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تـقـديــم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند �إلــى واقعيــة النش ـ�أة،
ال�أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية
والاحتياجــات الاجتماعيــة ،والعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال
عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا و�أدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة
برنامــج �إصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج �أداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علمـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن
خطــة متكاملــة عالجــت �أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل
اقتــدار ،وال�إ عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب�إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث
عــن ال�أصالــة والانتمــاء ،والانتقــال �إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة
فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــولا ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديد
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتو ّخــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية
وفــق رؤيــة محكومــة ب�إطــار قوامــه الوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا ،وتلبيــة
المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات
والمنطلقــات والمرجعيــات ،فقــد ت�آلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفي ـاً وتربوي ـاً
وفكرياً .
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يع ـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس؛
لتــوازن �إبداعــي خـ ّلاق بيــن المطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد
�إليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة الاســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� أ َّول؛ لتو ّجــه
الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة،
والتدقيــق ،وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر،
ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
كانون ال�أول  ٢٠١٧ /م
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مـقـدمـة
ينــدرج اهتمــام وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية بتطويــر مناهــج التعليــم؛ وتحديثهــا فــي �إطــار الخطــة العامــة للــوزارة؛ وســعيها
الص ُعــد كافــة ،باســتلهام واضــح للتطـ ّور العلمــي والتكنولوجــي المتســارع ،وبمــا
الحثيــث لمواكبـ ِة التطــورات العالميــة علــى ُّ
ينســجم وتطلعاتنــا للطالــب الــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا ،وباحثــا ،ومجربّــا ،ومستكشــفا ،ومت�أمــلا.
الســادس ال�أساســي فــي �إطــار مشــروع تطويــر مناهــج العلــوم والحيــاة
فــي هــذا ال�إ طــار؛ ي�أتــي كتــاب العلــوم والحيــاة للصــف ّ
الهــادف �إلــى �إحــداث تطويــر نوعـ ٍّـي فــي تعليــم العلــوم والحيــاة ،وتعلّــم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور واكتســاب مــا تتطلبــه
مــن مهــارات ،وبمــا يوفّــر الضمانــات الكفيلــة بـ�أن يكــون للطالــب الــدور الرئيــس المحــور ُّي فــي عمل ّيــة التعلــم والتعليــم.
�أمــا عــن الكتــاب الــذي بيــن �أيدينــا ،فقــد توز ّعــت مادتــه علــى �أربــع وحــدات؛ حملــت الوحــدة الرابعــة عنــوان "�أجهــزة
جســم ال�إ نســان" ،فــي حيــن حملــت الوحــدة الخامســة عنــوان "الكهربــاء المتح ّركــة والتّمغنــط" ،وحملــت الوحــدة السادســة
عنــوان "العمل ّيــات الحيويّــة فــي النباتــات" فــي حيــن حملــت الوحــدة الســابعة عنــوان "جيولوجيــا ال�أرض (علــوم ال�أرض)"
وحرصنــا علــى عــرض المحتــوى ب�أســلوب ســلسٍ ،وبتنظيـ ٍم تربــوي فاعــل؛ يعكــس توجهــات المنهــج وفلســفت ُه ،ويتمثــل فــي
دورة التعلــم.
اشــتمل المحتــوى علــى �أنشــط ٍة متنوعـ ِة المســتوى َت َّت ِسـ ُم ب�إمكانيــة تنفيــذ الطلبــة لهــا ،مرا ِع َيـ ًة فــي الوقــت نفسـ ِه مبــد�أ الفــروق
ـس طبيعــة الوحــدة �أو الـدَّرس ،مــع
الفرديــة بينهــم ،مــع الاهتمــام بتضميــن المحتــوى صــورا ورســومات �إيضاح ّيــة مع ّبــرة تعكـ ُ
ت�أكيــد الكتــاب فــي وحداتـ ِه ودروسـ ِه المختلفـ ِة علــى مبــد�أ التقويــم التكوينـ ّـي ،والتقويــم الواقعـ ّـي.
وتســتلهم فلســف ُة الكتــاب �أه ّمــ ّية اكتســاب الطّالــب منهجيــة علميــة فــي التفكيــر والعمــل ،وتنميــة مهاراتــه العقليــة والعمل ّيــة،
الصــور ،والتعبيــر ،والكتابــة والقــراءة العلم ّيــة ،وال ّرســم ،وعم ـ ُل النمــاذج والتجــارب ،والبحــث ،عــلاوة علــى
ومنهــا :قــراءة ّ
اهتمامهــا بربــط المعرفــة بواقــع حيــاة الطّالــب مــن جهــة ،وبالرياضيــات والفــن والموســيقى والدرامــا والرياضــة والمهــارات
الحياتيــة مــن جهــة �أخــرى ،لجعــل التكامــل حقيقــة واقعــة ،وهدفــا قابــلا للتحقــق.
فريق الـتّ�أليف
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الوحدة
ّ
الرابعة

أجهزة جسم اإلنسان

ال�نسان؟
 -كيف ينتق ُل الدّم في جسم إ

السائلة؟
ص الجسم من بعض فضلاته ّ
 -كيف يتخلّ ُ
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األهـــــــداف

الصــف ال ّســادس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع
يتوقّ ـ ُع مــن طلبــة ّ
�أنشــتطها �أن يكونــوا قادريــن علــى المحافظــة علــى ك ّل مــن جهــاز ال ـدّوران والجهــاز
البولـ ّـي مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
1.1ال ّربط بين �أجزاء جهاز الدّوران ووظيفة ك ٍّل منها بالرسم.
2.2التّعرف �إلى �آلية عمل القلب عملياً.
3.3توظيف الصور لل ُمقارنة بين �أنواع ال�أوعية الدّمويّة.
4.4التّعرف �إلى مك ّونات الدّم و�أه ّمـ ّيتها بالرسم.
الصغرى والكبرى.
 5.5تتبع مسار ك ٍّل من الدّورتين الدّمويتين ّ
البولي ووظيفة ك ٍّل منها.
6.6ال ّربط بين �أجزاء الجهاز
ّ
البولي عملياً.
7.7التّعرف �إلى �آلية عمل الجهاز
ّ
البولي.
 .٨تطبيق بعض الطرق للمحافظة على سلامة ك ٍّل من جهاز الدّوران والجهاز
ّ
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َّ
الد ُ
رس
َ
األ َّول

جهاز ّ
الدوران

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

الوعاء الدّموي

القلب

4

الدّم

كتبها:
 .1اأس ّمي اأجزاء جهاز الدّوران ّ
الموضحة في ّ
الصورة ،واأ ُ
 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ .٢اأين يقع القلب في جسم ال�إ نسان؟
_____________________________________
_____________________________________
 .٣اأين توجد ال�أوعية الدّمويّة في جسم ال�إ نسان؟
_____________________________________
_____________________________________
السائل الذي ينتقل خلال جهاز الدّوران؟
 .4ما ّ
_____________________________________
ُ
أستنتج ّأن:

إضـاءة
تتم ال�إ شارة في ال ّرسومات للاأوعية
الدموية الغنية بال�أكسجين باللّـــون
ال�أحــمر ،وال�أوعية الدموية الفقيرة
بال�أكسجين باللّـــون ال�أزرق ،وذلك
للتّمـييز بينهما فقـط ول� علاقة لـذلك
بمحتويـات الــدّم الّذي تنقله.

ٌ
معلومة

مفيدة

يع ّد جهاز الدّوران في ال�إ نسان جهازاً
مغلــقاً حيــث ل� يغــادر الدّم ال�أوعية
الدّموية ،وتتم عمل ّية تبادل المواد بين
الشّ عـــيرات الدّمــويــة والخــلايا .ول�
يغادر الدّم هذه ال�أوعية اإل� في حال�ت
الجروح وال�إ صابات التي تسبب
النّزيف الدّمو ّي.

جهاز الدّوران
يتك ّون مــــــن

و

و

َ
َ
أﺑﺤﺚ
يوض ُح اأجزاء جهاز الدّوران،
بحث عن فيلم
تعليمي ّ
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية ،اأ ُ
ّ
الصف.
واأ ُ
عرضه اأمام زملائي في غرفة ّ
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نشاط ( :)2أ�عم ُل في المختبر
كف يدي مفتوحاً على الجزء ال�أيسر من صدري ،بماذا أ�شعر؟
• �أض ُع َّ
_______________________________________________________________.
 ما مصدر هذه الدّقات ( النّبضات)؟_______________________________________________________________.
ّ
لنتعرف إلى أجزاء القلب

حضر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�آتية:
• �أ ُ

�أدوات تشريح

لوح تشريح

ق ّفازات

• �أرتدي الق ّفازات ،و�أض ُع القلب على لوح التّشريح ،و�أقوم
بما ي�أتي:
صف شكله وحجمه.
� .1أت�أ ّم ُل القلب� ،أ ُ
_______________________________________
_______________________________________
 .2ماذا يحيط بالقلب؟ وما �أه ّمـ ّيته؟
______________________________________
مقص التّشريح.
�.3أعم ُل مقطعاً طول ّياً للقلب باستخدام ّ
ص القلب من الدّاخل و�أ ُ
لاحظ حجراته.
� .4أ ّ
تفح ُ
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قلب خروف �أنبوب بلاستيكي

َ َ
أنت ِـبـه

• يجـب الحــذر عند استخــدام
�أدوات التّشريح الحا ّدة ،بعدم
مسكها من الطرف الحاد �أو
ال�إ شارة بها �إلى زملائي.
الضرور ّي غسل ال�أيدي
• من ّ
وال�أدوات وتعقيمها ،بعــــد انتـهاء
عمل ّية التّشريح.

 .5هل يوجد فاصل بين الجزء ال�أيمن والجزء ال�أيسر من
سج ُل ملاحظاتي.
ص ذلك ،و�أ ّ
القلب؟ �أ ّ
تفح ُ
إضـاءة
_______________________________________ تعمــل ص ّمامــات القلــب علــى
______________________________________.
البلاستيكي و�أم ّرره بين كل حجرتين
� .6أستخد ُم ال�أنبوب
ّ
متعامدتين من حجرات القلب ،ماذا �أ ُ
لاحظ؟
_______________________________________
______________________________________.

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

درس الشّ كل ال�آتي الذي يمثّل رسماً توضيح ّياً ل�أجزاء القلب ،و�أقارنُه مع القلب الذي
	•�أ ُ
قمت بتشريحه:
ُ
ٌ
معلومة

مفيدة

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

ال�أذين ال�أيسر

ص ّمام

ال�أذين ال�أيمن

ص ّمام
ُالبطين ال�أيسر

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

 القلب عضلة قويّة وحجمه بحجم _____________ ويقع داخل _____________ مائلا ًبضخ _____________ �إلى جميع �أجزاء الجسم ،ويتك ّون من
�إلى _____________ ،ويقوم ّ
بالبطين في الجهة نفسها بوساطة ___________.
_____________ حجرات ويتّصل ك ّل �أذين ُ

نشاط ( :)٣ال�أوعية الدّمو ّية
• يحتوي جسم ال�إ نسان البالغ على  6لتر تقريباً من الدّم تنتقل بين القلب والجسم عبر �أنابيب
مختلفة التركيب والاتساع تس ّمى" ال�أوعية الدّمويّة" وهي ثلاث �أنواع.
جيب:
درس الشّ كل ال�آتي ،و�أ ُ
• �أ ُ

الــشّ عيـرات الــدّمــويّة شبكـة من
ال�أوعيــة الــدّمويّة تربــط بين �أد ّق
نهايـات الشّ رايين مع �أد ّق نهايات
ال�أوردة.
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الشّ رايين تحمل الدّم من القلب
�إلى باقي �أجزاء الجسم.
ال�أوردة تحمل الدّم من �أجزاء
الجسم �إلى القلب.

كتب اأنواع ال�أوعية الدّمويّة.
 .1اأ ُ
___________________ و ____________________ و ___________________.
 .٢اأقار ُن بين مسار الدّم في ك ٍّل من الشّ رايين وال�أوردة.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
كتب بِلُغتي تعريفاً للوعاء الدّمو ّي:
 .٣اأ ُ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

نشاط ( :)4الدّم ومك ّوناته
• اأتاأ ّم ُل ال ّرسم ال�آتي ،واأجيب:
خلايا الدّم
الحمراء

وعاء
دموي
ّ

خلايا الدّم
البيضاء
سائل البلازما
الصفائح الدّمويّة
ّ
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صف حالة الدّم _________________________________________________.
� .1أ ُ
كتب مك ّونات الدّم.
� .2أ ُ
______________________________ و _______________________________
______________________________ و ______________________________ .
 .3ما وظيفة الدّم؟
___________________________________
__________________________________
فسر.
 .4يع ّد الدّم مخلو ًطا� ،أ ّ
___________________________________
__________________________________
فس ُر.
 .5يع ّد الدّم نسيجاً� ،أ ّ
___________________________________

ٌ
معلومة

مفيدة

يقوم الدّم بنقل الغذاء وتبادل الغازات
�إلى �أنحاء الجسم جميعه ،ويكتسب
اللّون ال�أحمر بسبب احتواء خلايا الدّم
الحمراء على صبغة الهيموغلوبين.

__________________________________
وئي المركّب ،ثم
تفحصها باستخدام المجهر ّ
� .6أ ْح ِض ُر ومعلّمي شريحة دم جاهزة ،و�أ ّ
الض ّ
�أرس ُم ما �أشاهد ُه.
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كتب بِلُغتي تعريفاً للدّم:
 .٧اأ ُ
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
مﺸرﻭﻉ:

مستخدماً خامات مختلفة من البيئة ،اأص ّم ُم ومجموعتي
نموذجاً يب ّين مك ّونات الدّم ،مستعيناً بالشّ كل المجاور.

َ
َ
أﺑﺤﺚ

بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية اأبحث في اأحد الموضوعين ال�آتيين:
• الفرق بين الشّ رايين وال�أوردة والشّ عيرات الدّمويّة من حيث التّركيب والوظيفة.
• وظائف مك ّونات الدّم.
كتب تقريراً اأحتفظ به في ملف ال�إ نجاز.
اأ ُ

١١

َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
ّ
ّ
اني
الـث
الدورة الدموية في جسم اإلنسان
السبابة والوسطى كما في الشّ كل.
صبعي ّ
• �أضع �إ َّ
• �أستم ُع �إلى دقّات قلبي بمساعدة زميلي باستخدام س ّماعة الطّبيب.
شعر في الحالتين؟
بماذا �أ ُ
_____________________________________________.
ٌ
معلومة

مفيدة

معدّل النّبض الطّبيعي للشّ خص البالغ ال ّسليم يتراوح ما بين ( )85 - 70نبضة في الدّقيقة الواحدة،
ويختلف عدد النّبضات حسب عمر ال�إ نسان ومعدّل نشاطه.

