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وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

�آب / ٢٠١9م 

صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة        يتصــف �ل�إ

�لنشــاأة، �ل�أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية 

و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال 

عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج 

�إصــلاح يحقــق �ل�آمــال، ويلامــس �ل�أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

      ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل 

عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث  �قتــد�ر، و�ل�إ

عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار  ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل       ومــن منطل

و�ٍع لعديــد �لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريّــة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج 

�لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، 

ــن �ل�أهــد�ف  ــول� �لتناغــم بي ــا كان ليتحقــق ل ــة حقيقــة و�قعــة، وهــو م ــق هــذه �لرؤي ــة بجعــل تحقي ــات �لكفيل ــة �لمتطلب وتلبي

و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً 

وفكريــاً.

      ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــزّز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــررّة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس 

ــم �ل�ســتناد  ــات �لتــي ت طــار جــاءت �لمرجعي ــاً، وفــي هــذ� �ل�إ ــاً، ووطني ــاً، وفكري ــن �لمطلــوب معرفي ــو�زن �إبد�عــي خــّلاق بي لت

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه  �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

�لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات.

      ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن  و�لتدقيــق، و�ل�إ

و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

تقديم



مــقــدمــة

 فريق �لتاأليف

    يتكامل دليل �لتجارب �لعمليّة لمبحث �لعلوم و�لحياة بفروعه �لمختلفة )�لفيزياء و�لكيمياء، و�لعلوم �لحياتيّة، و�لفضاء 

وعلوم �ل�أرض( مع كّل من �لكتاب �لمدرسّي ودليل �لمعلّم؛ من حيث �لمحتوى و�لمضمون كمنهاج مكتوب مطوّر، يعتمد 

هات و�لمعايير �لعالميّة. �ل�أسس �لعاّمة للمناهج �لوطنيّة �لمطوّرة، وفق �أحدث �لتوجُّ

يهدف دليل �لتجارب للصفوف )�لسابع، و�لثامن، و�لتاسع( �إلى تعزيز قدرة �لطلبة على بناء �لمفاهيم �لعلميّة، وتحفيز 

منهجيّة �لتعلُّم �لذ�تّي لديهم،، حيث تتيح �ل�أنشطة �لمخبريّة فرص تعلُّم عن طريق �لعمل، و�كتساب �لمعرفة �لعلميّة، 

�لبيانات  جمع  حيث  من  �أسسها  بجميع  �لعمليّة،  �لتجارب  تنفيذ  في  �لعلميّة  و�لطر�ئق  �لعلمّي،  �ل�ستقصاء  ومهار�ت 

ق  وتسجيلها، و�لتعامل مع �لجد�ول و�لرسوم و�ل�أشكال �لبيانيّة؛ للوصول �إلى �ستخلاص �لنتائج ومناقشتها وتفسيرها. و�لتحقُّ

منها وفهمها، و�ستخد�مها، و�لتاأمُّل فيها؛ ما يؤّدي للاحتفاظ بالمعلومة �أطول فترة ممكنة.

يتضّمن �لدليل خمسة فصول، حيث يتناول �لفصل �ل�أّول �لخلفيّة �لنظريّة �لمتعلّقة بالتعلُّم في �لمختبر، و�أهميّة �لتجربة 

�لعلميّة في تعلُّم �لعلوم، وقو�عد �لسلامة و�ل�أمان في �لمختبر، وقائمة �ل�أجهزة و�ل�أدو�ت �لمخبريّة �لخاّصة، ومهار�ت �أساسيّة 

للعمل في مختبر �لعلوم �لعاّمة، وتحضير بعض �لمحاليل. كما تتناول �لفصول �لثاني، و�لثالث، و�لر�بع �لتجارب �لعلميّة 

للصفوف �لسابع، و�لثامن، و�لتاسع على �لترتيب، �أّما �لفصل �ل�أخير فيتضّمن قائمة �لملاحق �لتي تحتوي على نماذج 

�لتقويم �لمختلفة، ونموذج تقرير �لمختبر.  

�ستيعاب  على  �لطلبة  مساعدة  في  فاعلاً  يكون  �أن  �أمل  على  �لدليل  هذ�  جاء  �لعمليّة  �لتجارب  موضوع  ول�أهميّة 

�إيجابيّة  بطريقة  �لمختبر  في  �لمعلّم  مع  و�لتفاعل  فيه،  �لو�ردة  �ل�أنشطة  تنفيذ  وتحقيقها من خلال  �لمنشودة،  �ل�أهد�ف 

على جميع �لمستويات؛ من خلال �ل�نخر�ط وتنفيذ �لتجارب، بدء�ً بمر�عاة قو�عد �لسلامة �لعامة و�لتخطيط و�لتصميم 

و�لتجريب، و�ل�ستنتاج و�لتاأمُّل، وتوسيع �ل�ستقصاء.

      و�لله ولي �لتوفيق
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الخلفّية النظرّية: 

جر�ء �لتجارب �لعلميّة، ويكون مزّود�ً بجميع �لمو�ّد و�ل�أدو�ت �للازمة،  �لمختبر �لعلمّي: ُيقصد به �لمكان �لمخّصص ل�إ

ومر�عياً قو�عد �لسلامة و�ل�أمان. وللمختبر �لمدرسّي �أهميّة بالغة في تحقيق �أهد�ف �لعلوم. 

�لتعلُّم بالمختبر �لعلمّي: �ستر�تيجيّة تعلُّم ممتعة يتميّز بها مبحث �لعلوم، فللتجارب �لعلميّة مكان بارز في تدريس �لعلوم. 

فالتجربة �لعلميّة وسيلة �أساسيّة لجمع �لبيانات، و�ختبار صّحة �لفروض، و�لوصول �إلى حّل مشكلة ما، فالتجربة موقف 

ق من صّحة فرض معيّن. صناعّي مضبوط، ُيقصد به در�سة ظاهرة ما تحت ظروف معيّنة، �أو �لتحقُّ

تُجِمع �لدر�سات و�ل�تّجاهات �لحديثة وتُبرز �لدور �لمهّم �لذي يلعبه �لمختبر و�ل�أنشطة �لعمليّة في تعلُّم �لعلوم، حيث 

يتيح �لمجال لتفاعل نِشط بين �ل�أفكار و�لتخطيط و�لتجريب �لعملّي لحّل مشكلات معيّنة. فيقوم �لطلبة ببناء معارفهم 

و�كتساب مهار�ت يحتفظون بها. 

�أسلوبين في  �لتعاونّي، و�لتنافسّي، و�لفردّي، كما يميّزون بين  �أنماط يمكن تطبيقها في �لمختبر:  �لتربويّون ثلاثة  يقترح 

�لمختبر، وهما:

ق من معلومات علميّة معيّنة عن طريق تزويد �لطلبة بخطو�ت  �لتوضيحّي: وهو �ل�أسلوب �لسائد في مد�رسنا، ويهدف للتحقُّ

�لعمل و�لمو�د و�ل�أدو�ت �لمستخدمة. �أو �لعروض �لعمليّة، وهي �لتجارب و�لوسائل و�لنماذج �لتي يقوم �لمعلّم باإجر�ئها، �أو 

عرضها على �لطلبة لعرض حقيقة �أو تجربة علميّة باستخد�م وسائل مناسبة، وذلك لعدم وجود �أدو�ت كافية، �أو لخطورة 

بانخر�طهم ومشاركتهم  �لعلميّة،  �لمعرفة  و�كتشاف  بتقّصي  للطلبة  �لفرصة  �إتاحة  �إلى  ويهدف  و�ل�ستقصائّي:  �لموقف. 

هات �لحديثة ونظريّات �لتعلُّم. �لفاعلة، وللانسجام مع �لتوجُّ

 وعلينا �لسعي وتشجيع �لمعلّمين على �إتاحة �لفرصة �أمام �لطلبة للعمل في بعض �لتجارب )حيث يتطلّب ذلك وقتاً وجهد�ً 

و�أدو�ت ومو�ّد(، كمكتشفين وعلماء يقومون بتخطيط وتصميم و�إجر�ء تجارب مفتوحة �لنهاية، وحّل مشكلة معيّنة لتلبية 

�حتياجاتهم و�هتماماتهم �لعلميّة، و�كتسابهم �لمحتوى �لعلمّي متكاملاً مع عمليّات �لعلم ومهار�ته.

وفيم� ي�أتي تلخيص ل�أهمّية توظيف المختبر:

١-  ربط �لتعليم �لنظرّي بالتطبيق �لعملّي.

ق من صدق �لمعرفة �لنظرّية . ٢- �لتحقُّ

٣- �إتاحة �لفرص للتعلُّم و�ل�حتفاظ به بال�نخر�ط و�لمشاركة �لفاعلة. 

٤-  فهم طبيعة �لعلم )ماّدة وطريقة وتفكير(.

و�ل�ستقر�ء،   و�ل�ستنتاج،  و�لتصنيف،  و�لقياس،  �لملاحظة،  من  ساسّية،  �ل�أ �لعلم  عملّيات  وممارسة  �كتساب   -٥

رقام و�لعلاقات �لمكانّية و�لزمانّية، و�ل�ّتصال و�لّتو�صل، وكذلك عملّيات �لعلم  و�ل�ستدل�ل، و�لتنبُّؤ، و�ستخد�م �ل�أ
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�لمتكاملة، وهي: تفسير �لبيانات و�لتعريفات �ل�إجر�ئّية، وضبط �لمتغّير�ت، وفرض �لفرضّيات، و�لتجريب. 

بد�عّي، سو�ء من حيث تحسين  ٦- تنمية مهار�ت �لتفكير �لعليا لدى �لطلبة، وكذلك �لتفكير �لعلمّي و�لناقد و�ل�إ

�لتجارب وتطويرها، �أو �قتر�ح �أفكار جديدة، وحّل �لمشكلات.

يجابّية، وميول �لطلبة، وزيادة حماسهم نحو تعلُّم �لعلوم و�لتجريب �لعلمّي. ٧- تنمية وتعميق �ل�ّتجاهات �ل�إ

جهزة، و�لحفاظ عليها، و�لتنظيمّية  ٨- �كتساب �لطلبة �لخبر�ت و�لمهار�ت �ليدوّية، مثل: �لدّقة في �ستخد�م بعض �ل�أ

مثل: �لترتيب، و�لتنظيم، وتسجيل �لبيانات، وكتابة �لتقارير...، و�ل�جتماعّية و�لعمل �لجماعّي.

9- �إتاحة �لفرصة للطلبة للتغلُّب على بعض �لصعوبات �لتي قد يو�جهونها، ويجدون �لحلول �لمناسبة لها. 

مان بشكل عملّي  �أثناء �لعمل في �لمختبر، وتوظيف مفاهيم �لسلامة و�ل�أ �أهمّية �ّتخاذ �لحيطة و�لحذر  �إبر�ز   -١٠

وتطبيقّي و�قعّي.

السلامة الع�ّمة في المختبر:

تهدف �إرشاد�ت �لسلامة �لعاّمة في �لمختبر �إلى رصد خصائص �لبنية �لتحتيّة �لمناسبة للمختبر، وتطبيق قو�عد �لسلامة 

م بالمو�ّد �لكيميائية ... �إلخ(،  صابات �لبسيطة، مثل: �لجروح، و�لحروق، و�لتسمُّ �لعاّمة، و�أسس �لتعامل �ل�أّولّي مع �ل�إ

كذلك �لتخلُّص من �لمو�ّد �لخطرة و�لتعامل معها بطريقة صحيحة، و�ستخد�م �لمو�ّد و�ل�أدو�ت و�ل�أجهزة، و�لمحافظة عليها.
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مستلزم�ت ال�أمن والسلامة في المختبر:

:)Fume Hood(خزانة طرد الغ�زات 

تعمل هذه �لخز�نة على طرد �لغاز�ت من خلال �لتحكُّم بمدى �لتعرُّض للاأبخرة �لساّمة، �أو �لقابلة للاشتعال. 

:)Vacuum Fan( مراوح الشفط 

 تكمن �أهّميّة هذه �لمر�وح في �لتخلُّص من �لرو�ئح و�لغاز�ت �لمنبعثة من �لمو�ّد �لكيميائيّة، ويجب 

�أن تكون موزّعة في �لمختبر.

 :)Gloves( القّف�زات 

ل �ستخد�م �لقّفاز�ت �لتي تُستخَدم لمرّة و�حدة، ثّم يتّم �لتخلُّص منها،  وتستخدم في حال  ُيفضَّ
�لتعامل مع �لمو�ّد �لتي يمكن �أن تؤثّر سلباً على �لعينين. 

:)Lab coat( مريول المختبر 

ُيستخدم لمنع وصول �أيّة ماّدة قد تنسكب على �لملابس �إلى �لجسم خلال تنفيذ �لتجربة، ويجب 

غلاق و�لفتح، وطوله مناسب. �أن يكون سهل �ل�إ

 :)Goggles( النّظ�رات الواقية 

تُعّد �لنظّار�ت �لو�قية من ملابس �لوقاية �لشخصيّة �للازمة لتنفيذ �لتجارب �لعمليّة في �لمختبر؛ حيث 
تُستخدم بهدف حماية �لعينين ووقايتهما من مخاطر �لغاز�ت و�ل�أبخرة �لناتجة عن �لمو�ّد �لكيميائيّة، 

�أو شظايا �لزجاج �لمتطايرة.

:)Masks( الكّم�م�ت 

تُستخدم عند �لتعامل مع �لمو�ّد �لمتطايرة، �أو �لغاز�ت و�ل�أبخرة لتصفية �لهو�ء قبل دخوله �إلى �لرئتين. 
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:)Fire Extinguishers( طّف�ية الحريق 

تحتوي طّفاية �لحريق على غاز ثاني �أكسيد �لكربون، ويجب عدم �ستخد�مها في �لمناطق �لمغلقة، ويتطلّب �ستخد�مها 

�تّباع عدد من �لتعليمات.

توضع �أسطو�نة �لغاز في مكان �آمن خارج �لمختبر.

التصرُّف عند حدوث حريق:

�إذ� لم توجد �أجر�س �إنذ�ر �رفع صوتك بالتنبيه للحريق، وطلب �لمساعدة.  نذ�ر،  و  ١-  �قرع �أجر�س �ل�إ

 ٢-  تاأّكد من خروج �لجميع من �لمختبر. 

 ٣- �طلب من �أحد �لقريبين منك �ل�ّتصال بالدفاع �لمدنّي.

 ٤- تاأّكد �أّن طريقك للخروج �آمن. 

تية:  ٥- حاول �لسيطرة على �لحريق �إذ� كان صغيرً�، ول� يشّكل خطرً� عليك، بالطرق �ل�آ

      �أ - �فصل �لتّيار من �لمفتاح �لرئيس �إذ� كان مصدر �لحريق كهربّيًا.

     ب - �قفل مصدر �لوقود ) قفل صّمام �لغاز(.

     ج  - �ستخدم طّفاية �لحريق �لمناسبة �لقريبة منك.

      د- ل� تستخدم �لماء ل�إطفاء �لحر�ئق �لناجمة عن �لمو�ّد �لتي تتفاعل بشّدة مع �لماء، كالصوديوم.

٦-  �إذ� فقدت �لسيطرة على �لحريق �ترك �لمكان بسرعة، و�أغلق �لباب لتمنع �نتشار �لحريق.

٧- �نتظر في مكان �آمن قريب من موقع �لحريق لترشد فرقة �لدفاع �لمدنّي �إلى مصدر �لحريق.
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 :)First Aid Box( سع�ف�ت ال�أّولّية  صندوق ال�إ

يجب وضع هذ� �لصندوق في مكان قريب من مدخل �لمختبر، بحيث يسهل 

من صلاحيّة  �لتاأكُّد  �إلى ضرورة  �إضافة  بالمفتاح،  غلقه  وعدم  �إليه،  �لوصول 

هذه �لمو�ّد باستمر�ر، و�أهّم محتوياته هي: �أربطة كسور وضّماد�ت، شاش طبّّي 

معّقم، ِمقّص، مطّهر، لصقات جروح، ِملقط طبّّي، مرهم للحروق، ُمسّكن 

�ل�أّولّي؛  سعاف  �ل�إ �ل�آتية في خز�نة  �لمو�ّد  تو�فر  ير�عى  �أن  للاألم. كما يجب 

لمعالجة �لحروق �لناجمة عن �ستخد�م �لمو�ّد �لكيميائيّة:

الم�ّدة التي ُيغسل به� الحرقالم�ّدة  المسّببة للحرقالرقم

محلول كربونات �ل�أمونيوم )156 غم في لتر ماء – 2 مول/لتر(، �أو غسل الحموض1

موضع �لحرق تحت �لماء، وبمحلول بيكربونات �لصوديوم.

محلول حمض �لخّل )57.3 مليلتر في لتر ماء -  1مول/ لتر(.القواعد 2

�إيثانول، ويكّمل �لعلاج في �لمشفى.فينول 3

يثانول �إلى مكان �لحرق.الصوديوم4 يضاف �ل�إ

محلول كبريتات �لنحاس �لمائيّة )250 غم في لترماء – 1 مول/لتر(.الفوسفور5

ثّم البروم6 �لكحول،  ثّم  �لصوديوم،  بيكربونات  من  مخّفف  بمحلول  �لغسل 

ُيجفَّف، وُيعاَلج كحرق.

توضع �لقائمة �أعلاه على لوحة في مكان مناسب د�خل �لمختبر.

سع�ف�ت ال�أّولّية: ج- وس�ئل الوق�ية وال�إ

�لو�قية،  حذية  و�ل�أ و�لخوذ�ت،  و�لمعاطف،  �لعينين  لحماية  كالنّظار�ت  �لوقاية،  و�ستخد�م وسائل  تاأمين  ١- ضرورة 

قنعة �لمضاّدة للغاز�ت �لساّمة، و�لقّفاز�ت عند �للزوم. و�ل�أ

قات جلدّية، �أو تهيُّج في �أجسامهم، �أو بجروح مفتوحة �لتعامل مع �لكائنات  ٢- عدم �لسماح للطلبة �لمصابين بتشقُّ

�لدقيقة مثل �لبكتيريا.

سلاك �لكهربائية.   د من سلامة وتثبيت �ل�أ ق من مو�قع مفاتيح �لقطع و�لوصل �لكهربائّي، و�لتاأكُّ ٣- �لتحقُّ

مان و�لطو�رئ �لمستخدمة: كطّفاية وبّطانّية  ٤- وضع علامات و�ضحة ومعروفة لدى �لطلبة لمو�قع جميع معّد�ت �ل�أ

وّلّي، وكذلك �لتدريب على �آلّية �ستخد�مها. �لحريق، و�لرمل، ورّشاش �لماء، وِمغسلة �لعينين، وصندوق �ل�إسعاف �ل�أ
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مر ذلك. �إبلاغ �لمسؤولين �إذ� �قتضى �ل�أ وّلّية للجروح و�لحروق، و لمام باأساسّيات �ل�إسعافات �ل�أ ٥- �ل�إ

٦- غسل �لعينين و�لجلد مباشرة بكمّيات كبيرة من �لماء، �إذ� ل�مستها ماّدة كيميائّية. 

٧- �لتمرين على �إطفاء �لحريق، و�ل�إخلاء بمعرفة مو�قع �لمخارج.

�إذ� كانت بوصفة طّبّية وجب لبس نّظار�ت �لحماية. غر�ض �لتجميل في �لمختبر، و ٨- عدم لبس �لعدسات �للاصقة ل�أ

كمام �لفضفاضة، و�رتد�ء عّدة �لوقاية �لشخصّية. 9- ربط �لشعر �لطويل، ورفع �ل�أ

ص�ب�ت: سع�ف�ت ال�أّولّية في ح�لة بعض ال�إ ال�إ

١- �إذ� تعرّضت �لعين لمو�ّد كيميائّية توضع تحت تّيار مائّي لمّدة ١٥ دقيقة.

٢- �إذ� تعرّض �لجلد لمو�ّد كيميائّية ُيعرَّض لتّيار مائّي لمّدة ١٥ دقيقة.

سه  ٣- �إذ� حدث �ختناق باأبخرة �أو غاز�ت فاإّن �لمصاب ُينقل �إلى �لخارج، وُيعرَّض للهو�ء �لنقّي �إلى �أن يعود له تنفُّ

مر يمكن �إجر�ء تنفُّس صناعّي. ر �ل�أ �إذ� �ضطُّ �لطبيعّي، و

تي: ٤- �إذ� تّم �بتلاع مو�ّد كيميائّية يتّم �ّتباع �ل�آ

�أ- نحاول �لتعرُّف على �لماّدة �لكيميائيّة.

ب- �إذ� كانت �لماّدة �لكيميائيّة غير حارقة نحاول مساعدة �لمصاب على �لتقيُّؤ �إن لم يكن فاقد�ً للوعي.

ج- �إذ� كانت �لماّدة �لكيميائيّة حارقة ُيمنع مساعدة �لمصاب على �لتقيُّؤ، ونسقيه حليباً �إن �أمكن، ثّم ننقله �إلى 

�لمستشفى فور�ً.

٥- في حالة حدوث حروق حر�رّية يتّم تعريض �لمكان �لمصاب لتّيار ماء بارد.

٦- في حالة حدوث حروق كيميائّية يتّم غسل �لمكان بالماء، �أو بمحلول مخفَّف من �لماّدة    �لحمضّية، �أو �لقلوّية 

�لمعادلة للماّدة �لتي تسّببت في حدوث �لحرق �إذ� تّم �لتعرف عليها. 

�لزجاجّية  �لقطع  �أو  �لحاّدة،  شياء  للاأ �لتعرُّض  نتيجة  ما تكون سطحّية  غالبًا  و�لتي  �ل�إصابة بجروح،  ٧- في حالة 

�لمكسورة؛ يتّم تعقيم �لجرح بماّدة معّقمة، ولّفها بشريط ل�صق مناسب للمحافظة عليها من �لتلُّوث.

٨- في حالة �لجروح �لعميقة يتّم �لضغط على �لجرح، ورفع �لمكان �لمصاب �أعلى من مستوى �لقلب؛ حتى يتوقَّف 

�لنزيف، ثّم ُينقل �لمصاب للمشفى.

تي: 9- عند حدوث صعقة كهربائّية نتيجة �لتعرُّض لتّيار كهربائّي، يتّم �ّتباع �ل�آ

�أ- يتّم فصل �لتيّار �لكهربائّي من �لمصدر �لرئيسّي.

ب- �إذ� لم نتمكن نحرّك �لمصاب بعيد�ً عن مصدر �لكهرباء باستخد�م ماّدة غير موصلة للكهرباء. 

جر�ء تنفُّس صناعّي �إذ� لزم �ل�أمر. ج- يتم �لتاأكُّد من تنفُّس �لمصاب ونبضه؛ ل�إ
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قواعد ع�ّمة: حول البنية التحتّية للمختبر: 

١- مساحة �لمختبر تتناسب مع �أعد�د �لطلبة؛ لكي تسمح لهم ِبحرّية �لحركة خلال �إجر�ء �لتجارب دون تز�حم. 

ثاث �أكثر من ثلث مساحة �لمختبر، و�أّل� يقّل عرض �لممّر�ت د�خله عن ١ متر، وتكون خالية  ل �أّل� يشغل �ل�أ ٢- ُيفضَّ

لتسمح بالعمل و�لتحرُّك ِبحرّية.

بو�ب للخارج.  ٣- يجب �أن يتو�فر بابان في قاعة �لمختبر للدخول و�لخروج، و�أن يكون �ّتجاه فتح �ل�أ

٤- ُتزوَّد �لنو�فذ بستائر مقاوِمة للحريق، وقضبان حماية متحّركة.

٥- تجهيز �لمختبر�ت بوسائل �ل�إضاءة و�لتهوية �لطبيعّية و�لصناعّية، ومتابعة �لصيانة �لدورّية لتلك �لتجهيز�ت.

حو�ض و�لطاول�ت من �أنو�ع مقاوِمة للمو�ّد �لكيميائّية وللحريق.  ٦- يجب �أن تكون �أرضّيات �لمختبر�ت و�ل�أ

٧- يجب توفير خز�نة غاز�ت؛ ل�ستخد�مها عند تحضير �لمو�ّد �لمتطايرة، �أو �لغاز�ت �لخطرة، �أو ذ�ت �لر�ئحة �لكريهة، 

�أو �ستخد�مها.

م في �رتفاعها وفق طول �لطالب،  ٨- ضرورة تجهيز �لمختبر�ت بمقاعد مريحة وسهلة �لحركة، و�لتي يمكن �لتحكُّ

ويتّم تغطية �لكر�سي وغيرها من �أثاث �لمعمل بماّدة غير نسيجّية لتسهيل عملّية تعقيمها.

م في مكان ظاهر يمكن �لوصول له بسهولة في  9- يجب تجهيز �لمختبر�ت بنظام غاز وكهرباء، ووضع مفتاح للتحكُّ

غطية. حالة �لطو�رئ، وبعدد كاٍف من نقاط �لكهرباء ذ�ت �ل�أ

 ١٠- ضرورة تزويد �لمختبر بهاتف، �أو تو�فر محمول يسهل �لوصول له في �لحال�ت �لطارئة.

وّلّية، ودّش غسيل �لطو�رئ،  وّلّية، مثل: طّفايات �لحريق، وصندوق �ل�إسعافات �ل�أ  ١١- يجب توفير وسائل �لسلامة �ل�أ

د من صلاحّيتها. و�أجهزة �إنذ�ر و�ل�حتفاظ بها في مكان ظاهر، وعمل صيانة دورّية لها؛ للتاأكُّ

خطار، و�لوقاية منها.  ١٢- وضع لوحات تحذيرّية في �لمختبر�ت عن �ل�أ

ل �ستخد�م �لرفوف �لخشبّية، وتجنُّب �لرفوف و�لدعائم و�لمشابك �لمعدنّية؛ لسهولة تاآكلها. وتزويد �لرفوف   ١٣- ُيفضَّ

بحاّفات مانعة لتدحرج �لمو�ّد. 
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اأ- قواعد ع�ّمة حول توظيف المختبر: 

١- عدم عمل �لطلبة بمفردهم دون رقابة.

٢- ضرورة �لعمل في وقت �لدو�م �لرسمّي فقط، وعدم عمل �لطالب منفردً�.

٣- عدم �لتدخين �أو تناول �أطعمة �أو مشروبات في �لمختبر، وعدم خزن �لماأكول�ت في ثّلاجة �لمختبر. 

٤- �ستخد�م �أجهزة نظيفة بصفة د�ئمة، وحفظ منطقة �لعمل نظيفة وخالية من �لمو�ّد �لمتر�كمة.

خرين في حال�ت �لعمل �لجماعّي.   ٥- توّخي �لحذر من حركات �ل�آ

٦- ضرورة كتابة �لملحوظات حول �لتجارب �أوّلً� باأّول، مع مر�عاة �لدّقة في تدوين تلك �لملحوظات.

د من �إغلاق مصادر  ف �لمكان، ويتّم �لتاأكُّ دو�ت، وتعاد �إلى مكانها، وُينظَّ ف �ل�أ ٧- بعد �ل�نتهاء من �لعمل ُتنظَّ

�لكهرباء و�لغاز و�لماء. 

٨- بعد �ل�نتهاء من �لعمل يجب غسل �ليدين قبل مغادرة �لمختبر. 

ب- قواعد ع�ّمة حول المواّد الكيمي�ئّية وال�أدوات:

١- وضع قائمة بمحتويات �لخز�ئن ليسهل �لوصول لها.

ل �ستخد�م مقاييس �لحر�رة �لكحولّية وليس �لزئبقّية. ٢- ُيفضَّ

�أماكن خاّصة بعيدة عن  سيتون في  للاشتعال، كالكحول و�ل�أ �لقابلة  �لمرّكزة و�لسو�ئل  ٣- يجب حفظ �لحموض 

نسان و�لممتلكات.  �للهب؛ وذلك لخطورتها على �ل�إ

رشاد�ت و�لتحذير�ت على عبو�ت �لمو�ّد �لكيميائّية، وِذْكر درجة سّمّيتها ومدى خطورتها.  ٤- ضرورة تدوين �ل�إ

د من �ستعمال �لماّدة �لصحيحة �لمطلوب �ستعمالها، ويتّم ذلك بقر�ءة �ل�سم و�لتعليمات �لمكتوبة على  ٥- �لتاأكُّ

�لورقة �لملصقة على �لوعاء �لذي يحوي �لماّدة  . 

�إّنما �لعكس، وعدم �إلقاء قطع فلّز�ت  ٦- عدم �إضافة �لماء �إلى �لحموض �لمرّكزة، عند �إجر�ء عملّية �لتخفيف مثلًا، و

كبيرة �لحجم، مثل �لصوديوم في �لماء �أو �لحمض.

٧- عدم تذوُّق �لماّدة �لكيميائّية حتى ولو كانت غير ساّمة.

٨- تجنُّب �ستنشاق �أو شّم �أبخرة �لمو�ّد و�لمذيبات �لكيميائّية و�لنبات �لمحترق، وعند ضرورة شّم �لغاز�ت �لمنبعثة 

نف.  يتّم ذلك بتحريك �ليد ل�إحد�ث تّيار هو�ئّي بسيط يحمل �لر�ئحة ناحية �ل�أ

ّي غرض. ق مّما تقوم به ول�أ 9- عدم مزج �أّي مادتين كيميائّيتين �إّل� بعد �لتحقُّ

١٠-عدم �ستعمال �لفم لملء �لماّصة بالسائل �لعضوّي، بل يجب �ستخد�م �لضاغطة �لهو�ئّية )كرة �لشفط(.

١١- عدم �أخذ عبو�ت �لمو�ّد �لكيميائّية �إلى مكان عملك، بل �ستعمل �أنابيب �ختبار، �أو �أور�ق، �أو كؤوس للحصول 
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ّن �لحصول على كمّية  �إضافّية �أسهل من �لتخلُّص من �لفائض. على ما يلزمك، و�أخذ كمّيات قليلة فقط؛ ل�أ

١٢- عدم �أخذ ما يزيد عن �لحاجة من �لماّدة �للازمة للتفاعل، وفي حالة بقاء زيادة منها يجب عدم �إرجاعها لمكانها، 

ل وضعها في وعاء �آخر، �أو يتّم �لتخلُّص منها؛ وذلك حّتى ل� ُتسّبب �أّي تلوُّث للماّدة �لموجودة في  بل ُيفضَّ

صلّي.  �لوعاء �ل�أ

وعية �لحاوية للمو�ّد �لكيميائّية باإحكام. ١٣- �إغلاق �لزجاجّيات �أو �ل�أ

١٤- عدم �إدخال �لقّطار�ت في عبو�ت �لمو�ّد �لكيميائّية، بل سكب قليل منها في كاأس.

١٥- عدم فتح عّدة زجاجيات للمو�ّد �لكيميائّية في وقت و�حد؛ لتلافي �ختلاط �لسّد�د�ت ومن ثّم تلوُّث �لمحتويات.

نابيب �لساخنة. ١٦- �ستعمال �لمو�ّد �لمناسبة، كالملاقط �لخشبّية للاإمساك بال�أ

١٧- �إغلاق �أطباق بتري �لمحتوية على �لبكتيريا بشريط ل�صق.

١٨- �لمحافظة على كّفة �لميز�ن نظيفة، وعدم وضع �لمو�ّد �لكيميائّية على �لكّفة مباشرة.

١9- عدم تسخين �لمخابير �لمدرّجة و�لسّحاحات، �أو �لماّصات باستخد�م �للهب �لمباشر.

٢٠- �إجر�ء �لتجارب �لتي يتصاعد منها غاز�ت ضارّة في خز�نة �لغاز�ت �لخاّصة، �أو منطقة ذ�ت تهوية جّيدة. 

٢١- �إبعاد فوّهة �أنبوب �ل�ختبار عند تسخينه �إلى �ل�ّتجاه �لمعاكس للمعّلم و�لطلبة. 

بر، و�أدو�ت �لتشريح. دو�ت �لحاّدة بحذر: كالمشارط، و�ل�إ ٢٢- �ستخد�م جميع �ل�أ

شياء وهي بين �ليدين، بل وضعها على �لطاولة، �أو في طبق تشريح. ٢٣- عدم تقطيع �ل�أ

حو�ض، بل وضعها في  ٢٤- �لحذر من �إلقاء �لمو�ّد �لكيميائّية ومحتويات �أطباق بتري )�لمحتوية على بكتيريا( في �ل�أ

عبو�ت خاّصة للتخلُّص منها من قبل �لجهة �لمسؤولة، مع مر�عاة وضع �لمو�ّد �لمتماثلة مع بعضها؛ منعًا لحدوث 

تفاعلات، وتفادي تاآكل وتلف �أنابيب �لصرف �لصحّي، وتفادي تلويثها للبيئة.

٢٥- �لتخلُّص من �لزجاج �لمكسور بحذر.

اأّول�ً: الشروط الع�ّمة في حفظ المواّد الكيمي�ئّية وتخزينه�: 

سلامة  على  تساعد  �لتي  �لضروريّة  رشاد�ت  �ل�إ من  مجموعة  �تّباع  من  بّد  فلا  وتخزينها،  �لكيميائيّة  �لمو�ّد  حفظ  عند 

مستخدمي هذه �لمو�ّد، ومن ذلك ما ياأتي: 

يَّة �لماّدة، و�لمخاطر �لناجمة عنها، ومعّد�ت �لحماية  ١- �ل�لتز�م بتعليمات �لشركات �لصانعة، خاّصة فيما يتعلق بُسمِّ

�لشخصّية، وُطرق تخزينها، و�أساليب �لرعاية �لطّبّية �لمطلوب �ّتباعها عند �لتعرُّض لهذه �لمو�ّد، َوفقًا لما َيرُِد في 

نشرة �لسلامة �لمرفقة بالماّدة �لكيميائّية.

رض. ٢- تد�ول عبو�ت �لمو�ّد �لكيميائّية بعناية فائقة، و�لحذر من �إلقائها، �أو سقوطها، �أو دحرجتها على �ل�أ
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ماكن �لمخّصصة لها، بطريقة تتلاءم وطبيعة مخاطرها. ٣- تخزينها في �ل�أ

رض، ولو بصفة مؤّقتة. ٤- عدم وضع �لمو�ّد �لمخزَّنة في �لممّر�ت، و�لمخارج، �أو على �ل�أ

٥- مر�عاة �أن يكون �لمخزن جاّفًا وخاليًا من �لرطوبة.

٦- �لتخزين �لمتجانس للمو�ّد �لخطرة )فصل �لمو�ّد �لتي يمكن �أن تسّبب خطورة عند �ّتصالها بمو�ّد �أخرى عن باقي 

�لمخزونات، بحيث يتعّذر �ّتصالها(. 

د من عدم تخزينها  قلال ما �أمكن من حجم �لمو�ّد �لمخزّنة، بما يتلاءم و�لطاقة �ل�ستيعابّية و�ل�حتياج، و�لتاأكُّ ٧- �ل�إ

لفترة طويلة.

�أو تخزينها بالقرب من مصادر �لحر�رة )�أنابيب �لبخار، و�أفر�ن  شعة �لشمس،  ٨- عدم تعريض �لمو�ّد �لكيميائّية ل�أ

�لمختبر(. 

د من سلامتها من خلال �لسجّلات �لموّثقة. 9- مر�قبة �لمو�ّد �لمخزونة بالمعمل بصورة مستمرّة؛ للتاأكُّ

على؛ لمنع �لمو�ّد من �لسقوط، و�أّل� تلامس زجاجات �لتخزين  رفف ذ�ت �لّشفة للاأ  ١٠- تخزين �لمو�ّد على �ل�أ

بعضها بعضًا. 

١١-  منع �أّي شخص من �أخذ مو�ّد كيميائّية خطرة، �إّل� عن طريق محّضر �لمختبر، وبالطريقة �لنظامّية. 

١٢-  �لتخلُّص من �لمو�ّد �لكيميائّية �لتي ل� ُتستعمل؛ حتى ل� تكون سببًا في وقوع �لحو�دث.

١٣-  �أن يتّم ربط �أسطو�نات �لغاز �لمضغوط باإحكام؛ لمنعها من �لسقوط.

١٤- �أن تكون �لمو�ّد �لكيميائّية بعيدة عن مصادر �لنير�ن و�للهب.

١٥-  �أن يكون �لمختبر جّيد �لتهوية و�ل�إضاءة، و�أن يكون جهاز �لتكييف غير معّطل؛ حتى يضمن �لمحّضر �أّن �لمو�ّد 

�لكيميائّية لن تتعرّض للتلف.

جهزة معّلقة عند �لباب، بحيث يسهل تناولها  ١٦- �أن يكون �لمختبر مجّهزً� باأدو�ت �إطفاء �لحريق، و�أن تكون هذه �ل�أ

عند �لحاجة �إليها.

١٧-  �أن يكون �لمحّضر مدرّبًا فنّيًا على كيفّية �ستخد�مها، وطرق صيانتها وتعبئتها.

١٨-  �أن تكون جميع وسائل �ل�إضاءة مطفاأة تمامًا، و�أن تكون �لمو�ّد سريعة �لتبخر �أو �ل�شتعال في ظروف محاَفظ 

عليها تمامًا.

١9-  يجب �أن يوضع على كّل نوع من �لمو�ّد �لمخزّنة ملصق يحتوي على: )�سمها �لكيميائّي، ورقمها �لّدْولّي، 

وتاريخ صناعتها، وتاريخ تخزينها، وعنو�ن �لجهة �لمورّدة، ورقم هاتفها، وتاريخ صلاحّيتها(، وُتكتب بالحبر �أو 

بالحاسوب، ول� يصّح �ستخد�م قلم �لرصاص في �لكتابة، وُيلصق عليها شريط عريض من �لسلوفان �لشّفاف، 

يثر �أو �لبنزين، وُتغّطى به كّل  بحيث يفيض عن �لبطاقة، �أو يمكن عمل محلول مرّكز من شمع �لبر�فين فى �ل�أ

حماض  بطاقة بوساطة فرشة رسم، �أو يمكن طلاء �لبطاقة باستخد�م �لشمع �لمنصهر؛ حتى ل� تتاأّثر �لبطاقة بفعل �ل�أ
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�أو �لمو�ّد �لكاوية.

جهزة و�أدو�ت �لمختبر�ت غير مهّياأة لكّل ما ُيسّبب �أّية حادثة. د من �أّن جميع �ل�أ ٢٠ -  عدم ترك �لمختبر �إّل� بعد �لتاأكُّ

٢١-  وجود نظام تهوية خاّص لسحب �لغاز�ت �لتي قد تنفجر، �أو تحترق، عندما يصل تركيز �أبخرتها �إلى نسب معّينة.

٢٢- �ستخد�م نظام �ل�إضاءة �لمعزول بدلً� من �ل�إضاءة �لمعروفة. 

 وبشكل ع�م، ف�إّن:

١- المواّد الق�بلة للاشتع�ل: ُتحفظ في مكان مظلم، بعيدً� عن �أشعة �لشمس، وُتغّطى �أرضّية �لمكان �لمخّصص 

لحفظها بطبقة سميكة من �لرمل �لُمَنّدى بالماء، �أو بملح كربونات �لصوديوم، وتوضع �لزجاجات قائمة ومتباعدة، 

�أو توضع فوق �أرفف حديد متين )في �لطبقات �لسفلى(، بعد فرشها بكربونات �لصوديوم �أو �لرمل، �أو صناديق 

خشبّية بعجلات مفروشة بالرمل وكربونات �لصوديوم.

ملاح، فتوضع في �لرفوف �لعليا، وتصنَّف بحسب عناصرها )مجموعة �لصوديوم،  ٢- المواّد التي ل� تشتعل: كال�أ

ومجموعة �لبوتاسيوم... �إلخ(. 

ملاح و�لمو�ّد �لكيميائّية،  رض، غير مكّدسة، وفي حجرة بعيدة عن �ل�أ حم�ض: يجب �أن توضع على �ل�أ ٣- ال�أ

وتغّطى �أرضّية �لمكان �لمخّصص لحفظها بطبقة سميكة من �لرمل �لمغّطى بطبقة من ملح كربونات �لصوديوم، 

وتوَضع ماّدة ماّصة للرطوبة )مثل �لسليكا جيل( في �أكياس خاّصة في جميع �أجز�ء �لمختبر �لموجودة فيه، كما 

حماض بجانب �لجليسرين. ينبغي �أّل� توضع �ل�أ

٤- الصوديوم والبوت�سيوم: ُيحفظان في زجاجات مملوءة بزيت �لبترول، ول� ُتعرَّض للشمس، كما يجب ملاحظة 

�ستخد�م ملعقة �لصوديوم ذ�ت �لشبكة عند �ستعماله؛ لمنع تناثر �أجز�ئه في �لهو�ء، �أو على �لجسم؛ فتحرقه. 

صفر: ُيحفظ في زجاجات ذ�ت �أغطية محكمة في مكان  مونيوم ال�أ ٥- ث�ني كبريتيد الكربون، وكبريتيد ال�أ

بعيد عن ضوء �لشمس.

يثر: ُيحفظ في زجاجات ذ�ت �لسّد�د �لزجاجّي �لمزدوج في مكان مغلق، بعيدً� عن تّيار  �لهو�ء و�لشمس. ٦- ال�أ

يثر. سيتون: ُيحفظ في زجاجات بيضاء مغلقة بالشمع؛ حتى ل� يتسرّب بالتبخر، ويعامل مثل �ل�أ ٧- ال�أ

نبوبة فيكون ذلك في زجاجة، ود�خل  �إذ� �أفرغت �ل�أ ٨- البروم: ُيحفظ في �أنابيب مغلقة )�أمبول�ت( في مكان رطب، و

خز�نة �لغاز�ت �لسامة، ثّم ُيْحَكم �لغطاء جّيدً�.

9- فوق اأكسيد الهيدروجين: يجب �أن ُتفتح �لزجاجة بحرص، كما يجب �أّل� يزيد تركيزه عن ١٠%.

١٠- الصودا الك�وية )هيدروكسيد الصوديوم( الّصلبة: ل� ُتلمس باليد، بل ُتتناَول بالملقط، وُتحفظ في زجاجات 

فُيحفظ في زجاجات ذ�ت  �أّما محلولها  �لشمع،  بطبقة من  �لمغّطى  �لفلين  غلاق بسّد�د�ت من  �ل�إ محكمة 

سّد�د�ت من �لفّلين �أو �لزجاج �لمصنفر، ويغّطى بطبقة خفيفة من �لفازلين.
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نجليزّية؛ لذ� قمنا بالبحث عن  ١١- يجد بعض �لكيميائّيين �لمبتدئين صعوبة في حفظ �أدو�ت �لمعمل باللغة �ل�إ

نجليزّية؛ للتسهيل على متعّلمي �لكيمياء.  دو�ت باللغتين �لعربّية و�ل�إ �أنفوجر�فات لجميع تلك �ل�أ

)MSDS(  Material Safety Data Sheets  :اأوراق السلامة للمواّد الكيمي�ئّية

  تُعّد �أور�ق �لسلامة للمو�ّد �لكيميائيّة Material Safety Data Sheets مرجعاً �أساسيّاً للمو�ّد �لكيميائيّة فيما يخّص 

�لسلامة، حيث تكون �لورقة مقّسمة �إلى 16 فقرة، هي :

١-  تعريف �لمنتج.

 ٢- �لتركيب �لكيميائّي للماّدة.

خطار �لمتوّقعة من �ستعمال �لماّدة  . ٣-  وصف �ل�أ

وّلّية �لو�جب �ّتخاذها �إذ� ما وقع حادث عند �لعمل بهذه �لماّدة  .  ٤- �ل�إسعافات �ل�أ

 ٥- طرق �إطفاء �لحر�ئق �لناجمة عن �لماّدة  .

٦-  �ل�إجر�ء�ت �لو�جب �ّتباعها في حالة �لتسرُّب.

٧-  �ستخد�م �لطريقة �لصحيحة لحفظ �لماّدة، و�لتعامل معها.

 ٨- �لحماية �لشخصّية في حالة �لتعرض لمخاطر من هذه �لماّدة.

 9- خو�ص �لماّدة �لكيميائّية و�لفيزيائّية.

 ١٠- ظروف ثبات �لماّدة وتفاعلاتها.

١١-  معلومات عن مدى سّمّية �لماّدة.

١٢- مدى تاأثير �لماّدة على �لبيئة في حالة �لتسرُّب.

١٣- �لطريقة �لصحيحة للتخلُّص من �لماّدة.

١٤- �لطريقة �لصحيحة لنقل �لماّدة.

١٥- معلومات قانونّية لها علاقة باإنتاج �لماّدة، وكيفّية �لتعامل معها.

 المواّد الكيمي�ئّية الخطرة الم�ألوفة ال�ستعم�ل:

:Acetic Acid Concentrated ١- ح�مض الخليك المرّكز

سائل عديم �للون ذو ر�ئحة حاّدة محرقة، وبخاره مهيّج يسبّب �لتاآكل و�لحروق.

 الوق�ية: تجنُّب �ستنشاق �أبخرته، وملامسته للعين و�لجلد.

�إذ� �بُتلع فيسبّب تهيّجاً خطير�ً   الت�ثيرات السّمّية: �أبخرته تهيّج �لجهاز �لتنّفسّي، و�لسائل منه يسبّب حروقاً كيميائيّة، و
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للجهاز �لهضمّي.

�إذ� سقط على �لملابس و�لجلد تُرَفع �لملابس �لملوّثة، وُيغَسل  سع�ف�ت ال�أّولّية: �إذ� دخل �لعين تُغَسل بالماء، و  ال�إ

�لجلد �لمصاب بالماء و�لصابون وبمحلول بيكربونات �لصوديوم.

:Acetone ٢- ال�أسيتون

سائل عديم �للون قابل للامتز�ج بالماء.

ا لوق�ية: تجنُّب �ستنشاق �أبخرته وملامسته للعيون.

 �لت�ثيرات السّمّية: �ستنشاق بخاره بكثرة يسبّب �لغيبوبة و�لدو�ر و�لشعور بالنوم، وسائله مهيّج للعيون.

 : Ammonia �٣- ال�أموني

قد تكون بهيئة غاز، �أو على هيئة محلول في �لماء )هيدروكسيد �ل�مونيوم(، ماّدة مهيّجة تسبّب �لتاآكل و�لحروق، و�لغاز 

له ر�ئحة نّفاذة و�خزة.

 الوق�ية: تجنُّب �ستنشاق �لغاز، وتلامسه للجلد و�لعيون.

 الت�أثيرات السّمّية: تُعّد مو�ّد مهيّجة للجهاز �لتنّفسّي و�لعيون، وتسبّب �لحروق عند ملامستها للعيون.

�إذ� دخل �لمحلول �إلى �لجهاز  صابة بالماء، و سع�ف�ت ال�أّولّية: ُيبَعد �لمصاب عن مكان �لحادث، وُيغَسل مكان �ل�إ  ال�إ

�لهضمّي فُيغَسل �لفم بالماء، وُيعطى زيادة من �لماء، ثّم ُيعطى �لخّل بتركيز 1%. 

 :Benzene )٤- البنزين ) البنزول

سائل متطاير عديم �للون، ذو ر�ئحة مميّزة تُشّم بمحطّات �لوقود، ول� يمتزج بالماء، و�أبخرته شديدة �ل�شتعال ومؤذية، 

وتُمتّص عن طريق �لجلد، و�لبنزين ماّدة مسبّبة للالتهاب.

 الت�أثيرات السّمّية: �ستنشاق بخاره يسبّب �لدوخة و�لصد�ع، و�لتر�كيز �لعالية منه تسبّب فقد�ن �لوعي، �أبخرته مهيّجة 

للعيون و�ل�أنسجة �لمخاطيّة.

�إذ� ل�مس �لجلد فُيغسل �لمكان بالماء و�لصابون بعد �إز�لة  سع�ف�ت ال�أّولّية: ُيبَعد �لمصاب عن مكان �لحادث، و  ال�إ

�لملابس �لمتلوثة به.

 :Bromine ٥- البروم

سائل متطاير، ذو لون بنّّي محمّر، قليل �لذوبان بالماء، وله ر�ئحة بغيضة تشبه ر�ئحة �لكلور، و�لتعرُّض �لمباشر للبروم و�أبخرته 

يهيّج جّد�ً �لعيون و�لجهاز �لتنّفسّي، ويسبّب حروقاً مؤلمة جّد�ً عند ملامسته للجلد.

 الوق�ية: تجنُّب �ستنشاق �أبخرته، وملامسته للجلد و�لعيون.

 الت�أثيرات السّمّية: بخاره مهيّج للجهاز �لتنّفسّي و�لعيون و�ل�أغشية �لمخاطيّة، ويسبّب حروقاً مؤلمة عند ملامسته للعيون 
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�إذ� �أِخذ عن طريق �لفم يسبّب تلفاً في �أعضاء �لجهاز �لهضمّي. و�لجلد، و

�إذ� دخل �لعيون تُغَسل بالماء، �أّما �إذ� ل�مس �لجلد فُيغسل  سع�ف�ت ال�أّولّية: ُيبَعد �لمصاب عن موقع �لحادث، و  ال�إ

�لملابس  بالماء، ويجب رفع  �لصوديوم  ثايوسلفات  �أو محلول  �ل�أمونيا،  ثّم بمحلول مخّفف من  و�لصابون، ومن  بالماء 

م د�خليّاً فُيغسل �لفم بالماء ويشرب زيادة من �لماء، و�أخير�ً يشرب محلول هيدروكسيد  �لمتلوّثة سريعاً. �أّما �إذ� كان �لتسمُّ

�لمغنيسيوم، وُينقل للطبيب.

: Chlorine ٦- الكلور

غاز �أصفر مخضّر، ذو ر�ئحة كريهة، وهو غاز ساّم ومؤٍذ جّد�ً، ويذوب في �لماء.

 الوق�ية: تجنُّب �ستنشاقه.

سّي، و�لعيون، و�لجلد، وُيتلف �لرئتين.  الت�أثيرات السّمّية: ُيهيّج �لغاز �لجهاز �لتنفُّ

سع�ف�ت ال�أّولّية: ُيغسل �لجزء �لمتلّوث بالماء، وُيبَعد �لمصاب عن موقع �لحادث، وير�جع �لطبيب.  ال�إ

:Hydrogen Peroxide 7- بيروكسيد الهيدروجين

سائل عديم �للون، قابل للامتز�ج مع �لما،ء ويسبّب �لحروق و�لتاآكل.

 الوق�ية: تجنُّب ملامسته للعيون و�لجلد.

و�لعيون  �لمخاطيّة  للاأغشية  ملامسته  و�لحروق عند  �لتهيُّج  �إلى  عالية  بتر�كيز  يؤّدي عند وجوده  السّمّية:  الت�أثيرات   

و�لنزف  و�لتقيُّؤ،  �لغثيان  يسبّب  وقد  �لمعدة،  في  �آل�م حاّدة  �إلى  يؤّدي  ما  �ل�أكسجين؛  فيولّد  �بتلاعه  عند  �أّما  و�لجلد، 

�لد�خلّي.

سع�ف�ت ال�أّولّية: تُغسل �لعيون �لتي تتعرّض للسائل جيّد�ً بالماء، وعند ملامسته للجلد تُغسل �لمنطقة �لمعرّضة   ال�إ

و�لملابس بالماء و�لصابون، وفي حالة �بتلاعه ُيعطى �لمصاب كميّات كبيرة من �لماء، وينقل �إلى �لطبيب.

:Sulphuric Acid 8- ح�مض الكبريتيك

حامض �لكبريتيك �لمرّكز سائل لزج، يتفاعل مع �لماء بشّدة، ويسبّب �لتاآكل و�لحروق �لشديدة.

 الوق�ية: تجنُّب تلامسه للجلد و�لعيون، وتجنُّب �إضافة �لماء �إليه.

 الت�أثيرات السّمّية: يسبّب حروقاً للجلد و�لعيون، ومتلف للاأعضاء �إذ� �أِخذ بالفم.

سع�ف�ت ال�أّولّية: ُيغسل �لجزء �لمتلّوث بالماء، ويغطّى �لجزء �لمتاأثّر بطبقة من معجون �لجليسرول وهيدروكسيد   ال�إ

�إذ� �أِخذ بالفم ُيغسل �لفم ويعطى زيادة من �لماء، وُيعطى محلول هيدروكسيد �لمغنيسيوم، وير�جع �لطبيب  �لمغنيسيوم، و

فور�ً.
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طرق التخلُّص من نف�ي�ت المواّد الكيمي�ئّية بطريقة اآمنة:

١- المواّد الكيم�وّية الق�بلة للذوب�ن في الم�ء:

فقط هي �لتي يمكن �لتخلُّص منها من خلال مجاري �لصرف، وبالتالي �إلى محطّات �لمعالجة.

٢- مح�ليل المذيب�ت الق�بلة للاشتع�ل:

تخفيفها �إلى درجة كبيرة بالماء قبل �أن تُسكب في �لبالوعة؛ تجنُّباً لمخاطر �لحريق �لذي قد ينشاأ عنها.

٣- ال�أحم�ض والقواعد القوّية:

يجب تخفيفها �إلى درجة حموضة بين )pH 11-3( قبل سكبها في مجاري �لصرف.

٤- المواّد ذات السّمّية الع�لية:

ُيمنع �لتخلُّص منها د�خل مجاري �لصرف مثل: �لزئبق، و�لنيكل، و�لزرنيخ، و�لكروم، و�لكاديوم، و�لزنك، ومركبات �لفينول 

و�لسيانيد، و�لكبريت.

٥- يجب �لحذر و�ل�نتباه �لشديد:

بما �أّن شبكة �لصرف د�خل �لمختبر متّصلة مع بعضها، فاإّن سكب ماّدة من خلال بالوعة �أحد �لمختبر�ت قد يسبّب 

تفاعلاً خطير�ً عند �لتقائها مع ماّدة مسكوبة من بالوعة �أخرى.

وبشكل عام يمكن �لتخلُّص من �لفضلات �لحمضيّة و�لقاعديّة �لتاأثير، ومحاليل �ليود، و�لكوبالت، و�لمنغنيز، كما ياأتي:

كيفّية التخلُّص من الفضلاتنوع الفضلات

حمضّية الت�أثير

ضع �لمحلول �لحمضّي في كاأس كبير مملوء بالماء �لبارد، وحّضر محلول�ً)1( مول/لتر من كربونات 

�لصوديوم �لمائيّة )Na2CO3.10H2O(، وذلك باإذ�بة )143غم( في )500( مل من ماء �لحنفيّة، 

ثّم �أضف �لمحلول �لناتج �إلى �لمحلول �لحمضّي ببطء، فيتصاعد غاز ثاني �أكسيد �لكربون باإضافة 

مزيد من كربونات �لصوديوم، و�كشف عن �لرقم �لهيدروجينّي )pH( للمحلول ، ثّم �غسل �لمحلول 

�لمتعادل في �لمصرف مع كميّة  كبيرة من �لماء. 

ق�عدّية الت�أثير

حّمام  في  �لكاأس  وضع  جيّد�ً،  وحرّك  �لبارد،  �لماء  على  يحتوي  كاأس  �إلى  ببطء  �لماّدة  �أضف 

مع جليد مجروش، ثّم �أضف محلول )HCl(، بتركيز )1مول/لتر( ببطء؛ حتّى يتعادل �لمحلول، 

و�كشف عن �لرقم �لهيدروجينّي )pH( للمحلول، ثّم تخلّص من �لمحلول �لمتعادل في �لمصرف 

مع �لتخفيف مّر�ت عّدة.
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محلول يود

�أضف )18( غم من ثيوكبريتات �لصوديوم )Na2S2O3( �إلى �لمحلول، وحرّك في �أثناء تسخين 

�لمحلول حتى )50(ْ س بعد �أن يتفاعل �ليود، و�كشف عن �لرقم �لهيدروجينّي)pH(، ثّم �أضف 

غم   )12( باإذ�بة  وذلك  مول/لتر،   NaOH(( 3 �لصوديوم  هيدروكسيد  محلول  من  كافية  كميّة  

هيدروكسيد �لصوديوم في 100 مل من �لماء؛ لمعادلة �لمحلول.

مح�ليل 

الكوب�لت 

والمنغنيز

�أضف )6( غم من كبريتيد �لصوديوم، وعادل �لمحلول �لناتج بعد ساعة من تحريكه بوساطة محلول 

هيدروكسيد �لصوديوم، بتركيز 3 مول/لتر، ورّشح �لمحلول، ثّم ضع )MnS( �لناتج بعبوة محكمة 

غلاق؛ تمهيد�ً للدفن، �أّما �لر�شح فعالجه باإضافة 12 غم من كلوريد �لحديد)III( مع �لتحريك  �ل�إ

�لمستمر؛ للتخلّص من �لكبريتيد �لموجود، ورّشح �لمحلول؛ للحصول على كبريتيد �لحديد، ثّم 

�لمتعادل فُيغسل في �لمصارف مع  �أّما �لمحلول  للدفن،  �لر�سب في وعاء محكم؛ تمهيد�ً  ضع 

�لتخفيف.

ث�نيً�: تحضير الصبغ�ت

 محلول لوغول:

يذ�ب )10 غر�م( من �ليود �إضافة �إلى )5 غر�م( من يوديد �لبوتاسيوم في )100 ملليتر( ماء مقطّر.

 بندكت:

١- يذ�ب )١٠ غم( من كربونات �لصوديوم �للامائّية، و )١٧.٣ غم ( ستر�ت �لصوديوم في )١٠٠ مللتر( ماء مقّطر.

٢- يذ�ب )١.٧ غم( كبريتات نحاس ل�مائّية في )١٠٠ ملليتر( ماء مقّطر. 

٣- ُيخَلط �لمحلول�ن مع �لتسخين حتى يذوب، ثًم ُيصّفى وُيحَفظ.

 صبغة اأزرق الميثيلين:

١- يذ�ب )١ غم( من مسحوق صبغة �أزرق �لميثيلين في )١٠٠ مللنر( كحول �إيثيلي تركيزة )%9٥(.

