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الســادس ال�أساســي بعــد دراســة هذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعل
يتوقّـ ُـع مــن طلبــة ّ
الصــف ّ
مــع �أنشــتطها �أن يكونـوا قادريــن علــى المحافظــة علــى كل مــن جهــاز الــدوران والجهــاز
البولــي واكتشــاف �أهميــة العمليــات الحيويــة فــي النباتــات ودورهــا فــي اســتمرار الحيــاة
علــى ال�أرض وذلــك مــن خــلال:
 .1ال ّربط بين �أجزاء جهاز الدّوران ووظيفة ك ٍّل منها بالرسم.
 .2التّعرف �إلى �آلية عمل القلب عملياً.
 .3توظيف الصور لل ُمقارنة بين �أنواع ال�أوعية الدّمويّة.
 .4التّعرف �إلى مك ّونات الدّم و�أه ّمـ ّيتها بالرسم.
الصغرى والكبرى.
 .5تتبع مسار ك ٍّل من الدّورتين الدّمويتين ّ
البولي ووظيفة ك ٍّل منها.
 .6ال ّربط بين �أجزاء الجهاز ّ
البولي عملياً.
 .7التّعرف �إلى �آلية عمل الجهاز ّ
البولي.
 .8تطبيق بعض الطرق للمحافظة على سلامة ك ٍّل من جهاز الدّوران والجهاز ّ
 .9التّعرف �إلى تركيب الورقة في النّبات عملياً.
الضوئي والتّن ّفس الخلوي في مخطط.
 .10ال ّربط بين التّركيب الدّاخلي للورقة ،وعمل ّي َتي البناء ّ
الضوئـ ّـي ،وعمل ّيــة التّنفــس
 .11تحديــد المـواد الدّاخلــة والمـواد النّاتجــة لــك ٍّل مــن عمل ّيــة البنــاء ّ
الخلــوي بالرســم.
الضوئي ،وعمل ّية التّن ّفس الخلوي في النّبات.
 .12استنتاج �أه ّمـ ّية كلٍ من :عمل ّية البناء ّ

َّ
الد ُ
رس
َ
األ َّول

جهاز ّ
الدوران

نشاط ( :)1أ�جزاء جهاز الدّوران
الصورة ال�آتية لجهاز الدّوران في جسم ال�إ نسان ،و�أجيب:
• �أت�أ ّم ُل ّ

الوعاء الدّموي

القلب
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الدّم

الصورة ،و�أكت ُبها:
� .١أس ّمي �أجزاء جهاز الدّوران ّ
الموضحة في ّ
 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________� .2أين يقع القلب في جسم ال�إ نسان؟
_____________________________________
_____________________________________
		
� .3أين توجد ال�أوعية الدّمويّة في جسم ال�إ نسان؟
_____________________________________
_____________________________________
السائل الذي ينتقل خلال جهاز الدّوران؟
 .4ما ّ
_____________________________________
ُ
أستنتج ّأن:

إضـاءة

تتم ال�إ شارة في ال ّرسومات للشّ رايين
باللّـــون ال�أحــمر ،وال�أوردة باللّـــون
ال�أزرق ،وذلك للتّمـييز بينهما فقـط
ولا علاقة لـذلك بمحتويـات الــدّم
الّذي تنقله.

ٌ
معلومة

مفيدة

يع ّد جهاز الدّوران في ال�إ نسان جهازاً
مغلــقاً حيــث لا يغــادر الدّم ال�أوعية
الدّموية ،وتتم عمل ّية تبادل المواد
بين الشّ عـــيرات الدّمــويــة والخــلايا.
ولا يغادر الدّم هذه ال�أوعية �إلا في
حالات الجروح وال�إ صابات التي
ّموي.
تسبب النّزيف الد ّ

جهاز الدّوران

يتك ّون مــــــن

و

و
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التعرف الى �أجزاء القلب.
درس الشّ كل ال�آتي الذي يمثّل رسماً توضيح ّياً ل�أجزاء
	•�أ ُ
القلب:

ال�أذين ال�أيسر

ص ّمام

إضـاءة
تعمــل ص ّمامــات القلــب علــى
التّحكــم فــي مجــرى الــدّم فــي
القلــب بيــن ال�أذيــن والبطيــن فــي
اتّجــاه واحــد فقــط ولا تســمح
لانتقــال الــدّم باتّجــاه عكســي،
ويتــم ذلــك فــي وقــت متزامــن مــع
انقبــاض �أو انبســاط عضلــة القلــب.

ال�أذين ال�أيمن

ٌ
معلومة
ص ّمام
ال ُبطين ال�أيسر

ال ُبطين ال�أيمن

مفيدة

القلب عضلة قويّة حجمها
يقارب حجم قبضة يد ال�إ نسان،
ويحيط به غشاء ش ّفاف يس ّمى
"غشاء التّامور" الذي يساعد
على حماية القلب.