نشاط ( :)1ال ِم َض َّخة العجيبة
ماصات عصير ،لاصق ،ماء ملّون بال�أحمر.
حضر ال�أدوات ال�آتية :وعاء بلاستيكي ،بالونّ ،
• �أ ُ
الصور:
• �أحاكي عمل مضخّ ة القلب بتطبيق الخطوات
ّ
الموضحة في ّ

قص البالون.
� .١أ ُّ

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

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

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

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

ب .انقباض ُالبطينين :ال�أيمن وال�أيسر،
مما يؤدي �إلى اندفاع الدّم من القلب �إلى
ال ّرئتين و�أجزاء الجسم المختلفة.

�.1أح ّد ُد مصدر الدّم الوارد �إلى القلب.
_______________________________________________________________.
� .٢إلى �أين يندفع الدّم من ُالبطينين ال�أيمن وال�أيسر؟
_______________________________________________________________.
فس ُر.
 .٣يوصف القلب بالمضخّ ة القويّة� .أ ِّ
________________________________________________________________
______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٢دورة رئو ّيــة ،ودورة جهاز ّية
* أاول�ً :الدّورة الدّمو ّية الصّ غرى (ال ّرئو ّيــة)
جيب:
درس الشّ كل ال�آتي للدّورة الدّمويّة ُّ
الصغرى في جسم ال�إ نسان واأ ُ
• اأ ُ
ال�أذين ال�أيسر

ُالبطين ال�أيسر

ال ّرئة اليسرى

ال�أذين ال�أيمن

ُالبطين ال�أيمن

ال ّرئة اليمنى

الصغرى:
 .1اأكم ُل المخطّط ال�آتي للدّورة الدّمويّة ُّ
دم فقير بال�أكسجين في ال�أذين
ال�أيمن من القلب

يتدفق اإلى
______________

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

______________

ال ّرئتين

١4

الصادر عن ُالبطين ال�أيمن والدّم
 .٢اأقار ُن بين الدّم ّ

ٌ
معلومة

مفيدة

الوارد اإلى ال�أذين ال�أيسر.
الصغــرى
خــلال الــدّورة الدّمويــة ُّ
___________________________________ يندفــع الــدّم المح ّمــل بغــاز ثانــي
__________________________________ .اأكســيد الكربــون مــن ُالبطيــن ال�أيمــن
اإلــى ال ّرئتيــن للتّخلــص منــه ،حيــث
 .٣اأ ِّ
فس ُر سبب تسمية هذه الدّورة "الدّورة ال ّرئوية" .يتـ ّم تبــادل الغــازات عبــر شــبكة دقيقــة
___________________________________ مــن الشّ ــعيرات الدّمويــة فــي ال ّرئتيــن
__________________________________ .ثــم يعــود الـدّم مــن ال ّرئتين اإلــى ال�أذين
ال�أيســر غن ّي ـاً بغــاز ال�أكســجين.
الصغرى:
كتب بِلُ َغتي اأه ّمية الدّورة الدّمويّة ُّ
 .4اأ ُ
___________________________________
__________________________________.
َأ َ
ﺑﺤﺚ

بحث في دور العالم المسلم "ابن النّفيس"
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية اأ ُ
الصباح ّية لمدرستي ،ثم
كتب تقريراَ واأقرؤه في ال�إ ذاعة ّ
في اكتشاف الدّورة الدّمويّة ُّ
الصغرى ،اأ ُ
اأحتفظ به في ملف ال�إ نجاز.

١5

* ثاني ًا :الدّورة الدّمو ّية ال ُكبرى (الجهاز ّية)
جيب:
درس المخطّط ال�آتي للدّورة الدّمويّة ال ُكبرى في جسم ال�إ نسان و�أ ُ
• �أ ُ
شبكة شعيرات دمويّة في
ال�أجزاء العلويّة من الجسم

ال�أذين ال�أيسر

ُالبطين ال�أيسر

ال�أذين ال�أيمن

ُالبطين ال�أيمن

شبكة شعيرات دمويّة في
ال�أجزاء ال ّسفل ّية من الجسم

� .١أف ّس ُر سبب تسمية هذه الدّورة "الدّورة الجهازيّة".
_______________________________________________________________.
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 .٢اأكم ُل المخطّط ال�آتي للدّورة الدّمويّة ال ُكبرى:
غني بال�أكسجين والمواد
دم ّ
الغذائ ّية في ُالبطين ال�أيسر.

اندفاع الدّم من ____________
اإلى____________عبر الشّ رايــــين.
تبادل الغازات خلال شبكة
_____________________
بين خلايا الجــسـم المختلفــة.

دم فقير بال�أكسجين يصب في
_____________________.

عودة الدّم من ____________
اإلى____________عــبـــــر ال�أوردة.

 .٣ماذا يحدث في خلايا الجسم عندما يصل الدّم اإليها؟ ما اأه ّمـ ّية ذلك؟
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
الصادر من ُالبطين ال�أيسر والدّم الوارد اإلى ال�أذين ال�أيمن خلال الدّورة
 .4ما الفرق بين الدّم ّ
الدّمويّة الكبرى؟
_______________________________________________________________.
ُ .٥يلاحظ اأن جدار ُالبطين ال�أيسر اأسمك من جدار ُالبطين ال�أيمن .اأف ّسر.
________________________________________________________________
الصغرى.
 .٦اأع ّب ُر بِلُغتي عن العلاقة بين الدّورة الدّمويّة الكبرى والدّورة الدّمويّة ُّ
_______________________________________________________________.
َ
أ َﺑﺤــﺚ :القلــب عضلــة ق ّويــة تحتــاج اإلــى الغــذاء وال�أكســجين حتــى تعمــل ،بال ّرجــوع
ـث عــن اآليــة حــــــصول القلــب علــى
اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الشّ ــبكة العنكبوت ّيــة اأبحـ ُ
الغــذاء وال�أكســجين ،واأشــارك معلوماتــي مــع زملائــي.

١٧

َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
الث
الـث
أمراض جهاز الدوران
نشاط ( :)١ص ّحتي في فطوري
جيب:
�أقر�أ النّص ال�آتي ،و�أ ُ
لاح َظت معلّمة التّربية ال ّرياض ّية ظهو ِر الشّ حوب والاصفرار على وجه الطّالبة ميساء �إضافة �إلى
شعورها بالتّعب وال�إ رهاق باستمرار فطلبت منها مراجعة الطّبيب لمعرفة ال ّسبب� ،أجريت لها
الفحوصات اللازمة ،واتّضح �أنها تعاني من مرض فقر الدّم� ،أخبرها الطّبيب �أ ّن عليها الاهتمام
بتناول وجبة الفطور يومياً .وتناول اللّحوم الحمراء وال�أسماك والبقوليات وال َك ِبد والفواكه والخضار
الورق ّية الخضراء الغن ّية بعنصر الحديد مثل ال ّسبانخ.
كتب بعض ال�أعراض التي ترافق ال�إ صابة بمرض فقر الدّم.
� .1أ ُ
________________________________________________________________
� .2أت�أ ّم ُل الفحص المخبر ّي للدّم ،و�أقارن بين فحص الدّم
ٌ
مفيدة
معلومة
لشخص سليم وفحص الدّم لشخص مصاب بمرض فقر الدّم.
خل ّية دم
حمراء

ع ّينة دم لشخص مصاب
بفقر الدّم

ع ّينة دم لشخص سليم

فقر الدّم (ال�أنيميا) هو نقص في معدّل
تكويــن خلايــا الــدّم الحمراء �أو تغــ ّير
شكلــها وينتــج عن �أسبـــاب مختــلفة،
�أهمها نقص عنصر الحديد والبروتين
في الجسم ،الذي يوجــد فــي اللـحوم
والبقولــ ّيات الجافّة والخضار الورق ّية
الخضراء.

_______________________________________________________________
� .3أق ّد ُم بعض النّصائح لزملائي تساعدهم على الوقاية من ال�إ صابة بمرض فقر الدّم.
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٢ال ّطبيب الصّ غير
جيب:
�أقر�أ النّص ال�آتي ،ثم �أ ُ
مثّلت منى دور طبيبة ال�أمراض القلب ّية خلال المسرح ّية التي عرضتها اللّجنة الصح ّية حيث استعرضت
الصورة
عدداً من ال�أمراض التي تصيب جهاز الدّوران مثل مرض انسداد وتصلّب الشّ رايين وعرضت ّ
ال�آتية للمقارنة بين ال�أوعية الدّمويّة ال ّسليمة وال�أوعية الدّمويّة المصابة بالانسداد والتّصلّب.

وعاء دموي سليم يتدفّق الدّم
خلاله بسهولة.

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

1.1ما المس ّبب ال ّرئيس لل�إ صابة بتصلّب الشّ رايين وانسدادها؟
_______________________________________________________________.
2.2ينصح ال�أطـ ّبـاء بممارسة التّمارين الرياض ّية ،لماذا؟
________________________________________________________________
إضـاءة

يجمــع ال�أط ّبــاء علــى ضــرورة الابتعــاد عــن التّدخيــن بجميــع �أشــكاله ومصــادره لمــا لــه مــن
�أثــر ســلبي علــى كفــاءة عمــل ال ّرئتيــن فــي تبــادل الغــازات ،ويســهم فــي التّس ـ ّبب بانســداد
الشّ ــرايين وتصلّبهــا.
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مﺸرﻭﻉ :ﺣملة توﻋية

اأ ِ
ومنســق اللّجنــة الصح ّيــة فــي المدرســة عــدداً مــن الكتــب والنّشــرات مــن
حضــر ّ
مكتبــة المدرســة حــول اأمــراض جهــاز ال ـدّوران ،ثــم اأص ّم ـ ُم ومجموعتــي بطاقــات
توعيــة وتثقيــف حــول بعــض ال�أمــراض التــي تصيــب جهــاز الـدّوران والـدّم مثــل فقــر
الـدّم ،ارتفــاع ضغــط الـدّم ،وتصلّــب الشّ ــرايين ،وغيرهــا ،ثــم نو ّز ُعهــا علــى ضيــوف
الصحـ ّـي لمدرســتنا.
المدرســة خــلال اليــوم المفتــوح للنّــادي ّ
اسم المرض.__________________________________________________:
اأعراض ال�إ صابة بالمرض__________________________________________ :
____________________________________________________________
اأسباب ال�إ صابة بالمرض__________________________________________ :
____________________________________________________________
طرق الوقاية من المرض___________________________________________ :
____________________________________________________________

٢٠

َّ
الد ُ
رس
ّ
ابــﻊ
الر
الجهاز البولي
نشاط ( :)١مصفاة طبيع ّية
جيب:
اأقراأ النّص ال�آتي ،واأ ُ
الصح ّية في المدرسة حول اأه ّم ّية شرب الماء للاإ نسان،
صح ّية نظّمتها اللجنة ّ
حضر سامي ندوة ّ
وقد اأدهشه حديث الط ّبيبة بقولها " :الماء مهم جداً لتسهيل عمل مصفاة الجسم ومساعدتها
على التّخلص من فضلات ال�أملاح ال ّزائدة وبعض الفضلات الذائبة مع الماء" ،ساأل سامي :وهل
يوجد مصفاة في الجسم؟ اأجابت الط ّبيبة :طبعاً اإن ّهما ال ُكليتان تعملان على تصفية الدّم من هذه
الفضلات واإخراجها اإلى خارج الجسم على شكل
ما يس ّمى "البول" ،وفي الوقت نفسه تعيد للجسم
المواد المفيدة عن طريق الدّم وتمنعها من الخروج
اإلى خارج الجسم .ثم ساألَت :هل تعرفون موقع
ال ُكليتين؟ اأشارت للجميع بالوقوف وطلبت منهم
الصورة:
وضع اأيديهم كما في ّ
 .1اأحاكي ما َط َلبت ُه الط ّبيبة من الطّلبة ثم اأصف موقع ال ُكليتين في جسمي.
________________________________________________________________
 .٢ما سبب اعتبار ال ُكليتين مصفاة للجسم؟
________________________________________________________________
ََ
َ
أتساء ﻝ

في اأي اأجهزة الجسم توجد ال ُكليتان؟

٢١

البولي
نشاط ( :)٢أاجزاء الجهاز
ّ
البولي في جسم ال�إ نسان ،واأجيب:
• اأتاأ َّم ُل الشَّ كل ال�آتي الذي يمثّل الجهاز
ّ
ال ُك َلية ُاليسرى

ال ُك َلية ُاليمنى

تصفية الفضلات
الحالب ال�أيسر
ُ

الحالب ال�أيمن
ُ

نقل الفضلات

تجميع الفضلات والتّخلّص منها

المثانة
قناة مجرى البول

البولي:
كتب اأجزاء الجهاز
.1اأ ُ
ّ
_____________ . ______________ ، _______________ ، ______________،
صف شكل ال ُك ْل َية.
 .٢اأ ُ
_______________________________________________________________.
كتب اسم الجزاأين اللّذين يقومان بربط ال ُك ْل َيتين مع ال َمثانة ،ما وظيفتهما؟
 .٣اأ ُ
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

٢٢

كتب �أه ّميتها؟
� .٤أ ُ
صف شكل المثانة� ،أ ُ
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
� .٥أس ّمي الجزء الذي تنتهي به ال َمثانة ،ما �أه ّمـ ّيته؟
_______________________________________________________________.
البولي �أحد �أجهزة ال�إ خراج في الجسم� .أف ّس ُر.
 .٦يع ّد الجهاز
ّ
_______________________________________________________________.
موضحاً عليه ال�أجزاء.
� .٧أرس ُم الجهاز
البولي في جسم ال�إ نسان ّ
ّ
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البولي
نشاط ( :)٣عمل الجهاز
ّ
البولي وال ُك ْل َية و�أتفحص ُهما.
حضر ومعلِّمي نموذجاً للجهاز
�أ ُ
ّ

ٌ
معلومة
شريان كُلوي يحمل
الدّم والفضلات.

مفيدة

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

وريد كُلوي يحمل
الدّم النقي.

ينتقل البول عبر الحالب
�إلى المثانة.

