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العلوم والحياة
الفترة ال�أولى

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

المحتويات
الـــوحــدة المتمازجة األولى
ُ َ َّ
ّ
ّ
ادلرس ّ
األول :املجهر الضويئ (المركب ) وأجزاؤه
ادلرس اثلّاين :تصنيف الاكئنات ّ
احلية ّ
ّ
ادلقيقة
َ
ّ
ّ
ّ
ادلرس اثلّالث :أثر الاكئنات احلية ادلقيقة يف احلياة
ّ
ّ
ادلرس الرابع :تركيب املادة

٤
٧
١٢
١٨

الصــف السـاّدس ال�أساسـ ّـي بعــد دراســة هذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعل
ُيتوقّــع مــن طلبــة ّ
مــع �أنشــتطها �أن يكونـوا قادريــن علــى اكتشــاف �أثــر بعــض �أنـواع الكائنــات الحيــة الدقيقــة
فــي الحيــاة والتعــرف علــى تركيــب المــادة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
الضوئي (المركّب) ووظائف �أجزائه عملياً.
1.1ال ّربط بين تركيب ال ِم ْج َهر ّ
الضوئي (ال ُمركّب) في فحص شرائح جاهزة لبعض
2.2استخدام ال ِم ْج َهر ّ
الكائنات الح ّية الدّقيقة.
َ 3.3توضيح المقصود بالكائنات الح ّية الدّقيقة.
4.4التَّعرف �إلى بعض خصائص الكائنات الحيّة الدّقيقة.
ْ 5.5استنتاج �أثر الكائنات الح ّية الدّقيقة في الحياة.
ْ 6.6استنتاج العوامل المؤثّرة على حياة بعض الكائنات الح ّية الدّقيقة واستمرارها عملياً.
وصل �إلى �أ ّن َ
الذ ّرة وحدة بناء الما ّدة عملياً.
7.7التّ ّ
8.8تصنيف المواد �إلى عناصر و ُم َركّبات في جدول.
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َّ
الد ُ
رس
َ
األ َّول

َ ُ
ّ
ُ َّ
ّ
الم ْج َهر الضوئي ( المركب ) وأجزاؤه
ِ

نشاط ( :)1أ�جزا ُء ال ِم ْجهَ ر ّ
الضوئي (المركّب)
الصورة ال�آتية:
�.1أ ْح ِض ُر بمساعدة معلّمي ِم ْج َهراً َضوئيّاً ُمركّباً و�أ َت َع َّر ُف �إِلى �أجزائِه ال ُم ّ
وض َحة في ّ
العدسة العينيّة
الاسطوانة
ال ِّذراع

قرص تحريك العدسات

ُم َث ِّب ُت الشّ ريحة

العدسات الشّ يئ ّية
ُ
نضدَة
ال ِم َ

الصغيران
َّ
الضابطان ّ

الضوء)
ال ُم َكثِّف ( ُم َج ِّم ُع ُّ

الضابطان الكبيران
َّ
القاعدة
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الضوء
َمص َد ُر ُّ

ِ
الجدول ال�آتي:
الضوئي (ال ُم َركَّب) بمساعدة معلّمي ،ثم �أتعاو ُن وزميلي في �إكمال
ص ال ِم ْج َهر ّ
� .٢أ َتف ّح ُ
ال َّر َقم

أ�جزا ُء ال ِم ْجهَ ر
ّ
الضوئي المركّب

١

العدسة العين ّية

٢

ُرص َتحريك
ق ُ
ال َعدسات

٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

ّركيب وال َوظي َفة
الت ُ
العدسة الموجودة في �أعلى ال�أسطوانة وننظر لل�أشياء المراد فحصها من
خلالها .
قرص تحريك العدسات  :قرص يحمل العدسات الشيئية  ،يستخدم في
تغيير مواقعها وفقا للحاجة لدرجة التكبير

عدســات عديــدة محدبــة ُمثبّـــتة علــى قــرص متحــ ّرك تكــون قريبــة مــن
العدسات الشيئية
الشّ ــيء المــراد فحصــه لتكبيــره.
ســطح مســت ٍو توضــع عليــه الع ّينــة المطلــوب تكبيرهــا ،توجــد فــي وســطه
المنضدة
الضــوء يمكــن تحريكــه لل�أعلــى وال�أســفل.
فتحــة لمــرور ّ
ُمث ّبت الشّ ريحة قطعة معدنية تستخدم لتثبيت الشريحة .
الضابطان الكبيران عجلان يستعملان لتوضيح العينية والحصول على رؤية واضحة
ّ
عجــلان صغيــران ُيســتخدمان لتوضيــح الع ّينــة بدقّــة بعــد ضبطهــا
الضابطان الصغيران
الضابط ْيــنِ الكبير ْيــن.
باســتخدام ّ
الضــوء المــا ّرة �إلــى
قــرص مث ّبــت �أســفل المنضــدة يســمح بالتّح ّكــم بكم ّيــة ّ
المكثف
العدسة.
الضوء مصباح مضيء �أو مر�آة عاكسة للضوء  ،ويوجد �أسفل المكثف
مصدر ّ
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نشاط ( :)2استخدا ُم ال ِم ْجهَ ر ّ
وئي المركَّب
الض ّ

�.١أحض ُر ،بمساعدة معلّميِ ،م ْج َهراً ضوئ ّياً مركّباً ،وشرائِح جاهزة لع ّينات من كائنات ح ّية دقيقة.

