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تـقـديــم

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

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، 

و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس �ل� و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر �لمشــهد �لترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربي

عــد�د  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، 

و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــن �إنتاجه ــا يجــب �أن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ــن منطل وم

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــو�زن  ــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئي ــر لهــذ� �لتطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا  �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ل؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى  أوَّ ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل� وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

مجمــل �لمخرجــات.

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

ــر، ونحــن و�ثقــون مــن  ــة �لحديــث عــن �لتطوي ــا مرحل ــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة �لعلي شــر�ف، و�لتصميــم، وللجن و�ل�إ

تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

تـــشـــريـن �لثّاني / ٢٠١٧
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مـقـدمـة

ينــدرج �هتمــام وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم �لعالــي �لفلســطينية بتطويــر مناهــج �لتعليــم؛ وتحديثهــا فــي �إطــار �لخطــة �لعامــة للــوز�رة؛ وســعيها 

ُعــد كافــة، باســتلهام و�ضــح للتطــّور �لعلمــي و�لتكنولوجــي �لمتســارع، وبمــا ينســجم  �لحثيــث لمو�كبــِة �لتطــور�ت �لعالميــة علــى �لصُّ

وتطلعاتنــا للطالــب �لــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا، وباحثــا، ومجربّــا، ومستكشــفا، ومتاأمــلا.

طــار؛ ياأتــي كتــاب �لعلــوم و�لحيــاة للصــف �لّســادس �ل�أساســي فــي �إطــار مشــروع تطويــر مناهــج �لعلــوم و�لحيــاة �لهــادف   فــي هــذ� �ل�إ

�إلــى �إحــد�ث تطويــر نوعــيٍّ فــي تعليــم �لعلــوم و�لحيــاة، وتعلـّـم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور و�كتســاب مــا تتطلبــه مــن مهــار�ت، وبمــا 

يوفـّـر �لضمانــات �لكفيلــة بــاأن يكــون للطالــب �لــدور �لرئيــس �لمحــوريُّ فــي عمليــة �لتعلــم و�لتعليــم.

أّول منهمــا ثــلاث وحــد�ت؛ حملــت   �أمــا عــن �لكتــاب �لــذي بيــن �أيدينــا، فقــد توزّعــت مادتــه علــى فصليــن در�ســيين، حــوى �لجــزء �ل�

أولــى عنــو�ن “�لكائنــات �لحّيــة �لّدقيقــة”، فــي حيــن حملــت �لوحــدة �لثّانيــة عنــو�ن "تركيــب �لمــاّدة وخصائُِصهــا"، وحملــت  �لوحــدة �ل�

�لوحــدة �لثالثــة عنــو�ن "�لحركــة و�لقــّوة" وحرصنــا علــى عــرض �لمحتــوى باأســلوب ســلٍس، وبتنظيــٍم تربــوي فاعــل؛ يعكــس توجهــات 

�لمنهــج وفلســفتُه، ويتمثــل فــي دورة �لتعلــم.

 �شــتمل �لمحتــوى علــى �أنشــطٍة متنوعــِة �لمســتوى َتتَِّســُم باإمكانيــة تنفيــذ �لطلبــة لهــا، مر�ِعَيــًة فــي �لوقــت نفســِه مبــد�أ �لفــروق �لفرديــة 

بينهــم، مــع �ل�هتمــام بتضميــن �لمحتــوى صــور� ورســومات �إيضاحّيــة معّبــرة  تعكــُس طبيعــة �لوحــدة �أو �لــدَّرس، مــع تاأكيــد �لكتــاب 

فــي وحد�تــِه ودروســِه �لمختلفــِة علــى مبــد�أ �لتقويــم �لتكوينــّي، و�لتقويــم �لو�قعــّي.

 وتســتلهم فلســفُة �لكتــاب �أهمّيــة �كتســاب �لطّالــب منهجيــة علميــة فــي �لتفكيــر و�لعمــل، وتنميــة مهار�تــه �لعقليــة و�لعمليــة، ومنهــا: 

ــة، و�لّرســم، وعمــُل �لنمــاذج و�لتجــارب، و�لبحــث، عــلاوة علــى �هتمامهــا بربــط  ــة و�لقــر�ءة �لعلمّي ــر، و�لكتاب ــر�ءة �لّصــور، و�لتعبي ق

�لمعرفــة بو�قــع حيــاة �لطّالــب مــن جهــة، وبالرياضيــات و�لفــن و�لموســيقى و�لدر�مــا و�لرياضــة و�لمهــار�ت �لحياتيــة مــن جهــة �أخــرى، 

لجعــل �لتكامــل حقيقــة و�قعــة، وهدفــا قابــلا للتحقــق.

فريق �لـتّاأليف
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- ما الـكائـنـات الـحّيـة الّدقيقـة؟

ُ
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ولــى
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 الحّية الّدقيقةاأل

ُ
الكائنات
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ــة �لّصــف �لســاّدس �ل�أساســّي بعــد در�ســة هــذه �لوحــدة و�لتفاعــل مــع  ــع مــن طلب ُيتوقّ

�أنشــتطها �أن يكونــو� قادريــن علــى �كتشــاف �أثــر بعــض �أنــو�ع �لكائنــات �لحّيــة �لّدقيقــة 

آتــي: فــي �لحيــاة مــن خــلال تحقيــق  �ل�

�لّربط بين تركيب �لِمْجَهر �لّضوئي )�لمركّب( ووظائف �أجز�ئه عملياً. . ١

�ستخد�م �لِمْجَهر �لّضوئي )�لُمركّب( في فحص شر�ئح جاهزة لبعض . ٢

       �لكائنات �لحّية �لّدقيقة.

َتوضيح �لمقصود بالكائنات �لحّية �لّدقيقة عملياً.. 3

�لتَّعرف �إلى بعض خصائص �لكائنات �لحّية �لّدقيقة عملياً.. ٤

�لُمقارنة بين �أنو�ع �لكائنات �لحّية �لّدقيقة.. 5

�ْستنتاج �أثر �لكائنات �لحّية �لّدقيقة في �لحياة عملياً.. 6

�ْستنتاج �لعو�مل �لمؤثّرة على حياة بعض �لكائنات �لحّية �لّدقيقة و�ستمر�رها عملياً.. ٧

األهـــــــداف
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نشاط )١(: اأجزاُء الِمْجَهر الّضوئي )المرّكب(

آتية: ١.�أْحِضُر بمساعدة معلّمي ِمْجَهر�ً َضوئّياً ُمركّباً و�أَتَعرَُّف �إِلى �أجز�ئِه �لُموّضَحة في �لّصورة �ل�

�لعدسة �لعينّية

ر�ع �لذِّ

�لِمنَضَدة

�ل�سطو�نة

ابطان �لّصغير�ن �لضَّ

قرص تحريك �لعدسات

ابطان �لكبير�ن �لضَّ

�لعدساُت �لّشيئّية

وء( ُع �لضُّ �لُمَكثِّف )ُمَجمِّ

وء َمصَدُر �لضُّ
�لقاعدة

ُمَثبُِّت �لّشريحة

ه
ُ
جزاؤ

َ
ب ( وأ

َّ
وئّي ) الُمرك

ّ
الِمْجَهر الض

رُس  الدَّ
ل وَّ

َ
األ
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ر. 3. عدُد �لعدسات �لّشيئّية في �لمجهر �لّضوئي �لمركّب �أكثر من عدد �لعدسات �لعينّية، �أفسِّ

._______________________________________________________________
أرقاُم �لموجودة على �لعدسات �لّشيئّية و�لعدسة �لعينّية؟ ٤. على ماذ� تدل �ل�

._______________________________________________________________

٢. �أَتفّحُص �لِمْجَهر �لّضوئي )�لُمَركَّب( بمساعدة معلّمي، ثم �أتعاوُن وزميلي في �إكمال �لجدوِل �ل�آتي:

َقم الرَّ
اأجزاُء الِمْجَهر

الّضوئي المرّكب
التّركيُب والَوظيَفة

�لعدسة �لعينّية١

2
قُرُص َتحريك 

�لَعدسات

3
ــن  ــة م ــرص متحــّرك تكــون قريب ــى ق ــتة عل ــة ُمثّبـ ــدة محدب عدســات عدي

�لّشــيء �لمــر�د فحصــه لتكبيــره.

4
ســطح مســتٍو توضــع عليــه �لعّينــة �لمطلــوب تكبيرهــا، توجــد فــي وســطه 

فتحــة لمــرور �لّضــوء يمكــن تحريكــه للاأعلــى و�ل�أســفل.

ُمثّبت �لّشريحة5

�لّضابطان �لكبير�ن6

٧
ضبطهــا  بعــد  بدقّــة  �لعّينــة  لتوضيــح  ُيســتخدمان   صغيــر�ن  عجــلان 

�لكبيرْيــن. �لّضابطْيــِن  باســتخد�م 

٨
قــرص مثّبــت �أســفل �لمنضــدة يســمح بالتّحكّــم بكمّيــة �لّضــوء �لمــاّرة �إلــى 

�لعدسة.

مصدر �لّضوء٩
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نَتـِبـه
َ
أ

ــر  ــدم �ســتخد�م �لِمْجَه ُينصــُح بع
مــكاٍن  فــي  ـب  �لمركَـّ �لّضوئــي 
ُمعــّرٍض ل�أشــّعة �لّشــمس �لقويّــة 
بشــكل مباشــر لِخطورتهــا علــى 

�لعيــن.

ر:
ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

طريقة لِحساب مقد�ر �لتّكبير في �لِمْجَهر 

�لّضوئّي �لمركَّب.

نشاط )2(: استخداُم الِمْجَهر الّضوئّي المركَّب

١.�أحضُر، بمساعدة معلّمي، ِمْجَهر�ً ضوئّياً مركّباً، وشر�ئِح جاهزة لعّينات من كائنات حّية دقيقة.

اأحِمُل الِمجَهر ِبطريَقة 
َصحيَحة.

٢. �أختاُر شريحًة و�أَثّبُتها على �لمنضدِة باستخد�م ُمثّبت �لّشر�ئح.
غرى. لـمــاذ�؟ 3. �أتفحُص �لّشريحة بدء�ً من �لعدسة �لّشيئّية �لصُّ

._______________________________________________________________
٤. ما �سُم �لجزء �لُمستخَدم من �لِمْجَهر لِتوضيح رؤية �لعّينة �لموجودة على �لّشريحة؟ 

._______________________________________________________________



٧

نَتـِبـه
َ
أ

أيــدي وتعقيِمهــا  ُيْنصــُح بغْســِل �ل�
تلافيــاً  �لِمْجَهــر  �ســتخد�ِم  بعــد 
تُســّبب  ملّوثــاٍت  �أّي  ل�نتقــال 

أمــر�ض. �ل�

ــيئّية  ــك �لعدســات و�أســتخدُم �لعدســة �لّش ــرَص تحري ــُر ق 5. �أدي
�لتّاليــة، كيــف �أتاأكّــُد �أن �لعدســة �لّشــيئّية قــد �ســتقّرت فــي 

مكانِهــا �لّصحيــح؟ 

._________________________________________

6. �أقــارُن بيــن مــا شــاهدتُه عنــد �ســتخد�م كلِّ عدســٍة 
مــن �لعدســات �لّشــيئّية �لمختلفة.

___________________________________

___________________________________

.__________________________________

٧. �أرُسُم ما �أشاِهُدُه.

بَحث
َ
أ

ــي  ــن �لحــال�ت �لت ــة �أبحــُث ع ــبكة �لعنكبوتّي ــة �لمدرســة �أو �لّش ــى مكتب بالّرجــوع �إل
تُســتخدُم فيهــا �لعدســة �لّشــيئّية �لكبــرى )�لعدســة �لّزيتّيــة( فــي �لِمْجَهــر �لّضوئــّي 

نجــاز. ــف �ل�إ ــي مل ــه ف ــُظ ب ــر�ً �أحتف ــدُّ تقري ــب، و�أع �لمركَّ



٨

نشاط )١(: كائنات مجهريَّة

* �أَتفّحُص كفَّ يدي بالعين �لُمَجّردة ثم بالعدسة �لُمكّبرة، ماذ� �أشاهد؟

._______________________________________________________________
ــُح خطــو�ت فحــص مخبــري لكــف يــٍد، قامــت بــه �إحــدى  آتــي �لــذي يوضِّ * �أدرُس �لُمخطـّـط �ل�

�لباحثــات ليــِد �ْبِنهــا بعــد عودتــه مــن �للّعــب مــع �أصدقائـِـه، ثــم �أجيــب.

 الكائناِت الحّيِة الّدقيقة
ُ

تصنيف
رُس  الدَّ
اني

ّ
الـث

طبق بتري يحتوي على وسط غذ�ئي

�لطَّبق د�خل �لحاضنة

�ليد تُلامُس �لطَّبق

�لطَّبق بعد �أسبوع

َفحُص عيَِّنة من �لكائنات �لحّية �لموجودة على طبق بتري تحَت �لمجهر

١

3

2

4

5
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�أو  زجاجــّي  وعــاء  بتــري:  طبــق 
بلاســتيكي ُمســطّح، د�ئــرّي �لّشــكل ولــه 
مناســباً  غطــاء، يحــوي وســطاً غذ�ئّيــاً 
لُنُمــّو وتكاثــر �لخلايــا عنــد زر�عِتهــا، ولــه 
�ســتخد�ِمه. مختلفــة حســب  �أحجــاٌم 

�أطبــاق  بــه  تُحفــظ  جهــاز  الحاِضنــة: 
بعّينــات  زر�عتهــا  تّمــت  �لتــي  بتــري 
�لّدقيقــة  �لحّيــة  �لكائنــات  مــن  مختلفــة 
ــن  ــر بتاأمي ــّو و�لتّكاث ــى �لُنُم لمســاعدتها عل

لهــا.   �لمناِســبة  �لحــر�رة  درجــة 

          مفيدة
ٌ
معلومة ١. ما �لماّدة �لموجودة في "طبق بتري"؟ ما �أهّميُتها؟

______________________________________

._____________________________________
٢. لماذ� ُوِضع �لطّبق في �لحاضنة بعد ُملامسِة كّف 

�ليد له؟

______________________________________

._____________________________________
3. ما �لتّغير�ت �لتي طر�أت على طبق بتري في �لّشكل 

رقم )٤( ؟

______________________________________

 ._____________________________________

٤. ما �لعو�مُل )�لّشروط( �لتي توفرْت لنمو �لكائناِت �لحّية على طبق بترّي؟

._______________________________________________________________
ر. 5. تّمت رؤية هذه �لكائنات �لحّية �لّدقيقة بعَد وضِعها في �لحاضنة، ولم يتّم رؤيُتها قبل ذلك، �أفسِّ

._______________________________________________________________
6. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للكائنات �لحّية �لّدقيقة: 

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

بَحث
َ
أ

توجــد كائنــات حّيــة دقيقــة ل� يمكــن رؤيُتهــا بالِمْجَهــر �لّضوئــّي �لمركـّـب، بالّرجــوع 
�إلــى مكتبــة �لمدرســة �أو �لّشــبكة �لعنكبوتّيــة �أبحــُث، كيــف تمكّــَن �لعلمــاُء مــن 

مشــاهدتِها ودر�ســِتها؟
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نشاط )2(: عتبُة الحياة

آتي و�أجيب: * �أقر�أ �لنَّص �ل�

كُروي
فيروس جدري �لماء

كُروي
فيروس �إنفلونز� �لطّيور

لولبي �سطو�ني
فيروس تبرقش �لتّبغ

ُمَذنَّب
فيروس �آكل �لبكتيريا

تُعــُد �لفيروســات دقائــق "ل� خلويـّـة" فهــي ل� تُبــدي نشــاطاً حيويـّـاً �إل� �إذ� كانــت د�خــل خلايــا 
ــا  ــة، تتطفــل عليهــا وتتكاثــر د�خلهــا، وهــي متخّصصــة فــي مهاجمِتهــا للخلاي �لكائنــات �لحّي
حيــث �إن كلَّ فيــروس يتطفــل علــى نــوٍع محــّدٍد مــن �لخلايــا. وتظهــر هــذه �لفيروســات تحــت 

لكترونــي باأشــكال مختلفــة، بعــد تكبيرهــا ملاييــن �لمــر�ت، منهــا: �لمْجَهــر �ل�إ

ــع �أكثــر مــن ١٠٠٠٠٠  فيــروس  َتَجمُّ
يــو�زي علامــة �لتّرقيــم �لنّقطــة ).( 
�إل�  مشــاهدتها  يمكــن  ل�  ولذلــك 
بِاســتخد�م مجهــر �إلكترونــّي متطــّور.

          مفيدة
ٌ
معلومة

١. يصف �لعلماُء �لفيروسات باأنها "عتبة �لحياة"، لماذ�؟

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

٢. �أكتب �أمثلة على �أمر�ٍض تسّبُبها �لفيروسات لكلٍّ من:

نسان ______________________________. - �ل�إ

- �لنّبــات ______________________________.