 .١ماذا ُيس ّمى الوعاء الدّمو ّي الذي ينقل الدّم �إلى ال ُك ْل َية لِتصفيته؟
_______________________________________________________________.
� .2أع ّد ُد المواد التي يحملها الدّم الوارد �إلى ال ُك ْل َية من الجسم.
_______________________________________________________________.
 .٣مــاذا ُيسـ ّمى الوعــاء الدّمــوي الــذي ينقــل الـدّم بعــد تصفيتــه فــي ال ُك ْل َيــة �إلــى الـدّورة الدّمويّــة؟
_______________________________________________________________.
الصادر عن ال ُكلية.
� .4أع ّد ُد المواد التي بقيت في الوعاء الدّمو ّي ّ
_______________________________________________________________.
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السائلة وال�أملاح ال ّزائدة عن حاجة الجسم من الدّم اإلى ال ُك ْل َية نُس ّميها
َ .٥يرشح بعض الفضلات ّ
"البول" ،اإلى اأين يتّجه البول؟ وما مكوناته؟
_________________________________________________________________
________________________________________________________________..
فس ُر.
 .٦يوجد علاقة تكامل ّية بين جهاز الدّوران والجهاز
البولي ،اأ ِّ
ّ

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.
َأ َ
ﺑﺤﺚ:

بحث عن وظائف اأخرى للجهاز
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية ،اأ ُ
كتب تقريراً واأقرؤه اأمام زملائي ،ثم اأحتفظ به في ملف ال�إ نجاز.
البولي ،اأ ُ
ّ
مﺸرﻭﻉ:

البولي من خامات البيئة المختلفة.
اأصم ُم وزملائي في المجموعة نموذجاً للجهاز
ّ

٢5

َّ
الد ُ
رس
ّ
الخامس
صحة الجهاز البولي
ال�صرار الفلسطين ّية
نشاط (ُ :)١ك ْل َية صناع ّية في مدارس إ
* �أقر�أ النّص ال�آتي ،و�أجيب:
السادس عن سبب الغياب المستمر لزميلهم معتز عن المدرسة .فقال لهم
تساءل طلبة ّ
الصف ّ
المعلّم� :إنه مصاب بمرض الفشل ال ُكلوي ،ويحتاج �إلى عمل ّية غسل ال ُكلى "الدّيلزة" في المشفى
ضخ الدّم من جسمه �إلى جهاز لتنقيته والتخلّص من الفضلات ثم
لحين زراعة كُ ْل َية ،حيث يت ّم ّ
�إعادة الدّم نق ّياً �إلى الجسمَ .طم�أنهم المعلّم ب�أن ّه يتابع دراسته في مدرسة ال�إ صرار داخل المشفى،
مخصصة للطّلبة المرضى بالفشل الكلوي وبعض ال�أمراض ال�أخرى.
وهي ّ

جهاز غسل ال ُكلى

فس ُر.
 .1يقوم جهاز غسل ال ُكلى ّ
الصناعي بوظيفة ال ُك ْل َية في تنقية الدّم� .أ ّ
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
� .2أقار ُن بين حجم ال ُكلية الطّبيع ّية وجهاز غسل ال ُكلى.
_______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٢موعد مع ال�أمل
* استمع معتز اإلى الخبر ال�آتي في نشرة ال�أخبار:
ت ـ ّم اإقــرار قانــون "زراعــة ال�أعضــاء ونقلهــا" فــي المشــافي الفلســطين ّية ،وهــو قانــون يجيــز التّبــرع
بال�أعضــاء مــن شــخص متوفّــى اأو حـ ّـي بشــرط عــدم تشــويه الجثّــة وعــدم ال�إ ضــرار بحيــاة المتبـ ّرع،
وزراعتهــا فــي جســم شــخص مريــض ل�إ نقــاذ حياتــه والحـ ّد مــن معاناتــه مــع المــرض وذلــك دون
مقابــل مــاد ّي ،مثــل زراعــة ال ُكلــى ،فــرح معتــز بالخبــر وتج ـدّد لديــه ال�أمــل ليشــفى مــن مــرض
الفشــل ال ُكلــوي الــذي يعانــي منــه منــذ ســنوات.
 .1ماذا نعني بـ "زراعة ال�أعضاء" ونقلها؟
_______________________________________________________________.
 .٢براأيــك ،مــا اأه ّمــ ّية زراعــة ال�أعضــاء ونقلهــا فــي المشــافي الفلســطين ّية؟
_______________________________________________________________.
 .٣ماذا تقول ل ُتقنع شخصاً ل� يؤيّد قانون زراعة ال�أعضاء ونقلها؟
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
ّ
الصح ّية في المدرسة لتنفيذ زيارة ل�إ حدى مدارس
منسق اللجنة ّ
ﻋمل تطوﻋي :اأتعاو ُن مع ّ
ال�إ صرار في اأحد المشافي الفلسطين ّية ،ونقو ُم بتنظيم يوم ترفيهي لهم بقراءة القصص وعرض
بعض المسرح ّيات الهادفة وتنفيذ نشاطات اأخرى.
ُ ُ ُ
ناﻗﺶ ﺯمﻼﺋي:
أ ِ

هل من الممكن اأن يعيش ال�إ نسان ب ُك ْل َية واحدة فقط؟
َأ َ
ﺑﺤﺚ:
بحث حول اأحد ال�أمراض التي تصيب
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية ،اأ ُ
البولي مثل التّبول اللا اإرادي ،التهاب المجاري البول ّية ،حصى الكلى والمثانة ،اأع ُّد
الجهاز
ّ
تقريراً واأحتفظ به في ملف ال�إ نجاز.

٢٧

نشاط ( :)٣الوقاية خير من قنطار علاج
البولي لنقاشها مع الطّلبة.
• عرضت المعلّمة اللوحة ال�آتية حول مسب ّبات �أمراض الجهاز
ّ
• �أ
البولي:
ُ
ستخلص من اللوحة نصائح �أق ّد ُمها لعائلتي و�أصدقائي للوقاية من ال�إ صابة ب�أمراض الجهاز ّ

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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َ
َ ُ
ســﺌــلــة الــوحـــدة
أ ﹺ
ال�جابة الصّ حيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أ ّول :أاختا ُر رمز إ
ّ
 .1ماذا تس ّمى المم ّرات التي تصل بين ك ّل اأذين و ُبطين في القلب؟
د .الشّ عيرات الدّمويّة
جـ .ال�أوردة
ب .الشّ رايين
اأ .الص ّمامات
 .٢اإذا قمت بمجهود عضلي كبير ،ما الذي سيحدث لمعدّل نبضات القلب؟
اأ .تتزايد
 .٣اأ ّي ال�آتية ينتقل ال�أكسجين اإليه مباشرة من ال ّرئتين؟
ب .تتناقص

اأ .القلب

ب .العضلات

جـ .تبقى ثابتة

د .تتناقص ثم تتزايد

جـ .الدّم

د .ال ُكلية

يصب فيه الدّم العائد من ال ّرئتين؟
 .4ما الجزء من القلب الذي ّ
بُ .البطين ال�أيمن جـ .ال�أذين ال�أيسر
اأ.ال�أذين ال�أيمن

ساسي الذي يس ّبب نقصه ال�إ صابة بفقر الدّم؟
 .٥ما العنصر ال� أ ّ
اأ .الكالسيوم

ب .الحديد

جـ .اليود

دُ .البطين ال�أيسر
الصوديوم
دّ .

البولي تتم فيها عمل ّية تصفية الدّم من الفضلات؟
 .٦اأ ّي اأجزاء الجهاز
ّ
د .مجرى البول
جـ .ال ُكليتان
ب .الحالبان
اأ .المثانة
 .٧ما اسم الوعاء الدّموي الذي ينقل الدّم اإلى ال ُكلية لتصفيته؟
ب .الوريد ال ُكلوي
اأ .الشّ ريان ال ُكلوي
جـ .الشّ عيرات الوريديّة

د .الشّ عيرات الشّ ريان ّية

٢9

ال�جابة الخط أ� في كل مما ي أ�تي:
جيب بـ ( نعم ) أ�و ( لا ) ثم �أص ِّح ُح إ
ّ
السؤال الثّاني� :أ ُ

الصغرى.
 ) ______ (.1يتم دفع الدّم الغني بال�أكسجين من القلب �إلى ال ّرئتين خلال الدّورة الدّمويّة ُّ
_______________________________________________________________.
الصيف.
والسوائل باستمرار
وخاصة في فصل ّ
ّ
 ) ______ (.2من المهم ال�إ كثار من شرب الماء ّ
_______________________________________________________________.
 ) ______ (.3لا يختلط الدّم الموجود في الجهة اليسرى من القلب مع الدّم الموجود في الجهة اليمنى.
_______________________________________________________________.
 ) ______ (.4عضلات المثانة لا �إراديّة.
_______________________________________________________________.
 ) ______ (.5ال�إ كثار من تناول ال�أغذية الغن ّية بالدّهون والمسلّ ّيات المقل ّية يع ّرض ال�إ نسان
لل�إ صابة بانسداد الشّ رايين وتصلّبها.
_______________________________________________________________.
كتب وظيفة ك ّل من ال�آتية:
ّ
السؤال الثّالث :أ� ُ
 .1الشّ رايين.______________________________________________________ :
 .2الشّ عيرات الدّمويّة.________________________________________________ :
 .3جهاز غسل ال ُكلية.________________________________________________:
الصمامات بين حجرات القلب.______________________________________ :
ّ .4
 .5الحالبان.______________________________________________________ :
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كتب المفهوم العلمي المناسب أ�مام كل دلالة في الجدول ال�آتي:
ّ
السؤال ال ّرابع :أ� ُ
المفهوم العلّمي

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

فس ُر العبارات ال�آتية:
السؤال الخامس� :أ ّ
ّ

 .1يستطيع ال�إ نسان التّحكّم في عمل ّية التخلّص من الفضلات المتج ّمعة في المثانة.

_______________________________________________________________.
والسبانخ لتجنّب ال�إ صابة بفقر الدّم.
 .2ينصح الطّبيب بتناول ال َك ِبد ّ
_______________________________________________________________.
 .3يع ُّد �إقرار "قانون التّبرع وزراعة ال�أعضاء" فسحة �أمل للمصابين ب�أمراض الفشل ال ُكلوي.
_______________________________________________________________.
 .4الشّ عيرات الدّمويّة دقيقة جداً ويتك ّون جدارها من طبقة واحدة من الخلايا.
_______________________________________________________________.
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السادس� :أقارن بين الدّورة الدّمو ّية الصّ غرى ( ال ّرئوية ) والدّورة الدّمو ّية
السؤال ّ
ّ
الكبرى (الجهاز ّية) في الجدول ال�آتـي.
الدّورة
وجه المقارنة
مسار انتقال الدّم

ال�أه ّمـ ّية الوظيف ّية

سبب التّسمية
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الصغرى
الدّورة الدّمويّة ّ

الدّورة الدّمويّة الكبرى

الصغرى
السابع� :أرس ُم مخطّطاً لمسار الدّم في كلٍ من الدّورتين الدّمويّتين ُّ
السؤال ّ
ّ
والكبرى مبتدئاً بالقلب ومنتهياً به مع كتابة ال�أجزاء على المخطّط.

السؤال الثامن� :أق ّيم ذاتي:
ّ
�أعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما لا يزيد عن ثلاثة أ�سطر.
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الوحدة
ّ
ّ
المتحركة والتمغنط
الخامسة الكهرباء

نابلس ليلاً

 -بر أايك،كيف تتم إاضاءة المنازل؟
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األهـــــــداف

الصــف ال ّســادس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع
يتوقّ ـ ُع مــن طلبــة ّ
�أنشــتطها �أن يكونــوا قادريــن علــى تصميــم دارات كهربائ ّيــة هادفــة و�آمنــة وذلــك مــن
خــلال تحقيــق ال�آتــي:
1.1بناء دارات كهربائ ّية تتصل فيها المصابيح على التّوالي ودارات كهربائ ّية تتّصل
فيها المصابيح على التّوازي.
2.2المقارنة بين التّوصيل على التّوالي والتّوصيل على التّوازي بالرسم.
3.3استنتاج طرق تمغنط بعض المواد عملياً.
الكهربائي عملياً.
4.4استنتاج العوامل التي تعتمد عليها قـ ّوة المغناطيس
ّ
5.5تطبيق قواعد ال ّسلامة العا ّمة عند التّعامل مع الكهرباء في حياتهم اليوم ّية.
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َّ
الد ُ
رس
َ
ّ
األول

ّ
التيار الكهربائي

نشاط ( :)١انتقال ّ
الشحنات الكهربائ ّية
* �أ ِ
حض ُر َو ُم َعلّمي ال�أدوات ال�آتية:

كهربائي
كشّ اف
ّ
عدد ()2

قضيب �أ ُبونَ ْيت
�أو قضيب بلاستيك

سلك نحاسي

� .١أشــح ُن الكشّ ــاف الكهربائــي ال� أ ّول عــن طريــق ملامســته بقضيــب
ال� أ ُبونَ ْيت المشــحون.
مــاذا تتوقّــع �أن يكــون نــوع الشّ ــحنة التــي يكتســبها الكشّ ــاف
الكهربائــي؟ لمــاذا؟ _______________________________
ّ
____________________________________________.
� .2أب ِع ـ ُد قضيــب ال� أ ُبونَ ْيــت عــن الكشّ ــاف الكهربائـ ّـي ،هــل تبقــى
الورقتــان منفرجتــان ،لمــاذا؟
_____________________________________________
____________________________________________.
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قطعة صوف

الكهربائــي غيــر المشــحون ()2
الكهربائــي المشــحون ( )1بالكشّ ــاف
 .٣أ� ِصــ ُل الكشّ ــاف
ّ
ّ
بوســاطة ســلك النّحــاس المعــزول مكشــوف الطّرفيــن كمــا فــي الشّ ــكل ال�آتــي:

الكشّ اف الكهربائي ()١

الكشّ اف الكهربائي ()٢

ـج ُل ملاحظاتــي__________________________________________________ :
�أسـ ّ
_______________________________________________________________.
الكهربائي ()2؟ وما نوع شحنة هذا الكشّ اف؟
 .4لماذا انفرجت ورقتا الكشّ اف
ّ

_______________________________________________________________.

 .5تُس ّمى حركة الشّ حنات الكهربائ ّية عبر المواد الموصلة الكهرباء المتح ّركة ،لماذا؟
_______________________________________________________________.
َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

 تولُّد الشّ حنات الكهربائ ّية على ال�أجسام بعد دلكهـــاوبقائها فترة مؤقّتة من ال ّزمن ساكنة في مكانها تس ّمى
كهرباء _______________ ،و�إذا تــحــ ّركــت هذه
الــشّ ــحــنـــات عــبــر الــمــواد الــمــوصــلــــة تـــســ ّمى
كهرباء _____________________________.

ٌ
معلومة

مفيدة

ينتقــل جزء من الشّ ــحنات الكهربائ ّية
عبــر ســلك النّحــاس باتّجــا ٍه واح ـ ٍد
مــن الكشّ ــاف ال� أ ّول �إلــى الكشّ ــاف
ـي.
الثّانــي فيتكـ ّون تــ ّيار كهربائـ ّ
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الكهربائي
نشاط ( :)٢تمثيل الت ّيار
ّ
جيب:
* اأدرس الشّ كلين ال�آتيين ،واأ ُ
ماء

توربين

شحنة سالبة

مضخّة
اأنابيب ماء

مصباح كهربائي

بطّاريّة
اأسلاك توصيل

الشّ كل ()1
مائي
نموذج ت ّيار ّ

الشّ كل ()٢
كهربائي (دارة كهربائ ّية بسيطة)
نموذج ت ّيار
ّ

الكهربائي بما يقابلها من مك ّونات نموذج
 .1اأكم ُل الجدول ال�آتي بكتابة مك ّونات نموذج التّيار
ّ
المائي:
التّيار
ّ
مك ّونات نموذج التّيار المائي

مك ّونات نموذج التّيار الكهربائي

جزيئات الماء
اأنابيب الماء
ت ّيار الماء
المضخّ ة
توربين

3٨

البطّاريّة

 .٢هل تتح ّرك جزيئات الماء في نموذج التّيار المائي والشّ حنات الكهربائ ّية في نموذج التّيار
الكهربائي باتّجاه واحد اأم باتّجاهات مختلفة؟ ________________________________
_______________________________________________________________.
 .٣حركــة جزيئــات المــاء باتّجــا ٍه واح ـ ٍد داخــل ال�أنابيــب لنقــل الطّاقــة الحرك ّيــة تُس ـ ّمى التّيــار
المائـ ّـي ،فمــاذا نسـ ّمي حركــة الشّ ــحنات الكهربائ ّيــة باتّجــا ٍه واحـ ٍد داخــل المــواد الموصلــة لنقــل
الطّاقــة الكهربائ ّيــة؟ _______________________
_____________________________________
كتب بِلُغتي تعريفاً لـِ:
 .4اأ ُ
الكهربائي_________________________ :
التّيار
ّ
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.
َ
َ
أﺑﺤﺚ

بال ّرجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الشّ ــبكة
بحــث عــن الكهربــاء فــي جســم
العنكبوت ّيــة ،اأ ُ
ال�إ نســان ،واأ ِعــ ُّد تقريــراً اأحتفــظ بــه فــي ملــف
ال�إ نجــاز.

