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المحتويات

ب ( وأجزاؤه ادّلرس األّول: املجهر الّضويئ )الُمَركَّ
ادّلرس اثلّاين: تصنيف الاكئنات احلّية ادّلقيقة

ثر الاكئنات احلّية ادّلقيقة يف احلياة
َ
ادّلرس اثلّالث: أ

ادّلرس الرابع: تركيب املاّدة

٤
٧
١٢
١٨

 

الـــوحــدة المتمازجة األولى

ُيتوقـّـع مــن طلبــة الّصــف الســاّدس ال�أساســّي بعــد دراســة هذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعل 
مــع اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن علــى اكتشــاف اأثــر بعــض اأنــواع الكائنــات الحيــة الدقيقــة 

فــي الحيــاة والتعــرف علــى تركيــب المــادة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

الرّبط بين تركيب الِمْجَهر الّضوئي )المرّكب( ووظائف اأجزائه عملياً. . 1
استخدام الِمْجَهر الّضوئي )الُمرّكب( في فحص شرائح جاهزة لبعض . 2

       الكائنات الحيّة الّدقيقة.
َتوضيح المقصود بالكائنات الحيّة الّدقيقة.. 3
التَّعرف اإلى بعض خصائص الكائنات الحيّة الّدقيقة.. 4
اْستنتاج اأثر الكائنات الحيّة الّدقيقة في الحياة.. 5
اْستنتاج العوامل المؤثّرة على حياة بعض الكائنات الحيّة الّدقيقة واستمرارها عملياً.. 6
التّوّصل اإلى اأّن الَذرّة وحدة بناء الماّدة عملياً.. 7
تصنيف المواد اإلى عناصر وُمَرّكبات في جدول.. 8



4

نشاط )1(: اأجزاُء الِمْجَهر الّضوئي )المرّكب(

1.اأْحِضُر بمساعدة معلّمي ِمْجَهراً َضوئيّاً ُمرّكباً واأَتَعرَُّف اإِلى اأجزائِه الُموّضَحة في الّصورة ال�آتية:

العدسة العينيّة

راع الذِّ

الِمنَضَدة

ال�سطوانة

ابطان الّصغيران الضَّ

قرص تحريك العدسات

ابطان الكبيران الضَّ

العدساُت الّشيئيّة

وء( ُع الضُّ الُمَكثِّف )ُمَجمِّ

وء َمصَدُر الضُّ
القاعدة

ُمَثبُِّت الّشريحة

ه
ُ
جزاؤ

َ
ب ( وأ

َّ
وئّي ) الُمرك

ّ
الِمْجَهر الض

رُس  الدَّ
ل وَّ

َ
األ
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2. اأَتفّحُص الِمْجَهر الّضوئي )الُمَركَّب( بمساعدة معلّمي، ثم اأتعاوُن وزميلي في اإكمال الجدوِل ال�آتي:

َقم الرَّ
اأجزاُء الِمْجَهر

الّضوئي المرّكب
التّركيُب والَوظيَفة

العدسة العينيّة1
العدسة الموجودة في اأعلى ال�أسطوانة وننظر للاأشياء المراد فحصها من 

خلالها .

٢
قُرُص َتحريك 

الَعدسات
قرص تحريك العدسات : قرص يحمل العدسات الشيئية ، يستخدم في 

تغيير مواقعها وفقا للحاجة لدرجة التكبير

العدسات الشيئية3
ــن  ــة م ــون قريب ــرّك تك ــرص متح ــى ق ــتة عل ــة ُمثبّـ ــدة محدب ــات عدي عدس

الّشــيء المــراد فحصــه لتكبيــره.

المنضدة4
ــة المطلــوب تكبيرهــا، توجــد فــي وســطه  ــه العيّن ســطح مســتٍو توضــع علي

فتحــة لمــرور الّضــوء يمكــن تحريكــه للاأعلــى وال�أســفل.

قطعة معدنية تستخدم لتثبيت الشريحة .ُمثبّت الّشريحة5

عجلان يستعملان لتوضيح العينية والحصول على رؤية واضحةالّضابطان الكبيران6

الضابطان الصغيران٧
ضبطهــا  بعــد  بدقّــة  العيّنــة  لتوضيــح  ُيســتخدمان   صغيــران  عجــلان 

الكبيرْيــن. الّضابطْيــِن  باســتخدام 

المكثف٨
قــرص مثبـّـت اأســفل المنضــدة يســمح بالتّحّكــم بكميّــة الّضــوء المــارّة اإلــى 

العدسة.

مصباح مضيء اأو مراآة عاكسة للضوء ، ويوجد اأسفل المكثفمصدر الّضوء٩
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نشاط )٢(: استخداُم الِمْجَهر الّضوئّي المركَّب

1.اأحضُر، بمساعدة معلّمي، ِمْجَهراً ضوئيّاً مرّكباً، وشرائِح جاهزة لعيّنات من كائنات حيّة دقيقة.