كتب �أسماءها.
 .١يتك ّو ُن القلب من �أربع حجرات� ،أ ُ
______________ و ______________ و ______________ و _______________.
 .2يتّص ُل ال�أذين ال�أيسر مع ال ُبطين ال�أيسر بص ّمام ،كما يتّصل ال�أذين ال�أيمن مع ال ُبطين ال�أيمن
الص ّمامات؟
بص ّمام �آخر ،ما �أه ّمـ ّية وجود هذه ّ
_______________________________________________________________.
ُ
أستنتج ّأن:

 القلب عضلة قويّة وحجمه بحجم _____________ ويقع داخل _____________ مائلاًبضخ _____________ �إلى جميع �أجزاء الجسم ،ويتك ّون من
�إلى _____________ ،ويقوم ّ
_____________ حجرات ويتّصل ك ّل �أذين بال ُبطين في الجهة نفسها بوساطة ___________.
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نشاط ( :)٢ال�أوعية الدّمو ّية
• يحتوي جسم ال�إ نسان على  6لتر تقريباً من الدّم تنتقل بين القلب والجسم عبر �أنابيب مختلفة
التركيب والاتساع تس ّمى" ال�أوعية الدّمويّة" وهي ثلاث �أنواع.
جيب:
درس الشّ كل ال�آتي ،و�أ ُ
• �أ ُ

الــشّ عيـرات الــدّمــويّة شبكـة من
ال�أوعيــة الــدّمويّة تربــط بين �أدقّ
نهايـات الشّ رايين مع �أدقّ نهايات
ال�أوردة.

الشّ رايين تحمل الدّم من القلب
�إلى باقي �أجزاء الجسم.
ال�أوردة تحمل الدّم من �أجزاء
الجسم �إلى القلب.

كتب �أنواع ال�أوعية الدّمويّة.
� .1أ ُ
___________________ و ____________________ و ___________________.
� .2أقار ُن بين مسار الدّم في ك ٍّل من الشّ رايين وال�أوردة.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
ّموي:
كتب بِ ُلغتي تعريفاً للوعاء الد ّ
� .3أ ُ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٣الدّم ومك ّوناته
• �أت�أ ّم ُل ال ّرسم ال�آتي ،و�أجيب:

خلايا الدّم
الحمراء

وعاء
دموي
ّ

خلايا الدّم
البيضاء
سائل البلازما
الصفائح الدّمويّة
ّ

صف حالة الدّم _________________________________________________.
� .1أ ُ
كتب مك ّونات الدّم.
� .2أ ُ
______________________________ و _______________________________
______________________________ و ______________________________ .
 .3ما وظيفة الدّم؟
ٌ
___________________________________
مفيدة
معلومة
__________________________________
يقوم الدّم بنقل الغذاء وتبادل الغازات
فس ُر.
 .٤يع ّد الدّم نسيجاً� ،أ ّ
�إلى �أنحاء الجسم جميعه ،ويكتسب
___________________________________ اللّون ال�أحمر بسبب احتواء خلايا الدّم
_________________________________
الحمراء على صبغة الهيموغلوبين.
كتب بِ ُلغتي تعريفاً للدّم:
� .7أ ُ
_______________________________________________________________.
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
ّ
ّ
الـثاني الدورة الدموية في جسم اإلنسان
نشاط ( :)1ال ِم َض َّخة العجيبة
ماصات عصير ،لاصق ،ماء ملّون بال�أحمر.
• �أحض ُر ال�أدوات ال�آتية :وعاء بلاستيكي ،بالونّ ،
الصور:
• �أحاكي عمل مضخّ ة القلب بتطبيق الخطوات
ّ
الموضحة في ّ

قص البالون.
� .١أ ُّ

السفلي من البالون
� .٢أث ّب ُت الجزء ّ
البلاستيكي الذي
على ف ّوهة الوعاء
ّ
يحتوي على ماء ملّون بال�أحمر.

ماصات العصير ،كما
� .٣أث ّب ُت ّ
في الشّ كل.

� .٤أ ُ
ضغط ب إ�صبعي على البالون� ،أس ّج ُل ملاحظاتي:
_________________________________________________.
السابق .ه ّيا نتع ّرف إ�لى آ�ل ّية عمله.
يعمل القلب بطريقة مشابهة لما تم في النّشاط ّ
جيب:
• �أت�أ ّم ُل الشّ كلين ال�آتيين ل�آلية عمل القلب ،و�أ ُ

�أ .انبساط ال ُبطينين :ال�أيمن وال�أيسر ،مما يؤدي �إلى اندفاع
الدّم من ال ّرئتين و�أجزاء الجسم المختلفة �إلى القلب.

ب .انقباض ال ُبطينين :ال�أيمن وال�أيسر ،مما يؤدي �إلى
اندفاع الدّم من القلب �إلى ال ّرئتين و�أجزاء الجسم المختلفة.
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�.1أح ّد ُد مصدر الدّم الوارد �إلى القلب.
_______________________________________________________________.
� .٢إلى �أين يندفع الدّم من ال ُبطينين ال�أيمن وال�أيسر؟
_______________________________________________________________.

نشاط ( :)2دورة رئو ّيــة ،ودورة جهاز ّية
* أ�ولاً :الدّورة الدّمو ّية الصّ غرى (ال ّرئو ّيــة)
جيب:
درس الشّ كل ال�آتي للدّورة الدّمويّة ُّ
الصغرى في جسم ال�إ نسان و�أ ُ
• �أ ُ
ال�أذين ال�أيسر

ال ُبطين ال�أيسر

ال ّرئة اليسرى

ال�أذين ال�أيمن

ال ُبطين ال�أيمن

ال ّرئة اليمنى

الصغرى:
� .١أكم ُل المخطّط ال�آتي للدّورة الدّمويّة ُّ
دم فقير بال�أكسجين في ال�أذين
ال�أيمن من القلب

يتدفق �إلى
______________

دم غني بال�أكسجين في ال ُبطين
ال�أيسر من القلب.