إضـاءة

بــد أا اكتشــاف ســريان التّيــار
الكهربائــي مــع عالــم التّشــريح
ّ
ال�إ
يطالــي جلفانــي فــي عــام
ّ
1٧٩1م ،حيــث ل�حــظ اأثنــاء
تشــريحه لضفــدع اأن عضــلات
الضفــدع تح ّركــت عنــد
ِرجــل ّ
ْ
لمســها بمعدنيــن مختلفيــن،
وافتــرض العالِــم جلفانــي اأ ّن
العضــلات تحتوي على شــحنات
كهربائ ّيــة.
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
ّ
الثاني طرق التوصيل في الدارات الكهربائية
نشاط ( :)١الدّارة الكهربائ ّية البسيطة
* �أ ِ
حض ُر َو ُم َعلّمي ال�أدوات ال�آتية:

بطّاريّة

�أسلاك توصيل

كهربائي وقاعدته
مصباح
ّ

كهربائي
مفتاح
ّ

� 1.1أركّ ُب وزملائي في المجموعة دارة كهربائ ّية
الكهربائي.
بسيطة ،ونُلاحظ �إضاءة المصباح
ّ
� 2.2أرسـ ُم الـدّارة الكهربائ ّيــة بال ّرمــوز فــي الشّ ــكل
المجــاور.
الكهربائي؟
 .3ما سبب �إضاءة المصباح
ّ
_______________________________________________________________.
 .4ما �أه ّمـ ّية ك ٍّل مما ي�أتي في الدّارة الكهربائ ّية:
الكهربائي.________________________________________________ :
 المفتاحّ
 البطّاريّة._______________________________________________________ :� -أسلاك التّوصيل.__________________________________________________ :
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الكهربائي
نشاط ( :)٢اتّجاه التّيار
ّ
* �أقر�أ النّص ال�آتي ،ث ّم �أجيب:
تقوم البطّاريّة بدفع الشّ حنات الكهربائ ّية ال ّسالبة لتتح ّرك خلال الدّارة الكهربائ ّية المغلقة من القطب
ال ّسالب للبطّاريّة عبر ال�أسلاك والمصباح الكهربائي �إلى قطبها الموجب ثم �إلى القطب ال ّسالب عبر
ال�لكتروني ،كما في الدّارة
البطّاريّة ،وذلك يمثّ ُل الاتّجاه ال ِف ْع ِل ّي للتّيار
الكهربائي ويس ّمى بالتّيار إ
ّ
الكهربائ ّية ال�آتية:
اتّجاه التّيار ال�إ لكتروني

السالبة� ،أي من
لك ّن العلماء اصطلحوا على �أن يكون اتّجاه التّيار عكس اتّجاه حركة الشّ حنات ّ
السالب �إلى
السالب ،ومن القطب ّ
القطب الموجب للبطّاريّة عبر ال�أسلاك والمصابيح �إلى قطبها ّ
القطب الموجب داخل البطّاريّة ،وهذا ما �أ ْط ِل َق عليه اسم التّيار الاصطلاحي كما في الدّارة
الكهربائ ّية ال�آتية:
اتّجاه التّيار الاصطلاحي
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� .١أتت ّب ُع حركة الت ّيار الكهربائي في الدّارتين الكهربائيتين ال ّسابقتين ،و�أكم ُل المخطّطين ال�آتيين:
القطب ال ّسالب
للبطّاريّة

القطب الموجب
للبطّاريّة

ال ّسلك

اتّجاه التّيار
ال�لكتروني
إ

السالب
القطب ّ
للبطّاريّة

القطب الموجب
للبطّاريّة

السلك
ّ

اتّجاه التّيار
الاصطلاحي

كتب بِلُغتي تعريفاً لك ّل من:
� .٢أ ُ
 التّيار ال�إلكتروني__________________________________________________ :
ّ
_______________________________________________________________
الاصطلاحي_________________________________________________ :
 التّيارّ
_______________________________________________________________
َ َ ُ َ
أخت ِبر نفسي

�أحـ ّد ُد اتّجــاه ك ٍّل مــن التّيــار الاصطلاحـ ّـي
والتّيــار ال�إ لكترونــي علــى الـدّارة الكهربائ ّيــة
المجــاورة بِ َلونَيــن مختلفيــن.
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نشاط ( :)3توصيل المصابيح الكهربائ ّية
* اأ ِ
حض ُر َو ُم َعلّمي ال�أدوات ال�آتية:

بطّاريّة
عدد ٢

اأسلاك توصيل

كهربائي مع
مصباح
ّ
قاعدته عدد ٦

كهربائي
مفتاح
ّ
عدد ٢

• اأركّ ُب ومجموعتي الدّارتين الكهربائ ّيـتين ال�آتيتين:

الدّارة الكهربائ ّية ()1

الدّارة الكهربائ ّية ()٢

• اأغل ُق كلا ً من الدّارتين بالمفتاح الكهربائي ،واأ ُ
ل�حظ اإضاءة المصابيح.
 .1اأقار ُن بين شدّة اإضاءة المصابيح في الدّارة الكهربائ ّية ( )1والدّارة الكهربائ ّية (.)٢
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

43

السهم
� .٢أ َتت َّب ُع مسار التّيار الكهربائي ،و�أكم ُل برسم ال�أسهم في ك ّل من الدّارتين حيث يخرج ّ
السالب للبطّاريّة
من القطب الموجب للبطّاريّة ويمر في المصابيح جميعها ،ث ّم يعود �إلى القطب ّ
كما في الشّ كلين ال�آتيين:

الدّارة الكهربائ ّية ()1

الدّارة الكهربائ ّية ()2

الكهربائي؟ __________________________.
السابقتين تف ّرع التّيار
في �أ ّي من الدّارتين ّ
ّ
� .3أس ّمي طريقة توصيل المصابيح في الدّارة ( )1التّوصيل على التّوالي ،لماذا؟
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
� .4أس ّمي طريقة توصيل المصابيح في الدّارة ( )٢التّوصيل على التّوازي ،لماذا؟
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
ضيف مصباحاً ثالثاً �إلى الدّارة الكهربائ ّية ( )1حيث يكون موصولا ً مع المصباحين على
 .5أ� ُ
ضيف مصباحاً ثالثاً �إلى الدّارة الكهربائ ّية ( )2حيث يكون موصولا ً مع المصباحين على
التّوالي ،و�أ ُ
التّوازي ،ماذا �ألاحظ على شدّة �إضاءة المصابيح في ك ٍّل من الدّارتين؟ _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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� .6أفكُّ �أحد المصابيح الثّلاثة من ك ّل دارة ،و�أ َس ّج ُل ملاحظاتي:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
ست
أ
ِ

 توصيل المصابيح الكهربائ ّية الواحد تلو ال�آخر علىالكهربائي
الخط نفسه حيث يسري فيها جميعها التّيار
ّ
نفسه دون تف ّرع يس ّمى التّوصيل على
__________________________________.
 توصيل المصابيح الكهربائ ّية في حالة تف ّرع التّيارالخارج من البطّاريّة �إلى تف ّرعات عديدة ،حيث تعود
التّيارات المتف ّرعة للتّج ُّمع قبل عودتها �إلى البطّاريّة
يس ّمى بالتّوصيل على
__________________________________.
َ َ َ
أخت ِب ُر نفسي

�.١أقار ُن بين توصيل المصابيح الكهربائ ّية على التّوالي وتوصيلها على التّوازي من حيث:

طريق
ة
ا
ل
ّ
ت
و
ص
ي
وج
ل
ه المقارنة

على التّوازي

على التّوالي

الكهربائي
تف ُّرع التّيار
ّ
شدّة ال�إ ضاءة
�أثر َتلف �أحد المصابيح
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فس ُر.
" .٢يت ّم توصيل المصابيح وال�أجهزة الكهربائ ّية في المنازل على التّوازي" .اأ ّ

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
كﻬرﺑاﺋية )جﻬاﺯ َّ
ّ
الدﻭﺭان (
مﺸرﻭﻉ :لوﺣة

أاص ِّم ُم وزملائي في المجموعة لوحة كهربائ ّية ل�أجهزة في جسمي مثل جهاز الدَّوران
مو ِّظفاً ما تعلم ُته حول توصيل الدّارة الكهربائ ّية على ال َّتوالي وعلى ال َّتوازي.

4٦

َّ
الد ُ
رس
الثالث الكهرباء اﻵمنة في المنزل
الكهربائي
نشاط ( :)١التّماس
ّ
• اأقراأ النّص ال�آتي ،ثم اأجيب:
اأخمدت طواقم الدِّفاع المدني في مدينة الخليل حريقاً اندلع في منزل نتيج ًة لحدوث تماس
كهربائي بسبب تلامس ال�أجزاء المكشوفة من ال�أسلاك الكهربائ ّية في المطبخ مما اأ ّدى اإلى
حدوث شرارة كهربائ ّية اأشعلت حريقاً في المنزل.
 .1ما سبب حدوث الحريق في المنزل؟ ___________________________________
 .٢مــا المقصــود بالتّمــاس
الكهربائــي؟ _____________________________________
ّ
_____________________________________________________________
 .٣كيــف يمكننــا منــع حــدوث تمــاس كهربائـ ّـي؟ _______________________________
_____________________________________________________________
َأ َت َ
ساء ﻝ

الكهربائي؟
كيف يحدث التّماس
ّ
حضر بمساعدة معلّمي ال�أدوات ال�آتية:
• اأ ُ

بطّاريّة  ٩فولت

اأسلاك كهربائ ّية

كهربائي وقاعدته
مصباح
ّ

كهربائي
مفتاح
ّ

4٧

� .١أركّ ُب ومعلّمي دارة كهربائ ّية كما في الشّ كل المجاور:

الســلكين الكهربائييــن،
� .٢أكشـ ُ
ـف ومعلّمــي جــزءاً مــن غطــاء ّ
ـب معلّمــي �أثنــاء تقريــب وملامســة الجز�أيــن المكشــوفين
ثــم �أراقـ ُ

َ َ
أنت ِـبـه

يجب عدم لمس ال�أسلاك
ببعضهمــا ،مــاذا يحــدث؟ ________________________
الكهربائ ّية المكشوفة باليد.
________________________________________
 .٣هــل بقــي المصبــاح ُمضيئـاً؟ �أ ِّ
فسـ ُـر_______________ .
_________________________________________

ُ
أستنتج ّأن:

 عند حدوث تلامس بين ال�أجزاء المكشوفة من سلكين في دارة كهربائ ّية ف إ� ّن المصباحالكهربائي ينتقل من القطب الموجب للبطّاريّة �إلى القطب
الكهربائي لا يضيء ل� أ ّن معظم التّيار
ّ
ّ
الكهربائي ،وينتج عنه شرارة كهربائ ّية قد تسبب
السالب للبطّاريّة دون �أن يم ّر خلال المصباح
ّ
ّ
الحرائق .وهذا يس ّمى ________________________________________________.
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نشاط ( :)٢كهرباء آ�منة
الصور ال�آتية ،و�أكم ُل الجدول:
�1.1أت�أ ّم ُل ّ

١

السلوك الخط�أ:
ّ
____________________________
النت ّيجة المتوقّعة:
____________________________
السليم:
السلوك ّ
ّ
____________________________

٣

السلوك الخط�أ:
ّ
____________________________
النت ّيجة المتوقّعة:
____________________________
السليم:
السلوك ّ
ّ
____________________________

٢

السلوك الخط�أ:
ّ
____________________________
النت ّيجة المتوقّعة:
____________________________
السليم:
السلوك ّ
ّ
____________________________

٤

السلوك الخط�أ:
ّ
____________________________
النت ّيجة المتوقّعة:
____________________________
السليم:
السلوك ّ
ّ
____________________________
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٦

5

السلوك الخطاأ:
ّ
____________________________
النت ّيجة المتوقّعة:
____________________________
السليم:
السلوك ّ
ّ
____________________________

السلوك الخطاأ:
ّ
____________________________
النت ّيجة المتوقّعة:
____________________________
السليم:
السلوك ّ
ّ
____________________________

َ َ ُ َ
أخت ِبر نفسي

اأدقِّ ُق في الشّ كل ال�آتي ،ثم اأ
ستخرج ثلاثة اأوضاع غير صحيحة في استخدام الكهرباء.
ُ

______________________________ .٢_____________________________ .1
._____________________________________________________________ .٣

5٠

مﺸرﻭﻉ :أاختا ُر أاحد المشروعين ال�آتيين ،واأن ِّف ُذه بالتّعاون مع زملائي:

 .1تصميــم منــزل ،ونقــوم بعمــل التّمديــدات الكهربائ ّيــة المناســبة ،مــع مراعــاة اأمــور
ال ّســلامة وال�أمــان فــي التّصميــم.
 .٢اإعــداد مطويّــة لتوعيــة اأســرتي حــول اأخطــار الكهربــاء ،واإرشــادهم اإلــى كيف ّيــة
تجنّبهــا وكيفيــة التّعامــل مــع ال�أجهــزة الكهربائ ّيــة.
الكهرباء ال�آمنة في المنزل

مخاطر الكهرباء

الوقاية من مخاطر الكهرباء

طرق التّعامل مع ال�أجهزة
الكهربائ ّية

5١

َّ
الد ُ
رس
الرابﻊ

ّ
التمغنط

نشاط ( :)١أاصنع مغناطيسي
الموضحة في الشّ كل
 .1اأصن ُع من المسمار مغناطيساً بالطّريقة
ّ
المجاور.
 .٢اأق ّر ُب المغناطيس النّاتج (المسمار ال ُممغنط) من المشابك
سج ُل ملاحظاتي_____________________ :
المعدن ّية .اأ ّ
_________________________________________
 .٣اأس ّمي هذه الطّريقة التّمغنط بـ __________________
ٌ
معلومة مفيدة

اإكساب المواد مثل الحديد والفول�ذ خصائص مغناطيس ّية ُيس ّمى ال َّت َمغنط.