٢- يضاف �إلى �لمحلول �لسابق )١٠٠ مللتر( من �لماء �لمقّطر. 

 صبغة الك�رمن الخلّيك :

١- يذ�ب )١غم( من بودرة �لكارمن في )٤٥ ملليتر( من حامض �لخّليك �لثلجّي. 

٢- يضاف ) ٥٥ مللتر( من �لماء �لمقّطر. 

ن �لمحلول ثّم ُيتَرك حّتى يبرد.   ٣- ُيسخَّ

٤- بعد تصفية �لمحلول يضاف �إليه نقطتان من كلوريد �لحديديك قبل �ستعماله.
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 الفورم�لين:

ُيستخَدم بمفرده مثبّتاً بتركيز )%5(، �أو مع غيره مثل محلول �لفورمالين �لكحولّي.

 محلول الفورم�لين الكحولي:

١- يضاف )9٠مللتر( كحول �إيثيلي تركيزه )٥٠%(، �أو )٧٠%( �إلى )٥ ملليتر( فورمالين تركيزة )٤٠%(.

٢- يضاف �إلى �لمحلول )٣-٤ مللتر( من حمض �لخّليك �لثلجّي.

٣- ُيحَفظ �لمحلول في زجاجة. 

ث�لثً�: طرق تحضير المح�ليل الكيمي�ئّية

ط�ر النظرّي: ال�إ

)M(  أو� ، )يمثّل �لتركيز �لمول�ري عدد مول�ت �لمذ�ب في لتر و�حد من �لمحلول وُيرمز له  ، �أو )م 

�لمول�رية ) مول / لتر(  =   

ويمكن حساب عدد مول�ت �لمذ�ب من �لعلاقة :

عدد مول�ت �لمذ�ب =  

ويمكن حساب كتلة �لمحلول من �لعلاقة:

كتلة �لمحلول = حجم �لمحلول ) مللتر( X   كثافة �لمحلول ) غم /مللتر(

اأّول�ً: تحضير محلول حمض  HCl بتركيز 1 مول/ لتر، وبحجم 250 مل:

 الهدف: تحضير محلول مخّفف من حمض �لهيدروكلوريك.

 حمض �لهيدروكلوريك �لمرّكز HCl: هو حمض سائل، لزج، كاٍو للجلد، وحارق للملابس، كتلته �لموليّة 36.46 غم/ 

مول. وتختلف محاليل حمض �لهيدروكلوريك �لمرّكزة بعضها عن بعض بتر�كيزها �لتي تتبع كثافة كّل محلول، وفقاً للنسبة 

�لمئويّة بالكتلة لحمض �لهيدروكلوريك فيها، فمثلاً: يوجد HCl بشكل نقّي، بتركيز %37 بالكتلة، وكثافته 1.18 غم/ 

مل، ويكون عدد �لمول�ت للماّدة �لمذ�بة قبل �لتخفيف مساوياً لعدد مول�تها بعده.

وبالرجوع �إلى �لمعادلة، فاإّن عدد مول�ت �لمذ�ب = 

]   [  �لمول/لتر × حجم �لمحلول باللتر 

فاإذ� رمزنا لحجم �لمحلول وتركيزه �لمول�ري قبل �لتخفيف بالرموز)ح1، ت1( 

على �لترتيب، ولحجمه وتركيزه بعد �لتخفيف بالرموز )ح2، ت2(، نستنتج 

�أّن:      ح1 × ت1  =  ح2 × ت2

كتلة المحلولXالتركيز المئوّي للمذاب بالكتلة

ملحوظة:

يوجد حمض  HCl �لتجارّي بتر�كيز �أقّل 

�لتجاريّة  و�لعبو�ت  بالكتلة،   %37 من 

�لتي تصل �لمد�رس غالباً ما يكون تركيز 

�لحمض فيها 32% بالكتلة.
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 المواّد وال�أدوات: 

�إلى �لمد�رس(، دورق  محلول حمض �لهيدروكلوريك �لتجارّي �لذي تركيزه %32، وكثافته 1.18 غم/ مل )كما يصل 

حجمي 250 مل، وماّصة، وماء مقطّر.

 اإجراءات التنفيذ:

١- �حسب تركيز �لحمض �لمرّكز بوحدة �لمول/لتر ) �لمول�رية )M( ( كال�آتي: 

�لتركيز �لمنوي للمذ�ب بالكتلة  × كتلة �لمحلول

�لكتلة �لمولية للمذ�ب

]   [  �لمول/لتر=   

�لكتلة �لموليّة للمذ�ب × حجم �لمحلول ) لتر(

�لتركيز �لمئوّي للمذ�ب بالكتلة × حجم �لمحلول ) مللتر( × كثافة �لمحلول ) غم / مللتر(

36.4 غم /مول    X 1 ) لتر(

0.32   ×    1000 ) مللتر( × ×   1.18 ) غم / مللتر(

= 10.36 مول/ لتر.

٢-  باستخد�م قانون �لتخفيف، �حسب حجم �لحمض �لمرّكز �لمطلوب �ستخد�مه.

             ح × ت قبل �لتخفيف = ح × ت بعد �لتخفيف

             ح × 10.36 = 250 × 1 

ومنها نجد �أّن حجم حمض HCl �لمرّكز و�لمطلوب لتحضير �لمحلول �لمخّفف = 24 مليلتر. 

٣-  �سحب حجماً مقد�ره 24 مليلتر من محلول حمض �لهيدروكلوريك 

�لذي  مليلتر،   250 �لحجمّي سعة  �لدورق  د�خل  وَضْعُه  بالماّصة،  �لمرّكز 

يحتوي بدوره على �لقليل من �لماء �لمقطّر، ثّم �أضف �لماء �لمقطّر، مع 

�لتحريك حتّى نصل �إلى �لحلّقة �لعياريّة، و�أغلق �لدورق بالسّد�دة �لخاّصة 

به، و�مزجه بشكل جيّد حتّى يتجانس، وبذلك نكون قد حصلنا على محلول 

حمض �لهيدروكلوريك �لذي تركيزه 1 مول/ لتر، وحجمه 250 مليلتر.

ملحوظة: 

عندما يكون حمض HCl تركيزه 37%، 

تركيز  يكون  1.18غم/مل،  وكثافته 

�لحسابات  وفق  بالمول/لتر  �لحمض 

�لسابقة تقريباً 12 مول/ لتر.
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�عتماد�ً على ما سبق، يمكن �ستخد�م �لتر�كيز �ل�آتية لبعض �لحموض و�لقو�عد �لمشهورة، �لتي يمكن توظيفها في تحضير 

محاليل مختلفة مخّففة من �لحموض و�لقو�عد، باستخد�م قانون �لتخفيف �لذي مّر ذكره.

التركيز ب�لمول/لترالكث�فةالحمض اأو الق�عدة

1.1812حمض �لهيدروكلوريك �لمرّكز

1.4216حمض �لنيتريك �لمرّكز 

18 1.84حمض �لكبريت )VI( �لمرّكز

Glacial 1.0517حمض �لخلّيك �لثلجّي

0.8815�ل�أمونيا 

0.9010�ل�أمونيا 

ط�ر النظرّي: ال�إ

يوجد هيدروكسيد �لصوديوم NaOH على شكل ُحبيبات بيضاء صلبة، وهو من �لمو�ّد �لتي تعشق �لماء؛ �إذ يمتّص �لرطوبة 

من �لجّو، وبعض �لغاز�ت �لحمضيّة من �لجو؛ لذ� يجب �ل�نتباه �إلى عدم حفظ محاليل هيدروكسيد �لصوديوم �لقياسيّة 

لفترة طويلة في �ل�أو�ني �لزجاجيّة، وخاّصة �إذ� كانت مرّكزة، كما يجب عدم ترك هذه �لمحاليل ُعرضة للهو�ء �لجوّي، �أو 

قرب �أماكن حفظ �لحموض �لمرّكزة.

 الهدف: تحضير محلول مخّفف من هيدروكسيد �لصوديوم، تركيزه 1 مول/ لتر.

 المواّد وال�أدوات: 

ميز�ن حّساس، وبلور�ت ُصلبة من NaOH، وماء مقطّر، ودورق حجمّي، سعته 250 مليلتر، وقضيب زجاجّي للتحريك.

 اإجراءات التنفيذ:

لبة لهيدروكسيد �لصوديوم NaOH �لمر�د �ستخد�مها من �لعلاقة �لرياضيّة �ل�آتية: �حسب كتلة �لماّدة �لصُّ

                        1000
حجم �لمحلول بالمليلتر

كتلة �لمذ�ب   ×      
كتلته �لموليّة 

    �لتركيز =     

   

250
1000

 × 
كتلة �لمذ�ب

40
 �لتركيز=   1  = 

NaOH كتلة �لمذ�ب = 10 غم من    

١- زن ١٠ غم من NaOH في كاأس زجاجّي باستخد�م ميز�ن حّساس، ثّم �نقل �لُحبيبات �إلى �لدورق �لحجمّي، �لذي 

ك م  NaOH = 40 غم/مول



22

سعته ٢٥٠ مليلتر و�لذي يحتوي بشكل مسبق على قليل من �لماء �لمقّطر، مستخدمين �لساق �لزجاجّية لذلك.

٢- �غسل �لساق �لزجاجّية د�خل �لكاأس، وكذلك �غسل �لجدر�ن �لد�خلّية للكاأس بالماء �لمقّطر، ثّم كرّر �لعملّية 

�لسابقة مّر�ت عّدة، و�جمع �لماء �لذي قمت بالغسل به د�خل �لدورق �لحجمّي، و�أضف �لماء �لمقّطر مع 

�لتحريك، حّتى �لوصول �إلى �لذوبان �لتاّم لهيدروكسيد �لصوديوم، تّمم �لحجم بالماء �لمقّطر حّتى �لحلقة �لعيارّية، 

و�أغلق �لدورق بالسّد�دة �لخاّصة به، و�مزج �لمحلول بشكل جّيد حّتى �لتجانس، وبذلك نكون قد حصلنا على 

محلول هيدروكسيد �لصوديوم �لذي تركيزه ١ مول/ لتر.

رابعً�: تحضير الكواشف

  الفينولفث�ليين:

 -8(  pH هو ماّدة عضويّة، عديمة �للون في �لوسط �لحمضّي، وزهريّة �للون في �لوسط �لقاعدّي، يتغيّر لونها في مدى

 .)10

التحضير: 

يثيلي 95%. يذ�ب 1 غم من مسحوقه �ل�أبيض في 100 مليلتر من �لكحول �ل�إ

  الميثيل البرتق�لّي: 

هو ماّدة عضويّة تُستخدم في �لكشف عن �لقو�عد و�لحموض، لونه �أصفر برتقالّي في �لوسط �لقاعدّي، و�أحمر في �لوسط 

 .)4.4 - 3.1( pH لحمضّي، ولكن مدى �لتغيُّر فيه بين�

التحضير: 

لبة في 100مليلتر من �لماء �لساخن.    يذ�ب 0.1 غم من �لماّدة �لصُّ

:A & B محلول� فهلنج  

كلا  من  متساوية  كميّات  تضاف  �ل�ألدهيديّة، حيث  �لمجموعات  وعن  �لبسيطة،  �لسكريّات  للكشف عن  ُيستعملان 

ن �لخليط، فيتكوّن ر�سب �أحمر قرميدّي من �أكسيد  �لمحلولين �إلى �لماّدة �لمر�د �لكشف عنها في �أنبوب �ختبار، ثّم ُيسخَّ

. Cu
2
O )I( لنحاس�

التحضير: 

CuSOفي 500 مليلتر 
4
. 5 H2O   لمائّية� )II(باإذ�بة 34.6 غم من كبريتات �لنحاس A –ر محلول فهلنج ١- ُيحضَّ

من �لماء �لمقّطر.

 Na+- OOC( و�لبوتاسيوم(  �لصوديوم  )ترتر�ت  روشل(  )ملح  من  غم   173 باإذ�بة   B  – فهلنج  محلول  ر  ُيحضَّ  -٢

)HCOH(،  ومن52 غم من هيدروكسيد �لصوديوم  NaOH في 500 مليلتر من �لماء �لمقّطر.
2
 COO-K+(

) The microscope & Slides preparation ( خ�مسً�: الِمجهر وتحضير الشرائح 
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 :Light Compound Microscope الِمجهر المرّكب

�إّن كّل عدسة من  و �لُمر�د رؤيتها عشر مّر�ت،  �ل�أشياء  تُكبِّر  �لمركَّب  �لمجهر  �لعينيّة )Ocular lens( في  �لعدسة  �إّن 

 High( أو 40 مرّة�  ،)Low power( أو 10 مّر�ت�  ،)scanning( ل�أشياء كال�آتي: 4 مّر�ت� �لّشيئيّة تكبِّر  �لعدسات 

powe(، �أو 100 مرّة )Oil immersion (  وفقاً لما هو مرصود على �لعدسة نفسها. وينشاأ مقد�ر �لتكبير �لنهائّي للشيء 

�لمر�د فحصه �عتماد�ً على نوع �لعدسة �لشيئيّة �لُمستخَدمة، وفق �لجدول �ل�آتي:

 

10X10X10X10Xتكبير �لعدسة �لعينيّة  

4X10X40X100Xتكبير �لعدسة �لشيئيّة 

�لتكبير �لنهائّي �لناتج عن تكبير كّل من �لعدسة �لعينيّة 

و�لعدسة �لشيئيّة

)Total Magnification( 

40X100X400X1000X

 the( ومّما يجدر ذكره �أنّه عندما يزد�د �لتكبير فاإّن �لمنطقة �لد�ئريّة �لممكن رؤيتها عند �لنظر من �لعدسات �لعينيّة للمجهر

field of view )FOV( ( تقّل، فالتّغير في مساحة هذه �لد�ئرة يتناسب عكسًياً مع �زدياد مقد�ر �لتكبير؛ �أي �أنّه كلّما 

�قتربَت �أكثر مّما تريد رؤيته صغرت �لمساحة �لتي تر�ها. 

تاأّمل �لشكل: 

 

�لتكبير �لكلّّي �لنهائّي

)Total Magnification ( 
40X100X400X1000X

�لمنطقة �لممكن رؤيتها عند �لفحص بالمجهر  

 )the field of view(
0.18 مم0.45 مم1.8 مم4.5  مم
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لو �ستخدم �أحد �لطلبة قوى �لتكبير �لمختلفة �لسابق ذكرها لمشاهدة بلّور�ت ملح �لطعام، فاإنّه سيشاهد زيادة في طول 

باأّن طول بلّورة ملح �لطعام تقريباً 0.3 مم على كّل وجه من  صورتها �لُمكبّرة )salt crystal model( كالتالي، علماً 

�أوجه �لبلّورة: 

�لطول �لحقيقي 

للبلّورة 

�لصورة عندما 

40X لتكبير�

�لصورة عندما 

100X لتكبير�

�لصورة عندما 

400X لتكبير�

�لصورة عندما 

1000X لتكبير�

30    سم 12      سم 3   سم1.2 سم0.3 مم

ويجب �أن ل� ننسى �أّن �لصورة �لمتكوّنة باستخد�م �لمجهر �لمركَّب هي ثنائيّة �ل�أبعاد، حيث تبدو بلّور�ت ملح �لطعام 

وكاأنّها مربّعات، في حين �أنّها في حقيقة �ل�أمر �أشبه بالمكّعبات.  

 )the field of view  (إّن معرفتك بقيمة قُطر �لمنطقة �لد�ئريّة �لممكن رؤيتها عند �لنظر من �لعدسات �لعينيّة للمجهر�

تمّكنك من حساب �أبعاد �لعيّنة �لمر�د فحصها ودر�ستها. فعلى سبيل �لمثال �إذ� كان �لتكبير �لكلّّي �لذي �ستخدمته عند 

فحصك لعيّنة ما = 500X ، وبناء على �لحسابات �لسابقة فاإّن قُطر �لمنطقة �لممكن رؤيتها في هذه �لحالة = 360 

ميكرومتر، فالشكل �لمرفق ُيظهر لك �أبعاد �لعيّنة �لممكن �ستنتاجها.   

َفِممَّ يتكوّن �لمجهر �لمركَّب �لذي نتمّكن من خلاله �لحصول على ِقيم �لتكبير �لسابقة �لمختلفة؛ ما يجلب �لمتعة و�لفهم 
ِلنا في مكوّنات �لعاَلم �لحّي �لذي نعيش فيه و�لمحيط بنا ؟  �ل�أعمق خلال در�ستنا وتاأمُّ

 تركيب المجهر المركَّب:

يمّكن �لمجهر �لمركَّب �لباحثين من رؤية تفاصيل �ل�أشياء �أكثر بـِ 1000 مرّة، فيستطيع 
�لمقدرة ل�  �إّن هذه  نانومتر.  �أو 100  �لتي بطول 1 ميكروميتر  �لتفاصيل  �لباحث رؤية 
تستند فقط �إلى مقدرة �لمجهر على تكبير �ل�أشياء بقدر ما هي قدرته على �لتمييز بينها.  

 NA*2/إّن �لتمييز )�لفصل( = طول �لموجه�

 تركيب المجهر المركَّب:

ــة كّل  قبــل �لبــدء باســتخد�م �لمجهــر تاأّكــد مــن معرفتــك �لجيّــدة باأجــز�ء �لمجهــر �لتــي تظهــر فــي �لشــكل، و�درس �أهّميّ
جــزء منهــا:
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اأجزاء المجهر المركَّب:

الوظيفة وال�أهّمّيةاسم الجزء

العدسة/العدس�ت 

العينّية 

Eyepiece/s

Ocular lens

تقع �أعلى �أسطو�نة �لمجهر، وتُستخدم لرؤية �لصور �لتي تنتجها �لعدسة �لشيئيّة. قد يحتوي 

�لمجهر على عدسة عينيّة و�حدة �أو عدستين عينيّتين. في �لمجاهر ثنائيّة �لعدسات �لعينيّة 

�لمجهر صورة  �أمام عين مستخدم  �أن تظهر  �إلى  �لعدستين  بين  �لمسافة  �لتحّكم في  يتّم 

لحقل و�حد فقط. يتر�وح تكبير �لعدسات �لعينيّة من 5 �إلى 20 مرّة.  

ال�أسطوانة

 Body tube

جزء �أنبوبّي �لشكل، يقع فوق �لقرص مباشرة، وتُحَمل عليه �لعدسة �لعينيّة. 

الذراع 

Arm

مساك به عند حمل  يعمل دعامًة للجزء �لعلوّي من �لمجهر، ويتّصل بقاعدة �لمجهر. يتّم �ل�إ

�لمجهر. 

القرص

 Nose piece

قرص د�ئرّي تتّصل به �لعدسات �لشيئيّة، وهو يدور بز�وية °360 ؛ ليتسنّى لمستخدم �لمجهر 

�ختيار �لعدسة �لشيئيّة �لمرغوبة. 

العدس�ت الشيئّية

Objective lenses

تُسّمى شيئيّة؛ ل�أنّها هي �ل�أقرب للشريحة �لمر�د فحصها. تكبير �لعدسات �لشيئيّة كالتالي: 
scanning lens، وعادة تكون محاطة بحلقة حمر�ء،  10X وتُسّمى  4X وتُسّمى �أيضاً 
 high power وتُسّمى   40X low power lens، وعادة تكون محاطة بحلقة صفر�ء، 
lens، وتكون عادة محاطة بحلقة زرقاء،  100X وتُسّمى oil immersion lens، وعادة 
تكون محاطة بحلقة بيضاء،  وعند �ستخد�مها يلزم وضع قطرة زيت خاّص ُيسّمى زيت 

خشب �ل�أرز )cedar ( على �لشريحة قبل فحصها. 

الِمنضدة

 Stage 

�لِمنضدة  تحريك  ويتّم  عليه.  �لشريحة  وضع  يتّم  �لذي  �لجزء  وهي  �لمكثّف،  فوق  تقع 

 bring specimen( للاأعلى وللاأسفل خلال �لعمل على �لحصول على صورة و�ضحة للعيّنة

)into focus

الحج�ب الحدقّي

 Iris diaphragm

وء مباشرة، على �لجزء �لسفلّي من �لمنضدة، ويتم بو�سطته زيادة �أو  يقع فوق مصدر �لضَّ

by lever attached to it ْوء �لتي تمّر عبر �لعيّنة في �لشريحة �إنقاص كميّة  �لضَّ

 الُمكثِّف 

Condenser

ْوء �لساقط عليه من �لمصدر،   يقع بين �لمنضدة و�لحجاب �لحدقّي، ويقوم بتجميع �لضَّ
 .condenser knob ْوء على �لعيّنة من خلال تحريكه للاأعلى وللاأسفل بو�سطة وتركيز �لضَّ

وء filter  وُيثبّت تحت �لمكثِّف.  ُيستخدم �أحياناً مرّشحاً للضَّ
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الض�بط الكبير 

 Coarse focus

قرص كبير على ذر�ع �لمجهر، يحرّك �لمنضدة للاأعلى وللاأسفل لمسافة كبيرة يلاحظها 

�إلّ� تسبّب ذلك بكسر  مستخدم �لمجهر، وُيستخدم مع �لعدسات 4X و 10X فقط، و

�لعدسات 40X و 100X �أو كسر �لشريحة.

 Fine الض�بط الصغير

 focus

قرص صغير نسبيّاً على ذر�ع �لمجهر، يحرّك �لمنضدة للاأعلى وللاأسفل لمسافات قصيرة، 

ل� يلاحظها مستخدم �لمجهر، للحصول على صورة محّددة وو�ضحة بدقّة بعد ضبطها 

 .100X 40 وX بالضابط �لكبير؛ �أي عند �ستخد�م �لعدسات

الض�غط�ن 

 Clips, slide

 holders

حد�ثة  �ل�أكثر  �لمجاهر  في  ويوجد  مكانها.  في  �لشريحة  لتثبيت  �لمنضدة  على  يقعان 

Mechanical stage control knobs   ، يتيحان �لفرصة لمستخدم �لمجهر لتحريك 

�لشريحة لليمين ولليسار وللاأمام وللخلف؛ لتمكينه من مشاهدة جميع �لمناطق في �لعيّنة 

على �لشريحة وفحصها. 

ْوء  مصدر الضَّ

Light source

كمصدر  �لشمس  َضْوء  بتجميع  تقوم  �لمجهر،  قاعدة  في  مثبّتة  محّدبة  مر�آة  يكون  قد 

ضاءة. �أّما في �لمجاهر �لحديثة فغالباً ما يكون مصدر �إضاءة صناعّي موجود�ً في قاعدة  للاإ

ْوء بو�سطة  �لمجهر، ويتّم تشغيله بو�سطة زر جانبّي light switch. يتم ضبط شّدة �لضَّ

ْوء �لذي يوجد غالباً على قاعدة �لمجهر.  ضابط شّدة �لضَّ

الق�عدة 

 Base

�أهميتها تثبيت �لمجهر ودعمه.

يلزم مر�عاة �إجر�ء�ت �لسلامة �ل�آتية �لمتعلّقة باستخد�م �لمجهر: 

�ّطلع على دليل �ل�ستخد�م user manual( ( �لخاّص بالمجهر �لمتو�فر في مدرستك قبل �ستخد�م �لمجهر.	 

خرى قاعدة 	  �حمل �لمجهر د�ئمًا بكلتا يديك، بحيث ُتمسك �إحدى يديك بذر�ع �لمجهر، وتحمل �ليد �ل�أ

�لمجهر. 

�إذ� كان �لمجهر ُيحفظ في صندوق فتاأّكد د�ئمًا �أّن باب �لصندوق مغلق قبل حمله.	 

 	 adjustable( ْوء، فتجّنب �أن تو�جه �لمر�آة �إذ� كان �لمجهر يعتمد على ضوء �لشمس كمصدر خارجّي للضَّ

mirror( �أشعة �لشمس مباشرة. 

ل� تجرّب مطلقا تفكيك �أجز�ء �لمجهر.	 

تاأّكد من عدم وصل �لمجهر بالكهرباء قبل وضع �لمجهر بشكل ثابت. 	 



27

ل� تستخدم �لضابط �لكبير )coarse focus ( مطلقًا �إّل� عند �ستخد�م عدسات شيئّية بتكبير ٤X �أو ١٠X  فقط 	 

ّن من �لممكن �أن تلامس �لعدسة �لشيئّية سطح �لشريحة وُتحِدث تلفًا.  )  scanning, lower power(؛ ل�أ

ل� تستخدم �لمجهر لفترة زمنّية طويلة متو�صلة، توّقْف لفتر�ت لر�حة بصرك، وتاأّكد عند �ستخد�مك للمجهر من 	 

ْوء مناسبة لصّحة �لبصر.  �أّن شّدة �لضَّ

تاأّكد من �أّن �لمجهر )وكذلك �أّي جهاز ذي مصدر �إضاءة كهربائّي خارجّي( يخضع لصيانة وضبط بشكل مستمر.	 

 

 الخطوات الع�ّمة لتشغيل المجهر المركَّب واستخدامه:

خرى قاعدة �لمجهر.   �أمسك �لمجهر بكلتا يديك، بحيث ُتمسك �إحدى يديك بذر�ع �لمجهر، وتحمل �ليد �ل�أ

ضع �لمجهر بلطف فوق سطح مستٍو، ثّم قم بوصله بالكهرباء. �إذ� كان �لمجهر يعتمد على وجود مصباح د�خلّي 

كمصدر للاإضاءة فقم باإضاءة �لمصباح، و�ضبط شّدة �إضاءته باإد�رة �لضابط �لموجود على قاعدة �لمجهر. �أّما 

�إذ� كان �لمجهر يعتمد على وجود مصدر �إضاءة خارجّي يصله عبر مر�آة ؟؟

ْوء عبر    �نظر من خلال �لعدسات �لعينّية ثّم �ضبطiris diaphragm  للسماح بمرور �لكمّية  �لملائمة من �لضَّ

�لعّينة في �لشريحة. 

ْوء �لملائمة ل�ختر�ق �لعّينة.    �ضبط �لمكّثف لتركيز كمّية �لضَّ

Coarse focusدنى مستوى ممكن باستخد�م �لضابطين �لكبيرين   �ضبط موقع �لمنضدة ل�أ

  ضع �لشريحة �لمطلوب فحصها في مكانها على �لمنضدة، وثّبتها باستخد�م مثّبتات �لشريحة، مع تحريكها 

لمنتصف �لمنضدة باستخد�م ) stage control knobs(، بحيث يكون موقعها �أسفل �لعدسات �لشيئّية. 

�أقّل تكبير للعدسات �لشيئّية )lowest power objective lens(، �بد�أ    �بد�أ بفحص موقع �لعّينة باستخد�م 

باختيار �لعدسة  ٤X(( بتحريك قرص تحريك �لعدسات )nose piece( حّتى تسمع صوت )click( عند ثباته 

على �لعدسة �لمطلوبة. 

 �نظر من خلال �لعدسة/�ت �لعينّية، وقم بتحريك �لمنضدة ببطء بعيدً� عن �لعدسات �لشيئّية بالضابط �لكبير، 

توّقف عندما تشاهد صورة �لعّينة. 

 �إذ� كنت تستخدم مجهرً� ذ� عدستين عينّيتين )binocular microscope( فاضبط      �لمسافة بين �لعدستين 

�لعينّيتين لتناسب عينيك بتحريك �لعدستين للد�خل وللخارج حّتى تشاهد �لصورة، وهذ� ما ُيسّمى �لمسافة بين 

 .)interocular  distance( لعينين�

  �ستخدم �لضابطين �لصغيرين للحصول على صورة محّددة وو�ضحة بدّقة. �فحص �لشريحة و�درس ما �أنت مهتّم 

بالتعرُّف عليه. 

 .iris diaphrag  sub stage ضاعف �ل�إضاءة وفق حاجتك باستخد�م 



28

 �أِدر قرص تحريك �لعدسات، و�ختر �لعدسة ١٠X، ثّم �ستخدم �لضابطين �لصغيرين مرّة �أخرى 

ْوء وفق حاجتك حيث �إّنه كّلما ز�دت قوة �لتكبير �زد�دت �لحاجة   للحصول على صورة و�ضحة دقيقة. �ضبط �لضَّ

لَضوء �أكثر. 

 كرّر �لخطو�ت �لسابقة مع �ستخد�م �لعدسة ٤٠X، ولكن لزيادة حّدة �لصورة �ستخدم �لضابطين �لصغيرين فقط، 

ول� تستخدم �لضابطين �لكبيرين. 

  عندما تريد فحص �لعّينة باستخد�م �لعدسة ١٠٠X) oil immersion ( فاإّنك تحتاج �أوّلً� �إلى مشاهدة �لصورة 

وضبطها باستخد�م �لعدسة ٤٠X، ثّم �أِدر قرص تحريك �لعدسات و�تركه في وضع يكون فوق �لعّينة مسافة كافية 

بين �لعدستين ٤٠X  و ١٠٠X، بحيث تستطيع وضع قطرة زيت صغيرة )immersion oil( على غطاء �لشريحة، 

ثّم �أكمل تحريك قرص تحريك �لعدسات بحيث تصل للعدسة �لزيتّية )١٠٠X( وتصبح �لعدسة في �لزيت. 

تلوّث  ذلك  عن  ينتج  )قد  �أبد�ً؛  �ل�أخرى  �لشيئيّة  �لعدسات  مع   )immersion oil( �لزيت  تستخدم  ل�  تحذير:   

�لعدسات �لشيئيّة بسبب �لزيت(. 

ملحوظة: من �لممكن وضع �لزيت مباشرة على مكوّنات �لشريحة في حالة عدم �ستخد�م غطاء �لشريحة �إذ� تّم تنفيذ 

خطو�ت تثبيتها بشكل كاٍف ) fixed or heat fixed and stained(، لكّن من �لصعب جّد�ً بعد ذلك �إز�لة �لزيت عن 

�لشريحة دون �إتلاف �لعيّنة، ولكن ليس من �لممكن وضع �لزيت على شريحة لم يتّم تثبيتها )wet mount ( وفق خطو�ت 

تثبيت �لعيّنة، دون وضع غطاء شريحة بشكل متقن.  

 iris ستخدم �لضابطين �لصغيرين فقط للحصول على صورة حاّدة و�ضحة، و�ضبط �ل�إضاءة �لمطلوبة باستخد�م� 

diaphragm عند �لحاجة. 

 عند �ل�نتهاء من فحص �لشريحة �خفض �لمنضدة للاأسفل، حرّك قرص تحريك �لعدسات حّتى تصل للعدسة 

٤X، ثّم �أزل �لشريحة. 

 lens tissue and lens( نّظف �لعدسة و�لشريحة من �لزيت باستخد�م �لورق �لخاص وسائل �لتنظيف �لخاّص 

cleaning fluid ( مباشرة بعد �ل�نتهاء من �ستخد�مها.  �إذ� �أردت �إعادة فحص �لشريحة باستخد�م �لعدسات 

�لشيئّية �لمختلفة، وليس فقط �لعدسة �لزيتّية فيجب تنظيف �لشريحة جّيدً� من �أّي �أثر للزيت. ل� تنس تنظيف 

منضدة �لمجهر. 

�إضاءة  �لمجهر، لكن �حذر ملامسته لمصدر  قم بطّي سلك  �لكهرباء.  و�فصله عن  �لمجهر،  �أطفئ مصباح   

�لمجهر �لساخن عندئذ. 

 سّجل �أّية مشكلة و�جهتها خلال عملك. 

 قم بتغطية �لمجهر بالغطاء �لخاص به لحمايته من �لغبار، ثّم ضعه في �لصندوق �لخاّص بتخزينه. 
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 وللحف�ظ على المجهر بح�لة جّيدة دائمً� تذّكر الملحوظ�ت ال�آتية:

  �حفظ �لمجهر د�ئمًا في مكان بعيد عن �لغبار و�لرطوبة و�لموجات )vibration(، ودرجات �لحر�رة �لعالية، و�للهب، 

و�أشّعة �لشمس �لمباشرة، و�أماكن تخزين �لمو�ّد �لكيميائّية؛ فاإّن تلك �لظروف تتسّبب في �إتلاف �لعدسات وبقّية

  تعامل مع �لعدسات بحذر شديد؛ حيث �إّنها من �لممكن �أن تنكسر، �أو يتّم خدشها �إذ� ل�مسها جسم خشن. 

  عند تنظيف �لعدسات يجب �أوّلً� �إز�لة �لغبار بالنفخ ) blow away(، ثّم �ستخد�م ورق تنظيف �لعدسات و�لسائل 

�لخاّص بتنظيفها )lens tissue and lens cleaning fluid(. ل� تستخدم �أّي ورق �آخر، �أو �أّي سو�ئل �أخرى. 

  ل� تجرّب مطلقًا �إز�لة �أّي من �لعدسات �لعينّية �أو �لشيئّية، قم فقط بتنظيف سطوحها �لخارجّية. 

  قم باإز�لة �لزيت )immersion oil( عن �لعدسة �لزيتّية مباشرة فور �ل�نتهاء من �ستخد�مها.

   قم باإز�لة �لغبار عن ذر�ع �لمجهر وقاعدته. 

  قم بعمل صيانة دورّية للمجهر من قبل تقنّي مختص لمعايرة �لعدسات، وضبط �أجز�ئه �لميكانيكّية. 

  تتّبع �لخطو�ت �لو�ردة في دليل �لمستخدم )lab manual ( بخصوص وضع �لمصباح )bulb(. تجّنب �ستبد�ل 

�لمصباح وهو ساخن ولمس �لمصباح بيديك، �ستخدم قّفاز�ت لهذ� �لغرض فمن �لممكن �أن تؤّثر بصمات 

صابع على �لجودة.  �ل�أ

 فيم� ي�أتي بعض المش�كل الش�ئعة التي قد تواجهه� خلال استخدامك المجهر، وال�أسب�ب المحتملة لكّل 

 :)trouble shooting/emergencies( �منه

ال�أسب�ب المحتملةالمشكلة/ المش�كل

عدم وصل �لمجهر بالكهرباء، �أو عدم �لضغط على مفتاح تشغيل �لمصباح. عدم وجود اإض�ءة               

عدم وضع/ تثبيت مصباح �لمجهر بالشكل �لصحيح في مكانه.

ضاءة مغلق �أو تّمت �إد�رته ل�أدنى مستوى.  ضابط شّدة �ل�إ

 not properly in( �لشريحة  فوق  �لصحيح  موقعها  في  ليست  �لشيئيّة  �لعدسة 

.)position

عدم وضع �لزيت عند �ستخد�م �لعدسة �لزيتيّة.

ْوء. الصورة معتمة جّدًا  زيادة في شّدة �لضَّ

�لحجاب �لحدقّي iris diaphragm ليس مفتوحاً بقدر كاٍف.

is too low لمكثّف�
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ْوء.الصورة مضيئة جّدًا  نقصان في شّدة �لضَّ

�لحجاب �لحدقّي مفتوح بقدر كبير جّد�ً.

وجود بقعة ل� تتحرّك عند 

تحريك الشريحة في نط�ق ال

رؤية                                

�لعدسات غير نظيفة، قم بتنظيف �لعدسات �لعينيّة و�لشيئيّة.

الصورة ذات جودة متدنّية، 

الصورة غير ح�ّدة وغير واضحة 

)عند استخدام العدسة 

الزيتّية(. 

قم بتنظيف �لعدسات �لشيئيّة و�لعينيّة و�لمكثّف. 

تاأّكد من �أّن �لعدسة �لزيتيّة غير ملوّثة �أو ضبابيّة. 

تاأّكد من عدم وجود فقاعات هو�ئيّة.

�لشريحة ليست في �لموقع �لصحيح. 

الصورة ذات جودة متدنّية، 

الصورة غير ح�ّدة وغير واضحة 

)عند استخدام العدسة الشيئّية  

.)40X

�لعدسات غير نظيفة، ملوّثة بالغبار �أو �ل�أوساخ �أو �لزيت. 

ض�ءة غير موزّعة  تبدو ال�إ

ب�لتس�وي.

�ضبط �لمكثّف.

 )clicked into place(        تاأّكد من �أّن �لعدسة �لشيئيّة مستقرّة في مكانها

ْوء يرتعش  الضَّ

 Flickering light

قد يلزم �ستبد�ل �لمصباح.

�إدخاله  يتّم  �أو لم  �أو رخو،  �تّصال سلك �لمجهر بالقابس �لكهربائّي غير ثابت، 
بشكل صحيح. 

تاأّكد من مصدر �لجهد �لكهربائّي )voltage supply( �أو شّدة �لتيّار �لو�صل لل
مجهر.                                                                  

نصف المنطقة الدائرّية 
الممكن رؤيته� عند النظر 

من العدس�ت العينّية للمجهر 
ُمض�ء.  

                                              )clicked into place(      تاأّكد من �أّن �لعدسة �لشيئيّة ثابتة في مكانها

عدم القدرة على 

 Unable to focus the

 slide

غطاء �لشريحة سميك جّد�ً.
عدم وضع �لشريحة في �لموقع �لصحيح لها. 

 the course focus لمنضدة تهبط ببطء وبشكل مستمّر للاأسفل، �ضبط شّد�
 knob

نظِّف �لشريحة، و�لعدسات �لعينيّة و�لشيئيّة. 
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عند استخدامك للمجهر الضوئّي  ف�إنّك تستخدم نوعين من الشرائح المجهرّية: 

.)commercially available, permanent prepared( لشر�ئح �لمجهريّة �لجاهزة�

 .)wet mounts, temporary(لشر�ئح �لتي يقوم �لباحث بتحضيرها بنفسه في �لمختبر�

١-  الشرائح المجهرّية الج�هزة: 

عندما يكون تحضير �لشريحة غير ممكن في �لمدرسة لعدم تو�فر �لعيّنة، �أو عدم تو�فر بعض �لمو�ّد �أو �ل�أجهزة �للازمة 

لتحضيرها، �أو لخطورة تحضيرها في �لمدرسة يمكن �لحصول على �لشر�ئح �لجاهزة �لمتو�فرة في �ل�أسو�ق لتحقيق �لهدف 

�لتعليمّي �لمطلوب.

2- �لشر�ئح �لمجهريّة �لمؤقّتة: 

2-1  من �أهّم �لقو�عد �لو�جب مر�عاتها عند تحضير �لشر�ئح �لمجهريّة �لتاأكُّد من نظافة �ل�أدو�ت �لمستخدمة و�لشر�ئح، 

و�أغطية �لشر�ئح، وعدسات �لمجهر، حيث �إّن �لطلبة لن يستطيعو� �لتمييز بين �ل�أوساخ على �لشريحة �أو �لعدسات وبين 

�ل�أجسام �لمر�د فحصها ومشاهدتها،  

فيلزم غسل �لشر�ئح و�أغطية �لشر�ئح بالصابون، ثّم تجفيفها بورق �لعدسات )lens paper(، �أو قطعة قماش ناعمة مناسبة. 

ْوئّي �لمركَّب فهو جهاز بصرّي حّساس وثمين، يجب �ل�حتفاظ به بعيد�ً عن �لغبار، بحيث  �أّما فيما يتعلّق بالمجهر �لضَّ

يتّم �ل�حتفاظ به د�ئماً في صندوق مغلق. ومن �لضرورّي تجنّب لمس �لعدسات باليد؛ فاإّن ذلك من شاأنه �لتسبُّب بتلفها. 

ويتّم تنظيف �لعدسات بورق خاّص ) lens paper( �أّما �إذ� ل�حظت تلوُّثاً �أو �تّساخاً كثير�ً فاستعن بتقنّي مختّص. 

2-2 ضرورة تجنّب تكوُّن فقاعات �لهو�ء )air-bubbles( عند تحضير �لشريحة، حيث �إّن �لطلبة قد يعتقدون خطاأً �أنّها 

من �لمكوّنات �لمر�د فحصها ومشاهدتها.                   

    تاأّمل �لشكل )   (.



32

تنتج فقاعات �لهو�ء بسبب عّدة ممارسات خاطئة عند تحضير �لشريحة، كوضع غطاء �لشريحة بشكل �أفقّي، �أو وجود 

مزيج من �لهو�ء و�لسائل �لمر�د وضعه على �لشريحة د�خل �لقطّارة )dropper/ pipette(، فيلزم مر�عاة �لقو�عد �ل�آتية عند 

تحضير شريحة لفحص عيّنة باستخد�م �لمجهر �لمركَّب: 

١- تاأّكد من �أّن �لشريحة نظيفة تمامًا. 

٢- ضع �لشريحة على قطعة ورقة بيضاء. 

٣- ضع قطرة من �لسائل )غالبًا ماء، صبغة، ...( على �لشريحة.   

٤- �إذ� كان �لجسم �لمر�د فحصه موجودً� في قطرة �لسائل، كاأن يكون 

هدفك مشاهدة �لكائنات في قطرة من ماء مستنقع فانتقل للخطوة ٦. 

٥- �إذ� كان �لجسم �لمر�د مشاهدته منفصلًا يوضع في قطرة �لسائل، فمن �لضرورّي �ل�نتباه لسماكته وثخانته، فاإّن 

  .)forceps( ْوء �ختر�قه على منضدة �لمجهر فضعه فوق قطرة �لسائل باستخد�م �لملقط كان رقيقًا يستطيع �لضَّ

 )thin section( أّما �إذ� كان �لجسم ثخينًا وصلبًا قاسيًا فيلزم عمل َقْطع فيه �أو تقشير للحصول على قطعة رقيقة�

ْوء. �أّما �إذ� كانت �لعّينة سميكة لكّنها قابلة للهرس فيتّم وضع قطعة صغيرة منها مناسبة فوق قطرة  يخترقها �لضَّ

�لماء، ثّم وضع غطاء �لشريحة فوقها و�لضغط عليه )ممكن بِممحاة قلم رصاص( لهرسها بشكل ملائم. 

٦- ضع غطاء �لشريحة كما يظهر في �لشكل. 

 تحذير: غطاء �لشريحة رقيق جّد�ً ويمكن �أن ينكسر عند �لضغط عليه، �ستخدمه بانتباه وبشكل �آمن(.  �بد�أ بوضع 

�إحدى حو�ّف غطاء �لشريحة على �لسطح �لزجاجّي للشريحة �لمجهريّة كما في �لشكل، ثّم �بد�أ بخفض غطاء �لشريحة 

ببطء وبرفق لمنع تكوُّن فقاعات هو�ء.  من �لممكن – كما ورد في �لخطوة 5- �لضغط على غطاء �لشريحة بِممحاة قلم 

رصاص. 

�أن وضعت غطاء  بعد  �أو صبغة  ل�إضافة سائل  �إذ� �حتجت   -٧

�لشريحة، فيمكنك وضع قطرة �أو �ثنتين من �لسائل �لمطلوب 

على �إحدى حو�ّف غطاء �لشريحة، ثّم ل�مس �لحاّفة �لمقابلة 

بورق نّشاف )paper towel(، تاأّمل �لشكل < منظر علوي.
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ملحوظة: يجب �أن تكون كميّة �لسائل كافية لملء �لفر�غ بين �لشريحة وغطائها؛ للمحافظة على ثبات غطاء �لشريحة في 

 paper( مكانه. �إذ� ل�حظت �أّن كميّة �لسائل كبيرة، بحيث ل� يثبت غطاء �لشريحة في مكانه، فجرّب تقريب ورقة نّشاف

towel( من �إحدى حو�ّف غطاء �لشريحة، وحاول بو�سطتها سحب �لسائل �لز�ئد. وتاأّكد من جفاف �لمنطقة فوق غطاء 

�لشريحة و�أسفل �لشريحة قبل وضعها على منضدة �لمجهر. 

٨- بعد �نتهائك من فحص �لشريحة �لتي قمت باإعد�دها قم بغسل �لشريحة وغطاء �لشريحة، ثّم تجفيفهما بالورق 

عادة �ستخد�مهما في تحضير شر�ئح �أخرى.   �لمناسب، و�ل�حتفاظ بهما ل�إ

رابعً�: التشريح

علم �لتشريح : هو �لعلم �لذي يبحث في تركيب جسم �لكائن �لحّي، ويقسم �إلى:

 علم �لتشريح �لكلّي: ويختّص بدر�سة �لشكل �لخارجّي لعضو ما في جسم �لكائن �لحّي، باستخد�م �لعين �لمجرّدة.

 علم �لتشريح �لمجهرّي: ويختّص بالدر�سة �لمجهرّية �لتفصيلّية لعضو ما في جسم �لكائن �لحّي .

 قواعد ع�ّمة عند القي�م بعملّية التشريح:

 �قر�أ تعليمات �لتشريح جّيدً� قبل �لبدء بعملّية �لتشريح.

دو�ت و�لمو�ّد �للازمة للعمل قبل �لبدء بالتشريح.  حّضر �ل�أ

 قم بارتد�ء �لمعطف و�لقّفاز�ت �لمّطاطّية قبل �لبدء بالتشريح.

 تجنُّب لمس �لعينين خلال �لقيام بالتشريح.

دو�ت �لحاّدة.  توّخي �لحذر عند �ستخد�م �ل�أ

 حافظ على �لماء نظيفًا في حوض �لتشريح، و�ستبدله كّلما تغّير لونه، حّتى تبقى �لرؤيا و�ضحة.

 �ستخدم ملقطًا وشاشًا لوقف �لنزيف �إذ� حدث و�نقطع وعاء دموّي في �أثناء �لتشريح.

عصاب مّتصلة ببعضها بعضًا باأنسجة رقيقة، �عمل على �إز�لتها بحذر شديد حّتى  وعية �لدموّية و�ل�أ عضاء و�ل�أ  �ل�أ

تتمّكن من �لكشف عن �لتر�كيب �لمطلوبة.

 �حذر عند �لتعامل مع ماّدة �لكلوروفورم ول� تحاول �ستنشاقها، وتاأّكد من �لتهوية �لجّيدة للمكان.
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اأدوات التشريح:

تحفظ في علبة خ�صة وتحتوي على:

المش�رط : عددها -2 3 مختلفة �لحجم ومن �لضروري �أن تكون حادة 

وتستخدم في كسر �لعظام في بعض �لمناطق �لتي ل� يمكن �ستخد�م �لمقص فيها ، كذلك 

تستخدم في عملية �لتسليم لفصل �لجلد عن �ل�جهزة

لتشريح  ودقيق  وصغير،  مدبب  رفيع  طرف  ذو  �أحدها   : �إثنان  عادة  عددها   : المقص�ت 

�ل�أنسجة �لدقيقة، و�ل�آخر ذو طرف عريض وقوي وكبير؛ لقص �لعظام حيث ل� يمكن �ستخد�م 

�لمقص �لصغير لقطعها، �إذ �أنها  تسبب تلفه. 

ملاقط: عددها عادة �إثنان : �أحدها ذو طرف رفيع  و�ل�آخر ذو طرف عريض نوعا ما وتستعمل للامساك بالجلد �أثناء عملية 

�لتشريح

اإبرة التشريح : وهي مثبتة في مقبض.

دب�بيس كبيرة وصغيرة: لتثبيت �لحيو�ن – وخيط  لربط �ل�أوعية �لدموية – و�أسفنجة

فرشة صغرة: للتنظيف و�لمساعدة في �إز�لة �ل�أغشية �لمخاطية، وبالنسبة للقطاعات �لنباتية 

يمكن �أن تستعمل فرشاة ناعمة؛ لحمل �لقطاعات و�ل�أجز�ء �لنباتية بلطف حتى ل� تتهتك 

�ل�أنسجة �أثناء �لتعامل معها

موس التشريح: ويستخدم في عمل �لقطاعات �لرقيقة في �أجز�ء �لنبات بغرض در�سة تركيبها �لد�خلي

زج�ج�ت الس�عة: وهي �آنية زجاجية مقعرة توضع فيها �لعينات و�لقطاعات

طبق تشريح:عبارة عن ��إناء مستطيل �أو مستديربه خليط من �لشمع �لمنصهر مع �لفحم
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بنية عرض التجربة

المقّدمة: ُيعّد �لنشـــا من �لســـّكريّات معّقدة 
�لتركيـــب، ويتّم بناؤه من �تّحـــاد عدد كبير من 
جزيئـــات ســـّكر �لجلوكـــوز �لناتجة فـــي عمليّة 
�لبناء �لضوئّي. ُيعّد �لنشـــا من �لمـــو�ّد �لغذ�ئيّة 
نســـان، و�لضروريّة للقيام بالعمليّات  �لرئيسة للاإ

�لحيويّـــة �لتي تحدث في �لجســـم.
 النت�ج�ت: �لكشـــف عن �لنشـــا فـــي �لمو�ّد

�لغذ�ئيّـــة عمليّاً.

المشـــكلة: كيف يمكن �لكشف عن وجود 
�لنشـــا �أو عدمه في كّل مـــن �لبطاطا و�لخيار؟

الفرضّي�ت:  
1- �لطعم �لحلّو. 

2- تغيير لون محلول �ليود للّون �لبنفسجّي.
3- �ختفاء لون محلول �ليود.

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و
ثراء:  ال�إ

  كيـــف يمكن عمليّاً تحديد �أّي هذه �لمو�ّد �لغذ�ئيّة )�لبطاطا، �ل�أرز، �لســـّكر(، 
يحتوي على نســـبة �أكبر من �لنشا؟ 

مـــن خـــلال �إضافة محلول �لنشـــا لـــكّل منها، في �لبطاطـــا يتغيّر لـــون �لمحلول 
للّون �لبنفســـجي.

 صّمم تجربة توّضح فيها �لمو�ّد و�لخطو�ت مع �لرسم.

1 2 3
       �لتقدير

�لمعيار

حّضر �ل�أدو�ت بمساعدة �أدو�ت  بعــض  حّضــر 
ط لنشــا �

�لنشــاط  �أدو�ت  حّضــَر 
مســاعدة دون  التحضير

نّفذ �لنشاط دون �إتقان بشــكل  �لنشــاط  نّفــذ 
ٍض ُمــر

نّفَذ �لنشاط باإتقان العمل

لم يحصل على نتيجة نتيجــة  علــى  حصــل 
ضيــة ُمر

نتيجــة  علــى  حصــل 
ضحــة  � و

النت�ئج

  https://www.youtube.com/watch?v=WHyTIXydCrg       رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة            الكشف عن النش�

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و

ول �لنشاط
عامة ح

معلومات 
ي �أو 

إطار نظر
�

�لتساؤل �لذي سيجيب عليه �لطالب بعد تنفيذ �لنشاط

قيقها
ت �لمطلوب من �لطالب تح

�لقدر�
مهار�ت و

�ل

جملة تعبر عن �لننتيجة �لمتوقع )�لمر�د( �ختبارها 

ول� يشترط �أن تكون صائبة

تحذير

ل� تلمس �لمو�ّد �لكيميائيّة �أو 

تتذّوقها.

صورة معبرة

عن �لنشاط

علم �لطالب
ى مدى ت

كم عل
صد�ر ح

�إ

رابط الكتروني يوضح التجربة
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الجزء ال�أول الصف الس�بع
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المقّدمـــة: ُيعـــّد �لنشـــا من �لســـّكريّات معّقـــدة �لتركيب، ويتّم بنـــاؤه من �تّحاد عـــدد كبير من جزيئات ســـّكر �لجلوكـــوز �لناتجة في 
نســـان، و�لضروريّة للقيـــام بالعمليّـــات �لحيويّة �لتـــي تحدث في  عمليّـــة �لبنـــاء �لضوئـــّي. ُيعّد �لنشـــا مـــن �لمـــو�ّد �لغذ�ئيّة �لرئيســـة للاإ

لجسم. �

النت�ج�ت: �لكشف عن �لنشا في �لمو�ّد �لغذ�ئيّة عمليّاً.

المشكلة: كيف يمكن �لكشف عن وجود �لنشا �أو عدمه في كّل من �لبطاطا و�لخيار؟

الفرضّي�ت:  

1- �لطعم �لحلّو. 

2- تغيير لون محلول �ليود للّون �لبنفسجّي.

3- �ختفاء لون محلول �ليود.

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و

ثراء:  ال�إ

  كيـــف يمكـــن عمليّاً تحديـــد �أّي هذه �لمـــو�ّد �لغذ�ئيّـــة )�لبطاطا، �ل�أرز، �لســـّكر(، يحتوي 
على نســـبة �أكبر من �لنشـــا؟ 

من خلال �إضافة محلول �لنشا لكّل منها، في �لبطاطا يتغيّر لون �لمحلول للّون �لبنفسجي.

 صّمم تجربة توّضح فيها �لمو�ّد و�لخطو�ت مع �لرسم.

تحذير

ل� تلمس �لمو�ّد �لكيميائيّة �أو 

تتذّوقها.

1 2 3
       �لتقدير

�لمعيار

حّضر �ل�أدو�ت بمساعدة حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضَر �أدو�ت �لنشاط دون مساعدة التحضير

نّفذ �لنشاط دون �إتقان نّفذ �لنشاط بشكل ُمرٍض نّفَذ �لنشاط باإتقان العمل

لم يحصل على نتيجة حصل على نتيجة ُمرضية حصل على نتيجة و�ضحة  النت�ئج

  https://www.youtube.com/watch?v=WHyTIXydCrg       رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

لــون تغيُّــر  النشــ�ط:   نتيجــة 

ــوب �ل�أّول ــي �ل�أنب ــول �لنشــا ف  محل

�لبنفســجّي. للّــون 

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةالكشف عن النش�

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و
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المقّدمـــة: ُيفـــرز فطر �لعفن �إنزيمـــات تعمل على هضم �لمو�ّد �لغذ�ئيّـــة وتحليلها، ليتّم بعدها �متصاص نو�تج �لتحلّل؛ ل�ســـتخد�مها 
فـــي �لعمليّـــات �لحيويّة للجســـم، وهذ� ما يفّســـر تحلّـــل �لمو�ّد �لعضويّـــة، و�لفضلات، وجثـــث �لكائنات �لحيّة بعـــد موتها، وهو ما 

ُيدعى بالترّمم، وهي شـــكل من �أشـــكال �لتغذية غير �ل�أساســـيّة.

النت�ج�ت: حفظ �لمو�ّد �لغذ�ئيّة من �لتعفُّن بطرق سليمة.

المشكلة:كيف يمكن حفظ �لمو�ّد �لغذ�ئيّة من �لعفن؟

الفرضّي�ت:  

1-  وضع �لمو�ّد �لغذ�ئيّة في �لظّل، وفي مكان رطب.

2- وضع �لمو�ّد �لغذ�ئيّة في مكان معرّض ل�أشعة �لشمس، بعيد�ً عن �لهو�ء.

3- �إضافة ملح �لطعام للمو�ّد �لغذ�ئيّة بعيد�ً عن �لهو�ء وفي �لظلام.

4- تحلل �لمو�د �لغذ�ئية بعدم وجود �ل�أكسجين ل�نتاج �لطاقة.

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و

ثراء:  ال�إ

ن �إحدى �لمـــو�ّد �لغذ�ئيّة: )خبـــز، تّفاح، خيار،  1- صّمـــم نشـــاطاً توّضح فيـــه خطو�ت تعفُّ
برتقال(.

2- وضع �لمو�ّد �لغذ�ئيّة في �لظّل وفي مكان رطب.

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و

تحذير

1 2 3
      �لتقدير

�لمعيار

حّضر �ل�أدو�ت بمساعدة حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضَر �أدو�ت �لنشاط دون مساعدة التحضير

نّفذ �لنشاط دون �إتقان نّفذ �لنشاط بشكل ُمرٍض نّفَذ �لنشاط باإتقان العمل

لم يحصل على نتيجة حصل على نتيجة ُمرضية حصل على نتيجة و�ضحة  النت�ئج

https://www.youtube.com/watch?v=V5IKb3rhe00       رو�بط �إلكترونيّة:

 ل� تلمس �لعفن �أو تتذّوقه.

التقييم:

 نتيجــة النشــ�ط: يظهــر �لعفــن فــي
 �لكيــس �لثانــي �لمغلــق �لــذي يحتــوي
فــي و�لموضــوع  خبــز،  قطعــة   علــى 

مــكان مظلــم.

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةعفن الخبز  

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و
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المقّدمة:تســـتمد �لكائنـــات �لحيّـــة طاقتهـــا من �لطاقـــة �لمخزّنة في �لمـــو�ّد �لعضويّة، بوجود �ل�أكســـجين �أو عدمـــه، فتحوّلها �إلى 
مـــو�ّد بســـيطة، وتنتج طاقة تخزّنها خلال �لجســـم على شـــكل مرّكبـــات كيميائيّة ُيســـتفاد منها عند �لحاجة، ومن هـــذه �لعمليّات 

ر. �لتنّفـــس �لذي ُيقســـم �إلى تنّفس هو�ئـــّي وتخمُّ

النت�ج�ت: �لتعرُّف على مفهوم �لتنفُّس �لهو�ئّي )�لخلوّي(.

المشكلة:ما �لمقصود بالتنفُّس �لهو�ئّي؟ وما نو�تجه؟

الفرضّي�ت:  

نتاج �لطاقة. 1- تحطيم �لمو�ّد �لغذ�ئيّة بوجود �ل�أكسجين ل�إ

نتاج �لطاقة. 2- تحطيم ثاني �أكسيد �لكربون ل�إ

نتاج �لطاقة. 3- تحلّل �لمو�ّد �لغذ�ئيّة بعدم وجود  �ل�أكسجين ل�إ

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و

ثراء:  ال�إ

 عبّْر عن عمليّة �لتنفُّس �لهو�ئّي بمعادلة لفظيّة بسيطة، مبيّناً �لمو�ّد �لمتفاعلة و�لمو�ّد �لناتجة.

 سكر + �أكسجين    ثاني �أكسيد �لكربون + بخار �لماء + طاقة

1 2 3
       �لتقدير

�لمعيار

حّضر �ل�أدو�ت بمساعدة حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضَر �أدو�ت �لنشاط دون مساعدة التحضير

نّفذ �لنشاط دون �إتقان نّفذ �لنشاط بشكل ُمرٍض نّفَذ �لنشاط باإتقان العمل

لم يحصل على نتيجة حصل على نتيجة ُمرضية حصل على نتيجة و�ضحة  النت�ئج

https://www.youtube.com/watch?v=IBy1zaZ-UeY       رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

نتيجــة النشــ�ط: تعّكــر �لــكاأس 
�لــذي يحتــوي علــى مــاء �لجيــر، 
مــع   �لناقــوس  تحــت  و�لموضــوع 

�لنبتــة.  