______________

ال ّرئتين
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ٌ
معلومة

الصادر عن ال ُبطين ال�أيمن والدّم
� .٢أقار ُن بين الدّم ّ
الوارد �إلى ال�أذين ال�أيسر.
الصغــرى يندفــع
خــلال الــدّورة الدّمويــة ُّ
___________________________________ الـدّم المح ّمــل بغــاز ثانــي �أكســيد الكربون
__________________________________ .مــن ال ُبطيــن ال�أيمــن �إلــى ال ّرئتيــن للتّخلص
منــه ،حيــث يتــ ّم تبــادل الغــازات عبــر
فس ُر سبب تسمية هذه الدّورة "الدّورة ال ّرئوية".
� .٣أ ِّ
شــبكة دقيقــة مــن الشّ ــعيرات الدّمويــة فــي
___________________________________
ال ّرئتيــن ثــم يعــود ال ـدّم مــن ال ّرئتيــن �إلــى
__________________________________ .ال�أذيــن ال�أيســر غن ّي ـاً بغــاز ال�أكســجين.
* ثاني ًا :الدّورة الدّمو ّية ال ُكبرى (الجهاز ّية)
جيب:
درس المخطّط ال�آتي للدّورة الدّمويّة ال ُكبرى في جسم ال�إ نسان و�أ ُ
• �أ ُ
مفيدة

شبكة شعيرات دمويّة في
ال�أجزاء العلويّة من الجسم

ال�أذين ال�أيسر

ال ُبطين ال�أيسر

ال�أذين ال�أيمن

ال ُبطين ال�أيمن

شبكة شعيرات دمويّة في
السفل ّية من الجسم
ال�أجزاء ّ
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فس ُر سبب تسمية هذه الدّورة "الدّورة الجهازيّة".
� .١أ ّ
_______________________________________________________________.
� .٢أكم ُل المخطّط ال�آتي للدّورة الدّمويّة ال ُكبرى:
غني بال�أكسجين والمواد
دم ّ
الغذائ ّية في ال ُبطين ال�أيسر.

اندفاع الدّم من ____________
�إلى____________عبر الشّ رايــــين.
تبادل الغازات خلال شبكة
_____________________
في خلايا الجــسـم المختلفــة.

دم فقير بال�أكسجين يصب في
_____________________.

عودة الدّم من ____________
�إلى____________عــبـــــر ال�أوردة.

 .٣ماذا يحدث في خلايا الجسم عندما يصل الدّم �إليها؟ ما �أه ّمـ ّية ذلك؟
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
الصادر من ال ُبطين ال�أيسر والدّم الوارد �إلى ال�أذين ال�أيمن خلال الدّورة
 .4ما الفرق بين الدّم ّ
الدّمويّة الكبرى؟
_______________________________________________________________.
فسر.
ُ .٥يلاحظ �أن جدار ال ُبطين ال�أيسر �أسمك من جدار ال ُبطين ال�أيمن� .أ ّ
_______________________________________________________________.
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
الث
الـث
أمراض جهاز الدوران
� .١أت�أمل الفحص المخبري للدّم ،و�أقارن بين فحص الدّم

ُّ
ّ
ٌ
مفيدة
معلومة
لشخص سليم وفحص الدّم لشخص مصاب بمرض فقر الدّم.
خل ّية دم
فقر الدّم (ال�أنيميا) هو نقص في معدّل
حمراء
تكويــن خلايــا الــدّم الحمراء �أو تغــ ّير
شكلــها وينتــج عن �أسبـــاب مختــلفة،
�أهمها نقص عنصر الحديد والبروتين
في الجسم ،الذي يوجــد فــي اللـحوم
والبقولــ ّيات الجافّة والخضار الورق ّية
ع ّينة دم لشخص مصاب ع ّينة دم لشخص سليم
الخضراء.
بفقر الدّم

_______________________________________________________________
� .٢أت�أ ّم ُل الشّ كل ال�آتي:

وعاء دموي سليم يتدفّق الدّم
خلاله بسهولة.

وعاء دموي تراكمت الدّهون على جداره الدّاخلي
وس ّببت تض ّيقه وانسداده وصعوبة تدفق الدّم من خلاله.

