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تـقـديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة 

عــداد لجيــل  عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال 

اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعي 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ل؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل  أوَّ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

المخرجات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقون مــن تواصل  وال�إ

هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٧
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مـقـدمـة

ينــدرج اهتمــام وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية بتطويــر مناهــج التعليــم؛ وتحديثهــا فــي اإطــار الخطــة العامــة للــوزارة؛ 

ُعــد كافــة، باســتلهام واضــح للتطــّور العلمــي والتكنولوجــي المتســارع،  وســعيها الحثيــث لمواكبــِة التطــورات العالميــة علــى الصُّ

وبمــا ينســجم وتطلعاتنــا للطالــب الــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا، وباحثــا، ومجربـّـا، ومستكشــفا، ومتاأمــلا.

طــار؛ ياأتــي كتــاب العلــوم والحيــاة للصــف الخامــس ال�أساســي فــي اإطــار مشــروع تطويــر مناهــج العلــوم والحيــاة   فــي هــذا ال�إ

الهــادف اإلــى اإحــداث تطويــر نوعــيٍّ فــي تعليــم العلــوم والحيــاة، وتعلـّـم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور واكتســاب مــا تتطلبــه 

مــن مهــارات، وبمــا يوفـّـر الضمانــات الكفيلــة بــاأن يكــون للطالــب الــدور الرئيــس المحــوريُّ فــي عمليــة التعلــم والتعليــم.

أّول منهمــا ثــلاث   اأمــا عــن الكتــاب الــذي بيــن اأيدينــا، فقــد توزّعــت مادتــه علــى فصليــن دراســيين، حــوى الجــزء ال�

أولــى عنــوان “الخلّيــة”، فــي حيــن حملــت الوحــدة الثّانيــة عنــوان "خــواص المــاّدة"، وحملــت الوحــدة  وحــدات؛ حملــت ال�

ــل؛ يعكــس  ــوي فاع ــٍم ترب ــلٍس، وبتنظي ــلوب س ــوى باأس ــرض المحت ــى ع ــا عل ــا" وحرصن ــي حياتن ــة ف ــوان "الطاق ــة عن الثالث

ــم. ــي دورة التعل ــل ف توجهــات المنهــج وفلســفتُه، ويتمث

 اشــتمل المحتــوى علــى اأنشــطٍة متنوعــِة المســتوى َتتَِّســُم باإمكانيــة تنفيــذ الطلبــة لهــا، مراِعَيــًة فــي الوقــت نفســِه مبــداأ الفــروق 

الفرديــة بينهــم، مــع ال�هتمــام بتضميــن المحتــوى صــورا ورســومات اإيضاحّيــة معّبــرة  تعكــُس طبيعــة الوحــدة اأو الــدَّرس، مــع 

تاأكيــد الكتــاب فــي وحداتــِه ودروســِه المختلفــِة علــى مبــداأ التقويــم التكوينــّي، والتقويــم الواقعــّي.

 وتســتلهم فلســفُة الكتــاب اأهمّيــة اكتســاب الطّالــب منهجيــة علميــة فــي التفكيــر والعمــل، وتنميــة مهاراتــه العقليــة والعمليــة، 

ومنهــا: قــراءة الّصــور، والتعبيــر، والكتابــة والقــراءة العلمّيــة، والّرســم، وعمــُل النمــاذج والتجــارب، والبحــث، عــلاوة علــى 

ــاة الطّالــب مــن جهــة، وبالرياضيــات والفــن والموســيقى والدرامــا والرياضــة والمهــارات  اهتمامهــا بربــط المعرفــة بواقــع حي

الحياتيــة مــن جهــة اأخــرى، لجعــل التكامــل حقيقــة واقعــة، وهدفــا قابــلا للتحقــق.

فريق الـتّاأليف
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الـــوحــدة األولى

فيَم تشترك الكائنات الحّية جميعها؟

الــخــلــّيــة
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ــة الّصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  ــُع مــن طلب ُيَتوقّ

اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف المعلومــات المتعلقــة بالخلّيــة، وتحديــد 

اأنواعهــا، واأشــكالها، واأجزائهــا، ووظائفهــا، ومســتويات التّنظيــم الحيــوّي فيهــا مــن 

خلال تحقيق ال�آتي: 

َتَتبُّع مراحل اكتشاف الخلّية واأجزائها.. ١

توظيف المجهر في التعرف اإلى الخلّية.. ٢

توظيف الرسم ل�ستنتاج مفهوم الخلّية واأنواعها وال�ختلاف في اأشكالها.. 3

المقارنة بين الخلّية الحيوانّية والخلّية النّباتّية والخلّية البكتيريّة. . ٤

رسم الخليّة كما تظهر تحت المجهر.. 5

الّربط بين اأجزاء الخلّية الرئيسة ووظائفها في خريطة مفاهيمية.. 6

التّعرُّف اإِلى مستويات التّنظيم الحيوّي في الكائنات الحّية بمخطط سهمي.. ٧

األهـــــــداف
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شجرة الفلّين

ل وَّ
َ
رس األ الِمْجهر واكتشاف الخلّية الدَّ

نشاط )١(: اكتشاف الخلّية

ب: َجرِّ
ُ
أ

اأول�ً: بالعين الُمَجرَّدة والعدسة المكّبرة 
ُل . ١ اأَتَفّحــُص قطعــة مــن نبــات الفلّيــن بالعيــن المجــّردة، واأســجِّ

ملاحظاتــي حولهــا مــن حيــث الّشــكل، واللـّـون، وغيرهــا.
 ___________________________________________
.__________________________________________

٢. اأســتخدُم العدســة المكّبــرة فــي فحــص مقطــع مــن قطعــة 
الفلّيــن. مــاذا اأشــاِهد؟

 ___________________________________________
.__________________________________________

3. مــاذا تتوقَّــع اأن تشــاهد اإِذا اســتعملت عدســتين مكبرتيــن فــي 
فحــص مقطــع مــن قطعــة الفلّيــن؟
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ُل ملاحظاتي: ٤. اأسجِّ
________________________________________________________________
._______________________________________________________________

 5. هل توافقت توقعاتي مع ملاحظاتي؟ لماذا؟
________________________________________________________________
._______________________________________________________________

شريحة مْجهريةِمْجَهر

ثانيًا: بالِمْجهر الّضوئي الُمَركَّب

وئي الُمَركَّب واأتفّحُص شريحة الفلّين الجاهزة.. ١ بمساعدة ُمعلّمي اأستخدم الِمْجهر الضَّ

نجليزي روجر بيكون اأول من  العالم ال�إِ
تُعّد  والتي  الُمكّبرة  العدسة  اكتشف 
بداية اختراع النظّارة الطّّبية للاأشخاص 

الذين يعانون من  صعوبة بصريّة. 

          مفيدة
ٌ
معلومة

اأِصُف ما اأشاِهده، واأرسمه في الّشكل ال�آتي:. ٢

بماذا ُيذكُّرني الّشكل الذي قمت برسمه، بما اأشاهده في حياتي اليومّية؟. 3

.______________________________________________________________

اأطلُق على ما شاهدته سابقاً اسم _____________________________________.. ٤



6

نشاط )2(: مراحل اكتشاف الخلّية

آتي واأجيب:  * اأتاأّمُل الُمخطّط ال�

 * اأسماء العلماء للاطلاع.

١. صنــع العالــم ال�نجليــزي روبــرت 
١665م،   عــام   فــي  ِمْجَهــراً  هــوك 
واســتعمله لفحــص شــريحة رقيقــة مــن 
ُجــُدر  يشــاهد  اأن  فاســتطاع  الفلّيــن 
خلايــا الفلّيــن وقــد َوَصَفهــا بالّصناديــق 
ــا النَّحــل،  ــي تشــبه خلاي ــة الت الُمتراّص

وهــو اأول مــن اكتشــف الخلّيــة.

ــم  ــام ١6٧٤م اســتطاع العال ــي ع ٢. ف
الهولنــدي  " اأنتونــي فــان ليفنهوك"  اأن 
ــة  ــدة الخلّي ــة وحي ــات حي ُيشــاهد كائن
ــره  ــوة تكبي ــت ق ــه، وكان ــر صنع بمجه
تكبيــر  قــوة  مــن  مــّرات  تســع  اأكبــر 

ــرت هــوك. ِمْجهــر روب

١6٠٠



٧

5. فــي عــام ١839م َتَوّصَل العالم  
اإِلــى  "ثيــودور شــفان"  ألمانــي  ال�
اأن اأجســام الحيوانــات جميعهــا 

ــا. ن مــن خلاي تتكــوَّ

١٨٠٠

3. فــي عــام ١83١ م اكتشــف 
"روبــرت  ال�ســكتلندي  العالــم 

بــراون" نــواة الخلّيــة النباتيــة.

اســتنتج  ١838م  عــام  فــي   .٤
"ماثيــوس  ألمانــي  ال� العالــم 
شــلايدن" اأن النّباتــات جميعهــا 

خلايــا. مــن  ن  تتكــوَّ



٨

مــا اســم العالـِـم الــذي  اكتشــف الخلّيــة؟ __________________________________.. ١

أداة التــي ســاعدت العلمــاء على اكتشــاف الخلايــا؟ _______________________.. ٢ مــا ال�

مــا اســم العالِم الــذي اختــرع الِمْجهــر؟ ___________________________________.. 3

مــا وظيفــة الِمْجهــر؟ _______________________________________________.. ٤
لمــاذا اســتطاع العالـِـم ليفنهــوك مشــاهدة الكائنــات وحيــدة الخلّيــة ولــم يســتطع روبــرت هــوك . 5

ذلــك؟

._______________________________________________________________
ما الذي اكتشفه العالِم ال�سُكتلندي "روبرت براون" ؟. 6

._______________________________________________________________
ألماني "ماثيوس شلايدن"؟. ٧ ماذا استنتج العالِم ال�

._______________________________________________________________
ألماني "ثيودور شفان"؟. 8 ما الذي توّصل اإليه العالِم ال�

._______________________________________________________________
اأحسُب الفترة الّزمنية بين اكتشاف الخلّية واكتشاف نواتها.. 9

._______________________________________________________________
ُص بلغتي مراحل اكتشاف الخلّية. ¶ األَخِّ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

.______________________________________________________________

ناِقش
ُ
ر وأ

ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

اأفكُِّر واأناِقُش زملائي في اأهمية تطوير مجاهر ذات قوة تكبير عالية. 
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اني
ّ
رس الث نواعهاالدَّ

َ
الخلّية وأ

آتية واأجيب:  * اأَتاأّمُل الّصورة ال�

ن منها الحائط؟_____________________________. ١ ماذا اأسّمي َوحدة البناء التي يتكوَّ
 مــا اأوجــه التشــابه بيــن الجــدار فــي الّشــكل اأعــلاه ومــا شــاهدته تحــت المجهــر فــي شــريحة . ٢

نبــات الفلّيــن الجاهــزة؟     __________________________________________

_____________________________________________________________

ين تحت الِمْجهر
ّ
خاليا الفل

نشاط )١(: وحدات البناء



١٠

آتية واأجيب:  * اأَتاأّمُل الّصور ال�

ن منها النّبـاتــات؟ ___________________________.. ١ ما الوحدات البنائّية التي تتكوَّ

ن منها اأجسام الحيوانـات؟ _____________________.. ٢ ما الوحدات البنائّية التي تتكوَّ

نسـان؟ _______________________.. 3 ن منها جسم ال�إِ ما الوحدات البنائّية التي يتكوَّ

ن من وحدات بنائّية تُســّمى _____________.. ٤ اأستنتج اأن اأجسام الكائنات الحّية تتكوَّ
اأَعرُِّف بِلُغتي مفهوم الخلّية:. 5

._______________________________________________________________
نســان كائنــات حّيــة عديــدة . 6 لعلــك ل�حظــت مــن الّصــور الّســابقة اأن النّباتــات والحيوانــات وال�إِ

الخلايــا. هــل خلايــا كّل منهــا متشــابهة اأم مختلفــة ؟ ________________________.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

._____________________________________________________________

 مفيدة
ٌ
معلومة

- اأكبر خلّية هي بيضة النعامة واأطول خلّية هي الخلّية العصبيَّة.