ــيئيّة  ــة الّش ــك العدســات واأســتخدُم العدس ــرَص تحري ــُر ق 5. اأدي
التّاليــة، كيــف اأتاأّكــُد اأن العدســة الّشــيئيّة قــد اســتقرّت فــي 

مكانِهــا الّصحيــح؟ 

._________________________________________

اأحِمُل الِمجَهر ِبطريَقة 
َصحيَحة.

2. اأختاُر شريحًة واأَثبُّتها على المنضدِة باستخدام ُمثبّت الّشرائح.
غرى. لـمــاذا؟ 3. اأتفحُص الّشريحة بدءاً من العدسة الّشيئيّة الصُّ

._______________________________________________________________
4. ما اسُم الجزء الُمستخَدم من الِمْجَهر لِتوضيح رؤية العيّنة الموجودة على الّشريحة؟ 

._______________________________________________________________



٧

 الكائناِت الحّيِة الّدقيقة
ُ

تصنيف
رُس  الدَّ
اني

ّ
الـث

الكائناِت الحّيِة الّدقيقة: كائنات صغيرة جدا ل� ترى بالعين المجرّدة ويمكن اأن تعيش في 
اأماكن متعددة وتنمو وتتكاثر اإذا توفّرت لها العوامل المناسبة.

العوامل اللازم توفرها لنمّو الكائنات الحيّة الدقيقة، الوسط الغذائي ودرجة الحرارة المناسبة.

نشاط )1(: عتبُة الحياة

* اأقراأ النَّص ال�آتي واأجيب:

ُكروي
فيروس جدري الماء

ُكروي
فيروس اإنفلونزا الطّيور

لولبي اسطواني
فيروس تبرقش التّبغ

ُمَذنَّب
فيروس اآكل البكتيريا

تُعــُد الفيروســات دقائــق "ل� خلويـّـة" فهــي ل� تُبــدي نشــاطاً حيويـّـاً اإل� اإذا كانــت داخــل خلايــا 
ــا  ــر داخلهــا، وهــي متخّصصــة فــي مهاجمِتهــا للخلاي ــة، تتطفــل عليهــا وتتكاث ــات الحيّ الكائن
حيــث اإن كلَّ فيــروس يتطفــل علــى نــوٍع محــّدٍد مــن الخلايــا. وتظهــر هــذه الفيروســات تحــت 

لكترونــي باأشــكال مختلفــة، بعــد تكبيرهــا ملاييــن المــرات، منهــا: المْجَهــر ال�إ

1. يصف العلماُء الفيروسات باأنها "عتبة الحياة"، لماذا؟

________________________________________________________________



٨

ــع اأكثــر مــن 100000  فيــروس  َتَجمُّ
 ).( النّقطــة  التّرقيــم  يــوازي علامــة 
اإل�  مشــاهدتها  يمكــن  ل�  ولذلــك 
بِاســتخدام مجهــر اإلكترونــّي متطــوّر.

          مفيدة
ٌ
معلومة

2. اأكتب اأمثلة على اأمراٍض تسبُّبها الفيروسات لكلٍّ من:

نسان ______________________________. - ال�إ

- النّبــات ______________________________.

- الحيوان ______________________________.

3. الفيروس الُمَسبّب لمرض الرّشح ل� ُيسبّب مرض شلل ال�أطفال، لماذا؟
._______________________________________________________________

4. هل يمكن رؤية الفيروسات بِاستخدام الِمْجَهر الّضوئي )المرّكب( لماذا؟
._______________________________________________________________

5. من اأشكال الفيروسات:  _________________________________________.

6. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً للفيروسات:

 .______________________________________________________________

قيقة الكائناُت الحيَّة الدَّ
تقســـم   اإلــــــــى

و

و

و و
الطّلائعيّات

تقسم   اإلىمثـــــل

تقسم   اإلى
ال�أوليّاتالبكتيريا

بكتيريا 
خضراء 
ُمزَرقَّة

الفطريّات

* لتسهيل دراسة الكائنات الحية الدقيقة صنفها العلماء كما في الخارطة المفاهيمية ال�آتية:
مهمة تعليمية

* اأدرس الخارطة المفاهيمية اأعلاه واأكتب في دفتري نصاً 
علمياً يعبر عن تصنيف الكائنات الحية الدقيقية.