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة التنفُّس الهوائّي )الخلوّي(

�إرفاقها بالتقرير.  تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و�ستنتاجاتهم، و
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المقّدمـــة: تســـتمّد �لكائنـــات �لحيّة طاقتها من �لطاقـــة �لمخزّنة في �لمـــو�ّد �لعضويّة، بوجود �ل�أكســـجين �أو عدمـــه، فتحوّلها �إلى 
مـــو�ّد بســـيطة، وتنتج طاقة تخزّنها خلال �لجســـم على شـــكل مرّكبـــات كيميائيّة، يســـتفاد منها عند �لحاجة، ومن هـــذه �لعمليّات 

ر(. �لتنفُّس �لذي ُيقســـم �إلـــى تنّفس هو�ئـــّي ول� هو�ئّي )تخمُّ

ر. النت�ج�ت: �لتعرُّف على مفهوم �لتخمُّ

 التخمر التنفس

ل� هو�ئيهو�ئيالوسط

تفكيك جزئي تفكيك كليتفكيك الجلوكوز

  بخار �لماء+ ثاني �كسيد �لكربونالنواتج

 طاقة كبيرة

كحول �يثيلي+ ثاني �كسيد �لكربون

 وطاقة قليلة

ر؟ ما نو�تجه؟  المشكلة:ما �لمقصود بالتخمُّ

الفرضّي�ت:  

1- تحطيم �لمو�ّد �لغذ�ئيّة بوجود

نتاج �لطاقة.  �ل�أكسجين ل�إ

نتاج �لطاقة. 2- تحطيم ثاني �أكسيد �لكربون ل�إ

3- تحلّل �لمو�ّد �لغذ�ئيّة بعدم وجود

نتاج �لطاقة.  �ل�أكسجين ل�إ

�إرفاقها بالتقرير. تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و

ثراء:  ال�إ

ر بمعادلة لفظيّة، بسيطة مبيّناً �لمو�ّد �لمتفاعلة و�لمو�ّد �لناتجة. 1- عبّر عن عمليّة �لتخمُّ

سّكر �أنزيمات �لخميرة     ثاني �أكسيد �لكربون + كحول �أيثيلي+ طاقة 

ر؟ 2- ما �لفرق بين �لتنفُّس �لهو�ئّي و�لتخمُّ

�لتنفُّس �لهو�ئّي: �لطاقة �لناتجة كبيرة، �إنتاج �لطاقة �أبطاأ، تحتاج للاأكسجين.

ر: �لطاقة �لناتجة قليلة، �إنتاج �لطاقة �أسرع، ل� تحتاج للاأكسجين. �لتخمُّ

�إرفاقها مع �لتقرير.  �إجابة �أسئلة فّكر، و

نتيجة النش�ط:

 �نتفاخ �لبالون بسبب خروج غاز ثاني 
�أكسيد �لكربون �لناتج عن تحلّل �لمو�ّد 

�لغذ�ئيّة بغياب �ل�أكسجين.

ر زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةالتخمُّ
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1 2 3
    �لتقدير

�لمعيار

حّضر �ل�أدو�ت بمساعدة حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضَر �أدو�ت �لنشاط دون مساعدة التحضير

نّفذ �لنشاط دون �إتقان نّفذ �لنشاط بشكل ُمرٍض نّفَذ �لنشاط باإتقان العمل

لم يحصل على نتيجة حصل على نتيجة ُمرضية حصل على نتيجة و�ضحة  النت�ئج

https://www.youtube.com/watch?v=EEGrAm2cXD4       رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

�إرفاقها مع �لتقرير.  �إجابة �أسئلة فّكر، و
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المقّدمـــة: تمتلـــك �لكائنات �لحيّة �لدقيقة وســـائل مختلفـــة للحركة من �أجل �لقيـــام بعمليّاتها �لحيويّة، منها مـــا يتحرّك بال�أهد�ب 
كالبر�ميســـيوم، ومنهـــا مـــا يتحـــرّك بال�أســـو�ط كاليوغلينا، ومنهـــا ما يتحـــرّك بال�أقد�م �لكاذبـــة كال�أميبـــا، ومنها ما يتحـــرّك بال�نزل�ق 

كالبلازموديوم.

النت�ج�ت: تعرُّف وسائل �لحركة في �لكائنات �لحيّة �لدقيقة.

المشكلة: ما وسائل �لحركة عند �لكائنات �لحيّة �لدقيقة؟ 

 الفرضّي�ت:  

1-  حركة �لوسط �لتي تعيش فيه.

2- وسائل حركة مختلفة كال�أهد�ب، و�ل�أسو�ط، و�ل�أقد�م �لكاذبة.

3- ل� حاجة لها للحركة.

�إرفاقها بالتقرير. تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و

ثراء:  ال�إ

 لماذ� تتحرّك �لكائنات �لحيّة �لدقيقة؟ 

 بهدف �لقيام بالعمليّات �لحيويّة للكائن �لحّي.

https://www.youtube.com/watch?v=IU8elmuTAsU       رو�بط �إلكترونيّة:

�لسلوك�لرقم
�لتقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحّضر شريحة2

يتمّكن من �ستخد�م �لمجهر3

ينجح في مشاهدة �لكائنات �لحيّة �لدقيقة 4

التقييم:

نتيجــة النشــ�ط: هنــاك �أنــو�ع عّدة 
ــة  ــات �لحيّ ــي �لكائن ــة ف ــن �لحرك م
عنــد  �لكاذبــة  )�ل�أقــد�م  �لدقيقــة 
�ل�أميبــا/ �ل�أهــد�ب عنــد �لبر�ميســيوم 

/ �ل�أســو�ط عنــد �ليوغلينــا(.

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقةك�ئن�ت دقيقة في مستنقع
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ــص مـــن �لفضـــلات �لمتر�كمـــة فـــي جســـمه؛ لكي ل�  المقّدمة:يقـــوم �لجســـم بالتخلُـّ
تســـبّب لـــه �ل�أضر�ر و�لتســـّمم، يقـــوم �لجهاز �لبولّي عنـــد �ل�أرنب بتنقية �لـــدم من خلال 

ــص مـــن �لفضـــلات �لنيتروجينيّة عن طريـــق �لبول.  �لتخلُـّ

النت�ج�ت: �لتعرُّف على �لجهاز �لبولّي للاأرنب وعمله.

المشكلة:كيف يمكن للاأرنب �لتخلُّص من �لفضلات ) �لبول( ؟

الفرضّي�ت:  

1- �لجلد.

2- �لتنفُّس.

3- �لجهاز �لبولّي.

ثراء:  ال�إ

 ما دور �لتعرُّق في �لتخلُّص من �لفضلات؟ 

ــز، و�لزئبــق،  ــوم، و�لمنغني ــه، كال�ألمني ــرة و�لمضــرّة ب  تخليــص �لجســم مــن �لعناصــر �لخطي
و�لرصــاص.

ــاً مــا تتو�جــد علــى ســطح �لجلــد،  ــات �لتــي غالب  تخليــص �لجســم مــن �لبكتيريــا و�لفطريّ
فعنــد خروجــه يدفعهــا معــه للخــارج.

1 2 3
           �لتقدير

�لمعيار

حّضر �ل�أدو�ت بمساعدة حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضَر �أدو�ت �لنشاط دون 

مساعدة التحضير

نّفذ �لنشاط دون �إتقان نّفذ �لنشاط بشكل ُمرٍض نّفَذ �لنشاط باإتقان العمل

لم يحصل على نتيجة حصل على نتيجة ُمرضية حصل على نتيجة و�ضحة  النت�ئج

      رو�بط �إلكترونيّة:

تحذير

ــة  ــاز�ت و�لكّمام ــس �لقّف ــى لب �حــرص عل

ــاء �لتشــريح. �أثن

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=Ea-Aydqi4-k

https://www.youtube.com/watch?v=yUT8FGM7PVA

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقة الجه�ز البولّي للاأرنب

نتيجة النش�ط:

مــن  يتكــوّن  بولــّي  جهــاز  للاأرنــب 
وقنــاة  ومثانــة،  وحالبيــن،  كليتيــن، 

�لبــول. مجــرى 

يعمـــل �لجهـــاز �لبولـــّي علـــى تنقيـــة 
�لـــدم مـــن �لفضـــلات �لنيتروجينيّـــة، 

و�إخر�جهـــا عـــن طريـــق �لبـــول.
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ع في �ل�أور�ق، ثـــّم �لتخلُّص منها بســـقوطها، و�لتخلُّص من  المقّدمـــة: تتخلّـــص �لنباتات مـــن �لفضلات بطرق مختلفـــة، كالتجمُّ
�لغـــاز�ت من خـــلال �لثغور، وتخزين �لفضـــلات في فجو�ت خاّصـــة في �لخلايا.

خر�ج في �لنباتات. النت�ج�ت: �لتعرُّف على وسائل �ل�إ

خر�ج في �لنباتات؟ المشكلة: ما وسائل �ل�إ

الفرضّي�ت:  

خر�ج. 1- جهاز �ل�إ

2- وسائل مختلفة كال�أور�ق �لمتساقطة، و�لثغور، و�لفجو�ت.

خر�ج. 3- ل� حاجة لها للاإ

ثراء: ال�إ

ما طرق �لتخلُّص من �لفضلات في �لنبات؟
 عمليّة �لبناء �لضوئّي.

 �ستبد�ل �أور�ق �أو �أجز�ء �أخرى بعد تجميع �لفضلات فيها.    
 بعض �لنباتات تقوم بتجميع �لفضلات في �لفجو�ت �لخلويّة.   

 بعض �لنباتات تجمع �لفضلات في �ل�أور�ق، وتتخلّص من �لفضلات بسقوط �ل�أور�ق.  
 في �لنباتات �لخشبيّة تخزّن �لفضلات في خلايا لحاء �لخشب.    

 عن طريق �لجذور يتّم �إخر�ج مو�ّد معّقدة �لتركيب.

التقييم:

�إرفاقها بالتقرير، ثّم من خلال قو�ئم �لرصد �ل�آتية: تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و

�لسلوك�لرقم
�لتقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحّضر �لتجربة بشكل سليم2

يحصل على نتائج صحيحة3

يسّجل مشاهد�ته حول �تّجاه �لجذر و�لساق 4

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=M_n72pTtI9M
    https://www.youtube.com/watch?v=Sz4-RV0P-kU
https://www.youtube.com/watch?v=STEcZ7W

نتيجة النش�ط:

ـص مــن  بالتخلُـّ �لنباتــات  تقــوم 
�لفضــلات مــن خــلال وســائل 
و�لثغــور،  كال�أور�ق،  مختلفــة 

و�لفجــو�ت.

خراج في النب�ت�ت زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة    ال�إ
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المقّدمـــة: تتـــّم �ســـتجابة �لنباتـــات للمؤثّـــر�ت �لخارجيّة عن طريق نمّو �لســـاق �أو �لجـــذر باتّجاه �لعامـــل �لمؤثّـــر �أو �ل�بتعاد عنه، 
وهـــذ� مـــا ُيعرف بال�نتحـــاء، ولكن �ســـتجابة �لنبات للمؤثّـــر�ت �لخارجيّة بطيئـــة مقارنة باســـتجابة �لحيو�نات.

النت�ج�ت: �لتعرّف �إلى طرق �ل�ستجابة في �لنباتات.

المشكلة:ما طرق �ل�ستجابة في �لنبات؟ 

الفرضّي�ت:  

1-  �لنمّو �أو �ل�تّجاه نحو �لمؤثّر.        

خر�ج.  2-  �ل�إ

3- �لبناء �لضوئّي.

ثراء: ال�إ

 كيف تستجيب كّل من �لنباتات و�لحيو�نات �لر�قية للمؤثّر�ت �لخارجيّة؟

1- �لكائنـــات �لحيّـــة معّقـــدة �لتركيـــب، تمتلك خلايـــا متخّصصة لها �لقدرة على �ل�ســـتجابة ل�أنـــو�ع معيّنة مـــن �لمؤثّر�ت، مثل: 
ـــْوء، و�لمســـتقبلات �ل�آليّة فـــي �لجلد تســـتجيب للحر�رة ، و�لمســـتقبلات �ل�آليّـــة في �لجلد  خلايـــا شـــبكيّة �لعين تســـتجيب للضَّ

تســـتجيب للاألم، و�لمســـتقبلات �لشـــّميّة في �ل�أنف تســـتجيب للرو�ئح، و�لمســـتقبلات 
�لذوقيّة في �للســـان تســـتجيب للطعم.

و�لجهـــاز �لعصبـــّي يلعـــب دور�ً مهّمـــاً فـــي �ل�ســـتجابة؛ ل�أنّـــه يصـــل بين �لمســـتقبلات 
�لحّســـيّة، و�أعضـــاء �ل�ســـتجابة، وهـــذ� مـــا ُيســـرّع �ســـتجابة �لكائـــن �لحّي.

ْوء  2- �ل�ســـتجابة عنـــد �لنباتات : تســـتجيب �لنباتات لبعض �لمؤثّـــر�ت �لخارجيّة : كالضَّ
و�للمـــس ولكن �ســـتجابتها تكون بطيئـــة؛ ل�أنّها ل� تمتلك خلايا متخّصصة للاســـتجابة .

التقييم:

�إرفاقها بالتقرير، ومن خلال قائمة �لشطب �ل�آتية: تكليف �لطلبة برصد مشاهد�تهم و

�لسلوك�لرقم
�لتقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحّضر �لتجربة بشكل سليم2

يحصل على نتائج صحيحة3

يسّجل مشاهد�ته حول �تّجاه �لجذر و�لساق 4

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=sPm1Quo0Y08
https://www.youtube.com/watch?v=mkS-cOzGVCU

نتيجة النش�ط:

للمؤثّـــر�ت  �لنباتـــات  تســـتجيب 
�لخارجيّـــة عـــن طريـــق �لنمـــّو، �أو 

�ل�تّجـــاه نحـــو �لمؤثّـــر.

ْوء  زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة  استج�بة النب�ت�ت للضَّ
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ز�حة فهي  المقّدمة:تُعـــرّف �لمســـافة باأنّهـــا كميّة  فيزيائيّة غير متّجهة، للمســـار �لحقيقّي بيـــن نقطة �لبد�ية ونقطة �لنهايـــة، �أّما �ل�إ
كميّـــة  فيزيائية متّجهة، تصف �لخّط �لمســـتقيم �لو�صل بين نقطـــة �لبد�ية ونقطة �لنهاية. 

ز�حة. النت�ج�ت: �لتمييز بين مفهوَمي �لمسافة و�ل�إ

ز�حة؟ المشكلة:ما �لفرق بين مفهوَمي �لمسافة و�ل�إ

الفرضّي�ت:  

ز�حة كميّتان متّجهتان. 1- �لمسافة و�ل�إ

ز�حة كميّة غير متّجهة. 2-  �لمسافة كميّة متّجهة بينما �ل�إ

ز�حة كميّة متّجهة. 3-  �لمسافة كميّة غير متّجهة بينما �ل�إ

ثراء: ال�إ

قَطـــَع عـــّد�ء مســـافة 50 متر شـــمال�ً خـــلال 30 ثانية،  ثّم 100 متر شـــرقاً خلال 60 ثانيـــة، ثّم 50 متر�ً جنوباً، خـــلال 10 ثانية، 
ثـــّم عاد لنقطـــة �لبد�ية خـــلال 40 ثانية، �أوجد: 

-1 �لمسافة �لكليّة �لتي تحّركها �لعد�ء. 

ز�حة. 2- �ل�إ

الحّل: 

�لمسافة �لكليّة تساوى 100+50+100+50 = 300 متر

ز�حة = صفر ) ل�أنّه عاد لنقطة �لبد�ية (. �ل�إ

التقييم:

من خلال �لتقرير، وسلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحسب �أّي منها ز�حة حسب �لمسافة ولم يحسب �ل�إ ز�حة حَسَب �لمسافة و�ل�إ �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=Pc2Cng-5tkw

نتيجة النش�ط:

�لمســـافة  كميّـــة  فيزيائيّـــة غيـــر متّجهة، 
تمثّل �لمســـار �لحقيقّي بيـــن نقطة �لبد�ية 
ز�حـــة كميّـــة   ونقطـــة �لنهايـــة، بينمـــا �ل�إ
فيزيائيّـــة متّجهـــة، تصف �لمتّجـــه �لو�صل 

بيـــن نقطـــة �لبد�ية ونقطـــة �لنهاية. 

زاحة  زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة  المس�فة وال�إ
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ز�حـــة �لتي يقطعها �لجســـم في وحـــدة �لزمن، وهـــي كميّة  فيزيائيّـــة متّجهة،  المقّدمة:تُعـــرّف �لســـرعة �لمتوّســـطة لجســـم باأنّهـــا �ل�إ
ووحدتها م/ث �أو كم/ســـاعة.

النت�ج�ت: �لتعرُّف على مفهوم �لسرعة �لمتوّسطة

�حتـــّل �لنجـــم �لمصرّي محمـــد صلاح ل�عب فريق ليفربول �لمركز �لســـادس ل�أســـرع 10 
ل�عبين للعام 2019 بســـرعة متوّســـطة بلغت 35 كم/ �لســـاعة.

المشكلة:ما �لمقصود بالسرعة �لمتوّسطة؟

الفرضّي�ت:  

1- �لسرعة �لمتوّسطة هي �لمسافة �لتي يقطعها �لجسم في وحدة �لزمن، وهي

    كميّة غير متّجهة.

ز�حة �لتي يقطعها �لجسم في وحدة �لزمن، وهي 2-  �لسرعة �لمتوّسطة هي �ل�إ

     كميّة غير متّجهة.

ز�حة �لتي يقطعها �لجسم في وحدة �لزمن، وهي  3-  �لسرعة �لمتوّسطة هي �ل�إ

    كميّة متّجهة.

ثراء: ال�إ

ما �لزمن �للازم )بالدقيقة( لقطع مسافة 20 كم بسرعة متوّسطة 80 كم / ساعة؟

ز�حة/ �لزمن �لحّل :بما �أّن �لسرعة �لمتوّسطة = �ل�إ

ز�حة / �لسرعة �لزمن = �ل�إ

�لزمن = 20 كم / 80 كم / س

�لزمن = 2/ 8 = 1/ 4 ساعة .......... 1/ 4 ساعة = 15 دقيقة

التقييم:

من خلال �لتقرير، وسلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت :

      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
     التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحسب �أّي منها ــم يحــّدد  حســب �لســرعة �لمتوّســطة، ول
وحد�تهــا

وحــّدد  �لمتوّســطة،  �لســرعة  حَســب 
�لوحــدة

�لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=qNtL4YdNZe0

نتيجة النش�ط:

ز�حة �لتي  �لســـرعة �لمتوّســـطة هي �ل�إ
يقطعهـــا �لجســـم في وحـــدة �لزمن، 

متّجهة. كميّـــة  وهي 

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةسي�رات اإخوتي )السرعة المتوّسطة(
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المقّدمة: ُيعرّف �لتسارع باأنّه كميّة فيزيائيّة متّجهة، تصف �لتغيُّر في سرعة �ل�أجسام بالنسبة للزمن، ووحدته م/ث2. 

النت�ج�ت: �لتعرُّف على مفهوم �لتسارع.

المشكلة: ما �لمقصود بالتسارع؟

الفرضّي�ت:  

1-  �لتسارع هو �لسرعة.

2-  �لتغيُّر في سرعة �ل�أجسام بالنسبة للزمن، ووحدته م/ث2 ، وهو كميّة غير

    متّجهة.

3-  �لتغيُّر في سرعة �ل�أجسام بالنسبة للزمن، ووحدته م/ث2، وهو كميّة متّجهة.

ثراء: ال�إ

ما �لفرق بين �لتسارع و�لتباطؤ؟ �دعم �إجابتك باأمثلة.

�لتسارع: �لزيادة في سرعة �لجسم في وحدة �لزمن، و�إشارته موجبة.

�لتباطؤ: �لنقص في سرعة �لجسم في وحدة �لزمن، و�إشارته سالبة.

عندمـــا يتحـــرّك �لقطـــار من �لمحطّة يزيد من ســـرعته، �أي يســـير بتســـارع )حالة تز�يد �لســـرعة (، وعنـــد �قتر�به من �لمحطـــة �لتالية 
شـــارة( حتّى يتوقّـــف �لقطار. يكبـــح �لســـائق مكبح �لقطار ليخفض من ســـرعته يتباطاأ )تســـارعه ســـالب �ل�إ

التقييم:

من خلال �لتقرير، وسلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يبيّن �أّي منها بيّن منطقة �لتسارع فقط بيَّن منطقة �لتسارع و�لتباطؤ �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=WKjchMNPmu4

نتيجة النش�ط:

�أ-ب: �لســـرعة تـــزد�د مع �لزمن و�لتســـارع 
موجـــب، ب-ج: �لســـرعة ثابتة و�لتســـارع 
صفـــر، ج-د: �لســـرعة تقـــّل مـــع �لزمـــن 

سالب. فالتســـارع 

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةكرة تتدحرج )التس�رع(  
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المقّدمة:عندمـــا تؤثّـــر محّصلـــة قـــوى فـــي جســـم فاإنّها تكســـبه تســـارعاً، وعندما يتدحرج جســـم على ســـطح مائل فـــاإّن كتلته 
تتناســـب تناســـباً طرديّـــاً مـــع مقد�ر محّصلـــة �لقوى �لتـــي يؤثّر بهـــا على �أّي جســـم �آخر. 

النت�ج�ت:كلّما ز�دت  كتلة �لجسم �لمتدحرج ز�دت �لقوّة �لمؤثّرة في �لمكّعب �لخشبّي.

المشكلة: ما �لعلاقة بين كتلة �لكرة و�لقوّة �لمؤثّرة في �لمكعب �لخشبّي؟

الفرضّي�ت:  

1- تزد�د �لقوّة �لمؤثّرة بزيادة كتلة �لكرة.  

2- تقّل �لقوّة �لمؤثّرة بزيادة كتلة �لكرة.

3- ل� علاقة بين كتلة �لكرة و�لقوّة �لمؤثّرة.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- رصد �لقياسات في �لجدول �لمرفق في �لكتاب. 

2- مقارنة �لبيانات و�لقياسات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ 

  ل�ختبارها. 

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

عندما تســـير �لســـيّارتان باتّجاهين متعاكســـين، وبالسرعة نفســـها، �أيّهما تؤثّر بقوّة �أكبر 
علـــى �ل�أخرى؟ ولماذ�؟ 

جابـــة: تؤثّـــر �لســـيّارة �لكبيـــرة )�لشـــاحنة( بقـــوّة �أكبر على �لســـيّارة �لصغيـــرة؛ ل�أّن  �ل�إ
كتلتهـــا �أكبر من كتلة �لســـيّارة �لصغيـــرة ، وكلّما ز�دت كتلة �لجســـم ز�دت �لقوّة �لتي 

يمتلكهـــا وفق قانـــون نيوتن �لثانـــي. ق= ك X ت. 

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

سّجل ملحوظاته في جدول  2

�ستنتج �لعلاقة بين مقد�ر �لقوّة �لتي تاأثّر بها �لمكعب، و�لمسافة �لتي تحّركها3

�ستنتج �لعلاقة بين كتلة �لجسم و�لقوّة �لمؤثّرة4

https://www.youtube.com/watch?v=_DAXjWQTLD

نتيجة النش�ط:

  تـــزد�د �لقـــوة �لتـــي �لتـــي تؤثـــر بهـــا �لكرة 
�لمتدحرجـــة فـــي �لمكعب �لخشـــبي بزيادة 

كتلتها

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة العلاقة بين القوّة المؤثّرة في جسٍم م� وكتلته.   
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المقّدمة:محّصلـــة �لقـــوّة �لتـــي يمتلكها �لجســـم �لمتدحرج تعتمد على كتلة �لجســـم،  ومقد�ر ميل �لســـطح �لمائل، حيث تكون 
�أقصـــى ما يمكن عندما يكون تســـارع �لجســـم مســـاوياً لتســـارع �لجاذبيّـــة �ل�أرضيّة، وبذلك تكون ز�وية ميل مســـتوى �لســـطح 90 

درجة.

النت�ج�ت: زيادة ميل �لمستوى �أّدى �إلى زيادة تسارع �لكرة.
المشكلة:ما �لعلاقة بين ز�وية ميل مستوى �لسطح وتسارع �لكرة؟

الفرضّي�ت:  

1- يزد�د تسارع �لكرة بزيادة ميل مستوى �لسطح حتّى ز�وية 90 درجة. 

2- ل� علاقة لميل مستوى �لسطح بتسارع �لكرة .

3- يزد�د تسارع �لكرة بنقصان ز�وية ميل مستوى �لسطح. 

تكليـــف �لطلبـــة بمـــا ياأتي: وصـــف �لمشـــاهد�ت خلال خطـــو�ت تنفيذ �لنشـــاط، ومقارنـــة �لمشـــاهد�ت بالفرضيّات �لســـابقة؛ 
ل�ختبارهـــا. ومناقشـــة �لنتائـــج  و�ل�ســـتنتاج، ثـــّم كتابة تقرير للنشـــاط .

ثراء: ال�إ

 ما مقد�ر ز�وية ميل مستوى �لسطح �لتي يمتلك عندها �لجسم �أكبر قوّة؟

جابـــة: هي �لز�وية 90 درجة عندما يكون �لجســـم �لســـاقط عموديّاً وســـقوطاً حّر�ً،  �ل�إ
حيث يكون تســـارعه يســـاوي تســـارع �لجاذبيّة �ل�أرضيّة.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

سّجل ملحوظاته في جدول  2

�ستنتج �لعلاقة بين ز�وية ميلان �لسطح و�لقوّة �لمؤثّرة3

�ستنتج �لعلاقة بين �لقوّة و�لتسارع 4

نتيجة النش�ط:

�لســـطح  بزيـــادة ز�ويـــة ميـــل مســـتوى 
تزد�د ســـرعة �لكرة، وكذلـــك �لقوّة �لتي 
تمتلكهـــا، ويتحرّك �لمكّعب �لخشـــبّي 
لمســـافة �أكبـــر، وبذلـــك نســـتنتج �أّن: 
�أصبـــح  �لجســـم  ســـرعة  ز�دت  كلّمـــا 

�أكبر.  يمتلـــك طاقـــة 

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة العلاقة بين القوّة المؤثّرة في جسم م� وتس�رعه
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المقّدمة:�لقـــوى فـــي �لطبيعـــة ل� توجـــد منفـــردة، بل توجـــد على شـــكل �أزو�ج ، وتوثّـــر �إحدى هذه �لقـــوى على �لجســـم، و�لقوّة 
�ل�أخـــرى مســـاوية لهـــا بالمقـــد�ر ومعاكســـة لها بال�تّجـــاه، وتؤثّر على �لجســـم �ل�آخـــر، وهذ� ما ُيســـّمى بالفعـــل ورّد �لفعل. 

النت�ج�ت: �أي جسم يؤثّر على جسم �آخر بقوّة فاإّن �لجسم �ل�آخر يؤثّر فيه بالقوّة نفسها، وباتّجاه معاكس.

 المشكلة:
 1- ماذ� يحدث لقطعة �لحديد عند تثبيت �لمغناطيس في حوض �لماء؟

2- �ذ� يحدث للمغناطيس عند تثبيت قطعة �لحديد في حوض �لماء؟

الفرضّي�ت:  

1- تبقى قطعة �لحديد مكانها وكذلك �لمغناطيس.

2- تتحرّك قطعة �لحديد نحو �لمغناطيس، بينما ل� يتحرّك �لمغناطيس نحو قطعة

   �لحديد.

3- تتحرّك قطعة �لحديد نحو �لمغناطيس، وكذلك يتحرّك �لمغناطيس نحو قطعة 

   �لحديد.

تكليـــف �لطلبـــة بما ياأتـــي: وصف �لمشـــاهد�ت خـــلال خطو�ت تنفيذ �لنشـــاط، 
ومقارنة �لمشـــاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها. ومناقشـــة �لنتائج  و�ل�ستنتاج، 

ثـــّم كتابة تقرير للنشـــاط .

ثراء: ال�إ

لمـــاذ� يندفـــع خرطوم �لمـــاء للخلـــف، ويتحـــرّك حركة عشـــو�ئيّة عندمـــا تندفع منه 
�لميـــاه بقوّة؟

جابة: نظر�ً لقوّة رّد فعل �لماء، فقوّة  فعل �لماء �لمندفع للاأمام تقابلها قوّة رّد فعل للخلف.  �ل�إ

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

سّجل ملحوظاته في جدول  2

�ستنتج نوع �لقوّة �لتي يؤثّر بها �لمغناطيس وقوّة �لحديد. 3

يعطي �أمثلة تطبيقيّة على قانون نيوتن �لثالث 4

 https://www.youtube.com/watch?v=XUnEQnAd3cg مشروع سيّارة نيوتن       رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط:

 تتّجـــه قطعة �لحديـــد باتّجـــاه �لمغناطيس 
عنـــد تثبيتـــه فـــي حـــوض �لمـــاء، وكذلك 
يتّجـــه �لمغناطيس نحو قطعـــة �لحديد عند 
تثبيتهـــا. وبذلـــك نســـتنتج �أّن �لمغناطيـــس 
وقطعـــة �لحديـــد يؤثّـــر�ن علـــى بعضهمـــا 
بقوتين متســـاويتين ومتعاكســـتين. ونســـّمي 
قـــوّة جذب �لمغناطيـــس بالفعل، و�نجذ�ب 

�لحديـــد بـــرّد �لفعل. 

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةالفعل ورّد الفعل  
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المقّدمـــة: تنطلـــق �لصو�ريـــخ بســـرعة كبيرة للاأعلـــى، ويعود ذلـــك ل�نضغاط �لغـــاز�ت بد�خلها ثـــّم خروجها من فتحـــة و�حدة من 
�لخلـــف، وهذ� يســـبّب نشـــوء قـــوّة باتّجاه معاكـــس ل�ندفاع �لغـــاز�ت ينتج عنهـــا �ندفاع �لصـــاروخ للاأعلى.

النت�ج�ت: تحديد قوّة �لفعل ورّد �لفعل.

 المشكلة:
ما سبب �ندفاع �لصاروخ للاأعلى؟ 

الفرضّي�ت:  

 1- قوّة �لمحرّك.

2- �ندفاع �لغاز�ت للاأسفل.

3-  قوّة �إطلاق �أرضيّة.   

تكليف �لطلبة بما ياأتي: وصف �لمشـــاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشـــاط، ومقارنة �لمشـــاهد�ت بالفرضيّات �لســـابقة؛ ل�ختبارها 
ثّم مناقشـــة �لنتائج و�ل�ســـتنتاج، ثّم �إرفاقها بالتقرير.

ثراء: ال�إ

حّدد �لفعل ورّد �لفعل في كّل من �لحال�ت �ل�آتية:

1-  �إطلاق رصاصة من مسّدس؟

جابة: �لفعل هو �إطلاق �لرصاصة، ورّد  �لفعل هو �ندفاع �لمسّدس للخلف.  �ل�إ

2-  دفع �لسائق للسيّارة.

جابة : �لفعل هو دفع �لسائق، ورّد �لفعل هو دفع  �لسيّارة للسائق.   �ل�إ

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

رصد ملحوظاته   2

تعاون مع �أفر�د �لمجموعة في تنفيذ �لنشاط3

حّدد �لفعل ورّد �لفعل 4

https://www.youtube.com/watch?v=43QVv5ZR0rU       رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط:

 �ندفـــاع �لهـــو�ء مـــن فوّهـــة �لبالـــون 
معاكســـة  قـــوّة  عنـــه  ينتـــج  للاأســـفل 
للاأعلـــى.  �لبالـــون  �ندفـــاع  تســـبّب 

من خلال �لتقرير، وسلم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة الص�روخ   
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ر �لمـــاء من مصادر عـــّدة، �أّما �لرطوبة �لنســـبيّة فهي  المقّدمة:�لرطوبـــة هـــي كميّـــة  �لمـــاء �لتي توجـــد في �لهـــو�ء و�لناتجة من تبخُّ
شـــباع �لحجم نفســـه عند درجة  كتلـــة بخـــار �لمـــاء �لموجـــودة  فعليّـــاً فـــي حجم معيّـــن من �لهـــو�ء / كتلة بخـــار �لماء �لـــلازم ل�إ

�لحر�رة نفســـها ×100 % 

النت�ج�ت: قياس �لرطوبة في �لمنزل.

المشكلة:

كيف يمكنك قياس �لرطوبة �لنسبيّة في منزلك؟

الفرضّي�ت:  

1-باستخد�م ميز�ن �لحر�رة.

2- باستخد�م ميز�ن �لحر�رة �لجاّف و�لمبلّل.

3- باستخد�م �لهيدروميتر.

ثراء: ال�إ

ما �لمخاطر �لصحيّة �لناجمة عن �لرطوبة �لعالية؟ 

صابـــة بالجفاف �أو  نســـان؛ �أهمهـــا: �ل�إ للرطوبـــة تاأثيـــر�ت ســـلبيّة عديـــدة على صّحة �ل�إ
غمـــاء، و�رتفاع لزوجة �لدم د�خل �لجســـم؛ ما يؤّدي  عيـــاء، و�لمعانـــاة من حال�ت �ل�إ �ل�إ

نســـان ليغدو مجّعـــًد� ويفقد نعومته.  �إلـــى �رتفـــاع �لضغط في �ل�أوعيـــة �لدمويّة، وتحوّل شـــعر �ل�إ

ج�بة:  ال�إ

ــب �لتاأثيـــر�ت �لســـلبيّة �لناجمـــة عن �لرطوبة يجب على �لمرء شـــرب كميّات كبيرة من �لســـو�ئل، و�للجوء �إلـــى �ل�أماكن ذ�ت  ولتجنُـّ
�لحر�رة �لمنخفضة �أثنـــاء �لطقس �لرطب. 

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال �لتقرير، وسلم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط كاملة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ جزء�ً من خطو�ت �لنشاط  نّفذ خطو�ت �لنشاط بشكل كامل �لعمل

قياساته غير صحيحة حصل على قياسات معقولة حصل على قياسات دقيقة �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=Ns3c7lXZBEk

https://www.youtube.com/watch?v=lYj_-CI_iVE

نتيجة النش�ط:

بميـــز�ن  �لنســـبيّة  �لرطوبـــة  تُقـــاس 
�لحـــر�رة �لجـــاّف و�لمبلّـــل، وذلك 
باإيجـــاد �لفرق بينهما، و�ســـتخد�م 

جـــدول �لفـــرق بيـــن �لقر�ءتين.

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةرطوبة المنزل
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المقّدمـــة: تُعـــّد �لشـــمس �لمحرّك �ل�أساســـّي لدورة �لمـــاء، حيث تقوم بتســـخين �لمياه فـــي �لمحيطات،  ثّم تتحـــوّل �إلى بخار 
مـــاء د�خـــل �لجـــّو، وتقـــوم �لتيّـــار�ت �لهو�ئيّـــة �لمتصاعـــدة باأخذ بخـــار �لماء �إلـــى �أعلى د�خل �لغـــلاف �لجـــوّي، حيث درجات 
 �لحـــر�رة �لبـــاردة �لتي تتســـبّب فـــي تكثيف بخار �لماء، وتحويله �إلى ســـحاب يســـقط باأحد �أشـــكال �لهطول )مطر، بـــرَد، ثلج(. 

النت�ج�ت: محاكاة دورة �لماء في �لطبيعة.
المشكلة:

ماذ� نعني بدورة �لماء في �لطبيعة؟

الفرضّي�ت:  

1- يدور �لماء في �لطبيعة بشكل د�ئرّي حول �لكرة �ل�أرضيّة.

ر �لماء من �لمحيطات، ثّم تكاثفه، ثّم عودته مرّة �أخرى باأحد �أشكال �لهطول. 2- تبخُّ

3- دور�ن جزيئات �لماء حول نفسها.

ثراء: ال�إ
ما �أهّميّة دورة �لماء في �لطبيعة؟

1- �لحياة في �لصحاري: تعتمُد معظُم �لنباتات و�لمحاصيل في نموّها على مياه 
  �ل�أمطار و�لمياه �لجوفيّة، فالمياه �لجوفيّة تتجّمع نتيجة سقوط �ل�أمطار وتسرّبها

   تحت �ل�أرض.
2- تحسين �لطقس: تلطيف �لجو، وخصوصاً في �أيّام فصل �لصيف �لحارّة.

3- تكوين �ل�أنهار: يؤثّر تكويُن �ل�أنهار في نمّو �لنباتات، و�إصلاح �لتربة، وبالتالي
   وفرِة �لمحاصيل �لزر�عيّة ونّموها.

نســـان في  4- توزيـــع �لميـــاه فـــي �ل�أرض: فالمـــاء ل� يذهُب عبثـــاً، بل ُيخزُّن في �ل�أرض على شـــكل ينابيَع عذبة يســـتفيُد منها �ل�إ
�لشرب، وذلك ل�ســـتمر�ر �لحياة.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال �لتقرير، وسلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج حصل على نتائج ولم يفّسرها حصل على نتائج وفّسرها �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=LN9kfxBU71k
https://www.youtube.com/watch?v=Vwekk3EOa-U

نتيجة النش�ط:

تظهـــر علـــى �لنايلون قطـــر�ت من 
�لمـــاء �لمتكاثف بعـــد  تبّخره من 

لكاأس.  �

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةدورة الم�ء في الطبيعة    



55

المقّدمة: ُيعرّف �لضغط �لجوي باأنّه وزن عمود �لهو�ء �لمؤثّر عموديّاً على وحدة �لمساحة، ويتاأثّر بكّل من �ل�رتفاع و�لحر�رة، فعندما ترتفع 
درجة �لحر�رة  فاإّن �لهو�ء يتمّدد للاأعلى ويقّل ضغطه، فتصبح �لمنطقة ذ�ت ضغط جوّي منخفض، و�لعكس تماماً عندما تنخفض درجة 
 �لحـــر�رة، وتتّجـــه �لرياح من مناطق �لضغط �لمرتفع لمناطق �لضغط �لمنخفض، وتزد�د ســـرعتها بزيادة �لفرق في �لضغط بين �لمنطقتين.

النت�ج�ت: �لتعرُّف على �أثر درجة �لحر�رة على ِقيم �لضغط �لجوّي.
المشكلة: كيف يتكوّن �لمنخفض �لجوّي، و�لمرتفع �لجوّي؟

الفرضّي�ت:  
1- يتكوّن �لمنخفض �لجوّي نتيجة �ل�نخفاض في درجة �لحر�رة، �أّما �لمرتفع

   �لجوّي فنتيجة �رتفاعها.
2- يتكوّن �لمنخفض �لجوّي نتيجة �ل�رتفاع في درجة �لحر�رة، �أّما �لمرتفع

    �لجوّي فنتيجة �نخفاضها.
3- يتكوّن �لمنخفض �لجوّي في �لمناطق �لمنخفضة، �أما �لمرتفع �لجوّي في

    �لمناطق �لمرتفعة.

ثراء: ال�إ

نسان؟  ما تاأثير �نخفاض �لضغط �لجوّي �أو �رتفاعه على �ل�إ

نسان:  �أ- تاأثير �رتفاع  �لضغط �لجوّي على �ل�إ

نســـان بالدو�ر و�لدوخة، وعند 3500م يتز�يد �لشـــعور بالـــدو�ر مع �لتعب، و�أحياناً فقـــد�ن �لوعي، وهكذ�  عنـــد �رتفاع 2500م يشـــعر �ل�إ
حتّـــى �رتفـــاع 7500م وما تلاها حيث ينعدم �ل�أكســـجين تماماً، ول� ُبّد من �ســـتخد�م �أســـطو�نات �ل�أكســـجين للتنّفس وهي �لمعروفة 

�لقاتلة. بالمنطقة 

1- �لشعور بال�ألم و�لضغط على عظام �لقفص �لصدرّي.

2- تز�يد معّدل دقّات �لقلب.

نسان:  ب- تاأثير �نخفاض  �لضغط �لجوّي على �ل�إ

1- �لشعور بطنيٍن عاٍل في �ل�أذنين، وعدم سماع �لصوت �أحياناً.  2- �لرغبة في �لتقيّؤ.  3- �لغثيان.

نتيجة النش�ط:
يصعـــد �لهـــو�ء �لذي فوق �لشـــمعة 
بســـبب �رتفـــاع �لحـــر�رة )يتشـــّكل 
ضغـــط منخفـــض(،  ويهبط دخان 
�نخفـــاض  بســـبب  �لبخـــور  عـــود 
حر�رتـــه )يتشـــّكل ضغـــط مرتفع(.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج حصل على نتائج ولم يفّسرها حصل على نتائج وفّسرها �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=D52rTzibFRc      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة عود البخور 



56

المقّدمـــة:  ُيعـــرّف �لضغط باأنّه �لقـــوّة �لمؤثّرة على وحدة �لمســـاحة، ويقاس بجهاز �لباروميتر، ووحدة قياســـه �لباســـكال �أو �لمليبار، 
وتتناســـب قيمة �لضغط عكســـيّاً مـــع درجة �لحر�رة وطرديّـــاً مع �ل�رتفاع.

النت�جـــ�ت: �لتعـــرّف علـــى بعـــض �لتطبيقـــات ل�أثر �ل�ختـــلاف في ِقيـــم �لضغط 
لجوّي. �

المشكلة:

ما �أسباب �ختلاف ِقيم �لضغط �لجوّي؟

الفرضّي�ت:  

1- �لحر�رة.                   

نسان.               2- �ل�إ

3- �لنبات.

ثراء: ال�إ

لماذ� تحلّق �لطائر�ت على �رتفاع 10 كم؟

جابـــة : فـــي �أغلـــب �ل�أحيـــان، تحلّق �لطائـــر�ت �لتجاريّـــة، حول �لعالـــم على هذ�  �ل�إ
�ل�رتفـــاع، بالنظـــر �إلـــى �أّن مـــا فيه مـــن هـــو�ء خفيف يتيح طير�نها بشـــكل ســـلس، 
ويســـاعد �لهـــو�ء �لخفيـــف �لطائـــر�ت �لتجاريّـــة علـــى قطع �لمســـافات بســـرعة �أكبر، 
فضـــلاً عـــن �قتصاد �لوقود �لخـــاّص بها »�لكيروســـين«. وتلجاأ �لطائـــر�ت �إلى علّو 10 
كيلومتـــر�ت، تفاديا للاضطر�بـــات �لجويّة �لتي تحصل في �لعلـــّو �لمنخفض في �أغلب 

�ل�أحيـــان، وهـــو ما يعنـــي �أّن �ل�رتفـــاع �أكثر يزيد نســـبة �ل�أمان.

نتيجة النش�ط:

ســـحر �لشـــمعة : يرتفـــع مســـتوى �لماء 
فـــوق  �لمنّكـــس  �لـــكاأس  فـــي  �لملـــوّن 

�لشـــمعة.

 ســـحر �لبيضة �لمســـلوقة: تدخل �لبيضة 
�لمســـلوقة فـــي �لوعـــاء �لذي حـــدث فيه 
�حتـــر�ق؛ بســـبب �ل�ختـــلاف فـــي ِقيـــم 

�لجوّي. �لضغـــط 

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال �لتقرير، وسلم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير
لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج حصل على نتائج ولم يفّسرها حصل على نتائج وفّسرها �لنتائج

 https://www.youtube.com/watch?v=SOPHwPCTTcY
 https://www.youtube.com/watch?v=28TIyWdfxxc
https://www.youtube.com/watch?v=m4MPldkqZFU

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة)سحر الشمعة، سحر البيضة المسلوقة(
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فكـــرة  تعتمـــد  1643م،  ســـنة  تورشـــيللي  �لعالـــم  �خترعـــه  �لجـــوّي،  �لضغـــط  لقيـــاس  جهـــاز  هـــو  �لباروميتـــر  المقّدمـــة:  
يعمـــل  �لـــذي  �لمعدنـــّي  �لباروميتـــر  وهنالـــك  �لجـــوّي،  �لضغـــط  بتاأثيـــر  زجاجـــّي  �أنبـــوب  فـــي  �لزئبـــق  �رتفـــاع  علـــى  عملـــه 
 مـــن خـــلال قيـــاس تاأثيـــر ضغـــط �لهـــو�ء علـــى غرفـــة مصنوعـــة مـــن �لمعـــدن �لتـــي ُســـِحب معظـــم �لهـــو�ء �لموجـــود فيهـــا.

النت�ج�ت: صنع باروميتر بسيط. 

المشكلة:

كيف يمكنك عمل جهاز بسيط لقياس �لضغط �لجوّي؟

الفرضّي�ت:  

1- باستخد�م ميز�ن �لحر�رة.

2- تغيير لون محلول �ليود للّون �لبنفسجّي.

3- �ختفاء لون محلول �ليود.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

نموذج بسيط للباروميتر، وسلّم �لتقدير. 

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �ل�أدو�ت  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل متقن �لعمل

لم يحصل على نتيجة حصل على نتيجة ُمرضية حصل على نتيجة و�ضحة  �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=63ofz6tIeWc
https://www.youtube.com/watch?v=RxlkP5Avqd8
https://www.youtube.com/watch?v=WXe0TIV3vVc

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةاأصنع ب�روميتر

نتيجة النش�ط:

يقـــاس �لضغـــط �لجـــوّي بجهاز 
لباروميتر. �
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الجزء الث�ني الصف الس�بع
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المقّدمـــة: قد تتســـاوى �لمـــو�ّد �لمختلفة في حجومهـــا عند درجة حـــر�رة معيّنة، ولكنّها تختلـــف في كتلها، وبالتالي فاإّن �لنســـبة 
بيـــن �لكتلـــة �إلى �لحجم فـــي �لماّدتين مختلف.

النت�ج�ت: قياس كثافة ماّدة ما عند درجة حر�رة معيّنة. 

 المشكلة:
1-  مـــا �لعلاقـــة بيـــن كتلَتـــي قطعتيـــن مـــن �لخشـــب �إذ� كان حجـــم �ل�أولى �أكبـــر من  حجم 

�لثانية؟  �لقطعـــة 

2- مـــا �لعلاقـــة بيـــن كثافَتـــي قطعتيـــن مـــن �لخشـــب �إذ� كان حجـــم �ل�أولى �أكبـــر من  حجم 
�لثانية.  �لقطعـــة 

الفرضّي�ت:  

للسؤ�ل �ل�أّول: 1 - �لكتلتان متساويتان.     2- �لقطعة �ل�أكبر حجماً كتلتها �أكبر.     3- �لقطعة �ل�أكبر حجماً كتلتها �أقّل.

للسؤ�ل �لثاني: 1- �لكثافتان متساويتان.   2-  �لقطعة �ل�أكبر حجماً كثافتها �أكبر    3- �لقطعة �ل�أكبر حجماً كثافتها �أقّل.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- رصد �لقياسات في �لجدول �لمرفق في �لكتاب. 

 2- مقارنة �لبيانات و�لقياسات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

هل هناك علاقة بين كثافة �لمو�ّد ودرجة حر�رته؟

جابـــة: �إّن كتلـــة �لمـــاّدة ثابتـــة ل� تتغيّـــر بتغيُّر درجـــة �لحر�رة، ولكـــّن �لحجم هو �لـــذي يتغيّر؛ ما يـــؤّدي �إلى تغيُّر كثافـــة �لماّدة  �ل�إ
�لو�حـــدة فـــي درجَتـــي حـــر�رة مختلفتين. وبالتالي فـــاإّن كثافة �لمـــاّدة   �لو�حـــدة ثابتة عند درجة حـــر�رة معيّنة.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحسب حجم �لحجر2

يحافظ على �ل�أدو�ت3

يقيس �لكتلة 4

يحسب �لكثافة5

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=HnjlvCPpXxY&fbclid=
IwAR08EMqxJyAxhivnN1x5bwBZTD5u0rGTHjFWflojmjFxkcNlCF3UoqT1mBg

نتيجة النش�ط:

�لنســـبة بيـــن كتلة �لمـــاّدة �لو�حدة 
�لمـــاّدة(  )كثافـــة  حجمهـــا  �إلـــى 

ثابتاً.  مقـــد�ر�ً  يســـاوي 

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةاأحسب الكث�فة 
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المقّدمـــة: تُعـــّد �لكثافـــة مـــن �لخصائص �لتي تميّز �لســـو�ئل عن بعضهـــا �لبعض، فعند درجة حـــر�رة معيّنة �إذ� �ختلط ســـائلان ل� 
يـــذوب �أحدهمـــا في �ل�آخر، فـــاإّن طبقتين تتشـــّكل منهما بناء علـــى كثافتهما. 

النت�ج�ت: فصل سو�ئل ل� يذوب �أحدها في �ل�آخر بناء على كثافتها.
المشكلة:

1- كيف يمكن فصل �لماء عن �لزيت �إذ� �ختلطا مع بعضهما بعضاً؟ 

2- ما موقع �لماء في �لكاأس بعد فترة طويلة نسبيّاً من مزجه بالعسل و�لزيت؟

الفرضّي�ت:  

السؤال ال�أّول

    - ل� يمكن فصلهما.

    - تعريضهما للحر�رة فيتبخر �لماء. )ل� تجرّب ذلك(

    - تتشّكل طبقتان من �لسائلين بناء على كثافتهما.

السؤال الث�ني:

   - يبقى ممتزجاً مع �لعسل و�لزيت.

   - يستقّر في �أعلى �لكاأس.

   - يستقّر في وسط �لكاأس. 

   - يستقّر في �أسفل �لكاأس. 

اإرف�قه ب�لتقرير:  تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

2- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

ق منها عمليّاً؛ حفاظاً على �لسلامة. 3- مناقشة نظريّة للفرضيّة �لثانية في �لسؤ�ل �ل�أّول دون �لتحقُّ

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

 هل تحافظ طبقات �لســـائل في �لنشـــاط �لســـابق على ترتيبها �إذ� تعرّضت لمصدر 
حر�رّي؟

جابة:  �ل�إ

تتمّدد �لســـو�ئل بالحـــر�رة فيزد�د حجمها وتقّل كثافتها، وتقّل كثافة جزيئات �لســـائل 
�لملامـــس للمصـــدر �لحـــر�رّي فترتفـــع للاأعلى، لتحـــّل محلّها جزيئـــات �أكثر كثافة 

فتتشـــّكل تيّـــار�ت �لحمل �لحر�رّي، وتمتزج طبقات �لســـائل مـــع بعضها بعضاً. 

 

نتيجة النش�ط:

 عنـــد مـــزج ســـو�ئل مختلفـــة ل� يـــذوب 
�أحدهـــا في �ل�آخـــر فـــي كاأس، فاإنّها بعد 
فتـــرة زمنيّـــة مناســـبة تنفصل عـــن بعضها 
مشـــّكلًة طبقـــات مـــن �لســـو�ئل، بحيث 
تكـــون طبقـــة �لســـائل �ل�أعلـــى كثافة في 
�ل�أســـفل وتكون طبقة �لســـائل �ل�أقّل كثافة 

�ل�أعلى.  فـــي 

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةكث�فة السوائل
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التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=3L4SAsupUxo       رو�بط �إلكترونيّة:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة1

يقوم بالمهام �لموكلة �إليه.2

يساعد �أفر�د مجموعته عند �لحاجة3

يشارك في �لمناقشة4

يعبر عن ر�أيه بوضوح.5
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المقّدمة:تُســـتخدم �لقو�نيـــن �لرياضيّـــة لحســـاب حجـــم �ل�أشـــكال منتظمة �لشـــكل، بينما �ل�أشـــكال غير �لمنتظمة �لشـــكل وغير 
معروفـــة �لكثافـــة يقـــاس حجمها بطريقـــة غير مباشـــرة، وذلك بغمرها في ســـائل و�أخذ �لقياســـات �لمناســـبة.

النت�ج�ت: قياس حجم جسم غير منتظم �لشكل وحساب كثافته.

المشكلة:

كيف يمكن �إيجاد حجم حجر غير منتظم �لشكل؟ 

الفرضّي�ت:  

1- ل� يمكن ذلك.

2-  بقياسات تقريبيّة ل�أبعاده.

3-  بغمره بالماء وحساب �لفرق في حجم  �لماء بعد �لغمر وقبله.

اإرف�قــه ب�لتقرير:وصــف �لمشــاهد�ت خــلال خطــو�ت  تكليــف الطلبــة بمــ� ي�أتــي، و

تنفيــذ �لنشــاط.

1- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

2-  مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

3- حساب كثافة �لحجر.

ثراء: ال�إ

ما �أثر �متصاص �لحجر �لمغمور لجزء من �لماء على �لكثافة �لَمقيسة؟

جابـــة: �إّن �متصـــاص �لحجـــر للمـــاء يجعل �لحجم �لمقيـــس �أقّل من �لحجـــم �لحقيقّي للحجـــر، وبالتالي �لكثافة �لَمقيســـة �أكبر  �ل�إ
�لحقيقّي. من كثافة �لحجـــر 

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحسب حجم �لحجر2

يحافظ على �ل�أدو�ت3

يقيس �لكتلة 4

يحسب �لكثافة5

https://www.youtube.com/watch?v=t3Bw5MFw7vM       رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط:

 لقيـــاس كثافة �ل�أجســـام غيـــر منتظمة 
�أّول�ً حجـــم �لجســـم  �لشـــكل، نجـــد 
مـــن خـــلال غمـــره بالمـــاء، وحســـاب 
�لفـــرق بيـــن قـــر�ءة حجـــم �لمـــاء بعـــد 
�لغمـــر وقبله، ثـــّم نقيس كتلة �لجســـم 

ونحســـب �لكثافـــة. 

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة اأقيس كث�فة حجر 
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المقّدمـــة: ُيعـــرّف �لضغـــط باأنّه �لقوّة �لعموديّة �لمؤثّرة على وحدة �لمســـاحة، فـــاإذ� �أثّرت قوّة عموديّة مقد�رها ثابت على مســـاحٍة 
ما فاإّن �لضغط �لناشـــئ عنها يعتمد على مســـاحة �لســـطح. 

ـــل �إلى �لعلاقة بين �لضغط �لناشـــئ عن قوّة عموديّة ثابتة ومســـاحة  النت�جـــ�ت: �لتوصُّ
�لســـطح �لمؤثّرة عليه.

المشكلة:

مـــا �لعلاقـــة بيـــن �لضغط �لـــذي تؤثّر فيه قطعة خشـــبيّة على قطعة �إســـفنج ومســـاحة 
ســـطح �لتلامس؟ 

الفرضّي�ت:  

1- �لضغط متساٍو.     2- �لعلاقة طرديّة.         3- �لعلاقة عكسيّة.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط.

 2- مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

 علل: يسير �لجمل على �لرمال �أفضل من �لحيو�نات �ل�خرى.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطلبة حول �لنشاط، ومن خلال قو�ئم �لرصد.

https://www.youtube.com/watch?v=PjrDUJwZYoo

نتيجة النش�ط:

قـــوّة  عـــن  �لناتـــج  �لضغـــط  يتناســـب 
مـــع  عكســـيّاً  تناســـباً  ثابتـــة  عموديّـــة 
بالقـــوّة.  �لمتاأثّـــر  �لســـطح  مســـاحة 

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة مس�حة وضغط  
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المقّدمـــة:  ُيعـــرّف �لضغط باأنّه �لقـــوّة �لعموديّة �لمؤثّرة على وحدة �لمســـاحة، فاإذ� 
�أثّـــرت قـــوّة عموديّة على مســـاحة مـــا فاإّن �لضغط �لناشـــئ عنها يعتمـــد على مقد�ر 

�لمؤثّرة.   �لقوّة 

ـــل �إلـــى �لعلاقـــة بيـــن �لضغط �لناشـــئ عن قـــوّة عموديّـــة ثابتة  النت�جـــ�ت: �لتوصُّ
ومقـــد�ر تلـــك �لقوّة.

المشكلة:

 مـــا �لعلاقـــة بيـــن �لضغـــط �لـــذي تؤثّر فيه قطعـــة رخام علـــى قطعة �إســـفنج، ووزن 
تلـــك �لقطعة؟ 

الفرضّي�ت:  

1- �لضغط متساٍو.       2- �لعلاقة طرديّة.        3- �لعلاقة عكسيّة.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط.

 2- مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطلبة حول �لنشاط، ومن خلال قو�ئم �لرصد:

https://www.youtube.com/watch?v=Ad-JdHcDvV8

نتيجة النش�ط:

يتناســـب �لضغـــط �لناتـــج عـــن قـــوّة 
عموديّـــة ثابتة تناســـباً طرديّاً مع مقد�ر 
تلك �لقوّة بثبوت مســـاحة �لســـطح. 

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةقوّة وضغط
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المقّدمـــة:  �إّن ضغـــط �لمـــاء �لســـاكن على مســـاحة ما ينشـــاأ عن وزنـــه، ووزن �لماء هـــو قوّة عموديّة تؤثّر على مســـاحة �لســـطح 
�لذي يقع �أسفله، فتسبّب ضغطاً على ذلك �لسطح.

ل �إلى علاقة بين وزن �لماء فوق سطح ما و�لضغط �لو�قع على ذلك �لسطح. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:

ناء؟  1- ما �أثر زيادة كميّة �لماء في �إناء على �لضغط �لو�قع على قاعدة �ل�إ

2- ما �لعلاقة بين ضغط كميّة معيّنة من �لماء على قاعدته؟

الفرضّي�ت:  

ناء.  �لسؤ�ل �ل�أّول 1- �لضغط ثابت ل� يتاأثّر بكميّة  �لماء في �ل�إ

             2- �لعلاقة طرديّة.       3- �لعلاقة عكسيّة.