- �لحيو�ن ______________________________.
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بَحث
َ
أ

ــر�ً موجــز�ً  ــي تقري ــة �أعــدُّ وزملائ ــبكة �لعنكبوتّي ــة �لمدرســة �أو �لّش ــى مكتب بالّرجــوع �إل
ــن:  آتيي ــن �ل� حــول �أحــد �لموضوعي

.)Virus( ١. نبذة عن تاريخ �كتشاف �لفيروسات وسبب تسميتها بـ
ــة  ــة �لُمختلفــة، وكيفي ــات �لحّي أمــر�ض للكائن ــة �أخــرى لفيروســات تُســّبب �ل� ٢. �أمثل

�لوقايــة منهــا.
نجاز.     ونحتفظ به في ملف �ل�إ

التّركيب العام للفيروسات 
َتَتَكــّون معظــم �لفيروســات مــن مــاّدة 
ور�ثّيــة ُمحاطــٍة بغطــاٍء بروتينــّي، وقــد 
خارجــّي  بغــلاٍف  بعضهــا  تُحــاط 
و�لبروتينــات  هــون  �لدُّ مــن  ُمَكــّوٍن 

و�لكربوهيــدر�ت.

          مفيدة
ٌ
معلومة

3. �لفيروس �لُمَسّبب لمرض �لّرشح ل� ُيسّبب مرض شلل 
�ل�أطفال، لماذ�؟

______________________________________

 .______________________________________
٤. هل يمكن رؤية �لفيروسات بِاستخد�م �لِمْجَهر �لّضوئي 

)�لمركّب( لماذ�؟

 .______________________________________
5. من �أشكال �لفيروسات: 

____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 

6. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للفيروسات:

______________________________________

 .______________________________________

�لماّدة �لور�ثّية

غلاف بروتيني
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آتية  �أَصِمُم، بالتّعاون مع زملائي في �لمجموعة، نموذجاً ل�أحِد �لفيروسات �ل�
باستخد�م خامات مختلفة من �لبيئة. 

مشروع:

نشاط )3(: حياة في قطرة ماء

١. �أستخدُم، بمساعدة معلّمي، �لِمْجَهر �لّضوئّي لفحص شريحة جاهزة لقطرة ماٍء من بركة  
ر�كدة لفترة طويلة.

٢. �أضُع �لّشريحة في مكانِها �لمناِسب على منضدة �لِمْجَهر.
3. �أفحُص �لعّينة تحت �لِمْجَهر باستخد�م �لعدسة �لّشيئّية �لّصغرى �أول�ً ثم �ل�أكبر فال�أكبر، 

و�أل�حُظ ما تحويه من كائنات حّية دقيقة.

ماّدة ور�ثّيةماّدة ور�ثّيةماّدة ور�ثّيةماّدة ور�ثّية

غلاف
بروتيني

غلاف
بروتيني



١3

�لكائنــات  عّينــات  بعــض  تظهــر 
�لحّيــة باألــو�ٍن مختلفــة وذلــك بســبب 
ــة  ــات خاّص ــاء صبغ ــتخد�م �لعلم �س
�لِمْجَهــر  �لعّينــات تحــت  لِتوضيــح 

در�ســِتها. وتســهيل 

          مفيدة
ٌ
معلومة

٤. �أرسُم بعضاً من �لكائنات �لحّية �لّدقيقة �لتي �أشاهُدها في �لّشريحة.

آتـيـة، بـوضـع  5. �أقارُن بين ما شاهدتُه في �لّشريحة مع �لّصور �لمجهـريّـة لـلـكـائـنـات �لـحـّيـة �ل�
�إشارة )✔( �أسفل ما شاهدته. 

يوجلينا _____.

�أميبيا _____.

بكتيريا خضر�ء ُمزَرقَّة _____.

بكتيريا _____.

طحالب _____.

بر�ميسيوم _____.
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6. ما �أوجه �لّشبه و�ل�ختلاف بين �لكائنات �لحّية �لتي شاهدتّها تحت �لِمْجَهر؟

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

أستنتُج أّن: 

�لكائنات �لحّية �لّدقيقة _______________ لذلك يصعُب در�ستها.

آتية: * لتسهيل در�سة �لكائنات �لحّية �لّدقيقة صنّفها �لعلماُء كما في �لخريطة �لمفاهيمّية �ل�

* �أدرُس �لخريطة �لمفاهيمّية �أعلاه و�أكتُب نّصاً علمّياً يعبُِّر عن تصنيف �لكائنات �لحّية �لّدقيقة:

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

قيقة �لكائناُت �لحيَّة �لدَّ
تقســـم   �إلــــــــى

و

و

و و
�لطّلائعّيات �لبد�ئّيات

تقسم   �إلىمثـــــل

تقسم   �إلى
أولّيات�لبكتيريا �لطّحالب�ل�

بكتيريا 
خضر�ء 
ُمزَرقَّة

بكتيريا 
حقيقية

�لفطريّات



١5

نشاط )4(: البدائّيات )البكتيريا(

لكتروني. آتية لبعض �أشكال �لبكتيريا كما تظهر تحت �لِمْجَهر �ل�إ * �أَتاأّمُل �لّصور �ل�

بكتيريا كُرويّةبكتيريا ُعَصويّة بكتيريا كُرويّة ُسبَِّحّيةبكتيريا حلزونّية
)خضر�ء ُمزَرقَّة(

ُر سبب تسمية هذه �لكائنات �لحّية بالبد�ئّيات. ١. �أفسِّ

_____________________________________________________________   

٢. من �أشكاِل �لبكتيريا ______________ و ______________ و ______________

ــع  ــا تســتطيع تصني ــا �ل�أخــرى باأنه ــو�ع �لبكتيري ــن �أن ــة ع ــا �لخضــر�ء �لمزرقّ ــُف �لبكتيري 3. تختل

ــر. ــا بنفســها، �أفسِّ غذ�ئِه

_____________________________________________________________    

ر. ٤. تتو�جُد �لبكتيريا باأنو�عها �لُمختلفة في كلِّ مكان. �أفسِّ

_____________________________________________________________    

5. �أكُتُب بِلَُغتي تعريفاً للبد�ئّيات: 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   
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نشاط )5(: الّطلائعّيات

اأول�ً: ال�أولّيات
آتية و�أجيب: أولّيات في �لّصور �ل� * �أقر�أ �أسماء �ل�

آتية:  ١. �أكتُب وسيلة �لحركة لكلٍّ من �لكائنات �لحّية �لّدقيقة �ل�

�لتريبانوسوما:____________________________.

�لبر�ميسيـوم:____________________________.

أمــيــبـــــا:____________________________. �ل�

 ٢. �لبلازموديوم ل� يمتلك وسيلة للحركة، ما �لطّريقة �لتي يتحّرك بوساطتها؟ 

._____________________________________________________________   

أولّياُت جميُعها �إلى وسٍط سائل لِتعيش فيه، لماذ�؟   3. تحتاج �ل�

._____________________________________________________________   

أولّيات.  ٤. �أفّسُر سبب تسمية هذه �لكائنات �لحّية بال�

._____________________________________________________________   

5. �أكتب بِلَُغتي تعريفاً للاأولّيات:

______________________________________________________________  

._____________________________________________________________  

بلازموديومبر�ميسيومتريبانوسوما �أميبا
�أهد�ب سوط

�أقد�م كاذبة



١٧

سور عكّا

ثانيًا: الّطحالب

شــارك طلبــة �لّصــف �لّســادس فــي رحلــٍة �إلــى مدينــة عــكّا �لســاحلّية، ل�حظــو� �نتشــار طبقــة 
ــة و�لمناطــق �لمنخفضــة مــن ســور عــكّا �لمغمــورة فــي �لمــاء،  خــور �لبحريّ خضــر�ء علــى �لصُّ
ــٌة دقيقــُة  ــاٌت حّي ــم: �إِنَّهــا كائن ــه: مــا هــذه �لطّبقــة �لخضــر�ء؟ �أجــاَب �لمعل ــٌر معلّم وســاأل مني
تُســّمى �لطّحالــب �لخضــر�ء. هّيــا ناأخــُذ عّينــة منهــا ونفحُصهــا عنــد عودتِنــا باســتخد�م �لِمْجَهــر 

فــي مختبــر �لمدرســة.
بعد فحص منير وزملائِه لعينة �لطّحالب تمت مشاهدة �أنو�ع عديدة من �لطّحالب، منها:

كلاميدوموناس

سبيروجير�

باندورينا



١٨

بَحث
َ
أ

ــف بعــض  ــُر ســبب تصني ــة �أفّس ــبكة �لعنكبوتّي ــة �لمدرســة �أو �لّش ــى مكتب بالّرجــوع �إل
ــة. ــب ضمــن �لمملكــة �لنّباتّي �لُعلمــاء ســابقاً �لطّحال

جولة علمّية:
�أنظِّــُم وزملائــي مــع معلّمــي جولــًة لمنطقــة قريبــة مــن مدرســتي تكثــُر فيهــا �لطّحالــب، 

نجــاز. ثــم �أعــدُّ تقريــر�ً حــول �لجولــة و�أحتفــُظ بــه فــي ملــف �ل�إ

١. �أقاِرُن بين ُطْحلُب �لكلاميدوموناس وُطْحلُب �لسبيروجير� من حيث عدد �لخلايا.

._____________________________________________________________   

٢. معظم �لطّحالب لونُها �أخضر. �أفّسر. 

._____________________________________________________________   

3. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للطّحالب:

______________________________________________________________  

._____________________________________________________________  



١٩

نشاط )6(: الفطرّيات

آتية و�أجيب:  * �أَتاأّمُل مجموعات �لّصور �ل�

 ١. ما �لمشترك بين �لّصور �لّسابَقة؟

._____________________________________________________________   

٢. هل هي متشابهة من حيث عدد �لخلايا؟ �أفّسر. 

._____________________________________________________________   

ِفطُر َعَفن �لُخبز

ِفطُر عفن
�لخضرو�ت 

و�لفو�كه

ِفطُر
عيش �لغر�ب
غير �لّسام

ِفطُر �لَخميَرة

الفطرّيات

كيس بوغي

�أبو�غ

خيط فطري

�أشباه جذور
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بَحث
َ
أ

بالّرجــوع �إلــى مكتبــة �لمدرســة �أو �لّشــبكة �لعنكبوتّيــة �أبحــُث حــول �هتمــام فلســطين 
آونــة �ل�أخيــرة بزر�عــة فطــر عيــش �لغــر�ب كجــزٍء مــن مقاطعــة بضائــع �ل�حتــلال.  فــي �ل�

ذ�عــة �لمدرســّية. �أكتــُب تقريــر�ً و�أقــر�أُه �أمــام زملائــي فــي �ل�إ

 3. �أين تعيش �لفطريّات؟ _____________________________________________.

نة من �لُخبز و�أَتفّحُصها بالعدسة �لُمكّبرة، و�أصُف ما �أشاهد.  ٤. �أْحِضُر قطعًة ُمتعفِّ

______________________________________________________________   

._____________________________________________________________   

6. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للفطريّات:

_____________________________________

.____________________________________

5. �أرسُم ما شاهدته باستخد�م �لعدسة و�أحّدُد �ل�أجز�َء 
على �لّرسم:

ذ�تّيــة  غيــر  حّيــة  كائنــات  �لفطريّــات 
�لتّغذيــة وتتغــّذى بطــرق مختلفــة، منهــا:
علــى  غذ�ئهــا  فــي  تعتمــد  الترّمــم: 
ــا. ــد موته ــة �ل�أخــرى بع ــات �لحّي �لكائن
التّطفــل: تتغــّذى علــى كائنــات حّيــة 
�أخــرى وهــي علــى قيــد �لحيــاة وتُســبب 

ــا �لمــرض �أو �لمــوت. له
ــن  ــل مــع كائ ــش وتتكاف ــل: تتعاي التّكاف
منهمــا  كّل  يــزّود  حيــث  �آخــر  حــي 

ليعيــش. تنقصــه  �لتــي  بالمــو�د 

          مفيدة
ٌ
معلومة

نَتـِبـه
َ
أ

ُينَصــُح  بعــدم تنــاول �لجــزء �لّســليم مــن 
�لخضــرو�ت و�لفو�كــة �لُمَتَعّفنــة، بــل 
يجــب �لتّخلــص مــن �لثّمــرة جميِعهــا.
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نشاط )١(: نحَو ِجسٍم َسليم

أمــر�ض بطــرق طبيعّيــة  ونلجــاأ �إلــى �لتّطعيــم لتعزيــز هــذه  * يمتلــك جســمي �لقــدرة علــى مقاومــة �ل�
�لقــدرة، �أحِضــُر بطاقــَة �لتّطعيــم �لخاّصــة بــي، �أَتفّحُصهــا و�أجيــب:

أثُر الكائناِت الحّية الّدقيقة في الحياة
رُس  الدَّ
الث

ّ
الـث

١. توفُِّر وز�رة �لّصحة �لفلسطينّية بطاقَة تطعيٍم لكّل فرد في �لمجتمع، لِماذ�؟

._____________________________________________________________   

٢. �أكتُب ثلاثة �أسماء ل�أمر�ض َوَرَدت في �لِبطاقة.

   ___________________ و ___________________ و ___________________ 

3. هل �أصْبَت يوماً بمرٍض ما ؟ �أْكُتب �سم �لمرض.

._____________________________________________________________  
صابــِة بالمــرض. �أصــف �لخلــل �لــذي  ٤. يحــدُث خلــٌل فــي وظيفــة �أحــد �أجــز�ِء �لجســم عنــد �ل�إ

�أصْبــُت بــه خــلال مرضــي.

._____________________________________________________________   
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المناعة: قُْدرة �لجسم على مقاومة 
عليها  و�لقضاء  �ل�أمر�ض  ُمَسّببات 
باأعضائِه  خلٍل  �إحد�ِث  من  ومنِعها 
نوعْين:  �إلى  وتنقسُم  وخلاياه، 
و�لمناعة  )�لخلقية(  �لفطرية  �لمناعة 

�لمكتسبة.
نسان  �ل�إ جسم  �إكساب  التّطعيم: 
�ل�أمر�ض  ُمَسّببات  ضد  مناعة 
و�لتّطعيم  لمساعدتِه على مقاومتها، 
نوعان هما: اللّقاحات وال�أمصال.

          مفيدة
ٌ
معلومة

بَحث
َ
أ

ــن  ــرق بي ــول �لف ــة �أبحــُث ح ــبكة �لعنكبوتّي ــة �أو �لش ــة �لمدرس ــى مكتب ــوع �إل بالّرج
نجــاز. ــف �ل�إ ــي مل ــه ف ــُظ ب ــر�ً �أحتف ــدُّ تقري �للّقاحــات و�ل�أمصــال و�أع

نسان فقط؟ أمر�َض لِلاإ هل تسّبب �لكائناُت �لحّية �لّدقيقة �ل�
ساَءل

َ
ت

َ
أ

حوار جماعي:

نسان؟ أمر�ِض للاإ 5. ما ُمَسّبباُت �ل�

________________________________________________________________

._____________________________________________________________

6. �أناقُش زملائي: ما �لمرض؟ و�أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للمرض.

_____________________________________

_____________________________________

.____________________________________

ــي  ــز �لّصّح ــب �لمرك ــي طبي ــتضيُف وزملائ �أس
ِث عــن بعــض  �لقريــب مــن مدرســتي للتحــدُّ
�لحّيــة  �لكائنــات  تســبُبها  �لتــي  أمــر�ِض  �ل�
ــة �لمحافظــة علــى �لغــذ�ء مــن  �لّدقيقــة، و�أهمّي

�لتّلــّوث �أو �لتّلــف.
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نشاط )2(: اأثُر الفيروساِت في الحياة

آتية لفيروسات تصيُب �لكائنات �لحّية: * �أَتاأّمُل �لّصوَر �ل�

فيروس
�لَجَدري

فيروس 
َتبرقُش
�لَبندورة

فيروس
شلل

�ل�أطفال

فيروس
َتَبرقُش
�لَبطاطا

فيروسات 
تُصيُب 
نسان ال�إ

فيروسات 
تُصيُب 
النّباتات
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ناِقش
ُ
ر وأ

ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

أمــر�ض �لفيروســية فــي �لنّباتــات و�لحيو�نــات خســارة �قتصاديّــة  يســبب �نتشــار �ل�
ــر. لبلــدي. �أفسِّ

فيروس 
�لُحّمى

 �لَقلاعيَّة

فيروس 
�أنفلونز� 
�لطّيور

فيروسات 
تُصيُب 
الحيوانات

- ما �أثُر �لفيروساِت على �لكائنات �لحّية؟

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

._____________________________________________________________  

بَحث
َ
أ

�لفيروســات  �أبحــُث عــن  �لعنكبوتّيــة  �لّشــبكة  �أو  �إلــى مكتبــة �لمدرســة  بالّرجــوع 
نجــاز. �لّصديقــة. و�أكتــُب تقريــر�ً �أناقُشــه �أمــام طلبــة �لّصــف و�أحتفــظ بــه فــي ملــف �ل�إ
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نشاط )3(: اأثُر البدائّيات )البكتيريا( في الحياة

آتية و�أناِقُشها مع زملائي في �لمجموعة: * �أَتاأّمُل �لّصوَر �ل�

اأثر
البدائّيات

في 
الحياة

نَتـِبـه
َ
أ

ُينصــح بعــدم �ل�قتــر�ب مــن جثــث 
�لحيو�نــات �لمتحلّلــة �لتــي نشــاهُدها 
ــا تســّبب  أنه ــور و�لقطــط ل� ــل �لطّي مث
نســان،  �نتقــال بعــض �ل�أمر�ض �إلى �ل�إ
ــة  ــات �لميت ــن �لحيو�ن مــع ضــرورة دف

ــوث. ــة مــن �لتل ــى �لبيئ حفاظــاً عل
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ناِقش
ُ
ر وأ

ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

أّي منتــٍج غذ�ئــّي نشــتريه مــن �لمحــّلات  نتــاج وتاريــخ �ل�نتهــاء ل� نهتــم بقــر�ءة تاريــخ �ل�إ
ــة، هــل هنــاك علامــات �أخــرى تــدل علــى فســاد �لمنتجــات �لغذ�ئّيــة؟ �لتّجاريّ

بَحث
َ
أ

آتيــة ِونُعــدُّ تقريــر�ً نُثّبُتــه فــي مجلــة  �أختــاُر وزملائــي فــي �لمجموعــة �إحــدى �لقضايــا �ل�
�لّصــف.