�أح ِم ُل ال ِمجهَ ر بِطري َقة
حيحة.
َص َ

� .2أختا ُر شريح ًة و�أ َثبّ ُتها على المنضد ِة باستخدام ُمثبّت الشّ رائح.
� .3أ
الصغرى .لـمــاذا؟
تفحص الشّ ريحة بدءاً من العدسة الشّ يئيّة ُّ
ُ
_______________________________________________________________.
 .4ما اس ُم الجزء ال ُمستخدَم من ال ِم ْج َهر لِتوضيح رؤية العيّنة الموجودة على الشّ ريحة؟
_______________________________________________________________.
ـرص تحريــك العدســات و�أســتخد ُم العدســة الشّ ــيئ ّية
� .5أدي ـ ُر قـ َ
التّاليــة ،كيــف �أت�أكّــ ُد �أن العدســة الشّ ــيئ ّية قــد اســتق ّرت فــي
الصحيــح؟
مكانِهــا ّ
_________________________________________.
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ُ
ّ
ّ
اني
الـث
الكائنات الحي ِة الدقيقة
تصنيف
ِ
ِ
الكائنات الح ّي ِة الدّقيقة :كائنات صغيرة جدا لا ترى بالعين المج ّردة ويمكن �أن تعيش في
�أماكن متعددة وتنمو وتتكاثر �إذا توفّرت لها العوامل المناسبة.
العوامل اللازم توفرها لنم ّو الكائنات الح ّية الدقيقة ،الوسط الغذائي ودرجة الحرارة المناسبة.

نشاط ( :)١عتب ُة الحياة
ص ال�آتي و�أجيب:
* �أقر�أ النّ َ

تُعـ ُد الفيروســات دقائــق "لا خلويّــة" فهــي لا تُبــدي نشــاطاً حيويّـاً �إلا �إذا كانــت داخــل خلايــا
متخصصــة فــي مهاجم ِتهــا للخلايــا
الكائنــات الح ّيــة ،تتطفــل عليهــا وتتكاثــر داخلهــا ،وهــي
ّ
حيــث �إن ك َّل فيــروس يتطفــل علــى نــو ٍع محـ ّد ٍد مــن الخلايــا .وتظهــر هــذه الفيروســات تحــت
المج َهــر ال�إ لكترونــي ب�أشــكال مختلفــة ،بعــد تكبيرهــا ملاييــن المـرات ،منهــا:
ْ

كُروي

فيروس جدري الماء

كُروي

فيروس �إنفلونزا الطّيور

لولبي اسطواني
فيروس تبرقش التّبغ

ُم َذنَّب

فيروس �آكل البكتيريا

 .١يصف العلما ُء الفيروسات ب�أنها "عتبة الحياة" ،لماذا؟
________________________________________________________________
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ض تسبّ ُبها الفيروسات لك ٍّل من:
� .2أكتب �أمثلة على �أمرا ٍ
مفيدة
 ال�إ نسان______________________________َ .ت َج ُّمــع �أكثــر مــن  100000فيــروس
 النّبــات ______________________________ .يــوازي علامــة التّرقيــم النّقطــة (). الحيوان ______________________________ .ولذلــك لا يمكــن مشــاهدتها �إلابِاســتخدام مجهــر �إلكترونـ ّـي متطـ ّور.
 .3الفيروس ال ُم َس ّبب لمرض ال ّرشح لا ُيس ّبب مرض شلل ال�أطفال ،لماذا؟
_______________________________________________________________.
الضوئي (المركّب) لماذا؟
 .4هل يمكن رؤية الفيروسات بِاستخدام ال ِم ْج َهر ّ
_______________________________________________________________.
 .5من �أشكال الفيروسات._________________________________________ :
ٌ
معلومة

كتب بِ ُل َغتي تعريفاً للفيروسات:
� .6أ ُ
______________________________________________________________.
مهمة تعليمية
* لتسهيل دراسة الكائنات الحية الدقيقة صنفها العلماء كما في الخارطة المفاهيمية ال�آتية:
الكائنات الح َّية الدَّقيقة
ُ
تقســـم �إلــــــــى

البدائيات
مثـــــل
البكتيريا
تقسم �إلى
بكتيريا
حقيقية
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و

و

الطّلائع ّيات
تقسم �إلى
ال�أوليّات

بكتيريا
خضراء
ُمز َرقَّة

و

الفطريّات

و الطحالب

* �أدرس الخارطة المفاهيمية �أعلاه و�أكتب في دفتري نصاً
علمياً يعبر عن تصنيف الكائنات الحية الدقيقية.