ناء.   �لسؤ�ل �لثاني: 1- �لضغط ثابت ل� يتاأثّر بمساحة قاعدة �ل�إ

                2- �لعلاقة طرديّة.    3- �لعلاقة عكسيّة.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- تطبيق خطو�ت �لنشاط و�إجر�ء �لحسابات �لمناسبة.

2- مقارنة نتائج �لحسابات �لتي حصل عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط:

يـــزد�د ضغط �لمـــاء على قاعـــدة �إناء 
ناء. بزيـــادة كميّـــة �لماء فـــي �ل�إ

يتناســـب ضغـــط كميّـــة محـــّددة من 
�لمـــاء على قاعـــدة �إناء منتظم تناســـباً 
ناء.  عكســـيّاً مع مســـاحة قاعـــدة �ل�إ

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

المعي�ر
مؤّشرات ال�أداء

123

 حساب
�لمساحة

 ل� يتوّصل �إلى نتيجة صحيحة في حسابه
ناءين لمساحة �أّي من قاعدتي �ل�إ

 يحسب مساحة قاعدة �أحد
ناءين بشكل صحيح �ل�إ

 يحسب  مساحة قاعدة ّكل من
ناءين بشكل صحيح �ل�إ

 حساب كتلة
�لماء ووزنه

 لم ينجح في حساب كتلة �لماء، ولم
ينجح في حساب وزنه

 يحسب كتلة �لماء فقط، �أو وزنه
فقط بشكل صحيح

 يحسب كتلة �لماء ووزنه بشكل
  صحيح

 حساب
�لضغط

 لم ينجح في حساب �لضغط في �أّي
 من �لخطوتين 4و6 من خطو�ت تنفيذ

 �لنشاط

 يحسب �لضغط بشكل صحيح
 فقط في �أحد �لخطوتين)4،6(

 يحسب �لضغط بشكل صحيح
في �لخطوتين)4،6( معاً

https://www.youtube.com/watch?v=LFjERFDwhk0      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةضغط الم�ء
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المقّدمة:  �إّن ضغط �لســـائل �لســـاكن �لمحصور عند نقطة د�خله يعتمد على عمق �لنقطة تحت ســـطحه، وعند تعرُّض �لســـائل 
�لمحصـــور �إلـــى ضغـــط �إضافـــّي فـــاإّن هذ� �لضغط ينتقـــل �إلى كّل �أجز�ء �لســـائل، فيـــزد�د ضغـــط كّل نقطة د�خل �لســـائل بمقد�ر 

ضافّي نفســـه.   �لضغط �ل�إ

ضافّي �لـــذي يتعرّض له ســـائل محصور على �لضغـــط عند نقاط مختلفـــة �لعمق د�خل  ـــل �إلـــى �أثر �لضغـــط �ل�إ النت�جـــ�ت: �لتوصُّ
�لسائل.

المشكلة:

 ما �أثر تعرُّض سائل محصور �إلى ضغط �إضافّي على �لضغط عند نقاط مختلفة �لعمق د�خل �لسائل؟  

الفرضّي�ت:  

ضافّي. 1- يتاأثّر جزء من �لسائل بالضغط �ل�إ

ضافّي،  وبالمقد�ر نفسه. 2- تتاأثّر جميع �أجز�ء �لسائل بالضغط �ل�إ

ضافّي وبِِنَسب متفاوتة. 3- تتاأثّر جميع �أجز�ء �لسائل بالضغط �ل�إ

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1.تطبيق خطو�ت �لنشاط، ووصف �لمشاهد�ت وتسجيلها.

2. مقارنة �لنتائج �لتي حصل عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3.مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط:

 �إذ� تعـــرّض ســـائل محصور �إلى ضغط 
�إضافـــّي فـــاإّن هذ� �لضغـــط ينتقل �إلى 
جميع �أجز�ء �لســـائل، فيـــزد�د �لضغط 
عنـــد كّل نقطة د�خل �لســـائل بمقد�ر 

ضافّي.  �ل�إ �لضغط 

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال قو�ئم شطب.

 https://www.youtube.com/watch?v=K5g6P8-GmBg      رو�بط �إلكترونيّة:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة1

يقوم بالمهام �لموكلة �إليه2

يساعد �أفر�د �لمجموعة عند �لحاجة 3

يشارك في �لمناقشة4

يعبر عن ر�أيه بوضوح5

زمن تنفيذ النش�ط: 19 دقيقةهّي� نلعب     
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المقّدمة: تطفو �لسفن على سطح ماء �لبحر، بينما يغوص مسمار صغير من �لحديد، وهناك مو�ّد تكون عالقة في �لماء. 

النت�ج�ت:  تفسير ظو�هر ومشاهد�ت تتعلّق بالطفو و�لغوص.

المشكلة:

كيف يمكن للبحر �أن يحمل سفينة فتطفو على سطحه ويعجز عن حمل مسمار؟

الفرضّي�ت:  

 1- يحمل �لبحر �ل�أجسام �ل�أقّل حجماً.

2- يحمل �لبحر �ل�أجسام �ل�أقّل كتلة.

3- يحمل �لبحر �ل�أجسام �ل�أقّل كثافة.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1. وصف �لمشاهد�ت، و�إجر�ء �لقياسات خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

2.  مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

 من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال قو�ئم شطب.

نتيجة النش�ط:

 قطعـــة �لفلين طفت على ســـطح 
مـــن  �أقـــّل  كثافتهـــا  ل�أّن  �لمـــاء؛ 
كثافـــة ماء �لبحـــر، وطفت كذلك 
كثافتهـــا  متوّســـط  ل�أّن  �لســـفينة، 
�أقـــّل من كثافـــة ماء �لبحـــر، بينما 
غاص �لمســـمار؛ ل�أّن كثافته �أكبر 

مـــن كثافة مـــاء �لبحر. 

المعي�ر
مؤّشرات ال�أداء

123

 حساب
�لمساحة

 لم ينجح في قياس كتلة �لحجر، ولم
ينجح في قياس كتلة �لفلين

 يقيس كتلة و�حدة فقط بشكل
صحيح

يقيس �لكتلتين بشكل صحيح

 حساب كتلة
�لماء ووزنه

 لم ينجح في قياس حجم �لحجر، ولم
ينجح في قياس حجم قطعة �لفلين

 يقيس حجم �لحجر فقط بشكل
 صحيح، �أو يقيس حجم قطعة

�لفلين فقط بشكل صحيح

يحسب �لحجمين بشكل صحيح

 حساب
�لضغط

 يقيس كثافة �لفلين فقط بشكللم ينجح في قياس كثافة �أيّة قطعة
 صحيح، �أو يقيس كثافة �لحجر

فقط بشكل صحيح

يقيس �لكثافتين بشكل صحيح

https://www.youtube.com/watch?v=zqdtrkcr4pA 

https://www.youtube.com/watch?v=uPndlJO8wGE

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةاأغوص واأطفو
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ناء حجمها يســـاوي  المقّدمـــة:  عنـــد مـــلء �إنـــاء تماماً بالماء، ثّم َغْمر جســـم فيه، فاإّن كميّة من �لماء ســـوف تنســـكب من �ل�إ
حجـــم �لجســـم �لمغمـــور، وكما نعلم فاإّن وزن �لجســـم في �لهـــو�ء يختلف عن وزن �لجســـم في �لماء، حيث يتعرّض �لجســـم �إذ� 

ُغمـــر في �لمـــاء �إلى خســـارة ظاهريّة في وزنه تتناســـب طرديّاً مع حجـــم �لماء �لمز�ح. 

ل �إلى علاقة رياضيّة بين �لخسارة �لظاهريّة في وزن جسم مغمور في �لماء ووزن �لماء �لمز�ح. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:

ما �لعلاقة بين �لخسارة �لظاهريّة في وزن جسم مغمور في �لماء ووزن �لماء �لمز�ح؟

الفرضّي�ت:  

1- ل� علاقة بينهما. 

2- �لخسارة �لظاهريّة في �لوزن �أقّل من وزن �لماء �لمز�ح.

3- �لخسارة �لظاهريّة في �لوزن تساوي وزن �لماء �لمز�ح.

4- �لخسارة �لظاهريّة في �لوزن �أكبر من وزن �لماء �لمز�ح.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1-  ُيســـّجل �لقياســـات و�لقر�ء�ت �لتي يحصل عليها خلال خطو�ت تنفيذ �لنشـــاط في 
�لمرفق. �لجدول 

2- يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3- مقارنة �لقياسات و�لقر�ء�ت �لمسّجلة في �لجدول بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثر�ء: هل يمكن تعميم نتيجة �لنشاط عند غمر �أجسام في سو�ئل �أخرى؟ �ل�إ

ج�بـــة: نعـــم يمكن تعميم نتيجة �لنشـــاط لتصبح: » عند غمر �أّي جســـم في ســـائل فاإّن �لجســـم �لمغمور يخســـر ظاهريّاً من  ال�إ
وزنه بمقد�ر وزن �لســـائل �لمز�ح«.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يسّجل �لقر�ء�ت و�لحسابات في �لجدول بشكل صحيح2

يحافظ على �ل�أدو�ت3

يجيب عن �ل�أسئلة في �لخطوة 2  في �لنشاط بشكل صحيح 4

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة5

      رو�بط �إلكترونيّة:

 من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال قو�ئم شطب.

https://www.youtube.com/watch?v=dhrmKZlNgI0

نتيجة النش�ط:

�إذ� ُغمـــر جســـم فـــي �لمـــاء فاإّن 
وزنـــه في �لمـــاء يقّل عـــن وزنه في 
�لهـــو�ء بمقد�ر وزن �لمـــاء �لمز�ح.

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةوجدتُّه�
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المقّدمـــة: عندمـــا يتكـــوّن �لمحلـــول من ماّدتيـــن �إحد�هما �لماء، فـــاإّن �لمـــاء و�إن قلّت كميّته هـــو �لمذيب و�لمـــاّدة �ل�أخرى هي 
�لمـــذ�ب، وُيعـــّد �لماء مذيبـــاً عاّماً ل�أنّـــه يذيب �لكثير مـــن �لمو�ّد. 

النت�جـــ�ت: تصنيـــف �لمخاليـــط �إلـــى مخاليـــط متجانســـة )محاليـــل( و�أخـــرى مخاليط غير 
. نسة متجا

المشكلة:

مـــاذ� يحـــدث عند �إضافـــة كميّات قليلة من �لســـّكر، و�لتـــر�ب، وزيت �لزيتـــون، و�لكحول �إلى 
�لماء؟

الفرضّي�ت:  

1- تذوب جميع �لمو�ّد في �لماء.

2- ل� تذوب جميع �لمو�ّد في �لماء.

3- تذوب بعض �لمو�ّد في �لماء.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1. تطبيق خطو�ت �لنشاط، ووصف �لمشاهد�ت.

2. مقارنة �لمشاهد�ت �لتي حصل عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ما سبب تكوُّن �لفقاقيع �لفّو�رة عند تناول �لمشروبات �لغازيّة؟  ال�إ

�لسبب هو غاز ثاني �أكسيد �لكربون �لمذ�ب في �لماء.

نتيجة النش�ط:
لبة، كالسّكر - تذوب بعض �لمو�ّد �لصُّ

  في �لماء فيتشّكل محلول. 
لبة في - ل� تذوب بعض �لمو�ّد �لصُّ

   �لماء كالتر�ب.
- تذوب بعض �لمو�ّد �لسائلة في

  �لماء كالكحول.
- ل� تذوب بعض �لمو�ّد �لسائلة في

   �لماء كالزيت.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=sV7qB8TrecA

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة الم�ء مذيب ع�م  
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لبة كال�أمـــلاح في �لماء مكوّنـــة محلول�ً مائيّـــاً، ويمكن فصل مكوّنـــات �لمحلول عن طريق  المقّدمـــة:  تـــذوب بعض �لمـــو�ّد �لصُّ
تبخير �لمـــاء ويبقى �لملح.

النت�ج�ت: فصل �ل�أملاح من محاليلها �لمائيّة.

المشكلة:

كيف يمكن فصل �ل�أملاح من محاليلها �لمائيّة؟

الفرضّي�ت:  

1- ل� يمكن فصل �لملح.  

2- يمكن فصل �لملح بطريقة �لتبخير. 

3- يمكن فصل �لملح بطريقة �لترويق.

�إرفاقه تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

 ب�لتقرير:

1- يسّجل مشاهد�ته خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط في �لجدول �لمرفق.

2- يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضّيات 

   �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: كيف يمكن فصل �لملح من محلول مائّي يحوي �لسّكر و�لملح؟ ال�إ

- تبخير �لماء فيبقى مخلوط �لسّكر و�لملح.

- �إضافة �لكحول �لنقّي �إلى �لمخلوط فيذيب �لكحول �لسّكر ول� يذيب �لملح.

- فصل �لملح عن محلول �لسّكر و�لكحول بطريقة �لترشيح. 

تحذير

حافـــظ علـــى مســـافة �آمنة مـــن مصدر 
�نســـكاب  مـــن  و�حـــذر  �لتســـخين، 

�لتســـخين. �أثنـــاء  �لمحلـــول 

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة.1

يقوم بالمهام �لموكلة �ليه.2

يساعد �فر�د مجموعته عند �لحاجة.3

يشارك في �لمناقشة.4

يعبر عن ر�أيه بوضوح5

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=dhrmKZlNgI0      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط:

لفصـــل  �لتبخيـــر  طريقـــة  تُســـتخدم   
�لمائيّـــة.  محاليلهـــا  مـــن  �ل�أمـــلاح 

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةفصل مكوّن�ت المحلول         
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المقّدمـــة:  فـــي عمليّـــة �لذوبان تختفـــي دقائق �لمذ�ب فـــي �لمذيب، وكلّمـــا كانت دقائق �لمـــذ�ب �أصغر حجمـــاً كانت عمليّة 

�لذوبان �أســـهل و�أسرع.

ل �إلى �أّن سرعة �لذوبان تتناسب عكسيّاً مع حجم دقائق �لمذ�ب. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:

ما �لعلاقة بين حجم دقائق �لمذ�ب وسرعة �لذوبان؟

الفرضّي�ت:  

1- سرعة �لذوبان ل� تعتمد على حجم دقائق �لمذ�ب.

2- تتناسب سرعة �لذوبان تناسباً طرديّاً مع حجم دقائق �لمذ�ب.

3- تتناسب سرعة �لذوبان تناسباً عكسيّاً مع حجم دقائق �لمذ�ب.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- يسّجل مشاهد�ته خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط. 

2- يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=R-kLbsijIkY

تحذير

تعامـــل مـــع �لمحاليل بحـــذر، وتجنّب 
ناء عنـــد �لتعامل معها. ســـكبها مـــن �ل�إ

نتيجة النش�ط:

تتناســـب ســـرعة �لذوبان تناســـباً عكسيّاً 
مـــع حجم دقائـــق �لمذ�ب.

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةالسّكر الن�عم والخشن 
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المقّدمـــة:  فـــي عمليّـــة �لذوبان تختفـــي دقائق �لمذ�ب فـــي �لمذيب، وبارتفاع درجـــة �لحر�رة تبتعد جزيئـــات �لمذيب عن بعضها 

بشـــكل يســـمح لدقائق �لمذ�ب �أن تختفي بشكل �أسرع.  

ل �إلى �أّن سرعة �لذوبان تزد�د بارتفاع درجة حر�رة �لمذيب. النت�ج�ت:�لتوصُّ

المشكلة:

 ما �أثر �رتفاع درجة حر�رة �لمذيب على سرعة �لذوبان؟

الفرضّي�ت:  

1- سرعة �لذوبان ل� تعتمد على درجة حر�رة �لمذ�ب.

2- تزد�د سرعة �لذوبان بارتفاع درجة حر�رة �لمذيب.

3- تقّل سرعة �لذوبان بارتفاع درجة حر�رة �لمذيب.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

ناء عند �لتعامل معها. تعامل مع �لمحاليل بحذر، وتجنّب سكبها من �ل�إ

1- يسّجل مشاهد�ته خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط. 

2- يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=eYEURxvtlvA

نتيجة النش�ط:

تـــزد�د ســـرعة �لذوبـــان بارتفـــاع درجـــة 

حـــر�رة �لمـــذ�ب.

تحذير

تعامـــل مـــع �لمحاليل بحـــذر، وتجنّب 
ناء عنـــد �لتعامل معها. ســـكبها مـــن �ل�إ

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةالذوب�ن والحرارة.  
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المقّدمة: في عمليّة �لذوبان تختفي دقائق �لمذ�ب في �لمذيب، وبالتحريك تزد�د فرصة دقائق �لمذ�ب �ل�ختفاء بسرعة.

ل �إلى �أّن سرعة �لذوبان تزد�د بزيادة �لتحريك. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:

ما �أثر �لتحريك على سرعة �لذوبان؟

الفرضّي�ت:  

1- سرعة �لذوبان ل� تعتمد على �لتحريك.

2- تزد�د سرعة �لذوبان بزيادة �لتحريك.

3- تقّل سرعة �لذوبان بزيادة �لتحريك.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- يسّجل مشاهد�ته خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط. 

2- يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=AYm22iU8wII

تحذير

تعامـــل مـــع �لمحاليـــل بحـــذر، وتجنّب 
نـــاء عند �لتعامـــل معها. ســـكبها من �ل�إ

نتيجة النش�ط:

تـــزد�د ســـرعة �لذوبـــان بزيـــادة عمليّـــة 
لتحريـــك. �

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دقيقةالذوب�ن والتحريك 
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المقّدمـــة: عنـــد �إذ�بة �لســـّكر فـــي �لماء فاإّن دقائق �لســـّكر تتخلّل �لمـــاء، وتحتفظ بطعمها �لحلـــو، وعند �إضافة �لمزيد من �لســـّكر 
�إلـــى �لمحلول فـــاإّن طعم �لمحلول يـــزد�د حلاوة.

ل �إلى �أّن خصائص �لمذ�ب تظهر �أكثر في �لمحلول بزيادة كميّة �لماّدة   �لمذ�بة النت�ج�ت:  �لتوصُّ

المشكلة:

ما �أثر زيادة كميّة �لمذ�ب في �لمحلول على خصائص 

�لمحلول؟

الفرضّي�ت:  

1- ل� تاأثير لكميّة �لمذ�ب على خصائص �لمحلول . 

2- بزيادة كميّة �لماّدة �لمذ�بة يزد�د ظهور خصائصها في �لمحلول.

3- بنقص كميّة �لماّدة �لمذ�بة يزد�د ظهور خصائصها في �لمحلول.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- يسّجل مشاهد�ته خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط. 

2- يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=HgtoTSmcOHo

نتيجة النش�ط:

بزيـــادة كميّـــة �لمـــذ�ب فـــي �لمحلول 
يـــزد�د تاأثيـــر خصائـــص �لمـــذ�ب على 

خصائـــص �لمحلـــول.

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دقيقةتركيز المحلول
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المقّدمـــة: �لمحاليـــل �لوريديّة هي ســـو�ئل معّقمة، ومصنّعة بشـــكل يســـمح بدخولها مباشـــرة �إلى �لدم، وتُســـتخدم لتعويض �لفقد 
�لحاّد في �لســـو�ئل و�ل�أمـــلاح في �لدم.

النت�ج�ت: تحضير محلول وريدّي بتركيز )%0.9  ( بالكتلة.

المشكلة:

هل يمكن تحضير �لمحلول �لوريدّي في �لبيت؟

الفرضّي�ت:  

1- يمكن تحضير �لمحلول �لوريدّي في �لبيت.

2- ل� يمكن تحضير �لمحلول �لوريدّي في �لبيت.

اإرف�قه ب�لتقرير:  تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1. يسّجل مشاهد�ته خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط. 

2. يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3. مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=Fd7RYGirTZ

نتيجة النش�ط:

�لوريـــدّي  �لمحلـــول  تحضيـــر  يمكـــن 
بالكتلـــة.  )  0.9%( وبتركيـــز 

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة  تحضير المحلول الوريدّي بتركيز)%0.9( ب�لكتلة 
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المقّدمـــة: تختلـــف �لمحاليـــل مـــن حيث كميّـــات �لمذ�ب و�لمذيـــب فيها، وهنالـــك حّد �أقصى مـــن �لمذ�ب يمكـــن �إذ�بته في 
كميّـــة معيّنـــة مـــن �لمذيب عنـــد درجة حـــر�رة معيّنة، وهذ� ما نســـّميه ذ�ئبيّـــة �لماّدة.  

ل �إلى �أّن �لمو�ّد تتفاوت في ذ�ئبيّتها. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:

هـــل هنالـــك طريقـــة يمكن بو�ســـطتها �لتعبير عـــن كميّـــات �لمـــذ�ب و�لمذيب في 
لمحلول؟   �

الفرضّي�ت:  

1-  ل� توجد طريقة للتعبير عن كميّة  �لمذ�ب و�لمذيب في �لمحلول.

2- يمكن �لتعبير عن كميّات �لمذ�ب و�لمذيب في �لمحلول.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1. يسّجل مشاهد�ته خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط. 

2. يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3.مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=th2dadsU-GY

https://youtu.be/e-2EoyDYamg

تحذير

تعامل مـــع �لمحاليل بحـــذر، وتجنّب 
ناء عنـــد �لتعامل معها. ســـكبها من �ل�إ

نتيجة النش�ط:

هنـــاك حـــّد �أقصـــى لكميّـــة  �لمـــذ�ب 
يمكـــن �إذ�بتـــه فـــي كميّـــة معيّنـــة من 
معيّنـــة،  درجة حـــر�رة  عنـــد  �لمذيـــب 

وتتفـــاوت �لمـــو�ّد فـــي ذ�ئبيتهـــا.

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةذائبّية المواّد
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المقّدمـــة: تختلـــف �لخلايـــا �لعصبيّة في وظائفها وتتشـــابه في تركيبها، وبناء على ذلـــك صنّفت �إلى ثلاثة �أنـــو�ع )�لخلايا �لعصبيّة 
�لحّســـيّة و�لخلايا، �لعصبيّة �لمحّركـــة، و�لخلايا �لعصبيّة �لموصلة(.

النت�جـــ�ت: �لتمييـــز بين �أنـــو�ع �لخلايـــا �لعصبيّة مـــن خلال مشـــاهدتها تحت 
 . لمجهر �

المشكلة:

ما �لعلاقة بين شكل �لخليّة �لعصبيّة ووظيفتها. 

الفرضّي�ت:  

1- �لخلايا �لمحّركة ينتقل فيها �لسيّال �لعصبّي �أسرع.

2- �لخلايا �لحسيّة ينتقل فيها �لسيّال �لعصبّي �أسرع.

3- ل� علاقة بين شكل �لخليّة ووظيفتها. 

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- رسم �لخلايا �لعصبيّة في دفاترهم. 

 2- �لمقارنة بين موقع جسم �لخليّة �لعصبيّة في �لخلايا �لعصبيّة. 

3- �أين يكثر كل نوع من �لخلايا �لعصبية؟ 

حســـاس، مثل: �لجلد،  ج�بـــة: تتو�جـــد �لخلايـــا �لعصبيّة في �أنحاء �لجســـم كافّـــة، �إلّ� �أّن �لخلايا �لحّســـيّة تكثر في �أعضاء �ل�إ ال�إ
ر�ديّة، مثل: �لعضـــلات �لهيكليّة، و�للا�إر�ديّة،  و�لعيـــن، و�ل�أذن، و�للســـان، و�ل�أنّف، وتكثر �لخلايـــا �لمحّركة في منطقة �لعضلات �ل�إ

مثـــل �لعضلات �لملســـاء، وتتو�جد �لخلايـــا �لموصلة بين �لعصبونات �لمتجـــاورة وخلايا �لدماغ. 

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=cUGuWh2UeMk

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة.1

يقوم بالمهام �لموكلة �ليه.2

يساعد �فر�د مجموعته عند �لحاجة.3

يشارك في �لمناقشة.4

يعبر عن ر�أيه بوضوح5

نتيجة النش�ط:

 �لخلايـــا �لعصبيّة ثلاثـــة �أنو�ع )حركيّة، 
موصلة(. حسيّة، 

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةاأنواع الخلاي� العصبّية   
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المقّدمة:ُيعـــّد �لدمـــاغ حّساســـاً ومهّماً في جســـم �لكائـــن �لحّي؛  لذ� يوجـــد في مقّدمة �لـــر�أس، وُيحمى بطبقات عـــّدة، ويحتوي 

ســـطحه علـــى �نثنـــاء�ت عديدة، تُســـّمى تلافيف لزيادة مســـاحة ســـطحه، ويظهر �لدمـــاغ في �لثديّيات على شـــكل شـــّقين ُيربطان 

بالجســـم �لجاســـئ. ويتكـــوّن �لدماغ من ثلاثة �أجز�ء رئيســـة: )�لمـــخ ، و�لُمخيخ، وجـــذع �لدماغ(. 

وعنـــد تشـــريح �لدمـــاغ ُيغمر بمـــاّدة �لفورمالين لمّدة يـــوم كامل من �أجـــل �إعطائه قو�م صلب، ثّم تُعمل شـــقوق بالســـكين دون تفتُّت 

�لخلايـــا. وُيغســـل قبل �إجر�ء �لتشـــريح جيّـــدً� من �أجل �إز�لـــة �لفورمالين �لمتبّقي؛ ل�أّن ر�ئحته كريهة، وملامســـتة للجلد خاّصة يســـبّب 

. تصلُّبه

ملحوظة: �لحذر �لشـــديد عند �ســـتخد�م �لفورمالين؛ خوفاً من ملامســـة �لجلد �أو 

�لعينين، وعند ملامســـته ل�أّي جزء من �لجســـم عليك غســـلها بالماء فور�ً.  

النت�ج�ت: ملاحظة شكل �لدماغ و�لتعرُّف �إلى بعض �أجز�ئه.

المشكلة:

1- هل �لدماغ له شكل محّدد في �لنوع �لو�حد من �لكائنات �لحيّة؟ 

2- كيف يمكن عمل نموذج لمجّسم مساحته �أكبر من حجمه؟ 

الفرضّي�ت:  

السؤال ال�أّول

2- تختلف في �أشكالها.  1- نعم، لها شكل محّدد.  

3- يختلف شكلها وفق عمر �لكائن �لحّي .

السؤال الث�ني:

1- ل� يمكـــن عمـــل ذلـــك. 2- �إعطـــاء خيـــار�ت عديدة، مثـــل: )مربّـــع، د�ئرة، 

مســـتطيل(.  3- عمـــل �نثنـــاء�ت عديـــدة في �أي مجّســـم. 

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

2- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- عمل مقطع طولّي وسطحّي في �لدماغ، مع �لمحافظة على �لسلامة.

ثراء: هل هناك علاقة بين حجم �لدماغ ودرجة �لذكاء؟  ال�إ

جابة: ل� علاقة بين حجم �لدماغ ودرجة �لذكاء بشكل عام، بل يعتمد ذلك على عو�مل ور�ثيّة و�أخرى بيئيّة، وخلايا خاّصة. �ل�إ

نتيجة النش�ط:

مشـــاهدة �لطلبة للشـــكل �لخارجـــّي لدماغ 
خـــروف، مع مر�عـــاة �لتركيـــز علـــى �ل�أجز�ء 

تية:  ل�آ �

1-�أغشية �لسحايا �لتي تحيط بالدماغ.

2- �لتلافيـــف �لعديـــدة �لتـــي تغطّي ســـطح 
لدماغ.  �

3- ملاحظـــة وجـــود نصف كرتيـــن مخيّتين 
يفصـــل بينهما شـــّق طولّي.

4- يرتبـــط نِصفـــا �لدمـــاغ بجســـم ُيدعـــى 
�لجاســـئ. �لجســـم 

5- تحديـــد موضـــع كّل من �لمـــّخ و�لّمخيخ 
وجـــذع �لدماغ.

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةدم�غ خروف           
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السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة.1

يقوم بالمهام �لموكلة �ليه.2

يساعد �أفر�د مجموعته عند �لحاجة.3

يشارك في �لمناقشة.4

يعبر عن ر�أيه بوضوح5

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=3L4SAsupUxo

https://www.youtube.com/watch?v=dHctS-D3U2Q  تشريح دماغ 
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المقّدمة:تحـــوي �لعين �لبشـــريّة عدســـة محّدبة تعمل على تجميع �ل�أشـــّعة �لســـاقطة لتكـــوّن صورة على �لشـــبكيّة، وقد يحدث 
�أحيانـــاً �أن تجّمـــع عدســـة �لعين عند بعض �ل�أشـــخاص �ل�أشـــّعة �لســـاقطة عليها في نقطة قبل �لشـــبكيّة، وهذ� ما ُيســـّمى بقصر 
�لنظـــر، �أو �أن تجّمـــع �ل�أشـــّعة �لســـاقطة عليها في نقطة خلف �لشـــبكيّة، وهذ� ُيســـّمى بطـــول �لنظر، وفي كلتـــا �لحالتين تعالج 

بطـــرق عّدة: �إّما باســـتخد�م �لنظّار�ت، �أو بالعدســـات �للاصقـــة، �أو بالعمليّات �لجر�حيّة. 

النت�ج�ت:  �ستنتاج صفات �لخيال �لمتكوّن للعدسة �لمحّدبة كما في �لعين.

المشكلة:

1- لماذ� يوجد عدسات محّدبة في عيون �لكائنات �لحيّة؟

ْوء من �لعدسة �لمحّدبة؟ 2- ما صفات �لخيال �لذي يتكوّن من خلال مرور �لضَّ

الفرضّي�ت:  

السؤال ال�أّول

1- لتكبير �ل�أجسام لنتمّكن من رؤيتها.

2- لتكوين �أخيلة حقيقيّة للاأجسام على شبكيّة �لعين.

ْوء في نقطة و�حدة. 3- لتجميع �لضَّ

السؤال الث�ني: 

1- حقيقّي معتدل. 

2- حقيقّي مقلوب. 

3- وهمّي معتدل. 

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

2- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج، و�ستنتاج صفات �لخيال.  

نسان لرؤية �ل�أجسام �لبعيدة و�لقريبة؟  ثراء: كيف تتكيّف �لعدسة في عين �ل�إ ال�إ

ج�بة:  ال�إ

يحدث تكيّف لشـــكل �لعدســـة بســـبب قرب �أو بعد �لجســـم �لمرئّي عن �لعين، 
وهـــذ� ما ُيســـّمى بمو�ءمة �لعين، حيث تصبح عدســـة �لعين �أكثر ُســـمكاً و�نحناًء 
كلّمـــا �قتـــرب �لجســـم �لمرئّي، ويحدث �لعكـــس عند ُبعد �لجســـم �لمرئّي حيث 
تصبـــح �لعدســـة �أقّل ســـمكاً و�أقّل �نحنـــاًء، وبذلك تســـتطيع �لعيـــن �لمو�ءمة بين 
�ل�أجســـام �لقريبة و�ل�أجســـام �لبعيدة، وغالبـــاً ما تكون بؤرة عدســـة �لعين على بعد 
6 م، وعند هذه �لمســـافة ل� تبذل �لعين جهد�ً لمو�ءمة عدســـتها لرؤية �ل�أجســـام، 
وكلّمـــا �قتـــرب �لجســـم �لمرئـــّي عن هذه �لمســـافة �أو َبُعـــَد، ز�د �لجهـــد �لعضلّي 

�لمبـــذول للحفاظ على �لتحـــدُّب �لملائم.

نتيجة النش�ط:

ـــْوء �لمنعكس عن �ل�أجســـام و�لماّر في   �لضَّ
�لعدســـة �لمحّدبـــة يتكوّن له خيـــال حقيقّي 
مقلـــوب �إذ� وقـــع �لجســـم علـــى ُبعـــد �أكبر 
�أو يســـاوي �لبعـــد �لبـــؤرّي. ويتناقـــص حجم 
�لخيـــال �لمتكـــوّن كلّمـــا �بتعد �لجســـم عن 
مركـــز تكوُّر �لمـــر�آة، ول� يمكـــن رؤية �لخيال 

فـــي �لمســـافات �لبعيدة.  

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة كيف نرى ال�أجس�م 
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السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

صاغ فرضيّات1

�ختبر �لفرضيّات 2

تنباأ بنتيجة �لنشاط 3

رسم �أحد حال�ت �لخيال �لمتكوّن 4

جرّب رؤية �لجسم باأبعاد مختلفة 5

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=HGVUVFcyc6o أنو�ع �ل�أخيلة �لمتكوّنة في �لعدسة �لمحّدبة�          

https://www.youtube.com/watch?v=i3_n3Ibfn1c    نسان            كيف تتكيّف عين �ل�إ
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المقّدمـــة:  تلجـــاأ �ل�أّمهـــات عادة ل�ســـتخد�م �ليد للحكـــم على حر�رة �لجســـم، لكّن 
�ليـــد �أد�ة غيـــر دقيقة لقياس درجـــة �لحر�رة.

النت�ج�ت:  عند لمس جسم درجة حر�رته �أعلى من يدنا نشعر بسخونته.

المشكلة:

هل �إحساسنا بسخونة جسٍم ما دليل على �رتفاع درجة حر�رة �لجسم؟ 

الفرضّي�ت:  

1- ل� علاقة لسخونة �لجسم بدرجة حر�رته. 

حساس بالسخونة دل�لة على �رتفاع درجة حر�رة �لجسم. 2- �ل�إ

حســـاس بســـخونة جســـٍم ما دل�لة علـــى �أّن درجة حر�رة �لجســـم �أعلى من درجة  3- �ل�إ
�أيدينا. حر�رة 

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- سّجل ملحوظاتك خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

2- �أجب عن �ل�أسئلة في �لنشاط.

3- مقارنة �لملحوظات و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء:  ال�إ

هل يمكن �أن تشـــعر �إحدى يدي �لشـــخص نفســـه بســـخونة جســـم مـــا، بينما 
تشـــعر �ليـــد �ل�أخرى فـــي �لوقت نفســـه ببرودته؟

ج�بة:  ال�إ

نعـــم يمكـــن ذلك، فـــاإذ� وضعـــت �ليد �ليمنـــى في حّمـــام ســـاخن بالتز�من مع 
وضـــع �ليـــد �ليســـرى في حّمام بـــارد، ثّم نقلـــَت �ليديـــن �إلى ماء بدرجـــة حر�رة 

�لغرفـــة فـــاإّن �ليـــد �ليمنى تشـــعر ببـــرودة �لماء بدرجة حـــر�رة �لغرفة، بينما تشـــعر �ليد �ليســـرى بســـخونته.

نتيجة النش�ط: 

ُيســـتخدم �للمـــس لمقارنة درجـــة �لحر�رة بين 
. جسمين

ل� يمكـــن �ســـتخد�م �للمـــس لقيـــاس درجة 
حـــر�رة جســـٍم ما. 

تشـــعر �ليـــد بســـخونة جســـم مـــا �إذ� كانت 
درجـــة حر�رة �لجســـم �أعلى مـــن درجة حر�رة 

ليد. �

ملحوظات1234 �لمعيار 

يحّدد �لهدف من �لنشاط�أ

يحّضر �لمو�ّد �لمطلوب �لعمل بهاب

ينّفذ �لخطو�ت بدقّةج

يتعاون مع زملائهد

يعطي �إجابات صحيحةهـ

يستمع للاآخرين ويحترم �آر�ءهمو

https://www.youtube.com/watch?v=1BmZGr87pb8       رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةاأبني معرفتي 
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المقّدمـــة: عنـــد تعريـــض �لمـــاء �إلى مصـــدر حـــر�رّي فاإنّه يكتســـب طاقـــة حر�ريّة فترتفـــع درجة 

حر�رتـــه، وبزيـــادة زمـــن تعريضه للمصدر �لحـــر�رّي فاإّن كميّـــة �لطاقة �لحر�ريّة �لتي يكتســـبها تزد�د، 

ويتبـــع ذلـــك مزيد مـــن �رتفاع درجـــة �لحر�رة. 

ـــل �إلـــى �أّن هنالـــك علاقة بين كميّة �لحر�رة �لتي يكتســـبها جســـم و�ل�رتفاع  النت�جـــ�ت:   �لتوصُّ
في درجـــة حر�رته.

المشكلة:

 ما �أثر تعريض جسم لمصدر حر�رّي في درجة حر�رته؟

الفرضّي�ت:  

1- يكتسب طاقة حر�ريّة وتثبت درجة حر�رته.

2- يكتسب طاقة حر�ريّة وترتفع درجة حر�رته.

3- تقبل �لمعلّم �لفرضيّات �ل�أخرى و�إن لم تنسجم مع موضوع �لدرس.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- تعبئة �لبيانات في �لجدول �لمرفق في �لنشاط.

جابة عن �ل�أسئلة في �لنشاط. 2- �ل�إ

3- مقارنة �لملحوظات و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

هـــل يمكـــن �أن ُيـــزوَّد �لجســـم بكميّـــة مـــن �لطاقـــة �لحر�ريّـــة دون �أن ترتفع درجة 
رته؟ حر�

جابـــة: يمكـــن ذلـــك عندما تُســـتنفذ �لطاقة �لحر�ريّـــة �لتي ُيزوَّد بها �لجســـم في  �ل�إ
تكســـير �لرو�بـــط بين جزيئاتـــه، وتحويله من حالـــة �إلى �أخرى.

نتيجة النش�ط: 

عندمـــا يتعرّض �لجســـم لمصدر حـــر�رّي فاإنّه 
يكتســـب كميّـــة من �لحـــر�رة تســـّبب �رتفاع 

درجـــة حر�رته.

يـــزد�د مقـــد�ر �ل�رتفـــاع فـــي درجـــة حـــر�رة 
�لجســـم بزيادة كميّة �لحر�رة �لتي يكتســـبها.

ملحوظات1234 �لمعيار 

يحّدد �لهدف من �لنشاط�أ

يحّضر �لمو�ّد �لمطلوب �لعمل بهاب

ينّفذ �لخطو�ت بدقّةج

يتعاون مع زملائهد

يعطي �إجابات صحيحةهـ

يستمع للاآخرين ويحترم �آر�ءهمو

      رو�بط �إلكترونيّة:

اإجراءات السلامة :

- �لتعامـــل مـــع �للهـــب بحـــذر، و�ل�بتعاد 
عـــن �للهـــب مســـافة �آمنة.

- وضـــع �لكـــؤوس علـــى �للهـــب بطريقـــة 
و�آمنة. ســـليمة 

- �إغلاق �لغاز بعد �نتهاء زمن �لنشاط.

https://www.youtube.com/watch?v=q6dvtWuA--8

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةط�قة ودرجة حرارة   
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المقّدمـــة: تمتلـــك جزيئـــات �لماّدة طاقـــة حركيّة تعتمد على درجـــة حر�رتها، وبزيادة عـــدد جزيئات �لماّدة يـــزد�د مجموع �لطاقة 
�لحركيّـــة �لتـــي تمتلكهـــا مجتمعة عنـــد درجة حر�رة معيّنـــة، وبهذ� تعتمد �لطاقة �لحركيّة لجســـٍم ما على كتلة �لجســـم.

ل �إلى �أّن هناك علاقة بين كميّة �لحر�رة �لتي يكتسبها جسٌم ما وكتلته. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:

هل هناك علاقة بين كميّة �لطاقة �لحر�ريّة �لتي يمتلكها جسم ما وكتلته؟ 

الفرضّي�ت:  

1- تعتمد طاقة �لجسم �لحر�ريّة على درجة حر�رة �لجسم، ول� تعتمد على

   كتلته.

2- تزد�د �لطاقة �لحر�ريّة �لتي يمتلكها جسم ما عند درجة حر�رة معيّنة بزيادة

   كتلة �لجسم.

3- تقّل �لطاقة �لحر�ريّة �لتي يمتلكها جسم ما عند درجة حر�رة معيّنة بزيادة

    كتلة �لجسم.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- تسجيل �لملحوظات و�لمشاهد�ت خلال تنفيذ خطو�ت �لنشاط.

2- مقارنة �لملحوظات و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

-  بزيادة كتلة �لجسم عند درجة 

   حر�رة معيّنة تزد�د �لطاقة

-  �لحر�ريّة �لتي يمتلكها.

ملحوظات1234 �لمعيار 

يحّدد �لهدف من �لنشاط�أ

يحّضر �لمو�ّد �لمطلوب �لعمل بهاب

ينّفذ �لخطو�ت بدقّةج

يتعاون مع زملائهد

يعطي �إجابات صحيحةهـ

يستمع للاآخرين ويحترم �آر�ءهمو

اإجراءات السلامة:

- �لتعامـــل مـــع �للهـــب بحـــذر، و�ل�بتعاد 
عـــن �للهـــب مســـافة �آمنة.

- وضـــع �لكـــؤوس علـــى �للهـــب بطريقـــة 
و�آمنة. ســـليمة 

- �إغلاق �لغاز بعد �نتهاء زمن �لنشاط.

https://study.com/academy/lesson/what-is-thermal-energy-definition-examples.html

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةالط�قة والكتلة    
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المقّدمة: عند تســـخين جســـم كتلته 1 غم لرفـــع درجة حر�رته درجة مئويّة و�حـــدة، فاإنّه يكون 
قد �كتســـب طاقة حر�ريّة، وعند تزويد �لمقد�ر نفســـه من �لطاقة لكتلة مشـــابهة من ماّدة �أخرى 
فـــاإّن �ل�رتفـــاع فـــي درجة حر�رتها ل� يكـــون درجة مئويّة و�حـــدة فقط، ويكون �أكبـــر من ذلك �أو 

�أقـــّل من ذلك وفق نوع ماّدة �لجســـم. 

ـــل �إلـــى �أّن كميّـــة �لحـــر�رة �لتـــي تمتلكها كتلـــة محّددة من جســـم ما عند  النت�جـــ�ت: �لتوصُّ
درجـــة حـــر�رة معيّنـــة تعتمد علـــى نوع ماّدة �لجســـم.

المشكلة: هل هناك علاقة بين كميّة �لطاقة �لحر�ريّة �لتي يمتلكها جسم ما ونوع ماّدته؟

الفرضي�ت:

1-  تعتمد طاقة �لجسم �لحر�ريّة على نوع ماّدة �لجسم. 

2-  ل� تعتمد كميّة �لطاقة لجسم ما على نوع ماّدة �لجسم.

اإرف�قه ب�لتقرير:  تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- تسجيل �لقر�ء�ت خلال تنفيذ خطو�ت �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2- �ل�إ

3- مقارنة �لملحوظات و�لقياسات بالفرضيّات �لسابقة. 

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثـــراء: عنـــد وضع كتلتين متســـاويتين مـــن �لحديـــد و�لفّضة في حّمام ماء ســـاخن،  ال�إ
�أيّهمـــا يمتلـــك طاقـــة حر�ريّة �أكبر، كـــرة �لحديد �أم كـــرة �لفّضة؟

جابـــة: بمـــا �أّن �لحـــر�رة �لنوعيّـــة للحديد �أكبـــر من �لحـــر�رة �لنوعيّـــة للفضة فاإّن  �ل�إ
كميّـــة �لطاقـــة �لحر�ريّـــة �لتي تمتلكهـــا كتلة �لحديـــد �أكبر.

نتيجة النش�ط: 

- عنـــد تزويـــد جســـمين مختلفيـــن 
بالكميّـــة  نفســـها من �لحـــر�رة  فاإّن 
مقـــد�ر �ل�رتفـــاع فـــي درجـــة حر�رة  

كّل منهمـــا يختلـــف عـــن �ل�آخر.

- تعتمد كميّـــة �لحر�رة �لتي يمتلكها 
جســـم مـــا عند درجـــة حـــر�رة معيّنة 

�لجســـم. على نوع ماّدة 

ملحوظات1234 �لمعيار 

يحّدد �لهدف من �لنشاط�أ

يحّضر �لمو�ّد �لمطلوب �لعمل بهاب

ينّفذ �لخطو�ت بدقّةج

يتعاون مع زملائهد

يعطي �إجابات صحيحةهـ

يستمع للاآخرين ويحترم �آر�ءهمو

التقييم:

اإجراءات السلامة: 

�لتعامل مـــع �للهب بحـــذر، و�ل�بتعاد 
عـــن �للهب مســـافة �آمنة.

https://www.youtube.com/watch?v=5GPwEBUR2cY       رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةالعلاقة بين كمّية الحرارة ونوع الم�ّدة 
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المقّدمـــة:  تتبـــادل �لمـــو�ّد �لطاقة �لحر�ريّـــة مع �لوســـط �لمحيط بها، 
حيـــث تاأخـــذ منه )تكتســـب(، وتعطيه )تفقـــد( في �لوقت نفســـه. فاإذ� 
كانـــت �لطاقـــة �لحر�ريّة �لمفقـــودة �أكبر مـــن �لطاقة �لحر�ريّة �لمكتســـبة 
�إذ� كانـــت كميّـــة �لطاقـــة �لحر�ريّـــة  تنخفـــض درجـــة حـــر�رة �لمـــاّدة، و
�لمفقـــودة �أقّل من كميّـــة �لطاقة �لحر�ريّة �لمكتســـبة �رتفعت درجة حر�رة 
�لمـــاّدة . وعندما تصبح كميّة �لحر�رة �لمكتســـبة مســـاوية لكميّة �لحر�رة 
�لمفقـــودة تثبت درجة حـــر�رة �لماّدة؛ �أي تصبح في حالـــة �تّز�ن حر�رّي.

ـــل �إلـــى �أنّه عنـــد �تّصال جســـمين مختلفين في درجة  النت�ج�ت:�لتوصُّ
حر�رتهما تنتقل �لطاقة �لحر�ريّة من �لجســـم �لســـاخن �إلى �لجسم �لبارد، 
�إلـــى �أن تتســـاوى درجةحر�رتهمـــا عندها يكونان في حالـــة �تّز�ن حر�رّي.

المشكلة:ماذ� يحدث عند �تّصال جسمين مختلفين في درجة حر�رتهما؟ 

الفرضي�ت:

1- يحتفظ كلا �لجسمين بطاقته �لحر�ريّة ودرجة حر�رته. 

2- تنتقـــل �لطاقـــة �لحر�ريّـــة من �لجســـم �لســـاخن �إلى �لجســـم �لبارّد �إلى �أن يتســـاويا 
درجـــة حر�رتهما. في 

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- تسجيل �لقر�ء�ت خلال تنفيذ خطو�ت �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2- �ل�إ

3- مقارنة �لملحوظات و�لقياسات بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

تنتقـــل �لطاقـــة �لحر�ريّة من �لجســـم 
�لســـاخن �إلى �لجســـم �ل�أقّل سخونة 
حتّى يتســـاويا في درجـــة حر�رتهما.

ملحوظات1234 �لمعيار 

يحّدد �لهدف من �لنشاط�أ

يحّضر �لمو�ّد �لمطلوب �لعمل بهاب

ينّفذ �لخطو�ت بدقّةج

يتعاون مع زملائهد

يعطي �إجابات صحيحةهـ

يستمع للاآخرين ويحترم �آر�ءهمو

اإجراءات السلامة: 

�لتعامل مـــع �للهب بحـــذر، و�ل�بتعاد 
عـــن �للهب مســـافة �آمنة.

https://www.youtube.com/watch?v=-NYHUFT9uVo

كتابة تقرير، ومن خلال:

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةال�تّزان الحرارّي    



87

المقّدمـــة:  تنتقـــل �لحـــر�رة من �لجســـم �لســـاخن للبارد، فـــاإذ� تعرّض طـــرف موصل 
صلب للتســـخين فاإنّه يكتســـب طاقـــة حر�ريّة تعمل على زيادة ســـرعة جزيئاته و�تّســـاع 
�هتز�زهـــا، فتصطدم هذه �لجزيئـــات بالجزيئات �لمجاورة، وتنقل �إليهـــا جزء�ً من �لطاقة.

ل �إلى �أّن �تّجاه ســـريان �لحر�رة في �لجســـم �لو�حـــد يكون د�ئماً من  النت�جـــ�ت: �لتوصُّ
�لطـــرف �لـــذي درجة حر�رته �أعلـــى �إلى �لطرف �لذي درجـــة حر�رته �أقّل.

المشكلة: ما �أثر تفاوت طرفي جسم في درجة حر�رتهما على �لسريان �لحر�رّي؟ 

الفرضي�ت:

1-   يحدث سريان حر�رّي. 

2-  يحدث سريان حر�رّي من �لطرف �لساخن �إلى �لطرف �ل�أقّل سخونة.

3-  يحدث سريان حر�رّي من �لطرف �ل�أقّل سخونة �إلى �لطرف �لساخن.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- تسجيل �لملحوظات �أثناء تنفيذ �لنشاط.

2-  �أجب عن �ل�أسئلة في �لنشاط.

3- مقارنة �لملحوظات و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: هل تتفاوت �لمو�ّد في توصيلها �لحر�رّي؟ ال�إ

جابة: يختلف معّدل �نتقال �لطاقة �لحر�ريّة عبر �لمو�ّد باختلاف نوع �لماّدة.  �ل�إ

نتيجة النش�ط: 

 عندمـــا يتفـــاوت طرفـــا جســـم في 
درجـــة حر�رتهما فـــاإّن �لطاقة �لحر�ريّة 
تســـري من �لطرف �لســـاخن باتّجاه 

ســـخونة. �ل�أقّل  �لطرف 

ملحوظات1234 �لمعيار 

يحّدد �لهدف من �لنشاط�أ

يحّضر �لمو�ّد �لمطلوب �لعمل بهاب

ينّفذ �لخطو�ت بدقّةج

يتعاون مع زملائهد

يعطي �إجابات صحيحةهـ

يستمع للاآخرين ويحترم �آر�ءهمو

اإجراءات السلامة: 

- �حذر من تعرضك �لمباشـــر لمصدر 
�لتسخين.

- �حذر تساقط �لشمع على يديك.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=y9

كتابة تقرير، ومن خلال:

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

لبة    زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة انتق�ل الحرارة في المواّد الصُّ
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المقّدمـــة:  تتمـــّدد �لمـــو�ّد عندما ترتفـــع درجة حر�رتهـــا فاإذ� كانت على شـــكل 

�أســـلاك �زد�د طولها، و�إن كانت على شـــكل صفائح ز�دت مســـاحتها، و�إن كانت 

بثلاثـــة �أبعاد ز�د حجمهـــا، وتتقلّص بانخفـــاض درجة حر�رتها.

ل �إلى �أّن �لمو�ّد تتمّدد بالحر�رة وتتقلّص بالبرودة. النت�ج�ت:�لتوصُّ

المشكلة:ما �أثر �رتفاع درجة حر�رة سلك فلزّّي على طوله؟ 

الفرضي�ت:

1- يثبت طول �لسلك بارتفاع درجة حر�رته.

2- يقّل طول �لسلك بارتفاع درجة حر�رته.

3- يزد�د طول �لسلك بارتفاع درجة حر�رته.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- تسجيل �لملحوظات �أثناء تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �ل�أسئلة في �لنشاط. 2- �ل�إ

3- مقارنة �لملحوظات و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

عندمـــا ترتفـــع درجـــة حر�رة ســـلك 
فلـــزّّي فاإنّـــه يتمـــّدد فيـــزد�د طوله.

ملحوظات1234 �لمعيار 

يحّدد �لهدف من �لنشاط�أ

يحّضر �لمو�ّد �لمطلوب �لعمل بهاب

ينّفذ �لخطو�ت بدقّةج

يتعاون مع زملائهد

يعطي �إجابات صحيحةهـ

يستمع للاآخرين ويحترم �آر�ءهمو

اإجراءات السلامة: 

- �حذر تساقط �لشمع على يديك.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=y9TJP-u129M

كتابة تقرير، ومن خلال:

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

د ال�أجس�م ب�لحرارة   زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةتمدُّ
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الجزء ال�أول الصف الث�من
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المقّدمـــة:  ُيعـــّد �لمجهـــر مـــن �أهّم �ل�ختر�عات �لعلميّة �لتي �أســـهمت فـــي �لعديد من �ل�كتشـــافات �لبيولوجيّـــة، وُيعّد �لمجهر 
وئـــّي �لمركَّـــب مـــن �أقدم �لمجاهـــر �لتي تّم �كتشـــافها، ويحتوي على عدســـات عينيّة وشـــيئيّة، يصل تكبيرها �إلـــى ما يقارب  �لضَّ
1500 مـــرّة. ولـــه �ســـتخد�مات عديـــدة منها در�ســـة �لكائنـــات �لحيّـــة �لدقيقة ومعرفـــة تركيبها، وتشـــخيص �أمـــر�ض خلايا �لدم 
و�ل�أمـــر�ض �لتـــي تســـبّبها �لكائنات �لحيّـــة �لدقيقة، ودر�ســـة �لعيّنات �لنســـيجيّة لملاحظة �لنمـــّو غير �لطبيعّي، وله �ســـتخد�مات 

�أخرى. 

النت�ج�ت: �لتعرف �إلى �أجز�ء �لمجهر ووظائفها

وئيّة �لمركَّبة في �أجز�ئها؟ المشكلة:هل تختلف �لمجاهر �لضَّ

الفرضي�ت:

-ل� تختلف. 

-تختلف.

- تختلف في بعض �ل�أجز�ء. 

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1.كتابة �أسماء �أجز�ء �لمجهر ووظيفة كّل منها.

2.حساب قوّة �لتكبير خلال مشاهدة عيّنة. 

ثراء:  ال�إ

ما هي �لعدسة �لزيتيّة في �لمجهر �لمركَّب؟ 

ج�بة:  ال�إ

هـــي �أكبر �لعدســـات �لشـــيئيّة تكبير�ً، يبلغ مقد�ر تكبيرها 100x، وتُســـتخدم لمشـــاهدة �لخلايـــا �لبكتيريّة، حيـــث تكبر �لخلايا 
بمقـــد�ر 1500 مـــرّة �إذ� �ســـتخدمت عدســـة عينيّة بمقد�ر 15x، وتوضـــع نقطة من نوع مخّصص من زيت �لســـدر �أو �لبر�فين فوق 
�لعيّنـــة، وتتّم مشـــاهدة �لعيّنة بالعدســـات �ل�أصغر منها، ثّم ُيحرّك قرص �لعدســـات �لشـــيئيّة لتلامس �لعدســـة �لزيتيّـــة قطرة �لزيت، 
وبوجـــود �لزيـــت فـــاإّن �ل�أشـــّعة تنفذ من �لزجـــاج �إلى �لزيت دون �أن تنكســـر؛ ل�أّن معامل �نكســـار �لزيت يســـاوي معامل �نكســـار 

�لزجـــاج، وبهذ� يمكـــن رؤية �لخلايـــا �لبكتيريّة بوضوح. 

نتيجة النش�ط: 

ـــص �أجـــز�ء �لمجهـــر، ومعرفـــة  تفحُّ
�أجز�ئـــه، وحســـاب قـــوّة تكبيـــره.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

حّدد �أجز�ء �لمجهر �لمركَّب  1

عّدد وظائف �أجز�ء �لمجهر  2

تمّكن من طريقة حمل �لمجهر �لصحيحة 3

تعاون مع �أفر�د مجموعته في تنفيذ �لنشاط 4

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=SwMXRAOeo6k مبد�أ عمل �لمجهر �لمركَّب    
https://www.youtube.com/watch?v=oiEHhNc5P2k     رو�بط �إلكترونيّة:               �أجز�ء �لمجهر      

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةالتعرُّف اإلى المجهر المركَّب
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المقّدمـــة:  يعيـــش �لعديـــد من �لكائنات �لدقيقـــة في �لماء �لر�كـــد، وتُصنَّف معظم هـــذه �لكائنات ضمن مملكَتـــي �لبد�ئيّات 
و�لطلائعيّات، وباســـتخد�م �لمجهر �لمركَّب تســـتطيع مشـــاهدة �لعديد من �لكائنات �لحيّة �لدقيقة، مثل: �لطحالب، و�ل�أّوليّات.

النت�ج�ت: مشاهدة بعض �لكائنات �لحيّة �لدقيقة باستخد�م �لمجهر �لمركَّب. 
المشكلة:

1- هل يمكن مشاهدة كائنات حيّة في قطرة ماء؟ 
2- ما نوع �لتغذية للكائنات �لحيّة �لتي تعيش في قطرة �لماء؟

الفرضي�ت:
السؤال ال�أّول:

-ل� يوجد كائنات حيّة في �لماء. 
-نعم يمكن مشاهدتها باستخد�م �لمجهر �لمركَّب.

السؤال الث�ني:
-تغذية ذ�تيّة.  

-تغذية غير ذ�تيّة. 
-بعضها ذ�تّي �لتغذية، وبعضها غير ذ�تّي �لتغذية.  

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
2- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ما �أهّميّة �إضافة ماّدة �لميثيل سيليلوز للعيّنة؟ ال�إ

جابة:  �ل�إ
يضـــاف بضـــع حبيبـــات مـــن مركب ميثيل ســـيليلوز تركيـــز %10 لقطرة �لماء؛ مـــن �أجل �إعطاء قـــو�م ولزوجة �أعلـــى، تعمل على 
�إبطـــاء حركـــة �لكائنـــات �لحيّـــة �لمتو�جدة في قطـــرة �لماء، ويمكن �ل�ســـتعاضة عنها بمـــو�ّد �أخرى، مثل �ضافـــة �ل�أجار %1، �أو 

�لكارمين.  حبيبات 

نتيجة النش�ط: 

بعـــض  �لمـــاء  قطـــرة  فـــي  يوجـــد 
�لكائنـــات �لحيّـــة، مثـــل: �ل�أّوليات 
كال�أميبـــا، و�لبر�ميســـيوم وبعض �أنو�ع 
�لســـبيروجير�،  مثـــل:  �لطحالـــب، 
يوجـــد  كمـــا  و�لكلاميدومونـــاس، 

�لصغيـــرة.  �لمفصليّـــات  بعـــض 

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة.1

يقوم بالمهام �لموكلة �ليه.2

يساعد �فر�د مجموعته عند �لحاجة.3

يشارك في �لمناقشة.4

يعبر عن ر�أيه بوضوح5

https://www.youtube.com/watch?v=6wVOvzqDu1w         كائنات حيّة دقيقة 

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةك�ئن�ت حّية دقيقة في قطرة م�ء.     
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المقّدمـــة:   تعـــّد �لبشـــرة �لطبقـــة �لســـطحيّة �لرقيقة �لتي تغطّي ســـطح �لورقة و�لســـاق 
و�لجـــذر، وهـــي طبقـــة رقيقة مـــن �لخلايا يمكن نزعها بســـهولة بطرق عـــّدة، وتُعّد خلايا 

مثاليّة لدر�ســـة شـــكل �لخلايا �لنباتيّة، وكيفيّـــة تنظيمها.