 ١.  يســتخدُم �لعلمــاء بعــض �أنــو�ع �لبكتيريــا لِلمســاعدة فــي �لتّخلـّـص مــن بقــع �لنّفــط 

�لمتســّرب مــن ناقــلات �لبتــرول فــي مســاحات و�ســعة مــن �لبحــار و�لمحيطــات.
 ٢.  للكائنــات �لحيــة �لّدقيقــة دوٌر �أساســيٌّ فــي تحلــل �لجثــث وبقايــا �لكائنــات �لحّيــة 

بعد موتِها. 
3. دوُر �لبكتيريا في معالجِة �لمياه �لعادمة.

صاً حول �أثر �لبكتيريا في �لحياة:  ١. �أكتُب بِلَُغتي ُملخَّ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
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نشاط )4(: اأثر الّطلائعّيات في الحياة

* ال�أولّيات:
أولّيات، �أقر�أ و�أجيب: آتية حول �ل� صّمم طلبة �لّصّف �لّسادس �لمجلّة �لعلمّية �ل�

مرض الملاريا:
ــات  أّولّي مــرض يســّببه نــوع مــن �ل�
يســمى �لبلازموديــوم، مــن �أعر�ضه 
شــعور �لمصــاب بالبــرد و�لّصــد�ع 
ــّرق  ــاع درجــة �لحــر�رة و�لتع و�رتف
ــذ�  ــل ه ــّدم، ينتق ــر �ل ــز�رة، وفق بغ
عــن  نســان  �ل�إ دم  �إلــى  �لطّفيــل 
أنوفيلس(. طريــق �أنثــى بعوضــة ) �ل�

  

 بعوضة اأنوفيلس     بلازموديوم

مرض الزّحار ال�أميبي:
أميبــا تســمى" �ل�نتاميبــا  مــرض يســّببه  نــوع مــن �ل�
ســهال، و�ألــم شــديد  هيســتوليتيكا"، مــن �أعر�ضــه �ل�إ
عنــد �لتّبــّرز، وَضعــف عــام فــي �لجســم، ينتقــل 

ــق �لخضــرو�ت نســان عــن طري للاإ
و�لفو�كه و�لمياه �لملّوثة، ليصـــــل

نسان. أمعــاء �لدقيقة للاإ ويستقر في �ل�

يوجــد فــي البيئــة اأكثــر مــن  3٠,٠٠٠ نــوع مــن 
ال�أولّيــات تنتشــر فــي ال�أماكــن الرّطبــة مثــل مياه 
البحــار اأو الميــاه العذبــة اإضافــة للتّربــة الرّطبــة، 
جســم  داخــل  فــي  تعيــش  اأولّيــاٌت  وهنــاك 

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

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

ــرّي. ــِب الحجــِر الجي ــي تركي ــا ف تدخــل بقاياه

اإنتاميبا
هستوليتيكا
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أولّيات؟  ١.  �أين تعيش �ل�

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________
٢. �أْكِمُل �لجدوَل �ل�آتي: 

ر. أّولّياُت ضاّرة، �أفسِّ 3. ُمعَظم �ل�

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________
أّولّيات لمهاجمة �أجسام �لكائنات �لحّية و�لتّطّفل عليها؟ ٤. ما �لّسبب �لذي يدفع �ل�

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________
أّولّيات. 5. �أقترُح طرقاً للوقاية من �ل�أمر�ض �لتي تسّببها �ل�

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

�سُم �لمرض

�لملاريا

أميبي �لزُّحار �ل�

�أعر�ُض �لَمرض�لُمَتَسبِّب
طريقة �ل�نتقال 

نسان �إلى �ل�إ
�لخلايا

�لتي يهاجمها
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* الّطحالب:
تصّفَحت ُيمَنى �لّشبكة �لعنكبوتّية بحًثا عن معلومات حول �أثر �لطّحالب في �لحياة فوجدت �ل�آتي:

َتصنيُع �أدوَيٍة َومر�ِهم

ِس �ل�أسنان �لوقايُة من َتَسوُّ

َوَسط ِغذ�ئي في �أطباق بتري

َتصنيُع َبعِض �ل�أطِعَمة

�نات �لمياه ث َخزَّ َتَلوُّ

ُم وموت بعض �ل�أسماك تَسمُّ

�أَثُر �لطَّحالِب في �لَحياة
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�لميــاه  خّز�نــات  بفحــص  ينصــح 
فــي �لمــد�رس و�لمنــازل وتعقيمهــا 
بشــكل د�ئــم منعــاً لتر�كــم �لطّحالــب 
ــا. ــى صّحِتن فيهــا وذلــك حفاظــاً عل

          مفيدة
ٌ
معلومة

ألو�ن  نهــر "كانــو كريســتالز" فــي كولومبيــا ويدعــى "نهــر �ل�
�لخمســة �أو قــوس قــزح �لّســائل" ينخفــض مســتوى �لميــاه 
فيــه  خــلال شــهور �أيلــول، وتشــرين �ل�أول، وتشــرين 
�لثّانــي، فتســقط �أشــعة �لّشــمس وتعمــل علــى تدفئــة 
�لطّحالــب �لتــي تعيــش فــي قــاع �لنّهــر ممــا يســمح لهــا 

ــو�ن مختلفــة.  ــر وتظهــر باأل ــّو �لهائــل فتكب بالُنُم

بَحث
َ
أ

�لّشــبكة  �أو  �لمدرســة  مكتبــة  �إلــى  بالّرجــوع 
�لعلمــاء يعتبــُر  لمــاذ�  �أبحــُث،  �لعنكبوتّيــة، 

"�لسبيرولينا" ُمنقذ �لعالم من �لجوع.

 ١. �أساعُد ُيمنى في تحديد بعض فو�ئد �لطّحالب.

______________________________________

._____________________________________
 ٢. هل وجدت ُيمنى معلومات عن مضار للطّحالب؟ 

�أذكُرها.

______________________________________

._____________________________________
 3. تظهر �لطّحالب باألو�ن مختلفة، لماذ�؟

._______________________________________________________________
٤. تُعُد �لطّحالب من �لُمنِتجات، �أفّسر.

 ._______________________________________________________________
أنهار. * تابعت يمنى تصّفحها للّشبكة �لعنكبوتّية فاأدهشها موضوع حول نُُمّو �لطّحالب في �أحد �ل�

5.هّيا نساعد يمنى في �لتَّعرُِّف �إلى �لعو�مل �لتي تساعُد �لطّحالب على �لنُّمو.

._______________________________________________________________
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ِفطُر �لبنسيليوم

ِفطُر
عيش �لغر�ب

ِفطُر
مرض صد�أ �لَقمح

ِفطُر
�لخميرة

ِفطُر مرض �لقدم �لّرياضّي

نشاط )5(: اأَثُر الِفطرّيات في الَحياة

آتية و�أجيب: * �أَتاأّمُل �لّصوَر �ل�
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بَحث
َ
أ

ــة، �أبحــُث عــن قّصــة �كتشــاف  بالّرجــوع �إلــى مكتبــة �لمدرســة �أو �لّشــبكة �لعنكبوتّي
نجــاز.   دو�ء �لبنســلين مــن فطــر �لبنســيليوم، و�أحتفــظ بــه فــي ملــف �ل�إ

١. �أْكِمُل �لُمخطط �ل�آتي: 

اأَثُر الِفطِرّيات في الَحياة

اأَثــٌر ضــار

اأَثــٌر نـافِـع

 ٢. �أكّوُن ثلاَث ُجمٍل مفيدة تُعّبُر عن �لُمخطّط �لّسابق.

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________
3. بينما كان جهاد في رحلة كشفّية شاهد بعض �لفطريّات تحت �ل�أشجار، نصَحْتُه معلّمته 

بعدِم �أْكِلها، لِماذ�؟

__________________________________________

__________________________________________

._________________________________________

و

و مثل

مثل

و

و
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نشاط )6(: اأكتشف اأثر الَخميرة

آتية: * �أحضُر ومعلّمي �ل�أدو�ت �ل�

ِوعاءماٌء د�فئَطحين
عدد )٢(

َخميَرةُسكَّر

كر،  أّوِل كوباً من �لطّحين مع ملعقة صغيرة من �لخميرة و�لـقلــيـل من �لسُّ  ١.  �أضُع في �لوعاء �ل�

ِثم �أعجنه بالماء �لّد�فئ.

كر، دون �إضافة �لخميرة.  ٢.  �أضُع في �لوعاء �لثّاني كوباً من �لطّحين، و�أضيف �إليه قليلاً من �لسُّ

 3.  �أترُك �لوعاءين في مكاٍن د�فٍئ لمدة ساعة و�أر�قُب ما يحدث للعجين في كّل وعاء.

 ٤.  �أيُّ �لوعاءيِن تغّير فيه حجم �لعجين؟ لماذ�؟

._______________________________________________________________

 5.  �أحّدُد �لعو�مل �لتي ساعدت فطر �لخميرة على �لنُّمو.

._______________________________________________________________

 6.  ما �أثُر فطر �لخميرة في �لحياة؟

._______________________________________________________________



34

 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

جابة الّصحيحة في كلِّ فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأختاُر رمَز ال�إ

١. ما �لجزء �لذي يتحكّم في كمّية �لّضوء �لموّجه للّشريحة في �لمجهر �لّضوئي �لمركّب؟

    �أ. �لّضابطان �لكبير�ن.     ب. �لمكثّف.     جـ. �ل�سطو�نة.     د. مصدر �لضوء.

آتية تَُعّد َعو�مَل �أساسّية لنمّو �لكائنات �لحّية في طبق بتري �لموجود في �لحاضنة؟ ٢. �أّي �ل�

    �أ. �لغذ�ء و�لّرطوبة.     ب. �لغذ�ء و�لحر�رة.     جـ. �لغذ�ء و�لّضوء.     د. �لحر�رة و�لماء.

آتية تمثِّل �لبد�ئّيات؟ 3. �أّي مجموعات �لكائنات �لحّية �ل�

أّولّيات.  أّولّيات و�لبكتيريا.                                ب. �لفيروسات و�ل�     �أ. �ل�

    جـ. �لبكتيريا و�لبكتيريا �لخضر�ء �لُمْزرقّة.               د. �لبكتيريا و�لفطريّات.

 

٤. ما �لّصفة �لعاّمة �لتي تشترك بها �لبد�ئيات جميعها؟

    �أ. وحيدة �لخلية.      ب. متعددة �لخلايا.     جـ. نافعة د�ئماً.     د. ذ�تية �لتّغذية.

آتية يتحرك بال�نزل�ق؟ 5. �أّي �لكائنات �لحّية �ل�

أميبا.             ب. �لبلازموديوم.        جـ. �لبر�ميسيوم.      د. �ليوجلينا.     �أ. �ل�

6. بماذ� تشترك �لفطريّات جميعها؟

    �أ. وحيدة �لخلية.     ب. متعّددة �لخلايا.     جـ. نافعة د�ئماً.     د. غير ذ�تية �لتّغذية.
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الّسؤال الثّاني: اأكتُب المقصود بكلٍّ من المفاهيم العلمّية ال�آتية:

 ١. �لكائنات �لحّية �لّدقيقة:

 ._______________________________________________________________

 ٢. �لفيروسات:

._______________________________________________________________

أّولّيات:  3. �ل�

._______________________________________________________________

 ٤.�لمناعة:

._______________________________________________________________

 5. �لمرض:

 ._______________________________________________________________

آتية تَُعدُّ من �لطّحالب؟ ٧. �أّي �لكائنات �لحّية �ل�

    �أ. �لكلاميدوموناس.     ب. �ليوجلينا.     جـ. �لبر�ميسيوم.     د. �لتريبانوسوما.

٨. ما �لكائنات �لحّية �لتي يمكن �أن تُصاب بمرض �لُحّمى �لقلاعّية؟

أبقار.        د. �لبكتيريا.     �أ.�لطّيور.           ب. �لخيول.             جـ. �ل�

 

نسان؟ ٩. ما �لطفيل �لُمَسّبب لمرض �لملاريا للاإ

أنوفيلّس. أميبا.       جـ.  �لبر�ميسيوم.         د. بعوضة �ل�     �أ.�لبلازموديوم.     ب. �ل�

آتية تسّببه �لفطريّات؟ ١٠. �أّي �ل�أمر�ض �ل�

     �أ. تبرقش �لبطاطا.    ب.صد�أ �لقمح.     جـ. تسّوس �ل�أسنان.     د. �نفلونز� �لطّيور.
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جابة الخطاأ في كل مما ياأتي: ُح ال�إ الّسؤال الثّالث: اأجيُب بـ ) نعم ( اأو ) ل� ( ثم اأصحِّ

 ١. ) ______ ( �لكائنات �لحّية �لّدقيقة جميُعها وحيدة �لخلية.

._______________________________________________________________

 ٢. ) ______ ( يهاجم �لفيروس �لو�حد �أنو�عاً مختلفة من خلايا �لكائنات �لحّية.

._______________________________________________________________

أميبا حركة �نزل�قّية.  3. ) ______ ( تتحرك �ل�

._______________________________________________________________

٤.) ______ ( تقوم جميع �لبد�ئّياُت بُصنع غذ�ئِها بنفِسها.

  ._______________________________________________________________

 5. ) ______ ( من �لعو�مل �لُمؤثّرة على نُُمّو �لطّحالب �لّرطوبة وضوء �لّشمس.

._______________________________________________________________

الّســؤال الّرابــع: فــي اأحــد اأّيــام الّصيــف انقطــع التّيــار الكهربائــي لمــّدة يوميــن، فقامــت 

اأّمــي بالتّخلّــص مــن ال�أطعمــة العديــدة الموجــودة فــي الثّلاجــة، اأفّســُر ذلــك.  

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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الّســؤال الّســادس: تــم اكتشــاُف نــوٍع جديــد مــن الكائنــات الحّيــة الّدقيقــة، وعنــد دراســة 

صفاتــه وتركيبــه لوِحــَظ اأنــه يمتلــك خلايــا حقيقّيــة الُنــوى ويســتطيع تصنيع غذائه بنفســه، 

ــر.   ِبراأيــك ل�أّي مجموعــة مــن الكائنــات الحّيــة ينتمــي هــذا الكائــن الحــّي؟ اأفسِّ

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

._______________________________________________________________

الّسؤال الخامس: اأْكِمُل الُمخطط ال�آتي:

و

و

ووو

و

و

تصنّف   �إلى

تصنّف   �إلى

منهاتنقسم   �إلى

قـيـَقة الكائِناُت الـَحــّيــِة الدَّ

الفطرّياتالبدائّيات

بكتيريا 
خضراء 
ُمْزَرقَّة

طحالب

انزل�قّيُة 
الَحَرَكة
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الّسؤال الّسابع: اأعلُّل ما ياأتي:

 ١. للطّحالِب دوٌر رئيٌس في �ستمر�ر حياة �لكائنات �لحّية.

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

 ٢. تُعدُّ �لفيروسات حلقة �لوصل بين �لجماد�ت و�لكائنات �لحّية.

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

 3. للكائنات �لحّية �أثر �إيجابي في �لحياة.