نشاط ( :)٢البدائ ّيات (البكتيريا)
الصور ال�آتية لبعض �أشكال البكتيريا كما تظهر تحت ال ِم ْج َهر ال�إ لكتروني.
* �أ َت�أ ّم ُل ّ

بكتيريا ُع َصويّة

بكتيريا كُرويّة

بكتيريا حلزون ّية

بكتيريا كُرويّة ُس َّب ِح ّية
(خضراء ُمز َرقَّة)

فس ُر سبب تسمية هذه الكائنات الح ّية بالبدائ ّيات________________________ .
� .١أ ِّ
 .٢من �أ ِ
شكال البكتيريا ______________ و ______________ و ______________
ـف البكتيريــا الخضـراء المزرقّــة عــن �أنـواع البكتيريــا ال�أخــرى ب�أنهــا تســتطيع تصنيــع غذائِهــا
 .٣تختلـ ُ
فسر.
بنفسها� ،أ ِّ

_______________________________________________

� .٤أك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً للبدائ ّيات______________________________________ :

نشاط ( :)٣ال ّطلائع ّيات
أ�ولاً :ال�أول ّيات
الصور ال�آتية و�أجيب:
* �أقر�أ �أسماء ال�أول ّيات في ّ

تريبانوسوما

سوط

براميسيوم

�أهداب

�أقدام كاذبة

�أميبا

بلازموديوم

9

كتب وسيلة الحركة لك ٍّل من الكائنات الح ّية الدّقيقة ال�آتية:
�	.1أ ُ
البراميسيوم.____________________:
التريبانوسوما.____________________:
ال�أمــيــبـــــا.____________________:
.2البلازموديوم لا يمتلك وسيلة للحركة ،ما الطّريقة التي يتح ّرك بوساطتها؟
_____________________________________________________________.
ات جمي ُعها �إلى ٍ
وسط سائل لِتعيش فيه ،لماذا؟
.3تحتاج ال�أول ّي ُ
_____________________________________________________________.
� .٤أكتب بِ ُل َغتي تعريفاً لل�أول ّيات________________________________________ :
ثاني ًا :ال ّطحالب
السادس في رحل ٍة �إلى مدينة ع ّكا الساحل ّية ،لاحظوا انتشار طبقة خضراء
شارك طلبة ّ
الصف ّ
الصخور البحريّة والمناطق المنخفضة من سور ع ّكا المغمورة في الماء ،وس�أل مني ٌر معلّمه:
على ُّ
جاب المعلم� :إِنَّها
كائنات ح ّي ٌة دقيق ُة تُس ّمى الطّحالب الخضراء.
ٌ
ما هذه الطّبقة الخضراء؟ �أ َ
ونفحصها عند عودتِنا باستخدام ال ِم ْج َهر في مختبر المدرسة.
ه ّيا ن�أخ ُذ ع ّينة منها
ُ
بعد فحص منير وزملائِه لعينة الطّحالب تمت مشاهدة �أنواع عديدة من الطّحالب ،منها:
كلاميدوموناس
سبيروجيرا
باندورينا
فسر.___________________________________ .
 .١معظم الطّحالب لونُها �أخضر� .أ ّ
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً للطّحالب._______________________________________ :
� .٢أ ُ
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نشاط ( :)٤الفطر ّيات
الصور ال�آتية و�أجيب:
* �أ َت�أ ّم ُل مجموعات ّ
ٌ
معلومة
�أبواغ
كيس بوغي
خيط فطري

الخبز
فِط ُر َعفَن ُ

الخمي َرة
فِط ُر َ

�أشباه جذور

الفطر ّيات
فِط ُر عفن
الخضروات
والفواكه

فِط ُر
عيش الغراب
السام
غير ّ

مفيدة

الفطريّــات كائنــات ح ّيــة غيــر ذات ّيــة
التّغذيــة وتتغـ ّذى بطــرق مختلفــة ،منهــا:
التر ّمــم :تعتمــد فــي غذائهــا علــى
الكائنــات الح ّيــة ال�أخــرى بعــد موتها.
التّطفــل :تتغــ ّذى علــى كائنــات
حيّــة �أخــرى وهــي علــى قيــد الحيــاة
وتُســبب لهــا المــرض �أو المــوت.
التّكافــل :تتعايــش وتتكافــل مــع
كائــن حــي �آخــر حيــث يــز ّود ك ّل
منهمــا بالمـواد التــي تنقصــه ليعيــش.

السابقَة؟
.1ما المشترك بين ّ
الصور ّ
_____________________________________________________________.
� .2أين تعيش الفطريات؟
_____________________________________________________________.
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً للفطريّات:
� .٣أ ُ
_______________________________________________________________.
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
ُ
ّ
الث
الـث
الكائنات الحية الدقيقة في الحياة
أثر
ِ
نشاط ( :)١نح َو ِجس ٍم َسليم
* يمتلــك جســمي القــدرة علــى مقاومــة ال�أمـراض بطــرق طبيع ّيــة ونلجـ�أ �إلــى التّطعيــم لتعزيــز هــذه
القــدرة� ،أ ِ
الخاصــة بــي� ،أ َتف ّح ُصهــا و�أجيــب:
حضـ ُر بطاقـ َة التّطعيــم
ّ