1.1ما المس ّبب ال ّرئيس لل�إ صابة بتصلّب الشّ رايين وانسدادها؟
_______________________________________________________________.
2.2ينصح ال�أطـ ّبـاء بممارسة التّمارين الرياض ّية ،لماذا؟
________________________________________________________________
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ابــع
الر
الجهاز البولي
البولي
نشاط ( :)١أ�جزاء الجهاز
ّ

• �أت�أ َّمــ ُل الشَّ ــكل ال�آتــي
الــذي يمثّــل الجهــاز البولـ ّـي
فــي جســم ال�إ نســان،
و�أ جيــب:

ال ُكل َية ال ُيسرى

ال ُكل َية ال ُيمنى

تصفية الفضلات
الحالب ال�أيسر
ُ

الحالب ال�أيمن
ُ

نقل الفضلات

تجميع الفضلات والتّخلّص منها

المثانة
قناة مجرى البول

البولي:
�.١أ ُ
كتب �أجزاء الجهاز ّ
_____________ . ______________ ، _______________ ، ______________،
صف شكل ال ُك ْل َية.
� .2أ ُ
_______________________________________________________________.
كتب اسم الجز�أين اللّذين يقومان بربط ال ُك ْل َيتين مع ال َمثانة ،ما وظيفتهما؟
� .٣أ ُ
_______________________________________________________________.
كتب �أه ّميتها؟
� .٤أ ُ
صف شكل المثانة� ،أ ُ
_______________________________________________________________.
� .٥أس ّمي الجزء الذي تنتهي به ال َمثانة ،ما �أه ّمـ ّيته؟
_______________________________________________________________.
فس ُر.
البولي �أحد �أجهزة ال�إ خراج في الجسم� .أ ّ
 .٦يع ّد الجهاز ّ
_______________________________________________________________.
موضحاً عليه ال�أجزاء.
البولي في جسم ال�إ نسان ّ
� .٧أرس ُم في دفتري الجهاز ّ
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البولي
نشاط ( :)٢عمل الجهاز
ّ

البولي وال ُك ْل َية و�أتفحص ُهما.
�أحض ُر ومعلِّمي نموذجاً للجهاز ّ
ٌ
معلومة

شريان كُلوي يحمل
الدّم والفضلات.

مفيدة

تُعـــ ُّد العضــلات المحيــطـة بالمثــانــة
ومجـرى البــول عضلات �إراديّة حيث
يتح ّكم ال�إ نسان في عمل ّية التّخلص
من الفضلات المتج ّمعة في المثانة
عبر مجرى البول.

وريد كُلوي يحمل
الدّم النقي.

ينتقل البول عبر الحالب
�إلى المثانة.

ّموي الذي ينقل الدّم �إلى ال ُك ْل َية لِتصفيته؟
 .١ماذا ُيس ّمى الوعاء الد ّ
_______________________________________________________________.
� .2أع ّد ُد المواد التي يحملها الدّم الوارد �إلى ال ُك ْل َية من الجسم.
_______________________________________________________________.
 .٣مــاذا ُيسـ ّمى الوعــاء الدّمــوي الــذي ينقــل الـدّم بعــد تصفيتــه فــي ال ُك ْل َيــة �إلــى الـدّورة الدّمويّــة؟
_______________________________________________________________.
الصادر عن ال ُكلية.
ّموي ّ
� .4أع ّد ُد المواد التي بقيت في الوعاء الد ّ
_______________________________________________________________.
السائلة وال�أملاح ال ّزائدة عن حاجة الجسم من الدّم �إلى ال ُك ْل َية
َ .5يرشح بعض الفضلات ّ
نُس ّميها "البول"� ،إلى �أين يتّجه البول؟ وما مكوناته؟
_______________________________________________________________.
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َّ
الد ُ
رس
ّ
الخامس
صحة الجهاز البولي
ال�صرار الفلسطين ّية
نشاط (ُ :)١ك ْل َية صناع ّية في مدارس إ
* �أقر�أ النّص ال�آتي ،و�أجيب:
السادس عن سبب الغياب المستمر لزميلهم معتز عن المدرسة .فقال لهم
تساءل طلبة ّ
الصف ّ
المعلّم� :إنه مصاب بمرض الفشل ال ُكلوي ،ويحتاج �إلى عمليّة غسل لل ُكلى في المشفى لحين
ضخ الدّم من جسمه �إلى جهاز "الدّيلزة" لتنقيته والتخلّص من الفضلات
زراعة ُك ْل َية ،حيث يت ّم ّ
ثم �إعادة الدّم نقيّاً �إلى الجسمَ .طم�أنهم المعلّم ب�أنّه يتابع دراسته في مدرسة ال�إ صرار داخل
مخصصة للطّلبة المرضى بالفشل الكلوي وبعض ال�أمراض ال�أخرى.
المشفى ،وهي ّ

جهاز غسل ال ُكلى
(الدّيلزة)

فس ُر.
 .1يقوم جهاز غسل ال ُكلى ّ
الصناعي (الدّيلزة) بوظيفة ال ُك ْل َية في تنقية الدّم� .أ ّ
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
� .2أقار ُن بين حجم ال ُكلية الطّبيع ّية وجهاز غسل ال ُكلى.
_______________________________________________________________.
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مهمة تعليمية:
البولي لنقاشها مع الطّلبة.
• عرضت المعلّمة اللوحة ال�آتية حول مسب ّبات �أمراض الجهاز ّ

• �أ
لي:
ُ
ستخلص من اللوحة نصائح �أق ّد ُمها لعائلتي و�أصدقائي للوقاية من ال�إ صابة ب�أمراض الجهاز البو ّ

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
ّ
الضوئيّ
السادس
عملية البناء
نشاط ( :)١الحصول على ال ّطاقة
جيب:
* �أقر�أ النّص ال�آتي ،و�أ ُ
تحتــاج جميــع الكائنــات الح ّيــة �إلــى ال َّطاقــة التــي تحصــل عليهــا مــن الغــذاء ،حيــث تحصــل
الحيوانــات علــى غذائهــا بالاعتمــاد علــى النَّباتــات وحيوانــات �أخــرى .بينمــا َت ْص َنــع النَّباتــات
الض ْوئــي
وبعــض ال�أنـواع ال�أخــرى مــن الكائنــات الح ّيــة غذاءهــا بنفســها مــن خــلال عمل ّيــة البنــاء َّ
باســتخدام َض ـ ْوء الشَّ ــمس وم ـواد �أخــرى.