النت�ج�ت: مشاهدة بشرة خلايا نباتيّة باستخد�م �لمجهر �لمركَّب. 
المشكلة:

كيف يمكن نزع �لبشرة لنبات �لصبّار؟
الفرضي�ت:

�لفرضيّات: 
-يمكن نزعها باستخد�م �لسّكين.
-يمكن نزعها باستخد�م �لِملقط.

-يمكن نزعها من خلال كسر �لورقة.
-ل� يمكن نزعها باليد.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
1- �ختبار �لفرضيّات �لسابقة؛ و�ختيار �ل�أنسب.

2- مشاهدة �لخلايا تحت �لمجهر، ورسمها.
3- وصف صفات �لخلايا �لتي تّمت مشاهدتها.

ثراء:  ال�إ

لماذ� تُضاف محاليل وصبغات ملوّنة عند تحضير شر�ئح �لخلايا �لنباتيّة؟ 

جابة:  �ل�إ

ــز�ً، وتظهــر �لنــو�ة و�لجــد�ر �لخلــوّي بشــكل  ل�أّن �لصبغــات و�لمحاليــل تتفاعــل مــع بعــض �لعناصــر فــي �لخلايــا فتكســبها لونــاً مميّ

�أوضــح. 

نتيجة النش�ط: 

 مشــاهدة خلايــا �لبشــرة لورقــة نبــات، 

�لنباتيّــة،  �لخلايــا  تــر�ّص  وملاحظــة 

يحيــط  �لــذي  �لخلــوّي  و�لجــد�ر 

ــة  ــاهدة �أنوي ــة، ومش ــة نباتيّ ــكل خليّ ب

�لخلايــا.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يمتلك مهارة تحضير شريحة نباتيّة 1

يمتلك مهارة �ستخد�م �لمجهر 2

رسم �لخلايا �لنباتيّة بشكل و�ضح3

تعاون مع �أفر�د مجموعته في تحضير �لنشاط4

https://www.youtube.com/watch?v=DU6ybL2dDmY شكل �لخلايا 

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةمش�هدة خلاي� نب�تّية 
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المقّدمـــة:   ُيعـــّد �لمجهر �لتشـــريحّي من �لمجاهر �لمســـتخدمة للحصـــول على تكبير ثلاثّي �ل�أبعاد للاأنســـجة و�لمـــو�ّد، وغالباً 
وئّي �لمركَّـــب، وُيعطي  مـــا ُيســـتخدم للحصـــول علـــى تكبيـــر للاأشـــياء �ل�أكثر ســـمكاً مقارنًة مع �لمســـتخدمة فـــي �لمجهـــر �لضَّ
�لمجهـــر �لتشـــريحّي تكبيـــر�ً �أقّل من �لمجهر �لمركَّب، وهو ُيســـتخدم لرؤية �لكائنات �لحيّة، و�ل�أنســـجة �لكبيرة، مثل: �لحشـــر�ت 

و�لديد�ن. 

�لنتاجات: مشاهدة عيّنات عّدة باستخد�م �لمجهر �لتشريحّي.
المشكلة:

كيف يمكننا مشاهدة حشرة كاملة �أو جسم ثلاثّي �ل�أبعاد؟
الفرضي�ت:

1- باستخد�م �لمجهر �لمركَّب.
2- باستخد�م �لمجهر �لتشريحّي.
 3- باستخد�م �لعدسة �لمكبّرة.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
ص �لعيّنات �لتي تّم �إحضارها باستخد�م �لمجهر �لتشريحّي. 1- تفحُّ

2- حساب قوّة �لتكبير خلال مشاهدة عيّنة. 
3- وصف ما شاهده في �لعيّنات.

ثراء:  ال�إ
لماذ� ُسّمي �لمجهر �لتشريحّي بهذ� �ل�سم؟

ج�بة:  ال�إ
ل�أنّه ُيستخدم لمشاهدة �ل�أجسام خلال تشريح خلايا �لكائنات �لحيّة و�أنسجتها.

نتيجة النش�ط: 

مكبّــر  بشــكل  �لعيّنــات  مشــاهدة 

�ل�أبعــاد. وثلاثــّي 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

�متلك مهارة �ستخد�م �لمجهر  1

وصف �لعيّنات �لتي شاهدها  2

حّضر مع �أفر�د مجموعته عيّنات  3

تعاون مع �أفر�د مجموعته في تنفيذ �لنشاط  4

https://www.youtube.com/watch?v=EKXHPTgNj1g  مبد�أ عمل �لمجهر �لتشريحّي 

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة استخدام المجهر التشريحي



94

المقّدمة:  يتميّز �لغشـــاء �لخلـــوّي بالنفاذيّة �ل�ختياريّة �لتي تســـمح بنفاذ �لمو�ّد 
�إلـــى �لخليّـــة، عند �لحديـــث عن حركة  �لمختلفـــة عبـــر �لغشـــاء �لخلـــوّي من و
جزيئـــات �لمـــاء فقط عبر �لغشـــاء من نســـبة �أعلـــى للمـــاء )ذ�ت �لتركيـــز �ل�أقّل 
للمـــذ�ب( �إلى نســـبة �أقّل مـــاء )ذ�ت �لتركيـــز �ل�أعلى للمذ�ب( نكـــون قد وصلنا 
�إلـــى مـــا ُيعـــرف بالخاّصيـــة  �ل�أســـموزيّة �لتي ل� يتطلّـــب حدوثها وجـــود مصدر 

للطاقـــة، و�لتي تســـعى لتســـاوي �لتر�كيز عند �أطـــرف �لخليّة.

ل �إلى �أثر تعـــرُّض �لخلايا �لحيو�نيّة �إلى مصـــادر مائيّة مختلفة  النت�جـــ�ت: �لتوصُّ
بالمذ�ب. �لتركيز 

المشكلة:
ما �أثر تعرُّض خليّة حيو�نيّة لمحاليل مائيّة تركيز �لماّدة �لمذ�بة فيها مختلف؟

الفرضي�ت:
- ل� يحدث تغيير على �لخليّة.

- تنكمـــش �لخليّـــة عنـــد تعرُّضها لمحلـــول ذي تركيز مرتفع مـــذ�ب، وتنفجر 
فـــي حال �لمحلـــول تركيـــزه منخفض مذ�ب.

- تنفجـــر �لخليّـــة عنـــد تعرُّضها لمحلـــول ذي تركيز مرتفع مـــذ�ب، وتنكمش 
فـــي حـــال كان �لمحلول بتركيـــز منخفض مذ�ب.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
- �ختبار �لفرضيّات وتسجيل �لملحوظات.

- ربط مشـــاهد�تهم في �لنشـــاط �لســـابق بخلايا �لدم �لحمر�ء، ويفّســـرون ما 
�إليه. توّصلو� 

ثراء:  ال�إ
لطة عند تناولها وليس عند تجهيزها؟ 1- لماذ� يوضع �لملح على �لسَّ

ـــلطة للخارج  حتّـــى ل� ينتقـــل �لمـــاء من د�خل قطـــع �لخضـــار �لمكونة للسَّ
بفعـــل َفرْق �لتركيـــز، وتزيد نســـبة �لماء في �لســـلطة.

2- ما تاأثير شرب �لمياه �لمالحة على �لدم؟
تخســـر خلايـــا �لدم ســـائل �لسيتوســـول بفعل حـــدوث �لخاّصية  �ل�أســـموزيّة؛ ما يســـبّب صغر حجمهـــا و�نكماشـــها، و�لتصاقها 

�لدمويّة. �ل�أوعيـــة  بجدر�ن 

نتيجة النش�ط: 
- مـــا حـــدث لصفـــار �لبيض كان كمـــا تعرضه 

�لصـــورة لخلايا �لـــدم �لحمر�ء.
- عنـــد �ضافة �لمـــاء �لمقطّر للخلايـــا )�لخالي 
تقريبـــاً من �ل�أملاح( �نتقلـــت جزيئات �لماء من 
�لخارج، حيث نســـبة �لماء �أكبـــر �إلى �لد�خل؛ 
مـــا يؤّدي �إلـــى �نفجار �لخليّة بفعـــل عدم وجود 

خلوّي. جد�ر 
- �إضافـــة مـــاء �لحنفيّـــة )تحتـــوي نســـبة مـــن 

�ل�أمـــلاح قليلـــة(
يتحـــرّك �لمـــاء بال�تّجاهيـــن، دون تغييـــر يذكر 

�لخلايا. علـــى 
- عنـــد �إضافـــة �لماء �لمالـــح يندفـــع �لماء من 
د�خـــل �لخليّة للخارج �إلـــى �أن تنكمش �لخليّة.

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة الخ�ّصية ال�أسموزّية 
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التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة.1

يقوم بالمهام �لموكلة �ليه.2

يساعد �أفر�د مجموعته عند �لحاجة.3

يشارك في �لمناقشة.4

يعبر عن ر�أيه بوضوح5

https://www.youtube.com/watch?v=_yc7a-Y_fyg       رو�بط �إلكترونيّة:
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نزيمـــات �لضروريّة في خلايـــا �لكائنات �لحيّـــة بطبيعتها �لكيميائيّـــة و�لفيزيائيّة، ويعمل  المقّدمـــة: ُيعـــّد �إنزيـــم �لكتليز من �أحد �ل�إ

H( �لمنتج بشـــكل طبيعّي، وبنســـب عالية مـــن عمليّات �ل�أكســـدة و�ل�ختز�ل 
2
O

2
علـــى �إز�لـــة ســـّميّة فوق �أكســـيد �لهيدروجين )

د�خـــل �لخلايا، وذلـــك بتحفيز تحلّلها �إلى ماء و�أكســـجين، بحســـب �لمعادلة:

                                                                 2H
2
O

2
          2H

2
O      +  O

2

نزيم د�خل �لخلايا.  ل �إلى �أثر تغيير �لطبيعة �لفيزيائيّة )من حيث �لحر�رة( للخليّة على نشاط �ل�إ النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

ما تاأثير �لحر�رة على نشاط �إنزيم �لكتليز؟
الفرضي�ت:

نزيم. 1- ل� ُيؤثّر ذلك على نشاط �ل�إ

نزيم. 2- يضعف �أد�ء �ل�إ

نزيم. 3- يزيد نشاط �ل�إ

ثراء: ال�إ

1- هل يمكن تسريع �لتفاعل؟

نعـــم، وذلـــك باإضافـــة �لمزيـــد من �إنزيـــم �لكتليـــز؛ �أّي �لمزيد مـــن مصّفى 

�لطازجة. �لبطاطـــا 

نزيم. 2- �ذكر عو�مل �أخرى تؤثّر في نشاط �ل�إ

. PHنزيم، تركيز �لماّدة �ل�أساس، درجة �لحموضة تركيز �ل�إ

3- لماذ� يكثر وجود �إنزيم �لكتليز في �لكبد؟

ل�أّن من وظائف �لكبد نزع �لسّميّة، وتخليص �لجسم منها.

نتيجة النش�ط: 

لوحـــظ عـــدم ظهـــور �لفقاعـــات فـــي �ل�أنبوب 
�لـــذي يحتـــوي مصّفـــى �لبطاطـــا �لمســـلوقة، 
وظهـــوره بشـــكل و�ضـــح فـــي �أنبـــوب مصّفـــى 
�لبطاطـــا �لطازجـــة، وبذلـــك نســـتنتج �أّن درجة 
نزيـــم، وذلك  �لحـــر�رة تؤثّر ســـلباً علـــى عمل �ل�إ
بتغيير شـــكل �لموقع �لنشـــط مّما ل� يســـمح له 

بـــاأد�ء وظيفتـــه بالشـــكل �لمطلوب.

https://www.youtube.com/watch?v=RZ_QQg-O7z8&t=82s   رو�بط �إلكترونيّة:   ر�بط لفيديو ذي صلة      

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة.1

يقوم بالمهام �لموكلة �ليه.2

يساعد �أفر�د مجموعته عند �لحاجة.3

يشارك في �لمناقشة.4

يعبر عن ر�أيه بوضوح5

التقييم:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةاإنزيم الكتليز
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المقّدمـــة: �لزر�عـــة بالُعَقـــل: هي �إحـــدى �أنو�ع �لتكاثـــر �لخضرّي )�للاجنســـّي(، و�لعقلة هي جـــزء خضرّي يتّم فصله من ســـاق 

�لنبـــات �ل�أم، لُيســـتحّث في ظـــّل �لظروف �لملائمة على تكوين �لجذور، و�لســـاق، و�ل�أفـــرع، و�ل�أور�ق مكوّنًة نبتة جديدة مشـــابهة 

للنبـــات �ل�أم، مـــن حيث �لخصائص و�لســـمات لتطابق �لتركيـــب �لجينّي بها.

نزيم د�خل �لخلايا.  ل �إلى �أثر تغيير �لطبيعة �لفيزيائيّة )من حيث �لحر�رة( للخليّة على نشاط �ل�إ النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

1-  ما �لشروط �لو�جب توفّرها في �لعقلة؟ 

2-  ما تاأثير وضع �لجزء �لمقطوع من �لنبته في �لماء فترة من �لزمن؟
الفرضي�ت:

 -1

	 �أن تكون ساق مليئة بال�أور�ق.

	 �أن تكون ساق تحوي بر�عم، ول� ُيشترط وجود �أور�ق.

	 �أّي جزء من �لنبتة يمكن �أن يشّكل عقلة .

 - 2

	 ل� تاأثير على �لنبات.

	 يحّفز نمّو �أجز�ء �لنبات �لسفلى في حال وجود بر�عم.

	 يحافظ على حياة �لنبات فترة من �لزمن، كمصدر ماء للعمليّات �لحيويّة.

ثراء: ال�إ

1- هل يصلح �لتعقيل في كّل �أوقات �لسنة؟

�لتعقيـــل يحتـــاج �إلى �أجو�ء د�فئة؛ لذلـــك ل� ينجح غالباً خلال فترة �لشـــتاء، 

خاّصـــة في حال كانت �لنباتـــات خارجيّة .

2- كيف يمكن زيادة سرعة �لنمّو للنباتات �لجديدة ؟

�إضافة هرمون مناسب للتجذير .

3- كيـــف يمكـــن ضمان غرس �لجزء �لســـفلّي مـــن �لنبتة فـــي �ل�أرض وليس 

�لعلـــوّي، في حال عدم وجـــود �أور�ق؟

يتـــّم قـــّص �لقّمة بشـــكل مائـــل للتمييز عـــن منطقة نمـــّو �لجـــذر �لتي تكون 

بشـــكل مستقيم .

ل قّص �ل�أور�ق باستثناء و�حدة للعقلة ؟ 4- لماذ� ُيفضَّ

حتّى ل� تنشغل �لنبتة بالورقة فيضعف نمّو �لجذر، فقّص �ل�أور�ق يقوّي �لعقلة بحيث تترّكز �لعمليّات �لحيويّة لنمّو �لجذر .

نتيجة النش�ط: 

تكثيـــر �لنبـــات في فتـــرة قصيرة، وباأعـــد�د كبيرة 
ونســـبة نجاح عاليـــة جّد�ً.

لوحـــظ �أّن �لماء ســـاعد في تكـــوُّن �لجذور �لتي 
تكـــون باللـــون �ل�أبيض، كان ذلـــك خلال  15 
يومـــاً  تقريباً، دون �ل�عتمـــاد على هرمونات لنمّو 

�لجذر.

لتســـريع وضمان نجـــاح �لتكثير بالعقـــل ير�عى 
�أن يكـــون �لجـــو د�فئـــاً، و�لترطيـــب بعـــد �لنقل 

. للتربة

زمن تنفيذ النش�ط: 40 دقيقةتحضير الُعَقل في المختبر        
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https://www.youtube.com/watch?v=kEttJqSCeZo: ر�بط ذو صلة       رو�بط �إلكترونيّة:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتقبل �لعمل مع �أفر�د �لمجموعة.1

يقوم بالمهام �لموكلة �ليه.2

يساعد �أفر�د مجموعته عند �لحاجة.3

يشارك في �لمناقشة.4

يعبر عن ر�أيه بوضوح5

التقييم:
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المقّدمة:�إّن �لطاقة �لحركيّة �لتي يمتلكها جســـم ما بســـبب حركته هي شـــكل من �أشـــكال �لطاقة، وتعتمد على كتلة �لجســـم 

سرعته. وعلى 

ل �إلى �أّن �لطاقة �لحركيّة �لتي يمتلكها جسم ما تتناسب طرديّاً مع كتلته عند ثبوت مقد�ر سرعته. النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

مـــا �لعلاقـــة بين �لطاقة �لحركيّة �لتي يمتلكها جســـم مـــا وكتلته عند ثبوت 

سرعته؟ مقد�ر 
الفرضي�ت:

	 �لطاقة �لحركيّة ل� تعتمد على كتلة �لجسم .

	  تتناســـب �لطاقة �لحركيّة لجســـم ما تناســـباً طرديّاً مع كتلته عند ثبوت 

سرعته.

	 تتناســـب �لطاقة �لحركيّة لجســـم ما تناســـباً عكســـيّاً مع كتلته عند ثبوت 

سرعته.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

�حذر سقوط �لكر�ت على قدميك �أثناء تنفيذ �لنشاط.

١. تسجيل �لقياسات و�لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط. 

جابة عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط. ٢. �ل�إ

٣. مقارنة �لقياسات و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

٤. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

مــع  طرديّــاً  تناســباً  �لحركيّــة  �لطاقــة  تتناســب 

�لســرعة. ثبــوت  عنــد  �لكتلــة 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

https://www.youtube.com/watch?v=Qz0PI_2-U88

https://www.youtube.com/watch?v=BGdm5uUsD_k

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

علــى  �لكــر�ت  ســقوط  �حــذر 

�لنشــاط. تنفيــذ  �أثنــاء  قدميــك 

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةاأَثُر ُكتلِة الجسِم الُمتحرِِّك على مقدار ط�قِته الحركّية
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المقّدمـــة:�إّن �لطاقـــة �لحركيّـــة �لتي يمتلكها جســـم تعتمد على ســـرعته، فالهو�ء �لمتحرّك يمتلك طاقة بســـبب حركته، ويســـبّب 

حركـــة �أغصـــان �ل�أشـــجار، لكـــن �إذ� ز�دت ســـرعته ليصبـــح رياحاً شـــديدة �لســـرعة ز�د �أثـــره، وقد يســـبّب �قتلاع �ل�أشـــجار من 

جذورها. 

ل �إلى �أّن �لطاقة �لحركيّة �لتي يمتلكها جسم ما تتناسب طرديّاً مع مقد�ر سرعته عند ثبوت �لكتلة. النت�ج�ت:�لتوصُّ
المشكلة:

ــد  ــة �لتــي يمتلكهــا جســم مــا وســرعته عن ــة بيــن �لطاقــة �لحركيّ مــا �لعلاق

ــة؟ ــوت �لكتل ثب
الفرضي�ت:

	 �لطاقة �لحركيّة ل� تعتمد على سرعة �لجسم .

	 تتناســب �لطاقــة �لحركيّــة لجســم مــا تناســباً طرديّــاً مــع ســرعته عنــد 

ثبــوت كتلتــه.

ــد  ــع ســرعته عن ــا تناســباً عكســيّاً م ــة لجســم م ــة �لحركيّ 	 تتناســب �لطاق

ــه. ــوت كتلت ثب

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

�حذر سقوط �لكر�ت على قدميك �أثناء تنفيذ �لنشاط

1- يسّجل قياساته ومشاهد�ته خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط. 

2-  يجيب عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط.

3-  مقارنة قياساته ومشاهد�ته بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

ــاً  ــة تناســباً طرديّ ــة �لجســم �لحركيّ  تتناســب طاق

مــع ســرعته. 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

علــى  �لكــر�ت  ســقوط  �حــذر 

�لنشــاط تنفيــذ  �أثنــاء  قدميــك 

https://www.youtube.com/watch?v=lO06E6QtMIA

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةاأَثُر سرعة الجسم المتحرّك على مقدار ط�قته الحركّية
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المقّدمـــة: للطاقـــة �أشـــكال متعـــّددة، وتُعـــّد طاقـــة �لوضع �أحد �أشـــكال هذه �لطاقـــة، فطاقة �لوضـــع هي �لطاقة �لتـــي يمتلكها 

�لجســـم بســـبب موضعه، فالجســـم قد يمتلـــك طاقة وضع في مجـــال �لجاذبيّة �ل�أرضيّـــة، ويعتمد مقد�ر هـــذه �لطاقة في موضع 

محـــّدد على �رتفاع �لجســـم عن ســـطح �ل�أرض.

ل �إلى �أّن طاقة �لوضع �لتي يمتلكها جسم في موضع محّدد تتناسب طرديّاً مع كتلته. النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

ما �لعلاقة بين طاقة �لوضع �لتي يمتلكها جسم ما وكتلته؟
الفرضي�ت:

	 طاقة �لوضع ل� تعتمد على كتلة �لجسم .

	 تتناسب طاقة �لوضع لجسم ما تناسباً طرديّاً مع كتلته. 

	 تتناسب طاقة �لوضع لجسم ما تناسباً عكسيّاً مع كتلته. 

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

جابة عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط. 1. �ل�إ

2. مقارنة ملحوظاتهم و�إجابة �أسئلة �لنشاط بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

 تتناســـب طاقة �لوضع �لتي يمتلكها جســـم ما 

تناســـباً طرديّاً مع كتلته.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

علــى  �لكــر�ت  ســقوط  �حــذر 

�لنشــاط تنفيــذ  �أثنــاء  قدميــك 

https://www.youtube.com/watch?v=kAD0KVvqWpA

https://www.youtube.com/watch?v=P_In4dQUbyc

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دقيقة العلاقة بين كتلة الجسم ومقدار ط�قة الوضع 
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المقّدمـــة: للطاقـــة �أشـــكال متعّددة، وتتحوّل �لطاقة من شـــكل �إلـــى �آخر، وتُعّد طاقة �لوضع �أحد �أشـــكال هـــذه �لطاقة، فعندما 

يســـقط جســـم من �لســـكون من �رتفـــاع معيّن يقّل �رتفاعـــه فتقّل طاقة وضعه، وتزد�د ســـرعته فتـــزد�د طاقة حركته.

ل �إلى قانون حفظ �لطاقة �لميكانيكيّة. النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

ماذ� يحدث لطاقة �لوضع وطاقة �لحركة عند سقوط جسم من �لسكون من �رتفاع عن سطح �ل�أرض؟
الفرضي�ت:

	 يبقى �لجسم ساكناً في مكانه.

	 يتحرّك �لجسم بسرعة ثابتة وتتناقص طاقة وضعه.

	 تتز�يد سرعة �لجسم فتزد�د طاقة حركته، ويتناقص �رتفاعه فتقّل طاقة وضعه.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

جابة عن �ل�أسئلة �لو�ردة في �لنشاط. ١. �ل�إ

٢. مقارنة �لملحوظات و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

نتيجة النش�ط: ٣. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

- �أثناء ســـقوط �لكـــرة يقل �رتفاعهـــا وتقّل طاقة 

وضعها، بينمـــا تزد�د ســـرعتها وطاقتها �لحركيّة.

- تحوّلت طاقة وضع �لكرة �إلى طاقة حركة.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=_azNFNgIlUM

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دقيقة ق�نون حفظ الط�قة الميك�نيكّية    



103

المقّدمــة: �لكتلــة �لهو�ئيّــة هــي كتلــة كبيــرة ضخمــة مــن �لهــو�ء فــوق مســاحة شاســعة، لهــا خصائــص وِصفــات متجانســة مــن حيــث 

درجــة �لحــر�رة و�لرطوبــة عنــد كّل مســتوى �أفقــّي مــن مســتوياتها، ويوجــد �أنــو�ع كثيــرة للكتــل �لهو�ئيّــة، تعتمــد علــى �لمنطقــة �لتــي 

تشــّكلت فيهــا، فلــو تكوّنــت �لكتلــة �لهو�ئيّــة فــي منطقــة قاّريـّـة �أطلــق عليهــا �لكتلــة �لجافـّـة، بينمــا لــو تكوّنــت فــي منطقــة رطبــة �أو 

فــوق �لمحيطــات فســُيطَلق عليهــا �ســم كتلــة رطبــة.

النت�ج�ت:  �لتعرّف على مفهوم �لكتل �لهو�ئيّة و�أنو�عها.
المشكلة:

كيف تتاأثّر �لكتل �لهو�ئيّة بالمنطقة �لتي تتشّكل عندها؟
الفرضي�ت:

1- �لكتل �لهو�ئيّة ل� تتاأثّر بالمناطق �لتي تتشّكل عندها.

2- �لكتل �لهو�ئيّة تتاأثّر بحر�رة �لمناطق �لتي تتشّكل عندها.

3- �لكتل �لهو�ئيّة تتاأثّر بحر�رة ورطوبة �لمناطق �لتي تتشّكل عندها.

التقييم:

نتيجة النش�ط: 

عندمــا يبقــى �لهــو�ء فــوق مســاحة معيّنــة مــن 

ــه يكتســب  ــة فاإنّ ــرة كافي �ل�أرض �أو �لبحــر لفت

ــة وخو�صهــا،  صفــات تلــك �لمنطقــة �لطبيعيّ

ــح  ــذي �أصب ــى �لهــو�ء �لمذكــور �ل ــق عل وُيطل

�رتفــاع  كّل  عنــد  خو�ّصــه  فــي  متجانســاً 

�ســم كتلــة هو�ئيّــة متجانســة فــي خو�صهــا 

هــذه  علــى  ويطلــق  �لمكتســبة،  �لجديــدة 

�لمنطقــة �ســم مصــدر �لكتلــة �لهو�ئيّــة.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يفّسر �أي منهما فّسر سبب �لشعور ببرودة ورطوبة �لهو�ء ــو�ء  ــرودة �له ــبب �لشــعور بب ــر س فّس

فقــط

�لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=SnHR75Sei_Y

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة هواء منعش )الكتل الهوائّية(.
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ــة: هــي �لحــّد �لفاصــل بيــن كتلتيــن هو�ئيّتيــن مختلفتيــن فــي �لصفــات عــن بعضهمــا بعضــاً مــن حيــث  المقّدمــة: �لجبهــة �لهو�ئيّ

ــة �لمختلفــة عــن بضعهــا بعضــاً.   ــة هــو �لكتــل �لهو�ئيّ �لحــر�رة و �لرطوبــة؛ �أي �أّن �أســاس تكــوُّن �لجبهــات �لهو�ئيّ

وهناك �أربعة �أنو�ع للجبهات �لهو�ئيّة:

 - �لجبهة �لهو�ئيّة �لبارّدة.

- �لجبهة �لهو�ئيّة �لد�فئة.

- �لجبهة �لهو�ئيّة �لثابتة.

النت�ج�ت:  �لتعرّف على مفهوم �لجبهات �لهو�ئيّة و�أنو�عها.
المشكلة:

 كيف تتكوّن �لجبهات �لهو�ئيّة ؟
الفرضي�ت:

1- عند �لتقاء كتلتين هو�ئيّتين متجانستين في صفاتهما.

2-  عند �لتقاء كتلتين هو�ئيّتين مختلفتين في صفاتهما.

3- بسبب تشكُّل �لسحب في طبقات �لجو �لعليا.

ثر�ء: ماذ� تعرف عن رياح �لخماسين؟ �ل�إ
ريــاح �لخماســين هــي ريــاح فصليـّـة جافـّـة وحــارّة، وتكــون قادمــة مــن �لصحــر�ء �لكبــرى محّملــة بالرمــال و�ل�أتربــة و�لغبــار باتّجــاه مصــر 
وبــلاد �لشــام، وهــذه �لريــاح ســريعة جــّد�ً، فقــد تصــل ســرعة هــذه �لريــاح �إلــى ١٤٠ كم/�لســاعة؛ مــا تــؤّدي �إلــى �رتفــاع ســريع فــي 
درجــات �لحــر�رة. وتتشــّكل ريــاح �لخماســين بســبب �ل�نخفــاض فــي �لضغــط �لجــوّي فــي �لصحــر�ء �لكبــرى وشــمال �إفريقيــا؛ وذلــك 
بســبب �ل�رتفــاع فــي درجــة حر�رتهــا مقارنــة مــع ميــاه �لبحــر �ل�أبيــض �لمتوّســط �لتــي تصبــح بــاردة بعــد فصــل �لشــتاء، فتــؤّدي هــذه 

�لمنخفضــات �إلــى دفــع ريــاح مغبــرّة وحــارّة  قادمــة مــن �لصحــر�ء �لكبــرى.
تُســّمى ريــاح �لخماســين بهــذ� �ل�ســم ل�أنّهــا َتنُشــط بعــد خمســين يومــاً مــن حلــول فصــل �لربيــع؛ �أي َتنُشــط فــي شــهر نيســان، وهــي 
تعــرف بهــذ� �ل�ســم �أي باســم ريــاح �لخماســين فــي منطقــة بــلاد �لشــام، ولهــا �أســماء عديــدة �أخــرى متد�ولــة فــي �لمنطقــة �لعربيــة، 

فُتســّمى فــي دول �لخليــج �لعربــي و�لعــر�ق ريــاح �لطــوز، وتُســّمى فــي بــلاد �لســود�ن ريــاح �لقبلــي.

التقييم:

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يفّسر �أّي منهما فّسر نوعين من �لجبهات �لهو�ئيّة �لهو�ئيّــة  �لجبهــات  �أنــو�ع  فّســر 

ث لثــلا �

�لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=MS2IdmS-LZg

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةالجبه�ت الهوائّية 
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المقّدمــة: �لممطــار هــو �أد�ة يســتخدمها علمــاء �ل�أرصــاد لجمــع �ل�أمطــار وقيــاس مقــد�ر هطولهــا خــلال فتــرة زمنيــة معيّنــة، ويقــاس 

مقــد�ر �لهطــول بالمليمتــر.

النت�ج�ت: صنع مقياس للاأمطار.
المشكلة:

كيف نصنع مقياساً للمطر؟
الفرضي�ت:

1- باستخد�م مخبار مدرّج.

2- باستخد�م مخبار مدرّج وقمع.

3-  باستخد�م قمع ووعاء.

ــه، �لخليــل،  ــة: نابلــس، ر�م �لل ــر�ء: مــا معــّدل �ل�أمطــار فــي �لمــدن �لفلســطينيّة �ل�آتي ث �ل�إ
�أريحــا، رفــح؟

 660 ملم، 615 ملم، 596 ملم، 166 ملم، 281 ملم على �لترتيب.

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=i_E4SlV_xKI      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يصنع مقياساً للمطر صنع مقياساً للمطر صنع مقياساً متقناً للمطر �لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

يمكــن عمــل مقيــاس للمطر باســتخد�م 

مخبــار مــدرّج وقمع.

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةمقي�س ال�أمط�ر )الممط�ر(    
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الجزء الث�ني
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المقّدمــة: �لتفاعــل �لكيميائــّي: هــو تغيّــر�ت فــي ترتيــب ذّر�ت 

نتــاج مــو�ّد جديــدة مختلفــة فــي صفاتهــا  �لمــو�ّد �لمتفاعلــة، ل�إ
�لكيميائيّــة و�لفيزيائيّــة، ويتضّمــن تكســير رو�بــط �لمــو�ّد �لمتفاعلــة، 
�إعــادة تكوينهــا فــي �لمــو�ّد �لناتجــة، وُيعبّــر عنــه بمعادلــة كيميائيّــة  و

ــة.. موزون
النت�ج�ت: �لتعرّف على مفهوم �لتفاعل �لكيميائّي.

المشكلة:
كيف يحدث �لتفاعل �لكيميائّي؟

الفرضي�ت:

1- عند �ختلاط مو�ّد مختلفة معاً.

نتاج مو�ّد جديدة. 2- عند حصول تغيّر�ت في ترتيب ذّر�ت �لمو�ّد �لمتفاعلة، ل�إ

3- عندما يتغيّر ترتيب ذّر�ت �لمو�ّد �لمتفاعلة، و�حتفاظها بخو�صها في �لمو�ّد �لناتجة.

ثراء: ال�إ

�كتب معادلة كيميائيّة موزونة ل�حتر�ق غاز �لميثان.
      معادلة لفظيّة:      طاقة + ماء + ثاني �أكسيد �لكربون  �أكسجسن + ميثان  

CH
4
 + O

2
   CO

2
 + H

2
O  + معادلة رمزيّة:              طاقة      

CH
4
 + 2 O

2
  CO

2
 + 2 H

2
O  + معادلة موزونة:             طاقة     

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=WTR0eJV5s3M      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

كتب معادلة �لتفاعل �للفظيّة كتب معادلة �لتفاعل دون وزنها كتب معادلة �لتفاعل �لموزونة �لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

يحدث �لتفاعل �لكيميائّي عند
حصول تغيّر�ت في ترتيب ذّر�ت �لمو�ّد 

نتاج مو�ّد جديدة. �لمتفاعلة، ل�إ

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة التف�عل الكيمي�ئّي  
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المقّدمــة:  للدل�لــة علــى حــدوث تفاعــل توجــد دل�ل�ت عــّدة ، منهــا: تغيّــر 

لــون �لوســط، �أو تغيّــر حر�رتــه نــزول�ً �أو �رتفاعــاً، �أو �نبعــاث ر�ئحــة، �أو خــروج 
غــاز، �أو وجــود ر�ســب.

حــر�رة  )�إنتــاج  �لكيميائــّي  �لتفاعــل  دل�ل�ت  علــى  �لتعــرّف  النت�جــ�ت:  
غــاز(. وتصاعــد 

المشكلة:
ماذ� تتوقّع �أن يحدث عند تفاعل �لفلّز�ت مع �لحموض؟

الفرضي�ت:

1- تصاعد غاز.
2- �رتفاع �لحر�رة وتصاعد غاز.

3- �نخفاض �لحر�رة وتصاعد غاز.

ثراء: ال�إ
�كتب معادلة �لتفاعل �لموزونة، لتفاعل �ل�ألمنيوم مع حمض �لهيدروكلوربك.

6HCl+2Al  2AlCl
3
+3H

2

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=YwL6UAMsh2w

https://www.youtube.com/watch?v=RLav9qinCM4

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

كتب �لتفاعل �للفظيّة معادلة كتب معادلة �لتفاعل دون وزنها كتب معادلة �لتفاعل �لموزونة �لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

عند تفاعل �لفلّز�ت مع �لحموض 
ملح  وينتج  �لهيدروجين  غاز  يتصاعد 

�لفلز وحر�رة.

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دق�ئقحرارة تنتج وغ�ز يتص�عد.
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ــة تشــكُّل جســم صلــب فــي  ــاء هــو عمليّ المقّدمــة:  �لترســيب فــي �لكيمي

محلــول مــن خــلال تفاعــل كيميائــّي. عندمــا يحــدث �لتفاعــل فــي محلــول 
لبــة �لمتشــّكلة تُعــرف باســم �لر�ســب، ويحــدث  ســائل فــاإّن �لمــاّدة �لصُّ
حــلال �لمــزدوج، وســبب �لترســيب هــو �أّن  �لترســيب فــي تفاعــلات �ل�إ

ــان فــي �لمــاء.. ــة �لذوب �لمــاّدة �لر�ســبة قليل
النت�ج�ت: �لتعرّف على دل�ل�ت �لتفاعل �لكيميائّي )تشكُّل ر�سب(.

المشكلة:
ماذ� تتوقع �أن يحدث عند �إضافة بضع قطر�ت من محلول نيتر�ت �لفضة 

�إلى محلول من ملح �لطعام؟
الفرضي�ت:

1- تصاعد غاز.

2- تشكُّل ر�سب �أبيض.

3- تغيُّر لون قطعة �لخبز.

ثراء: ال�إ
 �كتب معادلة �لتفاعل �لموزونة في �لنشاط �لسابق؟

NaCl+AgNO
3
  AgCl

)s(
 +NaNO

3

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=WZpev-UYfJ4

https://www.youtube.com/watch?v=JUl0reQVLpw

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج حصــل علــى ر�ســب، ولــم يكتــب معادلــة 

تكّونه

حصل على ر�سب، وكتب

  معادلة تكوّنه

�لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

محلول  من  قطر�ت  بضع  �إضافة  عند 
ملح  من  محلول  �إلى  �لفّضة  نيتر�ت 

�لطعام يتشّكل ر�سب �أبيض.

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةتشكُّل راسب    
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المقّدمــة:  تُســتخدم �لكو�شــف فــي �لكيميــاء للكشــف عــن �لمــاّدة �إذ� مــا كانــت حمضــاً �أم قاعــدة، فعنــد �إضافــة �لكاشــف �إلــى 
حمــض �أو قاعــدة يتخــذ �لكاشــف لونــاً معيّنــاً ومميّــز�ً.

وفي حياتنا �ليوميّة هناك �لعديد من �لمو�ّد �لمنزليّة وبعض �ل�أطعمة �لغذ�ئيّة 
هي حموض �أو قو�عد �أو �أملاحهما، وهناك �أيضاً �لكثير من �لكو�شف 
�لكيميائيّة �لطبيعيّة �لتي يمكن �ستخلاصها من بعض �لنباتات، مثل: ) 
�لبنجر ، �لعنب �لبرّي، �لجزر، �لكرز، �لبصل �ل�أحمر، �لفر�ولة، �لعنب 

�ل�أحمر �ل�أرجو�نّي، �لكركم ، قشور �لتفاح، �لملفوف �ل�أحمر ( ..
النت�جــ�ت:  تحضيــر كاشــف طبيعــّي، و�لتعــرّف علــى تاأثيــر �لحمــوض 

و�لقو�عــد عليــه.
المشكلة:

 ماذ� تتوقّع �أن يحدث عند �إضافة بضع قطر�ت من محلول �لملفوف �ل�أحمر �إلى 
حمض �أو قاعدة؟

الفرضي�ت:

1- يتغيّر لون كّل من �لحمض و�لقاعدة �إلى �للون �ل�أحمر.

2- يتغيّر لون �لحمض للاأحمر بينما �لقاعدة للاأخضر.

3- يتغيّر لون �لقاعدة للاأحمر بينما �لحمض للاأخضر.

ثراء: ال�إ
 ما �ستخد�مات �لكو�شف في حياتنا؟

تُستخدم �لكو�شف للكشف عن وجود مركبات محّددة في �لمحاليل �لكيميائيّة، ولكّل مرّكب كو�شفه �لخاّصة، وبعض �لكو�شف 
تُستخدم بصفة عاّمة للكشف عن نوع �لوسط �لكيميائّي �لذي يتّم فيه �لتفاعل، هل هو حمضّي �أم وسط  قاعدّي.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=rBfX7-Hje6Y

https://www.youtube.com/watch?v=QmMCtZwn1HA

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج حصل على �للون �ل�أحمر في �لحمض   فــي  �ل�أحمــر  �للــون  حصــل علــى 

�لحمــض، و�ل�أخضــر فــي �لقاعــدة

�لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

محلول  من  قطر�ت  بضع  �إضافة  عند 
�لملفوف �ل�أحمر �إلى حمض �أو قاعدة 
بينما  للاأحمر  �لحمض  لون  يتغيّر 

�لقاعدة للاأخضر.

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةتغيُّر لون ك�شف طبيعّي 
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ــر  ــّي، تُغيّ ــار �لكهربائ ــة للتيّ ــي �أّن محاليلهــا موصل ــز ف ــة �لرئيســة، وتتميّ ــات �لكيميائيّ ــو�ع �لمركَّب ــن �أن ــّد �لحمــوض م ــة:   تُع المقّدم

لــون ورقــة دّو�ر �لشــمس مــن �ل�أزرق �إلــى �ل�أحمــر، وتتفاعــل مــع �لفلــّز�ت بقــوّة، وتنتــج عــن تفاعلهــا طاقــة حر�ريّــة، و�إطــلاق غــاز 
�لهيدروجيــن. تتفاعــل مــع �لكربونــات، وينتــج عــن تفاعلهــا مــاء، وملــح، 

ــة للجلــد، طعمهــا حمضــّي ل�ذع. وغــاز ثانــي �أكســيد �لكربــون. كاوي

النت�ج�ت:  خو�ّص �لحموض )�أثر �لحموض على ورق دّو�ر �لشمس(.
المشكلة:

ماذ� تتوقّع �أن يحدث عند �إضافة بضع قطر�ت من محلول حمضّي لورقة 
دّو�ر �لشمس �لزرقاء؟

الفرضي�ت:

1- يتغيّر لون �لورقة �إلى �للون �ل�أحمر .

2- يتغيّر لون �لورقة �إلى �للون �ل�أخضر.

3- يبقى لون �لورقة كما هو �أزرق.

ثراء: ال�إ
 كيف يتّم تحضير كاشف دّو�ر �لشمس؟

تحضير �أور�ق تبّاع �لشمس �لزرقاء: ) يذ�ب ٥غم من ماّدة دّو�ر �لشمس في ٣٠ مل 
من �لماء �لمقطّر، تضاف قطرتان �أو ثلاث من محلول هيدروكسيد �لصوديوم، نغمس 

�أور�ق �لترشيح في �لمحلول ثّم ُيجّفف(.
في  كما  �لشمس  تبّاع  محلول  تحضير  �لحمر�ء:)  �لشمس  تبّاع  �أور�ق  تحضير 
�لفقرة �ل�أّولى، نضيف �إلى محلول تبّاع �لشمس قطرة و�حدة من حمض �لكبريتيك 

�لمخّفف، تُغمس �أور�ق �لترشيح في �لمحلول ثّم ُيجّفف(.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=sXWwZqW7yXY

https://www.youtube.com/watch?v=v_Jm8DjNRbg

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج حصل على �للون �ل�أحمر في �لحمض  فــي  �ل�أحمــر  �للــون  حصــل علــى 

�لليمــون  وفــي  �لحمــض 

�لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

محلول  من  قطر�ت  بضع  �إضافة  عند 
�لزرقاء،  �لشمس  دّو�ر  لورقة  حمضّي 

يتغيّر لون �لورقة �إلى �للون �ل�أحمر .

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة اأثر الحموض على ورق دّوار الشمس   
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المقّدمــة:   �لحمــوض هــي مرّكبــات كيميائيّــة تعطــي �أيــون �لهيدوجين عند تحلّلهــا في �لماء، و�لتي ُيرمز لها .+H بذّر�ت هيدروجين 
ذ�ت شحنة موجبة.

النت�ج�ت:  �لتعرُّف على خو�ص �لحموض )توصيل �لحموض للتيّار �لكهربائّي(.
المشكلة:

ماذ� تتوقّع �أن تكون موصليّة �لحموض للتيّار �لكهربائّي؟
الفرضي�ت:

1- موصلة.

2- غير موصلة.

3- شبه موصلة.

ثراء: ال�إ
لماذ� توصل �لحموض �لتيّار �لكهربائّي؟

بسب قدرة �لحموض على �لتاأيُّن )�إنتاج �أيونات موجبة وسالبة(، وحركة هذه �ل�أيونات في �لمحلول نحو �لقطب �لسالب و�لموجب، 
وتعمل على توصيل �لتيّار �لكهربائّي.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=XqdbX0qZ9G0

https://www.youtube.com/watch?v=we9Z4IlwDsg

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج حصل على �إضاءة في �لمصباح حصــل علــى �إضــاءة فــي �لمصبــاح، 

وفّســر ســبب ذلــك

�لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

جميع �لحموض موصلة للتيّار 
�لكهربائّي.

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةتوصيل الحموض للتّي�ر الكهرب�ئّي     
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ــذ� ُينصــح بعــدم طهــي �لمــو�ّد  ــن؛ ل ــف منتجــة غــاز �لهيدروجي ــك �لمخّف ــّز�ت مــع حمــض �لهيدروكلوري ــة:  تتفاعــل �لفل المقّدم
�لغذ�ئيّــة �لتــي تحــوي حمــوض فــي �أوعيــة مــن �ل�ألمنيــوم، لتجنُّــب تفاعــل �ل�ألمنيــوم مــع �لحمــوض �لموجــودة فــي �لمــو�ّد �لغذ�ئيّــة.

النت�ج�ت:  �إنتاج غاز �لهيدروجين من تفاعل �لحموض مع �لفلّز�ت.
المشكلة:

ماذ� تتوقّع �أن يحدث عند �إضافة حمض �لهيدروكلوريك �لمخّفف �إلى 
قطعة من �لمغنيسيوم ؟

الفرضي�ت:

1- َينتج لهب .

2- َينتج ر�سب.

3- َينتج غاز.

ثراء: ال�إ
ما �ستخد�مات غاز �لهيدروجين؟

ُيعّد غاز �لهيدروجين من �لغاز�ت �لمهّمة، حيث يدخل في عدد كبير من �لصناعات �لكيميائيّة و�لنفطيّة، مثل: صناعة �ل�أمونيا، 
وعمليّات تصنيع �لوقود �ل�أحفورّي، وعمليّات �لهدرجة. وُيعّد �لهيدروجين عامل �ختز�ل 
للعناصر �لمعدنيّة من خاماتها، وُيستخدم في �لعديد من �لتطبيقات �لفيزيائيّة و�لهندسيّة، 
حيث يتّم �ستخد�مه غاز�ً و�قياً �أثناء عمليّة �للحام، وُيستخدم في �لتبريد �لعميق، مثل 
تبريد �لمولد�ت �لتوربينيّة؛ وذلك بسبب لزوجته �لقليلة. ُيستخدم غاز �لهيدروجين مع 
غاز �لنيتروجين للكشف عن �لتسرّب �لدقيق �لحاصل في محطّات توليد �لطاقة، وفي 

�لصناعات �لمتعّددة. يمكن �ستخد�م �لهيدروجين مصدر�ً بديلاً للطاقة.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=vzmaIFKPCqc

https://www.youtube.com/watch?v=SiKd102fUnw

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج حصل على غاز �لهيدروجين �لهيدروجيــن،  غــاز  علــى  حصــل 

�لموزونــة تكوينــه  معادلــة  وكتــَب 

�لنتائج

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

عند �إضافة حمض �لهيدروكلوريك
 �لمخّفف �إلى قطعة من �لمغنيسيوم

 ينتج غاز �لهيدروجين.

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةانطلاق غ�ز الهيدروجين       
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المقّدمــة:  �لقو�عــد مرّكبــات تــذوب فــي �لمــاء، وتتفــّكك لُتطلــق �أيونــات �لهيدروكســيد - OHولهــا خــو�ّص مشــتركة، منهــا: �أّن 
ــون �ل�أزرق. ــر لــون ورقــة دّو�ر �لشــمس �لحمــر�ء للّ ــار �لكهربائــّي، وتُغيّ ملمســها صابونــّي، ومحاليهــا موصلــة للتيّ

النت�ج�ت: �لتعرُّف على �أثر �لقو�عد في ورق دّو�ر �لشمس.
المشكلة:

هل يغيّر �لوسط �لقاعدّي لون ورق دّو�ر �لشمس؟
الفرضي�ت:

1- ل� يتاأثّر لون ورق دّو�ر �لشمس بالوسط �لقاعدّي.
2-  يتحوّل لون ورق دّو�ر �لشمس من �ل�أحمر �إلى �ل�أزرق في �لوسط �لقاعدّي.
3- يتحوّل لون ورق دّو�ر �لشمس من �ل�أزرق �إلى �ل�أحمر في �لوسط �لقاعدّي.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. - �ل�إ
- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
هل يمكن �ستبد�ل ورق دّو�ر �لشمس بكاشف طبيعّي؟ 

هناك �لعديد من �لكو�شف �لطبيعيّة �لتي يمكن تحضيرها، ومنها �لملفوف �ل�أحمر.

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=sXWwZqW7yXY      رو�بط �إلكترونيّة:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

�ل�أزرق  - يحافظ ورق دّو�ر �لشمس 
على لونه في �لوسط �لقاعدّي.

دّو�ر  كاشف  لون  �لقو�عد  -تُغيِّر 
�لشمس �ل�أحمر �إلى �للون �ل�أزرق.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقة اأثر القواعد على ورقة دّوار الشمس     



115

ــن فــي �لمذيــب،  وبذلــك تكــون لهــا �لقــدرة  ــة مــن مــاّدة مذ�بــة لهــا �لمقــدرة علــى �لتاأيُّ المقّدمــة: تتكــوّن �لمحاليــل �ل�ألكتروليتيّ
�إذ� ُوضعــت �لقو�عــد فــي محلــول مائــّي فاإنّهــا تتاأيـّـن، وهــذ� يغيـّـر مــن قــدرة �لمحلــول علــى توصيــل  علــى توصيــل �لتيّــار �لكهربائــّي، و

�لتيّــار �لكهربائــّي.   
ل �إلى �أّن محاليل �لقو�عد توصل �لتيّار �لكهربائّي. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:
هل محاليل �لقو�عد توصل �لتيّار �لكهربائّي ؟

الفرضي�ت:

 1- محاليل �لقو�عد توصل �لتيّار �لكهربائّي.

2-  محاليل �لقو�عد ل� توصل �لتيّار �لكهربائّي.
اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
جابة عن �أسئلة �لنشاط. - �ل�إ

- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
هل تتفاوت محاليل �لقو�عد في قدرتها على توصيل �لتيّار �لكهربائّي؟

تتفــاوت محاليــل �لقو�عــد فــي توصيلهــا للتيّــار �لكهربائــّي، فمثــلا محلــول هيدروكســيد 
ــاً فــي �لمحلــول،  ــن كليّ ــار �لكهربائــّي؛ ل�أّن جزيئاتــه تتاأيّ ــد للتيّ �لصوديــوم موصــل جيّ
ــار �لكهربائــّي؛ ل�أّن  بينمــا محلــول هيدروكســيد �ل�أمونيــوم �أقــّل قــدرة فــي توصيــل �لتيّ

جزيئاتــه تتاأيّــن جزئيّــاً فــي �لمحلــول.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

- تتاأيّن �لقو�عد �لكيميائيّة في �لماء. 
- محاليل �لقو�عد توصل �لتيّار �لكهربائّي.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

https://www.youtube.com/watch?v=FjXfDm7-NJg      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقةتوصيل القواعد للتّي�ر  الكهرب�ئّي 
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المقّدمــة: �لملــح هــو مركــب كيميائــّي ينتــج مــن تفاعــل حمــض وقاعــدة، حيــث ينتــج مــن �تّحــاد �لشــّق �لموجــب مــن �لقاعــدة 
مــع �لشــّق �لســالب مــن �لحمــض، وتعتمــد خــو�ّص �لملــح علــى �لحمــض و�لقاعــدة �للذيــن تكــوّن منهمــا �لملــح.

النت�ج�ت: تحضير ملح من تفاعل �لتعادل. 
المشكلة:

كيف يتّم تحضير �لملح في �لمختبر؟
الفرضي�ت:

- �لملح ماّدة تتو�جد في �لطبيعة ول� يمكن تحضيرها في �لمختبر.
- يتّم تحضير �لملح في �لمختبر بوساطة �لتفاعل �لكيميائّي.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
	 وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 	 �ل�إ
	 مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

	 مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
 �كتب معادلة �لتفاعل بين حمض �لكبريتك  وهيدروكسيد �لباريوم:
Ba)OH(

2
+ H

2
SO

4
  BaSO

4
+H

2
O

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

نتيجة النش�ط: 

عند تفاعل حمض قوّي مع قاعدة قّويّة
 ينتج ملح وماء.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

https://www.youtube.com/watch?v=7fiE6wfpxVs      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقةتكون ال�أملاح 
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ــج مــن تفاعــل �لعناصــر  ــة تنت ــى �أكاســيد حمضيّ ــة:  تتكــوّن �ل�أكاســيد مــن تفاعــل �لعناصــر مــع �ل�أكســجين، وتُقســم �إل المقّدم
�للافلّزيـّـة مــع �ل�أكســجين، و�أكاســيد قاعديـّـة تنتــج مــن تفاعــل �لعناصــر �لفلّزيـّـة 
ــة للاأكســجين.  ــى �لســالبيّة �لعالي ــود تكــوُّن �ل�أكاســيد �إل ــع �ل�أكســجين، ويع م
نتــاج �ل�أحمــاض.  مــكان �ســتخد�مها ل�إ وللاأكاســيد �أهّميّــة خاّصــة، ل�أنّــه بال�إ
ولكــن بعــض �ل�أكاســيد، مثــل: ثانــي �أكســيد �لكبريــت و�أكاســيد �لنيتروجيــن، 
�لتــي تنبعــث مــن عــو�دم �لســيار�ت و�لمصانــع تعمــل علــى تلُّــوث �لهــو�ء �لجــوّي، 

وتُســهم فــي تكــوُّن �لمطــر �لحمضــّي. .
النت�ج�ت: تكوُّن �أكسيد �لكبريت من تفاعل �لكبريت  مع �ل�أكسجين. 

المشكلة:
ماذ� يحدث عند تسخين �لكبريت؟

الفرضي�ت:

- ينصهر �لكبريت. 
-  يتفاعل �لكبريت مع �ل�أكسجين لينتج �أكسيد �لكبريت.

-  يتبّخر �لكبريت. 
اإرف�قه ب�لتقرير:  تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1.  تطبيق خطو�ت �لنشاط، ووصف �لمشاهد�ت وتسجيلها.
2.  مقارنة �لنتائج �لتي حصلو� عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3.  مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

 1( �كتب معادلة كيميائيّة موزونة لتفاعل �لكبريت و�ل�أكسجين.
 S + O

2
  SO

2
معادلة رمزيّة:               

 2( كيف ينتج �لمطر �لحمضّي؟
NO( �لمنبعثة في �لغلاف �لجوّي 

X
SO(، و�أكاسيد �لنيتروجين )

2
تنتج �ل�أمطار �لحمضيّة عندما ينتقل غاز ثاني �أكسيد �لكبريت )

�ل�أخرى،  �لكيميائيّة  و�لمو�ّد  و�لماء،  �ل�أكسجين،  �لنيتروجين مع  و�أكسيد  �لكبريت  �أكسيد  ثاني  ويتفاعل  �لهو�ئيّة،  �لتيّار�ت  بفعل 
لتشكيل �ل�أحماض �لكبريتيّة و�لنيتريّة �لتي تختلط مع �لماء.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

 تفاعلhttps://www.youtube.com/watch?v=K4DWEuP5SVE      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

ينتج  �ل�أكسجين  مع  �لكبريت  تفاعل 
�لكبريت، وهو مرّكب  �أكسيد  ثاني  عنه 
حمضّي؛ ل�أنّه يحوّل ورقة دّو�ر �لشمس 

�لزرقاء �إلى حمر�ء.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

كتَب معادلة �لتفاعل �للفظيّة كتب معادلة �لتفاعل دون وزنها كتَب معادلة �لتفاعل �لموزونة �لنتائج

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةال�ك�سيد
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المقّدمــة:  تنتقــل بعــض �لموجــات فــي �ل�أوســاط �لماّديـّـة، وتُســّمى �لموجــات �لميكانيكيـّـة، حيــث تنتقــل �لموجــات وتنقــل �لطاقــة 
مــن مــكان �إلــى �آخــر دون �إز�حــة جزيئــات �لوســط بشــكل د�ئــم؛ �أي �أنـّـه ل� تنتقــل 
ــة كتلــة مــع �نتقــال �لموجــة، ولكــّن جزيئــات �لوســط تتحــرّك بشــكل متعامــد  �أيّ
ــاء  ــات بالم ــف موج ــت، وتُصنَّ ــع ثاب ــول موق ــة ح ــة �لموج ــاه حرك ــو�ٍز ل�تّج �أو م
ــاه  ــات �لوســط تتحــرّك بشــكل متعامــد ل�تّج بالموجــات �لمســتعرضة؛ ل�أّن جزيئ

حركــة �لموجــة.
ل �إلى تصنيف موجات �لماء. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:
ماذ� يحدث عند �إحد�ث �ضطر�ب في حوض ماء؟

الفرضي�ت:

- �ل�ضطّر�ب يبقى مكانه ول� ينتشر.
�لوسط بشكل  �ل�ضطّر�ب وتتكوّن موجة، بحيث تتحرّك جزيئات  ينتشر   -

متعامد ل�تّجاه حركة �لموجة حول موقع �ل�ضطّر�ب.
�لوسط بشكل  �ل�ضطّر�ب وتتكوّن موجة، بحيث تتحرّك جزيئات  ينتشر   -

مو�ٍز ل�تّجاه حركة �لموجة حول موقع �ل�ضطّر�ب.
اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

هل تستمّر موجات �لماء بال�نتشار؟
�إّن موجات �لماء خلال �نتشارها تنقل �لطاقة من مكان �إلى �آخر، وخلال هذ� �ل�نتشار تفقد �لموجة طاقتها بالتدريج �إلى �أن تتلاشى.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=VLGY9RE0b4M

https://www.youtube.com/watch?v=6oVcjqkqlIQ

نتيجة النش�ط: 

- تنتشر �لموجات حول موضع �ل�ضطّر�ب.
متعامد  بشكل  �لماء  جزيئات  تتحرّك    -
ل�تّجاه حركة �لموجة حول موقع �ل�ضطّر�ب.
موجات  باأنّها  �لماء  موجات  تُصنَّف   -

مستعرضة.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دق�ئقموجة م�ئّية مستعرضة
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المقّدمــة:  تنتقــل �لموجــة فــي حبــل �إذ� حــدث فيــه �ضطـّـر�ب، وتقــوم �أجــز�ء �لحبــل بنقــل هــذ� �ل�ضطـّـر�ب �إلــى �ل�أجــز�ء �لمجــاورة، 
ــاإّن  ــاً ف ــاه �نتشــار �لموجــة �أفقيّ ــى و�ل�أســفل بينمــا �تّج ــى �ل�أعل ــل تكــون �إل ــات �لحب ــل، ول�أّن حركــة جزيئ ــي �لحب فتنتشــر �لموجــة ف

موجــات �لحبــل تُصنَّــف باأنّهــا موجــات مســتعرضة. 
ل �إلى تصنيف �لموجات �لمنتشرة في حبل. النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:

ماذ� يحدث عند �إحد�ث �ضطّر�ب في حبل ؟
الفرضي�ت:

ال�ضّطراب يبقى مك�نه ول� ينتشر.