بَحث
َ
أ

ــَبَكة العنكبوتيَّــة اأبحــث عــن صــوٍر لخلايــا  بالرُّجــوع اإِلــى مكتبــة المدرســة اأو الشَّ
ــي الخــاص. ــي األبوم ــا ف ــم اأجمعه ــف، ث ــي الّص ــي ف ــى زملائ ــا عل ــة واأعرُضه مختلف



١١

اأول�ً: الخلايا النّباتّية: 
اأسـتـخـــدُم الـمـْجـــهر واأشـاِهـــد بمــسـاعـــدة ُمـعـلّـمـــي شريـحـــة مـجـهـــريّة جاهزة  لخلايا نباتّية . ١

)خلايــا البصــل(.
اأِصُف واأرسُم ما اأشاِهده في الّشكل ال�آتي:. ٢

ثانيًا: الخلايا الحيوانيَّة: 
ــة . ١ ــا حيوانّي ــة جاهــزة لخلاي ــد بمســاعدة ُمعلّمــي شــريحة مجهريّ ــهر واأشـاِهـ ــدُم الـمـْجـ اأسـتـخـ

)خلايــا باطــن الخــد(.
اأِصُف واأرسُم ما اأشاِهده في الّشكل ال�آتي:. ٢

اأناقش وزملائي في المجموعة اأوجه ال�ختلاف بين ما شاهدتّه في الحالتين؟. 3

________________________________________________________________

.______________________________________________________________

نشاط )2(: الخلايا
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آتيتين واأْكُتُب وزملائي في المجموعة ُمكّونات كل منهما: * اأتاأمل الخلايا في الّصورتين ال�

غشاُء الخليَّة

النّواة
الماّدة الوراثّيةالّسيتوبلازم

الغلاف النّووي

نات الخلّية الحيوانّية وِّ
َ
ُمك

* من الُمكّونات ال�أساسّية للخلّية الحيوانّية: 

.________________________ .١. _______________________.  ٢

ن من اأ. ________________________.  3. ________________. وتتكوَّ

                                         ب.________________________.  

نشاط )3(: ُمَكوِّنات الخلّية

           مفيدة
ٌ
معلومة

الماّدة الوراثّية: معلومات توجد ضمن مكونات النواة تحّدد صفات الكائن الحي، 
أبناء. آباء اإلى ال� وتنقلها من ال�
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البلاستيدات الــخـضـــراء

الماّدة الوراثّية غشاء الخلّية

جدار الخلّية

النّواة
الغلاف النّووي

الّسيتوبلازم

باتّية نات الخلّية النَّ وِّ
َ
ُمك

* من ُمكّونات الخلّية النّباتّية: 

._______________________ .١. _______________________.  ٢

._______________________ .٤  ._______________________ .3

ن من: اأ. ________________________.  5. _______________. وتتكوَّ

                                         ب._______________________.
* ما الُمكّونات ال�أساسّية التي تشترك فيها كّل من الخلّية النّباتّية والخلّية الحيوانّية؟

._______________________ .١. _______________________.  ٢

._______________________ .3
* ما الذي ُيَمّيُز الخلّية النّباتّية عن الخلّية الحيوانّية؟

________________________________________________________________

.______________________________________________________________
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* اأستخدم المجهر واأشاِهد بمساعدة ُمعلّمي شريحة مجهريّة جاهزة لخلّية بكتيريّة.
اأِصُف واأرسُم ما اأشاِهده داخل الّشكل ال�آتي:. ١

هل استطعَت مشاهدة الخلّية البكتيريّة بوضوح؟ لماذا؟. ٢

.______________________________________________________________

آتية واأْكِمل:  * اأتاأمَّل الخلّية البكتيريّة ال�

سيتوبلازم
المادة الوراثية

غشاء خلوي

جدار خلوي

ن من خلّية واحدة، ومن ُمكّوناتها:  * البكتيريا كائن حي وحيد الخلّية يتكوَّ

._______________________ .١. _______________________.  ٢

._______________________ .٤  ._______________________ .3

نشاط )4(: الخلّية البكتيرّية

بَحث
َ
أ

ــَبَكة العنكبوتّيــة اأبحــث عــن صــوٍر لكائنــات حّيــة  بالرُّجــوع اإِلــى مكتبــة المدرســة اأو الشَّ
وحيــدة الخلّيــة واأعرُضهــا فــي الّصف.



١٥

آتية: * اأتاأمَّل الخلايا ال�

المادة الوراثية

خلّية نباتّيةخلّية بكتيريّة خلّية حيوانّية

الماّدة الوراثّية

الغلاف النّووي

نواة
نواة

ابقة في الجدول ال�آتي: اأقارُن بين الخلايا السَّ

الخليَّة

الخلّية البكتيريّة

الخلّية النباتّية

الخلّية الحيوانّية

الماّدة الوراثّيةالغلاف النووي

نشاط )٥(: نواة حقيقّية اأم بدائّية؟



١6

آتية: اأَتَتّبع الخريطة المفاهيمّية ال�

ُل الخريطة الّسابقة واأكتُب ثلاث ُجمل علمّية صحيحة حول الخلّية. اأتاأمَّ

الخلّية

نوعان

بدائّية النّواة

الخلّية النباتّية الخلّية البكتيريّة

الماّدة الوراثّية ُمحاطة بغلاف نوويالماّدة الوراثّية غير ُمحاطة بغلاف نووي

تكون فيهاتكون فيها

مثلمثل

حقيقّية النّواة

الخلّية الحيوانّية و

و

.____________________________________________________________ .١

.____________________________________________________________ .٢

.____________________________________________________________ .3

ــَبَكة العنكبوتّيــة اأْكُتــُب تقريــراً عــن  بالرُّجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الشَّ
ذاعة المدرســّية، واأحتفظ  اأماكن وجود البكتيريا واأقرُؤه اأمام زملائي في ال�إِ

نجــاز. بــه فــي ملــف ال�إ



١٧

آتي بين ُمكّونات الخلّية النّباتّية واأجيب: - اأقراأ الحوار ال�

* الجدار الخلوّي: اأنا الجدار الخلوّي اأعطي الخلّية النّباتّية الّدعامة والّشكل الثّابت واأحيط 

بالغشاء الخلوي.

* الغشاء الخلوّي: اأنا غشاء بلازمي، اأحمي ُمكّونات الخلّية واأسمح بتبادل المواد من الخلّية واإِليها.

* النّواة: اأحاط بغشاء نووي واأحوي الماّدة الوراثّية واأَتَحكّم باأنشطة الخلّية.

* البلاستيدات الخضراء: اأْكِسُب الخلايا النّباتّية اللّون ال�أخضر واأصنُع الغذاء.

* الّسيتوبلازم: اأنا سائل هلامي اأملاأ فراغ الخلّية، ويوجد في داخلي النّواة وجسيمات الخلّية 

التي تُسّمى )ُعَضّيات(.

أبناء واأتواجد داخل النواة. آباء اإلى ال� * الماّدة الوراثّية: اأحّدد صفات الكائن الحي، واأنقلها من ال�

شكل الخلّية النّباتّية ثابت، لماذا؟ ____________________________________.. ١

لماذا تُعّد النّواة اأهم جزء في الخلّية؟ __________________________________.. ٢

ما سبب تلّون بعض اأجزاء النّباتات باللَّون ال�أخضر؟ ________________________.. 3

- اأصمُم حواراً بين الخلّية الحيوانّية والخلّية البكتيريّة، واأمثُِّل وزملائي دور ُمكّونات كل منهما. 

ــة  ــار خلّي اأتعــاوُن مــع زملائــي فــي المجموعــة فــي اختي
مــن الخلايــا الّســابقة لِصنــع نمــوذج مــن خامــات البيئة.

نشاط )6(: اأحاكي الخلّية

ر:
ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

مشروع:

ما سبب تلّون النّباتات باألوان مختلفة؟



١٨

أّول في الُمخطّط؟ _____________________________________.. ١ ما المستوى ال�

ماذا نسّمي تجّمع الخلايا المتشابهة  في الّشكل والتّركيب والوظيفة في المستوى الثّاني . ٢

في الُمخطّط ؟

.____________________________________________________________   

ن  تجّمع ال�أنسجة المختلفة في  التّركيب كما يبدو في الُمخطّط؟ وماذا يسمى؟. 3 ماذا ُيكوِّ

.____________________________________________________________   

أداء وظيفة محّددة؟. ٤ ماذا ُيكّون تجّمع ال�أعضاء المختلفة والتي تتكامل معاً ل�

.____________________________________________________________   

ما اسم الجهاز في الُمخطّط؟ وما وظائفه؟. 5

._____________________________________________________________  

آتي واأجيب: ¶ اأَتَتّبع الُمخطّط ال�

نسانُعضونسيج جهاز في جسم ال�إ خلّية

تسلسل مستويات التّنظيم الحيوي في جسمي كما ياأتي:
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

._____________________________________________________________

نشاط )٧(: مستويات التّنظيم الحيوّي في الكائنات الحّية
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___________

* اأْكُتُب بِلَُغِتي تعريفاً لكل مما ياأتي:

الخليَّــة: __________________________________________________________

النَّســيج: __________________________________________________________

الُعُضــو: __________________________________________________________

الجهــاز: __________________________________________________________

نســان: _____________________________________________________ أِ جســم ال�

الُمخطّط الّسهمي ال�آتي يمثل مستويات التّنظيم الحيوي  في النّبات:

عضو )الورقة(

هل تحتوي البكتيريا على اأنسجة؟ لماذا؟

- اأكِمل وزميلي مستويات التّنظيم الحيوي اأسفل الرسم الّسابق.

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

ل ساَء
َ
ت

َ
أ

______________________



2٠

جابة الّصحيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إِ
آتية تمثِّل وحدة البناء ال�أساسّية في الكائن الحي؟ ١. اأي ال�

    اأ. النّسيج.          ب. الخلّية.          جـ. العضو.         د. الجهاز.

آتية تُعّد وحيدة الخلّية؟ ٢. اأّي الكائنات الحّية ال�

          اأ                ب                    جـ                        د

3. ما المقصود بالّسيتوبلازم  ؟ 
  اأ. جدار خلوّي يعطي الخلّية الّدعامة والّشكل الثابت.

  ب. غلاف خارجي  يفصل الخلّية عن الخلايا ال�أخرى.
  جـ. جسم كروي صغير يحوي الماّدة الوراثّية.

  د. سائل هلامي يملاأ فراغ الخلّية وتوجد في داخله النّواة والُعَضّيات.

آتية تشترك فيها الخلايا الحيوانّية والنّباتّية والبكتيريّة؟ ٤. اأي الُمكّونات ال�
  اأ. الّسيتوبلازم.        ب. البلاستيدات.        جـ. نواة حقيقّية.       د. الجدار الخلوي. 

5. ما الجزء الذي تجده في خلايا نبات الخس ول� تجده في خلايا الفاأر؟
  اأ.نواة الخلّية.      ب. البلاستيدات.         جـ. الّسيتوبلازم.         د. الغشاء الخلوي.

 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ
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6. ما    التّرتيب   الّصحيح   لمستوى   التّنظيم الحيوي في    الكائنات     الحّية؟ 
  اأ. النّسيج،   العضو،   الخلّية،   الجهاز.              ب.الخلّية،   العضو،   النّسيج،   الجهاز. 
  جـ. النّسيج،   الخلّية،   العضو،   الجهاز.             د.الخلّية،   النّسيج،   العضو،   الجهاز.

آتية ينطبق على الجدار الخلوي؟  ٧. اأي ال�
  اأ. يحيط بالخلايا  الحيوانّية.

  ب. يحيط بالخلايا  الحيوانّية والنّباتّية . 
  جـ. يحيط بالخلايا  النّباتّية فقط.

  د. يحيط بالخلايا  النّباتّية والبكتيريّة.

8. ما المقصود بالنّسيج؟  
  اأ. مجموعة   خلايا  متشابهة في الّشكل والتّركيب والوظيفة  . 

  ب. مجموعة   خلايا  مختلفة في الّشكل والتّركيب والوظيفة. 
  جـ. مجموعة   خلايا  متشابهة في الّشكل ومختلفة في التّركيب والوظيفة  . 
  د. مجموعة   خلايا  مختلفة في الّشكل ومتشابهة في التّركيب والوظيفة. 

 
9.ماذا يمثّل الجزء الُمشار اإليه في الّشكل المقابل في جسم الكائن الحي؟

  اأ. خلّية.             ب. عضو.
  جـ. نسيج.           د. جهاز.

آتية تتحكم باأنشطة الخلايا الحّية؟ ١٠. اأي ال�
  اأ.النّواة.          ب. البلاستيدات.          جـ.الجدار الخلوّي.        د.الّسيتوبلازم.

الكبد
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المفهوم العلمّي

الّسؤال الثّاني: اأْكُتُب المفهوم العلمّي المناسب اأمام كّل عبارة من العبارات ال�آتية:

الّسؤال الرابع: اأْكِمُل الجدول ال�آتي بتحديد ُمكوّنات الخلايا:

ُمكّونات الخلّية
نَوُع الخلّية

الجداُر الخلوّي

الخلّية البكتيريّةالخلّية النّباتّيةالخلّية الحيوانّية

نَوُع النُّواة

البلاستيدات الخضراء

الِغشاُء الخلوّي

توجد في البكتيريا وغير محاطة بغشاء نووي.

أداء وظيفة معينة. مجموعة من ال�أعضاء المختلفة تتكامل معاً ل�

ُعَضّيات تعطي الخلايا النّباتّية اللون ال�أخضر لها دور بِصنع الغذاء.

خلّية تُحاط فيها الماّدة الوراثّية بالغشاء النووي.