1.1تحتاج الكائنات الح ّية �إلى ال َّطاقة ،لماذا؟ _________________________________
2.2من �أين تحصل الكائنات الح ّية على ال َّطاقة؟ _______________________________
3.3من �أين تحصل الحيوانات على غذائها؟ __________________________________

4.4من �أين تحصل النَّباتات على غذائها؟ ماذا نس ّمي هذه العمل ّية؟ __________________
الض ْوئي __________________________________
كتب بِ ُلغتي تعريفاً لعمل ّية البناء َّ
�5.5أ ُ
_____________________________________________________________
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نشاط ( :)٢تركيب الورقة
جيب:
* �أت�أ ّم ُل ّ
الصورة ال�آتية ،و�أ ُ

الطّبقة الشمع ّية
طبقة البشرة العليا

بلاستيدة خضراء

المتوسطة
ال ّطبقة
ّ

الثّغر
CO2

السفلى
طبقة البشرة ّ
O2

خروج H2O

فسر.
1.1لون �أوراق معظم النَّباتات �أخضر� .أ ّ
_____________________________________________________________
كتب ال َّطبقات ال َّرئيسة التي تتك ّون منها ورقة النّبات.
�2.2أ ُ

_____________________________________________________________
3.3تُغ َّطى ورقة النَّبات بطبقة شمع ّية .لماذا؟
__________________________________________
4.4يتك ّون ال ِع ْرق من الخشب واللّحاء ،ما وظيفة ك ٍّل من

ِعرق

الخشب واللّحاء في الورقة؟
__________________________________________
__________________________________________
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السفلى من الورقة تسمى الثُّغور .ما
5.5توجد فتحات في طبقة البشرة ال ُعليا وطبقة البشرة ُّ
�أه ّمـيّتها؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
السفلى في الورقة .لماذا؟
6.6تكثر الثُّغور في طبقة البشرة ُّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ٌ
معلومة

مفيدة

* ينتقــل المــاء وال�أمــلاح المعدن ّيــة �إلــى الورقــة عبــر العــروق مــن خــلال �أوعيــة الخشــب،
الضوئـ ّـي فــي الورقــة مــن خــلال �أوعيــة
الســكر (الغــذاء) النَّاتــج مــن عمل ّيــة البنــاء ّ
وينتقــل ُّ
اللّحــاء �إلــى �أج ـزاء النّبــات ال�أخــرى.
* لــون �أوراق النَّباتــات خضـراء بســبب احتوائهــا علــى صبغــة الكلوروفيــل الخضـراء الموجــودة
فــي البلاســتيدات فــي الورقــة.
السفلى للتّقليل من فقدان النّبات للماء.
* َت ْكثُر الثُّغور في طبقة البشرة ُّ

* تُ ُ
حاط طبقة البشرة العليا بطبقة شمع َّية تقلّل من فقدان الماء من النّبات.

ال ِع ْرق
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نشاط ( :)٣آ�لية عمل الورقة
جيب:
* �أت�أ ّم ُل ّ
الصور ال�آتية ،و�أ ُ

١

٢

تمتص ما ّدة الكلوروفيل الموجودة في
البلاستيدة الخضراء ضوء الشّ مس
السكر (الغذاء)
وتخ ّزنه على شكل طاقة.
ينتقل ّ
النّاتج �إلى �أجزاء النبات
عن طريق �أوعية اللّحاء.

يدخل الماء �إلى الورقة عن
طريق �أوعية الخشب.

٥

بلاستيدة
خضراء

٤

تقوم البلاستيدة الخضراء
بعمل ّية البناء الضّ وئي
السكر (الغذاء)
ل�إ نتاج ّ
وال�أكسجين.

1.1من �أين يدخل غاز ثاني �أكسيد الكربون �إلى
ورقة النَّبات؟
_______________________________

٣

يدخل غاز ثاني �أكسيد
الكربون عبر الثّغور في الورقة.