َأ َت َ
ساء ﻝ

السابقة.
هل هناك طرق اأخرى لتحويل المسمار اإلى مغناطيس باستخدام ال�أدوات ّ
 .4أاق ِّر ُب المغناطيس من المسمار (غير الممغنط) دون اأن
يلامسه ،وفي الوقت نفسه اأق ِّر ُب المسمار من المشابك
المعدن ّية ،ماذا اأ ُ
ل�حظ؟
________________________________________

5٢

سج ُل ملاحظاتي:
 .٥اأ ْب ِع ُد المغناطيس عن المسمار ،واأ ِّ
________________________________________________________________
فس ُر.
 .٦هل احتفظ المسمار بمغنطته بعد اإبعاد المغناطيس عنه؟ أا ّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
* عن ــد تقري ــب مغناطي ــس م ــن مس ــمار حدي ــد دون اأن يلامس ــه فـ ـ إا ّن المس ــمار يتحـ ـ ّول اإل ــى
_____________________ ،وتس ـ ّمى هــذه الطّريقــة التّمغنــط بـــ ________________.
 .٧اأ ْس َتب ِد ُل البطّاريّة وال�أسلاك المعزولة بالمغناطيس ،واأستخد ُمهما
لتحويل مسمار الحديد اإلى مغناطيس ،اأق ّرب المغناطيس النّاتج من
سج ُل ملاحظاتي.
المشابك المعدن ّية اأ ِّ
__________________________________________.
 .٨ماذا نس ّمي المغناطيس النّاتج؟ لماذا؟
_______________________________________________________________
نستنتج مما سبق اأن ّه يمكن الحصول على مغناطيس صناعي ب إاحدى الطّرق ال�آتية:
ُ
__________________________ .٢ _______________________________ .1
____________________________________________________________ .٣
ُ ُ
ناﻗﺶ ﺯمﻼﺋي ُﻭأ ّ
جر ُﺏ:
أ

مغناطيسا صناع �يا دائ ًما.
الكهربائي) قد تعطي
الحث ،التّيار
اأ �ي من طرق التّمغنط (الدّلكّ ،
ً
ّ
ساء ﻝ :ما العوامل التي تعتمد ﻋليﻬا ّ
َأ َت َ
ّ
الﻜﻬرﺑاﺋي؟
ﻗـوة المﻐناﻃيﺲ
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الكهربائي
نشاط ( :)2بعض العوامل المؤثّرة في قـ ّوة المغناطيس
ّ
أ� ّولاً :العلاقة بين قـ ّوة المغناطيس الكهربائي وعدد اللّفات

 ٢٥ل ّفة

	•�أصن ُع مغناطيساً كهربائ ّياً ،كما في الشّ كل (.)1
� .١أقــ ّرب المغناطيــس مــن المشــابك المعدن ّيــة ،و�أعــ ُّد
الكهربائــي.
المشــابك المعدن ّيــة التــي يجذبهــا المغناطيــس
ّ
________________________________________

الشّ كل ()١

� .٢أ
ضاعف عدد الل ّفات حول المسمار كما في الشّ كل (،)2
ُ
ثم �أق ّرب ُه من المشابك المعدن ّية ،و�أع ُّد المشابك التي يجذبها
المغناطيس في هذه الحالة.
________________________________________

 ٥٠ل ّفة

الشّ كل ()٢

الكهربائي؟
السلك حول المسمار وقـ ّوة المغناطيس
 .٣ما العلاقة بين عدد ل ّفات ّ
ّ
________________________________________________________________
الكهربائي
الكهربائي وشدة التّيار
ثاني ًا :العلاقة بين قـ ّوة المغناطيس
ّ
ّ
� .١أص ـ ُل المغناطيــس الكهربائـ ّـي ببطّاريّــة �إضاف ّيــة كمــا فــي
الشّ ــكل (� ،)1أق ّر ُبــه مــن المشــابك المعدن ّيــة� ،أعـ ُّد المشــابك
المعدن ّيــة التــي يجذبهــا المغناطيــس الكهربائـ ّـي.
________________________________________
________________________________________

54

 ٥٠ل ّفة

الشّ كل ()١

الســابقة بوصــل المغناطيــس
� .٢أكــر ّر الخطــوة ّ
الكهربائي ببطّاريّة �إضافية كما في الشّ ــكل (،)2
ّ
�أقـ ّر ُب المغناطيــس مــن المشــابك المعدن ّية ،و�أع ُّد
المشــابك المعدن ّيــة التــي يجذبهــا المغناطيســي
الكهربائـ ّـي________________ .

 ٥٠ل ّفة

الشّ كل ()٢

 .٣مــا العلاقــة بيــن شــدة التّيــار الكهربائـ ّـي النّاتــج عــن زيــادة عــدد البطاريّــات وقــ ّوة المغناطيــس
الكهربائـ ّـي؟ ________________________________________________________
ثالث ًا :نوع المادة
� .١أصن ُع مغناطيساً كهربائ ّياً كما في الشّ كل ( ،)1ثم �أق ّر ُبه من
المشابك المعدن ّية ،و�أع ُّد المشابك المعدن ّية التي يجذبها المغناطيس
الكهربائي______________________________________ .
ّ
الكهربائي بمسمار
� .٢أستبد ُل مسمار الحديد في هذا المغناطيس
ّ
فولاذ كما في الشّ كل ( ،)2ثم �أق ّر ُبه من المشابك المعدن ّية� .أع ُّد
الكهربائي.
المشابك المعدن ّية التي يجذبها المغناطيس
ّ
_____________________________________________

حديد

 ٢٥ل ّفة

الشّ كل ()١

فولاذ

 ٢٥ل ّفة

الشّ كل ()٢

الكهربائي على ق ّوته؟ ______________
 .٣هل يؤثّر نوع الما ّدة التي تُستخدم في صنع المغناطيس
ّ
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ُ
أستنتج ّأن

الكهربائي تعتمد على عوامل عديدة ،منها:
 قـ ّوة المغناطيسّ
._____________________________________________________________ .١
._____________________________________________________________ .٢
._____________________________________________________________ .٣
َ َ َ
أخت ِب ُر نفسي

كتب طريقة التّمغنط في ال�أشكال ال�آتية:
�أ ُ

�أ___________________ .
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ب___________________ .

ج___________________ .

َ
َ ُ
ســﺌــلــة الــوحـــدة
أ ﹺ
ال�جابة الصّ حيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أ ّول :أاختا ُر رمز إ
ّ
 .1ماذا ينتج عن انتقال الشّ حنات الكهربائ ّية من نقطة اإلى اأخرى خلال سلك موصل؟
اأ .جسم متعادل ب .كهرباء سكون ّية جـ .تـ ّيـار كهربائي د .مغناطيس دائم

 .٢ماذا ينتج عند حدوث خلل في اأحد المصابيح الموصولة على التّوالي في دارة كهربائية؟
اأ .تبقى المصابيح ال�أخرى مضيئة
ب .تنطفئ ك ّل المصابيح
جـ .تزداد شدة اإضاءة المصابيح ال�أخرى
د .تصبح الدّارة مغلقة

 .٣اإذا علمت اأ ّن المصابيح الكهربائ ّية يتم توصيلها في المنزل على التّوازي ،ماذا يحدث عند نزع
اأحد هذه المصابيح؟
اأ .تبقى المصابيح ال�أخرى مضيئة
ب .تنطفئ ك ّل المصابيح
جـ .تق ّل شدة اإضاءة المصابيح
د .تصبح الدّارة مفتوحة
 .4اأ ّي المصابيح تضيء عند اإغلاق المفتاح (ح )٢فقط في الدّا ّرة الكهربائ ّية ال�آتي؟
اأ )4 ،٣( .فقط
1
ب )4 ،٣ ،1( .فقط
ح
٢
1
جـ )٢ ،1( .فقط
ح
٣
٢
د )٣ ،٢ ،1 ( .فقط

4

5٧

الكهربائي؟
� .5أ ُّي المفاتيح يجب �إغلاقها حتى يضيء المصباح ولا يعمل الجرس
ّ
ح
١
�أ .المفتاح (ح )1والمفتاح (ح )2معاً
ح
٢
ب.المفتاح (ح )1والمفتاح (ح )3معاً
ح
جـ .المفتاح (ح )2والمفتاح (ح )3معاً
٣
د .المفتاح (ح )1و المفتاح (ح )2والمفتاح (ح )3معاً
 .6في الشّ كل المجاور� ،أ ُّي العبارات ال�آتية تع ّد صحيحة؟
١
�أ .المصباحان ( )2 ،1موصولان على التّوالي
ب .المصباحان ( )3 ،2موصولان على التّوازي
٢
٣
جـ .المصابيح ( )3 ،2 ،1موصولة على التّوالي
د .المصباح ( )1موصول مع المصابيح ( 2و  )3على التّوازي
كهربائي في دارة كهربائ ّية؟
 .7متى يحدث تماس
ّ
�أ� .إذا كانت الدّارة الكهربائ ّية مفتوحة
ب� .إذا تلامست ال�أسلاك الكهربائ ّية المعزولة
جـ� .إذا تلامست ال�أسلاك الكهربائ ّية المكشوفة
د� .إذا تعطّل �أحد المصابيح
� .8أ ّي المغانط الكهربائ ّية ال�آتية هو ال�أقوى؟
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�أ.

ب.

جـ.

د.

بطّاريّة
جرس
مصباح
كهربائي
ّ

العلمي المناسب أ�مام كل دلالة في الجدول ال�آتي:
كتب المفهوم
ّ
السؤال الثّاني :أ� ُ
ّ
العلمي
المفهوم
ّ

الدّلالة

تول ّ ُد الشّ حنات الكهربائ ّية على ال�أجسام وبقاؤها فترة مؤقتة من الزمن.
حركــة الشّ ــحنات الكهربائ ّيــة فــي اتّجــاه محـدّد عبــر المــا ّدة الموصلــة لنقــل
الطّاقــة الكهربائ ّيــة.
توصيــل المصابيــح فــي الـدّارة الكهربائ ّيــة الواحــد تلو ال�آخــر حيث يم ّر خلالها
التّيــار الكهربائـ ّـي نفســه في مســار واحد.

السالب
السالبة في الدّارة الكهربائ ّية من القطب ّ
حركة الشّ حنات الكهربائ ّية ّ
للبطّاريّة �إلى القطب الموجب عبر ال�أســلاك.
�إكساب بعض المواد خصائص المغناطيس.
ضع إ�شارة (√) أ�مام العبارة الصّ حيحة و إ�شارة (×) أ�مام العبارة الخط أ�،
ّ
السؤال الثّالث :أ� ُ
و�أص ّحح العبارات الخط أ�:

 )_____( .١توصيل المصابيح على التّوازي يجعل �إضاءة المصابيح قويّة.
_____________________________________________________________
الكهربائي وهو لا يزال في ال ِمقبس.
 )_____( .٢يتم �إصلاح الجهاز
ّ
_____________________________________________________________
 )_____( .٣عند زيادة شدة التّيار الكهربائي المار في الملف (سلك حول مسمار) تزداد قـ ّوة
المغناطيس.
_____________________________________________________________
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السؤال ال ّرابع� :أح ّد ُد نوع التّوصيل (توالي أ�و توازي) في الدّارات الكهربائ ّية ال�آتية:
ّ

�أ_______________________ .

ب_______________________ .

جـ_____________________ .

د_______________________ .

السؤال الخامس :ماذا يحدث في الحالات ال�آتية مع ذكر السبب:
ّ
 .1توصيل ال�أجهزة الكهربائ ّية في المنزل على التّوالي.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .2تشغيل عدد كبير من ال�أجهزة الكهربائ ّية على المقبس نفسه في � ٍآن واحد.
______________________________________________________________
 .3ال�أسلاك الكهربائ ّية في المنزل مكشوفة.
______________________________________________________________
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السادس :أ�رس ُم دارة كهربائ ّية تتّصل فيها  4مصابيح متماثلة وب ّطار ّية على
السؤال ّ
ّ
التّوالي والتّوازي مع ًا في الدّارة الكهربائ ّية نفسها.

السؤال السابع� :أقيم ذاتي� :أقر�أ كل عبارة من العبارات ال�آتية ثم �أضع �إشارة ( ) في المكان المناسب:

الرقم

.1
.2
.3

العبارة
قادر على بناء دارات كهربائية تتصل فيها
المصابيح على التوازي والتوالي.
�أستطيع استنتاج العوامل التي تعتمد عليها قوة
المغناطيس الكهربائي عملياً.
�أستطيع استنتاج طرق تمغنط بعض المواد
عملياً.

دائماً �أحياناً نادراً
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الوحدة
ّ
ّ
ّ
ادسة
الس
العمليات الحيوية في النباتات
ُ
الخ ّبيزة الفلسطينية

�أف ّكر ،كيف تحصل النّباتات على الغذاء؟
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األهـــــــداف

الصــف ال ّســادس ال�أساســي �أن يكونــوا قادريــن علــى اكتشــاف �أه ّمــ ّية
يتوقّـ ُع مــن طلبــة ّ
العمل ّيــات الحيويّــة فــي النّباتــات ودورهــا فــي اســتمرار الحيــاة علــى ال�أرض وذلــك مــن
خــلال تحقيــق ال�آتــي:
1.1التّعرف �إلى تركيب الورقة في النّبات عملياً.
الضوئي والتّن ّفس الخلوي
2.2ال ّربط بين التّركيب الدّاخلي للورقة ،وعمل ّي َتي البناء ّ
في مخطط.
وئي ،وعمل ّية
3.3تحديد المواد الدّاخلة والمواد النّاتجة لك ٍّل من عمل ّية البناء ّ
الض ّ
التّنفس الخلوي بالرسم.
الضوئي ،وعمل ّية التّن ّفس الخلوي في
4.4استنتاج �أه ّمـ ّية كلٍ من :عمل ّية البناء ّ
النّبات عملياً.
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َّ
الد ُ
رس
َ
ّ
األول

ّ
ّ
الض ّ
وئي
عملية البناء

نشاط ( :)١الحصول على ال ّطاقة
� .١أك ّو ُن سلسلة غذائ ّية ُمستعي ًنا بالكائنات الح ّية ال�آتية:

________________________________________________________________
ف الكائنات الح ّية في ال ّسلسلة الغذائ ّية ال ّسابقة �إلى منتج ومسته ِلك في الجدول ال�آتي:
� .٢أصنّ ُ

المن ِتجات

المسته ِلكات

ُ .٣تع ّد جميع النّباتات من ِتجات ،لماذا؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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جيب:
* اأقراأ النّص ال�آتي ،واأ ُ

تحتــاج جميــع الكائنــات الح ّيــة اإلــى ال َّطاقــة التــي تحصــل عليهــا مــن الغــذاء ،حيــث تحصــل
الحيوانــات علــى غذائهــا بال�عتمــاد علــى ال َّنباتــات وحيوانــات اأخــرى .بينمــا َت ْص َنــع ال َّنباتــات
الض ْوئــي
وبعــض ال�أنــواع ال�أخــرى مــن الكائنــات الح ّيــة غذاءهــا بنفســها مــن خــلال عمل ّيــة البنــاء َّ
باســتخدام َض ـ ْوء الشَّ ــمس ومــواد اأخــرى.