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

الّسؤال الثّامن: 

جراء بحٍث حول اإمكانية استخلاص دواء  اأراَد اأحُد الباحثين تربية نوع من الّطحالب ل�إ

لمعالجة اأحد ال�أمراض، ما الّشروط الواجب توفيرها لُنمّو هذا النّوع من الّطحالب؟

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________

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



3٩

- ما تركيُب المواد وما خصائصها؟

ُ
الَوْحدة
ـانية

ّ
تركيُب الماّدِة وخصائُصهاالث
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ــع �أنشــتطها  ــذه �لوحــدة و�لتفاعــل م ــد در�ســة ه ــادس بع ــة �لّصــف �لّس ــن طلب ــُع م ُيتوقّ

�أن يكونــو� قادريــن علــى توظيــف �لمــو�د فــي حياتهــم �ليومّيــة �عتمــاد�ً علــى �لخصائــص 

آتــي: ــة لهــا مــن خــلال تحقيــق �ل� ــة و�لكيميائّي �لفيزيائّي

�لتّوّصل �إلى �أّن �لَذّرة وحدة بناء �لماّدة عملياً.. ١

تصنيف �لمو�د �إلى عناصر وُمَركّبات في جدول.. ٢

�ستنتاج بعض �لخصائص �لفيزيائّية و�لكيميائّية لبعض �لعناصر عملياً.. 3

تصنيف �لعناصر �إلى فلّز�ت ول� فلّز�ت و�أشباه فلّز�ت حسب خصائصها.. ٤

�ستنتاج �أهمّية �لمو�د في �لطّبيعة عملياً.. 5

األهـــــــداف
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نشاط )١(: وحدة بناء الماّدة

آتية و�أجيب: * �أَتاأّمُل �لّصورَة �ل�

َذّرة

خلّية

نسيج

عضو

جهاز

جسم
نسان �ل�إ

١. �أْكُتُب ما تَُعّبُر عنه �لّصورة.

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

نســان ماّدة"، لماذ�؟ _____________________________________. ٢. "ُيعدُّ جســم �ل�إ

نســان؟ _____________________________________. 3. ما وحدة �لبناء في جســم �ل�إ

ر �إجابتي _____________________________ ٤. هل �لخلّية �أصغر جزء في �لماّدة؟ �أََفسِّ

._______________________________________________________________
*  �أفترُض �أن:"�لماّدة تتكون من وحد�ت صغيرة جّد�ً ل� تُرى بالمجهر �لّضوئي". �أَجّرب، و�أتخّيل.

تركيُب الماّدة
رُس  الدَّ

ّول
َ
األ
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ها مّرة �أخرى. �أكّرُر �لعملية  ها ثم �أثنيها و�أقصُّ * �أْحِضُر قطعة من ورقة دفتر �أو ورقة �ألومنيوم و�أقصُّ
و�أْكِمُل ما �أستطيع من �لجدول �ل�آتي:

١. كم عدد �لمّر�ِت �لتي �ستطعت فيها قّص �لورقة؟

._________________________________
٢. هل يمكُن �لحصول على قطعة �أصغر من �لقطعة

 �لتي حصلَت عليها في �لمّرة �ل�أخيرة؟ كيف؟

__________________________________

._________________________________
ها ١٨ مّرة؟ 3. ما طول �لقطعة بعد قصِّ

._________________________________
ها 3١ مرّة؟ ٤. ماذ� تتوقُّع �أن يكون طول �لورقة بعد قصِّ

._________________________________
5. �أكتب �سماً لهذ� �لجزء �لّصغير �لذي ل� يتجّز�أ 

و�ْحَتَفَظ بصفات �لماّدة.

._________________________________

طول الورَقةعدد مّرات القص

3٠ سم٠

١5 سم١

٧,5 سم2

3

4

5

6

٧

١ ملم٨

)١ مليون من المتر(١٨

قُْطُر ذرَّة واحدة3١
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�ْعَتقــد �لفيلســوف �ليونانــي "ديموقــر�ط" �أن �لكــون يَتكـّـون مــن فــر�غ، ومــن جســيمات صغيــرة 
جــد�ً مــن �لمــاّدة، و�ْعَتقــد �أّن هــذه �لقطــع صغيــرة جــد�ً لِدرجــة �أنـّـه ل� ُيْمِكــُن تقســيُمها �إلــى 
�أ.  �أجــز�ء �أصغــر منهــا. وقــد َســّمى هــذه �ل�أجــز�ء �لّصغيــرة بالــّذّر�ت، وتعنــي �لّشــيء �لــذي ل� ُيَجزَّ

١. �أقارُن بين ما توّصلُت �إليه في �لنّشاط �لّسابق وبين �ْعِتقاد �لعالم �ليوناني"ديموقر�ط".

 ._______________________________________________________________
٢. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للَذّرة:

 ._______________________________________________________________
ألومنيوم )�لَذرّ�ت( �لنّاتجة، ما �لّشيء �لذي �أتوقُّع �أن �أحصَل عليه؟ 3. �أتخّيُل �أنّني جّمعُت قطع ورق �ل�

 ._______________________________________________________________

آتي ثم �أجيب: * �أقر�أ �لنّص �ل�

نشاط )2(: الُعنُصُر والُمَركَّب

آتية و�أجيب: * �أَتاأّمُل �ل�أشكاَل �ل�

ماءنحاسذّر�ت �لنّحاس
ذّرة هيدروجين

ذّرة هيدروجين
ذّرة �أكسجين
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ذّرة �لُعنصر تحمُل صفات �لُعنصر 
وتمثِّلُه.

          مفيدة
ٌ
معلومة ١."ُيعتبُر �لنُّحاس عنصر�ً" لماذ�؟ 

.____________________________________
 ٢."ُيعتبُر �لماء مركّباً" لماذ�؟

 ._______________________________________________________________
3.ما �لفرق بين �لعنصر و�لمركّب؟

.________________________________________________________________

ةاسُم الماّدةالرّقم التصنيف)عنصر/ُمَركَّب(تركيُب المادَّ

هيدروجين١

ثاني اأكسيد الكربون2

حديد3

كبريتيد الحديد4

سّكر5

آتي �إلى عناصر ومركّبات: ٤. �أصنُّف �لمو�د في �لجدول �ل�
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تتو�جــد بعــض �لعناصــر فــي �لطّبيعــة 
بصــورة جزيئــات تتكــّون مــن �تحــاد 
ذرتيــن �أو �أكثــر مــن �لعنصــر نفســه 

ــت.  ــن و�لكبري ــل �لهيدروجي مث

          مفيدة
ٌ
معلومة

بَحث
َ
أ

�أو  �لمدرســة  �إلــى مكتبــة  بالّرجــوع 
�لّشــبكة �لعنكبوتّية �أبحُث عن عناصر 
تتو�جــد فــي �لطّبيعــة بصــورة ذّر�ت 

ــات. ــردة و�أخــرى بصــورة جزيئ مف

نشاط )3(: الُجَزيء

آتية و�أجيب: * �أَتاأّمُل �ل�أشكاَل �ل�

َذّرة �أكسجين

ُجَزيء ثاني �أكسيد �لَكربونُجَزيء �أكسجين

َذّرة َكربونَذّرة �أكسجين

١. ماذ� ينتُج عن �تّحاد ذّرتين من عنصر �ل�أكسجين؟

 .____________________________________
٢. ماذ� ينتُج عن �تّحاد ذّرتين من عنصر �ل�أكسجين وَذّرة 

من عنصر �لكربون؟

 .____________________________________
3. ما �لفرق بين جزيء �ل�أكسجين وجزيء ثاني �أكسيد 

�لكربون من حيث نوع �لَذّر�ت؟

 .____________________________________
٤. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للُجزيء:

 .____________________________________

 .____________________________________
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نشاط )5(: اأَتَعلَّم الرّموز

آتية و�أسماءها باللّغِة �للَّاتينيَّة: * �أَتاأّمُل صوَر �لعناصر �ل�

Alumen ألومنيوم� Cuprum نُحاسFerrum َحديد

نشاط )4(: اأتخّيُل َواأبني َنماِذج

ــل  ــي عم ــرى ف ــو�ّد �أخ ــتخدُم �لمعجــون و�أّي م * �أس

آتيــة:  نمــاذج َذّر�ت وجزيئــات �لمــو�د �ل�

�لذهب، غاز �لهيدروجين، ثاني �أكسيد �لكربون.

ــلاف  ــاّدة �لو�حــدة، و�خت ــي تشــابه َذّر�ت �لم * �أر�ع

َذّر�ت �لمــو�د �لمختلفــة.

* �أعرُض  �لنّماذج على زملائي و�أناقشها.

* �أقتــرُح مــو�َد و�أدو�ت �أخــرى لتمثيــل �لــَذرّ�ت، و�أنّفُذهــا 

مــع زملائــي.

معجون
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Carbo َكربون

Calcis كالسيوم

Hydor هيدروجين

Silex سيليكون

Natrium صوديوم

Oxys أكسجين�

Kalium بوتاسيوم

Nitron نيتروجين

Clloros كلور

Magnesia مغنيسيوم

Sulfur ِكبريت

وديــوم  �لصُّ ُعنُصــَري  ُيحَفــظ 
�لــكاز. تحــت  و�لبوتاســيوم 

          مفيدة
ٌ
معلومة

O2H2
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اسُم الُعنُصر 
)بالعربـّيـة(

اسُم الُعنُصر
)بالّلاتينّية(

رمــــُز
الُعنُصر

CarboC

Sulfurالكبريت

Cuprumالنُّحاس

Ferrumالَحديد

AlumenAl

وديوم Natriumالصُّ

Silexالّسليكون

اسُم الُعنُصر 
)بالعربـّيـة(

اسُم الُعنُصر
)بالّلاتينّية(

رمــــُز
الُعنُصر

KaliumK

Calcis

Magnesiaالَمغنيسيوم

OxysO

Nitronالنَّيترورجين

Hydor

CllorosCl

آتي ثم �أجيب: * �أقر�أ رموز �لعناصر في �لجدول �ل�

رمُز الُعنُصراسُم الُعنُصرالرّقم

Cالكربون١

Oال�أكسجين2

Cuالنُّحاس3

Caالكالسيوم4

١. ما �أُسس �شتقاق رموز هذه �لعناصر؟ 

._______________________________________________________________

٢. لماذ� ُيرَمز لبعض �لعناصر بحرف و�حد وللبعض �ل�آخر بِحرفْين؟ 

._______________________________________________________________

آتي بال�عتماد على �ل�أشكال �أعلاه: 3.�أْكِمُل وزملائي �لجدول �ل�

نَتـِبـه
َ
أ

مركبــات  خلــط  بعــدم  ُينصــح 
�لكلــور  �لمســتخدم فــي �لمنــازل 
أُخــرى ل�أنّ ذلــك  مــع �لمنظّفــات �ل�
مجــرى  فــي  مشــاكل  ُيســّبب 

�لتّنّفــس.
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نشاط )6(: اأرُضنا َوعناِصُرها

آتي �لذي يوّضُح �لعناصر �لدّ�خلة في تركيب �لقشرة �ل�أرضّية ونِسبتها، ثم �أجيب. * �أدرُس �لجدوَل �ل�

١. �أكتُب رمز كّل عنصر من �لعناصر �لّسابقة في �لمكان �لُمناسب �أمامه في �لجدول.

النِّسَبة المئوّيةالرّمزالُعنُصر

4٧,3%اأكسجين

2٧,٧%سليكون

٧,٨%األومنيوم

4,5%حديد

3,5%كالسيوم

2,5%صوديوم

النِّسَبة المئوّيةالرّمزالُعنُصر

2,5%بوتاسيوم

2,2%مغنيسيوم

٠,2%هيدروجين

٠,2%كلور

١,6%عناصر اأخرى

ناِقش:  
ُ
ر وأ

ِّ
ك

َ
ف

ُ
تّم تمثيل �لعناصر بِرموز.أ

بَحث وأستمتع
َ
أ

ــة، �أبحــُث عــن معانــي �ل�أســماء  ــة �لمدرســة و�لّشــبكة �لعنكبوتّي  بالّرجــوع �إلــى مكتب
�لّلاتينّيــة للعناصــر �لمذكــورة فــي �لجــدول، ودور �لعــرب فــي تســمية بعــض �لمركبات، 

نجــاز. و�أحتفــُظ بهــا فــي ملــف �ل�إ
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بَحث
َ
أ

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أبحُث، تختلف نسبة بعض 
�لعناصر من مكان ل�آخر مما يؤدي �إلى تلّوث �لهو�ء �لجوّي.

٢. ما �لعنصر �لذي ُيَشكِّل حو�لي نصف تركيب �لقشرة �ل�أرضّية؟ 

._______________________

3. ما �لعنصر �لذي ُيَشكّل ربع تركيب �لقشرة �ل�أرضّية تقريباً؟__________________________.
٤. ما �لعنصر �لذي ياأتي في �لمرتبة �لثّالثة، من حيث وفرة �لعناصر  في تركيب �لقشرة �ل�أرضّية؟

._______________________________________________________________

آتي �لذي يمثُّل توزيع �لغاز�ت في �لغلاف �لجّوي و�أجيب: * �أَتاأّمُل �لرّسم �لبيانّي �ل�

١. ما �لغاز�ت �لتي يتكّوُن منها �لهو�ء 
�لمحيط بالقشرة �ل�أرضّية )�لغلاف �لجّوّي(؟ 

______________________________

______________________________

______________________________

._____________________________

غاز�ت �أخرى ١٪ مثل:
)غاز �ل�آرغون، وبخار �لماء وغاز ثاني �أكسيد �لَكربون... (

غاز �لنّيتروجين ٧٨٪
Nitrogen

غــــــاز
�ل�أكسجين ٢١٪

Oxygen

٢. ما نسبة غاز �ل�أكسجين في �لغلاف �لجّوّي؟ ______________________________.

3. ما رمز �لعنصر �لذي ُيَشكِّل معظم �لغلاف �لجّوّي؟ __________________________.
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

توجد �لعناصُر في �لظّروف �لطّبيعّية �إّما في �لحالة ______________________________ 

  �أو �لحالة ___________________ �أو �لحالة _____________________________.

نشاط )١(: حالة الُعنُصر في الظُّروف الّطبيعّية

 الخصائص  الفيـزيائّية
ُ

بعض
والكيميائّيــة للعــنــاصــر

رُس  الدَّ
اني

ّ
الـث

آتية: * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لعناصر �ل�

اأول�ً: الخصائص الفيزيائّية )الّطبيعّية(

١. �أتاأّمُل �لعناصر �أعلاه، و�أَصنّفها كما في �لجدول �ل�آتي:

وديوم ُعنُصر �لصُّ

ُعنُصر �ل�أكسجين

ئَبق ُعنُصر �لزِّ

ُعنُصر �لنّحاسُعنُصر �لحديد

ُعنُصر �لكبريت

بيعيَّة حالُة الُعنُصر في الظُّروف الطَّ

غازسائلصلب

نَتـِبـه
َ
أ

ئبق ُينَصح بعدم لمس �لزِّ
أنَُّه ُعنُصٌر سام بال�أيدي ل�
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

بعض �لعناصر تمتلك خاصّية ___________________________________________.

نشاط )2(: ليَس ُكلُّ ما َيلَمُع َذَهبًا 

آتية: أَدو�ت �ل� * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لعناصر و�ل�

١. �أحاوُل تنظيَف سطح كّل منها بورقة �لّصنفرة ) ورق �لّزجاج (.
٢. �أل�حُظ �لعنصر بعد تنظيف سطحه، ثم �أَسّجُل ملاحظاتي:

._______________________________________________________________
3. �أَصنُّف �لعناصر �أعلاه �إلى: 

َحديد

َكربون )جر�فيت(

نُحاس

كبريت

�ألومنيوم

َوَرق ُزجاج

َعناِصُر  ليس َلها َلَمعان َوَبريقَعناِصُر َلها َلَمعان َوَبريق
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هل كّل �لعناصر في �لطّبيعة قابلة للطّرق و�لّسحب و�لثّني؟
مالئي:

ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

* قابلّية �لحديد لِتكوين صفائح تُسّمى عمـلّية ________________________________.

* قابلّية �لحديد لتكوين �أسلاك تُسّمــى عملّية ________________________________.

* قابلّية �لحديد للتّشكُّل تُسّمى عملّية _____________________________________.