ضوء

�إلى الجو

�أكسجين
س ّكر

ثاني �أكسيد
الكربون

كتب �أه ّمـ ّية البلاستيدات الخضراء في
�2.2أ ُ
الضوئي.
عمل ّية البناء َّ
_______________________________
_______________________________
_______________________________

ماء

عمل ّية البناء الضّ وئي
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الضوئي؟ من �أي جزء من الورقة يخرج؟
3.3ما الغاز النّاتج عن عمل ّية البناء َّ

________________________________________________________________
4.4ما الغذاء الذي تنتجه الورقة؟ و�أين ينتقل؟
________________________________________________________________
الضوئي ال�آتية والتي تمثّل المواد الدَّاخلة والمواد النّاتجة.
�5.5أكم ُل معادلة البناء ّ
ضوء الشّ مس
المواد الدّاخلة

الما ّدة الخضراء
(الكلوروفيل)

المواد النّاتجة

وئي؟
6.6ما �أه ّمـيّة البناء َّ
الض ّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ّ
مهمة تعليمية :أكمل المخطط اآلتي:

شروط عمل ّية البناء َّ
الضوئي
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َّ
الد ُ
رس
ّ
السابع

ّ
ّ
التنفس في النبات

نشاط ( :)١عمل ّية التّن ّفس
بحركتي الشَّ هيق وال َّزفير للحصول على ال�أكسجين.
	•�أقو ُم وزملائي
ّ

ثاني �أكسيد الكربون

	•ما �أه ّمـ ّية عمل ّية التَّنفس في جسمك؟

�أف ّك ُر :هل يتن ّفس النَّبات؟
درس الشَّ كل المجاور الذي يمثّل
	•�أ ُ
جيب:
"عمل ّية التّنفس عند النّبات" ،و�أ ُ

بخار الماء

س ّكر
(غذاء)
طاقة

�أكسجين

 .١ما المواد التي يحتاجها النَّبات ليقوم بعمل ّية التَّنفس؟ ما مصدرها؟
________________________________________________________________
� .٢أكمل معادلة التَّنفس ال�آتية والتي تمثّ ُل المواد الدَّاخلة والمواد النَّاتجة.

المواد الدّاخلة

المواد النّاتجة

 .٣ما �أه ّمـيّة التَّنفس للنبات؟
________________________________________________________________
كتب بِ ُلغتي تعريفاً لعمل ّية التَّنفس في النَّبات:
� .٤أ ُ
________________________________________________________________
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نشاط ( :)2التَّكامل بين عمل ّيتَي البناء َّ
الضوئي والتَّنفس في النّبات
جيب:
* �أت�أ ّم ُل الشَّ كل ال�آتي ،و�أ ُ
عمل ّية البناء ّ
الضوئي

ضوء

الشّ مس

�أكسجين ينطلق �إلى الهواء الج ّوي

دخول ثاني �أكسيد الكربون
دخول الماء من
عرق الورقة

�إطلاق الطاقة

س ّكر (غذاء)

بخار الماء ينطلق �إلى الهواء الج ّوي

دخول ال�أكسجين �إلى الورقة

ثاني �أكسيد الكربون ينطلق
�إلى الهواء الج ّوي

عمل ّية التّنفس

ٌ
معلومة

مفيدة

َت ْحدُث عمليّة التّنفس في النّبات خلال اللَّيل والنَّهار تماماً كما َي ْحدُث في الحيوانات ،و َت ْحدُث
الض ْوئي نهاراً �أكبر منه ليلاً.
الض ْوء؛ حيث يكون معدل البناء ّ
الض ْوئي عندما َي َت َوف ّر ّ
عمل ّية البناء ّ
الضوئي والتّنفس في المخطّط ال�آتي:
ص عمليّ َتي البناء ّ
� .٢أ َلخِّ ُ
يحتاج طاقة

الضوئي
عمل َّية البناء ّ
عمل َّية التَّنفس
ُيعطي طاقة
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َ
َ ُ
ســئــلــة الــوحـــدة المتمازجة الثالثة
أ ِ
ال�جابة الصّ حيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أ ّول :أ�ختا ُر رمز إ
ّ
 .١ماذا تس ّمى المم ّرات التي تصل بين ك ّل �أذين و ُبطين في القلب؟
د .الشّ عيرات الدّمويّة
جـ .ال�أوردة
ب .الشّ رايين
�أ .الص ّمامات
� .2إذا قمت بمجهود عضلي كبير ،ما الذي سيحدث لمعدّل نبضات القلب؟
جـ .تبقى ثابتة د .تتناقص ثم تتزايد
ب .تتناقص
�أ .تتزايد
� .3أ ّي ال�آتية ينتقل ال�أكسجين �إليه مباشرة من ال ّرئتين؟
د .ال ُكلية
جـ .الدّم
ب .العضلات
�أ .القلب
يصب فيه الدّم العائد من ال ّرئتين؟
 .٤ما الجزء من القلب الذي ّ
ب .ال ُبطين ال�أيمن جـ .ال�أذين ال�أيسر د .ال ُبطين ال�أيسر
�أ.ال�أذين ال�أيمن
� .٥أ ّي المواد ال�آتية لا ترشح من ال�أوعية الدّمويّة �إلى ال ُك ْل َية؟
ب .ال�أملاح ال ّزائدة
�أ .خلايا الدّم الحمراء والبيضاء فقط
د .مك ّونات الدّم
السائلة (البولينا)
جـ .الفضلات ّ
ساسي الذي يس ّبب نقصه ال�إ صابة بفقر الدّم؟
 .٦ما العنصر ال�أ ّ
الصوديوم
جـ .اليود
ب .الحديد
�أ .الكالسيوم
دّ .
البولي تتم فيها عمل ّية تصفية الدّم من الفضلات؟
� .٧أ ّي �أجزاء الجهاز ّ
د .مجرى البول
جـ .ال ُكليتان
ب .الحالبان
�أ .المثانة
 .٨ما اسم الوعاء الدّموي الذي ينقل الدّم �إلى ال ُكلية لتصفيته؟
ب .الوريد ال ُكلوي
�أ .الشّ ريان ال ُكلوي
د .الشّ عيرات الشّ ريان ّية
جـ .الشّ عيرات الوريديّة
ئي في النّبات؟
تنتج عن عمل ّية البناء ّ
�	.٩أ ّي المواد ال�آتية ُ
الض ْو ّ
ب .س ّكر وثاني �أكسيد الكربون
�أ .س ّكر وماء			
د� .أكسجين وس ّكر
			