الصحة الفلسطين ّية بطاق َة تطعي ٍم لك ّل فرد
 .١توفِّ ُر وزارة ّ
في المجتمع ،لِماذا؟
___________________________________ .المناعة :قُدْرة الجسم على مقاومة
ُم َس ّببات ال�أمراض والقضاء عليها
ومن ِعها من �إ ِ
كتب ثلاثة �أسماء ل�أمراض َو َر َدت في ال ِبطاقة.
حداث خللٍ ب�أعضائِه
� .٢أ ُ
وخلاياه ،وتنقس ُم �إلى نوع ْين :المناعة
__________ و __________ و __________
الفطرية (الخلقية) والمناعة المكتسبة.
ض لل�إ نسان؟
التّطعيم� :إكساب جسم ال�إ نسان
بات ال�أمرا ِ
 .٣ما ُم َس ّب ُ
______________________________________ .مناعة ضد ُم َس ّببات ال�أمراض
لمساعدتِه على مقاومتها ،والتّطعيم
� .٤أ
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً
ناقش زملائي :ما المرض؟ و�أ
للمرض.
ُ
ُ
أ
نوعان هما :اللّقاحات وال�مصال.
_____________________________________.
ٌ
معلومة
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مفيدة

ِ
الفيروسات في الحياة
نشاط ( :)2أ�ث ُر
تصيب الكائنات الحيّة:
الصو َر ال�آتية لفيروسات
* �أ َت�أ ّم ُل ّ
ُ
فيروسات
صيب
تُ ُ
ال�إ نسان

فيروسات
صيب
تُ ُ
النّباتات

فيروسات
صيب
تُ ُ
الحيوانات

فيروس
الجدَري
َ

فيروس
شلل
ال�أطفال

فيروس
تَبرقُش
ال َبندورة
فيروس
َت َبرقُش
ال َبطاطا

فيروس
ال ُح ّمى
القَلاع َّية
فيروس
�أنفلونزا
الطّيور

ِ
الفيروسات على الكائنات الح ّية؟
 ما �أث ُر_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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نشاط ( :)٣أ�ث ُر البدائ ّيات (البكتيريا) في الحياة

الصو َر ال�آتية و�أ ِ
ناق ُشها مع زملائي في المجموعة:
* �أ َت�أ ّم ُل ّ

�أثر
البدائ ّيات
في
الحياة
كتب بِ ُل َغتي ُملخَّ صاً حول �أثر البكتيريا في الحياة ،في دفتري.
	�أ ُ
مهمة تعليمية:
� .1أ ْك ِم ُل ال ُمخطط ال�آتي:
مثل
�أ َثــ ٌر ضــار

و
و

الحياة
�أ َث ُر ال ِفط ِر ّيات في َ
�أ َثــ ٌر نـافِـع
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مثل

و
و

نشاط ( :)٤أ�ثر ال ّطلائع ّيات في الحياة
* ال�أول ّيات:
السادس المجلّة العلميّة ال�آتية حول ال�أوليّات� ،أقر�أ و�أجيب:
ص ّمم طلبة ّ
الص ّ
ف ّ
مرض الملاريا:
مــرض يس ـ ّببه نــوع مــن ال�أ ّول ّيــات
يســمى البلازموديــوم ،مــن �أعراضــه
الصــداع
شــعور المصــاب بالبــرد و ّ
وارتفــاع درجــة الحــرارة والتعــ ّرق
بغــزارة ،وفقــر الــدّم ،ينتقــل هــذا
الطّفيــل �إلــى دم ال�إ نســان عــن
طريــق �أنثــى بعوضــة ( ال�أنوفيلــس).

بعوضة أ�نوفيلس

بلازموديوم

يوجــد فــي البيئــة أ�كثــر مــن  30,000نــوع مــن
ال�أول ّيــات تنتشــر فــي ال�أماكــن ال ّرطبــة مثــل مياه
البحــار أ�و الميــاه العذبــة إ�ضافــة للتّربــة ال ّرطبــة،
ــات تعيــش فــي داخــل جســم
وهنــاك أ�ول ّي ٌ
ال�نســان أ�و النّبــات وتس ـ ّبب لــه ال�أمــراض.
إ
مرض ال ّزحار ال�أميبي:
مــرض يس ـ ّببه نــوع مــن ال�أميبــا تســمى" الانتاميبــا
هيســتوليتيكا" ،مــن �أعراضــه ال�إ ســهال ،و�ألــم شــديد
وضعــف عــام فــي الجســم ،ينتقــل
عنــد التّبــ ّرزَ ،
لل�إ نســان عــن طريــق الخضــروات
والفواكه والمياه المل ّوثة ،ليصـــــل
ويستقر في ال�أمعــاء الدقيقة لل�إ نسان .إ�نتاميبا
هستوليتيكا

تســبح بعــض ال�أول ّيــات فــي ميــاه البحــر وتـشـ ّكـــل غــذا ًء للكائنــات الح ّيــة
تترســب فــي قيعـ ِ
ـان البحــار حيــث
ال�أخــرى ،وعنــد مــوت بعــض هــذه ال�أول ّيــات َّ
ـري.
تدخــل بقاياهــا فــي تركيـ ِ
ـب الحج ـ ِر الجيـ ّ
* مستعيناً بالمعلومات السابقة �أقارن في دفتري بين مرض الملاريا والزحار ال�أميبي من حيث
المتسبب بالمرض ،و�أعراض المرض ،وطريقة الانتقال �إلى ال�إ نسان ،والخلايا التي يهاجمها.
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* ال ّطحالب:
تص ّف َحت ُيم َنى الشّ بكة العنكبوت ّية بح ًثا عن معلومات حول �أثر الطّحالب في الحياة فوجدت ال�آتي:

صنيع �أدو َي ٍة َومرا ِهم
َت ُ

س ال�أسنان
الوقاي ُة من َت َس ُّو ِ

َتس ُّم ُم وموت بعض ال�أسماك

�أ َث ُر ال َّط ِ
الحياة
حالب في َ

َو َسط ِغذائي في �أطباق بتري
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ض ال�أط ِع َمة
صنيع َبع ِ
َت ُ

َت َل ُّوث َخ َّزانات المياه

.١تظهر الطّحالب ب�ألوان مختلفة ،لماذا؟
ٌ
مفيدة
معلومة
_____________________________________
ينصــح بفحــص خ ّزانــات الميــاه
فسر.
 .٢تُع ُد الطّحالب من ال ُمن ِتجات� ،أ ّ
_____________________________________ فــي المــدارس والمنــازل وتعقيمهــا
بشــكل دائــم منعـاً لتراكــم الطّحالــب
فيهــا وذلــك حفاظ ـاً علــى ص ّح ِتنــا.
الحياة
نشاط (� :)٥أ َث ُر ال ِفطر ّيات في َ
الصو َر ال�آتية و�أجيب:
* �أ َت�أ ّم ُل ّ

فِط ُر البنسيليوم

فِط ُر
عيش الغراب

فِط ُر
مرض صد�أ القَمح

ِ
ياضي
فط ُر مرض القدم ال ّر ّ

فِط ُر
الخميرة
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َّ
الد ُ
رس
ّ
الرابع

ّ
ُ
المادة
تركيب

نشاط ( :)١ال َّذ َّرة وال ُع ْن ُصر وال ُم َركَّب

* �أ َت�أ ّم ُل ال�أشكالَ ال�آتية و�أجيب:

ذ ّرات النّحاس

نحاس

ماء

ذ ّرة هيدروجين
ذ ّرة �أكسجين

ذ ّرة هيدروجين

ُ ".1يعتب ُر النُّحاس عنصراً" لماذا؟
____________________________________.
مفيدة
ُ ".2يعتب ُر الماء مركّباً" لماذا؟
أ
_____________________________________ .الذ ّرة :وحدة بناء ال ُعنصر ،و�صغر
جزء يحم ُل صفاته ويمثِّ ُله.
.3ما الفرق بين العنصر والمركّب؟
________________________________________________________________.
� .٤أصنّ ُف المواد في الجدول ال�آتي �إلى عناصر ومركّبات:
ٌ
معلومة

ال ّرقم

اس ُم الما ّدة

١

هيدروجين

٢

ثاني أ�كسيد الكربون

٣

حديد

٤

كبريتيد الحديد
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تركيب الما َّدة
ُ

التصنيف(عنصرُ /م َركَّب)

الج َزيء
نشاط (ُ :)٢
* �أ َت�أ ّم ُل ال�أشكالَ ال�آتية و�أجيب:
َذ ّرة �أكسجين
َذ ّرة �أكسجين

ُج َزيء �أكسجين
ينتج عن اتّحاد ذ ّرتين من عنصر ال�أكسجين؟
 .1ماذا ُ

َذ ّرة كَربون

ُج َزيء ثاني �أكسيد ال َكربون
ٌ
معلومة

مفيدة

____________________________________ .تتواجــد بعــض العناصــر فــي الطّبيعــة
ينتج عن اتّحاد ذ ّرتين من عنصر ال�أكسجين و َذ ّرة بصــورة جزيئــات تتك ـ ّون مــن اتحــاد
 .2ماذا ُ
ذرتيــن �أو �أكثــر مــن العنصــر نفســه
من عنصر الكربون؟
مثــل الهيدروجيــن والكبريــت.
____________________________________.
 .3ما الفرق بين جزيء ال�أكسجين وجزيء ثاني �أكسيد الكربون من حيث نوع َ
الذ ّرات؟
__________________________________________________________.
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً لل ُجزيء:
� .4أ ُ
__________________________________________________________.
__________________________________________________________.
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نشاط (� :)٣أ َت َع َّلم ال ّرموز
* �أ َت�أ ّم ُل صو َر العناصر ال�آتية و�أسماءها باللّغ ِة ال َّلاتين َّية:

نُحاس Cuprum

َحديد Ferrum

�ألومنيوم Alumen

ِكبريت Sulfur

كَربون Carbo

كلور Clloros

O2
�أكسجين Oxys
20

H2
نيتروجين Nitron

هيدروجين Hydor

مغنيسيوم Magnesia

سيليكون Silex

صوديوم Natrium

بوتاسيوم Kalium

كالسيوم Calcis
ٌ
معلومة

مفيدة

الصوديــوم
نصــ َري ُّ
ُيحفَــظ ُع ُ
والبوتاســيوم تحــت الــكاز.