 .1تحتاج الكائنات الح ّية اإلى ال َّطاقة ،لماذا؟ _________________________________
 .٢من اأين تحصل الكائنات الح ّية على ال َّطاقة؟ _______________________________
 .٣من اأين تحصل الحيوانات على غذائها؟ __________________________________
 .4من اأين تحصل ال َّنباتات على غذائها؟ ماذا نس ّمي هذه العمل ّية؟ __________________
الض ْوئي __________________________________
كتب بِلُغتي تعريفاً لعمل ّية البناء َّ
 .٥اأ ُ
_____________________________________________________________
ُ ُّ ُ ُ
ناﻗﺶ:
أﻓﻜر أ ِ

الض ْوئي.
توجد كائنات ح ّية اأخرى تحصل على غذائها بعمل ّية البناء َّ

٦5

نشاط ( :)٢تركيب الورقة
جيب:
* �أت�أ ّم ُل ّ
الصورة ال�آتية ،و�أ ُ

الطّبقة الشمع ّية
طبقة البشرة العليا

بلاستيدة خضراء

المتوسطة
ال ّطبقة
ّ

الثّغر
CO2

السفلى
طبقة البشرة ّ
O2

خروج H2O

فسر.
1.1لون �أوراق معظم ال َّنباتات �أخضر� .أ ّ
_____________________________________________________________
كتب ال َّطبقات ال َّرئيسة التي تتك ّون منها ورقة النّبات.
�2.2أ ُ
_____________________________________________________________
3.3تُغ َّطى ورقة ال َّنبات بطبقة شمع ّية .لماذا؟
__________________________________________
4.4يتك ّون ال ِع ْرق من الخشب واللّحاء ،ما وظيفة ك ٍّل من

الخشب واللّحاء في الورقة؟
__________________________________________
__________________________________________
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ِعرق

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

مفيدة

* ينتقــل المــاء وال�أمــلاح المعدن ّيــة �إلــى الورقــة عبــر العــروق مــن خــلال �أوعيــة الخشــب،
الضوئـ ّـي فــي الورقــة مــن خــلال �أوعيــة
الســكر (الغــذاء) ال َّناتــج مــن عمل ّيــة البنــاء ّ
وينتقــل ُّ
اللّحــاء �إلــى �أجــزاء النّبــات ال�أخــرى ،كمــا فــي الثمــار والجــذور.
* لــون �أوراق ال َّنباتــات خضــراء بســبب احتوائهــا علــى صبغــة الكلوروفيــل الخضــراء الموجودة
فــي البلاســتيدات فــي الورقة.
السفلى للتّقليل من فقدان النّبات للماء.
* َت ْكثُر الثُّغور في طبقة البشرة ُّ
* ُت ُ
حاط طبقة البشرة العليا بطبقة شمع َّية تقلّل من فقدان الماء من النّبات.

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

١

٢

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

يدخل الماء �إلى الورقة عن
طريق �أوعية الخشب.

٥

بلاستيدة
خضراء

٤

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

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

٣

يدخل غاز ثاني أ�كسيد
الكربون عبر الثّغور في الورقة.

ضوء

�أكسجين
سكّر

ثاني �أكسيد
الكربون

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

ماء

عمل ّية البناء الضّ وئي

الضوئي؟ من �أي جزء من الورقة يخرج؟
3.3ما الغاز النّاتج عن عمل ّية البناء َّ
________________________________________________________________
4.4ما الغذاء الذي تنتجه الورقة؟ و�أين ينتقل؟
________________________________________________________________
الضوئي ال�آتية والتي تمثّل المواد الدَّاخلة والمواد النّاتجة.
�5.5أكم ُل معادلة البناء ّ
ضوء الشّ مس
المواد الدّاخلة

الما ّدة الخضراء
(الكلوروفيل)

المواد النّاتجة

وئي؟
6.6ما �أه ّمـ ّية البناء َّ
الض ّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ّ
َ َ َ
أخت ِب ُر نفسي :أكمل المخطط اآلتي:

شروط عمل ّية البناء َّ
الضوئي
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َّ
الد ُ
رس
ّ
الثاني

ّ
ّ
التنﻔس في النبات

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

ثاني اأكسيد الكربون

• ما اأه ّمـ ّية عمل ّية ال َّتنفس في جسمك؟
اأفكّ ُر :هل يتن ّفس ال َّنبات؟
درس الشَّ كل المجاور الذي يمثّل
• أا ُ
جيب:
"عمل ّية التّنفس عند النّبات" ،واأ ُ

بخار الماء

س ّكر
(غذاء)
طاقة

اأكسجين

 .1ما المواد التي يحتاجها ال َّنبات ليقوم بعمل ّية ال َّتنفس؟ ما مصدرها؟
________________________________________________________________
 .٢اأكمل معادلة ال َّتنفس ال�آتية والتي تمثّ ُل المواد الدَّاخلة والمواد ال َّناتجة.

المواد الدّاخلة

المواد النّاتجة

 .٣ما اأه ّمـ ّية ال َّتنفس للنبات؟
________________________________________________________________
كتب بِلُغتي تعريفاً لعمل ّية ال َّتنفس في ال َّنبات:
 .4اأ ُ
________________________________________________________________

٧٠

نشاط ( :)٢التَّكامل بين عمل ّيتَي البناء َّ
الضوئي والتَّنفس في النّبات
جيب:
* اأتاأ ّم ُل الشَّ كل ال�آتي ،واأ ُ
عمل ّية البناء ّ
الضوئي

ضوء الشّ مس

اأكسجين ينطلق اإلى الهواء الج ّوي

دخول ثاني اأكسيد الكربون
دخول الماء من
عرق الورقة

اإطلاق الطاقة

س ّكر (غذاء)

بخار الماء ينطلق اإلى الهواء الج ّوي

دخول ال�أكسجين اإلى الورقة

ثاني اأكسيد الكربون ينطلق
اإلى الهواء الج ّوي

عمل ّية التّنفس

ٌ
معلومة

مفيدة

َت ْحدُث عمل ّية التّنفس في النّبات خلال اللَّيل وال َّنهار تماماً كما َي ْحدُث في الحيوانات ،و َت ْحدُث
الض ْوء.
الض ْوئي عندما َي َت َوف ّر ّ
عمل ّية البناء ّ
الضوئي والتّنفس من حيث المواد الدّاخلة والمواد النّاتجة في ك ِّل
 .1اأقار ُن بين عمل ّي َتي البناء ّ
منهما في الجدول ال�آتي:
وج

ه المقارنة

العمل ّية

عمل َّية البناء َّ
الضوئي

عمل َّية التَّنفس

المواد الدّاخلة
المواد النّاتجة

٧١

الضوئي والتّنفس في المخطّط ال�آتي:
ص عمل ّي َتي البناء ّ
 .٢األَخِّ ُ
يحتاج طاقة

عمل َّية البناء الضّ وئي
عمل َّية ال َّتنفس
ُيعطي طاقة

الضوئي والتّنفس في النّبات.
ستنتج العلاقة بين عمل ّي َتي البناء ّ
* اأ ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ُ ُّ ُ ُ
ناﻗﺶ:
أﻓﻜر أ ِ

باتي من خلال مشروع "نحو
تحرص وزارة ال ّزراعة الفلسطين ّية على زيادة الغطاء النّ ّ
فلسطين خضراء" فتقوم بتوزيع ال�أشتال لزراعتها في يوم الشّ جرة في الخامس عشر
من كانون الثّاني من كل عام ،ما اأنواع ال�أشجار المناسبة لزراعتها في فلسطين؟

َأ َ
ﺑﺤﺚ

ـث عــن دور الغطــاء النّباتـ ّـي فــي
بال ّرجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الشّ ــبكة العنكبوت ّيــة ،اأبحـ ُ
المحافظــة علــى تــوازن الغــازات فــي البيئــة.

٧٢

َ
َ ُ
ســﺌــلــة الــوحـــدة
أ ﹺ
ال�جابة الصّ حيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أ ّول :أاختار رمز إ
ئي في النّبات؟
تنتج عن عمل ّية البناء ّ
 .1اأ ّي المواد ال�آتية ُ
الض ْو ّ
اأ .سكّر وماء
ب .سكّر وثاني اأكسيد الكربون
جـ .اأكسجين وماء
د .اأكسجين وسكّر
 .٢اأ ّي ال�آتية تنتج عن عمل ّية التّنفس في النّبات؟
اأ .سكّر وماء
ب .ماء وثاني اأكسيد الكربون وطاقة
جـ .اأكسجين وماء
د .ثاني اأكسيد الكربون وسكّر
 .٣اأ ّي ال�آتية يع ّد تعريفاً للتنفس؟
اأ .امتصاص الطّاقة من َض ْوء الشَّ مس بوجود الما ّدة الخضراء
ب .تخزين الطّاقة في الغذاء بوجود الما ّدة الخضراء
جـ .اإطلاق الطّاقة من الغذاء بوجود ال�أكسجين
د .اكتساب الطّاقة من َض ْوء الشّ مس بوجود ال�أكسجين
الض ْوئي؟
 .4اأي الكائنات الح ّية ال�آتية تقوم بعمل ّية البناء َ
جـ .الطّيور
ب .ال�أفاعي
القطبي
اأ .الدّب
ّ

د .الطّحالب

٧3

السؤال الثّاني :ما ّ
الشروط الواجب توفّرها لحدوث عمل ّية البناء ّ
وئي في النّبات؟
ّ
الض ّ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
السؤال الثّالث� :أعلّ ُل ما ي أ�تي:
ّ
نصح بعدم النّوم في غرفة مليئة بالنّباتات ليلاً.
	• ُي ُ
______________________________________________________________
	•توجد طبقة شمع ّية فوق طبقة البشرة العليا في �أوراق النّباتات.
______________________________________________________________
السؤال ال ّرابع� :أكم ُل الجدول ال�آتي:
ّ
العمل ّية الحيو ّية
الضوئي
البناء َّ
ال َّتنفس
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الغاز الذي تحتاجه العمل ّية الغاز الذي تُط ِلق ُه العمل ّية

المائي بالاعتماد على ما
السمكة والنّبات
السؤال الخامس :أ�
ُ
ستنتج العلاقة التّكاملية بين ّ
ّ
تعلّمته عن عمل ّيتَي البناء ّ
السمك المغلق ال�آتي:
وئي والتّن ّفس في النّبات في حوض ّ
الض ّ

______________________________________________________________
______________________________________________________________
السادس� :أق ّيم ذاتي:
السؤال ّ
ّ
�أعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما لا يزيد عن ثلاثة أ�سطر.
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الوحدة
ّ
ابعة
الس
جيولوجيا وعلوم األرض

كيف يتغ ّير سطح ال�أرض؟
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األهـــــــداف

الصف ال ّسادس ال�أساسي بعد دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع �أنشتطها
يتوقّ ُع من طلبة ّ
�أن يكونوا قادرين على تفسير بعض التّغ ّيرات التي تحصل على سطح ال�أرض وذلك من
خلال تحقيق ال�آتي:
1.1التّعرف �إلى بنية ال�أرض و أ�جزائها الرئيسة عملياً.
2.2تحديد �أثر العوامل الدّاخلية والعوامل الخارج ّية على سطح ال�أرض عملياً.
بالصفائح التّكتون ّية ،والظّواهر الجيولوج ّية المصاحبة من
3.3توضيح المقصود ّ
عمل ّيات تجوية ،وتعرية ،وترسيب ،وحدوث ال ّزلازل والبراكين عملياً.
4.4توضيح مراحل تك ّون ال�أحافير بالصور والرسومات.
5.5تصنيف ال�أحافير حسب طريقة تك ّونها.
6.6اتّباع �إجراءات ال�أمن وال ّسلامة عند حدوث الكوارث الطّبيع ّية.
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َّ
الد ُ
رس
َ
ّ
األول

بنية األرض

نشاط ( :)١طبقات ال�أرض
جيب:
* اأدرس الشّ كل ال�آتي ،واأ ُ
النّواة (اللّب)
القشرة ال�أرض ّية
(قاريّة ومحيط ّية)
حركة الماغما

 .1اأكتب طبقات ال�أرض.

الستار (الوشاح)
ّ

____________________ و ____________________ و ____________________
 .٢ما سبب تسمية طبقة القشرة ال�أرضية بالقشرة المحيط ّية والقشرة القاريّة؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .٢ما الطبقة التي تحدث فيها حركة الماغما؟ وما اأهمية هذه الحركة؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
َأ َ
ﺑﺤﺚ

٧٨

بحث حول مك ّونات
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية ،اأ ُ
طبقات ال�أرض ،واأكتب تقريراً اأحتفظ به في ملف ال�إ نجاز.

نشاط ( :)٢الصّ فائح التّكتون ّية
صف شكل
 .1اأ ّ
ص مجسم الكرة ال�أرض ّية وح ّبة برتقال .اأ ُ
تفح ُ
ك ٍّل منهما.
_________________________________________
 .٢اأنز ُع القشرة الخارج ّية لح ّبة البرتقال بطريقة عشوائ ّية كما في
صف شكل القطع النّاتجة( .منتظم /غير منتظم).
الشّ كل المجاور .اأ ُ
_________________________________________
 .٣اأعي ُد تجميع قشور البرتقال واأث ّب ُتها بوساطة اأعواد خشب ّية ،ماذا تمثّ ُل قشور ح ّبة البرتقال بالنّسبة
للكرة ال�أرض ّية؟ _____________________________________________________

الصفائح التّكتون ّية للكرة ال�أرض ّية وقشور ح ّبة البرتقال.
كتب اأوجه التّشابه بين ّ
 .4اأ ُ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .٥اأح ّر ُك قـشـور ح ّبـة البرتقــال باتّجــاهات مخـتـلفة (بعد نــزع بعـض العـيدان الخشب ّيــة)،
سج ُل ملاحظاتي__________________________________________________ .
اأ ّ

٧9

الصفائــح التّكتون ّيــة اأيضـاً؟
الصفائــح التّكتون ّيــة ،هــل تتحـ ّرك ّ
 .٦اإذا كانــت قشــور البرتقــال تمثّــل ّ
________________________________________________________________
ف ح ّبة البرتقال بطبقة من قطع معجون مل ّونة لتمثّل
 .٧اأغلّ ُ
الخارجي من القشرة ال�أرض ّية
هذه الطّبقة من المعجون الجزء
ّ
والصخور والماء).
(التّراب ّ
الصفيحة التي توجد ضمنها فلسطين.
كتب اسم ّ
 .٨مستعيناَ بالخريطة ال�آتية ،اأ ُ
________________________________________________________________
*

ٌ
معلومة

مفيدة

الصفائح التّكتون ّية كُتل صخريّة صلبة مساحتها كبيرة تتك ّون من القشرة ال�أرض ّية وجزء من
ّ
والسهول ،والجبال ،وتكون اإما قاريّة اأو محيط ّية.
الوشاح ،وتغطّيها اليابسة ،والماءّ ،
للصفائح التّكتون ّية___________________________________ :
كتب بِلُغتي تعريفاً ّ
 .٩اأ ُ
________________________________________________________________
الصفائح التّكتون ّية في الخريطة للاطّلاع.
* اأسماء ّ

٨٠

َّ
الد ُ
رس
ّ
الثاني

ّ
العوامل المؤثرة في سطح األرض

ً
أوال :العوامل ّ
الد ّ
اخلية

نشاط ( :)١ال ّزلازل
جيب:
درس الشّ كل ال�آتي الذي يمثّ ُل الحركات المختلفة ّ
للصفائح التّكتون ّية ،و�أ ُ
	•�أ ُ

حركة تقارب ّية

حركة تباعديّة

حركة انزلاق ّية (افق ّية)

صف طبيعة الحركة ،في الجدول ال�آتي:
كتب �أنواع حركات ّ
الصفائح التّكتون ّية ،و�أ ُ
� .١أ ُ
نوع الحركة

وصف الحركة

� .٢أستخد ُم كتبي لتمثيل الحركات المختلفة.
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الصفائح التّكتون ّية اهتزاز مفاجئ لسطح ال�أرض يسبب ال ّزل�زل .اأج ّر ُب:
•
ينتج عن حركات ّ
ُ
حضر ومعلّمي ال�أدوات ال�آتية:
اأ ُ
مجسمات صغيرة لبيوت وس ّيارات واأشجار (األعاب تركيب).
قطع خشب ّية ،ترابّ ،
 .1اأض ُع القطعتين الخشب ّيتين بجانب بعضهما كما في الشّ كل
لتمثّلا صفيحتين تكتون ّيتين متجاورتين:
ضيف التّراب والحصى فوق القطع الخشب ّية.
 .٢اأ ُ
المجسمات فوق القطع الخشب ّية.
 .٣اأرت ُّب
ّ
متوسطة ،كبيرة) كما في الحركة
 .4اأح ّر ُك القطع الخشب ّية حركة اهتزازيّة بقوى مختلفة (ضعيفةّ ،
سج ُل ملاحظاتي في كل م ّرة:
للصفائح التّكتون ّية
ّ
ال�نزل�قية ّ
الموضحة اأعلاه .اأ ّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .٥ما الذي س ّبب سقوط وتناثر المواد والمج ّسمات الموجودة
على القطع الخشب ّية؟
___________________________________________
الصفائح التّكتون ّية والتس ّبب
 .٦للماغما دور
رئيسي في تحريك ّ
ّ
فس ُر بال�ستعانة بالشكل صفحة .٧٨
بحدوث الزل�زل ،اأ ّ
___________________________________________
كتب بِلُغتي تعريفاً لل ّزلزال:
 .٧اأ ُ
___________________________________________

ٌ
معلومة

مفيدة

الصــخور المـنصهـرة
حــركــة ّ
(الماغما) في طبقة الوشاح
هي المس ّبب ال ّرئيس لتحريك
الصفائح التّكتون ّية مما يس ّبب
ّ
ال ّزل�زل.

َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
ست
أ
ِ

تنتج عن حركة واهتزاز _________________________________________
 -ال ّزل�زل ُ

٨٢

َ
َ
أﺑﺤﺚ

بحث في ال� آتية ،واأع ُّد تقريراً،
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية اأ ُ
الصباح ّية للمدرسة:
واأقراأه اأمام ال ّزملاء في ال�إ ذاعة ّ
• ال ّزل�زل التي حصلت في فلسطين واآثارها.
• تع ّرض فلسطين باستمرار له ّزات اأرض ّية خفيفة ،وتوقّعات الجيولوج ّيين اأن تكون
مقدّمة ل�حتمال ّية حدوث زلزال قو ّي يكون مركزه منطقة البحر الم ّيت.

نشاط ( :)٢أاثر ال ّزل�زل
درس الجدول ال�آتي الذي يمثّ ُل مقياس ريختر لقياس قـ ّوة ال ّزل�زل:
* اأ ُ
الت أاثيرات
الدّرجة
 3-1يشعر به سكّان ال�أبراج والعمارات العالية دون غيرهم من النّاس.
5-4

يشعر به غالبية النّاس ،ويسبب اهتزازات قويّة للاأبواب والشّ بابيك وتشقق ال�أبنية
القديمة.

7-6

تتحرك قطع ال�أثاث ،وتحدث انهيارات للاأبنية القديمة.

9-8

تحدث انهيارات كبيرة في ال�أبنية ،و َتك ّون شقوق واأخاديد وصدوع في ال�أرض،
ارتفاع ال�أمواج وحدوث الفيضانات.

اأكبر من  9يحدث دمار شامل يصيب سطح ال�أرض بما عليها.
ٌ
معلومة

مفيدة

مقياس ريختر:هو مقياس عدد ّي ُيستخدم لقياس قـ ّوة ال ّزل�زل ،اخترعه العالم ريختر.

٨3

سجلُه بين
السابق ،اأح ّد ُد قـ ّوة ال ّزل�زل المتوقّعة في ّ
الصور ال�آتية ،واأ ّ
* بال�عتماد على الجدول ّ
ال�أقواس:

دمار شامل (

صدوع اأرضية (

انهيار ٍ
مبان قديمة فقط (

)

)

ُ ُ
أناﻗﺶ ﺯمﻼﺋي:

كيف يتم رصد قوة ال ّزل�زل؟

٨4

حدوث فيضانات (

)

)

مﺸرﻭﻉ:

اأشاركُ زملائي في تصميم سيزموغراف واأج ّر ُبه.
• أاص ّم ُم وزملائي جهاز السيزموغراف بال�عتماد على
ال ّرسم ال�آتي مستخدماً مواد من بيئتي:
 .1اأضع النّموذج ال ُمصنّع على الطّاولة .هل ل�حظت
السيزموغراف؟
اأثراً للقلم على ورق اأسطوانة ّ

قلم

ثِقل
حامل

اسطوانة د ّوارة

قاعدة

سج ُل ملاحظاتي:
 .٢اأح ّر ُك الطّاولة حركة خفيفة لمدة  1٠ثوان .واأ ّ
_____________________________________________________________
 .٣اأح ّر ُك الطّاولة بقـ ّوة لمدة ٍ 1٠
ثوان اأخرى ،واأ ُ
السيزموغراف،
ل�حظ التّغ ّير في قراءة ّ
واأ ّ
سج ُل ملاحظاتي___________________________________________ :
السيزموغراف قبل تحريك الطّاولة
 .4اأقار ُن بين شكل الخ ّط المرسوم على ورقة اأسطوانة ّ
وبعده_____________________________________________________ .
 .٥أاحاو ُل تحريك الطّاولة بقـ ّوة أاكبر ،و أا ّ
سج ُل ملاحظاتي_____________________ .
___________________________________________________________
ٌ
معلومة

مفيدة

يسج ُل ال�هتزازات ال�أرض ّية جميعها التي تسببها
حساس لرصد ال ّزل�زل ّ
السيزموغراف :جهاز ّ
ّ
ال�أمواج ال ّزلزال ّية.تم اختراع هذا الجهاز عام  1٩٣٥من قبل العالم ال�أمريكي (.)Richter

٨5

نشاط ( :)٣مستعدّون
المدني
متخصص من الدّفاع
• �أقوم ومعلّمي بالتّنسيق مع لجنة الطّوارئ في مدرستي لاستضافة
ّ
ّ
الفلسطيني للحديث عن ال ّزلازل وكيفية التّعامل معها عند حدوثها ،ومن ثم تنفيذ خطّة ال�إ خلاء
ّ
الخاصة بمدرستي بمساعدة معلّمي واللجان المدرس ّية.
ّ
السلوك ّيات ال�آتية التي يجب اتّباعها عند حدوث ال ّزلازل ،و�أعبر عنها �أسفل
ناقش وزملائي ّ
• �أ ُ
ك ّل صورة:

السابقة .
السليمة في ّ
الصور ّ
السلوكيات ّ
• �أط ّب ُق مع زملائي ّ
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السليمة عند حدوث ال ّزل�زل،
• اأص ّمم وزملائي لوحات اإرشاديّة لتوعية الطّلبة اإلى التّصرفات ّ
واأعلّقُها في اأماكن مختلفة من المدرسة.
َأ َ
ﺑﺤﺚ

ـث عــن ظاهــرة تســونامي التي
بال ّرجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الشّ ــبكة العنكبوت ّيــة ،اأبحـ ُ
ترافــق حــدوث بعــض الـ ّزل�زل ،اأحتفــظ بــه فــي ملــف ال�إ نجــاز.

إضـاءة

اإلى الشّ مال من مدينة اأريحا يقع قصر هشام ،الذي ش ّيده الخليفة ال�أموي هشام بن
عبد الملك  ،ويتك ّون القصر من مجموعة من البنايات واأماكن للعبادة وقاعات مليئة
الصح ّية ،وتعد الفسيفساء والزخارف والحلي من ال�أمثلة
بال�أعمدة ال�أثريّة والمرافق ّ
ال ّرائعة للفن والعمارة ال�إ سلام ّية القديمة ،يقول الخبراء باأن زلزال� ً عنيفا ضرب المنطقة
ود ّمر ال�أبنية في قصر هشام قبل اأن يكتمل بناءه وتركه اأطلال� ً وبفعل ال�أتربة وال�أنقاض
المتراكمة حفظت الفسيفساء وال ّرسومات ال ّرائعة الموجودة في القصرحتى عام 1٩٩٥
حيث بداأت دائرة ال�آثار الفلسطين ّية ب إاعادة تاأهيله.

٨٧

نشاط ( :)٤البراكين
* �أحضر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�آتية:
صحن بلاستيكي ،ك�أس بلاستيكي ،مسحوق الخبيز (بايكربونات الصوديوم) ،خ ّل �أبيض ،صبغة
طعام ،ورق �ألومنيوم ،لاصق.

 .1أ� َثب ّت الك�أس البلاستيكي في منتصف
الصحن ثم �أقوم بتغليفهما معاً بورق ال�ألومنيوم.
ّ

� .2أضع ملعقة من مسحوق الخبيز والقليل
من صبغة الطّعام في الك�أس.

� .3أضيف نصف ك�أس من الخ ّل ال�أبيض فوق المواد الموجودة في الك�أس� .ألاحظ ما يحدث.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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جيب:
* �أقار ُن النّموذج الذي صنعته بال ّرسم ال�آتي للبركان ،و�أ ُ
�أبخرة وغازات
مقذوفات بركانية
صلبة
ف ّوهة البركان
مواد سائلة منصهرة
(ماغما)
قناة البركان

خزان الماغما

كتب �أجزاء البركان ال ّرئيسة:
� .١أ ُ
______________________________ ______________________________ ،
______________________________.
 .2ما الما ّدة الموجودة في مخزن البركان ،ما حالتها؟
________________________________________________________________
ف المواد التي تخرج من ف ّوهة البركان حسب حالتها.
� .3أصنّ ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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 .4ماذا يحدث للماغما بعد خروجها من فوهة البركان؟
______________________________________
______________________________________
الصخور النّاتجة من تصلّب الماغما؟
 .٥ما نوع ُّ
______________________________________
______________________________________
 .٦اأم ّي ُز بين الماغما واللابا.
______________________________________
______________________________________
كتب بِلُغتي تعريفاً للبركان:
 .٧اأ ُ
______________________________________
______________________________________
البركاني:
أانواع النّشاط
ّ

ٌ
معلومة

ٌ
معلومة

مفيدة

تخــرج الماغمــا (المعــادن المنصهــرة)
مــن باطــن ال�أرض اإلــى ســطح
القشــرة ال�أرض ّيــة بفعــل تع ّرضهــا
للضّ غــط الشّ ــديد ،وتســمى بعــد
خروجهــا "ال ّلابــا" ،وتكــون قــد
فقــدت نســبة كبيــرة مــن الغــازات
فــي هــذه الحالــة.

مفيدة

الصهارة تندفع منها حتّى وقتنا هذا ،اأو التي نشطت حديثاً.
• البراكين النّشطة :براكين ل� تزال ّ
الساكنة :براكين توقّفت عن الثّوران ،وقد تعود للثّوران من وقت ل�آخر.
• البراكين ّ
الصهارة منها وغير قابلة للثّوران من جديد ،كالبراكين
• البراكين الهامدة :براكين توقّف اندفاع ّ
الواقعة قرب قرية جلبون قضاء جنين.

َأ َ
ﺑﺤﺚ

بحث في سبب وجود معظم
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة والشّ بكة العنكبوت ّية ،أا ُ
الصفائح التّكتون ّية سواء على اليابسة اأو في قاع المحيط،
البراكين بمحاذاة حدود ّ
و اأع ُّد تقريراً ،اأ ُ
حتفظ به في ملف ال�إ نجاز.
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نشاط ( :)٥ت أ�ثير البراكين على سطح ال�أرض
الصف ال ّسادس في متحف للعلوم ُو ّزعت عليهم نشرة تثقيف ّية حول �أثر
* خلال جولة طلبة ّ
جيب:
درس النّشرة و�أ ُ
البراكين على سطح ال�أرض� ،أ ُ

أ�ثر البراكين
على سطح ال�أرض

معرفة التّركيب الدّاخلي للغلاف ال�أرضي وقشرة ال�أرض.
استخدام الصّ خور النّاتجة في البناء وتعبيد ال ّطرقات.
مصدر لتك ّون بعض المعادن ذات القيمة الاقتصاديّة.
حدوث تغ ّيرات مناخ ّية.

البركان تضاريس ب ّرية أ�و بحريّة تنبعث منه
تل ّوث المياه والغذاء وانتشار ال�أمراض.
المواد المنصهرة الحا ّرة مع ال�أبخرة والغازات
المصاحبة لها ويحدث ذلك من خلال
أ
مساعدة ال ّرماد البركاني على خصوبة ال�رض.
ف ّوهات �أو شقوق ،وتتراكم المواد المنصهرة
�أو تنساب حسب حالتها لتشكّل �أشكالا
ّولي وحدوث أ�زمة غذائ ّية.
د
ال
الاقتصاد
ر
ر
تض
ّ
ّ
�أرضية مختلفة منها التّلال المخروط ّية �أو
الجبال البركان ّية العالية.
استغلال المياه الحا ّرة النّاتجة قرب البراكين في إ�قامة الح ّمامات الاستشفائ ّية.
ارتفاع عدد الوف ّيات والمشردين بسبب تدمير المنش آ�ت وال ّطرق وحدوث الحرائق.
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ف �آثار البراكين �إلى �آثار �إيجاب ّية و�آثار سلب ّية في الجدول ال�آتي.
 .١بال ّرجوع �إلى النّشرة ال ّسابقة �أصنّ ُ

ال�يجاب ّية للبراكين
ال�آثار إ

السلب ّية للبراكين
ال�آثار ّ

فس ُر.
بالسكن والاستقرار بالقرب من بعض البراكين الهامدة� .أ ّ
 .٢يقوم بعض ال َّناس َّ
________________________________________________________________
وض ُح ذلك.
 .3تع ّد البراكين في بعض البلدان مصدراً اقتصاديّا مم ّيزاً� .أ ّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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نشاط ( :)٦ال ّط ّيات والصّ دوع:

أا .ال ّطيات

جيب:
* اأتاأم ُل ّ
الصور ال�آتية ،واأ ُ

الصورة ()1
ّ

الصورة ()٢
ّ

الصورة ال�أولى؟ اأج ّر ُب بنفسي.
 .1ما الذي يحدث عند ّ
الضغط جانبياً على قطع القماش في ّ
________________________________________________________________
صف
 .٢اإذا كانت طبقات قطع القماش تع ّبر عن طبقات ّ
الصخور اللّينة على سطح ال�أرض ،اأ ُ
الصخور اإذا تعرضت لضغط جانبي.
ما يحدث لهذه ّ
_______________________________________________________________
الضغط الجانبي "بال َّط َّية"
الصخور اللّينة نتيجة ّ
 .٣اأس ّمي ال�لتواء اأو التّق ّوس الذي حدث لطبقات ّ
الصورة (.)٢
كما هو موضح في ّ