جـ� .أكسجين وماء
� .١٠أ ّي ال�آتية تنتج عن عمل ّية التّنفس في النّبات؟
ب .ماء وثاني �أكسيد الكربون وطاقة
�أ .س ّكر وماء			
د .ثاني �أكسيد الكربون وس ّكر
			
جـ� .أكسجين وماء
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� .١١أ ّي ال�آتية يع ّد تعريفاً للتنفس؟
�أ .امتصاص الطّاقة من َض ْوء الشَّ مس بوجود الما ّدة الخضراء
ب .تخزين الطّاقة في الغذاء بوجود الما ّدة الخضراء
جـ� .إطلاق الطّاقة من الغذاء بوجود ال�أكسجين
د .اكتساب الطّاقة من َض ْوء الشّ مس بوجود ال�أكسجين

الض ْوئي؟
� .١٢أي الكائنات الح ّية ال�آتية تقوم بعمل ّية البناء َ
		
جـ .الطّيور
		
ب .ال�أفاعي
		
القطبي
�أ .الدّب
ّ

د .الطّحالب

السؤال الثّاني :ما ّ
الشروط الواجب توفّرها لحدوث عمل ّية البناء ّ
وئي في النّبات؟
ّ
الض ّ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
السؤال الثّالث� :أعلّ ُل ما ي أ�تي:
ّ

نصح بعدم النّوم في غرفة مليئة بالنّباتات ليلاً.
	• ُي ُ
______________________________________________________________
	•توجد طبقة شمعيّة فوق طبقة البشرة العليا في �أوراق النّباتات.
______________________________________________________________
كتب أ�ه ّمـ ّية ك ّل من ال�آتية:
ّ
السؤال ال ّرابع :أ� ُ
 .1الشّ رايين.____________________________________________________ :
 .2الشّ عيرات الدّمويّة.______________________________________________ :

 .3جهاز غسل ال ُكلية._______________________________________________:
الصمامات بين حجرات القلب._____________________________________ :
ّ .4
 .5الحالبان.____________________________________________________ :
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السؤال الخامس� :أكمل المخ ّطط ال�آتي الذي ُي َمثّل العمل ّيتَين الحيو ّيتين اللتين تحدثان في
ّ
النّباتات بكتابة اسم ك ّل منها والمواد الدّاخلة والنّواتج في المكان المناسب من المخ ّطط.

غذاء
غذاء

عمل ّية ____________

عمل ّية ____________

ال�جابة الخط أ� في كل مما ي أ�تي:
جيب بـ ( نعم ) أ�و ( لا ) ثم �أص ِّح ُح إ
ّ
السؤال السادس� :أ ُ
الصغرى.
 ) ______ (.1يتم دفع الدّم الغني بال�أكسجين من القلب �إلى ال ّرئتين خلال الدّورة الدّمويّة ُّ
_______________________________________________________________.
الصيف.
وخاصة في فصل ّ
السوائل باستمرار ّ
 ) ______ (.2من المهم ال�إ كثار من شرب الماء و ّ
_______________________________________________________________.
 ) ______ (.3لا يختلط الدّم الموجود في الجهة اليسرى من القلب مع الدّم الموجود في الجهة اليمنى.
_______________________________________________________________.
 ) ______ (.4عضلات المثانة لا �إراديّة.
_______________________________________________________________.
 ) ______ (.5ال�إ كثار من تناول ال�أغذية الغن ّية بالدّهون والمسلّ ّيات المقل ّية يع ّرض ال�إ نسان
لل�إ صابة بانسداد الشّ رايين وتصلّبها.
_______________________________________________________________.
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كتب المفهوم العلمي المناسب أ�مام كل دلالة في الجدول ال�آتي:
السؤال ّ
ّ
السابع :أ� ُ
المفهوم العلّمي

الدّلالة
غشاء رقيق يحيط بالقلب للمحافظة عليه.
الســائلة (البــول) مــن ال ُك ْل َيتيــن
�أنبوبــان ض ّيقــان يقومــان بنقــل الفضــلات ّ
�إلــى المثانــة.
�أوعيــة دمويّــة دقيقــة تصــل بيــن النّهايــات الدّقيقــة للشّ ــرايين والنّهايــات
الدّقيقــة لــل�أوردة ويتــم مــن خلالهــا تبــادل المــواد مــع خلايــا الجســم.
النّقص في معدّل تكوين خلايا الدّم الحمراء.