�لحبل  تتحرّك جزيئات  �ل�ضطّر�ب وتتكوّن موجة، بحيث  ينتشر   -

بشكل متعامد ل�تّجاه حركة �لموجة حول موقع �ل�ضطّر�ب.

- ينتشر �ل�ضطّر�ب وتتكوّن موجة، بحيث تتحرّك جزيئات �لحبل بشكل مو�ٍز ل�تّجاه حركة �لموجة حول موقع �ل�ضطّر�ب

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �ل�أسئلة في �لنشاط. - �ل�إ

- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=VLGY9RE0b4M      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

- تنتشر �لموجات حول موضع �ل�ضطّر�ب.

-تتحرّك جزيئات �لحبل بشكل متعامد ل�تّجاه 

حركة �لموجة حول موقع �ل�ضطّر�ب.

موجات  باأنّها  �لحبل  موجات  تُصنَّف   -

مستعرضة.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

حركة �لموجة    

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دق�ئقحبل يتراقص
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المقّدمــة:  تنتقــل �لموجــة فــي نابــض �إذ� حــدث فيــه �ضطـّـر�ب، وتقــوم �أجــز�ء �لنابــض بنقــل هــذ� �ل�ضطـّـر�ب �إلــى �ل�أجــز�ء �لمجــاورة  
فتنتشــر �لموجــة فــي �لنابــض، فاأحيانــاً تكــون حركــة جزيئــات �لنابــض بنفــس �تّجــاه  �نتشــار �لموجــة فيــه، فُتصنَّــف هــذه �لموجــات 

ضمــن �لموجــات �لطوليّــة. 
ل �إلى �أّن بعض �ل�أمو�ج �لمنتشرة في نابض تُصنَّف باأنّها طوليّة.  النت�ج�ت: �لتوصُّ

المشكلة:

ماذ� يحدث عند �إحد�ث تضاُغط، �أو تخلُخل في طرف نابض عندما يكون طرفه �ل�آخر مثبّتاً؟
الفرضي�ت:

- �ل�ضطّر�ب يبقى مكانه ول� ينتشر.

- ينتشر �ل�ضطّر�ب وتتكوّن موجة، بحيث تتحرّك جزيئات �لنابض 

بشكل متعامد ل�تّجاه حركة �لموجة حول موقع �ل�ضطّر�ب.

- ينتشر �ل�ضطّر�ب وتتكوّن موجة، بحيث تتحرّك جزيئات �لنابض 

بشكل مو�ٍز ل�تّجاه حركة �لموجة حول موقع �ل�ضطّر�ب.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1. وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط

2. مقارنة و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

هل يمكن �أن تكون موجات �لنابض مستعرضة؟

�إلى �أسفل، بينما طرفه �ل�آخر ثابت فاإّن موجة تنشاأ يكون فيها �تّجاه حركة جزيئات �لنابض  عند هزَّ �لنابض من جهة �إلى �أعلى و

عموديّاً على �نتشارها، وتُصنَّف هذه �لموجة باأنّها مستعرضة.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=H2-vPxP7Rs0

https://www.youtube.com/watch?v=HkrF37PAQqE

نتيجة النش�ط: 

- تنتشر �لموجات. 

-تتحرّك جزيئات �لنابض بشكل مو�ٍز ل�تّجاه 

�نتشار �لموجة.

-تُصنَّف موجات �لنابض باأنّها موجات

 طوليّة.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دق�ئقالموجة الطولّية في ن�بض   
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المقّدمــة: عندمــا ُيصــِدر جســٌم مــا صوتــاً فاإنـّـه يهتــّز؛ مــا يــؤّدي �إلــى تحــرُّك �لوســط �لمحيــط بــه وهــو �لهــو�ء، فيــؤّدي ذلــك �إلــى 

ــر�ً  ــن مناطــق فــي �لهــو�ء تحتــوي عــدد�ً كبي ــؤّدي �إلــى تكوي ــّم �بتعادهــا؛ مــا ي ــى بعــض، ومــن ث ــات �لهــو�ء بعضهــا �إل تقــارب جزيئ

مــن �لجزيئــات تُســّمى تضاغطــات، ومناطــق �أخــرى تحتــوي عــدد�ً قليــلاً مــن �لجزيئــات تُســّمى تخلخــلات، تنتقــل �لتضاغطــات 

ــة. و�لتخلخــلات عبــر �لهــو�ء حاملــة معهــا �لطاقــة �لصوتيّ

�إلى �لخلف تهتّز فقط، فالصوت ل� يحرّك جزيئات �لهو�ء من مكان �إلى �آخر. وكّل منطقة من �لهو�ء تتحرّك �إلى �ل�أمام و

ل �إلى �أّن �ل�هتز�ز يولّد صوتاً. النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

هل ُيشترَط حدوث �ل�هتز�ز لتوليد �لصوت؟
الفرضي�ت:

- حدوث �ل�هتز�ز هو شرط لتوليد �لصوت.

- يمكن توليد �لصوت دون حدوث �هتز�ز.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �ل�أسئلة في �لنشاط. - �ل�إ

- مقارنة �لملحوظات و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=SHNXazjC9hs      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

ينشاأ �لصوت نتيجة �هتز�ز �ل�أجسام.

السلوك اأو المه�رةالرقم

التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة ال�هتزاز يولّد صوتً�  
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المقّدمــة: يحتــاج �لصــوت �إلــى وســٍط ناقــل لينتقــل عبــره. هــذ� يعنــي ببســاطٍة �أنّــه 

�إن �أردنــا ســماع �لصــوت يجــب �أن يكــون هنــاك شــيء لينتقــل عبــره. ينتقــل �لصــوت 

عــن طريــق هــّز �ل�أجســام �لموجــودة فــي �لوســط �لناقــل فتتصــادم مــع بعضهــا، وعندمــا 

يصــل �هتــز�ز �ل�أجســام �إلــى �ل�أذن تســتقبل طبلــة �ل�أذن هــذه �ل�هتــز�ز�ت، ثــّم يحوّلهــا 

�لدمــاغ �إلــى صــوت.

ل �إلى �أّن �لصوت يحتاج �إلى وسط مادّي ل�نتقاله. النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

هل ُيشترط حدوث �ل�هتز�ز لتوليد �لصوت؟
الفرضي�ت:

- حدوث �ل�هتز�ز هو شرط لتوليد �لصوت.

- يمكن توليد �لصوت دون حدوث �هتز�ز.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

علّل : ل� نسمع �أصو�ت �ل�نفجار�ت �لهائلة �لتي تحدث في �لفضاء �لخارجّي. 

�لجو�ب: بسبب وجود فر�غ في طبقات �لجو �لعليا.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=SHNXazjC9hs

https://www.youtube.com/watch?v=fpZG_t6XfLM

نتيجة النش�ط: 

 ينشاأ �لصوت نتيجة �هتز�ز �ل�أجسام.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقةالصوت ل� ينتقل في الفراغ   
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المقّدمــة:  ينتقــل �لصــوت فــي صــورة موجــة طوليّــة، و�لموجــة �لصوتيّــة عبارة عــن �ضطّر�ب 

فــي جزئيّــات �لوســط �لــذي ينقــل �لصــوت، وينتقــل هــذ� �ل�ضطـّـر�ب بيــن جزيئــات �لوســط 

ــر �لجزيئــات علــى بعضهــا بعضــاً، حيــث يصــدم �لجــزيء �ل�أّول �لجــزيء  مــن خــلال تاأثي

�لــذي يليــه، وهــذ� �ل�أخيــر بــدوره يصــدم �لــذي يليــه، وبذلــك ينتقــل �لصــوت فــي �لمــو�ّد 

لبــة. �لصُّ

لبة. ل �إلى �أّن �لصوت ينتقل في �لمو�ّد �لصُّ النت�ج�ت: �لتوصُّ

لبة؟ المشكلة: هل ينتقل �لصوت في �لمو�ّد �لصُّ
الفرضي�ت:

لبة. - ينتقل �لصوت في �لمو�ّد �لصُّ

لبة. - ل� ينتقل �لصوت في �لمو�ّد �لصُّ

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. - �ل�إ

- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

لبة؟ وّضح �إجابتك. هل تتفاوت سرعة �لصوت في �لمو�ّد �لصُّ

لبــة؛ بســبب تفــاوت �لمســافات بيــن �لجزيئــات بيــن مــاّدة و�أخــرى، تبعــا لقــوّة �لتر�بــط بيــن  تتفــاوت ســرعة �لصــوت فــي �لمــو�ّد �لصُّ

�لجزيئــات. 

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=LmNjv5yYgu8

https://www.youtube.com/watch?v=H8u7iqa-Xp0

نتيجة النش�ط: 

لبة.  ينتقل �لصوت في �لمو�ّد �لصُّ

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

لبة  زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقة انتق�ل الصوت في المواّد الصُّ
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المقّدمــة:  تنتقــل جميــع �ل�أصــو�ت عــن �ل�هتــز�ز�ت، فــاإذ� حدثــت هــذه �ل�هتــز�ز�ت فــي �لمــاء، �أو فــي �أّي ســائل �آخــر فــاإّن �لســائل 

ينقــل �لصــوت، وتختلــف ســرعة �لصــوت فــي �لســو�ئل مــن ســائل �إلــى �آخــر.

ل �إلى �أّن �لصوت ينتقل في �لسو�ئل.  النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

هل ينتقل �لصوت في �لسو�ئل؟
الفرضي�ت:

- ينتقل �لصوت في �لسو�ئل.

- ل� ينتقل �لصوت في �لسو�ئل.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. - �ل�إ

- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

هل تتفاوت سرعة �لصوت في �لسو�ئل؟ وّضح �إجابتك.

نعم، تتفاوت سرعة �لصوت في �لسو�ئل، حيث تزد�د بزيادة قابليّة �لوسط للانضغاط، وتقّل مع زيادة كثافة �لوسط. 

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=as_uUFKtyGo      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

ينتقل �لصوت في �لسو�ئل.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقة انتق�ل الّصوت في الّسوائل    
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المقّدمــة: لــكلِّ جســم تــرّدٌد خــاّص بــه، ُيســّمى �لتــرّدد �لطبيعــّي للجســم، وعندمــا يهتــّز �أحــد �ل�أجســام بتــرّدد مقــد�ره مســاٍو للتــرّدد 

�لطبيعــّي لجســم �آخــر قريــب منــه، فــاإّن �لجســم �ل�آخــر يبــد�أ بال�هتــز�ز، وهــذ� مــا ُيســّمى بالرنيــن.

النت�ج�ت:  �أن يوظّف ظاهرة �لرنين في �إحد�ث �هتز�ز لجسم بسبب �هتز�ز جسم �آخر مجاور له.
المشكلة:

هل يمكن جعل جسم يهتّز بسبب �هتز�ز جسم �آخر مجاور له دون لمسه؟
الفرضي�ت:

- يمكن جعل جسم يهتّز بسبب �هتز�ز جسم �آخر مجاور.

- ل� يمكن للجسم �أن يهتّز دون �أن يلمسه جسم مجاور له. 

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. - �ل�إ

- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

فّسْر: جسمان ساكنان متجاور�ن يهتّز �أحدهما ول� يهتّز �ل�آخر، عند �هتز�ز جسم 

ثالث مجاور لهما يهتّز �أحدهما؛ ل�أّن ترّدده �لطبيعّي مساٍو للترّدد �لطبيعّي للجسم 

�لمهتّز، ول� يهتّز �ل�آخر ل�أّن ترّدده �لطبيعّي غير مساٍو للجسم �لمهتّز.

فاإّن �أجسام معيّنة تهتّز على �ل�أرض، بينما ل�  �ل�جابة: )عند حدوث �لرعد مثلاً 

تهتّز �أجسام �أخرى مجاورة(. 

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=Y4xIlN69BQc      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

 يهتّز جسم ساكن بسبب �هتز�ز جسم �آخر 

�لطبيعّي  ترّددهما  يكون  عندما  له  مجاور 

متساوياً.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط2

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة3

يتعاون مع زملائه4

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقة الترّدد الطبيعّي والرنين                
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المقّدمة:مثانــة �لعــوم كيــس مملــوء بغــاز تســتعمله �لســمكة فــي �لحفــاظ علــى قابليّــة �لطفــو فــي �لمــاء، مــن خــلال زيــادة كميّــة 

�لغــاز فــي مثانــة �لعــوم �أو تقليلهــا، فتتحــرّك �لســمكة �إلــى �ل�أعلــى �أو �ل�أســفل 

فــي عمــود �لمــاء. 

النت�ج�ت:  �ستنتاج دور مثانة �لعوم في �ل�أسماك.
المشكلة:

ماذ� تتوقّع �أن يحدث للزجاجة عند نفخ �لبالون بد�خلها؟
الفرضي�ت:

- ترتفع للاأعلى في حوض �لماء.

- ل� يحدث شيئاً.

- ينفجر �لبالون.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1. وصف �لمشاهد�ت �أثناء تغيير كميّة  �لهو�ء في �لبالون.

2. مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

كيف تستطيع �لسمكة �لتحّكم في كميّة �لهو�ء د�خل مثانة �لعوم؟  

�لغاز�ت  طريق  عن  �لعوم  مثانة  د�خل  �لهو�ء  بكميّة  �لتحكُّم  �لسمكة  تستطيع 

بالمثانة تتحّكم بذلك، حيث  �لدمويّة �لمحيطة  فال�أوعية  �لدم،  �لمتو�جدة في 

تطلق �لغاز�ت د�خل �لمثانة فترتفع �لسمكة، وتسحب �لغاز�ت من �لمثانة للدم 

فتغوص �لسمكة للاأسفل.

نتيجة النش�ط: 

عندما  �لماء  �إناء  قعر  في  �لزجاجة  تغوص 

نفخ  وعند  �لهو�ء،  من  فارغاً  �لبالون  يكون 

للاأعلى؛  يرتفع  فاإنّه  �لزجاجة  د�خل  �لبالون 

ل�أّن كثافته قلّت. 

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

دونــة  �لنشــاط،  نتيجــة  عــرف 

ج  ســتنتا ل� �

فّسر سبب طفو �لزجاجة  �ســتنتج مبــد�أ عمــل مثانــة �لعــوم، 
وفّســر ســبب طفــو �لزجاجــة

�لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=bTM3YykP11A    ًمثانة �لعوم تنفيذ �لنشاط عمليّا  

https://www.youtube.com/watch?v=W2H6BTeLO3c مثانة �لعوم في �لسمكة 

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دق�ئقمث�نة العوم 
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ــز  ــا، وتتميّ ــة منه ــن صــورة مقرّب ــدة لتكوي ــن �ل�أجــر�م �لســماويّة �لبعي ــْوء �لصــادر م ــوم بجمــع �لضَّ ــة تق ــو �آل المقّدمة:�لتلســكوب ه

جميــع �لتلســكوبات بامتلاكهــا مــا ُيســّمى بالعدســة �لشــيئيّة، وهــي �لتــي تحــّدد نــوع �لتلســكوب، وهنــاك نوعــان مــن �لتلســكوبات: 

ــة فــي  ــة لتمثّــل �لعدســة �لشــيئيّة لــه، توضــع �لعدســة �لزجاجيّ �لعاكســة و�لكاســرة، �إذ يســتعمل �لتلســكوب �لكاســر عدســًة زجاجيّ

ــْوء �لمــاّر مــن خلالهــا. �أّمــا �لتلســكوب �لعاكــس فيســتعمل مــر�آة زجاجيّــة لتمثـّـل  مقّدمــة �لتلســكوب، وتســبّب بذلــك �نكســار �لضَّ

ــْوء عنــد �صطد�مــه بهــا.. �لعدســة �لشــيئيّة لــه، وتوضــع �لمــر�آة فــي نهايــة �لتلســكوب، وتُســبّب �نعــكاس �لضَّ

النت�ج�ت:  تصنيع تلسكوب بسيط كاسر. 
المشكلة:

كيف تبدو �ل�أجسام عند �لنظر �إليها بالتلسكوب عنها بالعين �لمجرّدة؟
الفرضي�ت:

- تبدو �ل�أجسام كاأنّها صغيرة.

- تبدو �ل�أجسام وكاأنّها قريبة.

- يعتمد على ُبعد �لجسم.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

١.  تنفيذ خطو�ت �لنشاط 

٢.  مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

٣.  مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ

هل �لصورة �لتي تر�ها بالتلسكوب مقلوبة؟ 

تظهر �لصورة عند �لنظر �إليها بالتلسكوب حقيقيّة مقلوبة؛ ل�أّن �لتلسكوب �لكاسر 

يحتوي على عدستين. 

نتيجة النش�ط: 

محاكاة �لتلسكوب �لكاسر، و�ستخد�م 

�لتلسكوب �لبسيط في تقريب �ل�أجسام 

�لبعيدة في محيطنا. 

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لــم يســتطع �لمشــاهدة باســتخد�م 

�لتلســكوب.

فــي  �لتلســكوب  �ســتخد�م  �ســتطاع 
بمســاعدة  �ل�أجســام  بعــض  مشــاهدة 

لمعلّــم. �

�لتلســكوب  �ســتخد�م  �ســتطاع 
فــي مشــاهدة بعــض �ل�أجســام دون 

مســاعدة 

�لنتائج

 https://www.youtube.com/watch?v=fGOTqIjoarc لمنظار �لكاسر�              

https://www.youtube.com/watch?v=wbhDfVEJRFY صناعة �لتلسكوب              

ْوء  زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقةعمل تلكسوب بسيط ك�سر للضَّ



128

الجزء ال�أولالصف الت�سع 
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المقّدمة:تتكوّن �لكربوهيدر�ت من سّكر �أحادي و�حد �أو �أكثر، و�لسّكريّات ثلاثة �أنو�ع:
١- �أحادّي مثل: غلوكوز، وفركتوز، وغلا كتوز.

٢- ثنائّي مثل: مالتوز، وسكروز.
٣-  عديدة �لتسكُّر مثل: �لنشا، و�لسليولوز.                                   

النت�ج�ت: �لكشف عن �لسكاكر �ل�أحاديّة، و�لثنائيّة، وعديدة �لتسكُّر. 
المشكلة:

١- ماذ� يحدث عند �إضافة محلول بندكت للسكاكر �ل�أحاديّة؟ 
٢- لماذ� يضاف �لحمض عند �لكشف عن �لسكاكر �لثنائيّة؟

٣- ماذ� يحدث عند �إضافة محلول �ليود �إلى �لنشا؟
الفرضي�ت:

السؤال ال�أّول
	 ل� يحدث شيئاً.  

	 يتغيّر لونها للّون �لبرتقالي.
	 يتغيّر لونها للّون �ل�أصفر.    

 	 يتغيّر لونها للّون �ل�أزرق.
السؤال الث�ني 

	 من �أجل ثبات �للون.   
	 من �أجل تكسير �لرو�بط.
	 من �أجل تسريع �لتفاعل.

السؤال الث�لث
	 يتغيّر �للون للّون �لبنّي. 

	 يتغيّر �للون للّون �ل�أزرق �لغامق.
	 ل� يتغيّر �للون.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
١- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط.

٢- مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
٣-مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
لماذ� يتفاعل محلول بندكت مع �لسّكر �ل�أحادّي؟

�لمائيّة( بوجود سّكر مختزل  �لنحاس  بندكت )كبريتات  جابة: يختزل محلول  �ل�إ
برتقالّي.  �أو  �أحمر  ر�سب  يظهر بشكل  �ل�أحمر، حيث  �لـــــــنحاسوز  �أكسيد  �إلى 
 CHO و�لسّكريّات �لمختزلة هي تلك �لتي تحتوي على مجموعة حرّة من �ل�ألدهيد
، �أو �لكربونيلC=O وتوجد هاتان �لمجموعتان في �لصيغ ذ�ت �لسلسلة �لمفتوحة. 

نتيجة النش�ط: 

يتّم �لكشف عن �لغلوكوز من خلال �إضافة 
برتقاليّاً،  �للون  ظهر  حيث  بندكت  محلول 
�لكشف  فيتّم  �لثنائّي  �لسّكروز  سّكر  �أّما 
قطر�ت  �إضافة  مع  بندكت،  بمحلول  عنه 
تحطيم  �أجل  من  �لمخّفف؛  �لحمض  من 
�للذين  �ل�أحادّي  �لسّكر  جزيئّي  بين  �لر�بطة 
بندكت  يتفاعل  ثّم  ومن  �لسّكروز،  يكوّنان 
مع  �لغامق،  �لبرتقالّي  �إلى  �للون  ليتغيّر  معها 

تكوُّن �لر�سب.
في حالة عديد�ت �لتسكُّر: في �أنبوب �لماء 
في  �أّما  �لبنّي،  �للون  وهو  �ليود  لون  نلاحظ 
�أنبوب �لنشا فيصبح �للون بنفسجيّاً )�أو �أزرق 

غامق(؛ ما يدّل على وجود �لنشا.

زمن تنفيذ النش�ط: 25 دقيقةالكشف عن السّكرّي�ت  
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التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=9Nuji2SIAo4&feature=youtu.be      رو�بط �إلكترونيّة:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يطبّق خطو�ت �لنشاط 1

يحافظ على �ل�أدو�ت  2

يتوّصل �إلى �لنتائج  3

يتعاون مع زملائه  4
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ــن �لعضــلات، وتتكــوّن  نزيمــات، وتكوي ــل: تشــكيل �ل�إ ــي تقــوم بوظائــف عــّدة، مث ــات �لت ــى �لبروتين ــا عل ــوي غذ�ؤن المقّدمة:يحت
ــاً. ــة حمضــاً �أمينيّ ــة، وتُســّمى كّل وحــدة بنائيّ ــات مــن وحــد�ت بنائيّ �لبروتين

النت�ج�ت: �لكشف عن �لبروتين في بعض �ل�أغذية.
المشكلة:

كيف يمكن �لكشف عن �لبروتينات في غذ�ئنا؟ 
الفرضي�ت:

السؤال ال�أّول
	  هيدروكسيد �لصوديوم وكبريتات �لنحاس.

	 ل� يمكن ذلك.
	 يتخثّر عند �لتسخين.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط.

- مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

ثراء: ال�إ
ما �لفرق بين عديد �لببتيد و�لبروتينات؟

ج�بة: ال�إ
برو�بط  بينها  �لتر�بط  تعتمد على  �لتي  �ل�أمينيّة،  �ل�أحماض  �لببتيد مجموعة من   
ببتيديّة، فالببتيد �لو�حد يتكوّن من �تّحاد �لكربوكسيل �ألفا مع �ألفا �أمينو في حامض 
�آخر، ويتكوّن عبرها جزء و�حد من �لماء، �أّما �لبروتين �لذي ُيعّد من �لمكوّنات 

�لعضويّة معّقدة في �لتركيب، حيث تحتوي �لبروتينات على سلسلة و�حدة من �لببتديد، �أو عّدة سلاسل ببتيديّة.                             

نتيجة النش�ط: 

�لذي  �ل�أنبوب  في  �لبنفسجّي  �للون  ظهور 
يحتوي زل�ل �لبيض.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

يحافظ على �ل�أدو�ت  3

يتعاون مع زملائه  4

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 5

      رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=6G87zz3f-u4

https://www.youtube.com/watch?v=7OeyxtqHADI

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة الكشف عن البروتين 
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ــا  ــاً للخلاي ــازل�ً كهربائيّ ــد، وع ــاً للجل ــازل�ً حر�ريّ ــّكل ع ــي �لجســم، وتش ــة ف ــاً للطاق ــوت مصــدر�ً مهّم ــون و�لزي ــّد �لده المقّدمة:تُع
ــرول. ــة وغليس ــوض دهنيّ ــن حم ــوت م ــون و�لزي ــوّن �لده ــة، وتتك �لعصبيّ

يثانول. النت�ج�ت:  �لكشف عن وجود �لزيت باستخد�م كحول �ل�إ
المشكلة:

كيف يمكن �لكشف عن �لدهون؟ 
الفرضي�ت:

�لسؤ�ل �ل�أّول
	 باستخد�م ورق دّو�ر �لشمس.

يثانول. 	 باستخد�م ماّدة كاشفة، مثل �ل�إ
	 باستخد�م حمض.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
- رصد �لملحوظات �أثناء تنفيذ خطو�ت �لنشاط.

- مقارنة �لملحوظات �لتي تم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
ما �أنو�ع �لدهون؟

جابة:  �ل�إ
دهون نباتيّة على شكل زيوت.

دهون حيو�نيّة على شكل شحوم.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

يحافظ على �ل�أدو�ت  3

يتعاون مع زملائه  4

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط ومن خلال:

https://www.youtube.com/watch?v=mCKgC33VIfw
      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقة الكشف عن وجود الزيوت والدهون في غذائك.  
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المقّدمــة: ُيســتخَدم كاشــف فينــول فثاليــن �لــذي يعطــي �للــون �لزهــرّي مــع محلــول هيدروكســيد �لصوديــوم، فعنــد �إضافــة قطــر�ت 
 )C6H8O6 مــن عصيــر �لفو�كــه �أو �لخضــار �لمحتــوي علــى فيتاميــن "ج" و�لــذي هــو عبــارة عــن حمــض )حمــض �ل�أســكوربيك
ــاً �أو  ــة تصاعديّ ــة. يمكــن مــن خــلال هــذ� �لنشــاط ترتيــب بعــض �لمــو�ّد �لغذ�ئيّ ــرة تدريجيّ ــة معاي ــق عمليّ ــون عــن طري يختفــي �لل
تنازليّــاً، وفــق محتو�هــا مــن فيتاميــن ج، حيــث �لمــاّدة �لغذ�ئيّــة �لتــي يلزمنــا منهــا �أقــّل قطــر�ت ل�ختفــاء لــون �لكاشــف يكــون محتو�هــا 

مــن فيتاميــن ج �أكبــر.
النت�جــ�ت: �لمقارنــة بيــن نســبة فيتاميــن ج فــي عصيــر �لتّفــاح ونســبته فــي 

عصيــر �لليمــون �لطازج.
المشكلة:

 �أيّهما يحتوي على نسبة �أعلى من فيتامين ج عصير �لليمون �أم عصير 
�لتّفاح؟

الفرضي�ت:

١- ل� يمكننا �لمقارنة بين �لنسبتين في �لعصير.
عصير  من  �أعلى  بنسبة  )ج(  فيتامين  على  يحتوي  �لليمون  عصير   -٢

�لتّفاح.
٣- عصير �لتّفاح يحتوي على فيتامين )ج( بنسبة �أعلى من عصير �لليمون.

المهّم�ت المطلوب تنفيذه� من الطلاب:
- تنفيذ �لنشاط بخطو�ت متسلسلة ومرتّبة.

- وصف �لمشاهد�ت:
١- �ختفاء لون محلول �ل�أندوفينول. 

ضافة �لتدريجيّة للعصير على �لكاشف. ٢- �ل�إ
٣- �ختفاء �للون �لزهرّي عند �ستخد�م محلول عصير �لليمون وعصير �لتّفاح.

٤- �ختفاء �للون كان �أسرع عند �ستخد�م عصير �لليمون.
ثر�ء: �ل�إ

١- هل تختلف �لنتائج في حالة �ستخد�منا للعصائر �لمصنّعة؟
 نعم من �لممكن �أن تختلف؛ ل�أّن �لعصائر �لمصنّعة يضاف �إليها فيتامين )ج( بكميّات مختلفة بحسب �لشركة �لمصنِّعة، وكذلك 

وفق نوعيّة �لعصير، هل هو طبيعّي، �أو نكتار، �أو شر�ب.
٢- هل هناك عو�مل ممكن �أن تؤثّر على نتائج �لتجربة؟

�إجر�ء �لتجربة مباشرة، وعدم ترك كاسات �لعصير مكشوفة لفترة طويلة؛ ل�أّن هذ�  نعم، يجب علينا تحضير �لعصير �لطازج قبل 
�لفيتامين سريع �لتطاير، فمن �لممكن �أن يفقد �لعصير جزء�ً من هذ� �لفيتامين؛ لذلك للاستفادة من هذ� �لفيتامين يجب تناول 

مصادره طازجة دون تعرُّضها للحر�رة.

نتيجة النش�ط: 

�ختفاء �للون �أسرع كان عند �ستخد�م عصير 
عصير  �حتو�ء  على  يدّل  وهذ�  �لليمون، 
�لليمون على فيتامين )ج( بكميّات �أكبر من 

عصير �لتفاح.   

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةالكشف عن وجود فيت�مين ج في عصير الفواكه. 
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التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتعاون مع �أفر�د مجموعته، ويوزّع �ل�أدو�ر.  1

يقوم بالدور �لمناط به بدقّه وكفاءة.  2

يناقش زملاءه، ويتحاور معهم بفاعليّة.  3

يعرض �لنتائج  بدقّة. 4

يستخدم لغة مفهومة وو�ضحة.  5

https://www.youtube.com/watch?v=lEgsotDF4JM       رو�بط �إلكترونيّة:

سلّم تقدير �أد�ء �لطلاب للنشاط
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ــه  �إّن �لوظيفــة �ل�أساســيّة ل نســان، و نزيمــات �لموجــودة فــي بعــض �لمخلوقــات بمــا فيهــا �ل�إ ــز �أحــد �ل�إ ــم �ل�أميلي المقّدمة:ُيعــّد �إنزي
ــة ومــن �لبنكريــاس فــي  ــة(، وُيفــرَز مــن �لغــدد �للعابيّ تكمــن فــي تحطيــم �لكربوهيــدر�ت �إلــى مرّكبــات �أصغــر حجمــاً )�أحاديّــة وثنائيّ

نســان، �أّمــا �لنــوع �لثانــي: فيوجــد فــي �لبكتيريــا، وفــي بــذور �لنباتــات، وفــي بعــض �أنــو�ع �لفطريّــات.  �ل�إ
النت�ج�ت:

نسان.  - �إثبات وجود �إنزيم �ل�أميليز في لعاب �ل�إ
نزيم على �لعمل بشكل �أفضل. - �ستنتاج �أهّم �لعو�مل �لتي تحّفز �ل�إ

المشكلة:
نسان؟ - كيف يعمل �إنزيم �ل�أميليز على هضم �لنشا في لعاب �ل�إ

الفرضي�ت:

نزيم. جابة عن هذه �ل�سئلة لعدم قدرتنا على �لحصول على �ل�إ ١- ل� يمكننا �ل�إ
٢- يعمل �إنزيم �ل�أميليز في �للعاب على تحويل �لنشا �إلى سّكريّات ثنائيّة.

٣- يعمل �إنزيم �ل�أميليز على تحويل �لنشا �إلى سّكريّات �أحاديّة. 
�لمهّمات �لمطلوبة تنفيذها:

١- تنفيذ �لنشاط من خلال خطو�ت متسلسلة ومرتّبة.
٢- وصف �لمشاهد�ت �ل�آتية:

- سبب وضع �أنابيب �ل�ختبار في حّمام ماء د�فئ.
- سبب تغيُّر لون �لكاشف في �ل�أنبوب �لمضاف �إليه �للعاب، بينما لم يتغيّر في �ل�أنبوب �لضابط؟

- تذوُّقنا للطعم �لحلو عند مضغ قطعة خبز لفترة طويلة قبل بلعها.
ثر�ء: �ل�إ

نزيم على �لعمل بكفاءة عالية؟ - ما �أهّم �لظروف �لتي تحّفز �ل�إ
نزيم عبارة عن بروتين، ففي حال كانت درجة �لحر�رة منخفضة يقّل  �ل�إ جابة:  �ل�إ
نزيم حتّى ٣٥ ْس، وبعدها  نزيم، وكلّما �زد�دت درجة �لحر�رة يزد�د نشاط �ل�إ نشاط �ل�إ
نزيم، حيث  نزيم بال�نخفاض، وباستمر�ر �رتفاع درجة �لحر�رة يتحطّم �ل�إ تبد�أ فعاليّة �ل�إ
نزيم، فتتغيّر بنيته ولن يعمل نهائيّاً. تتكّسر �لر�بطة بين �ل�أحماض �ل�أمينيّة �لمكوّنة للاإ

٣- هل يمكننا �ستخد�م كو�شف �أخرى غير محلول بندكت؟
�ل�أزرق  �للون  �أن يعطي  �لمفترض  �ليود، حيث من  نعم، يمكننا �ستخد�م محلول 
�لغامق، ولكن سوف يبقى �للون �لبنّّي وما يلبث �أن يختفي، و�لسبب �ختفاء �لنشا 
وتحويله �إلى سّكريّات �أبسط بو�سطة �إنزيم �ل�أميليز، وكذلك يمكن �ستخد�م محلول 

فهلنج.

نتيجة النش�ط: 

في  �لمحمّر  �لبنّي  �للون  ظهور  لوحظ   -
و�لنشا  �للعاب  على  يحتوي  �لذي  �ل�أنبوب 
عند �إضافة كاشف بندكت، وعدم تغيُّر �للون 
محلول  �إلى  بندكت  كاشف  �إضافة  عند 
�لنشا، وهذ� يدّل على تحلّل �لنشا، وتحوّله 
�ل�أميليز  �إنزيم  بفعل  بسيطة  سّكريّات  �إلى 

�لموجود في �للعاب.

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة الكشف عن وجود اإنزيم ال�أميليز في اللع�ب.  
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التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتعاون مع �أفر�د مجموعته ويوزّع �ل�أدو�ر.  1

يصوغ فرضيّات علميّة مقبولة.   2

يناقش زملاءه، ويتحاور معهم بفاعليّة. 3

يتوّصل �إلى �ستنتاجات صحيحة.  4

يسّجل ملحوظاته بدقّة. 5

https://www.youtube.com/watch?v=sJ2NdpHlGGs       رو�بط �إلكترونيّة:

سلّم تقدير �أد�ء �لطلاب للنشاط
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المقّدمــة: تُفــرَز �لعصــارة �لصفــر�ء مــن �لكبــد، وتخــزّن فــي �لحويصلــة �لصفر�وية)�لمــر�رة( قبــل �إفر�زهــا فــي �ل�أمعــاء �لدقيقــة، فهــي 
ضروريّــة لتحويــل �لدهــن و�لزيــت �إلــى مســتحلب دهنــّي. 

ل �إلى �أّن �لعصارة �لصفر�ء تقوم بدور مشابه للصابون في هضم �لدهون. النت�ج�ت: �لتوصُّ
المشكلة:

ما �أثر �إضافة �لصابون �إلى �لزيت؟ 
الفرضي�ت:

	 ل� يؤثّر �إضافة �لصابون �إلى �لزيت.
	 �لصابون يزيد من حجم بقع �لزيت.

	 �لصابون يحوّل �لزيت �إلى مستحلب.
اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
- كتابة �أثر �إضافة �لصابون �إلى �لزيت، وربطه مع عمل �لُعصارة �لصفر�ويّة.

نتيجة النش�ط: 

�لصابون(  �إضافة  )دون  �ل�أّول  �لوعاء  في   -
سطح  فوق  تطفو  كبيرة  زيت  بقع  تتكوّن 

�لماء. 
�لصابون  �إضافة  عند  �لثاني  �لوعاء  في  -�أّما 
�إلى قُطير�ت  فاإّن بقعة �لزيت �لكبيرة تتحوّل 
صغيرة تطفو فوق سطح �لماء.                   

نستنتج �أّن �لصابون يحوّل �لزيت �إلى قطير�ت 
مساحة  من  يزيد  ما  )مستحلب(؛  صغيرة 
نزيمات �لهاضمة،  سطح �لدهون �لمعرّضة للاإ
مبد�أ  وهذ�  �لكيميائّي،  �لهضم  كفاءة  فيزيد 

عمل �لُعصارة �لصفر�ويّة في �لمر�رة.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=jiIIYo7NAoU

سلّم تقدير �أد�ء �لطلاب للنشاط

      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةمح�ك�ة  دور الصفراء في هضم الدهون   
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ــوم مــن �لمــو�ّد �ل�أساســيّة �لموجــودة فــي �لمطابــخ، وهــي مــاّدة رخيصــة �لثمــن، تُســتعمل بشــكل  ــات �لصودي المقّدمــة: بيكربون
�إنزيمــات  كبيــر فــي �لمعّجنــات و�لحلويـّـات، ولهــا فو�ئــد كثيــرة للجســم، وتحتــوي عصــارة �لبنكريــاس علــى بيكربونــات �لصوديــوم، و

ــة هضــم �لطعــام فــي �لجهــاز �لهضمــّي. هاضمــة تســاعد فــي عمليّ
ــى �لكيمــوس �لحمضــّي  ــوم عل ــات �لصودي ــر بيكربون ــى �أث ــل �إل النت�جــ�ت: �لتوصُّ

مــن حيــث:
           1- �لحموضة.          2- �لمساعدة في �لهضم.

المشكلة:
- ما �أثر بيكربونات �لصوديوم على �لكيموس �لحمضّي؟

- ما دور بيكربونات �لصوديوم على عمليّة �لهضم؟
الفرضي�ت:

�لسؤ�ل �ل�أّول:
2- تاأثيرها حمضّي.     3- تاأثيرها قلوّي. 1- ل� تؤثّر. 

�لسؤ�ل �لثاني:
1-  ل� دور لها.     2-  تعيق عمليّة �لهضم. 3- تسرّع عمليّة �لهضم.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
1- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط.

2-  مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
3-  مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
ما مضاّر �ستخد�م بيكربونات �لصوديوم؟

يؤّدي �ل�ستخد�م �لمفرط لبيكربونات �لصوديوم �إلى ظهور مجموعة من �ل�أعر�ض �لمختلفة، و�لتي تشمل �لتقلّصات �لمعويّة، وفقد�ن 
�لشهيّة، و�لصد�ع، وعدم �ل�نتظام في معّدل �لتنفُّس، �إضافة �إلى �لشعور بتعب في �لجسم ككّل، وتورُّمات مختلفة في �لساقين 

و�لقدمين. 

نتيجة النش�ط: 

عند �إذ�بة بيكربونات �لصوديوم في �لماء يتغيّر 
زرقاء؛  �إلى  �لحمر�ء  �لشمس  دّو�ر  ورقة  لون 
ل�أّن �لمحلول يكون قلويّاً. وتحوّل بيكربونات 
قُطير�ت  �إلى  �لكبيرة  �لزيت  بقعة  �لصوديوم 
تساعد  ولذلك  مستحلب؛  فيتكوّن  صغيرة 

في عمليّة هضم �لطعام.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=e4VaIJOZ20c

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةمح�ك�ة دور بيكربون�ت الصوديوم في الجه�ز الهضمّي  
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ســّي هــو تهيئــة �للقــاء بيــن �لــّدم و�لهــو�ء، فيقــوم �لــّدم باأخــذ �ل�أكســجين مــن �لهــو�ء ويطــرد  المقّدمــة: �لــدور �ل�أساســّي للجهــاز �لتنفُّ
ســّي فــي �لجســم قــادر علــى ســحب �لهــو�ء �إلــى د�خــل �لجســم و�إخر�جــه منــه، فهــو يتكــوّن  ثانــي �أكســيد �لكربــون. و�لجهــاز �لتنفُّ
مــن �أنابيــب متفرّعــة دقيقــة، وتحتــوي هــذه �لتفريعــات علــى حجــر�ت صغيــرة جــّد�ً، يتــم فيهــا تبــادل �لغــاز�ت فــي جدر�نهــا، وُيطَلــق 

علــى هــذه �لعمليّــة فــي �لجســم عمليّــة �لشــهيق و�لزفيــر.
سّي. النت�ج�ت: �ستنتاج خصائص �لجهاز �لتنفُّ

المشكلة:
- ما �للون �لطبيعّي للرئتين؟
- ما شكل وملمس �لرئتين؟

الفرضي�ت:

السؤال ال�أّول:
 1- �أحمر.  2- �أبيض.  3- زهرّي.

السؤال الث�ني:
1- ملمسها �إسفنجّي ناعم.    2- ملمسها �إسفنجّي خشن.     3- ملمسها �إسفنجّي ليّن.

السؤال الث�لث:
1- تتكوّن �لرئة �ليمنى من ثلاثة فصوص و�ليسرى من فّصين. 
2- تتكوّن �لرئة �ليسرى من ثلاثة فصوص و�ليمنى من فّصين.

3- تتكوّن كّل من �لرئة �ليسرى و�ليمنى من ثلاثة فصوص.
اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط.
2- مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

�للون،  زهرّي  ناعم،  �إسفنجّي  عضو  �لرئة 
تتكوّن �لرئة �ليمنى من ثلاثة �أجز�ء)فصوص(، 
�ثنين من  �لرئة �ليسرى من  في حين تتكوّن 

�لفصوص، و�لرئة مرنة وقابلة للتمّدد.

سّي   زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة      خص�ئص اأعض�ء الجه�ز التنفُّ

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=nb-E3Pk_QBA

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال:

      رو�بط �إلكترونيّة:
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المقّدمــة: �لقلــب عضلــة مخروطيّــة �لشــكل، يحيــط بــه غشــاء رقيــق ُيســّمى غشــاء �لتامــور �لــذي يحميــه ويســّهل حركتــه. ويتكــوّن 
�لقلــب بشــكل �أساســّي مــن �أربــع غــرف مجوّفــة، تتــوزع بشــكل �أساســّي علــى �لجانبيــن: �ل�أيمــن و�ل�أيســر للقلــب، بحيــث يفصــل 
بيــن هاتيــن �لجهتيــن جــد�ر عضلــّي ُيعــرف بالحاجــز، وفــي كّل ناحيــة مــن �أنحــاء �لقلــب يوجــد �أذيــن وبطيــن، ويوجــد كّل مــن 

�ل�أذينيــن فــي �لغــرف �لعلويـّـة للقلــب، �أّمــا  �لبطينــان فيتمركــز�ن بشــكل �أساســّي فــي �لجــزء �لســفلّي.
النت�ج�ت:

1- تحديد موقع �لقلب في تجويف �لصدر. 
2- �لتعرُّف �إلى تركيب �لقلب.

المشكلة:
�أين يقع �لقلب؟  ومّم يترّكب �لقلب؟   

الفرضي�ت:

1- يتكوّن �لقلب من حجرة و�حدة وعّدة شر�يين و�أوردة.
2- يتكوّن �لقلب من ثلاث حجر�ت، وعّدة شر�يين و�أوردة.

3- يتكوّن �لقلب من عضلة مجوّفة.
4- يتكوّن �لقلب من �أربع حجر�ت، وعّدة شر�يين و�وردة.       

 
�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي: و

- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط، ومقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها. 
- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
ما �لمقصود بالصّمامات؟

�لصّمامات: هي ممّر�ت يعبر من خلالها �لدم من �لقلب للجسم، ومن �لرئتين 
�إلى �لقلب، ويتكوّن �لصّمام من عّدة حلّقات قاسية، ووريقات مرنة تتحرّك بشكل 
شارة �إلى �أّن �لدم يجري ضمن �لقلب  غلاق و�لفتح، ول� بّد من �ل�إ يسمح لها بال�إ

و�لجسم باتّجاه و�حد �إلى �ل�أمام بحيث ل� يعود �إلى �لور�ء.

نتيجة النش�ط: 

 �لقلب يقسم طوليّاً �إلى نصفين �أيمن و�أيسر، 
يفصل بينهما حاجز عضلّي، ويتاألّف �لقلب 
يفصل  و�أذينين،  بطينين  حجر�ت  �أربع  من 
بين كّل �أذين وبطين صّمام، ويتّصل بال�أذين 
و�لسفلّي،  �لعلوّي  �ل�أجوف  �لوريد�ن  �ل�أيمن 
�لرئوّي،  �لشريان  �ل�أيمن  بالبطين  ويتّصل 
ويتّصل  رئويّة،  �أوردة  �ل�أيسر  بال�أذين  ويتّصل 

بالبطين �ل�أيسر �لشريان �ل�أبهر. 

زمن تنفيذ النش�ط: 40 دقيقةتشريح قلب خروف اأو عجل
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من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=svjXhoxy2Cg رو�بط �إلكترونيّة: �لقلب      
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المقّدمة: يتكوّن �لدم من مكوّنين �أساسيّين، هما: بلازما �لدم، ومكوّنات خلويّة. 
النت�ج�ت:

ل �إلى مكوّنات �لدم.  �لتوصُّ
المشكلة:

 ما مكوّنات �لدم؟ 
الفرضي�ت:

1- �لدم هو سائل �أحمر �للون. 
2- �لدم عبارة عن خلايا دم حمر�ء.

3- يتكوّن �لدم من �أنو�ع من �لخلايا تسبح في سائل. 
اإرف�قه ب�لتقرير  تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

 - رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط. 
 - مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها. 

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

مما تتكون �لبلازما ؟
�ل�جابة: تتكون �لبلازما 9٠% من �لماء و١٠% من �أيونات وبروتينات وغاز�ت مذ�بة وجزيئات مغذية ونفايات.

نتيجة النش�ط: 

 �لدم يتكوّن من:
1- بلازما �لدم.

2- مكوّنات خلوية تتكوّن من خلايا دم 
حمر�ء، وخلايا دم بيضاء، وصفائح دمويّة.

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=LNGWY0Wxaqc&pbjreload=10       رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 10 دق�ئقفحص مكوّن�ت الدم الخلوّية  
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ــة �لهيموجلوبيــن، ويــؤّدي ذلــك �إلــى تدنّــي �لقــدرة  المقّدمــة: يؤثّــر نقــص �لحديــد علــى عــدد خلايــا �لــدم �لحمــر�ء، �أو قلّــة كميّ
نســان.  صابــة بالتعــب و�لهــز�ل و�لــدو�ر. وتســبّب �لممارســات �لغذ�ئيّــة �لخاطئــة فقــر �لــدم للاإ علــى حمــل �ل�أكســجين، وبالتالــي �ل�إ

النت�ج�ت:
ل �إلى �أثر �إضافة �لشاي �إلى �أيونات �لحديد. �لتوصُّ

المشكلة:
1. ماذ� يحدث عند �إضافة �لشاي �إلى محلول كبريتات �لحديد )II(؟  

�إضافة محلول كبريتات  �لماّدة �لمتكوّنة بعد  �لليمون على  �إضافة  �أثر  2. ما 
�لحديد)II(؟
الفرضي�ت:

�لسؤ�ل �ل�أّول
- يتغيّر �للون فقط.            - تكوُّن ر�سب.       - �لتقليل من تكوُّن ر�سب.

�لسؤ�ل �لثاني:
ب �لحديد.     - ل� يوثّر في �لحديد.   - يحلّل مرّكب كبريتات  -يمنع ترسُّ

.)II(لحديد�
اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط. 
- مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها. 

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج. 
ثراء: ال�إ

هل �لشاي يكّسر �لحديد؟
�إّن �لشاي ل� يكّسر �لحديد في �لدم، بل يحتوي على مو�ّد تُسّمى �لتانّين، وهي تتّحد مع �لحديد في �ل�أكل، وتمنع �متصاصه من 
�لمعدة، وبالتالي ل� تستفيد من �لحديد �إلّ� في �لطعام، �أّما �لحديد في �لدم فلا يؤثّر عليه، ويمكن تخفيف �أثر �لتانّينات �لموجودة 

في �لشاي بعصر �لليمون عليه، وستلاحظ ترسب �لتانّينات على هيئة تعّكر حصل في �لشاي.

نتيجة النش�ط: 

�أيونات  �إلى  �لشاي  �إضافة  �أّن  �إلى  ل  �لتوصُّ
�لحديد، وخروجه  تحلّل  �إلى  يؤّدي  �لحديد 
�لجسم،  فضلات  مع  ر�سب  شكل  على 
وعند �إضافة �لليمون يقلّل من تكوُّن �لر�سب، 
و�ل�ستفادة  �لحديد  �متصاص  على  ويساعد 

منه.

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

.�أثر �لشاي على مرّكبات �لحديد    https://www.youtube.com/watch?v=cPNdwy7gmLw      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةاأثر الش�ي على اأيون�ت الحديد 
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ــّي  ــار  �لكهربائ ــي تســمح للتيّ ــي تتّصــل مــع بعضهــا بعضــاً، �لت ــة : هــي َمجموعــة مــن �ل�أســلاِك �لت ــّد�رة �لكهربائيّ ــة:  �ل المقّدم
بالمــرور مــن خلالهــا، ولجعــل �ل�أمــر �أكثــر ســهولة نطــرح مثــال�ً: وجــود د�رة  كهربائيّــة بســيطة، تتاألـّـف مــن مصبــاح ومفتــاح وبطّاريـّـة، 

حيــث �إنـّـه عنــد �إغــلاق �لــد�رة ســيضيء �لمصبــاح علــى �لفــور؛ وذلــك ل�أّن �لتيّــار �لكهربائــّي مــّر عبــر �لــد�رة. 
النت�ج�ت:

تركيب د�رة كهربائيّة بسيطة.
المشكلة:

كيف يمكن تركيب د�رة كهربائيّة بسيطة؟
الفرضي�ت:

- �أي توصيل بين �لبطّاريّة و�لمصباح و�ل�أسلاك و�لمفتاح �لكهربائّي.
- توصيل �أحد �أقطاب �لبطّاريّة باأحد طرفي �لمصباح، وتوصيل �لطرف �لثاني للمصباح بوساطة مفتاح بالطرف �لثاني. 

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط - �ل�إ
- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

لماذ� سميّت �لّد�رة �لكهربائيّة بهذ� �ل�سم؟
ل�أّن �لتيّار �لكهربائّي ل� يسير فيها �إلّ� �إذ� توفّرت لدينا د�رة ُمغلقة كالد�ئرة، وُسّميت 

كهربائيّة؛ ل�أّن مبد�أ عملها يعتمد على �لكهرباء.

نتيجة النش�ط: 

- تتكوّن �لّد�رة �لكهربائيّة �لبسيطة من
 مصباح ومفتاح وبطّاريّة. 

عند  �لبسيطة  �لّد�رة  في  �لمصباح  - يضيء 
توصيل طرفيه بطرفي بطّاريّة، بوساطة مفتاح 

غلاق. في وضع �ل�إ

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=uAslCXxFzZs      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 20 دقيقةتركيب دارة كهرب�ئّية بسيطة
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المقّدمــة:  شــّدة �لتيّــار  �لكهربائــّي هــي كميّــة �لتيّــار �لكهربائــّي �لــذي يمــّر فــي مكــوّن كهربائــّي )ســلك مثــلاً(. تقيــس 
ــوم  ــر يســاوي1 كول ــة )كل 1 �أمبي ــة معيّن ــرة زمنيّ ــة، خــلال فت ــر نقطــة معيّن ــات �لتــي تمــّر عب لكترون ــّي عــدد �ل�إ ــار �لكهربائ شــّدة �لتيّ

لــكّل ثانيــة(. قيــاس شــّدة �لتيـّـار �لكهربائــّي مهــّم للغايــة عنــد �لعمــل مــع 
�ل�أنّظمــة �لكهربائيّــة، ويتــّم ذلــك فــي �ل�أســاس للتاأّكــد مــن �أّن �ل�أســلاك ل� 
تتعامــل مــع تيـّـار كهربائــّي �أشــّد مــن قدرتهــا. يمكنــك قيــاس شــّدة �لتيّــار 

باســتخد�م �أد�ة خاّصــة، تُســّمى �لمقيــاس �لمتعــّدد.
النت�ج�ت:

قياس شّدة �لتيّار �لكهربائّي بشكل صحيح في د�رة كهربائيّة.
المشكلة:

هل تختلف شّدة �لتيّار �لكهربائّي �لمتدفّق خلال �لد�رة �لكهربائيّة �لبسيطة، 
في نقاٍط مختلفٍة من �لد�رة؟

الفرضي�ت:

	 تختلف شّدة �لتيّار بين نقطة و�أخرى وفق ُبعدها عن �لبطّاريّة.
	 شّدة �لتيّار ثابتة عند جميع �لنقاط في �لّد�رة �لبسيطة �لمغلقة.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. - �ل�إ
- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

- شّدة �لتيّار �لكهربائّي ثابتة في جميع �أجز�ء 
�لد�رة �لكهربائيّة. 

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=cbdrQ02-VGU      رو�بط �إلكترونيّة:

�حرص على توصيل مفتاح �لقطب �لموجب 
في  �لحمر�ء  �لتوصيل  نقطة  مع  للبطّاريّة 

�ل�أميتر.
�لمناسب  �لمدى  �ستخد�م  على  �حرص 

لقر�ء�ت �ل�أميتر عند �لتوصيل.

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة قي�س شّدة التّي�ر الكهرب�ئّي      
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المقّدمــة: عنــد بــذل شــغل لنقــل شــحنة كهربائيّــة بيــن نقطتيــن فــي مجــال كهربائــّي منتظــم، تتغيّــر طاقــة �لوضــع لهــذه �لّشــحنة 
�إلــى قيمــة �أعلــى، وبالتّالــي يكــون مقــد�ر �لشــغل �لمبــذول عليهــا هــو مقــد�ر �لتغيـّـر نفســه �لحاصــل فــي طاقــة وْضعهــا، وكنتيجــة لتغيّــر 

ــر فــي �لجهــد �لكهربائــّي بيــن �لنقطتيــن،  طاقــة �لوضــع هــذه يكــون هنــاك تغيّ
ــرق  ــة: ف ــة �ل�آتي ــّي، مــن خــلال �لُمعادل ــون �لفيزيائ ــه باســتخد�م �لقان ــر عن وُيعبَّ

�لجهــد= �لتغيّــر فــي طاقــة �لوضع/�لشــحنة.
النت�ج�ت:

قياس فرق �لجهد بين طرفي عناصر �لّد�رة �لكهربائيّة. 
المشكلة:

كيف يختلف فرق �لجهد بين عناصر �لد�رة �لكهربائيّة؟
الفرضي�ت:

	 يتوزّع �لجهد بشكل متساٍو على جميع عناصر �لّد�رة �لكهربائيّة .
	 يتفاوت فرق �لجهد بين طرفي عنصر و�آخر من عناصر �لّد�رة �لكهربائيّة.  

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. - �ل�إ
- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

متى يتساوى فرق �لجهد �لكهربائّي لعنصرين من عناصر �لد�رة �لكهربائيّة؟
يتساوى فرق �لجهد �لكهربائّي لعنصرين من عناصر �لد�رة �لكهربائيّة عندما يوَصل 
�لعنصر�ن على �لتو�لي في �لّد�رة �لكهربائيّة، ويتساويان في مقاومتهما �لكهربائيّة. 

نتيجة النش�ط: 

- يتوزّع �لجهد �لكهربائّي على عناصر �لّد�رة 
�لكهربائيّة.  

بين  �لكهربائّي  �لجهد  فرق  يختلف  قد   -
طرفي عنصر و�آخر في �لد�رة �لكهربائيّة. 

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=XoLSm8lCM1U      رو�بط �إلكترونيّة:

يجب �أن يوصل �لقطب �لموجب من �لفولتميتر
مع �لقطب �لموجب من �لبطّاريّة.

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة قي�س فرق الجهد        
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المقّدمــة: تحتــوي �لــد�رة �لكهربائيّــة �لبســيطة علــى مقاومــة ومصــدر جهــد، وقــد تحتــوي علــى مقاومــة و�حــدة، �أو مجموعــة مــن 
�لمقاومــات �لتــي يتــّم وصلهــا عــن طريــق �لتو�لــي �أو �لتــو�زي.

 ُيستخدم قانون �أوم �لذي وضَعه �لعالم �ل�ألمانّي جورج �أوم لحّل مثل هذه �لد�ر�ت، وينّص �لقانون على �أّن: ))فرق �لجهد �لكهربائّي 
بين طرفي �لموصل يتناسُب تناسباً طرديّاً مع شّدة �لتيّار �لذي يمّر فيه((.

النت�ج�ت:
ل �إلى نّص قانون �أوم عمليّاً. �لتوصُّ

المشكلة:
١- ما �لعلاقة بين فرق �لجهد وشّدة �لتيّار �لماّر في مقاومة ثابتة؟ 

٢- ما �لعلاقة بين مقد�ر �لمقاومة وشّدة �لتيّار �لماّر فيها، عند ثبوت فرق 
�لجهد �لكهربائّي؟ 

الفرضي�ت:

الفرضّي�ت للسؤال ال�أّول: 
	 شّدة �لتيّار ثابتة. 

	 تتناسب شّدة �لتيّار �لكهربائّي طرديّاً مع فرق �لجهد. 	 تتناسب شّدة �لتيّار �لكهربائّي طرديّاً مع فرق �لجهد.
الفرضّي�ت للسؤال الث�ني: 

	 مقد�ر �لمقاومة ثابت.
	 تزد�د �لمقاومة بزيادة شّدة �لتيّار. 
	 تقّل �لمقاومة بزيادة شّدة �لتيّار. 

اإرف�قه ب�لتقرير:  تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. - �ل�إ
- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

ما �أهّميّة ثبات درجة �لحر�رة عند تطبيق قانون �أوم؟
عند تطبيق قانون �أوم بثبات درجة �لحر�رة نحصل على نتائج �أكثر دقّة، حيث �إّن مقد�ر مقاومة �لموصلات �لمستخدمة في عناصر 

�لد�رة يزد�د بارتفاع درجة حر�رتها.

نتيجة النش�ط: 

 - مقاومة �لموصل ثابتة بثبوت درجة �لحر�رة.
- شّدة �لتيّار �لماّر في مقاومة معيّنة تتناسب 

طرديّاً مع فرق �لجهد بين طرفيها. 