نشاط )3(: َطْرٌق... َسْحٌب... وَثْنيٌّ

آتي و�أجيب: * �أقر�أ �لنّص �ل�
ر�فــق �أحمــد ومنــى و�لدهمــا �إلــى �لحــّد�د بِهــَدف ِشــر�ء فــاأٍس لَنكــش حديقــة �لمنــزل، فشــاَهدو� 
ُن ِقَطعــاً ِمــَن �لَحديــد، ثُــمَّ َطــَرَق بعضهــا لَِيصنــع منهــا صفائــح وســَحَب بعضهــا  �لحــّد�د وهــو ُيَســخِّ

عــادة تشــكيلها. �ل�آخــر لَِيصنــع منهــا �أســلاكاً وَثنــى ِقطعــاً �أخــرى لِ�إ

١.بِر�أيك، لماذ� تُريُد عائلة �أبو �أحمد نكش حديقة �لمنزل؟
._______________________________________________________________

عادة تشكيل قطع �لحديد؟ ٢.ما �لعمليات �لتي قام بها �لحّد�د لِ�إ
._______________________________________________________________

ر. 3.هل يمكن لِلحّد�د �أن يقوم بهذه �لعملّيات دون تسخيِنها ؟ �أفسِّ
._______________________________________________________________

َثنُي �لَحديدَسحُب �لَحديدَطرُق �لَحديد
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آتية: أَدو�ت �ل� * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لعناصر و�ل�

- هّيا نَُجرِّب:

ُل ملاحظاتي. ١. �أحاوُل َطْرَق كُلٍّ من �لعناصر �لّسابقة و�أَسجِّ
._______________________________________________________________

ُل ملاحظاتي. ٢. �أحاوُل َثْنــَي كُلٍّ من �لعناصر �لّسابقة و�أَسجِّ
._______________________________________________________________

3. �أصُف ما حدث لُِعنُصَري: �لكربون و�لكبريت.
._______________________________________________________________

ألومنيوم، �لَكربون، �لكبريت( في �لجدول �ل�آتي: ٤. �أَصنُّف �لَعناصر ) �لَحديد، �لنّحاس، �ل�

ِسلُك نُحاس

ِقَطع ِكبريت

ِسلُك �ألومنيوم

مطرقة

َقضيب َكرُبون )جر�فيت(

عناصر غير قابلة للطَّْرق والّسحب والثَّْنيعناصر قابلة للطَّْرق والّسحب والثَّْني
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نعمل معاً        
ألومنيوم. هّيا نَُشكِّل باأيدينا �أشكال�ً مختلفة من �أسلاك �لنّحاس وورق �ل�

مشروع:

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

ــــــر: ـــسِّ
َ
ف

ُ
أ

بعض �لعناصر في �لطّبيعة قابلُة لـِ ____________ و ____________ و ____________.

ألومنيوم في صناعة �ل�أسلاك. تدخل بعُض �لعناصر مثل �لنّحاس و�ل�

._______________________________________________________________
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نشاط )4(: َتوصيُل الَحراَرة

آتية: أَدو�ت �ل� * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لعناصر و�ل�

َقضيُب َحديد

ُبذوُر َدّو�ُر �لّشمس

َقضيُب نُحاس

َشمع

َقضيُب َكربون )جر�فيت(

ِوعاٌء بِِه ماٌء ساخن

١. �أَثـّبُت بالّشمِع عدد�ً من ُبذور دّو�ر �لّشمس على كّل قضيب.

ــي �لحــوض �لّزجاجــّي  ــب ف ــرف �ل�آخــر مــن كّل قضي ٢. �أغمــُس �لطّ

�لــذي يحتــوي علــى مــاء ســاخن فــي �لوقــت نفســه، كمــا فــي �لّشــكل 

�لمجــاور و�أَســّجُل ملاحظاتــي:

._____________________________________________

٤. �أفّســُر ملاحظاتــي:

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

._______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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نشاط )5(: توصيُل الكهرباء

آتية: أَدو�ت �ل� * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لعناصر و�ل�

ِمسماُر َحديد

ِقطع ِكبريت

ِسلُك نُحاس

َبطَّاريّة

ب�أ

َقضيُب َكربون )جر�فيت(َوَرق �ألومنيوم

ِسلُك َتوصيلِمصباٌح َكهربائِّي

١. �أَركُّب د�رة كهربائّية كما في �لّشكل �لمجاور:
٢. �أَجّرُب وضع مسمار �لحديد بين �لطرفين ) �أ، ب ( 

في �لّد�رة �لكهربائّية. 
3. �أكّرُر �لخطوة �لّسابقة مع باقي �لعناصر �ل�أخرى. 

ُل ملاحظاتي في �لجدول �ل�آتي:  ٤. �أَسجِّ

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

._______________________________________________________________

عناصُر رديئة التوصيل للكهرباءعناصُر جيدة التوصيل للكهرباء
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لَهب بِنِسن�أنبوب �ختبارملقط خشبيِمسماُر َحديد

نَتـِبـه
َ
أ

يجب تهوية �لمكان 
و�ستخد�م �لنّظّار�ت 
�لو�قـــيــة و�لقــّفاز�ت 

بسبـب �نطلاق غاز سام.

نشاط )6(: القابلّية للانصهار

آتية: أَدو�ت �ل� * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لعناصر و�ل�

* �إذ� علمَت �أّن درجة 

�ل�نصهار هي درجُة 

�لحر�رة �لتي يتحّوُل 

عندها �لعنصر من 

�لحالة �لّصلبة �إلى �لحالة 

�لّسائلة، �أدرُس �لّرسم 

�لبياني �لمجاور و�أجيب:

٤٠٠٠

35٠٠

3٠٠٠

٢5٠٠

٢٠٠٠

١5٠٠

١٠٠٠

5٠٠

٠

َدَرَجُة 

ال�نصهار

)ْس(

�لَحديد ألومنيوم�لَكربونالُعنُصر �لنّحاس�لكبريت�ل�

١. �أضــُع بمســاعدة معلّمــي كّمّيــة قليلــة مــن �لكبريــت فــي �أنبــوب �ختبــار 

نهما  و�أمِســكه بملقــط، و�أمســك مســمار �لحديــد بملقــط �آخــر و�أســخِّ

علــى لَهَبــي بنســن فــي �لوقــت نفســه لفتــرة زمنّيــة كافيــة.

٢. �أَســّجُل �لتّغّيــر�ت �لتــي حَصلــْت علــى حالــة كّل مــن �لكبريــت 

و�أفّســرها. �لحديــدي  و�لمســمار 

ِقَطع كبريت

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

١٠٨4

١١3

66٠

354٧

١53٨
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١. ماذ� يمثُّل �لّرسم �لبيانّي؟____________________________________________.

٢. �أرتُِّب �لعناصر تصاعديّاً حسب درجة �نصهارها.

._______________________________________________________________

ُر سبب �نصهار �لكبريت قبل �نصهار مسمار �لحديد في �لتّجربة �لّسابقة. 3. �أفسِّ

._______________________________________________________________

ألومنيوم عند درجة حر�رة ٨٠٠ْس.__________________________.  ٤. ما حالة عنصر �ل�

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

ناِقش:
ُ
أ

�لعناصر في �لطّبيعة تختلف في _________________________________________.

ألومنيوم و�لحديد و�لنّحاس )�لُخردة( في فلسطين. تنتشر ظاهرُة تجميع �ل�

نشاط )٧(: التََّمغُنط

آتية: أَدو�ت �ل� * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لعناصر و�ل�

قُضباُن �ألومنيوم

ِسلُك نُحاس

ِمسمار َحديد

مغناطيس

َقضيُب َكربون )جر�فيت(

بر�دة حديد
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آتية: �أْكِمُل �لخريطَة �لمفاهيمّية �ل�

�لحالة في 
�لظُّروف 
�لطّبيعّية

و

�أو�أو

ووووو

�لتّوصيل 
�لحر�ري

�ل�نصهار

صلبة

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

الخصائص الفيزيائّية )الّطبيعّية( للعناصر 

١. �أدلُُك كلَّ قطعة من �لعناصر �لّسابقة بالمغناطيس، بدء�ً من �أحد طرفيها ومنتهياً بال�آخر.
٢. �أكّرُر ذلك مّر�ت عديدة دون �أن �أحّرك �لمغناطيس بال�تّجاه �لمعاكس.

3. �أقرُِّب �لقطَع �لمدلوكة من بر�دة �لحديد كّل على حدة و�أل�حُظ �لنّتائج.
٤. �َُسّجُل �لنّتائج في �لجدول �ل�آتي:

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

بعض �لعناصر قابلة __________________________________________________.

عناصر غير قابلة للتّمغنط )ل� تجذب برادة الحديد(عناصر قابلة للتّمغنط ) تجذب برادة الحديد( 

هي

قد تكون
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3. هل �لماّدة �لجديدة �لتي َتَكّونَت )�لّصد�أ( تُشبه �لحديد في خصائصه؟ �أفّسر.

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

٤. �لتغيّر �لذي يحدث على خصائص �لحديد عندما يصد�أ )تغّير طبيعي/ تغّير كيميائي(،�أفّسر.

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

نَتـِبـه
َ
أ

�لقّفــاز�ت  باســتخد�م   ُينصــح 
�لّصــد�أ  جمــع  عنــد  �لّســميكة 

�لتّســّمم. لحــدوث  تجنُّبــاً 

نشاط )٨(: تكوين مواد جديدة )مرّكبات(

آتيَة و�أجيب: * �أَتاأّمُل �لّصوَر �ل�

١. ماذ� �أشاهُد في �لّصور �أعلاه؟

.______________________________________
٢. �أحاوُل جمع كمية من �لّصد�أ من بيئتي، ثم �أقّرب 

�لمغناطيس منها.�أَسّجُل ملاحظاتي:

.______________________________________

2 ١

ثانيًا: الخصائص الكيميائّية للعناصر
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ر:
ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

تتاآكل بعض �لعناصر عند تعّرضها للهو�ء �لجّوي، كيف يمكن حماية هذه �لعناصر 

من �لتاآكل؟

نشاط )٩(: النّحاس الّلامع

١. �أحضُر وزملائي قطعة نحاسّية �أو عملة نقديّة نحاسّية َتَغيََّر لونها. 
٢. �أضُع �لعملة �لنحاسّية في كاأس به مخلوط �لملح و�لخل �أو حامض �للّيمون. 

ُل ملاحظاتي:____________________________________. 3. �أسجِّ
٤. ما �لتغيُّر�ت �لتي حدثت للعملة �لنّحاسّية؟

.___________________________________________________
5. �أخِرُج �لعملة �لنحاسّية و�أجفُفها في �لهو�ء، هل حدثت تغّير�ت �أخرى؟

كيف عرفت؟ _________________________________________.

ُرها: 3. �أَسّجُل ملاحظاتي و�أفسِّ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

"صداأ الحديد ينتُج عن اتحاد الحديد مع ال�أكسجين في 
جو رطب"،اأَجرّب.

١. �أْحِضُر ومعلمي ثلاثة مسامير نظيفة وثلاثة �أنابيب �ختبار وكمية 

من �لماء و�أقوم بتنفيذ �لخطو�ت كما في �لّصورة �لمجاورة:

٢. �أترك �أنابيب �ل�ختبار �لثّلاثة في �لهو�ء ليلة و�حدة �أو �أكثر.

)3( )٢( )١(
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نشاط )١٠(: الخلُّ ومسحوق الخبيز

١. �أضُع ٢٠ سم3 من خّل �لطّعام في �لقارورة. 
٢. �أضع ملعقتين صغيرتين من مسحوق �لخبيز في بالون.
3. �أَثّبت �لبالون على فوهة �لقارورة و�أرفعه بالتّدريج حتى

    يسقط مسحوق �لَخبيز د�خل �لقارورة.
٤. �أر�قب ما يحدث، و�أسّجل ملاحظاتي:

________________________________________

.________________________________________
5. هل تغّيرت صفات �لماّدة �لنّاتجة عن صفات �لمو�د

ر. �لّد�خلة؟ �أَفسِّ

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

آتية: أَدو�ت �ل� * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لمو�د و�ل�

مسحوق �لخبيز
)بايكربونات �لصوديوم(

قارورة فارغةخّل �لطّعام

خل
طعام

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

�لتّغّير�ت �لتي حدثت على كلٍّ من مسمار �لحديد، و�لقطعة �لنّحاسّية، وخلِّ �لطّعام، هي 
تغّير�ت: _________________________________________________________.
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نشاط )١(: فلز... ل� فلز

آتية: * �أْحِضُر بمساعدة معلّمي �لعناصر �ل�

* �أَتفّحُص وزملائي �لعناصر �أعلاه، و�أدرُس خصائصها �لفيزيائّية، ثم �أختاُر �لخاصّية �لُمناسبة 
و�أكتُبها في �لمكان �لمخّصص حسب �لجدول �ل�آتي:

�لخاصّية
ألومنيوم�لَحديد�لُعنُصر �لَكربون�لكبريت�لنّحاس�ل�

�لّلمعان ) ل�مع / غيرل�مع(

توصيل �لكهرباء )جيد �لتوصيل/رديء �لتوصيل(

توصيل �لحر�رة )جيد �لتوصيل/رديء �لتوصيل(

�لقابلّية للطّرق و�لّسحب و�لثّني )قابل/ غير قابل(

ات
ّ
فلز

ّ
ات والل

ّ
الفلز

رُس  الدَّ
الث

ّ
الـث

مسمار حديد

قضيب كربون )جر�فيت(

سلك نحاس

قطع كبريت

ورق �ألومنيوم
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بَحث
َ
أ

بالّرجــوع �إلــى مكتبــة �لمدرســة �أو �لّشــبكة �لعنكبوتّيــة �أبحــُث عــن �أشــباه فلــّز�ت 
و�ســتخد�ماتِها.

 مفيدة
ٌ
معلومة

هنــاك عناصــر تمتلــك بعــض صفــات �لفلــّز�ت وبعض 

مثــل   �لفلــّز�ت  �أشــباه  تُســّمى  �لّلافلــّز�ت  صفــات 

�لســيليكون �لــذي ُيســتعمل و�أشــباه فلــز�ت �أخــرى 
ــة شــر�ئح �لحاســوب. ــي صناع ف

ألومنيوم. ١. �أكتُب �لخصائص �لتي يشترك فيها كّل من �لحديد و�لنّحاس و�ل�

._______________________________________________________________
٢. �أكتُب �لخصائص �لتي يشترك فيها كّل من �لكربون و�لكبريت.

._______________________________________________________________
ألومنيوم ودرجة �نصهار �لكبريت؟ 3. �أقارُن بين درجة �نصهار �لحديد و�لنّحاس و�ل�

._______________________________________________________________
أنّها تمتلك �لخصائص  ألومنيوم( من �لفلّز�ت، ل� ٤. َصنّف �لعلماء �لعناصر )�لحديد و�لنّحاس و�ل�

آتية: ___________________________________________________________ �ل�

._______________________________________________________________
5. َصنّف �لعلماء عنصر �لكبريت من �للافلّز�ت، لماذ�؟ 

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
6. �أَسّمي عناصر فلزية و�أخرى ل� فلزية من بيئتي.

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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نشاط )2(: الجدوُل الّدوريُّ

آتي و�أجيب: * �أدرُس �لجدول �لّدوري �ل�

ل� ِفِلّز�ت
�أشباه 
ِفِلّز�تِفِلّز�ت

ألو�ن �لموّضحة في �لجدول؟ ١. ماذ� ُيمثُّل كّل لون من �ل�

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
٢. �أستخرُج من �لجدول ثلاثة عناصر من:

- �لفلّز�ت:_____________________ و _______________ و ________________

- �لّلافلّز�ت: ___________________ و _______________ و ________________

- �أشباه �لفلّز�ت: ________________ و _______________ و ________________
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نشاط )3(: عناصر من بيتي

*  �أكتــُب قائمــة بالفلــّز�ت و�لّلافلــّز�ت �لتــي تُســتخدُم فــي بيتــي، و�أبيــُن �لمجــال �لــذي ُيســتخدم 
فيــه كُلٌّ منهــا كمــا هــو موّضــٌح فــي �لجــدول.

* �أتخّيُل �لعالَم دون فلّز�ت: ما �لمنَتجات �لتي تختفي من منزلك �أو مدرستك؟.

._______________________________________________________________

._______________________________________________________________

�للافلز�لفلز �ستخد�مه�ستخد�مه

كلورذهب �لتّعقيم�لُحلّي و�لّزينة

بَحث
َ
أ

ــة �أبحــُث عــن �لعناصــر �لّشــائعة  بالّرجــوع �إلــى مكتبــة �لمدرســة �أو �لّشــبكة �لعنكبوتّي
نجــاز. فــي �أجســام �لحيو�نــات و�لنّباتــات ونَِســِبها، و�أحتفــظ بهــا فــي ملــف �ل�إ

نشاط )4(: العناِصُر في جسمي

آتي و�أجيب: * �أَتاأّمُل �لُمخطّط �ل�
١. ما �لعنصر �ل�أعلى نسبًة في جسمي؟ لماذ�؟

__________________________________

._________________________________
٢. �أَصنُّف عناصر جسمي في �لُمخطّط �أعلاه �إلى 

فلّز�ت ول�فلّز�ت.

�ل�أكسجين

�لكربون

�لهيدروجين

�لنيتروجين

�لكالسيوم

عناصر �أخرى

%65%١٨

%١٠

%3 %2 %2

3. �أَسّمي عنصر�ً فلزيّاً �آخر من �لعناصر �لموجودة في جسمي. ما فائدته للجسم؟
._______________________________________________________________
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نشاط )5(: استخدامات بعض العناصر الّشائعة

آتية و�أجيب: * �أَتاأّمُل �لّصور �ل�

تشّييد �لمباني و�لعمار�ت وهياكل �لسّيار�ت و�لّسفن و�لمغانط 

�لّصناعّية.