معلومات توجد ضمن مكونات النواة تحّدد صفات الكائن الحي، 
أبناء. آباء اإلى ال� وتنقلها من ال�

الّدل�لة

الّسؤال الثّالث: اأْكُتُب ال�أجزاء الناقصة على رسم الخلّية النّباتّية ال�آتي:

الغشاء الخلوّي

الّسيتوبلازم
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الّسؤال الخامس: ماذا اأتوقَُّع اأن يحدث في كّل حالة من الحال�ت ال�آتية:

تمّزق الغشاء الخلوّي في الخلّية؟ . ١
.____________________________________________________________  

اإِزالة النّواة من الخلّية؟. ٢
.____________________________________________________________  

اإِزالة البلاستيدات الخضراء من الخلّية النّباتّية؟. 3

._____________________________________________________________  

الّسؤال الّسادس: اأذكُر الّسبب في كّل حالة من الحال�ت ال�آتية:

الّسؤال الّسابع: رسم اأحمد خلّية، ورسمت ُمنى خلّية اأخرى كما في الّشكل. اأحّدد نوع 
ُر اإِجابتي. الخلّية التي رسمها كلٌّ منهما، هل هي خلّية نباتّية اأم خلّية حيوانّية؟ اأفسِّ

الخلّية الحيوانّية ليس لها شكل محّدد بينما الخلّية النّباتّية لها شكل محّدد.. ١
.____________________________________________________________  

يستخدم المْجهر في مشاهدة خلايا الكائنات الحّية.. ٢
._____________________________________________________________  

اختلاف اأحجام الخلايا واأشكالها في الكائن الحي.. 3
._____________________________________________________________  

الـخلـّيـة التـي 
رسمها اأحمد

الخـلـّيـة التي 
رسمْتها ُمنى

______________________________

______________________________

______________________________

._____________________________

الّسؤال الثامن: اأقّيم ذاتي: 
اأعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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ــانـيــة
ّ
الـــوحــدة الــث

ة خصائُص المادَّ

وجه الشبه واالختالف بين المواد المختلفة التي تراها في الّصورة؟
َ
ما أ



2٥

ــة الّصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  ــع مــن طلب يتوقَّ

اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف اأنــواع المــواد وخصائصهــا فــي حياتهــم مــن 

آتــي:  خــلال تحقيــق ال�

استنتاج مفهوم كل من: الماّدة النقّية، العنصر، الُمَركّب، المخلوط، عملياً. . ١

تحديد بعض استخدامات العناصر الّشائعة في حياتنا عملياً. . ٢

التّمييز بين المخلوط المتجانس وغير المتجانس عملياً.. 3

تطبيق بعض طرائق فصل المخاليط في حياتنا.. ٤

التمييز بين التغّيرات الطّبيعّية )الفيزيائّية( والكيميائّية للمواد عملياً.. 5

تطبيق بعض قواعد ال�أمان في التّعامل مع النّفايات المنزلّية.. 6

األهـــــــداف
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نشاط )١(: المادَّة

ل وَّ
َ
رس األ نواع المواد وخصائصهاالدَّ

َ
أ

آتية: * اأحِضر ال�أدوات ال�

اأضُع الحجر فوق الميزان الحّساس. اأَسّجل قراءة الميزان:____________________.. ١

اأضُع الحجر في مخبار ُمدّرج يحتوي ٢٠٠ سم3 من الماء، اأَسّجل حجم الماء الجديد:. ٢

.____________________________________________________________

ما خصائص الحجر التي قمت بقياسها؟ ______________________________.. 3

أّن له:____________________ و ___________________.. ٤ يسمى الحجر مادة ل�

اأكتب بِلَُغتي تعريفاً للمادة:. 5

____________________________________________________________ 

.____________________________________________________________ 

اأكتب اأسماَء مواّد مختلفة من بيئتي:. 6

.____________________________________________________________ 

جابــة مــع زملائــي فــي . ٧ براأيــك: مــاذا نفعــل بالمــاء بعــد ال�نتهــاء مــن اإجــراء النشــاط؟ اأناقــش ال�إ

المجموعة. 

اس مخبار مدرَّج به ماءميزان حسَّ حجر صغير
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نشاط )2(: تصنيف المواد 

اأَسّمي المواد الموجودة في الّصورة واأصنّفها.. ١

 ____________________________________________________________   

 ____________________________________________________________   

 ____________________________________________________________   

.____________________________________________________________   

اأقارُن اإِجابتي مع اإِجابة زميلي من حيث المواد التي تم تدوينها وطريقة التّصنيف:. ٢

____________________________________________________________   

.____________________________________________________________   

اأقترُح طرائق اأخرى للتّصنيف:. 3

.____________________________________________________________   

آتية واأجيب: * اأَتاأّمُل الّصورة ال�

اأحافظ على

نظافة الّشاطئ

بحر بلادي
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ألومنيوم من النّوع نفسه مــن الّدقائــق؟ ______________________. ن برادة ال� ١. هل تتكوَّ
ن حبيبات الّسكر من النّوع  نفسه من الّدقائق؟ ______________________. ٢. هل تتكوَّ

ألومنيوم وحبيبات الّسكر بالماّدة النقية.لماذا؟ 3. اأَسّمي كُلاً من برادة ال�
.______________________________________________________________ 

ل ملاحظاتي: ألومنيوم اإِلى الّسكر، اأتفحص الخليط النّاتج واأسجِّ * اأضيف ملعقة من برادة ال�
   ._____________________________________________________________  

ن الخليط النّاتج من النّوع نفسه من الدقائـــــق؟ ______________________.. ١ هل يتكوَّ
ألومنيوم والّسكر بالماّدة غير النقية.لماذا؟ ٢. اأَسّمي خليط برادة ال�

.______________________________________________________________ 
3. اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً لكل من: 

- الماّدة النقيَّة: _____________________________________________________
ة غير النقيَّة: __________________________________________________ - المادَّ

٤. اأْكُتُب اأمثلة على مواد نقّية ومواد غير نقّية من بيئتي:
.______________________________________________________________  

آتية: * اأحضُر بمساعدة ُمعلّمي ال�أدوات والمواد ال�

آتية: * هناك تصنيفات اأخرى للمواد، هّيا نتعرَّف اإِليها من خلال تنفيذ ال�أنشطة ال�

ل ملاحظاتي: * اأتفّحُص العّينات بالعدسة المكبرة واأسجِّ
._____________________________________________________________  

ُسكَّربرادة األَومنيوم عدسة ُمكّبرة

نشاط )3(: الماّدة النقّية والماّدة غير النقّية
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آتية: * اأحِضر وزملائي ال�أدوات والمواد ال�

ِمغناطيسبرادة حديد اأُرز

اأَقّرُب المغناطيس من كل منهما واأسّجُل ملاحظاتي:. ١

.____________________________________________________________   

أُرز ثم اأَقّرُب المغناطيس من الخليط، واأسّجُل ملاحظاتي:. ٢ اأخلُط برادة الحديد وال�

.____________________________________________   

أُرز بعد الخلط؟. 3 هل تغّيرت خصائص كل من برادة الحديد وال�

.____________________________________________   
أُرز وبرادة الحديد بالمخـــلوط. * اأَسّمي هذا الخليط النّاتج من ال�

هل المخلوط النّاتج ماّدة نقّية اأم ماّدة غير نقّية؟ لماذا؟. ٤

 ____________________________________________________________  

5. اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً للمخلوط:

.____________________________________________________________  

نشاط )4(: اأنا الَمخُلوط
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نشاط )٥(: مخاليط ُمختلفة

آتية: ُن وزملائي المخاليط ال� * اأكوِّ

رات بابونجُمكسَّ

اأصنُّف المخاليط وفقاً للحالة الفيزيائية للمواد المكونة لها اإِلى:. ١

مخاليط صلب - صلب    مثل: ________________.	 

مخاليط ____________ مثل: ________________.	 

مخاليط ____________ مثل: ________________.	 

اأعطي مثال�ً على مخلوط يحيط بنا وهو ُمكّون من غاز – غاز:________________.. ٢

 اأَسّمي مخاليط في بيتي واأصنِّفها:. 3

 ____________________________________________________________   

 ____________________________________________________________   

.____________________________________________________________   

فــراط فــي  المشــروبات الغازيـّـة مــن المخاليــط التــي تضــّر بالّصّحــة عنــد ال�إ
تناولهــا، بالّرجــوع اإِلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتّيــة اأبحــُث فــي 

نجــاز. مكّوناتهــا ومضارهــا واأكتــب تقريــراً واأحتفــظ بــه فــي ملــّف ال�إ

م طبي ُمعقِّ
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نشاط )6(: متجانس اأم غير متجانس

آتية:  * اأحِضُر وُمعلّمي المواد وال�أدوات ال�

َزيتُسكَّر ماء

اأْحِضُر كاأْسين من الماء.. ١

كر واأحرُِّك جيداً.. ٢ لى ملعقة صغيرة من السُّ أوَّ اأضيُف اإِلى الكاأْس ال�

ُل ملاحظاتي: __________________________________________________. اأَسجِّ

اأضيُف اإِلى الكاأْس الثّانية ملعقة من الزيت واأحرِّك جيداً. . 3

ُل ملاحظاتي: __________________________________________________. اأَسجِّ

لى "مخلوط متجانس"، لماذا؟ . ٤ أوَّ اأَسّمي المخلوط النّاتج في الكاأْس ال�

.______________________________________________________________ 

اأَسّمي المخلوط النّاتج في الكاأْس الثّانية "مخلوط غير متجانس". لماذا؟ . 5

.______________________________________________________________ 

6. اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً لكلٍّ من: 

المخلوط المتجانس:________________________________________________

._______________________________________________________________

المخلوط غير المتجانس:_____________________________________________

._______________________________________________________________

١٢
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* اأَكّوُن مخلوطاً
اأضيُف قطرة من الحبر اأو صبغة ُملّونة اإِلى كاأْس من الماء، واأل�حُظ ما يحدث.	 
ن، لماذا؟	  ما نوع المخلوط المتكوِّ

._______________________________________________________________

اأْكُتُب في الّشكل ال�آتي اسم دولتنا ثم اأحلّلها اإِلى حروفها كما في الُمخطّط:. ١

٢. كم عدد ال�أحرف النّاتجـة؟ ___________________________.

3. هل يمكن تجزئة الحرف الواحد؟ _______________________.

ن كلمات اأخرى من اأحرف فلسطين. ٤. هّيا نكوِّ

______________________________________________________________  

 مفيدة
ٌ
معلومة

خلط  من  تنتج  صلبة  متجانسة  مخاليط  الّسبائك: 
كمية قليلة من مادة صلبة نقّية مع ماّدة صلبة اأخرى 
كسابها صفات جديدة  بنسب معينة عند صهرها، ل�إِ

مثل الفول�ذ والبرونز وُحلّي الّذهب. 

نشاط )٧(: حروف فلسطين
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عدد الكلمات كبير جّداً على الّرغم من اأنَّ عدد حروف اللّغة العربّية محدود، وكذلك 
عدد المركّبات كبير جّداً على الّرغم من اأنَّ عدد العناصر في الطّبيعة محدود. 

َذرَّة

ُعنُصر األومنيومُعنُصر نُحاس

َذرَّة

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

آتية واأجيب: * اأتاأّمُل الّصورة ال�

١. ممَّ تتكون كل ماّدة من المواد اأعــلاه؟ _________________________. 

٢. هل تتشابه ذّرات النّحاس في الّصورة؟ _________________________.

3. ماذا ينتج عن تجّمع ذّرات النّحــاس؟ _________________________.

٤. هل تتشابه ذّرات الــعــنصرين اأعــلاه؟ _________________________.

5. هل يعّد العنصر ماّدة نقّية؟ ____________، لماذا؟

._______________________________________________________________

* اأكُتُب بِلُغتي تعريًفا للُعنُصر:

._______________________________________________________________

نشاط )٨(: الُعنُصر

           مفيدة
ٌ
معلومة

رَّة: وحدة البناء  الذَّ
ال�أساسّية للماّدة.
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اسمي

اسمي

حالتي في الظُّروف الطّبيعّية

حالتي في الظُّروف الطّبيعّية

بعض استخداماتي

بعض استخداماتي

الحديد

ئَبق الزِّ

ال�أكسجين

الكبريت

ألومنيوم ال�

الكربون

نشاط )9(: بعض َخصائُِص الُعنُصر

اأجمُع عّينات مختلفة من العناصر من بيئتي واأضُعها في زاوية الّصف.

مشروع:
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آتية: * اأحضُر بمساعدة ُمعلّمي المواد ال�

ِمغناطيسمسحوق كبريتبرادة حديد

نَتِبه
َ
أ

ينتج عند اإجراء هذا النّــشاط 
غاز سام، لذا يلزم استخدام 

الكّمامات والـقـّفـازات والنّظارات 
الواقية، وعمل النشاط في مكاٍن 
مفتوح لحفظ ال�أمن والّسلامة.