البدائيات

بكتيريا 
حقيقية

الطحالب
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نشاط )٢(: البدائّيات )البكتيريا(

لكتروني. * اأَتاأّمُل الّصور ال�آتية لبعض اأشكال البكتيريا كما تظهر تحت الِمْجَهر ال�إ

بكتيريا ُكرويّةبكتيريا ُعَصويّة بكتيريا ُكرويّة ُسبَِّحيّةبكتيريا حلزونيّة
)خضراء ُمزَرقَّة(

ُر سبب تسمية هذه الكائنات الحيّة بالبدائيّات.    ________________________ 1. اأفسِّ

2. من اأشكاِل البكتيريا ______________ و ______________ و ______________

3. تختلــُف البكتيريــا الخضــراء المزرقـّـة عــن اأنــواع البكتيريــا ال�أخــرى باأنهــا تســتطيع تصنيــع غذائِهــا 

ر.     _______________________________________________ بنفسها، اأفسِّ

4. اأكُتُب بُِلَغتي تعريفاً للبدائيّات: ______________________________________

   
نشاط )3(: الّطلائعّيات

اأول�ً: ال�أولّيات
* اأقراأ اأسماء ال�أوليّات في الّصور ال�آتية واأجيب:

بلازموديومبراميسيومتريبانوسوما اأميبا
اأهداب سوط

اأقدام كاذبة
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 1. اأكتُب وسيلة الحركة لكلٍّ من الكائنات الحيّة الّدقيقة ال�آتية:

التريبانوسوما:____________________.

ال�أمــيــبـــــا:____________________.

 2. البلازموديوم ل� يمتلك وسيلة للحركة، ما الطّريقة التي يتحرّك بوساطتها؟ 

._____________________________________________________________   

 3. تحتاج ال�أوليّاُت جميُعها اإلى وسٍط سائل لِتعيش فيه، لماذا؟ 

._____________________________________________________________   

4. اأكتب بُِلَغتي تعريفاً للاأوليّات:   ________________________________________

ثانيًا: الّطحالب

شارك طلبة الّصف الّسادس في رحلٍة اإلى مدينة عّكا الساحليّة، ل�حظوا انتشار طبقة خضراء 
خور البحريّة والمناطق المنخفضة من سور عّكا المغمورة في الماء، وساأل منيٌر معلّمه:  على الصُّ
ما هذه الطّبقة الخضراء؟ اأجاَب المعلم: اإِنَّها كائناٌت حيٌّة دقيقُة تُسّمى الطّحالب الخضراء. 

هيّا ناأخُذ عيّنة منها ونفحُصها عند عودتِنا باستخدام الِمْجَهر في مختبر المدرسة.
بعد فحص منير وزملائِه لعينة الطّحالب تمت مشاهدة اأنواع عديدة من الطّحالب، منها:

كلاميدوموناس

سبيروجيرا

باندورينا

1. معظم الطّحالب لونُها اأخضر. اأفّسر. ___________________________________.

2. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً للطّحالب: _______________________________________.

البراميسيوم:____________________.
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البراميسيوم:____________________.
نشاط )4(: الفطرّيات

* اأَتاأّمُل مجموعات الّصور ال�آتية واأجيب: 

فِطُر َعَفن الُخبز

فِطُر عفن
الخضروات 

والفواكه

فِطُر
عيش الغراب
غير الّسام

فِطُر الَخميرَة

الفطرّيات

كيس بوغي

اأبواغ

خيط فطري

اأشباه جذور

 1. ما المشترك بين الّصور الّسابَقة؟

._____________________________________________________________   

2. اأين تعيش الفطريات؟ 

._____________________________________________________________   

3. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً للفطريّات:

._______________________________________________________________

ذاتيّــة  غيــر  حيّــة  كائنــات  الفطريّــات 
التّغذيــة وتتغــّذى بطــرق مختلفــة، منهــا:
الترّمــم: تعتمــد فــي غذائهــا علــى 
الكائنــات الحيـّـة ال�أخــرى بعــد موتها.

التّطفــل: تتغــّذى علــى كائنــات 
حيّــة اأخــرى وهــي علــى قيــد الحيــاة 

وتُســبب لهــا المــرض اأو المــوت.
مــع  وتتكافــل  تتعايــش  التّكافــل: 
كائــن حــي اآخــر حيــث يــزّود كّل 
منهمــا بالمــواد التــي تنقصــه ليعيــش.

          مفيدة
ٌ
معلومة
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نشاط )1(: نحَو ِجسٍم َسليم

* يمتلــك جســمي القــدرة علــى مقاومــة ال�أمــراض بطــرق طبيعيّــة  ونلجــاأ اإلــى التّطعيــم لتعزيــز هــذه 
القــدرة، اأحِضــُر بطاقــَة التّطعيــم الخاّصــة بــي، اأَتفّحُصهــا واأجيــب:

أثُر الكائناِت الحّية الّدقيقة في الحياة
رُس  الدَّ
الث

ّ
الـث

1. توفُِّر وزارة الّصحة الفلسطينيّة بطاقَة تطعيٍم لكّل فرد 

في المجتمع، لِماذا؟

.___________________________________   

2. اأكتُب ثلاثة اأسماء ل�أمراض َورََدت في الِبطاقة.