يساعد على �لتّنّفس

وقود �لمستقبل

ل� يشتعل  لكنه
  يساعـد عـلـى �ل�شتعال

الحديد

ال�أكسجين

الهيدروجين
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�أقلام رصاص

�لُحلّي و�لمجوهر�ت

الكربون
�لّدهانات�لبطّاريّات

قّص �لّزجاج

الجرافيت

ال�ألماس

بَحث
َ
أ

ــَرّي  ــة عنُص ــة �أبحــُث عــن �أهمّي ــبكة �لعنكبوتّي ــة �لمدرســة �أو �لّش ــى مكتب بالّرجــوع �إل
ــي تمــّد �لجســم بهمــا؟  ــة �لت ــا �ل�أغذي نســان. وم ــد و�لكالســيوم لجســم �ل�إ �لحدي

ألماس شكل من �أشكال عنصر �لكربون ُيستخدُم في صناعة �لُحلي و�لمجوهر�ت وقّص  ١. �ل�
�لّزجاج. لماذ�؟

._______________________________________________________________
٢. لماذ� ُيستخدُم �لحديد في تشييد �لمباني و�لّسفن؟

._______________________________________________________________
3. �أقارُن بين ُعنُصَرّي �ل�أكسجين و�لهيدرجين كما في �لجدول �ل�آتي:

�لُعنُصر

�ل�أكسجين

�لهيدروجين

�ل�ستخد�مقابلية �ل�شتعال
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 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

جابة الّصحيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

آتية تمثّل عنصر�ً؟ ١. �أّي �ل�أشكال �ل�

    �أ.                         ب.                   جـ.                   د.   

آتية ُيَمثل رمز�ً لعنصر فلّزي؟  ٢. �أّي �لّرموز �ل�
 Si .د               O .جـ                 S .ب                    Cu .أ�    

3. ما رمز عنصر �لّصوديوم؟
S .د               Na .جـ              So .ب                      K .أ�    

آتية يعتبُر ل�فلز�ً؟  ٤. �أّي �لعناصر �ل�
ألومنيوم.        جـ. �لمغنيسيوم.       د. �لكبريت.      �أ. �لنّحاس.               ب. �ل�

5. ما �لمقصود بالمركّب؟ 
    �أ. مخلوط من عناصر ومو�د كيميائية.

    ب. ماّدة نقّية تتكون من �تحاد عنصرين مختلفين �أو �أكثر.
    جـ. ماّدة نقية تتكون من �لنّوع نفسه من �لَذّر�ت.

    د. وحدة بناء �لماّدة.

6. �أّي مما ياأتي يعّد من �لخصائص �لكيميائّية للماّدة؟
    �أ. �لحجم.                ب. �لكتلة            جـ. �لوزن.            د. �لّصد�أ.
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آتية تتصُف بها �لّلافلّز�ت �لّصلبة؟ ٧. �أّي �لخصائص �ل�
    �أ. ل�معة.      ب. موصلة للحر�رة.         جـ. هّشة.          د. موصلة للكهرباء. 

آتية تصنّف من �أشباه �لفلّز�ت؟ ٨. �أّي �لعناصر �ل�
    �أ. �لّسيليكون.  ب. �لنّحاس.                جـ. �لحديد.       د. �لنّيتروجين. 

٩. ما �لخاصّية �لتي تسمح بعمل �أسلاك رفيعة جد�ً من �لماّدة؟
    �أ. �لطّرق.     ب. �لثّني.                   جـ. �لّسحب.      د. �لتّشكيل.

ُح المقصود بـكلٍّ من المفاهيم العلمية ال�آتية: الّسؤال الثّاني: اأوضِّ

الّدل�لةالمفهوم العلمي

�لُجزيء

�لّذّرة

�لطّرق

�لثّني

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

.___________________________________________:) Calcis ( لكالسيوم� -

.___________________________________________:) Cuprum (  لنّحاس� -
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١. تُعدُّ �لعناصر جميعها مو�د نقّية.

._______________________________________________________________
٢. ل� تستخدم �لّلافلّز�ت في صناعة �ل�أسلاك �لكهربائّية.

._______________________________________________________________
ألومنيوم. 3. تُصنُع �أجسام �لطّائر�ت من �ل�

._______________________________________________________________

الّسؤال الّرابع: اأكتُب رموَز العناصر ال�آتية واأصنُّفها حسب هذه ال�نواع:

الّسؤال الخامس: اأعلُل ما ياأتي:

الّسؤال الّسادس: اأكتب ثلاثة من العناصر الّشائعة في:

�لكبريت �لُعنُصر

�لّرمز

�لنّوع

�لمغنيسيوم�لبوتاسيوم�لحديد

١. جسمي:______________________________________________________.

٢. �لُكَرُة �ل�أرضّية:__________________________________________________.

الّسؤال الّسابع: اأكتُب استخدامًا واحدًا لكل من العناصر ال�آتية:

.____________________________________________________________:Al

.____________________________________________________________:Cu

.____________________________________________________________:O2

.____________________________________________________________:Fe
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الّســؤال الثامــن: عرضــت معلّمــة العلــوم فــي المدرســة قطعــة مصنوعــة مــن مــاّدة اأحــد 
العناصــر علــى طالباتهــا، وطلبــت منهــن تحديــد نوِعهــا، فاأجاَبــت عائشــة بعــد اأن 
ــف  ــي تصني ــَدت ف ــاذا اْعَتم ــى م ــك، عل ــزّّي. ِبراأْي ــر فل ــا عنص ــة  اأنه تفّحصــت القطع

ــر. ــة؟ اأفّس ــا الِقطَع ــت منه ــي ُصنِع ــاّدة الت الم

________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

الّسؤال التّاسع: اأقارُن بين الفلّزات والّلافلّزات في الّشكل ال�آتي:

َبه �أوُجه �لشَّ
َخصائُِص �لّلاِفِلّز�تَخصائُِص �لِفِلّز�ت

_______________  __________  _______________

_______________ _____________ _______________

_______________ ____________ _______________

_______________ __________ _______________

الّسؤال العاشر: اأقّيم ذاتي: 
اأعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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- ما اأشكال الحركة التي تراها في الّصورة؟

ُ
الَوْحدة
الثة

ّ
ةالث ة والقوَّ

َ
الَحَرك
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ُيتوقـّـُع مــن طلبــة �لّصــف �لّســادس بعــد در�ســة هــذه �لوحــدة و�لتفاعــل مــع �أنشــتطها �أن 

يكونــو� قادريــن علــى توظيــف مفاهيــم �لحركــة و�لقــّوة فــي حياتهــم �ليومّيــة مــن خــلال 

آتــي: تحقيــق �ل�

تحديد موضع �ل�أجسام بالنّسبة لنقطة �إسناد معّينة عملّياً.. ١

�لتّمييز بين �لجسم �لّساكن و�لجسم �لمتحّرك عملّياً.. ٢

�لتّمييز بين �أشكال �لحركة عملّياً.. 3

�ستنتاج �لعلاقة بين متوّسط �لّسرعة و�لمسافة و�لّزمن عملّياً.. ٤

�إيجاد متوّسط �لّسرعة لجسم متحرك عملّياً.. 5

رعة.. 6 حّل مسائل رياضّية على متوّسط �لسُّ

تحديد عناصر �لقّوة عملّياً.. ٧

�ستنتاج �أثر �لقّوة على حالة �لجسم �لحركّية عملّياً.. ٨

األهـــــــداف
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�أر�دت عائلــُة �أبــي َعــْودة �لقادمــة مــن غــّزة، بعــد �لّصــلاة فــي �لمســجد �ل�أقصــى، �أن تــزوَر بيــت 

عائلــة �أبــي �أحمــد فــي �لبلــدة �لقديمــة، وتبعــد عــن بــاب �لّسلســلة مســافة  ٢٠٠ متــر غربــاً.

نشاط )١(: اأبو عودة في القدس

آتي و�أجيب: * �أقر�أ �لنَّص �ل�

أبي َعْودة. ١. �أساعُد �أبا �أحمد في وصف موضع بيته ل�

_____________________________________

 ._____________________________________
٢. ما �لنّقطة �لتي �أستند �إليها في وصف موضع بيت

�أبي �أحمد؟ وماذ� تُسّمى؟

 ._______________________________________________________________
3. �أرسُم مسار�ً يبّين موضع بيت �أبي �أحمد بالنّسبة للمسجد �ل�أقصى موّضحاً �لُبعد.

ة
َ
الَحَرك

رُس  الدَّ
ل وَّ

َ
األ

شمال

جنوب

غربشرق

�لمعلومــة  �لنّقطــة  ســناد:  �ل�إ نقطــة 
تحديــد  فــي  �إليهــا  نســتند  �لتــي 

معيــن. جســم  موضــع 

          مفيدة
ٌ
معلومة

باب
الّسلسلة
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٤. �أحّدُد موضع بيتي بالنّسبة لمدرستي.

 ________________________________________________________________

 ._______________________________________________________________

5. ماذ� تمثُّل �لمدرسة بالنّسبة لبيتي؟

 ._______________________________________________________________

6. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للموضع:

________________________________________________________________

.______________________________________________________________

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

لِتحديد موضع جسم ما نحتاج �إلى: 

.____________________________________________________________ .١

.____________________________________________________________ .٢

.____________________________________________________________ .3
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نشاط )2(: الّسكون والحركة

* �أحّدُد نقطة �إسناد ُمعيَّنة على سطح طاولة و�أسّميها �لنّقطة )�أ(.
١. �أضُع سّيارة �أطفال في �لنّقطة )�أ(.       

٢. �أصُف حالة �لسّيارة في �لنّقطة )�أ(._____________________________________.

3. هل يتغّير موضع �لسّيارة عند �لنّقطة )�أ( مع مرور �لّزمن؟ لِماذ�؟ 

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
٤. �أحرُك �لسّيارة و�أحّدُد مو�ضع �أخرى بعد �لتّحريك ولتكن )ب(، ) ج (.

     

 

5. �أصُف حالة �لسّيارة عند مرورها بالنّقطة )ب(______________________________.

6. هل تغّير موضع �لسّيارة بالنّسبة للنّقطة )�أ(؟________________________________.

٧. ما �لنّقاط �لتي مّرت بها �لسّيارة خلال حركتها؟_____________________________.

٨.هل �حتاجْت �لسّيارة زمناً لتغيير موضعها من �لنّقطة ) �أ ( �إلى �لنّقطة )ج(؟

._______________________________________________________________

)�أ(

)ج()ب()�أ(
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بَحث
َ
أ

بالرّجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أبحث عن �لفو�ئد �لصحّية للحركات 
نسان، و�لتي تتّفق مع عبارة )في �لحركة بركة(. ألعاب �لرّياضّية لجسم �ل�إ و�ل�

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

لعبــة الّســكون والحركــة: �أطلــُب مــن زملائــي �لّســكون �أثنــاء �ل�ســتماع �إلــى 
�لنّشــيد �لوطنــّي �لفلســطينّي )فد�ئــي( و�لتحــرّك عنــد توقّف �لنّشــيد، و�للاّعب �لذي 

يتحــرّك خــلال �ل�ســتماع �إلــى �لنّشــيد يخــرج مــن �للّعبــة و�لفائــز مــن يبقــى �أخيــر�ً.

١. ُيسّمى �لتّغّير في موضع جسم بالنّسبة لنقطة �إسناد ُمعيَّنة ______________________.

٢. ُيسّمى ثبات موضع �لجسم بالنّسبة لنقطة �إسناد ُمعيَّنة ________________________.

* �أخرُج وزملائي �إلى ملعب �لمدرسة و�أنّفُذ 
آتية: �لحركات �ل�

اأول�ً: اأركـُض مـن بداية الملعب اإلى نهايته 
في خّط مستقيم.

١.  �أضــُع بعــض �ل�أقماع على مســافات متباعدة، 
و�أركــُض مــع �لمــرور من خلال هــذه �ل�أقماع 

مــن بد�يــة �لملعب �إلــى نهايته.
٢. هل تغّير موضعي �أثناء �لّركض لفترٍة زمنّية

معّينة؟ �أفّسر._____________________

______________________________

.______________________________

نشاط )3(: اأشكاُل الحركة
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3. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً لـِ:
�لحركة �ل�نتقالية:____________________________________________________.

ثانيًا: اأركُض في مسار دائري حول الملعب مبتدئًا بنقطة ُمعيَّنة ومنتهيًا بالنّقطة نفسها.
١. �أصُف مسار حركتي. ____________________

._____________________________________
٢. هل تغّير موضعي �أثناء �لّركض على �لمسار �لّد�ئري؟
�أفّسر.__________________________________

._____________________________________
3. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً لـِ:

�لحركة �لّد�ئريّة: ___________________________________________________.

ثالثًا: اأدوُر حول نفسي في مكاني دورًة كاملًة.
١. �أصُف مسار حركتي.

._______________________________________________________________
آتي و�أقوم بتدويرها. ٢. �أصنُع مروحتي �لورقّية كما في �لّشكل �ل�

3. �أصُف حركة �لمروحة.
._______________________________________________________________

٤. �أكتب بِلَُغتي تعريفاً لـ ِ:
�لحركة �لّدور�نّية: ___________________________________________________

._______________________________________________________________
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 �أستعين بنموذج �لّشمس و�ل�أرض و�لقمر و�أحّدُد ما ياأتي:
خَتِبُر َنفسي

َ
أ

١. شكل حركة �ل�أرض حول نفسها.
._____________________________________________

٢. شكل حركة �ل�أرض حول �لّشمس.
._____________________________________________

رابعًا: اأصنُع بندول�ً واأعلِّقه بحامل كما في الّشكل. 
١. �أصُف حالة �لبندول.

._____________________________________________
٢. �أدفُع �لكرة دفعة خفيفة من �لجانب. �أصُف حركة �لبندول.

._____________________________________________
3. هل تعود �لكرة �إلى �لنّقطة �لتي بد�أت �لحركة من عندها )نقطة �لبد�ية(؟

._____________________________________________
٤.�أصُف حركة �لبندول.

._____________________________________________
5. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً لـِ: 

�لحركة �ل�هتز�زيّة: __________________________________________________.

بال�عتماد على �لخطو�ت �لّسابقة �أستنتُج �أّن: �أشكال �لحركة، هي:

 .____________________________ .١. ____________________________. ٢

.____________________________ .٤ .____________________________ .3
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نشاط )4(: مدينة الملاهي

١. ذهب طلبة �لّصف �لّسادس في رحلة ترفيهّية �إلى مدينة �لملاهي، هّيا نساعد �لطّلبة في 
آتية: ألعاِب �ل� تحديد شكل �لحركة في كل لعبة من �ل�

٢. �أذكُر �أمثلًة �أخرى على �أشكال �لحركة من خلال �لبيئة �لمحيطة.

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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نشاط )١(: َمِن ال�أسرَع؟

آتية و�أخرُج وزملائي �إلى ساحة �لمدرسة. * �أحِضُر �ل�أدو�ت �ل�

اأول�ً: مسافٌة ثابتة
* نختاُر خمسة طلبة ليقطعو� مسافة ثابتة مقد�رها )5٠ متر�ً( يتم قياسها بالّشريط �لمتري )�لَكركر(.

* نقيــس �لّزمــن �لــذي يســتغرقُه كّل طالــب لِقطــع هــذه �لمســافة باســتخد�م ســاعة �لوقــف، ثــم 
آتــي: لُه فــي �لجــدول �ل� نســجِّ

آتية: * �أدرُس �لبيانات �لتي حصلُت عليها و�أجيب عن �ل�أسئلة �ل�
١. �أرتُِّب �لمتسابقين تصاعديّاً حسب �لّزمن �لذي �ستغرَقه كّل منهم لِقطع �لمسافة )5٠ م(.

._______________________________________________________________

رَعة  السُّ
ُ
ط َوسِّ

َ
ُمت

رُس  الدَّ
اني

ّ
الـث

شريط متري )َكرَكر(ساعة وقف

�لمسافة )ف( )متر(�سُم �لُمتسابِق

5٠
5٠
5٠
5٠
5٠

�لزَّمن )ز( )ثانية(
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

كلما ز�دت �لّسرعة قّل ______________ مع ثبوت �لمسافة، وتُسّمى هذه �لعلاقة علاقة عكسّية.

٢. َمْن �ل�أسرع بين �لمتسابقين �لخمسة؟ ولماذ�؟

 ._______________________________________________________________

3. ما �لعامل �لثّابت في �لجدول �لّسابق، �لمسافة �أم �لّزمن؟ �أفّسر.

._______________________________________________________________

٤.  ما �لعامل �لمتغّير �لذي �ْعَتَمْدُت عليه في تحديد �لمتسابق �ل�أسرع، �لمسافة �أم �لّزمن؟  �أفّسر.