اأِصُف كُّلاً من برادة الحديد ومسحوق الكبريت. . ١

_________________________________________

.________________________________________

ُل ملاحظاتي. ٢. اأقّرُب المغناطيس من كلٍّ منهما واأسجِّ

.________________________________________

 3. اأخلُط نِصَف ملعقٍة من برادة الحديد مع ملعقة من

الكبريت، ماذا اأسّمي النّاتج؟

.________________________________________

ُل ملاحظاتي.  ٤. اأَقّرُب المغناطيس من المخلوط واأَسجِّ

.________________________________________

5. اأسّخُن المخلوط مدة قصيرة بمساعدة ُمعلّمي وفي مكان

    مفتوح )ساحة المدرسة(. لماذا؟

.________________________________________

 مفيدة
ٌ
معلومة

عنصــر الهيدروجيــن وقــود المســتقبل، غــاز فــي الظــروف الطّبيعّيــة، ُيســتخدم كوقــود 
نظيــف واآمــن بيئّيــاً حيــث ل� ُيطلــق غــازات ضــاّرة عنــد حرقه، ويمكن اســتعماله كوقود 

للســّيارات والمركبــات الفضائّيــة والّصواريــخ، واإِنتاج الكهرباء. 

نشاط )١٠(: ال�تّحاُد قوَّة
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6. اأِصُف الماّدة الجديدة النّاتجة.

________________________________________

._______________________________________

ُل ملاحظاتي. ٧. اأَقّرُب المغناطيس من الماّدة الجديدة واأَسجِّ

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

8. تُسّمى الماّدة النّاتجة ُمَركّباً. هل الُمَركّب ماّدة نقّية؟ لماذا؟

 ._______________________________________________________________

9. اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً للُمَركّب __________________________________________

._______________________________________________________________

الماّدة النقّية اإِما اأن تكون _____________________ اأو ______________________.
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ
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بُمشاركة زميلي اأقراأ واأمثِّل الحوار ال�آتي بين عنصر الّصوديوم وعنصر الكلور: 
  الّصوديــوم: اأنــا عنصــر الّصوديــوم اأتواجــد فــي الطّبيعــة علــى شــكل صلــب ولونــي فّضــي ل�مــع، 

أنــي اأتفاعــل مــع الهــواء ومــع المــاء. واأحتــرق بلهــب اأصفــر. اأحفــظ تحــت طبقــة مــن الــكاز ل�
  الكلــور: اأنــا عنصــر الكلــور اأتواجــد فــي الطّبيعــة علــى شــكل غــاز ســام، ورائحتــي كريهــة، فتجنبوا 

أقِمَشــة، ومعّقم لمياه الشــرب. استنشــاقي، لونــي اأصفــر ُمْخضــر، واأســتخدم فــي صناعــة ُمبّيضــات ال�
  الّصوديوم: هيا نتحد معاً ونكون ماّدة جديدة وواحدة.

  الكـــــلــــور: مــاّدة جديــدة وواحــدة!  ولكنــي غــاز ســام واأنــت فّضــي ل�مــع، فــاأي مــن صفاتنــا 
ســتمتلك المــاّدة الجديــدة؟

  الّصوديوم: اأكيد صفاتي اأنا.
  الكلور: بل صفاتي اأنا.

  الّصوديوم: حسناً الحل اأن يترك كلٌّ منا صفاته ونَُكّون ماّدة جديدة بصفات جديدة مختلفة.
  الكلور )بعد تفكير(: يبدو حّلاً عادل�ً.

تتشابك اأيديهما ويهتفان معاً:
ال�تحاد قوة؛ اأنا ُمَرّكب ملح كلوريد الّصوديوم واأعَرُف ِباسِم ِملِح الّطعام، صلب ولوني 

اأبيض، ول� تخلو مائدة طعام منّي.

ملح الطّعامصوديوم كلور

نشاط )١١(: اأحاكي الُمَركَّب

* اأقارُن بين صفات الُعنُصرين والُمركّب النّاتج عن اتحاِدِهما في الُمَخطّط ال�آتي:
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غاز ثاني اأكسيد الكربون اسمي

مواد نقّية
مخلوط متجانسالُعنُصر

مواد غير نقّية
مخلوط غير متجانسالُمَركب

ال�أكسجين والهيدروجينال�أكسجين والكربونالعناصر التي تدخل في تركيبي الكربون والهيدروجين 
وال�أكسجين 

حالتي في الظّروف الطّبيعّية

* اأْكُتُب ُمَركّبات اأخرى اأعرفها من البيئة المحيطة بي:

_______________________________________________________________

بعض استخداماتي

الماءُسكَّر

اأْكُتُب وزملائي اأمثلة لمواد من بيئتي واأَصنُّفها في الجدول ال�آتي:
خَتِبُر َنفسي

َ
أ

نشاط )١2(: خصائُص الُمَركَّب

آتــي: اأجمــُع مــن بيئتــي مخلوطــاً مــن البــذور  اأتعــاوُن وزملائــي فــي تنفيــذ المشــروع ال�
والحصــى المختلفــة واأصّمــُم مجّســماً لخريطة فلســطين اأو مجّســماً لبيٍت فلســطيني.

مشروع:
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نشاط )١(: اأعَمُل َكاأجدادي

١. ما سبب اختيار ال�أسرة لكل طريقة من طرائق الفصل الّسابقة؟ 

________________________________________________________________

٢. اأقترح طرائق اأخرى اأساعد بها اأسرتي لفصل الّشوائب عن المحاصيل

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

- تتعاون ال�أسرة الفلسطينية خلال مواسم جْني المحاصيل المختلفة.

اني
ّ
رس الث  فصل الَموادالدَّ

ُ
راِئق

َ
ط

آتية ونكتُب طرائق فصل المحاصيل التي اسَتْخدمها اأجدادي: * هيا نتاأمَّل الّصور ال�

_________________________________________________________

بَحث
َ
أ

ــَبَكة العنكبوتيَّة اأبحث عن ِمَهن وطنّية وصناعات  بالرُّجوع اإِلى مكتبة المدرســة اأو الشَّ
في فلســطين ُيســتخدم فيها الُغربال كاأداة للفصل.
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مختبر  في  التّجارب  حدى  ل�إِ الخامس  الّصف  طلبة  اإِجراء  اأثناء 
ألومنيوم مع برادة الحديد، اأساعد ُمعلّمي  العلوم اختلطت برادة ال�

في فصل المخلوط النّاتج.

اأقترح واأناقش بالتّعاون مع زملائي في المجموعة  طريقة الفصل المناسبة. . ١
هيا نجرِّب معاً.

أداة التي استخدمتها لفصل المخلوط؟ _______________________________. ٢. ما ال�
ألومنيوم: 3. اأَسّمي الخاّصية التي اْعَتَمَدْت عليها طريقة فصل برادة الحديد عن برادة ال�

.____________________________________________________________    

طريقة الفصل المستخدمة، هي: ________________________________________.
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

اأول�ً: التّرويق )الترسيب(: 
اأضــُع وزميلــي كمّيــة مــن التُّــراب داخــل كاأْس زجاجّيــة، ثــم . ١

نُضيــف مــاًء اإِلــى الــكاأْس ونُحرِّكــه.
هــل المخلــوط النّاتــج هــو مخلــوط متجانــس اأم غيــر متجانــس، . ٢

لمــاذا؟

._________________________________________    
ل . 3 واأســجِّ الّزمــن  مــن  لفتــرة  "يــروق"  يهــداأ  المخلــوط  اأتــرك 

: تــي حظا ملا

._________________________________________   

نشاط )2(: اأريُد َحّلاً

وائِب من الماء نشاط )3(: فصل الشَّ
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طريقة الفصل المستخدمة، هي: __________________________________.
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

ثانيًا: التّرشيح: 
١. اأضــع قطعــة قمــاش بيضــاء علــى فوهــة كاأْس زجاجــّي، ثــم اأصــّب خليــط المــاء الــذي حصلت 

ُل ملاحظاتي: عليــه مــن النّشــاط الّســابق. اأســجِّ

._____________________________________________________________

٢. هل حصلت على ماء صاٍف تماماً؟ لماذا؟_______________________________.

* هل يمكن الحصول على ماء اأكثر صفاًء باستخدام طريقة اأخَرى؟
هّيا نُنفذ النشاط ال�آتي:

اأسكب الماء من الكاأْس بهدوء، ماذا بقي في الكاأْس. لماذا؟. ٤

._____________________________________________________________
اأَسّمي الخاّصية التي اْعَتَمَدْت عليها طريقة الفصل:. 5

._____________________________________________________________

* اأْكُتُب بلغتي تعريفاً لطريقة الفصل بالتّرويق:

._______________________________________________________________
* اأْكُتُب اأمثلة اأخرى من بيئتي اأستخدُم فيها طريقة الفصل بالتّرويق.

._______________________________________________________________

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

تُعّد طريقة الفصل بالتّرويق من مراحل معالجة المياه العادمة لتحويلها اإِلى مياه 
صالحة لرّي المزروعات.



42

 مفيدة
ٌ
معلومة

* هّيا نجرِّب باستخدام ورقة التّرشيح بعد تثبيتها داخل الُقمِع كما ُيَبّين الّشكل ال�آتي:

١٢3٤

اأْســُكُب مخلــوط المــاء الــذي حصلــت عليــه ســابقاً اإِلــى الُقمــِع . ١
ُل ملاحظاتي: بالتدريــج. اأســجِّ

.________________________________________    
اأَسّمي الخاّصية التي اْعَتَمَدت عليها طريقة الفصل:. ٢

._________________________________________   

طريقة الفصل المستخدمة، هي: _________________________________________.
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

* اأْكُتُب بلغتي تعريفاً لطريقة الفصل بالتّرشيح:

._______________________________________________________________

ورق التّرشــيح: ورق شــبه نّفــاذ ُيســتخدم لفصــل المــواد الّصلبــة الدقيقــة الموجــودة فــي 
ســائل خلال عملية التّرشيح. 
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الَفصُل بالتّرشيح

ي مِّ
ُ
ساِعُد أ

ُ
أ

زيارة ميدانّية:
ألبان في بلدي باإِشراف ُمعلّمي. اأقوم وزملائي في الّصف بزيارة مصنع ال�

يكثــر اإِنتــاج اللبــن الّرائــب فــي فصــل الربيــع، حيــث 
تعمــل ال�أســرة الفلســطينية علــى تخزيــن الفائــض منــه 

علــى شــكل لبنــة اأو جبنــة. 
كيف اأساعُد اأمي في صناعة اللّبنة في المنزل؟

اأوُجُه الُمقاَرنَة

الوقُت الّلازم

هولَة السُّ

* اأقارُن بين طريَقَتْي:التّرويق والتّرشيح في الجدول ال�آتي:

َجوَدُة الفَّصل

يَّة التي تعتمُد عليها  الخاصِّ
طريَقُة الَفصل

الَفصُل بالتّرويق

عــن  اأبحــث  العنكبوتّيــة  ــَبَكة  الشَّ اأو  المدرســة  اإِلــى مكتبــة  بالرُّجــوع 
اســتخدامات طريقَتــْي التّرويــق والتّرشــيح فــي حياتنــا، واأكُتــُب تقريــراً 

نجــاز. واأحتفــُظ بــه فــي ملــف ال�إ
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خرجــت اإِحــدى العائــلات فــي رحلــة اإِلــى مدينــة اأريحــا والبحــر المّيــت، وبعــد الّســباحة فــي ميــاه 
ــلاً فــي الهــواء النقــي والشــمس المشــرقة، ل�حــظ  البحــر الدافئــة والنظيفــة، وبعــد ال�ســتراحة قلي

اأفــراد العائلــة ظهــور طبقــة بيضــاء علــى اأجســامهم.

- ماذا تتوقَّع اأن تكون هذه الطبقة؟_______________________________________.                      

           اأتناقُش وزميلي في تفسير سبب ظهور هذه الطّبقة. 

هّيا نجرُّب معًا: 
١. اأْحِضُر عينة من ماء البحر اأو مخلوط الماء والملح.

٢. اأضــُع مخلــوط المــاء والملــح فــي الوعــاء فــوق اللّهــب كمــا 
ُن المخلــوط حتــى يتبّخــر جميــع  فــي الّشــكل المجــاور، ثــم اأســخِّ

ُل ملاحظاتــي: المــاء. اأســجِّ

._________________________________________

3. اأَسّمي الخاّصية التي اْعَتَمَدْت عليها طريقة الفصل:

._________________________________________

طريقة الفصل المستخدمة، هي: __________________________________.
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

- اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً لطريقة الفصل بالتَّبخير:

._______________________________________________________________

ــراً ســبب تســميته بالكنــز الملحــّي،  اأكُتــُب تقريــراً عــن البحــر المّيــت ُمَفسِّ
نجــاز. واأحَتِفــُظ بــه فــي ملــّف ال�إ

نشاط )4(: الَكنُز الِملِحّي
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١. اأِصُف اأداة الفصل في الّصورة اأعلاه واأقارنها بجهاز التّقطير الحديث، الموضح في الشكل ال�آتي:

آتية للعالم الكيميائّي المسلم"جابر بن حيان" واأجيب: * اأتاأّمُل المخطوطة القديمة ال�

نشاط )٥(: الـتّـقطير

دورق
تجميع
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٢. اأركُّب وُمعلّمي جهاز التّقطير الحديث كما في الّشكل الّسابق.
3. اأْكُتُب اأسماء اأجزاء جهاز التّقطير الرئيسة:

 _______________________________________________________________

._______________________________________________________________
ل ملاحظاتي: ٤. اأراقُب ما يحدث لمخلوط الماء والملح في دورق التقطير واأسجِّ

._______________________________________________________________

5. ماذا اأَسّمي العملّية التي تحدث داخل دورق التّقطير؟_________________________.