__________ و __________ و __________ 

مقاومة  على  الجسم  قُْدرة  المناعة: 
عليها  والقضاء  ال�أمراض  ُمَسبّبات 
باأعضائِه  خلٍل  اإحداِث  من  ومنِعها 
وخلاياه، وتنقسُم اإلى نوعْين: المناعة 
الفطرية )الخلقية( والمناعة المكتسبة.
نسان  ال�إ جسم  اإكساب  التّطعيم: 
ال�أمراض  ُمَسبّبات  ضد  مناعة 
والتّطعيم  مقاومتها،  على  لمساعدتِه 
نوعان هما: اللّقاحات وال�أمصال.

          مفيدة
ٌ
معلومة

نسان؟ 3. ما ُمَسبّباُت ال�أمراِض للاإ

.______________________________________

4. اأناقُش زملائي: ما المرض؟ واأكتُب بُِلَغتي تعريفاً للمرض.

._____________________________________



13

نشاط )٢(: اأثُر الفيروساِت في الحياة

* اأَتاأّمُل الّصوَر ال�آتية لفيروسات تصيُب الكائنات الحيّة:

فيروس
الَجَدري

فيروس
شلل

ال�أطفال

فيروسات 
تُصيُب 
نسان ال�إ

فيروس 
َتبرقُش
الَبندورة

فيروس
َتَبرقُش
الَبطاطا

فيروسات 
تُصيُب 
النّباتات

فيروس 
الُحّمى
 الَقلاعيَّة

فيروس 
اأنفلونزا 
الطّيور

فيروسات 
تُصيُب 
الحيوانات

- ما اأثُر الفيروساِت على الكائنات الحيّة؟
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
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نشاط )3(: اأثُر البدائّيات )البكتيريا( في الحياة

* اأَتاأّمُل الّصوَر ال�آتية واأناِقُشها مع زملائي في المجموعة:

اأثر
البدائّيات

في 
الحياة

صاً حول اأثر البكتيريا في الحياة، في دفتري.  اأكتُب بُِلَغتي ُملخَّ

1. اأْكِمُل الُمخطط ال�آتي: 

اأَثُر الِفطِرّيات في الَحياة

اأَثــٌر ضــار

اأَثــٌر نـافِـع

و

و مثل

مثل

و

و

مهمة تعليمية:
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نشاط )4(: اأثر الّطلائعّيات في الحياة

* ال�أولّيات:
صّمم طلبة الّصّف الّسادس المجلّة العلميّة ال�آتية حول ال�أوليّات، اأقراأ واأجيب:

مرض الملاريا:
ــات  ــن ال�أّوليّ ــوع م ــبّبه ن ــرض يس م
يســمى البلازموديــوم، مــن اأعراضــه 
ــداع  ــرد والّص شــعور المصــاب بالب
والتعــرّق  الحــرارة  درجــة  وارتفــاع 
بغــزارة، وفقــر الــّدم، ينتقــل هــذا 
عــن  نســان  ال�إ دم  اإلــى  الطّفيــل 
طريــق اأنثــى بعوضــة ) ال�أنوفيلــس(.

  

 بعوضة اأنوفيلس     بلازموديوم

مرض الزّحار ال�أميبي:
ــا  ــا تســمى" ال�نتاميب ــوع مــن ال�أميب مــرض يســبّبه  ن
ســهال، واألــم شــديد  هيســتوليتيكا"، مــن اأعراضــه ال�إ
عنــد التّبــرّز، وَضعــف عــام فــي الجســم، ينتقــل 

ــق الخضــروات نســان عــن طري للاإ
والفواكه والمياه الملوّثة، ليصـــــل

نسان. ويستقر في ال�أمعــاء الدقيقة للاإ

يوجــد فــي البيئــة اأكثــر مــن  30,000 نــوع مــن 
ال�أولّيــات تنتشــر فــي ال�أماكــن الرّطبــة مثــل مياه 
البحــار اأو الميــاه العذبــة اإضافــة للتّربــة الرّطبــة، 
جســم  داخــل  فــي  تعيــش  اأولّيــاٌت  وهنــاك 

ــات وتســّبب لــه ال�أمــراض. نســان اأو النّب ال�إ

تســبح بعــض ال�أولّيــات فــي ميــاه البحــر وتـشـّكـــل غــذاًء للكائنــات الحّيــة 
ــب فــي قيعــاِن البحــار حيــث  ال�أخــرى، وعنــد مــوت بعــض هــذه ال�أولّيــات تترسَّ

ــرّي. ــِب الحجــِر الجي ــي تركي ــا ف تدخــل بقاياه

اإنتاميبا
هستوليتيكا

* مستعيناً بالمعلومات السابقة اأقارن في دفتري بين مرض الملاريا والزحار ال�أميبي من حيث 
نسان، والخلايا التي يهاجمها. المتسبب بالمرض، واأعراض المرض، وطريقة ال�نتقال اإلى ال�إ
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* الّطحالب:
تصّفَحت ُيمَنى الّشبكة العنكبوتيّة بحًثا عن معلومات حول اأثر الطّحالب في الحياة فوجدت ال�آتي:

َتصنيُع اأدوَيٍة َومراِهم

الوقايُة من َتَسوُِّس ال�أسنان

َوَسط ِغذائي في اأطباق بتري

َتصنيُع َبعِض ال�أطِعَمة

انات المياه َتَلوُّث َخزَّ

ُم وموت بعض ال�أسماك تَسمُّ

اأَثُر الطَّحالِب في الَحياة



1٧

الميــاه  خّزانــات  بفحــص  ينصــح 
وتعقيمهــا  والمنــازل  المــدارس  فــي 
بشــكل دائــم منعــاً لتراكــم الطّحالــب 
ــا. ــى صّحِتن ــك حفاظــاً عل ــا وذل فيه

          مفيدة
ٌ
معلومة

 1. تظهر الطّحالب باألوان مختلفة، لماذا؟

_____________________________________
2. تُعُد الطّحالب من الُمنِتجات، اأفّسر.

_____________________________________

فِطُر البنسيليوم

فِطُر
عيش الغراب

فِطُر مرض القدم الرّياضّي

نشاط )5(: اأَثُر الِفطرّيات في الَحياة

* اأَتاأّمُل الّصوَر ال�آتية واأجيب:

فِطُر
مرض صداأ الَقمح

فِطُر
الخميرة
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تركيُب الماّدة
رُس  الدَّ
الّرابع

رَّة والُعْنُصر والُمَركَّب نشاط )1(: الذَّ

* اأَتاأّمُل ال�أشكاَل ال�آتية واأجيب:

ماءنحاسذّرات النّحاس
ذرّة هيدروجين

ذرّة هيدروجين
ذرّة اأكسجين

1."ُيعتبُر النُّحاس عنصراً" لماذا؟ 
.____________________________________

 2."ُيعتبُر الماء مرّكباً" لماذا؟
 ._____________________________________

3.ما الفرق بين العنصر والمرّكب؟
.________________________________________________________________

4. اأصنُّف المواد في الجدول ال�آتي اإلى عناصر ومرّكبات:

ةاسُم الماّدةالرّقم التصنيف)عنصر/ُمَركَّب(تركيُب المادَّ

هيدروجين1

ثاني اأكسيد الكربون٢

حديد3

كبريتيد الحديد4

الذرّة: وحدة بناء الُعنصر، واأصغر 
جزء يحمُل صفاته ويمثُِّله.

          مفيدة
ٌ
معلومة
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تتواجــد بعــض العناصــر فــي الطّبيعــة 
ــن اتحــاد  ــات تتكــوّن م بصــورة جزيئ
ذرتيــن اأو اأكثــر مــن العنصــر نفســه 

مثــل الهيدروجيــن والكبريــت. 

          مفيدة
ٌ
معلومة

نشاط )٢(: الُجَزيء

* اأَتاأّمُل ال�أشكاَل ال�آتية واأجيب:

َذرّة اأكسجين

ُجزَيء ثاني اأكسيد الَكربونُجزَيء اأكسجين

َذرّة َكربونَذرّة اأكسجين

1. ماذا ينتُج عن اتّحاد ذرّتين من عنصر ال�أكسجين؟

 .____________________________________
2. ماذا ينتُج عن اتّحاد ذرّتين من عنصر ال�أكسجين وَذرّة 

من عنصر الكربون؟

 .____________________________________

3. ما الفرق بين جزيء ال�أكسجين وجزيء ثاني اأكسيد الكربون من حيث نوع الَذّرات؟

 .__________________________________________________________
4. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً للُجزيء:

 .__________________________________________________________

 .__________________________________________________________
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نشاط )3(: اأَتَعلَّم الرّموز

اتينيَّة: * اأَتاأّمُل صوَر العناصر ال�آتية واأسماءها باللّغِة اللَّ

Alumen األومنيوم Cuprum نُحاسFerrum َحديد

Carbo َكربون

Hydor هيدروجين Oxys اأكسجينNitron نيتروجين

Clloros كلور Sulfur ِكبريت

O2H2
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Calcis كالسيوم Silex سيليكون

Natrium صوديومKalium بوتاسيوم

Magnesia مغنيسيوم

وديــوم  الصُّ ُعنُصــرَي  ُيحَفــظ 
الــكاز. تحــت  والبوتاســيوم 

          مفيدة
ٌ
معلومة

* اأقراأ رموز العناصر في الجدول ال�آتي ثم اأجيب:

رمُز الُعنُصراسُم الُعنُصرالرّقم

Cالكربون1

Oال�أكسجين٢

Cuالنُّحاس3

Caالكالسيوم4

نَتـِبـه
َ
أ

مركبــات  خلــط  بعــدم  ُينصــح 
الكلــور  المســتخدم فــي المنــازل 
مــع المنظّفــات ال�أُخــرى ل�أّن ذلــك 
مجــرى  فــي  مشــاكل  ُيســبّب 

التّنّفــس.