* �أقر�أ رموز العناصر في الجدول ال�آتي ثم �أجيب:
ال ّرقم
١

نصر
اس ُم ال ُع ُ

نصر
رم ُز ال ُع ُ

الكربون

C

٢

ال�أكسجين

O

٣

النُّحاس

Cu

٤

الكالسيوم

Ca

َ َ
أنت ِـبـه

ُينصــح بعــدم خلــط مركبــات
الكلــور المســتخدم فــي المنــازل
مــع المنظّفــات ال�أ ُخــرى ل�أ ّن ذلــك
ُيســبّب مشــاكل فــي مجــرى
التّن ّفــس.

 .1ما �أ ُسس اشتقاق رموز هذه العناصر؟
_______________________________________________________________.
 .2لماذا ُير َمز لبعض العناصر بحرف واحد وللبعض ال�آخر بِحرف ْين؟
_______________________________________________________________.
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�.3أ ْك ِم ُل وزملائي الجدول ال�آتي بالاعتماد على ال�أشكال �أعلاه:
نصر
اس ُم ال ُع ُ
(بالعربـ ّيـة)

نصر
اس ُم ال ُع ُ
(بال ّلاتين ّية)
Carbo

الكبريت

Sulfur

النُّحاس
الحديد
َ
الصُّ وديوم
السليكون
ّ

رمــــ ُز
نصر
ال ُع ُ

نصر
اس ُم ال ُع ُ
(بالعربـ ّيـة)

C

Cuprum
Alumen

Al

Kalium

K

Calcis
Magnesia

المغنيسيوم
َ

Ferrum

نصر
اس ُم ال ُع ُ
(بال ّلاتين ّية)

رمــــ ُز
نصر
ال ُع ُ

Oxys

O

Nitron

النَّيترورجين

Hydor

Natrium

Clloros

Silex

Cl

نشاط (� :)5أرضُ نا َو ِ
عناص ُرها

يوض ُح العناصر الدّاخلة في تركيب القشرة ال�أرضيّة ونِسبتها ،ثم �أجيب.
درس الجدولَ ال�آتي الذي ّ
* �أ ُ
نصر
ال ُع ُ

�أكسجين

ال ّرمز

النِّس َبة المئو ّية
%47,3

سليكون

%27,7

أ�لومنيوم

%7,8

حديد

%4,5

كالسيوم

%3,5

صوديوم

%2,5

نصر
ال ُع ُ

ال ّرمز

النِّس َبة المئو ّية

بوتاسيوم

%2,5

مغنيسيوم

%2,2

هيدروجين

%0,2

كلور

%0,2

عناصر أ�خرى

%١,٦

السابقة في المكان ال ُمناسب �أمامه في الجدول.
كتب رمز ك ّل عنصر من العناصر ّ
� .١أ ُ
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َ
َ ُ
ســئــلــة الــوحـــدة المتمازجة األولى
أ ِ
ال�جابة الصّ حيحة في ك ِّل فقرة من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أ ّول :أ�ختا ُر رم َز إ
ّ
الضوئي المركّب؟
الضوء المو ّجه للشّ ريحة في المجهر ّ
 .١ما الجزء الذي يتح ّكم في كم ّية ّ
الضابطان الكبيران .ب .المكثّف .جـ .الاسطوانة .د .مصدر الضوء.
�أّ .
� .2أ ّي مجموعات الكائنات الح ّية ال�آتية تمثِّل البدائ ّيات؟
ب .الفيروسات وال�أ ّول ّيات.
�أ .ال�أ ّول ّيات والبكتيريا.
د .البكتيريا والفطريّات.
جـ .البكتيريا والبكتيريا الخضراء ال ُم ْزرقّة.
� .٣أ ّي الكائنات الح ّية ال�آتية يتحرك بالانزلاق؟
د .اليوجلينا.
جـ .البراميسيوم.
ب .البلازموديوم.
�أ .ال�أميبا.
� .٤أ ّي الكائنات الح ّية ال�آتية تُ َع ُّد من الطّحالب؟
�أ .الكلاميدوموناس .ب .اليوجلينا .جـ .البراميسيوم .د .التريبانوسوما.
 .٥ما الكائنات الح ّية التي يمكن �أن تُصاب بمرض ال ُح ّمى القلاع ّية؟
د .البكتيريا.
جـ .ال�أبقار.
ب .الخيول.
�أ.الطّيور.
 .٦ما الطفيل ال ُم َس ّبب لمرض الملاريا لل�إ نسان؟
جـ .البراميسيوم.
�أ.البلازموديوم .ب .ال�أميبا.
� .٧أ ّي ال�أمراض ال�آتية تس ّببه الفطريّات؟
�أ .تبرقش البطاطا .ب.صد�أ القمح.

د .بعوضة ال�أنوفيلّس.

جـ .تس ّوس ال�أسنان.

� .٨أ ّي ال�أشكال ال�آتية تمثّل عنصراً؟
ب.
�أ.

جـ.

� .٩أ ّي ال ّرموز ال�آتية ُي َمثل رمزاً لعنصر فل ّزي؟
بS .
�أCu .

جـO .

د .انفلونزا الطّيور.
د.
دSi .