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=btC3NHzR2xI      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة حس�ب المق�ومة “ ق�نون اأوم”              
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المقّدمة: ُيقَصد بالتوصيل على �لتو�لي )�لتسلسل( بشكل عام، وهو �أن تتّصل تلك �لمكوّنات بصورة متتالية، بحيث يكون طرف 
كّل مكوّن من مكوّنات �لد�رة متّصلاً بطرف و�حد من �لمكوّن �لذي قبله، وبطرف و�حد من �لمكوّن �لذي يليه.

النت�ج�ت:
	 قياس �لمقاومة �لمكافئة لمقاومتين موصولتين على �لتو�لي.

ل �إلى علاقة رياضيّة تربط بين مقد�ر �لمقاومة �لمكافئة لمقاومتين موصولتين  	 �لتوصُّ
على �لتو�لي، ومقد�ر كّل منهما.

المشكلة:
1- ما �لعلاقة بين قيمة �لمقاومة �لكليّة في �لد�رة �لكهربائيّة و�لمقاومات �لمستخدمة فيها؟
�لتيّار  �لكهربائيّة على شّدة  �لد�رة  �لتو�لي في  �لمقاومات على  يؤثّر توصيل  2- كيف 

�لماّر فيها؟
الفرضي�ت:

السؤال ال�أّول: 
	 يزد�د مقد�ر �لمقاومة �لمكافئة بزيادة عدد �لمقاومات �لموصولة على �لتو�لي.
	 يقّل مقد�ر �لمقاومة �لمكافئة بزيادة عدد �لمقاومات �لموصولة على �لتو�لي.

السؤال الث�ني:
	 شّدة �لتيّار ثابتة.

	 تزد�د شّدة �لتيّار �لكهربائّي بزيادة عدد �لمقاومات �لموصولة على �لتو�لي.
	 تقّل شّدة �لتيّار �لكهربائّي بزيادة عدد �لمقاومات �لموصولة على �لتو�لي.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2- �ل�إ
3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

ما �لعلاقة بين فرق �لجهد بين قطبي �لبطّاريّة وكلٍّ من شّدة �لتيّار ومقد�ر �لمقاومات �لموصولة على �لتو�لي في �لّد�رة �لكهربائيّة ؟
�إّن شّدة �لتيّار تساوي فرق �لجهد بين قطَبي �لبطاريّة مقسوماً على �لمجموع �لجبرّي لمقادير �لمقاومات �لخارجيّة �لموصولة على 

�لتو�لي.

نتيجة النش�ط: 

�لمقاومات  �لمكافئة لمجموعة من  �لمقاومة 
حاصل  يساوي  �لتو�لي  على  �لموصولة 

جمعها.
تقّل شّدة �لتيّار في د�رة كهربائيّة عند �إضافة 
�لتوصيل  �لد�رة بطريقة  �إلى مقاومات  مقاومة 

على �لتو�لي.

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=Au٠OKlwiK٠٠      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة توصيل المق�وم�ت على التوالي    
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المقّدمة:  في �لتوصيل على �لتو�زي يتّم وصل �لطرف �ل�أّول للمصباح �ل�أّول بالطرف �ل�أّول للمصباح �لثاني، ثّم وصل �لطرف �لثاني 
للمصباح �ل�أّول مع �لطرف �لثاني للمصباح �لثاني، ثّم وصل طرفي �أحد �لمصباحين بالبطّاريّة، كما في �لشكل. 

النت�ج�ت:
	 قياس �لمقاومة �لمكافئة لمقاومتين موصولتين على �لتو�زي.

ل �إلى علاقة رياضيّة تربط بين مقد�ر �لمقاومة �لمكافئة لمقاومتين موصولتين  	 �لتوصُّ
على �لتو�زي، ومقد�ر كّل منهما.

المشكلة:
١- ما �لعلاقة بين قيمة �لمقاومة �لكليّة في �لّد�رة �لكهربائيّة و�لمقاومات �لموصولة 

على �لتو�زي؟
٢- كيف ستؤثّر �إضافة مقاومات بطريقة �لتوصيل على �لتو�زي في شّدة  �لتيّار �لماّر 

فيها؟
الفرضي�ت:

الفرضّي�ت للسؤال ال�أّول: 
	 يزد�د مقد�ر �لمقاومة �لمكافئة بزيادة عدد �لمقاومات �لموصولة على �لتو�زي.
	 يقّل مقد�ر �لمقاومة �لمكافئة بزيادة عدد �لمقاومات �لموصولة على �لتو�زي.

الفرضّي�ت للسؤال الث�ني:
	 شّدة �لتيّار ثابتة.

	 تزد�د شّدة �لتيّار �لكهربائّي بزيادة عدد �لمقاومات �لموصولة على �لتو�زي.
	 تقّل شّدة �لتيّار �لكهربائّي بزيادة عدد �لمقاومات �لموصولة على �لتو�زي.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
جابة عن �أسئلة �لنشاط. 1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.   2-  �ل�إ
3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.  4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
ما �لعلاقة بين فرق �لجهد بين قطبي �لبطّاريّة وكلٍّ من شّدة �لتيّار، ومقد�ر �لمقاومة �لمكافئة لمجموعة من �لمقاومات �لموصولة 

على �لتو�زي بقطبي �لبطّاريّة في �لّد�رة �لكهربائيّة؟
�إّن شّدة �لتيّار تساوي فرق �لجهد بين قطبي �لبطّاريّة مقسوماً على �لمقاومة �لمكافئة.

نتيجة النش�ط: 

من  لمجموعة  �لمكافئة  �لمقاومة  مقلوب   -
يساوي  �لتو�زي  على  �لموصولة  �لمقاومات 

حاصل جمع مقلوبها.
- تزد�د شّدة تيّار �لبطّاريّة في د�رة كهربائيّة 
عند �إضافة مقاومة �إلى مقاومات �لد�رة بطريقة 

�لتوصيل على �لتو�زي.

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=Rr2Z6M8vflc
https://www.youtube.com/watch?v=gljU3dElA-I

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةتوصيل المق�وم�ت على التوازي
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�لتيّار  لمرور  ممانعتها  في  �لمو�ّد  وتتفاوت  �لكهربائّي،  �لتيّار  لمرور  �لماّدة  لممانعة  مقياساً  �لكهربائيّة  �لمقاومة  تُعّد  المقّدمة:  
�إذ� �أعيد تشكيل �لحجم �لمحّدد من ماّدة معيّنة فاإّن مقاومته تتغيّر.  �لكهربائّي، و

النت�ج�ت:
ل �إلى �لعو�مل �لتي تعتمد عليها �لمقاومة �لكهربائيّة  �لتوصُّ

المشكلة:
ما �لعو�مل �لتي تعتمد عليها قيمة �لمقاومة �لكهربائيّة لموصل؟

الفرضي�ت:

	 نوع �لماّدة �لمصنوع منها �لموصل.
	 طول �لموصل.

	 مساحة �لمقطع �لعرضّي للموصل.
�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2- �ل�إ

3- مقارنة و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
   ما �أثر �رتفاع درجة �لحر�رة على مقاومة موصل فلزّّي؟

  تزد�د مقاومة �لموصل �لفلزّّي بارتفاع درجة حر�رته.

نتيجة النش�ط: 

 مّما سبق وجدَت �أّن مقاومة موصل تعتمد 
على:

�لموصل  مقاومة  تزد�د  �إْذ  �لموصل:  طول 
بازدياد طوله.

مقاومة  تزد�د  �إذ  �لموصل:  مقطع  ِمساحة 
�لموصل بنقصان ِمساحة مقطعه.

�لموصل  مقاومة  تختلف  �لماّدة:  نوع 
بثبوت  منها،  �لمصنوع  �لماّدة  باختلاف 

درجة �لحر�رة. 

التقييم:

من خلال تقرير �لطالب حول �لنشاط، ومن خلال: 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=B4tIYHAJmrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z30S35SAaGA

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة العوامل التي تعتمد عليه� المق�ومة الكهرب�ئّية
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 = مجموع �لقوّة 
 د
المقّدمة:  تزيد �لقوّة �لد�فعة �لكهربيّة للبطّاريّة بزيادة عدد �ل�أعمدة )ق

�ل�أعمدة  للبطّاريّة بزيادة عدد  �لد�خليّة  �لمقاومة  �لبطّاريّة(، وتزيد  �لد�فعة �لكهربيّة ل�أعمدة 
للاأعمدة(، وتكون شّدة  �لد�خليّة  �لمقاومات  للبطّاريّة تساوى مجموع  �لد�خليّة  )�لمقاومة 

�لتيّار �أقّل ما يمكن.
النت�ج�ت:

على  وصلها  عند  �لد�فعة،  �لقوّة  قيمة  على  �لكهربائيّة  �ل�أعمدة  توصيل  �أثر  على  �لتعرُّف 
�لتو�لي.

المشكلة:
ما �أثر توصيل �ل�أعمدة �لكهربائيّة على قيمة �لقوّة �لد�فعة، عند وصلها على �لتو�لي؟

الفرضي�ت:

1- يزيد مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة . 
2- يقّل مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة . 

3- ل� يتاأثّر مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة  بطريقة �لتوصيل. 
ثراء: ال�إ

عند وصل 4 �أعمدة كهربائيّة قيمة كّل منهما 1.5 فولت، كم تكون قيمة �لقوّة 
�لد�فعة �لكهربائيّة للد�رة؟ 

 = 1.5 × 4  = 6 فولت
 د
ق

نتيجة النش�ط: 

تساوي  �لكليّة  �لكهربائيّة  �لد�فعة  �لقوّة 
�لمجموع �لجبرّي للقوى �لد�فعة �لكهربائيّة 
للاأعمدة �لكهربائيّة  �لموصولة على �لتو�لي، 

عندما تكون جميعها في حالة تفريغ.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=GCg8z4HNeJY
https://www.youtube.com/watch?v=t7qGgAOSbto

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لعلاقة �لقدرة بفرق �لجهد فقط. �لجهد  بفرق  �لقدرة  لعلاقة  توّصل 
و�لتيّار.

�لنتائج

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةتوصيل ال�أعمدة الكهرب�ئّية على التوالي   
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المقّدمة:  خلال �لتوصيل على �لتو�زي في �ل�أعمدة �لكهربائيّة تكون �لقوّة �لد�فعة �لكهربيّة للبطّاريّة تساوى �لقوّة �لد�فعة �لكهربيّة 
للعمود �لو�حد، وتقّل �لمقاومة �لد�خليّة للبطّاريّة بزيادة عدد �ل�أعمدة )�لمقاومة �لد�خليّة للبطّاريّة تساوى مجموع مقلوبات �لمقاومات 

�لد�خليّة للاأعمدة(، وتزيد شّدة �لتيّار �لكهربائّي بزيادة عدد �ل�أعمدة.
النت�ج�ت:

�لتعرُّف على �أثر توصيل �ل�أعمدة �لكهربائيّة على �لتو�زي في قيمة �لقوّة �لد�فعة.  
المشكلة:

ما �أثر توصيل �ل�أعمدة �لكهربائيّة في قيمة �لقوّة �لد�فعة عند وصلها على �لتو�زي؟
الفرضي�ت:

1- يزيد مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة . 
2- يقّل مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة . 

3- ل� يتاأثّر مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة بطريقة �لتوصيل. 
ثراء: ال�إ

عند وصل 4 �أعمدة كهربائيّة على �لتو�زي قيمة كّل منهما 1.5 فولت، كم تكون قيمة �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة للد�رة؟
 = 1.5 فولت

 د
ق

نتيجة النش�ط: 

�لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة �لكليّة تساوي �لقوّة 
�لد�فعة �لكهربائيّة ل�أحد �ل�أعمدة �لكهربائيّة 

�لموصولة على �لتو�زي. 

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=8vBI6SCsc0c
https://www.youtube.com/watch?v=t0p0iNU7GuU

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لعلاقة �لقدرة بفرق �لجهد فقط. �لجهد  بفرق  �لقدرة  لعلاقة  توّصل 
و�لتيّار.

�لنتائج

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةتوصيل ال�أعمدة الكهرب�ئّية على التوازي  
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ْوء و�لحر�رة  المقّدمة:  �لقدرة �لكهربائيّة هي معّدل �لشغل �لمبذول؛ �أي معّدل �لطاقة �لكهربائيّة �لمحوّلة �إلى �أشكال �أخرى: كالضَّ
و�لطاقة �لميكانيكيّة، حيث تساوي �لقدرة �لكهربائيّة حاصل ضرب �لجهد في �لتيّار، وُعبِّر عن هذه �لعلاقة بالمعادلة �ل�آتية: )�لقدرة 

= �لتيّار× �لجهد(، ووحدتها �لو�ط.
النت�ج�ت:

�لتعرُّف على �لعلاقة بين �لقدرة �لكهربائيّة  وكّل من فرق �لجهد و�لتيّار. 
المشكلة:

ما �لعلاقة بين �لقدرة �لكهربائيّة وكلٍّ من فرق �لجهد و�لتيّار؟
الفرضي�ت:

1- يزيد مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة . 
2- يقّل مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة . 

3- ل� يتاأثّر مقد�ر �لقوّة �لد�فعة �لكهربائيّة بطريقة �لتوصيل. 
ثراء: ال�إ

يتّجه �لناس �إلى �ستخد�م مصابيح "ليد" بدل�ً من مصابيح �لتنجستون، فّسر ذلك.
�إلى طاقة  �لـ "ليد" تحوّل معظم �لطاقة �لكهربائيّة �لتي تستهلكها  �إّن مصابيح 
ضوئيّة، بينما مصابيح �لتنجستون تحوّل معظم �لطاقة �لكهربائيّة �لتي تستهلكها 

�إلى طاقة حر�ريّة؛ ولذلك
�لتي  “ليد”  مصابيح  �إضاءة  على  تعتمد  و�لمدن  �لمنازل  معظم  �ليوم  باتت 

ضاءة نفسها.  تستهلك كهرباء �أقّل بنسبة 80 في �لمئة، للحصول على �ل�إ

نتيجة النش�ط: 

فرق  مع  طرديّاً  �لكهربائيّة  �لقدرة  تتناسب 
�لجهد عند ثبوت �لتيّار. 

شّدة  مع  طرديّاً  �لكهربائيّة  �لقدرة  تتناسب 
�لتيّار عند ثبوت فرق �لجهد.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=5ugLUH9BW9w
https://www.youtube.com/watch?v=e6fOQcfCdjU

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لعلاقة �لقدرة بفرق �لجهد فقط. �لجهد  بفرق  �لقدرة  لعلاقة  توّصل 
و�لتيّار.

�لنتائج

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة القدرة الكهرب�ئّية وعلاقته� بفرق الجهد والتّي�ر
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الجزء الث�ني
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المقّدمة: يتكوّن �لجدول �لدورّي �لحديث من صفوف �أفقيّة تُسّمى دور�ت، و�أعمدة تُسّمى مجموعات، وتترتّب �لعناصر فيه وفق 
�لتز�يد في �أعد�دها �لذريّة، وتتكرّر صفات �لعناصر بشكل دورّي، وتبد�أ دورة جديدة في كّل مرّة، وتُكرّر �لعناصر صفاتها، وهو ما 

يعرف بالدوريّة.
النت�ج�ت:

 �لتعرُّف على �لدوريّة في صفات �لعناصر.
المشكلة:

 �أّي من �لعناصر تتفاعل مع �لماء بسرعة: �لصوديوم و�لبوتاسيوم، �أم 
�لمغنيسيوم و�لكالسيوم؟ 

الفرضي�ت:

1- �لصوديوم و�لبوتاسيوم. 
2- �لمغنيسيوم و�لكالسيوم. 

ثراء: ال�إ
 رتّب �لعناصر �ل�آتية بحسب سرعة تفاعلها مع �لماء: روبيديوم، باريوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم.

�لترتيب: بوتاسيوم، روبيديوم، مغنيسيوم، باريوم.
نتيجة النش�ط: 

�لماء  مع  و�لبوتاسيوم  �لصوديوم  يتفاعل 
بشكل �أسرع من �لمغنيسيوم و�لكالسيوم.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=itE6Wgm_MOU      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة  الدورّية في صف�ت العن�صر
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المقّدمة:  يتكوّن �لجدول �لدورّي �لحديث من صفوف �أفقيّة تُسّمى دور�ت، و�أعمدة تُسّمى مجموعات، وتترتّب �لعناصر فيه 
وفق �لتز�يد في �أعد�دها �لذريّة، تتكرّر صفات �لعناصر بشكل دورّي، وتبد�أ دورة جديدة في كّل مرّة، وتُكرّر �لعناصر صفاتها، وهو 

ما ُيعرف بالدوريّة.
النت�ج�ت: �لتعرُّف على خصائص �لمرّكبات �ل�أيونيّة، و�لتساهميّة.

المشكلة:
ما �لفرق بين خو�ص �لمرّكبات �ل�أيونيّة و�لمرّكبات �لتساهميّة، من حيث:

3- درجة �نصهارها.  2- �لتوصيل �لكهربائّي.    1- �لذوبان في �لماء. 
الفرضي�ت:

1- �لمرّكبات �ل�أيونيّة تذوب في �لماء، محاليلها ومصاهيرها توصل �لكهرباء، ودرجة 
�نصهارها عالية.

�لكهرباء،  توصل  ومصاهيرها  محاليلها  �لماء،  في  تذوب  �لتساهميّة  �لمرّكبات   -2
ودرجة �نصهارها عالية.

3- �لمرّكبات �ل�أيونيّة تذوب في �لماء، محاليلها ومصاهيرها توصل �لكهرباء، ودرجة 
�نصهارها قليلة.

4- �لمرّكبات �لتساهميّة تذوب في �لماء، محاليلها ومصاهيرها توصل �لكهرباء، 
ودرجة �نصهارها عالية.

ثراء: ال�إ
لماذ� توصل محاليل �لمرّكبات �ل�أيونيّة ومصاهيرها �لتيّار �لكهربائّي؟

بسبب وجود �ل�أيونات حرّة �لحركة في كلٍّ من �لمحلول و�لمصهور.

نتيجة النش�ط: 

تذوب  باأنّها  �ل�أيونيّة  �لمرّكبات  تتميّز 
توصل  ومصاهيرها  محاليلها  �لماء،  في 

�لكهرباء، ودرجة �نصهارها عالية.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=-JUJ٧wSSEFs      رو�بط �إلكترونيّة:

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةخص�ئص المرّكب�ت ال�أيونّية والتس�همّية
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المقّدمة:  تُعرّف �لتّفاعلات �لكيميائيّة باأنّها حالة تكسير رو�بط �لمو�ّد �لمتفاعلة من �أجل �إنتاج رو�بط جديدة، بحيث يؤّدي ذلك 
�إلى تكوين مو�ّد جديدة ناتجة تختلف في صفاتها عن صفات �لمو�ّد �ل�أصليّة �لمتفاعلة مع بعضها بعضاً، ويشمل هذ� �ل�ختلاف 

في �لّصفات �ختلافاً في �لّصفات �لفيزيائيّة و�لّصفات �لكيميائيّة.
النت�ج�ت: �لتعرُّف على مفهوم �لتفاعل �لكيميائّي.

المشكلة:
في  �لناتجة  �لمو�ّد  صفات  عن  �لمتفاعلة  �لمو�ّد  صفات  �ختلاف  يسبّب  �لذي  ما 

�لتفاعل �لكيميائّي؟
الفرضي�ت:

1- �ختلاف درجة �لحر�رة. 
2- �ختلاف �أنو�ع �لرو�بط. 

لكترونّي. 3- �ختلاف �لتوزيع �ل�إ
ثراء: ال�إ

 بيّْن �لرو�بط �لمتفّككة و�لرو�بط �لمتشّكلة في تفاعل حرق �لميثان؟
CH

4
 + 2 O

2
   CO

2
 + 2 H

2
O 

نتيجة النش�ط: 

عن  �لمتفاعلة  �لمو�ّد  صفات  �ختلاف 
�لتفاعل  في  �لناتجة  �لمو�ّد  صفات 
�لكيميائّي، يرجع ل�ختلاف طريقة �لتر�بط 
و�لمو�ّد  �لمتفاعلة  �لمو�ّد  في  �لذر�ت  بين 

�لناتجة.

تحذير

�لسلامة  �حتياطات  مر�عاة  �لمعلم  على 
عن  يثيلي  �ل�إ �لكحول  �إبعاد  و و�ل�أمان، 

منطقة �لتفاعل.

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةالثعب�ن ال�أسود
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التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
    التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=rrnSPSy1jvM      رو�بط �إلكترونيّة:
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ثاني �أكسيد �لكربون، وبخار  المقّدمة: هو تفاعل �لماّدة �لقابلة للاشتعال مع �ل�أكسجين بعد وصولها لدرجة �ل�حتر�ق، منتجاً 
�لماء، و�لطاقة.

نتاج �أكسيد �لعنصر. �لتاأكسد: تفاعل �لعنصر مع �ل�أكسجين ل�إ
النت�ج�ت:�لتعرُّف على نو�تج �حتر�ق �لمغنيسيوم.

المشكلة:
ماذ� نتج من عمليّة حرق شريط من �لمغنيسيوم؟

الفرضي�ت:

1- حر�رة. 
2- ضوء. 

3- �أكسيد �لمغنيسيوم.
ثراء: ال�إ

�كتب معادلة تفاعل �أكسيد �لمغنيسيوم مع �لماء؟

Mg)OH(
2
      MgO + H

2
O 

نتيجة النش�ط: 

مرّكب  �لمغنيسيوم  حرق  عن  ينتج 
ْوء  للضَّ �إضافة  �لمغنيسيوم،  �أكسيد 

و�لحر�رة.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=Fx79NNOuqCw      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةاحتراق شريط المغنيسيوم
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 A     B + C         المقّدمة: �ل�حتر�ق: يتّم في تفاعلات �لتحلّل �إنتاج ماّدتين �أو �أكثر من ماّدة نقية و�حدة

 ومن �أمثلة ذلك ما يحدث للماء عند تمرير تيّار كهربائّي في وسط معيّن، �لذي يمكن تمثيله في �لمعادلة �ل�آتية: 

2H
2
O  2H

2
 + 2O 

النت�ج�ت: �لتعرُّف على تفاعل �لتحلّل.

المشكلة:

ما �لمقصود بتفاعل �لتحلّل؟

الفرضي�ت:

لبة �إلى سائلة وغازيّة.  1- تحلّل �لمو�ّد �لصُّ

2- تحلّل �لمو�ّد �لمتفاعلة لمو�ّد �أخرى مختلفة. 

3- تحلّل �ألو�ن �لمو�ّد �لمتفاعلة.

ثراء: ال�إ

�كتب معادلة تحلّل كربونات �لكالسيوم بالحر�رة؟

CaCO
3
   CaO + CO

2
 

نتيجة النش�ط: 

�لذي  �لتفاعل  هو  �لتحلّل  تفاُعل 
ُينتج ماّدتين �أو �أكثر عند حدوثه.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=CpInrnI23Ro      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةالكيمي�ء الممتعة
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مع  �لخارصين  يتفاعل  فمثلاً  نشاطاً،  �أقّل  عنصر  محّل  يحّل  نشط  عنصر  وجود  عند  حلال  �ل�إ تفاعلات  تحدث  المقّدمة:  
حمض �لهيدروكلوريك �لمخّفف، فينتج ملح كلوريد �لخارصين وغاز �لهيدروجين، 
وتفاعل �ل�ألومنيوم مع حمض �لهيدروكلوريك �لمخّفف لينتج ملح كلوريد �ل�ألومنيوم 
وغاز �لهيدروجين، بينما ل� يحدث تفاعل بين �لنحاس وحمض �لهيدروكلوريك 

�لمخّفف.
النت�ج�ت: �لتعرُّف على تفاعل �إحلال فلز نشط محّل �لهيدروجين في حمض 

�لهيدروكلوريك.
المشكلة:

ماذ� يحدث عند تفاعل فلّز نشط مع حمض؟
الفرضي�ت:

1- ملح �لفلّز وغاز �لهيدروجين. 
2- غاز �لهيدروجين فقط. 

3- ل� يحدث تفاعل.
ثراء: ال�إ

�كتب معادلة تفاعل �لنحاس مع حمض �لهيدروكلوريك؟

HCl+ Cu ل� يحدث تفاعل 

نتيجة النش�ط: 

مع  �لنشط  �لفلّز  تفاعل  عند 
�لحمض ينتج ملح �لفلّز، ويتصاعد 

غاز �لهيدروجين.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

https://www.youtube.com/watch?v=WlyQFBZH٧qU      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةاإحلال فلّز نشط محّل الهيدروجين في حمض الهيدروكلوريك
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المقّدمة: تمثّل سلسلة �لنشاط ترتيب �لفلّز�ت تبعاً لنشاطها �لكيميائّي، وتُستخَدم 
سلسلة �لنشاط للتنبّؤ بحدوث �لتفاعلات، فالفلّز �ل�أنّشط يحّل محّل �لفلّز �ل�أقّل 

نشاطاً في مرّكباته، على سبيل �لمثال:
�أو  تفاعلات كيميائيّة  و�لتنبّؤ بحدوث  �لنشاط،  �لتعرُّف على سلسلة  النت�ج�ت: 

عدمها.
المشكلة:

كيف يتّم حّل مشكلة حدوث كسر في خطوط �لسكك �لحديديّة؟
الفرضي�ت:

1- �ستخد�م �للحام �لعادّي. 
2- �ستخد�م لحام �ل�أكسجين. 

3- �ستخد�م تفاعل كيميائّي.
ثراء: ال�إ

عندما ُيخَلط مسحوق �لفلّز  A  بمحلول مائّي يحتوي على �أيونات من 
�لفلّز B، يتكوّن ر�سب من �لفلّز B طبًقا لذلك، ما �لذي ُيمِكن �ستنتاجه 

حول نشاط كلٍّ من �لفلزّين A،B؟
. B أكثر نشاطاّ من �لفلّز�  A لفلّز� �أ ( 

ل� ُيمِكن تحديد نشاط كلٍّ من �لفلزّين. ب ( 
.B أقّل نشاطاً من �لفلّز�  A لفلّز� ت ( 
نشاط �لفلزّين A،B  متساويان. ث ( 

�لجو�ب: )�أ(.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

ُيستخدم �لتفاعل �لكيميائّي لحّل مشكلة 
�لحديديّة،  �لسكك  في  كسر  حدوث 
معتمد�ً على سلسلة �لنشاط �لكيميائّي:

K>Na>Ca>Mg>Zn>Fe>Cu>Ag 

https://www.youtube.com/watch?v=43so6-xUmfE
https://www.youtube.com/watch?v=hn27BFBqHDk
https://www.youtube.com/watch?v=UTR5Sb6xbNE

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةسلسلة النش�ط
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المقّدمة: ُيطَلق على تفاعل �لتّرسيب باأنّه �لتّفاعل �لناتج عن مزج محلولين �أيونيَّين؛ بحيث ينشاأ مرّكب غير ذ�ئٍب يترّسب في وعاء 
�لتفاعل.

النت�ج�ت: �لتعرُّف على تفاعل �لترسيب، و�أهميّته.
المشكلة:

كيف تحدث تفاعلات �لترسيب ؟
الفرضي�ت:

1- تفاعل ماّدتين صلبتين. 
2- تفاعل ماّدة صلبة مع سائلة. 
3- تفاعل محاليل مائيّة لماّدتين.

ثراء: ال�إ
تحدث تفاعلات �لترسيب عند مزج محلولين �أيونيَّين؛ بحيث ينشاأ مرّكب غير ذ�ئٍب، يترّسب في وعاء �لتفاعل .

جميع �لتفاعلات �ل�آتية تكون رو�سب ماعد�:
  

  
  
  

 

�لجو�ب: �لتفاعل �لثالث. 

نتيجة النش�ط: 

مع  �لنشط  �لفلّز  تفاعل  عند 
�لحمض ينتج ملح �لفلّز، ويتصاعد 

غاز �لهيدروجين.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

      رو�بط �إلكترونيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=y5V07WWu0qQ
https://www.youtube.com/watch?v=xhTe76hmPlw
https://www.youtube.com/watch?v=JUl0reQVLpw

 تف�ّعــل هيدروكســيد الصوديــوم مــع كلوريــد النحــ�س 

الترســيب( )تف�ُعــل 
زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة
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تختلف  مرّكبين،  فيه خلط محلوَلي  يتّم  )تفاعل  �لمزدوج  حلال  �ل�إ تفاعلات  �أنو�ع   �أحد  �لغاز  �إطلاق  تفاعلات  المقّدمة:تُعّد 
عناصرهما �لفلّزيّة  في �لنشاط، حيث يحّل كّل فلّز محّل �ل�آخر في محلوله(، وينتج عن ذلك غاز.

النت�ج�ت: �لتعرُّف على تفاعل �إطلاق �لغاز.
المشكلة:

لماذ� تضاف بيكربونات �لصوديوم للعجين؟

الفرضي�ت:

1- لتعمل على �نتفاخه. 
2- لتعمل على سرعة هضمه. 

3- لتعمل على تبييضه.
ثراء: ال�إ

ما غاز �لضحك؟
غاز �لضحك هو �أكسيد �لنيتروز، وهو ماّدة عديمة �للون و�لر�ئحة، عند �ستنشاق هذ� �لغاز فاإنّه ُيبطئ من وقت رّد فعل �لجسم، 
وهذ� يؤّدي �إلى �لشعور بالهدوء و�لبهجة، يمكن �ستخد�م �أكسيد �لنيتروز لعلاج �ل�ألم، وهو يعمل �أيضاً بمثابة مهّدئ خفيف؛ لهذ� 
�لسبب، ُيستخدم �أحياناً قبل �إجر�ء�ت طّب �ل�أسنان لتعزيز �ل�سترخاء وتقليل �لقلق و�لتوتر، ويعمل غاز �أكسيد �لنيتروز سريعاً بمثابة 

مسكن، لكنّه ل� يستغرق وقتاً طويلاً حتّى تتلاشى �آثاره.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

تضاف بيكربونات �لصوديوم للعجين للعمل 
على �نتفاخه.

https://www.youtube.com/watch?v=v2FA8scz1So
https://www.youtube.com/watch?v=4dIjBWJMLhw

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةتف�عل اإطلاق غ�ز
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حلال �لمزدوج ، و�لتي ينتج عنها ملح وماء. المقّدمة:تُعّد تفاعلات �لتعادل �أحد �أنو�ع  تفاعلات �ل�إ

النت�ج�ت: �لتعرُّف على تفاعل �لتعادل.

 المشكلة:

تُستخدم �لمعايرة في كثير من �لمجال�ت، فما �لهدف من ذلك؟

الفرضي�ت:

1- �لتعرُّف على �لمو�ّد �لناتجة. 

2- تحديد تركيز محلول ما. 

3 - تحديد نوع �لرو�بط في �لمو�ّد �لناتجة.

ثراء: ال�إ

علّل: تتّفق جميع تفاعلات �لتعادل في �لمعادلة �ل�أيونيّة �لمعبّرة عنها؟

نعم، ل�أنّها تُعطى �لناتج نفسه )ملح وماء(، مهما �ختلف نوع �لحمض �أو �لقاعدة.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

تُستخدم �لمعايرة لتحديد تركيز محلول ما.

https://www.youtube.com/watch?v=wilYlntgoBQ
https://www.youtube.com/watch?v=FlXQc_-op4I

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةتف�علات التع�دل
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يطاليّين: )لويجي جلفاني( �لذي �كتشف عام  المقّدمة: تعود تسمية �لخلايا �لجلفانيّة )�لفولتيّة( �إلى كلٍّ من �لعالِمين �ل�إ
1786 م ظاهرة تاأثير �لكهرباء على عضلات �لضفدعة عند تشريحها، باستخد�م �أدو�ت تشريح من مو�ّد مختلفة، و)�ليساندرو 

فولتا( �لذي �ستطاع تفسير هذه �لظاهرة عام 1796 م.
كيميائّي  تفاعل  فيه  يحدث  كهروكيميائيّة  خليّة  هي  �لجلفانيّة  و�لخلايا 
)�ل�أكسدة و�ل�ختز�ل(، وينتج عنه تيّار كهربّي؛ �أّي يتّم فيها تحويل �لطاقة 

�لكيميائيّة �إلى طاقة كهربائيّة.
النت�ج�ت: �لتعرُّف على �لخليّة �لكهروكيميائيّة و�ستخد�ماتها.

 المشكلة:
كيف يمكن �إنتاج تيّار كهربائّي من تفاعل كيميائّي؟

الفرضي�ت:

1- تفاُعل �إنتاج حر�رة. 
2- تفاُعل تاأكُسد و�ختز�ل. 

3- تفاعل �إنتاج غاز.
ثراء: ال�إ

 ما �أهّم �لتطبيقات للخلايا �لكهروكيميائيّة؟
�أ ( �ستخلاص وتنقية �لعناصر من خاماتها.

ب (تنقية مياه �لبحر.
طلاء �لمعادن. ت ( 

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

تفاعل  من  كهربائّي  تيّار  �إنتاج  يمكن 
و�ل�ختز�ل،  �لتاأكسد  نوع  من  كيميائّي 
�إلى طاقة  �لكيميائيّة  �لطاقة  تتحوّل  حيث 

كهربائيّة.

https://www.youtube.com/watch?v=_PKv٦tsJClw
https://www.youtube.com/watch?v=ewEie٧٧tHJo

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة الخلّية الكهروكيمي�ئّية )الخلّية الجلف�نّية(
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المقّدمة: �لطلاء �لكهربائّي: عمليّة كهروكيميائيّة يتّم فيها ترسيب طبقة رقيقة من فلّز على فلّز �آخر. وفي �لعادة تُستخدم هذه 
�لعمليّة لحماية �لمعادن من �لصد�أ و�لتاآكل، وللحصول على سطح صلب، �أو على سطح مصقول بطريقة جميلة.

النت�ج�ت: طلاء جسم معدنّي بمعدن �آخر.
 المشكلة:

كيف تتم عمليّة �لطلاء؟
الفرضي�ت:

1- �لطلاء هو �لدهان �لعادي. 
2- تفاعل تاأكُسد و�ختز�ل بوجود فرق جهد كهربائّي. 

3- تتّم عمليّة �لطلاء من خلال تفاعلات �لترسيب.
ثراء: ال�إ

 ما �أهّم �لتطبيقات للخلايا �لكهروكيميائيّة؟
1- �ستخلاص وتنقية �لعناصر من خاماتها.

2- تنقية مياه �لبحر.
3- طلاء �لمعادن.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

1 2 3
التقدير

المعي�ر

لم يحّضر �أدو�ت �لنشاط  حّضر بعض �أدو�ت �لنشاط حّضر �أدو�ت �لنشاط دون مساعّدة �لتحضير

لم ينّفذ �لنشاط  نّفذ �لنشاط بشكل جزئّي نّفذ �لنشاط بشكل كامل �لعمل

لم يحصل على نتائج توّصل لبعض �لنتائج �لصحيحة  توّصل لنتائج صحيحة �لنتائج

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

خلال  من  �لكهربائّي  �لطلاء  عمليّة  تتّم 
و�ختز�ل(،  )تاأكُسد  كهروكيميائّي  تفاعل 
على  طلاؤها  �لمر�د  �لماّدة  توضع  بحيث 
�لقطب �لسالب، و�لماّدة �لمر�د �لطلاء بها 

على �لقطب �لموجب.

https://www.youtube.com/watch?v=54q5Pp1sVcY
https://www.youtube.com/watch?v=yHNRJgyQe7I
https://www.youtube.com/watch?v=1HnuHz-DOOA

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة الطلاء الكهرب�ئي
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ْوء ينتقل من �لشمس عبر  شعاع �لذي تستطيع �لعين �لبشرية رؤيته، فالضَّ ْوء على �لجزء من �ل�إ المقّدمة: تُطَلق كلمة �لضَّ
�لفر�غ ليصل �إلى �ل�أرض، ويسبّب رؤيتنا �ل�أشياء حولنا نهار�ً . 

ْوء يسير بخطوط مستقيمة.  النت�ج�ت: �لضَّ
 المشكلة:

هل يمكن رؤية جسم خلف حاجز معتم؟
الفرضي�ت:

ْوء يسير في خطوط مستقيمة، ول� يمكن رؤية جسم خلف حاجز معتم. 	 �لضَّ
ْوء قد يسير في خطوط منحنية، ويمكن رؤية جسم خلف حاجز معتم. 	 �لضَّ

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2- �ل�إ
3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

ْوء في خطوط مستقيمة.  ينتقل �لضَّ

 https://www.youtube.com/watch?v=8CL2GzmNNRM
https://www.youtube.com/watch?v=teqyhN4iYvg

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

ْوء  زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةسير الضَّ
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ْوء �إلى نوعين: المقّدمة: تقسم �لمو�ّد من حيث نفاذيّتها للضَّ
ْوء �أن ينفذ من خلالها.  	  �لمو�ّد �لشفافة وهي �لمو�ّد �لتي تسمح للضَّ

ْوء �أن ينفذ من خلالها .  	 �لمو�ّد �لمعتمة وهي �لمو�ّد �لتي ل� تسمح للضَّ
النت�ج�ت:

ْوء �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن بعض �لمو�ّد تسمح للضَّ
ْوء �أن ينفذ من خلالها.  �أن ينفذ من خلالها، بينما بعضها �ل�آخر ل� يسمح للضَّ

 المشكلة:
ْوء عند سقوطه على �أجسام مختلفة؟ ماذ� يحدث للضَّ

هل ينفذ خلالها �أم ل�؟ 
الفرضي�ت:

ْوء من جميع �لمو�ّد. 	 ينفذ �لضَّ
ْوء من جميع �لمو�ّد. 	  ل� ينفذ �لضَّ

ْوء من بعض �لمو�ّد. 	  ينفذ �لضَّ
�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2- �ل�إ

3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

ْوء �أن ينفذ من   بعض �لمو�ّد تسمح للضَّ
�ل�أشياء  رؤية  �لعين من  وتتمّكن  خلالها، 
لوح  مثل  تاّم،  بوضوح  خلفها  �لموجودة 

�لزجاج �لعادّي.
ينفذ  �أن  ْوء  للضَّ تسمح  ل�  �لمو�ّد  بعض 
�لعين  تستطيع  ل�  وبذلك  خلالها؛  من 
كالخشب  خلفها  �لموجودة  �ل�أشياء  رؤية 

و�لحديد.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=MkL8xOP1LHA

ْوء خلال ال�أجس�م زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة  نف�ذّية الضَّ
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ْوء  ْوء طريقه خلال مجموعة من �لخطوط �لمستقيمة، وعندما يعترضه جسم معتم، فاإنّه يحجب �لضَّ المقّدمة:  يسلك �لضَّ
عن منطقة معيّنة، وينتج عن هذ� �ل�أمر منطقة مظلمة تظهر على شكل ذلك �لجسم �لمعتم، وُيطلق على هذه �لمنطقة �سم 

منطقة �لظّل.
النت�ج�ت:

ْوء في تفسير تكون �لظّلال. �أن يوظّف �لطالب خصائص �لضَّ
المشكلة:

وئيّة بجسم معتم؟ ماذ� ينتج عند �صطد�م جزء من �ل�أشّعة �لضَّ
الفرضي�ت:

وئيّة �لجسم �لمعتم. 	 تخترق �ل�أشّعة �لضَّ
	 يحجب �لجسم �لمعتم �ل�أشّعة عّما يقع خلفه، بينما تستمّر بقيّة �ل�أشّعة �لتي لم يعترضها، فيشّكل ظّلاً.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
	 وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 	 �ل�إ
	 مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

	 مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

ْوء. �ذكر ثلاثاً من خصائص �لضَّ
ْوء.  ْوء، �نعكاس �لضَّ ْوء يسير بخطوط مستقيمة، �نكسار �لضَّ �لضَّ

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

عّما  �ل�أشّعة  �لمعتم  �لجسم  يحجب    	
يقع خلفه، بينما تستمّر بقيّة �ل�أشّعة �لتي 

لم يعترضها، فيشّكل ظّلاً.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=JvIsesS26gw

ّل زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة العب ب�لظِّ
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وئيّة عند �صطد�مها بسطح عاكس �إلى �لوسط نفسه �لذي صدرت منه،  ْوء هو �رتد�د �ل�أمو�ج �لضَّ المقّدمة: �نعكاس �لضَّ
ْوء، فاإّن هذه �لخاّصيّة هي �لتي تساعد على رؤية �ل�أجسام، كما �أّن لون �ل�أجسام يتحّدد بحسب مدى  وبالنسبة ل�نعكاس �لضَّ

ْوء و�متصاصه. قدرتها على عكس �لضَّ
النت�ج�ت:

ْوء بشكل منتظم. 	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن �لسطوح �لمصقولة تعكس �لضَّ
ْوء. 	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن �لسطوح �لخشنة تبعثر �لضَّ

المشكلة:
ْوء �لساقط عليها؟ - هل تتشابه �لمو�ّد في قدرتها على عكس �لضَّ

الفرضي�ت:

ْوء �لساقط عليها. 	 تتشابه �لمو�ّد في قدرتها على عكس �لضَّ
ْوء �لساقط عليها. 	 تتفاوت �لمو�ّد في قدرتها على عكس �لضَّ

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
	 وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 	 �ل�إ
	 مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

	 مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

ما �أهّميّة �ل�نعكاس في رؤية �ل�أجسام من حولنا؟
�إذ�  �إّن �ل�أجسام غير �لمضيئة �إذ� سقطت عليها �أشعة ضوئيّة فاإنّها تنعكس عنها، و

وصلت �ل�أشّعة �لمنعكسة �إلى عيوننا فاإنّنا نرى هذه �ل�أجسام.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

عكس  على  قدرتها  في  �لمو�ّد  تتفاوت 
ْوء �لساقط عليها. �لضَّ

�لسطوح  عن  منتظماً  �نعكاساً  ُيحِدث 
�لملساء و�لمصقولة.

وتتبعثر  منتظم،  غير  �نعكاساً  ُيحِدث 
�ل�أشّعة عن �لسطوح �لخشنة.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=c3ldDYnCVyA
https://www.youtube.com/watch?v=skGmQC87Bvg

ْوء زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة انعك�س الضَّ
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وئيّة �لساقطة على جسم معتٍم �إلى �لجهة �لتي سقط منها، ويعتمد  ْوء باأنَّه �رتد�د �ل�أشّعة �لضَّ المقّدمة:ُيعرّف �نعكاس �لضَّ
ْوء على طبيعة �لجسم، ففي حال كان معتماً ومصقول�ً  فاإّن �لشعاع �لضوئّي سيرتّد، وفقاً لقانوَني �ل�نعكاس. �نعكاس �لضَّ

النت�ج�ت:
ْوء. 	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى قانوَني �نعكاس �لضَّ

المشكلة:
١- هل يخضع �ل�نعكاس �إلى قو�نين؟ ما هي �إن ُوجدت؟

٢- ما �لعلاقة بين ز�وية �لسقوط وز�وية �ل�نعكاس؟
الفرضي�ت:

�لسؤ�ل �ل�أّول: 
	 �ل�نعكاس عشو�ئّي، ول� يخضع لقو�نين تضبطه.

	 توجد قو�نين للانعكاس.
�لسؤ�ل �لثاني: 

	 ز�وية �لسقوط تساوي ز�وية �ل�نعكاس.
	 ز�وية �لسقوط �أكبر من ز�وية �ل�نعكاس.

	 ز�وية �لسقوط �أصغر من ز�وية �ل�نعكاس.
�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

	 �إجر�ء �لقياسات خلال خطو�ت �لنشاط.
	 وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 	 �ل�إ
	 مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

	 مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

ْوء عنها؟ ْوء �لمنعكس عن �لسطوح �لخشنة؟ ما تفسيرك لتشتُّت �لضَّ هل تنطبق قو�نين �ل�نعكاس على �لضَّ
ْوء عن �لسطوح  ْوء عن جميع �لسطوح، ومنها �لسطوح �لخشنة، وسبب تشتُّت �لضَّ تنطبق قو�نين �ل�نعكاس على �نعكاس �لضَّ
�لخشنة �أّن �ل�أشّعة �لمتو�زية �لساقطة عندما تصل �إلى �لسطح �لخشن، وبسبب �لنتوء�ت فيه تكون زو�يا سقوطها غير متساوية، 

ويتبع ذلك زو�يا �نعكاسها فتنعكس غير متو�زية وتتشتّت.

التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

نتيجة النش�ط: 

يخضع �ل�نعكاس لقو�نين تضبطه.
 ز�وية �لسقوط = ز�وية �ل�نعكاس.

�لمنعكس  عاع  و�لشُّ �لّساقط  عاع  �لشُّ �إنَّ 
و�لعمود �لمقام جميعها تقع في �لمستوى 

نفسه.

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=vt-SG7Pn8UU

ْوء زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة ق�نون� انعك�س الضَّ
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وئيّة �لساقطة عليه، وُيصنّف �ل�نعكاس  المقّدمة: �لمر�آة سطح مصقول من �لزجاج، لديه �لقدرة على �أن يعكس معظم �ل�أشّعة �لضَّ
عن �لمر�يا باأنّه �نعكاس منتظم.

النت�ج�ت:
�أن يتوّصل �لطالب �إلى صفات �لخيال في �لمر�يا �لمستوية.

المشكلة:
1- هل يخضع �ل�نعكاس �إلى قو�نين؟ ما هي �إن ُوجدت؟

2- ما �لعلاقة بين ز�وية �لسقوط وز�وية �ل�نعكاس؟
الفرضي�ت:

�لسؤ�ل �ل�أّول:
هل صورة �لبطاقة في �لمر�آة مكبّرة ،�أم مصّغرة، �أم مساوية لحجم �لبطاقة و�لكلمة �لمكتوبة عليها؟

�لسؤ�ل �لثاني:           
كيف ظهرت صورة �لكلمة في �لمر�آة؟ )مقلوبة جانبيّاً، مقلوبة ر�أسيّاً، معتدلة(.

�لسؤ�ل �لثالث:
ما علاقة ُبعد �لخيال �لمتكوّن للبطاقة عن �لمر�آة وُبعد �لبطاقة عنها؟

�لسؤ�ل �لر�بع:
هل يمكن �أن تتكوّن �لّصورة على حاجز؟

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
	 وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 	 �ل�إ
	 مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

	 مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
فّسر �ستخد�م �لمر�يا �لمستوية في �لبيوت.

تصفيف  من  تمكنّنا  �أشكالنا؛ حيث  رؤية  في  كبيرة  �أهّميّة  �لمستوية  للمر�يا 
�لشعر، ولبس �لثياب بشكل مناسب.

ْوء �لقادم من �لجسم �إلى �لفتحة �لتي ينظر منها �لمصوّر، فيرى �لجسم قبل تصويره. تُستخدم في �لكامير�ت؛ لتعكس �لضَّ

نتيجة النش�ط: 

وحجم  �لخيال  طول   = �لجسم  طول 
�لجسم يساوي حجم �لخيال.

ُبعد �لجسم عن �لمر�آة = ُبعد �لخيال عن 
�لمر�آة.

�لخيال مقلوب جانبيّاً.
يكون �لخيال وهميّاً د�خل �لمر�آة؛ �أي ل� 

يمكن �ستقباله على حاجز.

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة صف�ت ال�أخيلة المتكوّنة في المراي� المستوية
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التقييم:

      رو�بط �إلكترونيّة:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

https://www.youtube.com/watch?v=EwBK_cXUTZI
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المقّدمة: هناك علاقة رياضيّة بين عدد �ل�أخيلة �لمتكونة لجسم بين مر�آتين مستويتين، و�لز�وية بينهما.
النت�ج�ت:

ما �لعلاقة بين عدد �ل�أخيلة �لمتكوّنة ومقد�ر �لّز�وية �لمحصورة  بين �لمر�آتين؟
المشكلة:

على ماذ� يعتمد عدد �ل�خيلة �لمتكونة لجسم بين مر�آتين مستويتين. 

الفرضي�ت:

عدد �ل�أخيلة ثابت ل� يعتمد على �لز�وية بين �لمر�آتين.
يزد�د عدد �ل�أخيلة بزيادة �لز�وية بين �لمر�آتين.

يزد�د عدد �ل�أخيلة بنقصان �لز�وية بين �لمر�آتين.
�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

	 وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
	 �إكمال �لجدول حول عدد �ل�أخيلة ومقد�ر �لز�وية.

	 مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
	 مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
ماذ� تتوقّع �أن يكون عدد �ل�أخيلة لجسم بين مر�آتين مستويتين متقابلتين؟

�إّن �لز�وية بين �لمر�آتين �لمتقابلتين صفر؛ ولهذ� فاإّن عدد �ل�أخيلة سيكون ل� نهائيّاً.

نتيجة النش�ط: 

يزد�د عدد �ل�أخيلة لجسم بنقصان �لز�وية 
بين �لمر�آتين �لمستويتين.

�إّن عدد �ل�أخيلة لجسم ُيعطى بالعلاقة:

https://www.youtube.com/watch?v=EwBK_cXUTZI       رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقة عدد ال�أخيلة المتكوّنة لجسم بين مراآتين مستويتين
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المقّدمة: يكون �لسطح �لعاكس في �لمر�يا �لكرويّة جزء�ً من سطح كرة جوفاء. وُيطلق على �لمر�آة �لكرويّة محّدبة �إذ� كان �لسطح 
�لعاكس هو �لسطح �لخارجّي، �أّما �إذ� كان سطحها �لعاكس هو �لد�خلّي فحينئذ تُسّمى مر�آة مقّعرة، وتخضع �ل�أشّعة �لمنعكسة عن 

�لمر�يا �لكرويّة �إلى قو�نين �ل�نعكاس.
وتبعاً لذلك، فاإّن �ل�أشّعة �لمو�زية للمحور �لرئيس تتجّمع هي �أو �متد�د�تها في �لبؤرة.

النت�ج�ت:
	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن �ل�أشّعة �لمو�زية للمحور �لرئيس في �لمر�آة �لمقّعرة تنعكس بحيث تتجّمع في �لبؤرة.

	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن بؤرة �لمر�آة �لمقّعرة حقيقيّة.

	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن بؤرة �لمر�آة �لمحّدبة وهميّة.
المشكلة:

ما طبيعة �لبؤرة في �لمر�آة �لكرويّة (�لمقّعرة، �لمحّدبة)؟
الفرضي�ت:

- جميع �لمر�يا �لمحّدبة و�لمقّعرة بؤرها حقيقيّة.
- جميع �لمر�يا �لمحّدبة و�لمقّعرة بؤرها وهميّة.

- �لمر�يا �لمحّدبة بؤرها وهميّة.
- �لمر�يا �لمحّدبة بؤرها حقيقيّة.

- �لمر�يا �لمقّعرة بؤرها وهميّة.
- �لمر�يا �لمقّعرة بؤرها حقيقيّة.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
	 وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 	 �ل�إ
	 مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

	 مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

	 مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء: ال�إ

نتيجة النش�ط: 

تجّمع �لمر�آة �لمقّعرة �ل�أشّعة. 
بؤرة �لمر�آة �لمقّعرة حقيقيّة.
بؤرة �لمر�آة �لمحّدبة وهميّة.

https://www.youtube.com/watch?v=gvXCDN4dNKA
https://www.youtube.com/watch?v=kqxdWpMOF9c       رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقة بؤرة المراآة الكروّية
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المقّدمة: �إذ� ُوضع جسم �أمام مر�آة مقّعرة فاإنّه يتكوّن له خيال، وتتغيّر صفات �لخيال بتغيّر ُبعده عن �لمر�آة .
النت�ج�ت:

	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن صفات �لخيال في �لمر�يا �لمقّعرة تعتمد على ُبعد �لجسم عن �لمر�آة.
المشكلة:

هل تعتمد صفات �لخيال في �لمر�آة �لمقّعرة على ُبعد �لجسم عن �لمر�آة؟
الفرضي�ت:

�إّن صفات �لخيال ل� تعتمد على ُبعد �لجسم عن �لمر�آة.
تتغيّر صفات �لخيال بتغيّر ُبعد �لجسم عن �لمر�آة.

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
2- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

�لمر�يا  في  �لمتكوّنة  �ل�أخيلة  صفات  �إنَّ 
�لمقّعرة يعتمد على ُبعد �لجسم عن �لمر�آة 

https://www.youtube.com/watch?v=rzAEwJDu6v8
      رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةعلاقة موقع الجسم بخص�ئص الخي�ل في المراي� المقّعرة
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المقّدمة:  �لمر�آة �لمقّعرة في حال�ت كثيرة تُظهر �ل�أشياء �أكبر مّما هي عليه في �لو�قع، فتجعل �لصغير كبير�ً، وفي حال�ت 

�أخرى تجعل �لكبير صغير�ً. وكذلك �لحال يظهر �لخيال فيها حقيقيّاً �أحياناً ووهميّا في حال�ت �أخرى، ويظهر معتدل�ً في 

حال�ت، وحقيقيّاً في حال�ت �أخرى.

النت�ج�ت:

�أن يتوّصل �لطالب �إلى صفات �لخيال في �لمر�يا �لمقّعرة في حال�ت متعّددة.

المشكلة:

ما صفات �ل�أخيلة �لمتكوّنة في �لمر�يا �لمقّعرة عندما يوضع �لجسم:

�أ- على ُبعد �أكبر من مركز �لتكوّر؟

 ب- عند مركز �لتكوّر؟

ج- بين �لبؤرة ومركز �لتكوّر؟

 د- عند بؤرة �لمر�آة؟ 

هـ- �أقّل من �لبعد �لبؤرّي؟

الفرضي�ت:

حقيقّي.

وهمّي.

معتدل. 

مقلوب.

مكبّر.

مصّغر.

تكليف �لطالب بما ياأتي:

1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط

2- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

تحذير

�حذر �لتعرُّض �لمباشر  لجسمك �أو
 للورقة للهب �لشمعة.

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةصف�ت ال�أخيلة في المراي� المقّعرة
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      رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

https://www.youtube.com/watch?v=V5geYR2eu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=vst1yZmT_wo

 

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

مس�ٍومصّغرمكّبرمقلوبمعتدلوهمّيحقيقّي

√√√س <  2ع

√√√س =   2ع

√√√ ع < س <  2ع

√ √√√س = ع 

√√√س < ع 

        صف�ت الخي�ل

موقع الجسم

نتيجة النش�ط: 
�إّن صفات �لخيال تتحّدد بحسب �لعلاقة بين ُبعد �لجسم عن �لمر�آة �لمقّعرة، وفق �لجدول �ل�آتي:
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المقّدمة: �لمر�آة �لمحّدبة هي مر�آة منحنية للخارج، تعكس �لصور بزو�يا منفرجة �أقرب لحو�فها من بؤرتها، وينتشر �ستخد�مها في 
�لسيّار�ت؛ لُتمّكن �لسائق من �لرؤية باأكبر ز�وية ممكنة، وتُستخدم في مو�قف �لسيّار�ت لتعزيز �لرؤية عند �ل�صطفاف.

النت�ج�ت:
	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى صفات �لخيال في �لمر�يا �لمحّدبة.

المشكلة: 
هل تختلف خصائص �ل�أخيلة في �لمر�يا �لمحّدبة باختلاف ُبعد �لجسم عن �لمر�آة؟

الفرضي�ت:

حقيقّي.
وهمّي.

معتدل. 
مقلوب.
مكبّر.
مصّغر.

تكليف �لطالب بما ياأتي:
1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2- �ل�إ
3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.
ثراء:ما �ستخد�مات �لمر�يا �لمحّدبة؟  ال�إ

نتيجة النش�ط: 

�لمحّدبة  �لمر�آة  في  �لمتكوّن  �لخيال  �إّن 
يكون د�ئماً وهميّاً، معتدل�ً، مصّغر�ً.

https://www.youtube.com/watch?v=KzEVNW3keaE
      رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةصف�ت ال�أخيلة في المراي� المحّدبة
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ْوء عندما ينتقل من وسط شّفاف �إلى وسط  ْوء في �ل�أوساط �لشّفافة �لمتجانسة في خطوط مستقيمة، لكّن �لضَّ المقّدمة:ينتشر �لضَّ
ْوء ينحرف عن مساره  .  وئيّة، فاإّن �لضَّ شّفاف �آخر مختلف في �لكثافة �لضَّ

النت�ج�ت:
ْوء خلال وسطين شّفافين مختلفين على سلوكه. �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أثر �نتقال �لضَّ

المشكلة: 
ْوء عند �نتقاله خلال وسطين شّفافين مختلفين؟ كيف يسلك �لضَّ

الفرضي�ت:

�ل�نتقال  ينحرف عند  ول�  �لشّفافين،  �لوسطين  يسير في خطوط مستقيمة خلال  ْوء  �لضَّ  	
بينهما.

ْوء يسير في خطوط منحنية في �لوسط �ل�أّول وفي �لوسط �لثاني. 	 �لضَّ
�لوسط  �إلى  �ل�نتقال  �ل�أّول، وينحرف عند  �لوسط  ْوء يسير في خطوط مستقيمة في  �لضَّ  	

�لثاني، لكنّه يسير في خطوط مستقيمة في �لوسط �لثاني.
�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2- �ل�إ

3- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
4-  مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
فّسر: تبدو �لملعقة مكسورة عند وضعها في �لماء. 