1. ما اأُسس اشتقاق رموز هذه العناصر؟ 

._______________________________________________________________

2. لماذا ُيرَمز لبعض العناصر بحرف واحد وللبعض ال�آخر بِحرفْين؟ 

._______________________________________________________________
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اسُم الُعنُصر 
)بالعربـّيـة(

اسُم الُعنُصر
)بالّلاتينّية(

رمــــُز
الُعنُصر

CarboC

Sulfurالكبريت

Cuprumالنُّحاس

Ferrumالَحديد

AlumenAl

وديوم Natriumالصُّ

Silexالّسليكون

اسُم الُعنُصر 
)بالعربـّيـة(

اسُم الُعنُصر
)بالّلاتينّية(

رمــــُز
الُعنُصر

KaliumK

Calcis

Magnesiaالَمغنيسيوم

OxysO

Nitronالنَّيترورجين

Hydor

CllorosCl

نشاط )5(: اأرُضنا َوعناِصُرها

* اأدرُس الجدوَل ال�آتي الذي يوّضُح العناصر الّداخلة في تركيب القشرة ال�أرضيّة ونِسبتها، ثم اأجيب.

1. اأكتُب رمز كّل عنصر من العناصر الّسابقة في المكان الُمناسب اأمامه في الجدول.

النِّسَبة المئوّيةالرّمزالُعنُصر

4٧,3%اأكسجين

٢٧,٧%سليكون

٧,٨%األومنيوم

4,5%حديد

3,5%كالسيوم

٢,5%صوديوم

النِّسَبة المئوّيةالرّمزالُعنُصر

٢,5%بوتاسيوم

٢,٢%مغنيسيوم

0,٢%هيدروجين

0,٢%كلور

1,6%عناصر اأخرى

3.اأْكِمُل وزملائي الجدول ال�آتي بال�عتماد على ال�أشكال اأعلاه:
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 الــوحـــدة المتمازجة األولى
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

جابة الّصحيحة في كلِّ فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأختاُر رمَز ال�إ
1. ما الجزء الذي يتحّكم في كميّة الّضوء الموّجه للّشريحة في المجهر الّضوئي المرّكب؟
    اأ. الّضابطان الكبيران.     ب. المكثّف.     جـ. ال�سطوانة.     د. مصدر الضوء.

2. اأّي مجموعات الكائنات الحيّة ال�آتية تمثِّل البدائيّات؟
    اأ. ال�أّوليّات والبكتيريا.                                ب. الفيروسات وال�أّوليّات. 

    جـ. البكتيريا والبكتيريا الخضراء الُمْزرقّة.               د. البكتيريا والفطريّات.

 3. اأّي الكائنات الحيّة ال�آتية يتحرك بال�نزل�ق؟
    اأ. ال�أميبا.             ب. البلازموديوم.        جـ. البراميسيوم.      د. اليوجلينا.

4. اأّي الكائنات الحيّة ال�آتية تَُعدُّ من الطّحالب؟
    اأ. الكلاميدوموناس.     ب. اليوجلينا.     جـ. البراميسيوم.     د. التريبانوسوما.

5. ما الكائنات الحيّة التي يمكن اأن تُصاب بمرض الُحّمى القلاعيّة؟
    اأ.الطّيور.           ب. الخيول.             جـ. ال�أبقار.        د. البكتيريا.

نسان؟  6. ما الطفيل الُمَسبّب لمرض الملاريا للاإ
    اأ.البلازموديوم.     ب. ال�أميبا.       جـ.  البراميسيوم.         د. بعوضة ال�أنوفيلّس.

7. اأّي ال�أمراض ال�آتية تسبّبه الفطريّات؟
     اأ. تبرقش البطاطا.    ب.صداأ القمح.     جـ. تسوّس ال�أسنان.     د. انفلونزا الطّيور.

8. اأّي ال�أشكال ال�آتية تمثّل عنصراً؟
    اأ.                         ب.                   جـ.                   د.   

٩. اأّي الرّموز ال�آتية ُيَمثل رمزاً لعنصر فلزّي؟ 
 Si .د               O .جـ                 S .ب                    Cu .اأ    
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الّسؤال الثّاني: اأكتُب المقصود بكلٍّ من المفاهيم العلمّية ال�آتية:

 1. الكائنات الحيّة الّدقيقة:______________________________________________. 

 2. الفيروسات:______________________________________________________.

 3. ال�أّوليّات: ______________________________________________________.

 4.المناعة: _______________________________________________________.

 5. المرض: _______________________________________________________. 

6. الجزيء: ______________________________________________________.

7. الذرة: ________________________________________________________.

10. ما رمز عنصر الّصوديوم؟
S .د               Na .جـ              So .ب                      K .اأ    

11. اأّي العناصر ال�آتية يعتبُر ل�فلزاً؟ 
    اأ. النّحاس.               ب. ال�ألومنيوم.        جـ. المغنيسيوم.       د. الكبريت. 