ل ملاحظاتي: 6. اأراقُب ما يحدث لبخار الماء في الُمَكثف واأسجِّ

 _______________________________________________________________

._______________________________________________________________

٧. ماذا اأَسّمي العملّية التي تحدث داخل الُمكثف؟ ____________________________.

8. اأقارُن بين صفات الّسائل الموجود في دورق التّقطير والّسائل المتجّمع في دورق التّجميع:

._______________________________________________________________

9. اأَسّمي الخاّصية التي اْعَتَمَدْت عليها طريقة الفصل:__________________________.

بَحث
َ
أ

ــة اأبحــث عــن طــرق الحصــول  ــَبَكة العنكبوتّي بالرُّجــوع اإِلــى مكتبــة المدرســة اأو الشَّ
علــى ميــاه الّشــرب مــن الميــاه المالحــة، واأعرُضهــا فــي مجلـّـة الحائــط فــي الّصــف.

 زمالئي
ُ

ناِقش
ُ
أ

تَُعّد دورة الماء في الطّبيعة مثال�ً على عملية التّقطير.

طريقة الفصل المستخدمة، هي: _________________________________________.
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

- اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً لعملّية الَفْصل بالتّقطير:

._______________________________________________________________
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ه،  ١. اأصبُّ كُّلاً من الّزيت والماء داخل قُمِع الفصل واأُرجُّ
    هل امتزج الزيت مع الماء؟

٢. اأثبُت قُمِع الفصل على الحامل كما في الّشكل المجاور،    
    ثم اأتركه فترة من الّزمن.

3. اأتخلُص من خلال فتح الّصّمام من اأحد الّسائلين.

٤. اأّي الّسائلين ينزل من الُقمِع اأول�ً؟________________.
    لماذا؟__________________________________. 

5. اأَســّمي الخاّصيــة التــي اْعَتَمــَدْت عليهــا طريقــة الفصــل:

   ._________________________________________

آتية: * اأحضُر بمساعدة ُمعلّمي ال�أدوات ال�

قُمُع الَفصلدورق مخروطيماءزيت زيتون

طريقة الفصل المستخدمة، هي: ___________________.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

- اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً لعملّية فصل الّسوائل بُِقمِع الَفصل:
._______________________________________________________________

 مفيدة
ٌ
معلومة

قُمــِع الفصــل: اأداة تشــبه الُقمــِع المخروطــّي، تُســتخدم فــي فصــل المــواد الّســائلة غيــر 
الممتزجــة فيمــا بينهــا مثــل الّزيــت والمــاء.

نشاط )6(: فصل الماء عن الّزيت
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 اإِلقــاء النّفايــات فــي الّشــوارع والّســاحات العاّمــة مــن 
الظّواهــر الّســلبية المنتشــرة، حيــث تواجــه البلديّــات 
ــات  ــع النفاي ــي جم ــات ف ــة صعوب ــس القرويّ والمجال

والتّخلــص منهــا. 
١. اأناقُش وزملائي هذه الظّاهرة.

٢. اأقتــرُح بالتّعــاون مــع زملائــي قواعــد للتّعامــل مــع 
ــات. النّفاي

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
3. هل يمكن ال�ستفادة من النّفايات؟ كيف؟

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
٤. كيف يمكننا ال�ستفادة من طرائق فصل المخاليط في معالجة مشكلة النّفايات؟ 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

يمكــن فصــل ُمَكّونــات بعــض الُمَركّبــات مثــل المــاء اأو ملــح الطّعــام مــن 
ــة اأكثــر تعقيــداً، بالّرجــوع اإِلــى مكتبــة المدرســة اأو  خــلال طــرق كيميائّي
نجاز. ــَبَكة العنكبوتّيــة اأبحــُث عــن هذه الطرق،واأَســّجلُها في ملــّف ال�إ الشَّ

نشاط )٧(: َنحَو فَِلسطين نّظيَفة
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اأصِمُم شعاراً للحفاظ على نظافة شوارعنا.

 اأخّصــص وزملائــي حاويــات لفصــل النّفايــات المتجّمعــة في المدرســة حســب نوعها 
ومــن ثــم نُعيــُد تدويــر مــا اأمكــن منهــا.

مشروع:

َوَرقزُجاجبلاستيك
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صل
ت الَف

َدوا َطرائُِق واأ

الُغربال
التقطير

التّرشيح
اليد

صل
ُ الَف قُمِع

َّرويق الت

صّية
خا

ال
الُمـَمـّيـَزة

مثال

ف 
اختلا

جم 
ح

الّدقائق

صّية
خا

ال
الُمـَمـّيـَزة

مثال

ب 
جذ

س
المغناطي

صّية
خا

ال
الُمـَمـّيـَزة

مثال

ف 
اختلا

الّدقائق

صّية
خا

ال
الُمـَمـّيـَزة

مثال

ب
التّرسي

صّية
خا

ال
الُمـَمـّيـَزة

مثال

صّية
خا

ال
الُمـَمـّيـَزة

مثال

ُّر ََّبخ الت

صّية
خا

ال
الُمـَمـّيـَزة

مثال

 َّ م ُّر ثُ ََّبخ الت
ف

َّكاثُ الت

صّية
خا

ال
الُمـَمـّيـَزة

مثال

سوائٌِل ل� 
َضها

ُب َبع
ُذي ت

آتي: اأْكِمُل الُمخطّط ال�
خَتِبُر َنفسي

َ
أ
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نشاط )١(: حال�ت الماّدة

الث
ّ
رس الث رات الفيزيائّية والكيميائّيةالدَّ التغيُّ

١. اأحِضُر مكّعباً من الجليد َمعروٌف حجُمُه واأتفحصه. ما حالته؟

._______________________________________________
٢. اأضُع مكّعب الجليد في كاأْس زجاجّية ُمدّرجة. 

هل تغّير شكله؟ ___________هل تغّير حجمه؟ ____________.                               
3. اأضُع الكاأْس الزجاجية مع الجليد على اللّهب واأتركها فترة من الّزمن. 

ما حالة الجليد بعد التسخين؟__________ ما حجمه؟________.
٤. اأنقُل الماء النّاتج اإِلى مخبار ُمدّرج. 

هل تغّير شكل الماء؟ __________ هل تغّير حجمه؟ _________.
5. اأعيُد الماء اإِلى الكاأْس واأسخُن من جديد فترة من الّزمن. ما حالة 

الماء الجديدة؟____________________________________.
6. هل يمكن اإِعادة بخار الماء اإِلى جليد؟ كيف؟

_______________________________________________

_______________________________________________

._______________________________________________

كاأس ُمدّرجة

مخبار ُمدّرج

٧. اأنفُخ بالوناً لَملِئه بالهواء، ما الّشكل الذي اتخذه الهواء؟

 ._______________________________________________________________

8. هل يمكن تغيير شكل وحجم البالون ؟ كيف؟

._______________________________________________________________
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الخصائص
ة حالة المادَّ

كل الشَّ

غازيَّةسائلةصلبة

الحجم

9. اأْكِمُل الجدول ال�آتي:

* هّيا نخرج معاً اإلى ملعب المدرسة. 
١. اأَشــكّل مــع زملائــي فــي المجموعة صفوفاً متوازية 
ــى  ــا عل ــه ووضعهم ــّد يدي ــا بم ــوم كل منّ ــة ويق ومرتب
كتــف زميلــه مــع محاولــة القفــز فــي المــكان نفســه.
٢. هل يمكن سحب اأحد الطّلبة بسهولة؟ لماذا؟ 

___________________________________

.__________________________________
ــا نتباعــد عــن بعــض ونقــف بشــكل عشــوائي  3.هي
أيــدي ومحاولــة القفــز فــي المكان. ونقــوم بتشــبيك ال�

٤. هل يمكن سحب اأحد الطّلبة بسهولة؟ لماذا؟

___________________________________

 .__________________________________
أيــدي والتباعــد والقفــز  5. اأطلــُب مــن زملائــي فــك ال�

بُحريـّـة فــي ال�تجاهــات جميعهــا. 

صلب

سائل

غاز

6. هل يمكن خروج اأحد الطّلبة من الملعب بسهولة؟ لماذا؟
 ._______________________________________________________________

٧. هل بقي الطّلبة اأنفسهم في الحال�ت الثّلاث اأم تغّيروا؟ لماذا؟

 ._______________________________________________________________
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لَبةالحالة الّسائلةالحالة الغازيَّة الحالة الصُّ

َمعجون

واأقل  متقاربة  فهي  الّسيولة  حالة  في  اأّما  ومتراّصة،  متماسكة  الّصلابة  حالة  في  الماّدة  دقائق 
تماسكاً، وفي الحالّة الغازيّة متباعدة وتماسكها ضعيف جداً.

- اأرسُم دقائق الماّدة في الحالة الصلبة والحالة الّسائلة والحالة الغازية:

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

- اأحِضُر قطعة من المعجون، اأصنُع منها اأشكال� ُمختلفة.                       
١. هل يمكن اإِعادة قطعة المعجون اإِلى شكلها ال�أصلي؟ اأجرب.

٢. ما التغّيرات التي حدثت على المعجون؟
 .________________________________________

3. اأحِضُر قطعة من الّسكر، ما لونها؟
 .________________________________________

ما طعمها؟
 .________________________________________

٤. اأطَحُن قطعة الّسكر، ما لونها؟
 .________________________________________

ما طعمها؟
 .________________________________________

نشاط )2(: األَعُب َمَع الَمعجون

ُسكَّر
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ميزان اإلكترونيلهب بنسنملحماءكاأس

5. ما التغّيرات التي حدثت على قطعة السكر؟
._______________________________________________________________

6. هل حافظ كل من المعجون والسكر على خصائص ُمكّوناتهما؟
._______________________________________________________________

شكل كل من المعجون والّسكر )تغّير/ لم يتغّير(.________________________.
خصائص ُمــكــّونــات كــل مــن الــمــعــجــون والــّســكــر مــثــل اللّون، الّرائحة، الطّعم

)تغّيرت/ لم تتغّير(. ________________________.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

١. اأقيُس كتلة كاأْس فارغة ثم اأضع فيه كمية من الملح واأقيُس كتلتها مرة اأخرى. 

- كتلة الكاأْس الــفــارغـة = ________________________.

- كتلة الكاأْس مع الملح = ________________________.

- اأحِسُب كتلة الملح فقط ____________________________________________.
٢. اأضيُف ماًء حتى منتصف الكاأْس، واأحركُه جيدا، ماذا األ�حظ؟

________________________________________________________________

 ._____________________________________________________________

نشاط )3(: ذوبان الِملح في الماء

آتية: * اأحِضُر بمساعدة ُمعلّمي ال�أدوات ال�
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3. ما نوع المخلوط النّاتج؟

._____________________________________
ل  ُن الكاأْس حتى يتبّخر جميع الماء، اأسجِّ  ٤. اأَسخِّ

ملاحظاتي؟ _____________________________

._____________________________________
ل ملاحظاتي: 5. اأقيُس كتلة الكاأْس والملح المتبّقي بعد التّسخين، اأسجِّ

.__________________________________________________
6. ما العلاقة بين كتلة الملح قبل اإِضافة الماء اإِلى الكاأْس وبعد تبّخر الماء جميعه؟

._______________________________________________________________
٧. براأْيك هل سيحدث تغّير على طعم الملح قبل تبّخر الماء وبعده؟

._______________________________________________________________

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

الملح بعد ذوبانه في الماء احتفــظ بـ _______________ و_______________ 

و _______________.
* تُسّمى التغّيرات الحادثة في ال�أنشطة الّسابقة تغّيرات فيزيائّية )طبيعّية(.

التغّير  حدوث  عند  ثابتة  تبقى  واأيُّها  تتغّير  آتية  ال� الّصفات  اأي  ال�أنشطة،  هذه  على  اعتماداً   *
الفيزيائي)الطّبيعي(:

تتغّير/ل� تتغّير
اللّونالحالةصفة الماّدة الطَّعمالّشكل الكتلةالحجم

* اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً للتغّير الفيزيائي )الطّبيعي(:

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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١. اأْحِضُر شريطاً من المغنيسيوم واأتفّحصه من حيث     
    اللّون والّشكل. 

٢. اأْشِعُل بمساعدة ُمعلّمي شريط المغنيسيوم، بعد  
    تنظيفه بورق الّصنفرة.

3. اأجمُع الماّدة النّاتجة عن عملية ال�حتراق واأِصفها.

