــح الــذي كان يحملــه .فحــاولَ جمــع الملــح
عــن ال�أرض لكنّـ ُه كان مخلو ًطــا بال ّرمــل و ِق َطـ ٍـع صغيــرة مــن
الحديــد و�أوراق ال�أشــجار ،ثــم وضــع الخليــط فــي كيــس
مــن البلاســتيك� ،أقتــرح علــى زيــد خطـوات فصــل ُمك ّونــات
الخليــط والحصــول علــى الملــح نقيـاً مــن جديــد______ .

د.السيتوبلازم.
ّ
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السؤال الثالث :يشير الجدول �أدناه إ�لى بعض العناصر وال ُم َركّبات والمخاليط .صنّفها
ّ
بوضع علامة (√) في العمود المناسب إ�ِلى جانب كل منها.

المادة

ُم َركَّب

نصر
ُع ُ

َمخلوط

الهيدروجين
الس َّكر
ُّ
المغنيسيوم
ما ُء البحر
الملح
الهواء
السؤال الرابع� :أ ْك ِمل الخريطة المفاهيم ّية ال�آتية:
ّ
الما َّدة

تقسم �إلى
و

مواد غير نق َّية
تُســ َّمى

تقسم �إلى

المخاليط
تقسم �إلى
نصر
ُع ُ
مثال
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و

و
مثال

مثال

مثال

السؤال الخامس� :أ ْكت ُُب ال�أجزاء الناقصة على رسم الخل ّية النّبات ّية ال�آتي:
ّ
السيتوبلازم
ّ

الخلوي
الغشاء
ّ

السؤال السادس� :أ ْك ِم ُل الجدول ال�آتي بتحديد ُمك ّونات الخلايا:
ّ
َنو ُع الخل ّية
الخل ّية النّبات ّية
الخل ّية الحيوان ّية
ُمك ّونات الخل ّية
الخلوي
الجدا ُر
ّ
الخلوي
ال ِغشا ُء
ّ

الخل ّية البكتيريّة

َنو ُع النُّواة

البلاستيدات الخضراء
السبب في ك ّل حالة من الحالات ال�آتية:
السؤال السابع� :أذك ُر ّ
ّ
1.1الخل ّية الحيوان ّية ليس لها شكل محدّد بينما الخل ّية النّبات ّية لها شكل محدّد.
____________________________________________________________.
المجهر في مشاهدة خلايا الكائنات الح ّية.
2.2يستخدم ْ
_____________________________________________________________.
3.3اختلاف �أحجام الخلايا و�أشكالها في الكائن الحي.
_____________________________________________________________.
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للمعلم:
قائمة رصد

الرقم

استراتيجية القبعات الست

الاسم

التّعاون بين �أفراد
المجموعة
5-1

المشاركة
الفاعلة
5-1

مؤشرات ال�أداء
التّعبير عن
الاستماع
الذات
لل�آخرين
5-1
5-1

التّعلّم الحاصل المجموع
5-1

1
2
3
4
5

اختبار ذاتي (:)١

السؤال ال�أول � :أضع دائرة حول رمز العبارة الصحيحة فيما ي�أتي :
�-1أي الخلايا تمثل الصورة ( )1والصورة ( )2على التوالي؟
ب -حيوانية ،نباتية
�أ-نباتية ،حيوانية
()٢
()1
جـ-جسم الانسان والحيوان د -خلية البصل وخلية الثوم
 -2كونت سعاد مخاليط عديدة فلاحظت �أن �أحدها لا يظهر كمادة واحدة� ،أي هذه المخاليط؟
د -ماء وملح
جـ -سكر وملح
ب-ماء وزيت
�أ-الكحول والماء
-3كي تك ِّون مخلوطا متجانساً� ،أي المواد ال�آتية تستخدم؟
د -ماء وملح ورمل
�أ -ماء وزيت ورمل ب -ماء وكيروسين ورمل جـ -ملح وماء وسكر
 -4ما الحالة التي تمثلها دقائق المادة في الصورة المجاورة؟
د -الصلبة والسائلة
جـ -الغازية
�أ -السائلة ب -الصلبة
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 -5تم خلط المواد ال�آتية في المختبر� ،أي هذه المواد تعتبر نقية؟
ب -الكبريت مع ملح الطعام
	�أ -برادة الحديد مع السكر
د -النحاس مع الحديد
		
جـ -برادة ال�ألومنيوم مع ال�ألومنيوم
 -6في مختبر العلوم استخدم جمال قمع وورق ترشيح لفصل المواد� ،أي الاتية مناسبة لعملية الفصل؟
ب -خليط رمل مع كحول
ا -خليط ماء مع كحول
جـ -محلول ماء وملح طعام د -محلول ماء و�أكسجين « اكسجين مذاب في الماء»
 -7ما المقصود بالسيتوبلازم؟
ا -جدار خلوي يعطي الخلية الدعامة والشكل الثابت
ب -غلاف خارجي يفصل الخلية عن الخلايا ال�أخرى
جـ -جسم كروي صغير يحوي المادة الوراثية
د -سائل هلامي يمل�أ فراغ الخلية وتوجد في داخله النواة والعضيات
� -8أي المكونات ال�آتية تشترك فيها الخلايا الحيوانية والنباتية والبكتيرية؟
د -الجدار الخلوي
جـ -نواة حقيقية
ب -البلاستيدات
�أ -السيتوبلازم
-9ما المقصود بالنسيج؟
�أ -مجموعة خلايا متشابهة في الشكل والتركيب والوظيفة
ب -مجموعة خلايا مختلفة في الشكل والتركيب والوظيفة
جـ -مجموعة خلايا متشابهة في الشكل ومختلفة في التركيب والوظيفة
د -مجموعة خلايا مختلفة في الشكل ومتشابهة في التركيب والوظيفة
-10ماذا يمثل الجزء المشار اليه في الشكل المقابل في جسم الكائن الحي ؟
الكبد
د-جهاز
جـ -نسيج
ب -عضو
�أ-خلية

29

السؤال الثاني:
اختلف خالد ومنى حول الخلية التي تمت مشاهدتها تحت المجهر في مختبر العلوم ،حيث
كانت تحتوي الخلية على بلاستيدات خضراء وفجوة � ،أساعدهم في ال�إ جابة عن ال�أسئلة ال�آتية:
 1ما اسم الخلية----------------------------------------:
 2ما وظيفة البلاستيدات الخضراء في الخلية؟

			

بلاستيدات خضراء
فجوة

السؤال الثالث:
بماذا يختلف مخلوط الماء المالح عن مخلوط حبيبات الملح والفلفل؟
�أذكر فرقين على ال�أقل.
الفرق ال�أول------------------------------------------------------:
الفرق الثاني-----------------------------------------------------:
السؤال الرابع � :أعلل كلاً مما ي�أتي:
 -1تفقد العناصر صفاتها عند اتحادها معا.
------------------------------------------------------------------------------------------- -2تعد النواة �أهم جزء في الخلية.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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