ْوء عن مساره عند �نتقاله بين وسطين شّفافين مختلفين. فّسر: ينحرف �لضَّ
وئيّة. ْوء �إثر دخوله وسطاً شّفافاً مختلفاً في كثافته �لضَّ بسبب �لتغيّر في سرعة �لضَّ

نتيجة النش�ط: 

ْوء بين وسطين شّفافين  عندما ينتقل �لضَّ
ْوء ينحرف عن مساره. مختلفين فاإّن �لضَّ

https://www.youtube.com/watch?v=rk0h5_3mE-M
      رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

ْوء في ال�أوس�ط الشّف�فة زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةانتق�ل الضَّ
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وئيّة فاإّن مسارها  ْوء �إلى وسط شّفاف قادمة من وسط شّفاف �آخر مختلف في �لكثافة �لضَّ المقّدمة:عندما تدخل حزمة من �لضَّ
�إّن  ينحرف، كما هو مبيّن في �لشكل �لمجاور. و�لز�وية )1 ( هي بالطبع ز�وية �لسقوط، و�لز�وية )2 (  تُسّمى ز�وية �ل�نكسار، و

�لشعاع �لضوئّي سينحرف  وفقاً لقانوني �ل�نكسار.
النت�ج�ت:

ْوء. �أن يتوّصل �لطالب �إلى قانوني �نكسار �لضَّ
المشكلة: 

ْوء �إلى قو�نين؟ ١- هل يخضع �نكسار �لضَّ
٢- ما �لعلاقة بين ز�وية �لسقوط وز�وية �ل�نكسار؟

الفرضي�ت:

 �لسؤ�ل �ل�أّول: 
	 �ل�نكسار عشو�ئّي، ول� يخضع لقو�نين تضبطه.

	 توجد قو�نين للانكسار.
�لسؤ�ل �لثاني: 

	 ز�وية �لسقوط تساوي ز�وية �ل�نكسار.
	 ز�وية �لسقوط �أكبر من ز�وية �ل�نكسار.

	 ز�وية �لسقوط �أصغر من ز�وية �ل�نكسار.
�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1. �إجر�ء �لقياسات خلال خطو�ت �لنشاط.
2. وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

3. مقارنة و�لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
2. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء: ال�إ
هل يمكن لز�وية �لسقوط �أن تساوي ز�وية �ل�نكسار لشعاع ضوئّي من �لهو�ء �إلى �لماء؟

يمكن ذلك في حالة سقوط �لشعاع �لضوئّي بز�وية سقوط تساوي صفر�ً.

نتيجة النش�ط: 

يخضع �ل�نكسار لقو�نين تضبطه:
 �لنّسبة بين جيب ز�وية �لّسقوط �إلى جيب 
د�ئماً  ل�أّي وسطين تكون  �ل�نكسار  ز�وية 

ثابتة بثبات �لوسطين.
�لمنكسر  عاع  و�لشُّ �لّساقط  عاع  �لشُّ �إنَّ 
و�لعمود �لمقام جميعها تقع في �لمستوى 

نفسه. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKQ9ESn4438       رو�بط �إلكترونيّة:

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم
يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

ْوء زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةق�نون� انكس�ر الضَّ
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وئيّة �لساقطة على �أحد وجهيها. وتُستخدم بعض  المقّدمة: تكون �لعدسات مقّعرة �أو محّدبة، حيث تحدث �نكسار�ً في �ل�أشّعة �لضَّ
وئيّة. وئيّة، بينما يقوم بعضها بتفريق �ل�أشّعة �لضَّ �أنو�ع �لعدسات في تجميع �ل�أشّعة �لضَّ

 النت�ج�ت:

	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن �ل�أشّعة �لمو�زية للمحور �لرئيس في �لعدسة �لمقّعرة تنكسر، بحيث تتجّمع �متد�د�تها في �لبؤرة.

	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن �ل�أشّعة �لمو�زية للمحور �لرئيس في �لعدسة �لمحّدبة تنكسر، بحيث تتجّمع في �لبؤرة.

	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن بؤرة �لعدسة �لمقّعرة وهميّة.

	 �أن يتوّصل �لطالب �إلى �أّن بؤرة �لعدسة �لمحّدبة حقيقيّة.

المشكلة:
ما طبيعة �لبؤرة في �لعدسات) �لمقّعرة، �لمحّدبة(؟

الفرضّي�ت: 

- جميع �لعدسات �لمحّدبة و�لمقّعرة بؤرها حقيقيّة.
- جميع �لعدسات �لمحّدبة و�لمقّعرة بؤرها وهميّة.

- �لعدسات �لمحّدبة بؤرها وهميّة.
- �لعدسات �لمحّدبة بؤرها حقيقيّة.

- �لعدسات �لمقّعرة بؤرها وهميّة.
- �لعدسات �لمقّعرة بؤرها حقيقيّة.

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و

1. وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

جابة عن �أسئلة �لنشاط. 2. �ل�إ

3. مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

4. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

- تُجّمع �لعدسة �لمحّدبة �ل�أشّعة. 
- بؤرة �لعدسة �لمقّعرة وهميّة.

- بؤرة �لعدسة �لمحّدبة حقيقيّة.

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةتقدير بؤرة العدسة
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التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

.https://www.youtube.com/watch?v=HDQKS5XdTNw https://www      رو�بط �إلكترونيّة:

youtube.com/watch?v=xu1Jj103U7g
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المقّدمة: تُظِهر �لعدسة �لمحّدبة في حال�ت كثيرة �ل�أشياء �أكبر مّما هي عليه في �لو�قع، فتجعل �لصغير كبير�ً، وفي حال�ت �أخرى  
تجعل �لكبير صغير�ً. وكذلك �لحال يظهر �لخيال بها حقيقيّاً �أحياناً ووهميّاً في حال�ت �أخرى، ويظهر معتدل�ً في حال�ت، وحقيقيّاً 

في حال�ت �أخرى.

 النت�ج�ت:

�أن يتوّصل �لطالب �إلى صفات �لخيال في �لعدسات �لمحّدبة، في حال�ت متعّددة.

المشكلة:
ما صفات �ل�أخيلة �لمتكوّنة في �لعدسات �لمحّدبة عندما يوضع �لجسم:

�أ-  على بعد �أكبر من مركز �لتكوّر؟

 ب - عند مركز �لتكوّر؟

ج- بين �لبؤرة ومركز �لتكوّر؟

 د- عند بؤرة �لمر�آة؟ 

ه- �أقّل من �لبعد �لبؤرّي؟

الفرضّي�ت: 

- حقيقّي.
- وهمّي.

- معتدل. 
- مقلوب.
- مكبّر.
- مصّغر.

تكليف �لطالب بما ياأتي:

1. وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

2. مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

زمن تنفيذ النش�ط: 30 دقيقةعلاقة موقع الجسم بخي�له في العدس�ت المحّدبة

نتيجة النش�ط: 

�إّن صفات �لخيال تتحّدد بحسب �لعلاقة 
بين ُبعد �لجسم عن �لمر�آة �لمقّعرة، وفق 

�لجدول �ل�آتي:
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صف�ت الخي�ل

موقع الجسم
مس�ٍومصّغرمكّبرمقلوبمعتدلوهمّيحقيقّي

√√√س <  2ع

√√√س =   2ع

√√√ ع < س <  2ع

√√√س = ع 

√√√س < ع 

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=CJ6aB5ULqa0
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المقّدمة: يكون �لطرفان في �لعدسة �لمقّعرة �أكثر ُسمكاً من �لوسط، وهي عدسة مفرّقة للاأشّعة.
 النت�ج�ت:

�أن يتوّصل �لطالب �إلى صفات �لخيال في �لعدسات �لمقّعرة.

المشكلة:
ما صفات �ل�أخيلة في �لعدسات �لمقّعرة؟

الفرضّي�ت: 

- حقيقّي.
- وهمّي.

- معتدل. 
- مقلوب.
- مكبّر.
- مصّغر.

تكليف �لطلبة بما ياأتي:

1. وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

2. مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

نتيجة النش�ط: 

�لمقّعرة  �لعدسات  في  �لمتكوّن  �لخيال  �إّن 
يكون د�ئماً: وهميّاً، معتدل�ً، مصّغر�ً.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

  يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 3

يتعاون مع زملائه  4

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=03kej-wnXc

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةعلاقة موقع الجسم بخي�له في العدس�ت المقّعرة
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المقّدمة: توجد �أنو�ع عّدة من �لنباتات على وجه �ل�أرض، �إلّ� �أّن �أكثرها �نتشار�ً هي �لنباتات �لزهريّة، ويتكوّن �لنبات �لزهرّي من: 
�ل�أور�ق، و�لسيقان، و�لجذور، و�ل�أزهار، و�لثمار.

 النت�ج�ت:

تحديد �أجز�ء �لنبات �لزهرّي.     

وصف �لتغيّر�ت �لتي تحدث على �أجز�ء �لنبات �لزهرّي.

المشكلة:
كيف يمكننا رصد �لتغيّر�ت �لتي تطر�أ على �أجز�ء �لنبات �لزهرّي مع 

�لزمن؟

الفرضّي�ت: 

	 وْضُعه في مكان مظلم.

	 بقياسات تقريبيّة لطول �ل�أجز�ء.

ْوء. 	 بتعريضه للضَّ

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

1. وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط

2. مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

3.  قياس طول �لنبات ومعرفة �لزيادة في عدد �أور�ق �لنبات

4. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء:  ال�إ

ْوء على نمّو �لنبات �لزهرّي؟ ما �أثر �لضَّ

ْوء يقوم بعمليّة �لبناء �لضوئّي �لتي تزيد من نمّو �لسيقان و�ل�أور�ق.   جابة: عند تعريض �لنبات للضَّ �ل�إ

نتيجة النش�ط: 

�ل�أور�ق،  تضّم:  �لزهرّي  �لنبات  �أجز�ء   -
�لسيقان، �لجذور، �ل�أزهار، �لثمار.  

�لبادرة  - �ل�أجز�ء �لتي تنمو من �لبذرة هي: 
�لساق  لتشّكل  وتنمو  سويقة،  �إلى  وتتطوّر 
و�لُجذير  �ل�أور�ق،  من  �لعديد  يحمل  �لذي 
يتطوّر �إلى جذر يحمل �لشعير�ت �لجذريّة. 

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحّدد �أجز�ء �لنبات 2

يحافظ على �ل�أدو�ت  3

يصف �لتغيّر�ت �لظاهرة على �لنبات  4

ْوء على نمو �لنبات5 يوّضح �أثر �لضَّ

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=ECibetK2EYI

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةالتعرُّف اإلى اأجزاء النب�ت الزهرّي
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ْوء؛ بسبب هرمون �ل�أكسين. وئّي: هو �تّجاه ساق �لنبات نحو �لضَّ المقّدمة:�ل�نتحاء �لضَّ
�لتاأوُّد �ل�أرضّي: هو �ستطالة �لجذر ونموّه باتّجاه �لتربة.  

 النت�ج�ت:
وئّي و�لتاأوُّد �ل�أرضّي.  توضيح مفهومي �ل�نتحاء �لضَّ

المشكلة:
ما سبب �نحناء ساق �لنبات نحو ضوء �لشمس عند وضعه على نافذة 

منزلك؟ 

الفرضّي�ت: 
	 زيادة طوله �لساق.
	 �لبحث عن �لهو�ء.
ْوء. 	 �لبحث عن �لضَّ

اإرف�قه ب�لتقرير: تكليف الطلبة بم� ي�أتي، و
1. وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط

2. مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
3. مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء:  ال�إ
كيف يمكن �لحفاظ على �ستقامة ساق �لنبات وعدم �نحنائه؟

ْوء بشكل عمودّي.  تعريض �لنبات للضَّ

نتيجة النش�ط: 
- �ستطالة ساق �لنبات و�نحناؤه عند تعريضه 

ْوء. للضَّ
�أسفل  �إلى  وتديّاً  و�متد�ده  �لجذر  �ستطالة   -

د�خل �لتربة. 

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحّدد �ل�أسرع في بزوغ �لبذور2

يحّدد �تّجاه نمّو �لجذر و�لساق 3

وئّي و�لتاأّود �ل�أرضّي4 يفرّق بين �ل�نتحاء �لضَّ

يتحّكم في ظروف نمّو �لنبات5

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-YoM4CE5KU      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةال�نتح�ء الضوئّي والت�أّود ال�أرضّي )المت�بعة 4-3 اأي�م(
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�ل�أور�ق  لزيادة نمّو  �لنبات و�ستطالته، وُيستعمل بكميّات محدودة  �لتي تزيد من نمّو  �لهرمونات  �أحد  �لجبرلين:  المقّدمة:هرمون 
و�ل�أزهار و�لثمار، كما يشّجع �إنبات �لبذور.

 النت�ج�ت:
�لتوّصل �إلى �أثر رّش هرمون �لجبرلين على �أجز�ء �لنبات �لزهرّي.

المشكلة:
بهرمون  رّشه  بعد  �لزهرّي  �لنباتات  �أجز�ء  نمّو  على  طر�أت  �لتي  �لتغيّر�ت  ما 

�لجبرلين، بمحاليل ذ�ت تركيز مختلف؟

الفرضّي�ت: 
	 يضعف �لنبات.

	 يزد�د عدد �ل�أور�ق.
زهار. 	 تتوقّف عمليّة �ل�إ

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
1- رصد �لملحوظات �أثناء تطبيق خطو�ت �لنشاط.

2-  مقارنة �لملحوظات �لتي تّم �لحصول عليها بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.
3- مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء:  ال�إ

ما �أثر تركيز هرمون �لجبرلين على �لنباتات؟ 

تركيز �لمحلول له �أثر على �ل�أور�ق و�ل�أزهار، حيث �زد�د عدد �ل�أور�ق عند �لرّش بمحلول تركيزه 0.5غم/لتر، وظهرت �ل�أزهار عند رّشه 
بمحلول تركيزه1غم /لتر، و�أّدت �لزيادة في تركيز محلول هرمون �لجبرلين )2غم/لتر( �إلى ضعف نمّو �لنبات، ومن ثّم موته.

نتيجة النش�ط: 
هرمون �لجبرلين يزيد من نمّو �ل�أور�ق و�ل�أزهار 

في �لنباتات.

التقييم:

السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يطبّق خطو�ت �لنشاط 2

يحّدد �ثر هرمون �لجبرلين على �لنبات 3

يتوّصل �إلى نتائج صحيحة 4

من خلال �لتقرير، ومن خلال سلّم �لتقدير في تنفيذ �لنشاط، وتقييم �لمهار�ت.

https://www.youtube.com/watch?v=ss4E4czVQ5k      رو�بط �إلكترونيّة:

زمن تنفيذ النش�ط: 15 دقيقةاستج�بة النب�ت لهرمون الجبرلين )�لمتابعة 5-10 �أيام(
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المقّدمة:من هذ� �لنشاط نحصل على �أنسجة مولّدة من �لقمم �لنامية لجذور �لبصل، وذلك من خلال �ستنبات جذور �لبصل قبل 
موعد �لنشاط باأسبوع على �ل�أقّل، حيث يتّم تحضير �لشريحة من قطع �لقمم �لنامية في جذور �لبصل وهرسها، ومن ثّم وضعها على 

شريحة وفحصها، ومشاهدتها بو�سطة �لمجهر. 

 النت�ج�ت:
�لنسيج تحت  �لمولّد من خلال مشاهدة  �لنسيج  �ستنتاج خصائص 

�لمجهر.

المشكلة:
كيف يمكننا تحضير شريحة لنسيج مولّد في قّمة نامية لنباٍت ما؟ 

الفرضّي�ت: 
للنبات؛  �لنامية  �لقّمة  في  و�ل�أنسجة  �لخلايا  مشاهدة  يمكننا  ل�   -1

ل�أنّها صغيرة جّد�ً.
2-  يمكننا فحص ومشاهدة �ل�أنسجة من خلال تحضير شريحة من 

هذه �ل�أنسجة، ومشاهدتها بو�سطة �لمجهر.
نبات  من  رقيقة  شريحة  على  �لحصول  خلال  من  ذلك  يمكننا   -3

جذرّي.
المهّم�ت المطلوب من الطلاب تنفيذه�:
- تحضير �لشريحة بخطو�ت متسلسلة ومنظّمة.

 - وصف �لطالب لما يشاهده تحت �لعدسة، ورسمه.

ثراء:  ال�إ
هل يمكننا مشاهدة �ل�أنسجة �لمولّدة من عيّنات �أخرى؟ 

 نعم، يمكننا ذلك باستخد�م قمم نامية من سيقان غّضة ل�أّي نوع من �لنباتات.
 علل ما ياأتي :

1-  �لحصول على �لنسيج �لمولّد من �لقّمة �لنامية للجذور.
    ل�أّن �لخلايا �لمريستيمية توجد في �لقمم �لنامية للساق و�لجذر.

2- �ستخد�م �لصبغة في تحضير �لشريحة.
   لتوضيح مر�حل عمليّة �ل�نقسام للخلايا. 

3- وجود �أنوية كبيرة وو�ضحة للخلايا �لمكوّنة للنسيج.
   ل�أّن �لخلايا �لمريستيميّة نشطة وكثيرة �ل�نقسام.

نتيجة النش�ط: 
يتميّز �لنسيج �لمرستيمّي بالخصائص �ل�آتية: 
صغير �لحجم، خاٍل من �لفجو�ت، ل� يوجد 
رقيق  �لشكل،  مكّعب  بينيّة،  فر�غات  بينه 

�لجذر.

زمن تنفيذ النش�ط: 30  دقيقة تحضير ودراسة شريحة لنسيج مولّد من قّمة ن�مية لنب�ت.   
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السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يتعاون مع �أفر�د مجموعته، ويوزّع �ل�دو�ر. 1

يصوغ فرضيّات علميّة مقبولة.  2

يناقش زملاءه، ويتحاور معهم بفاعليّة. 3

يتوّصل �إلى �ستنتاجات صحيحة. 4

يحّضر �لشريحة بطريقة صحيحة.5

 يحمل �لمجهر بطريقة صحيحة، ويحافظ على �ل�أدو�ت. 6

التقييم:

سلّم تقييم �أد�ء �لطلاب �أثناء تنفيذ �ل�أنّشطة:

https://www.youtube.com/watch?v=GGSAiEvm2kM      رو�بط �إلكترونيّة:
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المقّدمة: تُعّد �لبذرة في علم �لنبات وسيلة تكاثر �لنبات و�نتشاره، �إضافة لكونها مخزناً للطاقة و�لغذ�ء، وتُعّد �أساس �لتكاثر في 
�لنباتات �لر�قية، وتبد�أ منها حياة جيل جديد، وتُصنَّف �إلى مجموعتين: بذور مغلّفة وبذور عارية. 

 النت�ج�ت:
* تشريح بذور �لنباتات ) تحديد مكوّنات �لبذرة(. 

* وصف �لتغيّر�ت �لتي تحدث على �لبذور عند زر�عتها. 

المشكلة:
ما �أهّميّة نقع �لبذور لتشريحها؟

الفرضّي�ت: 
تمزّق غلاف �لبذرة.

نمّو �لُجذير و�لسويقة. 
تكوين �لمجموع �لجذرّي و�لخضرّي. 

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
1- �لبدء بنزع غلاف �لبذرة �لتي تركت لمدة يوم، ووصف ما تتّم مشاهدته.

2-  فصل �لفلقتين عن بعضهما ببطء لمشاهدة جنين �لبذرة.
3-  وصف ما تّمت ملاحظته خلال �ل�أيام �ل�أربعة من قبل �لطلبة.

4-  رسم ما تّمت مشاهدته.
5-  مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة ل�ختبارها.

6- مر�قبة نمّو كّل من �لجذر و�لسويق.
7- مر�قبة من �أين تبد�أ غلاف �لبذرة )�لقصرة( بالتمزُّق.                            

ثراء:  ال�إ
1( �أّي �ل�أجز�ء ينمو �أّول�ً: �لجذير �أم �لسويقة؟

2( ماذ� يحدث للفلقتين بعد نمّو �لجذر و�لساق؟
ْوء و�لهو�ء؟ 3( ماذ� يحدث عندما تتعرّض �لريشة �إلى �لضَّ

جابة: �ل�إ
* ينمو �لجذير �أّول�ً، ويمتّد نحو �ل�أسفل في �لتربة، ومن ثّم تنمو �لسويقة �إلى �أعلى حاملًة معها �لريشة. 

نبات.  * تضمر �لفلقتان شيئاً فشيئاً ثّم تسقطا بعد �أن تكونا قد �ستنفذتا كّل ما فيهما من غذ�ء مّدخر، �أثناء �ل�أطو�ر �ل�أولى للاإ
* تخضّر �لريشة وتكبر، وتتميّز فيها �لساق و�ل�أور�ق �لخضر�ء، وتتحوّل تدريجيّاً �إلى مجموع خضرّي. 

نتيجة النش�ط: 
)�لقصرة(  �لبذرة  غلاف  من  �لبذرة  تتكوّن 
�لمجموع  منه  ينشاأ  �لذي  �لبذرة  وجنين 
�لجذرّي و�لسويقة، حاملة معها �لريشة لتكوُّن 

�لمجموع �لخضرّي.
�لفلقتين،  د�خل  و�لطاقة  �لغذ�ء  تخزين  يتّم 
�ل�أطو�ر  �أثناء  �لبذور  منهما  تستفيد  بحيث 

نبات، ومن ثّم تضمر.  �ل�أولى للاإ

زمن تنفيذ النش�ط: 15  دقيقة تشريح  بذور النب�ت�ت )المت�بعة 5 اأي�م(
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السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحّضر للنشاط مسبقا2ً

يحّدد �أجز�ء �لبذرة  3

يحافظ على �ل�أدو�ت  4

يصف �لتغيّر�ت �لظاهرة على �لبذرة5

يستنتج �أهّميّة �لبذرة 6

لديه �لقدرة على عمليّة �إنبات �لبذور   7

التقييم:

سلّم تقييم �أد�ء �لطلاب �أثناء تنفيذ �ل�أنّشطة:

      رو�بط �إلكترونيّة:
https://i.servimg.com/u/f5807/02/58/12//seed-p10.gif
https://www.youtube.com/watch?v=zArirpkgOew
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المقّدمة: �لجذر في �لنباتات �لوعائيّة هو �لعضو �لذي يوجد تحت سطح �لتربة، ول� يتشّكل على �لجذر �أور�ق �أو بر�عم متخّصصة؛ 
�لد�خليّة، ويتضّمن عمل مقاطع تشريحيّة  بالخلايا  للنبات، حيث يختّص  �لد�خلّي  �لتركيب  �لتشريح بدر�سة  �هتّم علماء  ولذلك 

للنبات. 

 النت�ج�ت:
- تحضير شريحة لمقطع عرضّي من جذر نبات من ذو�ت �لفلقتين. 

- مشاهدة مقطع عرضّي لجذر نبات من ذو�ت �لفلقتين. 
- وصف �لتركيب �لد�خلّي لجذر نبات من ذو�ت �لفلقتين من �لمحيط �إلى �لمركز.

- رسم ما تتّم مشاهدته تحت �لمجهر.

المشكلة:
كيف يمكن تحضير شريحة لمقطع عرضّي لجذر نبات من ذو�ت �لفلقتين. 

 الفرضّي�ت: 
- نضع �لجذر بشكل عرضّي تحت �لمجهر.
- ناأخذ شريحة عرضيّة باستخد�م �لسّكين. 

- ناأخذ مقطع عرضّي رقيق.
�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.
- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- رسم ما تّمت مشاهدته تحت �لمجهر.
- تعيين �ل�أجز�ء على �لرسمة. 

- تحديد وظيفة كّل جزء. 
 - مناقشة �لنتائج و�ل�ستنتاج.

ثراء:  ال�إ
بماذ� تمتاز مجاميع �لخشب و�للحاء لمقطع جذر نبات من ذو�ت �لفلقتين عن جذر نبات من ذو�ت �لفلقة �لو�حدة؟

ما �أهّميّة �لمحيط �لد�ئر؟ 
ندوديرمس؟  هل يحتوي ساق نبات ذو�ت �لفلقتين على �ل�إ

جابة: �ل�إ
تمتاز مجاميع �لخشب و�للحاء في جذر نبات من ذو�ت �لفلقتين باأنّها مرتّبة على �أنصاف �أقطار متبادلة، بحيث تكون مجاميع 
�لخشب على شكل مثلّثات، ر�أسها �لمدبّب نحو �لخارج، وقاعدتها �لعريضة نحو �لد�خل، ومجاميع �للحاء بيضاويّة �لشكل، وعددها 

غالباً �أربعة مجاميع خشب و�أربعة مجاميع لحاء.
تظهر من طبقة �لمحيط �لد�ئر �لجذور �لثانويّة.

يزد�د ُسمك �لجذر نتيجة للانقسام �لمتساوي في شريط �لكامبيوم، �لذي يتكوّن من خلايا مرستيميّة.

نتيجة النش�ط: 
من  نبات  جذر  في  عرضّي  مقطع  يتكوّن 

ذو�ت �لفلقتين من �لخارج للد�خل من: 
�لبشرة __ و�لقشرة __ و�لبشرة �لد�خليّة __ 
�لكامبيوم،  �لد�ئر،  )�لمحيط  �لوعائيّة  و�لحزم 

مجاميع �لخشب، مجاميع �للحاء(. 

زمن تنفيذ النش�ط: 40  دقيقةدراسة مقطع عرضّي في جذر نب�ت ذي فلقتين
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السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يحّضر شريحة بالطريقة �لصحيحة لجذر نبات2

يشاهد �لشريحة تحت �لمجهر  3

يصف �لتركيب �لد�خلّي لجذر نبات من ذو�ت �لفلقتين4

يرسم �لتركيب �لد�خلّي لجذر نبات، ويعيّن �ل�أجز�ء   5

التقييم:

سلّم تقييم �أد�ء �لطلاب �أثناء تنفيذ �ل�أنّشطة:

https://www.youtube.com/watch?v=6eQB5tsjzk8      رو�بط �إلكترونيّة:
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المقّدمة: ُيقسم �لتركيب �لد�خلّي للورقة �إلى ثلاثة �أجز�ء: )�لبشرة، و�لنسيج �لمتوّسط، و�ل�أنسجة �لوعائيّة(، حيث تتكوّن �لبشرة من 
صّف و�حد من �لخلايا �لمتر�ّصة �لخالية من �لمسافات، و�لمغطّاة بطبقة شمعيّة)�لكيوتيكل(، وتنتشر �لثغور في �لبشرة �لسفلى بنسبة 

�أكبر. ويترّكب �لنسيج �لمتوّسط من خلايا غنيّة بالبلاستيد�ت �لخضر�ء كبيرة �لحجم، وتكثر فيها �لخلايا �لبرنشيميّة مختلفة �لحجم، 

كما يوجد فيها خلايا كولنشيميّة و�إسكلرنشيميّة، تحيط بالحزم �لوعائيّة للورقة، وتعطيها �لدعامة.  

 النت�ج�ت:

ملاحظة �لتركيب �لد�خلّي للورقة من خلال مشاهدة شر�ئج جاهزة لمقطع عرضّي لنبات ذو�ت �لفلقتين.

المشكلة:

1. ما �أهّميّة �لطبقة �لشمعيّة �لتي تغطّي سطح �لورقة؟

2. ما �أكثر �أنو�ع �لخلايا �لمتو�جدة في �لنسيج �لمتوّسط؟

3. �أّي �أجز�ء �لورقة تكثر فيها �لثغور؟

 الفرضّي�ت: 

السؤال ال�أّول: 

منع تبّخر �لماء من �لورقة، وحماية �لورقة من �لحشر�ت، وحفظ �لغذ�ء د�خل �لورقة. 

السؤال الث�ني: 

سكلرنشيميّة.  �لخلايا �لبرنشيميّة، و�لخلايا �لكولنشيميّة، �لخلايا �ل�إ

السؤال الث�لث:

�لبشرة �لعليا، و�لنسيج �لمتوّسط، و�لبشرة �لسفلى. 

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و

- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط.

- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

- رسم ما تّمت مشاهدته تحت �لمجهر.

- تعيين �ل�أجز�ء على �لرسمة. 

ثراء:  ال�إ

ما وظيفة �لكامبيوم؟

جابة: �ل�إ

�لكامبيوم عبارة عن صّف من �لخلايا �لمرستيميّة، تنقسم معطيًة خشباً للد�خل، 

ولحاء نحو �لمحيط. 

نتيجة النش�ط: 
مشاهدة ما ياأتي:

من  تتكوّن  و�لسفلى  �لعليا  �لبشرة  خلايا   -
صّف و�حد من �لخلايا �لمتر�ّصة. 

�لعليا خلايا مستطيلة  �لبشرة  �أسفل  تظهر   -
ونسبة  �لورقة،  سطح  على  وعموديّة 
�لبلاستيد�ت �لخضر�ء �أعلى من نسبتها في 
�لطبقة  �لخلايا  هذه  وتشّكل  �لخلايا،  بقيّة 

�لعماديّة في �لنسيج �لمتوّسط.
للبشرة  �لمجاورة  �لخلايا  �أّن  يلاَحظ   -
�لسفلى تظهر باأشكال غير منتظمة، ويوجد 
وتشّكل  وكبيرة،  كثيرة  بينيّة  فر�غات  بينها 
�لنسيج  في  سفنجيّة  �ل�إ �لطبقة  �لخلايا  هذه 

�لمتوّسط.
�لسفلى  �لبشرة  في  �لثغور  كثرة  يلاَحظ   -
خليّتين  من  �لثغر  يتكوّن  حيث  للورقة، 

حارستين تتحّكمان بفتح �لثغر و�إغلاقه.

زمن تنفيذ النش�ط: 40  دقيقةتركيب الورقة 
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السلوك اأو المه�رةالرقم
التقدير

ل�نعم

يصوغ فرضيّات1

يشاهد �لشريحة تحت �لمجهر  2

يصف �لتركيب �لد�خلّي لورقة من ذو�ت �لفلقتين  3

يرسم �لتركيب �لد�خلّي لمقطع عرضّي لورقة من ذو�ت �لفلقتين  4

التقييم:

سلّم تقييم �أد�ء �لطلاب �أثناء تنفيذ �ل�أنّشطة:

https://www.youtube.com/watch?v=vQwuW3hEOks      رو�بط �إلكترونيّة:
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يثيلين �أحد هرمونات �لنبات �لطبيعّي، ويؤثّر على �لنمّو، و�لتنمية، و�لنضج، و�لشيخوخة للنباتات، وينتج عادة بكميّات  المقّدمة: �ل�إ
صغيرة مقارنة بمعظم �لفو�كه و�لخضر�و�ت. وُيستخدم من �أجل �لنضج �لسريع للفاكهة خاّصة في �ل�أماكن �لمغلقة.

 النت�ج�ت:
يثيلين على �إنضاج �لفاكهة.  ملاحظة �أثر هرمون �ل�إ

المشكلة:
ماذ� يحدث عند وضع حبّة موز مع عّدة قطع من �لتفاح في كيس مغلق؟

 الفرضّي�ت: 
- تنضج حبّة �لموز.
- تتلف حبّة �لموز.
- ل� يحدث تغيير. 

�إرفاقه بالتقرير: تكليف �لطلبة بما ياأتي، و
- وصف �لمشاهد�ت خلال خطو�ت تنفيذ �لنشاط

- مقارنة �لمشاهد�ت بالفرضيّات �لسابقة؛ ل�ختبارها.

ثراء:  ال�إ
يثيلين؟   ما خصائص هرمون �ل�إ

يثيلين من �أهّم �لمرّكبات �لعضويّة للمو�ّد �لهيدروكربونية غير �لمشبعة، وليس له طعم، ول� لون، وغير سام �إلّ� �أنّه �أخّف  جابة: ُيعّد �ل�إ �ل�إ
من �لهو�ء وزناً، ويذوب بصعوبة في �لماء.

نتيجة النش�ط: 
يثيلين من قطع �لتفاح عمل  �إطلاق هرمون �ل�إ

على تسريع نضج ثمرة �لموز.

https://www.youtube.com/watch?v=K1Spkzx9oPo
https://www.youtube.com/watch?v=xrWGUT-xp_4       رو�بط �إلكترونيّة:

يثيلين  الزمن: المت�بعة خلال 3-2 اأي�م  ملاحظة ت�أثير هرمون ال�إ
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الملاحق الفصل 
الخ�مس
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ال�أداءالرقم

التقدير

ل�نعم

طار �لنظرّي )�ل�أساس �لعلمّي( للتجربة1 ُيلّم بال�إ

يذكر �أسماء �ل�أدو�ت �لمستخدمة في �لتجربة.2

يوّضح هدف �ستخد�م كّل �أد�ة من �ل�أدو�ت �لمستخدمة.3

يتتبّع خطو�ت تنفيذ �لنشاط بشكل صحيح. 4

يتعامل مع �ل�أدو�ت و�لمو�ّد بحذر، وير�عي عو�مل �لسلامة. 5

يمتلك مهارة �لتنفيذ )�لتشريح، تحضير �لشريحة، �لقياس،...(.6

يرصد �لمشاهد�ت و�لملحوظات �أّول�ً باأّول.7

يرصد �لمشاهد�ت و�لملحوظات بشكل علمّي ودقيق.8

يعبِّر عن �لمشاهد�ت بشكل علمّي )قد يتضّمن �لرسم �لتخطيطّي �إن لزم(، ويمثِّل 9
�لبيانات. 

يتوّصل للنتائج بناًء على تنفيذه �لنشاط. 10

ُينظِّف مكان �لعمل قبل مغادرة مكان �لعمل.  11

    ق�ئمة شطب 

الملحق رقم )١( نم�ذج التقويم
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سلّم تقدير)روبرك( لتقييم اإعداد شريحة مجهرّية وفحصه�، ب�ستخدام المجهر المرّكب

ضعيف )1(جّيد )2(جّيد جّدًا )3(ممت�ز )4(المعي�ر

تمّكَن من تحضير تحضير �لشريحة
�لشريحة، و�ستخد�م 

�لصبغات، ووضع غطاء 
�لشريحة بشكل صحيح.

تمّكن من تحضير 
�لشريحة، و�ستخد�م 

�لصبغات بشكل جزئّي.

تمّكن من وضع �لعيّنة 
لكنّه لم يتقن �ستخد�م 

�لصبغات، ووضع 
غطاء �لشريحة .

لم يتمّكن من �إعد�د 
�لشريحة. 

�ستخد�م �لمجهر في 

فحص �لشريحة 

وَضع �لشريحة في 
مكانها، وتدرّج في 

�ستخد�م �لعدسات حتّى 
شاهد �لصورة �لمناسبة.

وضع �لشريحة في مكانها، 
وتدرّج في �ستخد�م 

�لعدسات، لكنّه لم يتمكن 
من تحديد وضعيّة �لصورة 

�لمناسبة. 

وضع �لشريحة في 
مكانها، وشّغل 

�لمجهر، لكنّه لم 
يتدرّج باستخد�م 

�لعدسات. 

وضع �لشريحة في 
مكانها، لكنّه لم يتمّكن 

من �ستخد�م �لمجهر. 

رسم ما يشاهده 

باستخد�م �لمجهر

رسم شكل �لعيّنة 
بوضوح، وبشكل يعبّر 

عن �لمطلوب. 

رسم شكل �لعيّنة، لكنّه 
لم يتمّكن من �لتمييز بين 

�ل�أجز�ء في �لعيّنة.  

لم يرسم جميع �ل�أجز�ء 
�لتي يشاهدها بالشكل 

�لمناسب، ولم يميّز 
بينها. 

رسم �لعيّنة بشكل ل� يعبّر 
عن �لشكل �لحقيقّي 

�لذي يمثّلها. 

كتابة �ل�أجز�ء على 

�لرسم 

كتب جميع �ل�أجز�ء 
على �لرسم بشكل 

صحيح.

كتب معظم �ل�أجز�ء على 
�لرسم بشكل صحيح.

كتب بعض �ل�أجز�ء 
على �لرسم، وبشكل 

غير دقيق.

لم يستطع �أن يكتب 
�ل�أجز�ء على �لرسم. 

ربط �لمشاهد�ت 

بالنتيجة و�لتوّصل 

للاستنتاج �لمطلوب

ربط �لمشاهد�ت 
بالنتيجة، وتوّصل 

للاستنتاج �لمطلوب 
بدقّة. 

ربط �لمشاهد�ت بالنتيجة 
جزئيّاً.  

ذكر �أنّه توجد علاقة 
بين �لمشاهد�ت 

و�لنتيجة، لكنّه لم 
يتوّصل للعلاقة.  

لم يتمكن من ربط 
�لمشاهد�ت بالنتيجة  

طار �لنظرّي. وبال�إ

تنظيف �لمكان و�إعادة 

�لمو�ّد �إلى �أماكنها 

نظّف �لمجهر و�لشر�ئح 
ومكان �لعمل. 

لم يهتّم بتنظيف �لمجهر نظّف �لمجهر.نظّف �لمجهر و�لشر�ئح.
و�لشر�ئح ومكان �لعمل. 
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ُسلّم تقدير لتقييم نش�ط يتطلّب تنفيذه اأّي�مً� عّدة، اأو لتقييم مشروع

ضعيف)1(جّيد)2(جّيد جّدًا)3(ممت�ز)4(المعي�رالرقم

وجود خطّة عمل مناسبة من حيث �لتوزيع �لزمنّي.1

�أفر�د 2 على  �ل�أدو�ر  توزيع  حيث  من  مناسبة  عمل  خطّة  وجود 

�لفريق.

�لدقّة 3 ودرجة  �لعلمّي،  بالمحتوى  و�رتباطها  �ل�أهد�ف  وضوح 

�لعلميّة.

�ستثّمار �لخامات �لُمتاحة في بيئة �لطالب وو�قعه. 4

�آليّة تنفيذ �لعمل و�لعمل �لتعاونّي.  5

خلال 6 باستمر�ر  �لمشاهد�ت  ورصد  �لعمل  خطو�ت  تدوين 

�لتنفيذ. 

طار �لنظرّي  )�ل�أساس �لعلمّي( للموضوع، 7 �إلمام �أفر�د �لفريق بال�إ

طار  �ل�إ حول  رئيسيّة  �أسئلة  عن  جابة  �ل�إ في  يشتركون  بحيث 

�لنظرّي.

جابة عن �أسئلة تربط �لموضوع بحياة �لطالب 8 قدرة �لطلبة على �ل�إ

وبيئته.

�أدو�ت رصد حقيقيّة، 9 �تّباع خطو�ت منهج علمّي، و�ستعمال 

وتوظيف مهار�ت �لتفكير. 

توظيف �لتكنولوجيا ) تتضّمن تكنولوجيا �لحاسوب �أو غيره من 10

�أشكال �لتكنولوجيا(، وفق يناسب طبيعة �لنشاط. 

�إنجاز �لعمل في �لوقت �لمناسب.11

جودة �لعمل ودقّة �لنتائج. 12

�لخروج بتوصيات �أو مقترحات لحلول مشكلات. 13
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�لتقدير�ل�أد�ء�لرقم

ل�نعم

يتصرّف بناًء على �إدر�ك وفهم دوره ضمن مجموعته.1

يتفاعل مع زملائه بصورة �إيجابيّة، وبلغة فصيحة سليمة.2

يتقبّل �آر�ء زملائه في �لمجموعة.3

يعبّر عن ر�أيه بوضوح. 4

يحترم عمل زملائه، ول� ُيظهر رغبة في �لسيطرة عليهم.5

يساعد �لمجموعة في �لتوّصل �إلى �تّفاق، ويعمل بروح �لفريق.6

ينجز �لَمهّمة في �لوقت �لمحّدد، ويستثّمر �لوقت بطريقة فاعلة.7

ق�ئمة شطب لتقدير اأداء الطلبة في مه�رة العمل التع�ونّي
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سلّم تقدير)روبرك( لتقييم عرض اإنج�ز الَمهّمة اأو المشروع:

ضعيف )1(جّيد)2(جّيد جّدًا)3(ممت�ز)4(المعي�ر

شموليّة �لعرض لخطو�ت 

�لعمل، و�لجدول �لزمنّي، 

وتوزيع �لمهمات على 

�أفر�د �لفريق

�شتمل �لعرض على 

�لَمهّمات �لمطلوبة 

كافّة.

�شتمل �لعرض على 3 

من �لمهّمات �لمطلوبة.

�شتمل �لعرض على 2 

من �لمهّمات �لمطلوبة.

�شتمل �لعرض على 

و�حدة من �لمهّمات 

�لمطلوبة فقط.

وضوح �لمحتوى علميّاً 

ولُغويّاً ودقّته

�شتمل �لعرض على 

محتوى علمّي و�ضح 

ودقيق في جميع ما هو 

مطلوب، ول� يحتوي 

�أخطاء لغويّة.

�شتمل �لعرض على 

محتوى علمّي و�ضح 

ودقيق في معظم ما هو 

مطلوب، و�حتوى على 

خطاأ لغوّي و�حد.   

�شتمل �لعرض على 

محتوى علمّي و�ضح 

ودقيق في بعض ما هو 

مطلوب، و�حتوى على 

�أكثر من خطاأ لغوّي. 

لم يشتمل �لعرض على 

محتوى علمّي و�ضح 

ودقيق في جميع ما هو 

مطلوب، ويحتوي على 

عّدة �أخطاء لغويّة. 

سلامة �للغة �لمستخدمة 

لقاء.  خلال �ل�إ

�ستخد�م �للغة �لفصيحة 

�لسليمة و�لخالية من 

�ل�أخطاء �للغويّة، 

و�لمناسبة للجمهور) قد 

يتضّمن �لعرض �ستخد�م 

نجليزيّة وفق  �للغة �ل�إ

�للازم(.

�ستخد�م �للغة 

�لفصيحة �لسليمة مع 

وجود بعض �ل�أخطاء 

�للغويّة، وملاءمة �للغة 

�لمستخدمة للجمهور.

�ستخد�م �للغة �لفصيحة 

�لسليمة بشكل جزئّي، 

لقاء �لعديد  وتضّمن �ل�إ

من �ل�أخطاء �للغويّة، 

وعدم ملاءمة �للغة 

�لمستخدمة للجمهور 

وفق �لمطلوب. 

عدم �ستخد�م �للغة 

�لفصيحة �لسليمة، 

لقاء عدد�ً  وتضّمن �ل�إ

كبير�ً من �ل�أخطاء 

�للغويّة، وعدم ملاءمة 

�للغة للجمهور.

تّم تدعيم �لعرض باأكثر تدعيم �لعرض بال�أدلّة

من مقطع فيديو مناسب 

للمهّمات، وصور 

و�أشكال كافية ومناسبة، 

وجد�ول و�أشكال بيانيّة، 

وغير ذلك من �ل�أدلّة. 

تّم تدعيم �لعرض  

بمقطع فيديو و�حد فقط  

مناسب للمهّمات، 

وعدد غير كاف من 

�لصور و�ل�أشكال، 

و�لجد�ول و�ل�أشكال 

�لبيانيّة. 

تّم تدعيم �لعرض 

بمقطع فيديو و�حد 

�أو �أكثر غير  مناسب 

للمهّمات، وصور، 

و�أشكال غير مناسبة 

تماماً. 

لم يتّم تدعيم �لعرض 

باأّي مقطع فيديو، �أو 

صور، �أو �أشكال. 



206

�لعرض و�ضح ومرتّب، طبيعة �لعرض

وشامل لجو�نب �لمهّمة 

كافّة، وفيه مؤثّر�ت 

مناسبة، )وفق طبيعة 

�لموضوع(.

�لعرض و�ضح ومرتب، 

ويشمل بعض جو�نب 

�لمهّمة، وليس فيه 

مؤثّر�ت ل�زمة. 

�لعرض و�ضح، ولكنّه 

غير مرتّب، وليس فيه 

مؤثّر�ت يلزم وجودها. 

�لعرض غير و�ضح، 

وغير مرتّب، ول� يتضّمن 

�لمؤثّر�ت �للازمة. 

�لحضور و�لشخصيّة

 و�لثقة بالنفس. 

�متلاك �لثقة بالنفس، 

و�ستخد�م نبرة �لصوت 

وتعابير �لوجه و�لجسد 

�لمناسبة، و�ل�ستجابة 

�لمناسبة لردود فعل 

�لجمهور. 

�متلاك �لثقة بالنفس، 

وعدم �ستخد�م نبرة 

�لصوت وتعابير �لوجه 

و�لجسد �لمناسبة، 

و�ل�ستجابة �لمناسبة 

لردود فعل �لجمهور. 

�متلاك �لثقة بالنفس، 

وعدم �ستخد�م نبرة 

�لصوت وتعابير �لوجه 

و�لجسد �لمناسبة، وعدم 

�ل�ستجابة �لمناسبة 

لردود فعل �لجمهور. 

عدم �متلاك �لثقة 

بالنفس، وعدم �ستخد�م 

نبرة �لصوت وتعابير �لوجه 

و�لجسد �لمناسبة، وعدم 

�ل�ستجابة �لمناسبة لردود 

فعل �لجمهور. 

يشارك جميع �أفر�د مشاركة �أفر�د �لفريق 

�لفريق في �لنقاش، مع 

�حتر�م دور كّل منهم، 

ويجيب كّل فرد عن 

�أسئلة �لجمهور وفق 

دوره. 

يشارك معظم �أفر�د 

�لفريق في �لنقاش، مع 

�حتر�م دور كّل منهم، 

ويجيب كّل فرد عن 

�أسئلة �لجمهور وفق 

دوره. 

يشارك بعض �أفر�د �لفريق 

في �لنقاش، مع تجاوز 

�لبعض لدور زملائه، 

ول� يجيب كّل فرد عن 

�أسئلة �لجمهور وفق 

دوره. 

يشارك عدد محدود من  

�أفر�د �لفريق في �لنقاش، 

مع عدم �حتر�م دور 

كّل منهم للاآخر، ول� 

جابة  يلتزم كّل فرد بال�إ

عن �أسئلة �لجمهور وفق 

دوره. 

جابة عن �أسئلة  �ل�إ

�لجمهور �لمتعلّقة 

بالموضوع �لعلمّي. 

جابة عن  �لقدرة على �ل�إ

جميع �أسئلة �لجمهور 

بشكل علمّي ودقيق 

وملائم. 

جابة عن  �لقدرة على �ل�إ

معظم �أسئلة �لجمهور 

بشكل علمّي ودقيق 

وملائم.

جابة عن  �لقدرة على �ل�إ

عدد محدود من �أسئلة 

�لجمهور بشكل علمّي 

ودقيق وملائم.

جابة  عدم �لقدرة على �ل�إ

عن �أّي من �أسئلة 

�لجمهور بشكل علمّي

 ودقيق وملائم.
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  التقدير

المعي�ر
1غير مرٍض2جّيد3جّيد جّدًا 4ممت�ز

تحديد 

ال�أجزاء 

الخ�رجّية 

للسمكة 

ذكر �ل�أجز�ء �لخارجيّة 

للسمكة بشكل صحيح، 

وبدقّة وسرعة 

ذكر �ل�أجز�ء �لخارجيّة 

للسمكة بشكل صحيح، 

و�حتاج لبعض �لوقت

ذكر بعض �ل�أجز�ء �لخارجيّة 

للسمكة

بين  �لتمييز  يستطع  لم 

�أجز�ء �لسمكة �لخارجيّة

استخدام 

اأدوات 

التشريح

عرف �أسماء �أدو�ت 

�لتشريح، و�ستخدمها 

بشكل صحيح ودقيق و�آمن

شرّح �لسمكة بشكل 

صحيح و�آمن، و�حتاج �إلى 

وقت طويل نسبياً 

عرف �أسماء �ل�أدو�ت، لكنّه 

لم يتقن �ستخد�مها جيّد�ً، 

ولم يطبّق �إجر�ء�ت �لسلامة 

�أدو�ت  بين  يميّز  لم 

يوظّفها  ولم  �لتشريح، 

�لتشريح،  في  باإتقان 

وسبّب �ل�أذى لنفسه

بي�ن ال�أجزاء 

الداخلّية 

للسمكة

ذكر �ل�أجز�ء �لد�خليّة 

للسمكة بشكل صحيح، 

وبدقّة وسرعة 

ذكر �ل�أجز�ء �لد�خليّة 

للسمكة بشكل صحيح، 

و�حتاج لبعض �لوقت

ذكر بعض �ل�أجز�ء �لد�خليّة 

للسمكة

بين  �لتمييز  يستطع  لم 

�أجز�ء �لسمكة �لد�خليّة 

رسم م� 

يش�هده

رسم �أجز�ء �لسمكة 

�لد�خليّة و�لخارجيّة 

بوضوح، وحّدد وظيفة كّل 

منها

رسم �أجز�ء �لسمكة 

�لد�خليّة و�لخارجيّة 

بوضوح، وخلط في وظيفة 

كّل منها

رسم بعض �أجز�ء �لسمكة 

�لد�خليّة و�لخارجيّة بوضوح، 

ولم يحّدد وظيفة �ل�أجز�ء

رسم �أجز�ء �لسمكة، مع 

كتابة  في  �أخطاء  وجود 

�أسماء �ل�أجز�ء

التع�ون 

والعمل بروح 

الفريق في 

المختبر

تعاون مع زملائه �أثناء تنفيذ 

�لتجربة، و�لتزم بالمهّمة 

�لموكلة �إليه، و�أظهر �ل�حتر�م 

لباقي �لفريق

تعاون مع زملائه �أثناء تنفيذ 

�لتجربة، ولم يلتزم بالمهّمة 

�لموكلة �إليه، و�أظهر �ل�حتر�م 

لباقي �لفريق

تعاون مع زملائه �أثناء تنفيذ 

بعض خطو�ت �لتجربة، 

ولم يِتح �لفرصة للجميع 

بالمشاركة

�نفرد بنفسه في

 �لتنفيذ 

سلّم التقدير لتجربة تشريح سمكة 
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الملحق رقم )٢( نموذج تقرير المختبر

يجب اأن يتضمن التقرير م� ي�أتي:

العنوان: يجب �أن يذكر موضوع �لتقرير بشكل و�ضح.

المقّدمة: تتناول معلومات عاّمة، �أو خلفيّة نظريّة عن موضوع �لتقرير.

الهدف: يعرض �لغاية من تنفيذ �لتجربة.

المشكلة: وتعبّر عن �لسؤ�ل �لذي سُتجيب عنه �لتجربة.

الفرضّي�ت: تعبير عن توقّعات �لنتائج �لتي يتّم �لحصول عليها من �إجر�ء �لتجربة؛ بهدف حّل �لمشكلة �لتي تتّم 

در�ستها و�لبحث فيها.

المواّد وال�أدوات: تتضّمن جميع �لمو�ّد و�ل�أدو�ت �لتي يتّم �ستخد�مها خلال تنفيذ �لتجربة.

خطوات العمل: تصف �إجر�ء�ت تنفيذ �لتجربة وفق تعليمات معيّنة.

�إلى  للوصول  يتّم �ستخد�مها  �لتي  �لتوضيحيّة  �لبيانيّة، و�لصور  و�لرسومات  �لبيانات، و�لجد�ول،  تتضّمن  النت�ئج: 

�ل�ستنتاج.

ثر�ئيّة،  جابة عن �ل�أسئلة �لمطروحة في �لنشاط، و�ل�أسئلة �ل�إ المن�قشة وال�ستنت�ج: وتشمل مناقشة �لنتائج، و�ل�إ

�إليها في نهاية �لتقرير، على �أن يتّم تمثيل �لبيانات �لتي يتّم  و�لتعبير �لكتابّي عن �ل�ستنتاجات �لتي يتم �لتوّصل 

�لحصول عليها برسوم بيانيّة وتوضيحيّة حيثما لزم.      

توسيع ال�ستقص�ء: تاأّملات ومقترحات لتطوير �لتجربة من ناحية عمليّة...تجارب بديلة... تطبيقات حياتيّة.
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�سم �لوحدة: ..................................             

 �سم �لدرس:....................................

�سم �لتجربة:..................................                �لتاريخ:......................................

�لهدف:.......................................................................................

�لمشكلة:.................................................................................................

�لفرضيّات:

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

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

�لمو�ّد و�ل�أدو�ت: ...........................................................................................

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

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

خطو�ت �لعمل: ...........................................................................................

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

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

�لنتائج: ..................................................................................................

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

�لمناقشة و�ل�ستنتاج: ..........................................................................

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

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

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

نموذج تقرير المختبر
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الصورة نجليزّية اسم الجه�ز ب�للغة ال�إ اسم الجه�ز ب�للغة العربّية

Ammeter           أميتر� 

Ommeter �أوميتر 

Galvanometer جلفانوميتر 

Resistors مقاومات كربونيّة 

Bell Jar with pump-plastic ناقوس مع مفرّغة هو�ء –بلاستيكّي

الملحق رقم )٣( ال�جهزة  وال�أدوات المخبرية
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الصورة نجليزّية اسم الجه�ز ب�للغة ال�إ اسم الجه�ز ب�للغة العربّية

Ammeter           أميتر� 

Ommeter �أوميتر 

Galvanometer جلفانوميتر 

Resistors مقاومات كربونيّة 

Bell Jar with pump-plastic ناقوس مع مفرّغة هو�ء –بلاستيكّي

Electronic Balance  ميز�ن �إلكترونّي حساس

Laser Geoptic set وئيّة  مجموعة �لليزر �لضَّ

voltage power supply مصدر جهد عاٍل

Hygrometer )wet and dry(  ميز�ن �لحر�رة �لمبلّل و�لجاّف

Lab Burner-Gas Cartridge موقد غاز مخبرّي متنقل

Lens Set)set of 6( مجموعة عدسات مع صندوق
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Magnet مغناطيس 

Mirrors مر�يا محّدبة ومقّعرة

Multimeter Digital  ملتميتر- �إلكترونّي

Optical Bench Set وئيّة �لمنضدة �لضَّ

Slotted masses with hanger مجموعة �أوز�ن مع خطّافات

Spring Balance Set  ميز�ن زنبركّي

Tuning Fork on Resonance 
Box

شوكة رنّانة مع صندوق رنين 

)زوج(
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Tuning Forks
 شوكات رنّانة مختلفة 

)مجموعة 8(

Voltmeter   فولتميتر

Beakers كؤوس زجاجيّة )3 �حجام(

Burette سّحاحة

Burrete Clamp ماسك للسّحاحة 
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Erlenmeyer Flask دورق مخروطّي

Graduated  Cylinder                                     مخبار مدرّج مع قاعدة بلاستيك

Periodic Table of elements �لجدول �لدورّي للعناصر

Pipette ماّصة مدرّجة

Retort stand: Base and Rod حامل معدنّي مع قاعدة 

Stand ring حلقة معدنيّة
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Test Tube أنابيب �ختبار�

Test Tube Rack  حامل �أنابيب

Thermometers: )set of two( مو�زين حر�رة )زوج(

Tripod stand , Triangular حامل ثلاثّي �لقو�ئم

Dissecting Set  طقم تشريح

Dissection basin حوض تشريح 
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Medical syringes محاقن طبيّة 

Compound microscope مجهر مرّكب

Stereomicrosope مجهر تشريحّي 

Basics of Electricity & 
Electronics  kit

حقيبة مبادئ �لكهرباء

لكترونيّات  و�ل�إ

Wire Gauze ,Ceramic center:                      شبكة تسخين  

Microscope slide set )set of 40( طقم شر�ئح مجهريّة 
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Cover slips �أغطية شر�ئح مجهريّة

Displacement vessel دورق �إز�حة 

Equal volume metal cubes

 )set of 6( 

طقم مكّعبات معدنيّة متساوية 

�لحجم مختلفة �لكثافة 

Simple circuits  kit
مجموعة �لد�ر�ت �لكهربائيّة

 �لبسيطة

Flashlight مصباح يد

1 liter volumetric flask دورق حجمّي سعته 1 لتر 

Filter paper ورق ترشيح 
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Glass funnel قمع زجاجّي  

Masks كّمامات 

Rubber gloves قّفاز�ت مطّاطيّة 

Metric tape شريط مترّي ) كركر ( 

Wooden tweezers ملاقط خشبيّة 

Sanding paper ورق صنفرة 
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Combustion spoon ملعقة �حتر�ق 

Flexible spring زنبرك مرن ) نابض (

Glass tube in the form of a 
letter U

�أنبوب زجاجّي على شكل حرف 

U

Red-Litmus-Test-Paper
ورق دّو�ر �لشمس ) زرقاء، حمر�ء 

)

Stopwatch ساعة توقُّف 

glass prism منشور زجاجّي 
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 لجنة المن�هج الوزارية:

د. بصري ص�لح             اأ. ثروت زيد       اأ. د. مروان عورت�ني  

د. سمية النخ�لة            م. وس�م نخلة

اللّجنة الوطنّية لوثيقة العلوم والحي�ة:

 �أ.د. عماد عودة

�أ. �إيمان �لبد�رين

د. عفيف زيد�ن

 �أ. صالح شلالفة

�أ.د.فتحية �للولو

د. رباب جّر�ر

�أ. حكم �أبو شملة

د.�إيهاب شكري

 �أ. مرسي سمارة

د. مر�د عوض �لله

�أ. فر�س ياسين

      د. حاتم دحلان

�أ. جنان �لبرغوثي

ستاذ �أ.د. محمود �ل�أ

�أ. عماد محجز

�أ. �أماني شحادة

د. صائب �لعويني

�أ. رشا عمر

د.سحر عودة

�أ. ياسر مصطفى

د. معين سرور

 �أ. محمد �أبو ندى

   د. جو�د �لشيخ خليل

�أ. �بر�هيم رمضان

د. محمد سليمان

�أ. عفاف �لنّجار

�أ. �أحمد سياعرة

د. سعيد �لكردي

�أ. خلود حّماد

د.خالد صويلح

�أ. مي �شتية

د. معمر شتيوي

�أ. فضيلة يوسف

د. خالد �لّسوسي

�أ. حسن حمامرة

 د. محمود رمضان

المش�ركون في ورش�ت عمل دليل التج�رب المخبرية لكت�ب العلوم والحي�ة للصفوف 9-8-7

�أ. محمد نز�ل

�أ.  نضال طبيشة

�أ. �أحمد سياعرة 

 

�أ. �أحمد سيف �لدين

�أ. �إيمان �لبد�رين

�أ. فايز سالم

�أ. زهير �لديك

�أ. غدير خلف

�أ. �أيمن شروف

 د. عدلي صالح

�أ. رياض �بر�هيم

د.عزيز شو�بكة

�أ.سامية غبن

د. وليد �لباشا

سطل �أ. مر�م �ل�أ