.______________________________________
٤. اأقاِرُن بين شريط المغنيسيوم قبل الحرق والماّدة النّاتجة بعد الحرق في الجدول ال�آتي:

َقبل الَحرق

َبعد الَحرق

الحالةالّشكلاللّونشريط المغنيسيوم

5. هل الماّدة النّاتجة بعد الحرق ماّدة جديدة تختلف صفاتها عن صفات المغنيسيوم؟ 

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

لها. 6. اأكرر الخطوات السابقة بحرق كمية من الّسكر في جفنة، األ�حظ التغّيرات، واأسجِّ

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

نشاط )4(: حرق المغنيسيوم
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٧. ُيسّمى التغّير الحادث عند حرق كل من المغنيسيوم والّسكّر تغّيرًا كيميائّيًا.لماذا؟

._______________________________________________________________

8. اأْكُتُب بِلَُغتي تعريفاً للتغّير الكيميائي:

_______________________________________

_______________________________________

.______________________________________

نَتِبه
َ
أ

عنــد اإجــراء التجربــة يجــب لبــس 
النّظّــارات الواقيــة وعــدم اإضافــة 

المــاء للّشــريط المشــتعل.

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

١. التغيُّرات التي تحدث على بعض الفواكه 
عند تعرُّضها للهواء فترة طويلة. 

٢. عند اإضاءة شمعة تحدث تغّيرات عديدة.

بَحث
َ
أ

ُيَعــّد صــداأ الحديــد مــن التغّيــرات الكيميائيــة التــي تكلّــف ال�قتصــاد خســائر كبيــرة 
ــة اأبحــث عــن اأســباب  ــَبَكة العنكبوتيَّ ــة المدرســة اأو الشَّ ــى مكتب جــداً. بالّرجــوع اإِل
حــدوث الصــداأ وكيــف يمكــن حمايــة الحديــد منــه والحــّد مــن هــذه الظّاهــرة ؟   
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ُن شمع البرافين اإِلى اأن ينصهر. ١. اأَسخِّ
٢. اأمزُج مصهور الشمع باأصباغ اأو مواد ُملّونة.

3.اأصبُّ الماّدة الّشمعية الّسائلة في قالب كبير يحتوي 
ثقوب  اأَبّرد  ثُمَّ  اأقلام،  بصورة   الثّقوب  من  العديد  على 

القالب بماء بارد اإِلى اأن يتجمد الشمع.
٤. بعد اأن تبرد األفُّ كل منها بغلاف، ثم اأضعها في ُعَلْب.

صناعة اأقلام التلوين

مشروع:

آتية: * اأكمل الخارطة المفاهيمية ال�

تغّيرات الماّدة

تغّيرات فيزيائّية

الحالة والحجم و.............

انصهار الجليد 
وتغير شكل المعجون

و..........

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

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

........ و........ و.......

ماّدة جديدة يختلف تركيبها عن 
تركيب المواد المكّونة لها

اأنواعها

ينتج عنها

يحدث تغّير في

مثال

ينتج عنها

يحدث تغّير في

مثال

تعفن الفواكه

و.......... و..........
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جابة الّصحيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إِ

آتيِة يمثِّل عنصراً؟ ١. اأيُّ المواد ال�
    اأ. الماء.                                     ب. الملح.

    جـ. السكر.                                  د. المغنيسيوم.

٢. ما العنصر الذي يمكن اأن يستخدم كوقود لتشغيل محركات الّسيارات؟
     اأ. ال�أكسجين.       ب. الحديد.        جـ. الهيدروجين.       د. الكبريت.

3. ماذا ينتج عن اإِذابة ملعقة سكّر في كاأْس من الماء وتحريكه؟
ب. ُمَركّب.      اأ. عنصر.          

د. مخلوط متجانس. جـ. مخلوط غير متجانس.           

آتية ُيَعد تغّيراً كيميائياً؟ ٤. اأي من ال�
     اأ. لمعان الّذهب عند تعرضه للضوء.

     ب. صهر الّشمع.
ألومنيوم نتيجة تعّرضه للهواء الجّوي.      جـ. تكون طبقة على سطح ال�

     د. فصل الّرمل عن الماء بطريقة التّرشيح.

آتية ل� ُيعّد مخلوطاً؟ 5. اأّي من ال�
جـ. الحليب.         د. الّدهان. ب. الّسكّر.       اأ. ُدخان المصانع. 

6. ما حالة المادة التي تاأخذ حجم الوعاء الذي توضع فيه؟
د. غازيّة  ب. سائلة           جـ. صلبة وسائلة      اأ. صلبة   

 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ
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الّسؤال الثّاني:  اأَصنّف التغّيرات ال�آتية اإِلى تغّيرات فيزيائية اأو تغّيرات كيميائية.

١. َخْبز الكعك _________________.   ٢. احتراق الشمعة _______________.

3. نَشر الخشب ________________.   ٤. تبّخر الكحول ________________.

5. تشقق الّصخور المعّرضة للجو ____________________________________.

المسحوق 3المسحوق ٢المسحوق ١

آتيِة يمثِّل مادًة غيُر نقية؟ ٧. اأيُّ المواد ال�
    اأ.الزئبق       ب. ثاني اأكسيد الكربون       جـ. كبريتيد الحديد       د. ماء البحر 

آتية صحيحة بالنسبة للعنصر؟  8. اأي ّ الُجمل ال�
    اأ. الُعنصر ماّدة نقّية تتكّون من نوع واحد من الذّرات.

    ب. العنصر ماّدة نقّية تتكّون من نوعين من الذّرات.
    جـ. العنصر ماّدة نقّية تتكّون من ذّرات مختلفة.

    د. العنصر ماّدة غير نقّية تتكّون من ذّرات متشابهة.

آتية يمثِّل مخلوطاً؟ 8. اأي من المساحيق ال�

اأ. المسحوق ١+٢                ب. المسحوق ١+3
جـ. المسحوق 3+٢               د.المسحوق ١+٢+3 
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الّسؤال الثّالث:  لديك المفاهيم ال�آتية:
)الُمَرّكب، التّقطير، التغّير  الفيزيائي )الّطبيعي(، التّرشيح، المخلوط المتجانس، التّرويق(.

* اأضع المفهوم العلمي المناسب اأمام الّدل�لة التي تعبِّر عنه في الجدول ال�آتي:

المفهوم العلمي

تغّير في شكل الماّدة اأو حجمها اأو حالتها، دون تغّير صفاتها 
وخصائصها من لون وطعم ورائحة وغيرها.

ن من اتحاد عنصرين مختلفين اأو اأكثر ول� يمكن  ماّدة نقية تتكوِّ
تحليله اإِلى عناصره الُمكّونة له اإِل� بطرق كيميائية خاصة.

فصل الماّدة الّصلبة عن الماّدة الّسائلة باستخدام ورقة ترشيح مناسبة 
وقُمِع.

مخلوط يتكّون من ماّدتين اأو اأكثر تظهر كماّدة واحدة.

ترك المخلوط لفترة حتى تنزل المواد العالقة اإِلى قعر الوعاء، ثم 
يسكب الماء النقي بهدوء في وعاء اآخر.

عملية فصل ُمكّونات المخاليط من خلال عمليتي التبخير 
والتكثيف.

ل�لة الدَّ

الّسؤال الّرابع: حصل بعض الّطلبة على قارورتين متطابقتين )"اأ" و "ب"( تحوي 

اإحداُهما ماًء نقيًا، وتحوي القارورة ال�أخَرى ماًء مالحًا. 

اأقترح طريقة يمكن بوساطتها تمييز الماء المالح دون تذّوق الّسائلين.

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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الّسؤال الخامس: اأقارن بين الُمَرّكب والمخلوط من حيث:

الّسؤال الّسادس: يشير الجدول اأدناه اإلى بعض العناصر والُمَرّكبات والمخاليط. 

صنّفها بوضع علامة )√( في العمود المناسب اإِلى جانب كل منها.

َمخلوطُمَركَّبُعنُصرالمادة

كَّر السُّ

الملح

الهيدروجين

ماُء البحر

المغنيسيوم

الهواء

الَمخلوطالُمَركَّباأوُجه الُمقارنة

سهولة فصل ُمكّونات كل منهما عن 
بعضها بعضا.

اختلاف خصائص وصفات الماّدُة 
النّاتجُة عن خصائص وصفات 

ُمكّوناتها.

ن ماّدة جديدة. َتَكوُّ
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الّسؤال الثّامن: بماذا يختلف مخلوط الماء المالح عن مخلوط حبيبات الملح والفلفل؟ 

اأذكُر فرقين على ال�أقل.

ل: _____________________________________________________. أوَّ الفـرق ال�

الفرق الثّاني: _____________________________________________________.

الّسؤال التّاسع:

خــلال َعــوَدة َزيــٌد اإِلــى بيتــه ســقط عــن دّراجتــه وانتشــر 
كيــس الملــح الــذي كان يحملــه. فحــاوَل جمــع الملــح 
ــُه كان مخلوًطــا بالّرمــل وِقَطــٍع صغيــرة  عــن ال�أرض لكنّ
مــن الحديــد واأوراق ال�أشــجار، ثــم وضــع الخليــط فــي 
كيــس مــن البلاســتيك، اأقتــرح علــى زيــد خطــوات فصل 
ُمكّونــات الخليــط والحصــول علــى الملــح نقيــاً مــن 

جديــد. ________________________________

________________________________________________________________

.______________________________________________________________ 

الّسؤال الّسابع: اأعلل ُكّلاً مما ياأتي:

١. ل� يمكن فصل الّزيت عن الماء بواسطة التّرشيح.

._______________________________________________________________
٢. تمثِّل عملية هضم الطّعام تغّيراً كيميائياً وفيزيائِّياً.

._______________________________________________________________
3. تفقد العناصر صفاتها عند اتحادها معاً.

._______________________________________________________________
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الّسؤال العاشر: اأْكِمل الخريطة المفاهيمّية ال�آتية:

ة المادَّ

تقسم اإلى

و

وو ُعنُصر

تقسم اإلى

تقسم اإلى

ى تُســمَّ

مثال مثالمثال مثال

مواد غير نقيَّة

المخاليط

نادراً اأحياناً دائماً العبارة الرقم

يمكنني تحديد بعض استخدامات العناصر الشائعة 
عملياً.

.١ 

اأستطيع تطبيق بعض الطرق لفصل المخاليط. .٢

اأستطيع التمييز بين التغيرات الطبيعية والتغيرات 
الكيميائية التي تحدث على المواد. 

.3

( فــي  آتيــة ثــم اأضــع اإشــارة ) الســؤال الحــادي عشــر: اأقيــم ذاتــي: اأقــراأ كل عبــارة مــن العبــارات ال�
المكان المناســب: 
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ــالــثــة
ّ
الـــوحــدة الــث

اقة في حياتنا
ّ
الط

عاله؟
َ
كل أ

ّ
شياء التي تراها في الش

َ
- ما العالقة بين األ

- كيف يمكن توظيفها في حياتنا اليومية؟
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األهـــــــداف

ــع مــن طلبــة الّصــف الخامــس ال�أساســي  بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  ُيتوقَّ

اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف مصــادر الطّاقــة فــي حياتهــم اليومّيــة مــن خــلال 

آتــي:  تحقيــق ال�

توظيف الصور والرسومات للتّعرف اإِلى مصادر الطّاقة.  . ١

 اســتنتاج اأشــكال متنوعــة مــن الطّاقــة )الّضوئّيــة، الحراريـّـة، الّصوتّيــة، الكهربائّيــة،  . ٢

الميكانيكّيــة )الحركــة والوضــع(( عمليــاً.

 تَوضيح َتَحّول�ت الطّاقة في بعض ال�أجهزة وال�أدوات عملياً.. 3

 استنتاج قانون حفظ الطّاقة عملياً.. ٤

 التّمييــز بيــن اأنــواع مصــادر الطّاقــة )الُمَتَجــّددة، غيــر الُمَتَجــّددة( مــن خــلال . 5

والرســومات. الصــور 

 تطبيق بعض الُطُرق والممارسات لترشيد استهلاك الطّاقة.. 6
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ر
ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

اأعمال اأقوم بها خلال يومي تحتاج اإِلى الطّاقة.