23

الصوديوم؟
 .١٠ما رمز عنصر ّ
دS .
جـNa .
بSo .
�أK .
� .١١أ ّي العناصر ال�آتية يعتب ُر لافلزاً؟
د .الكبريت.
جـ .المغنيسيوم.
ب .ال�ألومنيوم.
�أ .النّحاس.
 .١٢ما المقصود بالمركّب؟
�أ .مخلوط من عناصر ومواد كيميائية.
ب .ما ّدة نق ّية تتكون من اتحاد عنصرين مختلفين �أو �أكثر.
جـ .ما ّدة نقية تتكون من النّوع نفسه من َ
الذ ّرات.
د .وحدة بناء الما ّدة.
كتب المقصود بك ٍّل من المفاهيم العلم ّية ال�آتية:
ّ
السؤال الثّاني :أ� ُ
.1الكائنات الحيّة الدّقيقة.______________________________________________:
.2الفيروسات.______________________________________________________:
.3ال�أ ّوليّات.______________________________________________________ :
.4المناعة._______________________________________________________ :
.5المرض._______________________________________________________ :
 .٦الجزيء.______________________________________________________ :
 .٧الذرة.________________________________________________________ :
ال�جابة الخط أ� في كل مما ي أ�تي:
جيب بـ ( نعم ) أ�و ( لا ) ثم �أص ِّح ُح إ
ّ
السؤال الثّالث� :أ ُ
 ) ______ (.1الكائنات الحيّة الدّقيقة جمي ُعها وحيدة الخلية.
_______________________________________________________________.
 ) ______ (.2يهاجم الفيروس الواحد �أنواعاً مختلفة من خلايا الكائنات الحيّة.
_______________________________________________________________.
 ) ______ (.3تتحرك ال�أميبا حركة انزلاقيّة.
_______________________________________________________________.
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بصنع غذائِها ِ
بنفسها.
 ) ______ (.4تقوم جميع البدائ ّي ُ
ات ُ
_______________________________________________________________.
السؤال ال ّرابع:
ّ
إ�ذا كان رمز عنصر الكربون ( )Carbonهو ( )Cفما رموز العناصر ال�آتية:
 الكالسيوم ( .___________________________________________:) Calcis النّحاس ( .___________________________________________:) Cuprumالسؤال الخامس� :أعلّ ُل ما ي أ�تي:
ّ

.1للطّ ِ
رئيس في استمرار حياة الكائنات الح ّية.
حالب دو ٌر ٌ

________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
.2تُع ُّد الفيروسات حلقة الوصل بين الجمادات والكائنات الحيّة.
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
.3للكائنات الح ّية �أثر �إيجابي في الحياة.
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
.٤

تعد العتاصر جميعها مواد نقية.

________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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اختبار ذاتي
السؤال ال�أول� :أضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
� -1أين يتم وضع الشريحة في المجهر على؟
		
ب -الاسطوانة
		
	�أ  -المصدر الضوئي

		
جـ  -المنضدة

د -القاعدة

 -2ما �أقوى �أنواع المجاهر؟
		
	�أ -الضوئي

		
ب -البسيط

		
جـ -التشريحي

د -الاكتروني

� -3أين يصيب مرض الملاريا في الجسم؟
		
ب -الدم
		
	�أ -الكليتين

		
جـ -الامعاء الغليظة

� -4أي المواد ال�آتية لا يعد عنصراً؟
		
ب -الكبريت
		
	�أ  -الاكسجين

		
جـ -كبريتيد الحديد

 -5ما طريقة التغذية في الفطريات؟
		
ب -التطفل
	�أ -الترمم		

		
جـ -التكافل

د -الدماغ
د  -الزئبق
د -جميع ما سبق

السؤال الثاني� :أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات ال�آتية:
� ) .........................( -1أصغر وحدة بنائية في المادة ولا تتجز�أ.
 )..........................( -2قــدرة الجســم علــى مقاومــة مســببات ال�أمـراض والقضــاء
عليهــا ومنعهــا مــن �إحــداث خلــل فــي �أعضائــه.
 )..........................( -3مضاد حيوي يستخرج منه فطر البنسيليوم .
 )..........................( -4مــادة تتكــون مــن نوعيــن مــن الــذرات (عنصرين مختلفين)
يتحــدان معاً.
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السؤال الثالث� :أكمل الناقص في الجدول بكتابة رمز العنصر �أو اسمه:
Al

Fe
الكبريت

السيليكون

السؤال الرابع� :أعلل ما ي�أتي:
 -1تختلــف البكتيريــا الخضــراء المزرقــة عــن �أنــواع البكتيريــا ال�أخــرى ب�أنهــا تســتطيع تصنيــع
غذائهــا بنفســها.
........................................................................
.......................................................................
 -2لا ينصح ب�أكل جميع فطر عش الغراب.
........................................................................
.......................................................................
 -3معظم الطحالب لونها اخضر.
........................................................................
.......................................................................
 -4يعتبر الماء مركبا.
........................................................................
.......................................................................
السؤال الخامس� :أكمل الناقص في الجدول ال�آتي:
وجه المقارنة

فيروس انفلونزا الطيور

فيروس جدري الماء

شكل الفيروس
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وجه المقارنة

الزحار الاميبي

الحمى القلاعية

المتسبب للمرض
وجه المقارنة

الكربون

الكبريت

رمز العنصر

وجه المقارنة

جزيء ال�أكسجين

جزيء ثاني �أكسيد الكربون

نوع الذرات

السؤال السادس� :أصحح ما تحته خط لتصبح العبارات صحيحة:
 -1العدسة العينية مثبتة على قرص متحرك تكون قريبة من الشيء المراد تكبيره .
.......................................................................
 -2رمز عنصر النيتروجين ( )Neورمز عنصر الصوديوم (.)na
.......................................................................
 -3يحفظ عنصري الصوديوم والبوتاسيوم تحت الماء.
.......................................................................
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نشاط إثرائي