12. ما المقصود بالمرّكب؟ 
    اأ. مخلوط من عناصر ومواد كيميائية.

    ب. ماّدة نقيّة تتكون من اتحاد عنصرين مختلفين اأو اأكثر.
    جـ. ماّدة نقية تتكون من النّوع نفسه من الَذّرات.

    د. وحدة بناء الماّدة.

جابة الخطاأ في كل مما ياأتي: ُح ال�إ الّسؤال الثّالث: اأجيُب بـ ) نعم ( اأو ) ل� ( ثم اأصحِّ
 1. ) ______ ( الكائنات الحيّة الّدقيقة جميُعها وحيدة الخلية.

._______________________________________________________________
 2. ) ______ ( يهاجم الفيروس الواحد اأنواعاً مختلفة من خلايا الكائنات الحيّة.

._______________________________________________________________
 3. ) ______ ( تتحرك ال�أميبا حركة انزل�قيّة.

._______________________________________________________________
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الّسؤال الّرابع: 
 اإذا كان رمز عنصر الكربون )Carbon( هو )C( فما رموز العناصر ال�آتية:

.___________________________________________:) Calcis ( الكالسيوم -

.___________________________________________:) Cuprum (  النّحاس -

4.) ______ ( تقوم جميع البدائيّاُت بُصنع غذائِها بنفِسها.
  ._______________________________________________________________

الّسؤال الخامس: اأعلُّل ما ياأتي:

 1. للطّحالِب دوٌر رئيٌس في استمرار حياة الكائنات الحيّة.

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

 2. تُعدُّ الفيروسات حلقة الوصل بين الجمادات والكائنات الحيّة.

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

 3. للكائنات الحيّة اأثر اإيجابي في الحياة.

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

تعد العتاصر جميعها مواد نقية.  .4

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________
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اختبار ذاتي

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                               السؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

1- اأين يتم وضع الشريحة في المجهر على؟ 
د- القاعدة  جـ - المنضدة   ب- ال�سطوانة   اأ - المصدر الضوئي    

2- ما اأقوى اأنواع المجاهر؟ 

د- ال�كتروني جـ- التشريحي   ب- البسيط   اأ- الضوئي    

3- اأين يصيب مرض الملاريا في الجسم؟
د- الدماغ  جـ- ال�معاء الغليظة   ب- الدم   اأ- الكليتين    

4- اأي المواد ال�آتية ل� يعد عنصراً؟
د - الزئبق جـ- كبريتيد الحديد   ب- الكبريت   اأ - ال�كسجين    

5- ما طريقة التغذية في الفطريات؟
د- جميع ما سبق جـ- التكافل   ب- التطفل   اأ- الترمم    

السؤال الثاني: اأكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات ال�آتية:
1- )......................... ( اأصغر وحدة بنائية في المادة ول� تتجزاأ.

2- )..........................( قــدرة الجســم علــى مقاومــة مســببات ال�أمــراض والقضــاء 
عليهــا ومنعهــا مــن اإحــداث خلــل فــي اأعضائــه.

3- )..........................( مضاد حيوي يستخرج منه فطر البنسيليوم .
4- )..........................( مــادة تتكــون مــن نوعيــن مــن الــذرات )عنصرين مختلفين( 

يتحــدان معاً.
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السؤال الثالث: اأكمل الناقص في الجدول بكتابة رمز العنصر اأو اسمه:                                                             

AlFe

السيليكونالكبريت

السؤال الرابع: اأعلل ما ياأتي:                                                                                 

1- تختلــف البكتيريــا الخضــراء المزرقــة عــن اأنــواع البكتيريــا ال�أخــرى باأنهــا تســتطيع تصنيــع 
ــا بنفســها. غذائه

........................................................................   

.......................................................................

2- ل� ينصح باأكل جميع فطر عش الغراب.
........................................................................   
.......................................................................

3- معظم الطحالب لونها اخضر.
........................................................................   
.......................................................................

4- يعتبر الماء مركبا.
........................................................................   
.......................................................................

 السؤال الخامس: اأكمل الناقص في الجدول ال�آتي:                                                                          

فيروس جدري الماء فيروس انفلونزا الطيور وجه المقارنة

شكل الفيروس
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الزحار ال�ميبي الحمى القلاعية وجه المقارنة

المتسبب للمرض

الكربون الكبريت وجه المقارنة

رمز العنصر 

جزيء ثاني اأكسيد الكربون جزيء ال�أكسجين وجه المقارنة

نوع الذرات

السؤال السادس: اأصحح ما تحته خط لتصبح العبارات صحيحة:                                            

1- العدسة العينية مثبتة على قرص متحرك تكون قريبة من الشيء المراد تكبيره .  
 .......................................................................   

.)na( ورمز عنصر الصوديوم )Ne( 2- رمز عنصر النيتروجين
.......................................................................   