._______________________________________________________________

ثانيًا: زمٌن ثابت
* نختار خمسة طلبة ليقطعو� مسافة ما في زمن مقد�ره )١٠ ثو�ٍن(.
* �أقيُس �لمسافة �لتي قطعها كٌل منهم، و�أسّجلُها في �لجدول �ل�آتي:

�لمسافة )ف( )متر(�سُم �لُمتسابِق
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠

�لزَّمن )ز( )ثّانية(

آتية: * �أدرُس �لبيانات �لتي حصلُت عليها و�أجيب عن �ل�أسئلة �ل�
١. �أرتُّب �لمتسابقين تصاعديّاً حسب �لمسافة �لتي قطعها كّل منهم خلال )١٠ ( ثو�ٍن.

._______________________________________________________________
٢. َمْن �ل�أسرع بين �لمتسابقين �لخمسة؟ ولماذ�؟

._______________________________________________________________
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3. ما �لعامل �لثّابت في �لجدول �لّسابق، �لمسافة �أم �لّزمن؟ �أفّسر.

._______________________________________________________________
٤. ما �لعامل �لمتغّير �لذي �ْعَتَمْدُت عليه في تحديد �لمتسابق �ل�أسرع، �لمسافة �أم �لّزمن؟ �أفّسر.

._______________________________________________________________
: نَّ

َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- كلما ز�دت �لّسرعة ز�دت _________________ �لمقطوعة مع ثبوت �لّزمن، وتُسّمى هذه 
�لعلاقة علاقة طرديّة.

رعة بال�عتماد على عاملين، هما: - نحسب �لسُّ

.____________________________________________________________ .١

.____________________________________________________________ .٢

- مقد�ر �لمسافة �لتي يقطُعهــا جسٌم ما في وحدة �لّزمن تُسّمى _____________________.

نشاط )2(: متوّسط الّسرعة

آتي و�أجيب: * �أقر�أ �لنّص �ل�

بد�ية �لحركة

Km/hKm/hKm/hKm/h

�لّدقيقة �لثّالثة�لّدقيقة �لثّانية�لّدقيقة �ل�أولى

ــن  ــة م ــد�أت �لحرك ــي ب أمّ �لســّيارة �لت ــّيارتها، فشــّغلْت �ل� ــي س ــه ف ــع و�لدت ــد م  ركــب َمْج
�لّســكون، قــام مْجــد بمر�قبــة عــّد�د �لّســرعة قبــل تشــغيل �لســّيارة وخــلال �لّدقائــق �لثّــلاث 

آتــي: ــر�ءة �لعــّد�د كمــا هــو موّضــح فــي �لّشــكل �ل� أولــى مــن زمــن �لّرحلــة، وكانــت ق �ل�
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نشاط )3(: نلعُب َوَنحِسب

آتية و�أخرُج وزملائي �إلى ساحة �لمدرسة، ونعمل معاً بصورة مجموعات ثنائية. * �أحِضُر �ل�أدو�ت �ل�

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

١. عندما يتحّرك جسم مسافة ُمعيَّنة، فاإّن سرعته قد ل� تكون ثابتة بل تتغّير من لحظة ل�أخرى، 
نحسب متوّسط سرعة الجسم. 

٢. لحساب متوّسط سرعة جسم نقوم بقسمة �لمسافة �لكلّية �لتي قطعها �لجسم على �لّزمن 
�لذي �حتاجه لقطع هذه �لمسافة.

متوّسط �لّسرعة = ________________. 

١. ماذ� نعني بقولِنا: "�إِنَّ �لسيَّارة بد�أت �لحركة من �لّسكون"؟

._______________________________________________________________

٢. �أصُف سرعة �لسّيارة خلال �لدقائق �لثّلاث �ل�أولى من زمن �لّرحلة.

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

3. هل كانت سرعة �لسّيارة ثابتة خلال �لّرحلة؟ �أفّسر.

._______________________________________________________________

٤. ماذ� تتوقّع �أن تكون قر�ءة �لعّد�د عندما تتوقف �لسّيارة؟

._______________________________________________________________

شريط متري )َكرَكر(ساعة وقفصافرةطباشير
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�لنّهايــة  صافــرة  �أطلــُق 
بعــد خمــس ثــو�ٍن، وفــي 
�أوِقــُف  نفِســها  �للّحظــة 

�لوقــف. ســاعة 

�أرســُم خطّاً مســتقيماً بالطّباشير 
�أســميه خــط �لبد�يــة و�أطلــُب 

مــن زميلــي �لوقــوف عليــه.

خطّــاً  بالطّباشــير  �أرســُم 
ــف  ــذي توقَّ ــي �لمــكان �ل ف
فيــه زميلــي و�أســّميه خــّط 

�لنّهايــة.

�أطِلــُق صافــرة �لَبــْدء ليبــد�أ زميلــي �لمشــي وفــي �للَّحظــة 
نفِســها �أشــغِّل ســاعَة �لوقف. 

�لمسافة  وزميلي  �أقيُس 
و�لنّهاية  �لبد�ية  خطّْي  بين 
�لمترّي  �لّشريط  باستخد�م 

و�أسّجُل ذلك في �لجدول.

١

345

2
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6. �أكّرُر �لخطو�ت �لّسابقة �أربع مر�ت بزيادة ) 5 ( ثو�ٍن في كل مّرة و�أسّجُل �لنّتائج في �لجدول.
ل ذلك في �لجدول. ٧. �أحسُب وزميلي متوّسط �لّسرعة في كّل مّرة و�أسجِّ

× �لّزمن�لمسافة =

متوّسط �لّسرَعة =

�لّزمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ�لمسافة�لّزمن =

�لزَّمن )ز( )ثّانية(�لمسافة )ف( )متر(

5
١٠
١5
٢٠

زـــــــفمتوّسط �لّسرَعة =

آتية: ندرُس �لنّتائج في �لجدول �لّسابق ونجيُب عن �ل�أسئلة �ل�
١. ماذ� يحدُث لمتوّسط سرعة جسم ما �إذ� ز�دت �لمسافُة �لتي يقطُعها في وحدة �لّزمن نفسها؟

._______________________________________________________________
٢. ماذ� يحدُث لمتوّسط سرعة جسم �إذ� ز�د �لّزمن �لذي يستغرقُه لِقطع �لمسافة نفِسها؟       

._______________________________________________________________
3. ما وحدة قياس متوّسط �لّسرعة؟ لماذ�؟ 

._______________________________________________________________
٤. �أْكِمُل �لُمخطّط �ل�آتي:

آتية:     * ُيعّبُر عن متوّسط �لّسرعة و�لمسافة و�لّزمن رياضّياً بالعلاقات �ل�

�لمسافة
÷

�لّزمن× متوّسط
�لّسرَعة
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آتي �لذي يبّين وحد�ت متوّسط �لّسرعة: 5. بناًء على �لعلاقة �لّسابقة، �أْكِمُل �لجدول �ل�

مثال )١(:  
شارك نسيم في سباق �لمئة متر كما في �لّشكل، �أدرُس �لمسار �لذي سلكه و�أحسُب متوّسط سرعته:

المعطيات: �لمسافة = ١٠٠ متر
            �لّزمن = ٢٠ ثانية

الحّل:

�لزَّمن�لمسافة

�لزمن )ث(

�لمسافة )م(
٠5٢٠١٠٠

وحدة متوّسط �لّسرعة

ساعة
متر

كيلومتر
م/ث

متوّسط �لّسرَعة =

=

5 م/ث=

�لمسافة

١٠٠ متر

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

�لّزمن

٢٠ ثانية
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ُيمارس عمرو رياضة �لجري صباح كّل يوم د�خل قريته، حيث يقطُع مسافات مختلفة 
خلال فتر�ت زمنّية، تعتمد على طبيعة �لطّريق �لتي يسلكها، كما في �لجدول �ل�آتي:

* �أْكِمُل �لجدول، ثم �أجيب:
١.كم تبلغ �لمسافة �لكلّية �لتي يقطُعها عمرو؟

 ._______________________________________________________________
٢.كم يبلغ �لّزمن �لُمستغرق في قطع �لمسافة �لكلّية؟

 ._______________________________________________________________
3.كم متوّسط سرعة عمرو من بد�ية �لجري حتى نهايته؟

._______________________________________________________________

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

�لمسافة �لمسار
�لمقطوعة )م(

�لّزمن
�لمستغرق )ث(

متوّسط
�لّسرعة )م/ث(

طريق
مستقيمة

حقل

َتلَّة

١٢٠٠

٩٠٠

١٢٠٠

6٠٠

6٠٠

٩٠٠
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ر:
ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

نسان. قد تكون �لّسرعة سلاحاً ذ� حّدين بالنّسبة للاإ

١.ما �لحيو�ن �لذي يمتلك �أكبر متوّسط سرعة؟ ______________________________.

٢.كم تبلغ متوّسط سرعة �لحصان؟ ______________________________________.
3. ما �لمسافة �لتي يقطعها حصان في زمن مقد�ره )١٠ ثو�ٍن(؟

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 ._______________________________________________________________

نشاط )4(: كائنات حّية سريعة

آتية و�لتي تمثّل متوّسط �لسرعة لبعض �لحيو�نات في �لمسافات �لقصيرة  * �أتاأّمُل �لّصورَة �ل�
و�أجيب:

�لنّحلة ٨م/ث

�لنّسر 33م/ث

�لّدولفين ١٢م/ث

�لّزر�فة ١٤م/ث

�لنّمر 3٠م/ث

�لحصان
٢١م/ث
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�أتعاوُن وزملائي في �لمجموعة من �أجل تصميم مطويّات وملصقات �إرشاديّة حول 
�لتّوعية �لمروريّة و�أضر�ر �لّسرعة �لّز�ئدة.

حّرر شرطّي �لمرور مخالفة لسائق يسير في �أحد شو�رع ر�م �للَّه، كما تبّين �لصورة 
�أدناه، ماذ� تتوقُّع �أن يكون سبب �لُمخالفة؟

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

مشروع
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نشاط )١(: َدفٌع... َسحٌب

آتية: ١. �أحِضُر �ل�أدو�ت �ل�

٢. �أضُع �لقطعة �لخشبّية على �لطّاولة، و�أصُف حالتها �لحركّية.

 .______________________________________________
3. �أنظر �إلى �لقطعة �لخشبّية على �لطّاولة، هل تحركت من مكانِها؟ لماذ�؟ 

 ._______________________________________________________________
٤. �أقوُم بالتّاأثير في �لقطعة �لخشبّية بدفعها بيدي على سطح �لطّاولة، هل تغّير موضعها؟ لماذ�؟

._______________________________________________________________
5.  �أربــُط �لقطعــة �لخشــبّية بخيــط، و�أقــوُم بالتّاأثيــر فيهــا عــن طريــق ســحب �لخيــط علــى ســطح 

�لطّاولــة، هــل تغّيــر موضعهــا؟ لمــاذ�؟

 ._______________________________________________________________
6. ماذ� نُسّمي �لُمؤثّر �لخارجي �لذي َتَسبَّب بحركة �لقطعة �لخشبّية؟

 ._______________________________________________________________

القّوة وأثرها في الحركة
رُس  الدَّ
الث

ّ
الـث

ماسورة خيطانمعجونُمَكعَّب خشبي
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كيف يمكننا تحديد �أثر قّوة في جسم ُمعيَّن؟
ساَءل

َ
ت

َ
أ

نشاط )2(: َعناِصُر الُقوَّة

آتية و�أجيب: * �أتاأمُل �لّصور �ل�

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- نحتاج �إلى ُمؤثّر خارجي )�لقّوة(  لتحريِك �ل�أجسام، وهذه �لقوة قد تكون 
_______________________________ �أو _____________________________.

٨. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للقّوة:

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

١. ما نوع �لقّوة �لتي ُيؤثّر فيها �لرّجل في �لّصندوق في �لّشكل )١(؟ وباأّي �تّجاه سيتحرّك �لّصندوق؟

    نوع �لقّوة _______________________ �تّجاه �لُقّوة ______________________.

٢. ما نوع �لُقّوة �لتي ُيؤثّر فيها �لرّجل في �لّصندوق في �لّشكل )٢(؟ وباأّي �تّجاه سيتحرُّك �لّصندوق؟

    نوع �لقّوة _______________________ �تّجاه �لُقّوة ______________________.

�لّشكل )٢(�لّشكل )١(

خط عمل �لقّوة
)�تّجاه �لقّوة(

خط عمل �لقّوة
)�تّجاه �لقّوة(

نقطة �لتّاأثيرنقطة �لتّاأثير

مقد�ر �لقّوة

مقد�ر �لقّوة

5٠ نيوتن
5٠ نيوتن
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نشاط )3(: ِمقداُر الُقوَّة

١.�أنظُر �إلى طاولة معلّمي في �لّصف، ما حالتها �لحركّية؟

._____________________________________
٢.�أدفُع �لطّاولة بمفردي، ماذ� �أل�ِحظ؟

._____________________________________
3.�أدفُع وزميلي �لطّاولة؟ ماذ� �أل�ِحظ؟

_____________________________________

._____________________________________

3. ما �لعناصر �لمشتركة بين �لّشكل )١( و�لّشكل )٢( و�لتي تمثُّل عناصر �لقّوة؟

._____________________________ .١

._____________________________ .٢

._____________________________ .3

٤.�أدفُع وزملائي �لطّاولة، ماذ� �أل�ِحظ؟

 _____________________________________

._____________________________________

5.في �أّي �لحال�ت �لثّلاث تحّركت �لطّاولة �أسهل؟ ولماذ�؟

 _______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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نشاط )4(: قياُس مقداُر القوّة

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- �لجسم �لّساكن يبقى ___________ ما لم تؤثر عليه ___________  تعمل على تحريكه.

- كلما كانت �لُقّوة �لُمؤثّرة ______________ كانت حركة �لجسم ______________. 

* كيف يمكُننا تحديد مقد�ر هذه �لقّوة؟

ُر �لخطو�ت �لّسابقة ولكن بسحب �لطّاولة بدل�ً من دفعها، ماذ� �أل�حظ؟ 6. �أَكرِّ

 _______________________________________________________________

._______________________________________________________________

مقد�ُر �ستطالة �لميز�ن �لنّابضي )نيوتن(عدد �لُكتب

كتاب
ثلاثة كتب
خمسة كتب

١. �أسحُب كتاب �لعلوم بيدي على طاولة ملساء، هل �أستطيُع تحديد مقد�ر �لقّوة �لّلازمة لتحريكه؟ 
لماذ�؟

._______________________________________________________________
٢.�أحـِضـُر ميز�ناً نابضياً و�أعلّـُق خـطّـافـه بالكتاب و�أسـحـُبـه

على سطح �لطّاولة و�أل�ِحُظ مقد�ر �ستطالة �لنّابض في
ُل �لنتائج بزيـادة �للّحظة �ل�أولى لبدء حركة �لكتـاب، و�أسجِّ

آتي. عــدد �لكـتـب فـي كـلِّ مّرة في �لجدول �ل�
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نشاط )5(: خطُّ عمل القوّة

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- كلما كانت كتلة �لجسم �أكبر كان مقد�ر �لقّوة 

�لّلازمة لتحريكه ______________________.

- �ل�تّجاه �لذي تؤثر فيه �لقّوة في �لجسم وتحّركه وتغّير موضعه �إما سحباً �أو دفعاً ُيسّمى:       

._______________________________________________________________

3. ماذ� يمثُِّل مقد�ر �ستطالة �لميز�ن �لنّابضي؟ وما وحدة قياسها؟

._______________________________________________________________
٤. هل مقد�ر �ستطالة �لميز�ن �لنّابضي متساوية في �لحال�ت �لثّلاث �لّسابقة، �أفّسر؟ 

._______________________________________________________________
5. هل لزيادة عدد �لكتب �أثر على مقد�ر �لقّوة �لّلازمة لتحريكها؟ �أفّسر.

._______________________________________________________________

١. �أدفُع كرسّياً بيدي، في �أّي �تّجاه سيتحّرك �لكرسّي؟

._______________________________________________________________
٢. �أسحُب �لكرسّي، باأّي �تّجاه سيتحّرك �لكرسّي؟ 

._______________________________________________________________
3. ما �لعلاقة بين �تّجاه �لقّوة �لُمؤثّرة في �لكرسّي و�تّجاه حركته؟

._______________________________________________________________

أثــر  ُيقــاُس مقــد�ر �لقــّوة بمقــد�ر �ل�
�لــذي تُحِدثُــُه هــذه �لقــّوة.