ِّ
فكر ،زاوج ،شارك
وئي املركب
أجزاء املجهر َّ
الض ّ

-١

-٢

 توزيع الطّلبة في مجموعات ،وتكليفهم بتوزيع ال�أدوار فيما بينهم (المقرر ،المنسق ،المتحدث.)... تكليف كل مجموعة بدراسة صورة النشاط “�أجزاء المجهر” ،وكتابة ك ّل فرد �أجزاء المجهر على الدفتر.وئي الذي �أمامهم عملياً.
 تكليف ك ّل فرد في المجموعة بتحديد �أجزاء المجهر على المجهر َّالض ّ

وئي �أمام المجموعات.
 تكليف المتحدث باسم المجموعة بتحديد �أجزاء المجهر َّالض ّ

 توزيع الطلبة في مجموعات وتكليفهم بتوزيع ال�أدوار فيما بينهم (مستلم ال�أدوات ،المقرر ،المتحدث.)... يج ّهز المعلّم مسبقاً بطاقات لك ّل مجموعة كما ي�أتي:وئي
 .1بطاقات �أسماء �أجزاء المجهر َّ
الض ّ
وئي.
 .2بطاقات وصف تركيب ك ّل جزء من �أجزاء المجهر َّ
الض ّ
وئي.
 .3بطاقات وظيفة ك ّل جزء من �أجزاء المجهر َّ
الض ّ
 تكليف كل مجموعة بلصق البطاقات مرتبة في المكان المناسب في الجدول ال�آتي:اسم الجزء

تركيب الجزء

وظيفة الجزء

 تعرض المجموعات نتاجاتها في الوقت نفسه. يشارك المعلّم قائد ك ّل مجموعة بتقييم نتاج المجموعات باستخدام سلم تقدير لفظي(.)1 يعرض المعلّم نتيجة ك ّل مجموعة مراعياً تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم.وئي (األسئلة )٤ ، ٣
أجزاء املجهر َّ
الض ّ
ف ّكر :يف ّكر ك ّل طالب في ح ّل السؤالين ( )4 ، 3من الكتاب المقرر بشكلٍ فردي.
زاوج :يش ّكل ك ّل طالب مع زميله مجموعة ثنائية لمناقشة حلولهم لل�أسئلة والاتفاق على ح ّل مشترك.
شارك :يشترك ك ّل ثلاثة �أزواج (المجموعات الثنائية) من الطّلبة في تشكيل مجموعة سداسية ،حيث تقدّم ك ّل
مجموعة ثنائية حلها لل�أسئلة وتناقشه مع زملائهم ،ثم يتم الاتفاق على ح ّل موحد من �أفراد المجموعة كافة،
وتشارك ك ّل مجموعة حلّها مع المجموعات ال�أخرى جميعها ،وتناقشه.
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للمعلم

سلم تقدير لفظي ()1
الرقم
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ال�أداء

			

الضوئـ ّـي
أجــزاء املجهــر َّ
مستوى ال�أداء

ممتاز

جيدجد ًا

جيد

مقبول

1

وئي يذكر من � 9-8أجزاء يذكر من � 7-6أجزاء يذكر من � 5-4أجزاء يذكر ثلاثة �أجزاء على
�أجزاء المجهر َّ
الض ّ
ال�أكثر.
صحيحة.
صحيحة.
صحيحة.

2

تركيب �أجزاء المجهر يصف تركيب  9-8من يصف تركيب  7-6من يصف تركيب  5-4من يصف تركيب ثلاثة
الض ْوئي �أجزاء على ال�أكثر.
وئي
وئي �أجزاء المجهر َّ
الضوئي �أجزاء المجهر َّ
�أجزاء المجهر َّ
َّ
الض ّ
الض ّ
بصورة صحيحة.
بصورة صحيحة.
بصورة صحيحة.

3

وظيفة �أجزاء المجهر يذكر وظيفة  9-8من يذكر وظيفة  7-6من يذكر وظيفة  5-4من يذكر وظيفة ثلاثة �أجزاء
وئي.
وئي على ال�أكثر.
َّ
وئي �أجزاء المجهر َّ
وئي �أجزاء المجهر َّ
�أجزاء المجهر َّ
الض ّ
الض ّ
الض ّ
الض ّ
بصورة صحيحة.
بصورة صحيحة.
بصورة صحيحة.

4

تحديد �أجزاء المجهر يحدد  9-8من �أجزاء يحدد  7-6من �أجزاء يحدد  5-4من �أجزاء يحدد ثلاثة �أجزاء على
وئي بشكلٍ ال�أكثر.
وئي عملياً.
وئي بصورة المجهر َّ
وئي بصورة المجهر َّ
المجهر َّ
َّ
الض ّ
الض ّ
الض ّ
الض ّ
صحيح.
صحيحة.
صحيحة.