ّول
َ
رس األ ــاقــة وأشــكــالــهــاالدَّ

ّ
الـط

* اأنَّفذ وزملائي بعض التّمارين الّرياضّية.
١. ما الذي ُيَمكُّننا من القيام بالتّمارين الّرياضّية واإِنجاز  

    اأعمالنا اليومّية؟

 .______________________________________

٢. نحتــاج اإِلــى الغــذاء حتــى ننجــز اأعمالنــا اليومّيــة،
    ما اأهمّية ذلك؟ 

 .______________________________________

3. تحتــاج الّســيارة اإِلــى الوقــود حتــى تتحــرك، مــا اأهمّيــة 
    ذلك؟ 

.______________________________________

٤.مــا العلاقــة بيــن الطّاقــة والعمــل الُمْنَجــز؟

.______________________________________

5. نطلُق على المقدرة على اإِنجاز العمل 

.______________________________________

6. اأْكُتــُب بِلَُغتــي تعريفــاً للطّاقــة:

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

نشاط )١(: الّطاَقة
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مصدر الطّاقة

توليد الطاقة الكهربائية،...جريان الماء

الغرض من استخدامها

آتيِة واأْكِمل الَجدَول:  * اأتاأمَّل الّصور ال�

نشاط )2(: مصادر الّطاَقة

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

الّشمس مصدر الطّاقة الرئيس على سطح ال�أرض. 
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آتي واأجيب:  * اأتاأمَّل الّشكل ال�

- اأْكُتُب اأشكال الطّاقة الواردة في الّشكِل اأعلاه:

_______________________________ .١. ____________________________ ٢

_______________________________ .٤ ____________________________ .3

_______________________________ .6 ____________________________ .5

نشاط )3(: اأشكاُل الّطاَقة
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* اأْكِمل الجدول ال�آتي كما هو موضح في المثال ال�أول:

مصدر الطّاقة: الّرياح

مصدر الطّاقة:

مصدر الطّاقة:

شكل الطّاقة: حركية

شكل الطّاقة:

شكل الطّاقة:

الَغَرض من استخدام الطّاقة:
تحريك الّسفن الّشراعية.

الَغَرض من استخدام الطّاقة:

الَغَرض من استخدام الطّاقة:
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مصدر الطّاقة:

مصدر الطّاقة:

مصدر الطّاقة:

شكل الطّاقة:

شكل الطّاقة:

شكل الطّاقة:

الَغَرض من استخدام الطّاقة:

الَغَرض من استخدام الطّاقة:

الَغَرض من استخدام الطّاقة:

ــَبَكة العنكبوتيَّــة اأبحــث عــن اأشــكال  بالّرجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الشَّ
نجــاز. اأخــرى للطّاقــة، واأحتفــظ بهــا فــي ملــّف ال�إ
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* نحضر ومعلمنا األعاباً زنبركية مختلفة )سيارات، دمى...( األعب بها مع زملائي.

جابة عن هذا التساؤل هّيا ننّفذ النّشاط ال�آتي: - للاإِ
١. اأحضر زنبركاً )نابضاً( وكرة من الفلّين. 

٢. اأَثبِّت الّزنبرك على سطح الطّاولة واأّضع الكرة عليه.
3. اأضغط النّابض مع الكرة بيدي ثم اأفلت، كما في الّشكل المجاور.

ل ملاحظاتي:  اأسجِّ
 ._______________________________________________________________

ــر.  ٤. هــل تمتلــك الكــرة المتحركــة طاقــة؟ اأفسِّ
._______________________________________________________________

5. مــا شــكل الطّاقــة التــي تمتلكهــا الكــرة المتحّركــة؟  
._______________________________________________________________

ــر. 6. هــل يمتلــك النّابــض المضغــوط طاقــة؟ اأفسِّ
.______________________________________________________________ 

٧. ما شكل الطّاقة التي يمتلكها النّابض المضغوط؟ 
._______________________________________________________________

نشاط )4(: األَعب مع الّطاَقة

ألعاب. كيف تحركت هذه ال�
ساَءل

َ
ت

َ
أ
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الشكل )٢(الشكل )١(

١. تمتلك الكرة في الّشكل ١ طاقة وضع. لماذا؟ 
._______________________________________________________________

٢. تمتلك الكرة في الّشكل ٢ طاقة حركة. لماذا؟ 
._______________________________________________________________

آتي واأَجرِّب:  * اأتاأمَّل الّشكل ال�

 الطّاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته تُسّمى: ______________________.
 الطّاقة التي يمتلكها الجسم بسبب موضعه تحت تاأْثير قوة معينة تُسّمى:

._________________________________________________________
ألعاب الزنبركية.  ر حركة ال� - في ضوء استنتاجاتك، كيف تُفسِّ

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

ــة اأبحــث عــن اأمثلــة  ــَبَكة العنكبوتيَّ بالّرجــوع اإِلــى مكتبــة المدرســة اأو الشَّ
ــة علــى طاقــة الوضــع وطاقــة الحركــة، واأكتــب تقريــراً  فــي حياتــي اليومّي

نجــاز. اأحتفــظ بــه فــي ملــّف ال�إ
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نشاط )٥(: مصادر الـــّطــاقـــة الكهربائية

آتية واأْكُتُب مصدر الكهرباء:  * اأتاأمَّل الّصور ال�

المولّدات الكهربائية في 
محطة توليد الكهرباء في غزة

ة َوَحل
َ
ُمشكل

تهدف سلطات ال�حتلال الصهيوني اإِلى عزل بعض المناطق النائية في فلسطين، 
مثل قرية "ُجّبة الّذيب"  الّتي تقع في محافظة بيت لحم؛ بهدف تهجير سكانها، 

فمنعوا توصيل التّيار الكهربائي من محطّة التّوليد الّرئيسة اإلى القرية.

- اأقترح وزملائي حلاً لهذه المشكلة؟ 
_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

ــَبَكة العنكبوتيَّــة اأبحــث عــن مناطــق  بالّرجــوع اإِلــى مكتبــة المدرســة اأو الشَّ
اأو منشــاآت فــي فلســطين تســتخدم الخلايــا الشمســية لتوليــد الطاقــة 
الكهربائيــة، واأزور القريبــة مــن منطقتــي، ثــّم اأِعــدُّ تقريــراً واأحتفــظ بــه فــي 

نجــاز. ــّف ال�إ مل
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* اأْحِضُر وُمعلّمي ُمولّداً كهربائّياً.

١. اأتفحص وزملائي الُمولّد الكهربائي واأْكُتُب
ُمكّوناته.

.___________________________________

٢. األ�حظ المصباح هل هو مضيء؟ لماذا؟

.___________________________________

3. اأبداأ بتدوير الّدول�ب في الُمولّد الكهربائي، ماذا األ�حظ؟

._______________________________________________________________

٤. اأستخدم الجرس الكهربائي بدل�ً من المصباح واأكّرر الخطوات الّسابقة.

َتتحّول الطّاقة في الُمولّد الكهربائي من طاقة _____________  اإِلى طاقة كهربائّية، ثّم
اإِلى طاقة ___________________.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

اني
ّ
رس الث ةالدَّ

َ
اق

ّ
َحّوالت الط

َ
ت

نشاط )١(: الُمَولِّد الَكهربائي

 مفيدة
ٌ
معلومة

يتــم توليــد الكهربــاء فــي المولّــد الكهربائــي نتيجــة حركــة الملّفــات بيــن قطبــّي 
لمغناطيــس. ا

دول�ب

مغناطيس
مصباح

ملفمحور دوران
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_________________________________________________________

ل ملاحظاتي: ١. اأْفُرك يديَّ ببعضهما مّدة من الوقت واأسجِّ

_________________________________________

.________________________________________

٢. ما مصدر الحرارة التي شعرت بها؟

.________________________________________

3. تحّولــت الطّاقــة فــي هــذا النّشــاط

من الطّاقة ________________________ اإلى الطّاقة __________________________.

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

آتية. واأْكُتُب مصادر الطّاقة المستخدمة لتدوير الّدول�ب في الُمولّدات في الّصور ال�

نشاط )2(: َتَحوّل�ت اأخَرى للّطاَقة

ر
ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

نسان لتحويل الطاقة الحركية اإِلى طاقة حرارية. هناك تطبيقات عملية استخدمها ال�إِ
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- اأربط قطعة مطّاط رفيعة بين مسمارين على قطعة من الخشب.

ر. ١. اأحرُِّك قطعة المطّاط من الوسط لتهتز ماذا اأسمع؟ اأفسِّ
_______________________________________

.______________________________________

٢. تحّولت الطّاقة في هذا النّشاط
من الطّاقة _______________________________
اإلى الطّاقة ______________________________.

ن: الطاقة الحركية تتحول اإلى:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

اأ.   طاقة ______________ مثل المولّد الكهربائي.  

ب. طاقة ______________ مثل ال�حتكاك.  

جـ. طاقة ______________ مثل الوتر المطّاطي.  

 مفيدة
ٌ
معلومة

١. لُّقب العالم نيكول� تسلا بـ "بمخترع القرن العشرين"، كانت اأولى 
اختراعاته توليد التّيار الكهربائي من مساقط المياه وهو من صّمم اأول 

مولّد كهربائي مائي في التّاريخ. 

٢. لُّقب العالم توماس اإديسون بالعالِم صاحب ال�ألف 
اختراع، فهو اأّول من اخترع المصباح الكهربائي وهو 
ل ال�أصوات  اأيضاً فاجاأ العالم كله باختراع اأول اآلة تسجِّ

على الّرغم من اأنه كان يعاني من اإِعاقة سمعية.

ر
ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

طريقة لتوليد الطّاقة الكهربائّية اأثناء ممارسة الّرياضة.
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ل َتَحّول�ت الطّاقة.  آتي واأسجِّ * اأتاأمَّل الّشكل ال�

____________

____________

____________

____________

اقة 
ّ
الط

الكهربائية

مثلمثل

مثلمثل

نشاط )3(: َتَحوّل�ت الّطاقة الكهربائّية

ر
ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

هل يمكن اأن تتحّول الطّاقة الكهربائّية اإِلى اأشكال اأخرى؟

الطّاقة الكهربائية
شارة الِمذياع ل�إ

الطاقة الحركّية 
لطبلة ال�أذن 

وسوائلها

الطاقة الكهربائّية 
في الّدماغ 

والخلايا العصبّية

الطّاقة الحركّية
في ُمكّبر 
الّصوت

الطاقة 
الصوتية 
في الهواء

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

آتي واأناقش زملائي َتَحّول�ت الطّاقة فيها: اأتتبع الُمخطّط ال�
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آتية واأناِقش ال�أسئلة مع زملائي: ُل الّصورة ال� * اأتاأمَّ

اأسلاك كهربائّية

خلايا شمسّية

١. ما مصدر الطّاقة في الّصورة اأعلاه ؟ ____________________________________.

٢. تحّولت الطّاقة الّضوئية المستمدة من الّشمس في الخلّية الّشمسية اإِلى طاقة _________.

3. تحّولت الطّاقة الكهربائية النّاتجة عن الخلّية الّشمسية اإلى طاقة _________ في المصباح. 
٤. بال�عتماد على ال�أنشطة السابقة، هل اختفت الطّاقة؟ اأم تحّولت اإِلى شكل اآخر؟

._______________________________________________________________

5. ما راأيك في التحول من ال�عتماد على الطاقة الكهربائية اإلى ال�عتماد على الطاقة الشمسية؟
جابة مع زملائي في المجموعة.     اأناقش ال�إ

الطّاقة َتَتحّول من  ___________________ اإِلى ______________________.
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

نشاط )4(: َتَحوّل�ت الّطاقة الّضوئّية

اقة:
ّ
مالئي في قانون حفظ الط

ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

" الطّاقة ل� تفنى ول� تُسَتحَدث واإنما يمكن تحويلها من شكل اإِلى اآخر".
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آتية، ونكّون داّرة كهربائية لتحريك  * اأْحِضُر بالتّعاون مع زملائي في المجموعة ال�أدوات ال�
المروحة ثم نُجيب:

اأسلاك توصيلمفتاح كهربائيَمرَوَحةخلّية شمسّية

١. ما مصدر التّيار الكهربائي في الّدارة التي َكّونَتها؟ ___________________________.

٢. ما َتَحّول�ت الطّاقة في الّدارة الكهربائّية الّسابقة؟  ___________________________.
3. اأستبدُل المروحة في الّدارة الّسابقة باأدوات اأخرى ) مصباح، جرس،...(.

٤. ما َتَحّول�ت الطّاقة في الّدارات الكهربائّية الّسابقة؟ ___________________________

.______________________________________________________________ 

نشاط )٥(: تطبيقات

ر
ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

ل� يمكن تشغيل مصباح ومروحة وجرس في اآن واحد باستخدام خلّية شمسية 
واحدة.كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة.

اأستبدل البطّاريات بِخلايا ّشمسّية لتشغيل األعابي.

مشروع:
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فحم حجري

المياه الجارية

محّطة اإنتاج غاز طبيعي

مس الشَّ

محّطة تكرير النِّفط

ياح الرِّ

الث
ّ
رس الث  والبيئةالدَّ

ُ
اقة

ّ
الط

آتي واأجيب: * اأقراأ النصَّ ال�
الطّاقة التي نستخدمها اليوم والتي تعتمد بشكل ُمفرط على الوقود هي الّسبب الرئيس لتلّوث 

البيئة وتسّبب الضرر للكائنات الحّية وقابلة للنّفاد.

وبما اأن عدد سكّان العالم في ازدياد مستمر سيزداد الطّلب على الطّاقة اإِذن ل� بد من البحث 
عن مصادر طاقة صديقة للبيئة غير قابلة للنّفاد )متجددة(.

نشاط )١(: اأنواع مصادر الّطاقة
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١. اأْكُتُب مصادر الطّاقة الُمَوّضحة في مجموعة الّصور ال�أولى.

.______________________________________________________________ 
٢. َوَصَف النّص الّسابق الوقود باأنه ) قابل للنّفاد(  اأناقُش وزملائي هذا الوصف. 