          مفيدة
ٌ
معلومة
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�أغلُق باب صّفي باستخد�م 
�لمقبض، ماذ� �أل�ِحظ؟

�أحاوُل دفع �لطّاولة من حافّتها، ماذ� 
�أل�ِحظ؟

�أغلُق باب صّفي من نقطة قريبة 
من �لمفصل، ماذ� �أل�ِحظ؟ 

�أحاوُل دفع �لطّاولة من وسطها، 
ماذ� �أل�ِحظ؟

١

3

2

4

نشاط )6(: نقطة تاأثير القوّة

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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ِة في ال�أجسام نشاط )٧(: اأَثُر الُقوَّ

١.  ماذ� نُسّمي �لنّقطة �لتي تؤثّر عندها �لقّوة في �لجسم؟

._______________________________________________________________
٢.  �أكتب بِلَُغتي تعريفاً لنقطة تاأثير �لقّوة:

._______________________________________________________________
3.  بال�عتماد على نتائج �ل�أنشطة �لّسابقة �أستنتُج �أنَّ:

آتية: عند �لتّاأثير بقّوة ما على جسم ُمعيَّن يمكُن تحديد تاأثيرها بمعرفة عناصر �لقّوة �ل�

._____________________________________  -

._____________________________________  -

._____________________________________  -

١. �أحِضُر كرة قدم و�أخرُج وزملائي �إلى ملعب �لمدرسة. 
٢. �أضُع كرة �لقدم على �ل�أرض، ما حالتها �لحركّية؟

 ._____________________________________    
3. كيف يمكنني تغيير حالتها �لحركّية؟

 ._____________________________________   
 ٤. �أدفُع �لكرة بقدمي )دفعًة خفيفة(، �أصُف ما يحدث للكرة؟

 ._____________________________________________________________   
5. �ألحُق بالكرة �أثناء حركتها و�أدفعها مرًة �أخرى بقّوة �أكبر وبال�تّجاه نفسه �لذي تتحرّك فيه �لكرة، 

�أصُف ما يحدث لسرعِتهــا؟ _____________________________________________. 
6. �أغّيُر �تّجاه حركة �لكرة بدفعها. 

٧. �أقوم باإيقاِف �لكرة �لمتحرّكة.
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ر:
ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

كيف نقلُل من سرعة كرة متحّركة؟

٨. كيف يمكُنني �إحد�ث تغيير في مقد�ر سرعة �لكرة و�تّجاهها في �لوقت نفسه؟ �أجرّب.

 ._____________________________________________________________  
: نَّ

َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- �لقّوة �لُمؤثّرة في �ل�أجسام يمكُنها �أن تُغّير من حالتها �لحركّية )سكونها �أو حركتها( �أو 
�تّجاهها �أو مقد�ر سرعِتها.

- �لجسم �لّساكن يبقى ساكناً و�لجسم �لمتحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثّر علية قّوة تغّير من 
سرعته �أو تغّير �تّجاهه �أو كليهما معاً. 

* �أعطي �أمثلة من بيئتي تُبّين �أثر �لقّوة على حركة �ل�أجسام:       

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

يوجد في �لّدّر�جة �لهو�ئّية ثلاث �أدو�ت يمكن �لتّاأثير عليها بقّوة للتّحكّم فيها، �أحّدُد �أثر كل منها:

�سة:____________________________________________________. وَّ �أول�ً: �لدَّ

ثانياً: �لكابح:____________________________________________________.

ثالثاً: ِمْقَود �لّدّر�جة:_________________________________________________.

دّو�سة

يد �لكابِـح
مقود �لّدر�َجة خَتِبُر َنفسي

َ
أ
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- كيف يمكُنني �أن �أجعَل �لقارب يتحّرك في وعاء �لماء؟ 
- كيف يمكُنني �أن �أزيد من سرعة �لقارب �أو �أقللها؟

- كيف يمكُنني �أن �أوقَف �لقارب عن �لحركة؟
- كيف يمكُنني �أن �أعكَس �تّجاه حركة �لقارب؟

آتية: * �أحِضُر �ل�أدو�ت �ل�

* َنلَعب َونَُفكِّر

مشابك حديدمغناطيسقارب ورقي في حوض ماء

* )يمكن �ل�ستفادة من �لحقائب �لتّعليمّية في مدرستي(
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 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

جابة الّصحيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

١. ما �لنّقطة �لتي ننطلق منها لتحديد مكان جسم ما؟
سناد.                 جـ. �لّسكون.         د. �لحركة.     �أ. �لموضع.      ب. �ل�إ

٢. ماذ� نُسّمي �لمكان �لذي يتو�جد فيه �لجسم؟
سناد.       ب.�لموضع.           جـ. متوّسط �لّسرعة.   د. �لمسافة.     �أ. نقطة �ل�إ

3. ما مقد�ر �لّزمن �لذي يستغرقُه �لجسم �ل�أسرع في قطع مسافة ثابتة؟
    �أ. خمس دقائق.  ب.�أربع دقائق.            جـ. ثلاث دقائق.       د.دقيقتان.

٤. ما مقد�ر �لمسافة �لتي يقطُعها �لجسم �ل�أسرع عند ثبوت �لّزمن؟
    �أ. ٧ متر.         ب. ٨ متر.                 جـ.١٠ متر.           د. ١5 متر.

5. ماذ� نحتاُج لتحديد متوّسط �لّسرعة؟
    �أ. �لمسافة و�لّسرعة.      ب. �لّزمن و�لّسرعة.  جـ. �لمسافة و�لّزمن.   د. �لّزمن فقط.

6. ما مقد�ر متوّسط سرعة سّيارة �إذ� قطعت مسافة ١6٠ كم في ساعتين؟
    �أ. ٨٠ كم/ ساعة.    ب. ٨٠ كم/ دقيقة.    جـ. ٨٠ كم/ثانية.    د. ٨٠ ميل/ساعة.

آتية ُيعتبر مثال�ً على �لحركة �ل�هتز�زيّة؟ ٧. �أّي �ل�
    �أ. �لسّيارة.        ب. �ل�أرض حول نفسها.    جـ. بندول �لّساعة.    د.�لطّائرة.
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٨. ما �لتّغيُّر �لذي تحدثه �لقّوة عند �لّضغط على قطعة معجون؟
    �أ. تغّير في سرعتها و�تّجاهها.   ب. تغّير في شكلها.  جـ. تغّير في �تّجاهها.  د.تغّير في سرعتها.

٩. ما �لوحدة �لتي تقاس بها �لقّوة؟
    �أ. نيوتن.         ب. متر/ثانية.          جـ. نيوتن/ثانية.          د. نيوتن /متر.

�لّدل�لة�لمفهوم �لعلمي

تغّير موضع �لجسم من بالنّسبة لنقطة �إسناد ُمعيَّنة.

ثبات موضع �لجسم بالنّسبة لنقطة �إسناد.

�لمسافة �لكلّية �لمقطوعة في وحدة �لّزمن.

ُمؤثّر ُيؤثّر في �ل�أجسام يحّركها �أو ُيغّير مقد�ر سرعتها �أو ُيغّير �تجاه 

حركتها �أو كليهما معاً.

الّسؤال الثّالث: اأكتُب المفهوم العلمّي الذي تدّل عليه كل عبارة مما ياأتي:

الّسؤال الثّاني: اأْكِمُل الُمخّطط ال�آتي:

�أشكال �لحركة
هي

تقسم    �إلى
دور�نّية

خط مستقيم

و

�أو

وو
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الّسؤال الّرابع: اأحّدُد عناصر القوّة الُمؤثّرة في الّشكل ال�آتي:

يوتن
١٠ ن

الّسؤال الخامس: اأحّدُد اأشكال الحركة في كل من الّصور ال�آتية:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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الّسؤال الّسادس: اأحّدُد نوع القوّة في كل من ال�أشكال ال�آتية:

الّسؤال الّسابع:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 متسابق يقود دّر�جته بسرعة 3 م/ث:
١. ماذ� نقصُد بقولِنا: �إن سرعة هذه

    �لّدّر�جة 3 م/ث؟
٢. �أحسُب �لمسافة �لتي تقطُعها

    �لّدّر�جة في دقيقتْين.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

.________________________________________________________
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الّسؤال التّاسع:

عاقة  في   شارك عشر�ت �لفلسطينيين من ذوي �ل�إ
يوم  بمناسبة  �لّصمود"  سباق حمل �سم "سباق 
�لمعاق �لعالمي و�لذي يصادف �لثّالث من كانون 
أّول من كل عام، وقطَع �أحد �لمتسابقيــن مسافة  �ل�

5٠٠ متر خلال 3 دقائق، ما متوّسط سرعته؟

الّسؤال الثّامن:

تســابق �أيمــن وحنــان وخالــد فــي ســاحة �لمدرســة، حيــث ركــض �أيمــن حــول �لملعــب مســــافة 
١٠٠ متــر فــي ٢٠ ثانيــة، وركضــت حنــان مســافة ٢٤٠ متــر�ً فــي ٨٠ ثانيــة، وركــض خالــد مســافة 

٤٢ متــر�ً فــي ٢١ ثانيــة. ولكنهــم �ختلفــو� فيمــا بينهــم حــول �ل�أســرع فــي هــذه �لمســابقة.
�أساعُد �أيمن وحنان وخالد في تحديد �ل�أسرع.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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الّسؤال العاشر:

 ذهبــت فــد�ء وعائلتهــا لزيــارة �أبيهــا �ل�أســير فــي ســجن 
عوفــر �لو�قــع فــي بيتونيــا علــى بعــد ٤,5 كــم غــرب ر�م 
�للــه، حيــث �نطلقــْت ســيارتُهم مــن طولكــرم �لّســاعة 
�لّســاعة  �لّســجن  �إلــى  �لّسادســة صباحــاً، ووصلــو� 
ــرم  ــن طولك ــد بي ــاً، �إذ� علمــت �أّن �لبع ــة صباح �لثّامن

ور�م �للــه )6٠( كــم تقريبــاً، �أجيــُب عّمــا ياأتــي: 
١. ما متوّسط سرعة �لحافلة �لتي �ستقلتها فد�ء وعائلُتها؟ 

٢. �أصُف موضع ر�م �لله بالنّسبة للقدس.

طولكرم

نادر�ً �أحياناً د�ئماً �لعبارة �لرقم

�أستطيع �لتمييز بين �أشكال �لحركة. .١ 
�أستطيع تحديد عناصر �لقوة عملياً. .٢

يمكنني حل مسائل رياضية على قانون متوسط 
�لسرعة.

.3

( فــي  آتيــة ثــم �أضــع �إشــارة ) الســؤال الحــادي عشــر: اأقيــم ذاتــي: �أقــر�أ كل عبــارة مــن �لعبــار�ت �ل�

�لمكان �لمناســب: 

___________________________________

___________________________________

 ___________________________________

___________________________________
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شكل من �أشكال منهج �لنشاط؛ يقوم �لطلبة )�أفر�د�ً �أو مجموعات( بسلسلة من �ألو�ن �لنشاط �لتي يتمكنون 
من خلالها تحقيق �أهد�ف ذو�ت �أهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على �أنه: سلسلة من �لنشاط �لذي يقوم به �لفرد �أو �لجماعة لتحقيق �أغر�ض و�ضحة ومحددة 
في محيط �جتماعي برغبة ود�فعية.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.. ١
ينفذه فرد �أو جماعة.. ٢
يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذو�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.. 3
ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية �إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.. ٤
يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعيتهم ورغبتهم بالعمل.. 5

خطوات المشروع:

 اأول�ً: اختيار المشروع:
يشترط في �ختيار �لمشروع ما ياأتي:

�أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.. ١
�أن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.. ٢
�أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.. 3
�أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغلب مجال�ً على �ل�آخر.. ٤
�أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.. 5
�أن ُيخطّط له مسبقاً.. 6

المشروع
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 ثانيًا: وضع خطة المشروع:
يتم وضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم حيث يمكن له �أن يتدخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.

يقتضي وضع �لخطة �ل�آتي:
تحديد �ل�أهد�ف بشكل و�ضح.. ١
تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.. ٢
تحديد خطو�ت سير �لمشروع.. 3
تحديد �ل�أنشطة �للازمة لتنفيذ �لمشروع، )شريطة �أن تشترك جميع �أفر�د �لمجموعة في �لمشروع من . ٤

خلال �لمناقشة و�لحو�ر و�إبد�ء �لر�أي، باإشر�ف وتوجيه �لمعلم(.
تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كلي.. 5

 ثالثًا: تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ �لمشروع فرصة ل�كتساب �لخبر�ت بالممارسة �لعملية، تعد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفره من 
متفاعلاً  �إيجابياً  نجاز حيث يكون  �لحرية، و�لتخلص من قيود �لصف، وشعور �لطالب بذ�ته وقدرته على �ل�إ
خلاقاً مبدعاً، ليس �لمهم �لوصول �إلى �لنتائج بقدر ما يكتسبه �لطلبة من خبر�ت ومعلومات ومهار�ت وعاد�ت 

ذ�ت فائدة تنعكس على حياتهم �لعامة.

دور المعلم: 

متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدخل.. ١
�إتاحة �لفرصة للطلبة للتعلم بال�أخطاء.. ٢
�ل�بتعاد عن �لتوتر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.. 3
�لتدخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.. ٤

دور الطلبة: 

   ١. �لقيام بالعمل باأنفسهم.
٢. تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.

3. تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
٤. تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.
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 رابعًا: تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
�ل�أهد�ف �لتي وضع �لمشروع من �أجلها، ما تم تحقيقه، �لمستوى �لذي تحقق لكل هدف، �لعو�ئق . ١

في تحقيق �ل�أهد�ف �إن وجدت وكيفية مو�جهة تلك �لعو�ئق.
�لخطة من حيث وقتها، �لتعديلات �لتي جرت على �لخطة �أثناء �لتنفيذ، �لتقيد بالوقت �لمحدد للتنفيذ، . ٢

ومرونة �لخطة.
مكانات �للازمة، �لتقيد . 3 �ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة من حيث، تنوعها، �إقبال �لطلبة عليها، تو�فر �ل�إ

بالوقت �لمحدد.
قبال على تنفيذه بد�فعية، �لتعاون في عملية �لتنفيذ، �لشعور . ٤ تجاوب �لطلبة مع �لمشروع من حيث، �ل�إ

بال�رتياح، �إسهام �لمشروع في تنمية �تجاهات جديدة لدى �لطلبة.

  يقوم �لمعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن �لمشروع من حيث:
�أهد�ف �لمشروع وما تحقق منها.. ١
�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.. ٢
�ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.. 3
�لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.. ٤
�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.. 5
�ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.. 6
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َتمَّ بَِحْمِد �لله

لجنة المناهج الوزارّية:

اللّجنة الوطنّية لوثيقة العلوم:

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أّول من كتاب العلوم والحياة للصف السادس ال�أساسي 

�أ.د. عماد عودة 

د. عبد �لله عيد 

د. صبري صيدم

�أ. �إيمان �لريماوي

�أ. محمد �لبرنية

د. عفيف زيد�ن

�أ. جنان �لبرغوثي 

م. جهاد دريدي

�أ. صالح شلالفة 

�أ. نور �لدين سباعنة

د.فتحية �للولو

�أ. ليلى �لزريعي

د. رباب جّر�ر

�أ. �إبر�هيم �لمعصو�بي

د. شهناز �لفار

�أ. حكم �أبو شملة

�أ. مرح �لّصالح

د.�إيهاب شكري

�أ. عبير عرب 

�أ. مرسي سمارة 

د. مر�د عوض �لله

�أ. سليم زين �لّدين

�أ. فر�س ياسين

د. حاتم دحلان      

�أ. �آمنة �لقاسم

�أ. ثروت زيد

�أ. جنان �لبرغوثي

�أ. محمود �لمصري

ستاذ د. محمود �ل�أ

�أ. جهان عودة

�أ. عماد محجز

�أ. �أماني شحادة

�أ. ماهر �أبو هلال

د. صائب �لعويني

�أ. �إيمان صيدم

م. فو�ز مجاهد

�أ. رشا عمر

�أ. منى ترتير

د.سحر عودة

�أ. فاروق عبيسي

�أ. ياسر مصطفى

د. معين سرور

�أ. سناء محمود رضو�ن

�أ. محمد �أبو ندى 

د. جو�د �لشيخ خليل   

د. مرو�ن �أبو �لّرب

د. بصري صالح 

�أ. �بر�هيم رمضان

�أ. محمد قر�رية

د. محمد سليمان

�أ. جهاد حرز �لله

�أ. عفاف �لنّجار

�أ. هناء قديح

�أ. �أحمد سياعرة

�أ. لينا جر�ر 

د. سعيد �لكردي

�أ. �إياد �لنبيه

�أ. عز�م �أبو بكر

�أ. خلود حّماد

�أ. منال نجوم

د.خالد صويلح

�أ. عماد �أبو شر�ر

�أ. مي �أبو عصبة

د. معمر شتيوي

�أ. سناء �أبو هلال 

�أ. فضيلة يوسف

د. خالد �لّسوسي

�أ. �أماني شحادة

د. سمية �لّنخالة 

�أ. حسن حمامرة

سطل �أ. مر�م �ل�أ

د. محمود رمضان 

�أ. سعاد غانم

�أ. غدير خلف

�أ. �أيمن شروف

�أ. محمد �أبو ندى 

د. عدلي صالح 

�أ. �إيناس نجوم

�أ. علي مناصرة

�أ. رياض �بر�هيم

�أ. نهاد �لخطيب

د.عزيز شو�بكة

�أ. فدوى �لسّماك 

�أ.سامية غبن

د. وليد �لباشا

�أ. شيماء عوده

سطل �أ. مر�م �ل�أ