3- يحفظ عنصري الصوديوم والبوتاسيوم تحت الماء.     
.......................................................................   
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وئّي املركب  أجزاء املجهر الضَّ

-١
- توزيع الطّلبة في مجموعات، وتكليفهم بتوزيع ال�أدوار فيما بينهم )المقرر، المنسق، المتحدث...(.

- تكليف كل مجموعة بدراسة صورة النشاط “اأجزاء المجهر”،  وكتابة كّل فرد اأجزاء المجهر على الدفتر. 

وئّي الذي اأمامهم عملياً. - تكليف كّل فرد في المجموعة بتحديد اأجزاء المجهر على المجهر الضَّ

وئّي اأمام المجموعات. - تكليف المتحدث باسم المجموعة بتحديد اأجزاء المجهر الضَّ

-٢
- توزيع الطلبة في مجموعات وتكليفهم بتوزيع ال�أدوار فيما بينهم )مستلم ال�أدوات، المقرر، المتحدث...(.  

-  يجّهز المعلّم مسبقاً بطاقات لكّل مجموعة كما ياأتي:

وئّي   1. بطاقات اأسماء اأجزاء المجهر الضَّ

وئّي.   2. بطاقات وصف تركيب كّل جزء من اأجزاء المجهر الضَّ

وئّي.   3. بطاقات وظيفة كّل جزء من اأجزاء المجهر الضَّ

- تكليف كل مجموعة بلصق البطاقات مرتبة في المكان المناسب في الجدول ال�آتي:

وظيفة الجزءتركيب الجزءاسم الجزء

- تعرض المجموعات نتاجاتها في الوقت نفسه.

- يشارك المعلّم قائد كّل مجموعة بتقييم نتاج المجموعات باستخدام سلم تقدير لفظي)1(.

- يعرض المعلّم نتيجة كّل مجموعة مراعياً تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم.

وئّي )األسئلة ٣ ، ٤(  أجزاء املجهر الضَّ
 فّكر:  يفّكر كّل طالب في حّل السؤالين )3 ، 4( من الكتاب المقرر بشكٍل فردي.

 زاوج:  يشّكل كّل طالب مع زميله مجموعة ثنائية لمناقشة حلولهم للاأسئلة وال�تفاق على حّل مشترك.

تقّدم كّل  الطّلبة في تشكيل مجموعة سداسية، حيث  الثنائية( من  )المجموعات  اأزواج  ثلاثة  يشترك كّل  شارك:  

مجموعة ثنائية حلها للاأسئلة وتناقشه مع زملائهم، ثم يتم ال�تفاق على حّل موحد من اأفراد المجموعة كافة، 

وتشارك كّل مجموعة حلّها مع المجموعات ال�أخرى جميعها، وتناقشه.  

ر، زاوج، شاركنشاط إثرائي  فكِّ
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وئــّي   سلم تقدير لفظي )١(               أجــزاء املجهــر الضَّ

قم
لر

ا

ال�أداء
مستوى ال�أداء

مقبولجيدجيدجدًاممتاز

وئّي1 اأجزاء اأجزاء المجهر الضَّ  ٩-8 من  يذكر 
صحيحة.

اأجزاء   7-6 من  يذكر 
صحيحة.

اأجزاء   5-4 من  يذكر 
صحيحة.

على  اأجزاء  ثلاثة  يذكر 
ال�أكثر.

المجهر 2 اأجزاء  تركيب 
وئّي الضَّ

يصف تركيب 8-٩   من 
وئي  الضَّ المجهر  اأجزاء 

بصورة صحيحة.

من   7-6 تركيب  يصف 
وئّي  الضَّ المجهر  اأجزاء 

بصورة صحيحة.

من   5-4 تركيب  يصف 
ْوئي  الضَّ المجهر  اأجزاء 

بصورة صحيحة.

ثلاثة  تركيب  يصف 
اأجزاء على ال�أكثر.

المجهر 3 اأجزاء  وظيفة 
وئّي. الضَّ

من   ٩-8 وظيفة  يذكر 
وئّي  الضَّ المجهر  اأجزاء 

بصورة صحيحة.

من   7-6 وظيفة  يذكر 
وئّي  الضَّ المجهر  اأجزاء 

بصورة صحيحة.

من   5-4 وظيفة  يذكر 
وئّي  الضَّ المجهر  اأجزاء 

بصورة صحيحة.

يذكر وظيفة ثلاثة اأجزاء 
على ال�أكثر.

المجهر 4 اأجزاء  تحديد 
وئّي عملياً. الضَّ

اأجزاء  من   ٩-8 يحدد 
بصورة  وئّي  الضَّ المجهر 

صحيحة.

اأجزاء  من   7-6 يحدد 
بصورة  وئّي  الضَّ المجهر 

صحيحة.

اأجزاء  من   5-4 يحدد 
وئّي بشكٍل  المجهر الضَّ

صحيح.

اأجزاء على  يحدد ثلاثة 
ال�أكثر.

للمعلم