3. اأْكُتُب بعض اأشكال التّلوث النّاتجة عن الوقود.

.______________________________________________________________ 
٤. ما ال�أسباب التي دفعت للبحث عن مصادر طاقة بديلة عن الوقود؟ 

.______________________________________________________________ 
5. َوَرد في النص " مصادر طاقة صديقة للبيئة " اأناِقش وزملائي هذه العبارة. 
6. اأْكُتُب مصادر الطّاقة الّصديقة للبيئة الُمَوّضحة في مجموعة الّصور الثّانية.

______________________________________________________________ 

.______________________________________________________________ 

آتيــة )الُســول�ر، الّريــاح، الميــاه الجاريــة، غــاز الطّبــخ، الّشــمس ( اإِلــى  * هيَّــا نَُصنـّـف المصــادر ال�
مصــادر طاقــة ُمَتَجــّددة ومصــادر طاقــة غيــر ُمَتَجــّددة.

مصادر الطّاقة غير الُمَتَجّددةمصادر الطّاقة الُمَتَجّددة

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 مفيدة
ٌ
معلومة

أنهــا ل� َتْنَفــد وغيــر ملّوثــة للبيئــة، بينمــا ُيَعــّد  تَُعــّد الّشــمس مصــدراً للطاقــة الُمَتَجــّددة ل�
أنــه َيْنَفــد وُيَلــّوث البيئــة. الفحــم مصــدراً للطّاقــة غيــر الُمَتَجــّددة ل�

* اأناقش مع زملائي اأي المصادر السابقة تُعد صديقة للبيئة، واأيها ملوث للبيئة.
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* اأْكُتُب بلغتي تعريفاً لكل من:

الطّاقة الُمَتَجّددة:__________________________________________________

._______________________________________________________________

الطّاقة غير الُمَتَجّددة:_______________________________________________

._______________________________________________________________

 اأيُُّهما اأختار؟_____________________

 لماذا؟_________________________

 اأيُُّهما اأختار؟_____________________

 لماذا؟_________________________

)١()١( )٢()٢(

آتية واأجيب: اأيّهما اأختاُر لترشيد استهلاك الطّاقة؟ ُل الّصور ال� * اأتاأمَّ

َدة  لِتوليد الَكهربــاء، واأحتفظ  اأكُتــُب تقريــراً عــن اســتخدام الطّاقــة الُمتَجــدِّ
نجــاز. بــه فــي ملــّف ال�إ

نشاط )2(: اأيُُّهما اأختار؟
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 اأيُُّهما اأختار؟_____________________

 لماذا؟_________________________

 اأيُُّهما اأختار؟_______________________________________________________

 لماذا؟___________________________________________________________

 اأيُُّهما اأختار؟_____________________

 لماذا؟_________________________

)١(

)١(

)١( )٢(

)٢(

)٢(

* اأكتب بلغتي تعريفاً لترشيد استهلاك الطاقة:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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من طرق ترشيد استهلاك الطّاقة في حياتي اليومّية: _____________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

اأقارُن في جدول بين الطّاقة الُمَتَجّددة والطّاقة غير الُمَتَجّددة من حيث: القابلّية للنّفاد، 
تلّوث البيئة، مع ذكر مثالين على كل نوع منهما.

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

وجُه المقارنة

نوُع الطَّاقة

القابلّية للنّفاد

الطّاقة غير الُمَتَجّددةالطّاقة الُمَتَجّددة

اأمثلة

تلّوث البيئة

اأنّفُذ وزملائي في المجموعة حملة توعية لترشيد استهلاك الطّاقة في مدرستي من 
ذاعة  خلال تصميم شعاٍر للحملة، ومطويّات توعية، ول�فتات، والمشاركة في ال�إ

الصباحّية، وتنظيم معرض.

مشروع:
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آتية اأقوم بها. * اأي من الّسلوكّيات ال�

.١

.٢

.3

.٤

.5

.6

.٧

.8

.9

.١٠

لوك ل�نََعمالسُّ

١. هل تعتقد اأن سلوكّياتك تسهُم في ترشيد استهلاك الطّاقة؟ لماذا؟

________________________________________________________________
٢. اأّي من السلوكّيات الّسابقة  تمارسها في حياتك وترغب في تغييرها لُتسهم في ترشيد استهلاك الطّاقة؟ 

________________________________________________________________

نشاط )3(: اأَقيُِّم ُسلوكي

اأترُك المدفاأة الكهربائّية تعمل طوال اليوم.

اأفتُح باب الثّلاجة باستمرار.

اأنصــُح والدتــي بنشــر الغســيل تحــت اأشــعة الّشــمس بــدل�ً مــن 

اســتخدام النّشــافة الكهربائيــة.

اأضيء مصابيح المنزل جميعها ليلاً.

اأنصُح اأفراد عائلتي بَِكْي الملابس دفعة واحدة.

اأغلُق النوافذ عند تشغيل مكيف الهواء داخل المنزل.

اأعتمُد على الّسخان الّشمسي في تسخين المياه.

ــة  ــي حال ــاء ف ــة عــن مصــدر الكهرب ــزة الكهربائّي اأفصــُل ال�أجه

عــدم تشــغيلها.

اأترُك التلفاز يعمل عندما اأخرج من المنزل.

اأتاأكــُد مــن اإِطفــاء مصابيــح غرفــة الّصــف فــي نهايــة اليــوم 

الدراســي.
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جابة الّصحيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إِ

آتية ضرراً على البيئة؟ ١. ما اأكثر مصادر الطّاقة ال�

     اأ. الّشمس.          ب. الرياح.       جـ. الّشلال�ت.           د. البترول.

٢. ما الطّاقة التي يمكن توليدها من حركة المياه الجارية؟

     اأ. حراريّة.         ب. كهربائّية.        جـ. ضوئّية.              د. كيميائّية.

3. ما َتَحّول�ت الطّاقة في الّشكل المقابل؟

     اأ. من طاقة كيميائّية اإِلى طاقة ضوئّية.

     ب.من طاقة ّضوئّية اإِلى طاقة كيميائّية.

     جـ. من طاقة كيميائّية اإِلى طاقة حركّية.

     د. من طاقة حركّية اإِلى طاقة ضوئيَّة.

٤. ماذا ينتج عن تحريك ملف داخل مغناطيس؟

     اأ. حركة.            ب. ضوء.         جـ. كهرباء.              د. صوت.

5. ما َتَحّول�ت الطّاقة عند سحب الّسهم في حبل القوس؟

     اأ.   من طاقة حركّية اإِلى طاقة حراريّة.

     ب. من طاقة حركّية اإِلى طاقة وضع.

     جـ. من طاقة وضع اإِلى طاقة حركّية.

     د.  من طاقة حركّية اإِلى طاقة كهربائّية.

 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ
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الّسؤال الثّاني:  اأْكُتُب المفهوم العلمي المناسب اأمام كل عبارة من العبارات التي 

تدل عليه:

المفهوم العلمي

المقدرة على اإِنجاز عمل ما.

الطّاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة موضعه تحت تاأثير قوة معينة.

الطّاقة الّصديقة للبيئة.

الطّاقة ل� تفنى ول� تستحدث واإِنما يمكن تحويلها من شكل اإِلى اآخر.

اأداة تحول ضوء الّشمس اإِلى طاقة كهربائية.

جراءات التي يتم من خلالها ال�ستخدام ال�أمثل لموارد الطّاقة. ال�إِ

ل�لة الدَّ

آتية جميعها مصادر ُمَتَجّددة؟ 6. اأّي مجموعة من مصادر الطّاقة ال�

     اأ. فحم، نفط، غاز طبيعي.                  ب. شمس، نفط، بطارية. 

     جـ. شمس، رياح، مياه جارية.               د. غاز طبيعي، شمس، مياه جارية.

٧. ما مصدر الطّاقة ال�أساسي المخرونة في الغذاء ؟

     اأ. ال�أسمدة.          ب. التّربة.           جـ. الّشمس.         د. الماء.

8. ماشكل الطّاقة التي يمدنا بها الطّعام؟

      اأ. كيميائّية.         ب. وضع            جـ. ضوئّية.           د. كهربائّية.

9. ما َتَحّول�ت الطّاقة التي تحدث في العضلات؟

     اأ. حركّية اإلى وضع.                   ب.حركّية اإِلى كهربائّية.

     جـ. حراريّة اإِلى ضوئّية.                 د.كيميائّية اإِلى حركّية.
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الّسؤال الثالث: ما َتَحوّل�ت الّطاقة في كل مما ياأتي؟

الّسؤال الرابع: يستخدم نبيل الُمولّد الكهربائي الذي يعتمد على الوقود بينما َتستخدم 

فريال الّطاقة الّشمسية لتشغيل ال�أجهزة الكهربائية، براأْيك اأيهما اأفضل؟ ولماذا؟ 

الّسؤال الخامس: اأعلل:

١. تسخين الماء بوساطة سخان كهربائي.

._______________________________________________________________
٢. طالب يصعد الّدرج.

._______________________________________________________________
3. اآلة حاسبة تعمل بالخلّية الّشمسية.

._______________________________________________________________
٤. اإِشعال عود ثقاب.

._______________________________________________________________
5. تشغيل ُمَجّفف الشعر.

._______________________________________________________________

١. ُيَعّد النفط من مصادر الطّاقة غير الُمَتَجّددة.

._______________________________________________________________
٢. اأّدى التطور الصناعي اإِلى تلّوث البيئة.

._______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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 الّسؤال السادس: اأكِمُل الخريطة المفاهيمّية ال�آتية:

الّسؤال الّسابع: ُيَبّين الرَّسم المجاور ماء يتدفّق من خّزان وُيدير عجلة.

شـعـال النّار، ما  نـسـان قـديـمـًا حـجـارة الـّصـوان ل�إِ الّسـؤال الثامـن: اسـتـخدم ال�إِ
َتَحوّل�ت الّطاقة فيها؟

._______________________________________________________________

مصادر الطّاقة الكهربائّية

حيث تتحّول   فـيه الـطّـاقـة حيث تتحّول   فـيهـا الـطّـاقـة 

تشـــــمل

وو

النّاتجة عـن حـركة الملف 
بين قطَبي المغناطيس اإِلى 

طاقة كهربائّية. 

حيث تتحّول   فـيهـا الـطّـاقـة 

البطّاريّات

من:_______________

اإلى:_______________

من:_______________

اإلى:_______________

الخلايا الّشمسّية

١. ما نوع الطّاقة التي يمتلكها الماء وهو في الخّزان؟

.__________________________________________________
٢. ما نوع الطّاقة التي يمتلكها الماء قبل اأن يصطدم بالعجلة بقليل؟ 

.__________________________________________________
3. اأْكُتُب َتَحّول�ت الطّاقة في هذا النّظام.

.__________________________________________________

توربين

الّسؤال التاسع: اأقّيم ذاتي: 
اأعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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األوان  من  بسلسلة  اأو مجموعات(  )اأفراداً  الطلبة  يقوم  النشاط؛  منهج  اأشكال  من  شكل 
النشاط التي يتمكنون من خلالها تحقيق اأهداف ذوات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض 
واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.. ١

ينفذه فرد اأو جماعة.. ٢

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذوات معنى للقائمين بالتنفيذ.. 3

ل� يقتصر على البيئة المدرسية اإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع . ٤
البيئة وفهمها.

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.. 5

المشروع
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خطوات المشروع:

 اأول�ً: اختيار المشروع:

يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.. ١

اأن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.. ٢

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.. 3

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلب . ٤
مجال�ً على ال�آخر.

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.. 5

اأن ُيخطّط له مسبقاً.. 6

 ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة ال�آتي:

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.. ١

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.. ٢

تحديد خطوات سير المشروع.. 3

تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن تشترك جميع اأفراد المجموعة . ٤
في المشروع من خلال المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلي.. 5
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 ثالثًا: تنفيذ المشروع:

تعد مرحلة ممتعة  العملية،  بالممارسة  الخبرات  ل�كتساب  فرصة  المشروع  تنفيذ  مرحلة 
ومثيرة لما توفره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على 
نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما  ال�إ
يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم 

العامة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.. ١

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بال�أخطاء.. ٢

ال�بتعاد عن التوتر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.. 3

التدخل الذكي كلما لزم ال�أمر.. ٤

دور الطلبة: 

   ١. القيام بالعمل باأنفسهم.

٢. تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.

3. تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.

٤. تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.
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 رابعًا: تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحقق لكل . ١
هدف، العوائق في تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

التقيد . ٢ التنفيذ،  اأثناء  الخطة  على  جرت  التي  التعديلات  وقتها،  حيث  من  الخطة 
بالوقت المحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات . 3 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ
اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.

قبال على تنفيذه بدافعية، التعاون في عملية . ٤ تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ
التنفيذ، الشعور بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

  يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحقق منها.. ١

الخطة وما طراأ عليها من تعديل.. ٢

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.. 3

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.. ٤

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.. 5

ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.. 6
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