السؤال الثّامن� :أقارن بين الدّورة الدّمو ّية الصّ غرى (ال ّرئوية) والدّورة الدّمو ّية الكبرى
ّ
(الجهاز ّية) في الجدول ال�آتـي:
الدّورة
وجه المقارنة
مسار انتقال الدّم

سبب التّسمية
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الصغرى
الدّورة الدّمويّة ّ

الدّورة الدّمويّة الكبرى

اختبار ذاتي

السؤال ال�أول  :أ�ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
� -١أي ال�أجزاء ال�آتية ليست من �أجزاء جهاز الدوران؟
		
ب -القلب
		
�أ -الكبد
 -٢كم عدد حجرات القلب؟
ب -ثلاث حجرات
�أ -حجرتين

جـ -الدم		

د -ال�أوعية الدموية

جـ� -أربع حجرات

د -خمس حجرات

 -٣ماذا يسمى الوعاء الدموي الذي ينقل الدم �إلى الكلية؟
جـ -الشريان الكلوي
�أ -الشريان الرئوي ب -الوريد الرئوي
 -٤ما الجزء الذي يقوم بامتصاص الطاقة الضوئية في ورقة النبات؟

د -الوريد الكلوي

ب -البشرة
�أ -الجذور
 -٥ما الغاز الناتج من عملية البناء الضوئي؟

جـ -مادة الكلوروفيل

د -الثغور

ب -ثاني �أكسيد الكربون
�أ -ال�أكسجين
 -٦متى تحدث عملية التنفس؟

جـ -الهيدروجين

د -النيتروجين

جـ -الليل والنهار

د -وقت الصباح

�أ -النهار

ب -الليل

السؤال الثاني :أ�كتب المفهوم العلمي الذي تدل عليه العبارات ال�آتية:
 ).................................( -١غشــاء رقيــق شــفاف يحيــط بالقلــب يعمــل علــى حمايتــه
وتســهيل حركتــه.
 ).................................( -٢شــبكة مــن ال�أوعيــة الدمويــة تربــط بين �أدق نهايات الشـرايين
مــع �أدق نهايــات ال�أوردة .
 ).................................( -٣كيس عضلي مرن يتجمع فيه البول القادم من الكليتين.
� ).................................( -٤أوعيــة فــي النبــات تقــوم بنقــل الغــذاء الناتــج مــن عمليــة
البنــاء الضوئــي فــي الورقــة �إلــى �أج ـزاء النبــات ال�أخــرى.
 ).................................( -٥فتحــات تتواجــد فــي طبقــة البشــرة العليــا وطبقــة البشــرة
الســفلى مــن الورقــة.
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السؤال الثالث :أ�فسر العبارات ال�آتية:
 -١يعد الدم نسيجاً............................................................... .
...............................
 -٢جدار البطين ال�أيسر �أسمك من جدار البطين ال�أيمن.
 -٣لون �أوراق النباتات خضراء.............................................................
� -٤أهمية التنفس للنبات................................................................
السؤال الرابع :أ�قارن في الجدول ال�آتي حسب المطلوب:
وجه المقارنة

الشرايين

ال�أوردة

مسار حركة الدم
وجه المقارنة

الكلية الطبيعية

عملية الديلزة

الحجم
وجه المقارنة

عملية البناء الضوئي

عملية التنفس

المواد الناتجة
وجه المقارنة
سبب التسمية
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الدورة الدموية الرئوية

الدورة الدموية الجهازية

السؤال الخامس :أ�كتب ال�أجزاء على الرسم الاتي:
(�أ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------(ب)
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السؤال السادس  :أ�كمل المخطط الاتي :
(�أ) الدورة الدموية الكبرى:

(ب) معادلة التكامل بين عملية البناء الضوئي والتنفس:
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نشاط إثرائي
املضخة العجيبة

اجلزء األول:
 تكليف الطّلبة في يوم سابق ب�إحضار ال�أدوات اللازمة لتنفيذ النشاط فردياً. -تنفيذ النشاط كما هو موضّ ح بالخطوات في كتاب الطّالب.

 متابعة الطّلبة خلال تنفيذ النشاط ،وتقديم التغذية الراجعة لهم وفق احتياجهم. مناقشة نتاجات الطّلبة من خلال طرح عدد من ال�أسئلة ،مثل:1-1صف ما حدث للسائل المل ّون الموجود في العبوة عند الضغط على البالون.

2-2ما سبب اندفاع السائل المل ّون في ماصات العصير عند الضغط على البالون؟

فسر ما تشاهد.
�3-3إذا كانت العبوة بلاستيكية ماذا يحدث �إذا تم الضغط على العبوة نفسهاّ ،
وصل مع الطّلبة خلال النقاش �أن القلب يعمل بطريقة مشابهة للنموذج الذي ُصمم بكفاءة عالية.
 التّ ّ تقييم �أداء الطّلبة على هذا النشاط باستخدام قائمة الرصد المرفقة في الملحق (نموذج  )1وللمعلم استخدام �أي�أداة �أو �أي معايير �أخرى.
للمعلم
						
منوذج :قائمة رصد

نشاط :املضخة العجيبة

الاسم:
المعيار

الرقم
.1

�إحضار ال�أدوات اللازمة لتصميم النموذج.

.2

استخدام ال�أدوات بشكل صحيح و�آمن.

.3

تركيب النموذج.

.4

استخدام النموذج والحصول على النتاج المتوقع.

نعم

لا
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