ستنتج أانّ:
أا
ّ

الطّيات :تراكيب تنشاأ عندما يحدث ____________________ لسطح طبقة صخريّة ل ّينة
نتيجة تاأثير _______________________________________________________
َأ َ
ﺑﺤﺚ

بحث عن مناطق تنتشر فيها
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة والشّ بكة العنكبوت ّية أا ُ
الط ّيات في فلسطين ،اأع ُّد تقريراً مص ّوراً واأ ُ
حتفظ به في ملف ال�إ نجاز.
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ب .الصّ دوع

درس ال�أشكال المجاورة التي تع ّبر عن مراحل تك ّون
• �أ ُ
جيب:
ّ
الصدوع ،و�أ ُ
� .1أصف التّغ ّيرات التي حدثت على سطح ال�أرض.
________________________________________
________________________________________
 .2ما الذي س ّبب هذه التّغيرات؟
________________________________________
________________________________________
فس ُر.
الصفائح التّكتون ّية دور في تشكّل ّ
 .3لحركة ّ
الصدوع� .أ ّ
________________________________________
________________________________________
________________________________________
الصدوع مستعيناً بال�أشكال �أعلاه:
الصور ال�آتية لبعض ّ
فس ُر ّ
� .4أ ّ

الصخور
طبقات سليمة من ّ
ش ّد
ش ّد

الصخور
انكسار بسبب قوى الشّ د على ّ
الصدوع
ُيس ّبب ّ
ضغط

ضغط

الصخور
انكسار بسبب قوى الضّ غط على ّ
الصدوع
ُيس ّبب ّ

________________________________________________________________

ستنتج أ�نّ:
أ�
ّ

الصدوع :تراكيب تنش�أ نتيجة حدوث____________________ في الطّبقات الصخريّة الهشّ ة
ّ
على جانبي خ ّط الانكسار عند تع ّرضها ____________________ لفترة طويلة.
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ّ
ّ
ّ
األرﺿية:
الخارجية التي تؤثر علﻰ القﺸرة
ثانيﴼ :العوامل

نشاط ( :)١التجو ّية:
جيب
تي واأ ُ
* اأتاأ ّم ُل المخطّط ال� آ ُ

تغ ّيرات درجات الحرارة

التّجوية
على سطح ال�أرض
تجمد الماء خلال الصخور

جذور النّباتات

ال�أمطار الحمضية
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السابقة.
الصخور في ّ
صف التّغ ّيرات التي حدثت على ّ
 .1اأ ُ
الصور ّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
كتب العوامل ال ّرئيسة التي اأ ّدت اإلى حدوث هذه التّغيرات.
 .٢اأ ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ُ .٣يطلق العلماء على التّغيرات في صخور القشرة ال�أرض ّية نتيجة العوامل الجوية "التّجوية".
كتب بِلُغتي تعريفاً للتّجوية.
 .4اأ ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
َأ َ
ﺑﺤﺚ

للصخور (التّجوية) .بال ّرجوع اإلى
هناك عوامل أاخرى تؤ ّدي اإلى حدوث تفتت ّ
الصف على شكل
كتبها واأعلّقُها في غرفة ّ
المكتبة المدرس ّية اأو الشّ بكة العنكبوت ّية اأ ُ
مجلة مص ّورة.

إضـاءة

ُي َعد ال�إ نسان من العوامل الخارج ّية التي تؤثّر على
ال�أرض والمباني ،ويظهر ذلك في التّش ّققات
التي حدثت في جدران المسجد ال�أقصى نتيجة
الحفريّـــات وال�أنفــــاق التـــي اأحــدثها ال�حتلال
ال�إ سرائيلي تحت المسجد ال�أقصى .

9٦

نشاط ( :)٢التّعرية والتّرسيب:
حضر ال�أدوات ال�آتية و�أج ّر ُب:
• �أ ُ
وعاءين من ال�ألومنيوم ،تراب وحصى ورمل ،مسطرة ،ك�أس ماء ،مروحة.
� .1أض ُع التّراب والحصى وال ّرمل في وعاء ال�ألومنيوم.
� .2أشكّ ُل الخليط بما يشبه مك ّونات سطح ال�أرض من مرتفعات
وحفر وف ّوهات بركانية.
� .3أث ّب ُت مسطرة خشب ّية على �أحد جانبي الوعاء.
� .٤أرفع صين ّية ال�ألومنيوم بشكل مائل قليلا ً وتثبيتها بقطعة خشب ّية
من ال�أسفل.
� .٥أث ّب ُت ك�أساً كرتون ّيا و�أ ُ
حدث فتحة صغيرة في قعره.

صف مشاهداتي:
سكب ك ّمية من الماء في الك�أس و�أ ُ
� .٦أ ُ
____________________________________________

____________________________________________
فس ُر �أثر المياه على سطح ال�أرض.
السابق� ،أ ّ
 .٧اعتماداً على النّشاط ّ
____________________________________________
____________________________________________
سج ُل
السابق بتوجيه تيار هواء على وعاء ال ّرمل� ،أ ّ
� .٨أكر ُر النّشاط ّ
ملاحظاتي:
____________________________________________
____________________________________________
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جيب:
* �أت�أ ّم ُل ّ
تي و�أ ُ
الصور ال� آ ُ

تدفّق مياه ال�أمطار

كثبان رمل ّية

 .١ماذا تحمل ال ّرياح والمياه �أثناء انتقالها من مكان ل�آخر؟
________________________________________________________________
كتب بِلُغتي تعريفاً للتّعرية.
ُ .2يط ِلق العلماء على العمل ّية ّ
السابقة اسم "التّعرية"� ،أ ُ
التّعرية ___________________________________________________________:
________________________________________________________________
 .3ماذا يحدث للمواد التي انتقلت بفعل المياه وال ّرياح؟
________________________________________________________________
كتب بِلُغتي تعريفاً لمفهوم "التّرسيب"_________________________________ .
� .٤أ ُ
________________________________________________________________
مغارة ّ
الشموع
السفوح الغرب ّية لجبال
تُحفة طبيع ّية تحتضنها ّ
مدينة القدس عاصمة دولتنا فلسطين ،قرب
قرية بيت سوريك ،كهف مليء بال�أسرار
رسبات
و�إبداعات الطّبيعة حيث شكّلت التّ ّ
الصخريّة لوحات بلّوريّة رائعة الجمال.
ّ
إضـاءة
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َّ
الد ُ
رس
الثالث

األحافير

نشاط ( :)١ال�أحافير
جيب:
تي و�أ ُ
* �أدرس النّص ال� آ ُ
ال�أحافير هي �آثار �أو بقايا كائنات ح ّية (نباتات �أو حيوانات) عاشت على ال�أرض في الماضي
السنين ،مثل:
ُ
وح ِف َظت بت�أثير عوامل طبيعية منذ ملايين ّ

�أحفورة َسمك

�أحفورة ورق النّخيل

الجيولوجي لل�أرض وتط ّور الحياة على سطح ال�أرض
يتم بوساطة ال�أحافير الاستدلال على العمر
ّ
السائد في تلك ال�أزمان.
منذ �أقدم ال�أزمنة حتى وقتنا الحاضر ،والتّغيرات البيئ ّية و َتوقُّع المناخ ّ
ف�أحافير �أشجار النّخيل مثلا ً َتد ُّل على مناخ حار.
وضح المقصود بال�أحافير.
� .1أ ِّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
� .2أ
ستخلص من النّص �أه ّمـ ّية ال�أحافير.
ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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نشاط ( :)٢مراحل تك ّون ال�أحافير
جيب:
* �أت�أم ُل ّ
الصور ال�آتية التي تمثّ ُل مراحل َت َك ُّون ال�أحافير ،و�أ ُ
المرحلة ال�أولى

الحي.
موت الكائن ّ

المرحلة الثّانية

المرحلة الثّالثة

الدّفن والطّمر ال ّسريع تح ّول ال ّرواسب �إلي صخور
الحي �إلى
بال ّرواسب وتحلل ال�أجزاء رسوب ّية والكائن ّ
الطرية للكائن الحي� .أحفورة بعد ملايين ال ّسنين.

المرحلة ال ّرابعة

للصخور
ّ
الحت والتّعرية ّ
تظهر ال�أحفورة.

� .1أرت ُِّب مراحل تك ّون ال�أحافير بكتابة ال�أرقام �أسفل ك ّل مرحلة:
المراحل

تك ّون ال�أحفورة في
الصّ خور ال ّرسوبية.

الحت والتّعرية للصّ خور
السريع وتحلّل ال�أجزاء
ّ
الدّفن ّ
تُظهر ال�أحفورة.
الحي.
ال ّطريّة للكائن
ّ

موت الكائن
الحي.

الترتيب

� .2أ
ستخلص الشّ روط اللازمة لتك ّون ال�أحافير.
ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
فس ُر.
 .3تتك ّون ال�أحافير ال ّرسوبية للكائنات الح ّية التي تمتلك �أجزاء صلبة� ،أ ّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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نشاط ( :)٣أ�نواع ال�أحافير
* قد صنّف العلماء ال�أحافير حسب طريقة حفظها ،وفق الجدول ال�آتي:

نوع ال�أحفورة

أ�مثلة

الحي الكامل مثل:
أ�حفورة البقايا ال�أصل ّية �أ .جسم الكائن ّ
فيل الماموث ،حشرة في ما ّدة صمغ
الحي
للكائن
ّ
الصنوبر (الكهرمان �أو العنبر).
ّ
صلي مثل :عظام
ب .الهيكل ال� أ ّ
الحيوانات الفقاريّة ،القواقع
الشّ عر ،ال�أسنان.

نوع ال�أحفورة

أ�مثلة

أ�حفورة البقايا
المستبدلة

متحجرة اس ُتبدلت
�أ .نباتات
ّ
مك ّوناتها بالمعادن وعناصر �أخرى.

ب� .أسماك متح ّجرة اس ُتبدلت
مك ّوناتها بالمعادن وعناصر �أخرى.

صورة ال�أحفورة
فيل الماموث

الهيكل ال�أصلي

صورة ال�أحفورة
ساق شجرة متحجرة

سمكة متحجرة
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نوع ال�أحفورة
أاحفورة القالب
وال�أنموذج

أاحفورة آاثار الكائن
الحي

أامثلة
ال�أصداف البحريّة.

اآثار ال�أقدام وال�أصابع.

صورة ال�أحفورة
القالب وال�أنموذج

آاثار اقدام

نصاً علمياً يع ّبر عن اأنواع ال�أحافير.
كتب ّ
• اأ ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
َأ َ
ﺑﺤﺚ

بحث عن حفريّة فيل الماموث،
بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية ،اأ ُ
عرضه في المجلّة
كتب تقريراً اأ ُ
والظّروف التي اأ ّدت اإلى حفظها من التّلف ،ثم اأ ُ
العلم ّية للمدرسة .واأحتفظ به في ملف ال�إ نجاز.

١٠٢

مﺸرﻭﻉ:

أا) أاحفورة الكهرمان (جسم الكائن الكامل):
• ال�أدوات :وعاء زجاجي صغير ،حشرة (فراشة مثلاً) ،ما ّدة ل�صقة ش ّفافة.
• خطوات العمل:
جاجي ،واأث ّبت الفراشة فوقها بلطف.
 .1اأض ُع قليلا ً من الما ّدة اللاصقة في الوعاء ال ّز ّ
غمر الفراشة بالما ّدة اللاصقة بشكل كامل.
 .٢اأ ُ
 .٣اأتركُها حتى تجف.
 .4اأقار ُن ما قمت بتجهيزه في النّشاط مع ال�أحفورة في الشّ كل
المجاور.
عرض ما قمت بعمله على معلّمي وزملائي.
 .٥اأ ُ
ب) أاحفورة القالب وال�أنموذج:
• ال�أدوات :صدفة اأو قوقعة ،وعاء ،ك ّمية مناسبة من الجبس ،ماء ،بعض ال ّزيت.
• خطوات العمل:
 .1اأعم ُل معجونة طريّة من الجبس ب إاضافة ك ّمية مناسبة من الماء مع الخلط والتّقليب.
للصدفة بكمية من ال ّزيت منعاً ل�لتصاق الجبس.
السطح الخارجي ّ
 .٢اأ ُ
مسح ّ
 .٣اأ ُ
الصدفة على سطح الجبس ضغطاً خفيفاً ،واأتركُها فترة من الوقت.
ضغط سطح ّ
الصدفة ،واأ ُ
ل�حظ الشّ كل النّاتج.
 .4اأنز ُع ّ
 .٥اأملا أ الفراغ المتك ّون في خطوة ( )4ببعض معجونة
الجبس الطّري ،واأتركُها حتى تجف ،واأ ُ
ل�حظ الشّ كل
النّاتج.
 .٦اأح ّد ُد القالب والطّابع في ال�أنموذج المجاور:

١٠3

َ
َ ُ
ســﺌــلــة الــوحـــدة
أ ﹺ
ال�جابة الصّ حيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أ ّول :أاختا ُر رمز إ
ّ

 .1اأ ّي طبقات ال�أرض ال�آتية تحتوي على النّسبة ال�أعلى من الماغما؟
اأ .النّواة

ب .الوشاح

جـ .القشرة المحيط ّية

 .٢ماذا تس ّمى القطعة الصخرية الكبيرة التي تشكل القشرة ال�أرض ّية؟
جـ .الطّيات
الصدوع
الصفائح التّكتون ّية
بّ .
اأّ .

د .القشرة القا ّريّة
السطوح الجيريّة
دّ .

 .٣ما درجة ال ّزلزال الذي يشعر به معظم النّاس ويسبب اهتزازاً شديداً للاأبواب والشّ بابيك؟
د)٩-٨( .
جـ)٧-٦( .
ب)٥-4( .
اأ)٣-1( .
 .4ما الماغما؟
اأ .ماء

ب .صخر صلب

جـ  .مواد منصهرة

بركاني
د .رماد
ّ

الصخور من مكان اإلى اآخر على سطح ال�أرض؟
 .٥ماذا تس ّمى عمل ّية نقل فتات ّ
د .تعرية
جـ .ترسيب
ب .تصدّع
اأ .تجوية
 .٦ماذا تس ّمى البراكين التي توقفت عن الثّوران ،ولكنّها تنشط في بعض ال�أحيان؟
د .المتجدّدة
جـ .النّشطة
الساكنة
اأ .الهامدة
بّ .
 .٧اإلى اأ ّي طبقة من طبقات ال�أرض تنتمي الجبال على سطح ال�أرض؟
د .القشرة المحيط ّية
جـ .الوشاح
اأ .القشرة القاريّة ب .اللّب

١٠4

العلمي المناسب أ�مام كل دلالة في الجدول ال�آتي:
كتب المفهوم
ّ
السؤال الثّاني :أ� ُ
ّ
العلمي
المفهوم
ّ

الدّلالة

الصهارة والغازات وال ّرماد �إلى سطح ال�أرض.
فتحة في القشرة ال�أرض ّية تخرج منها ّ
جهاز يستخدم لقياس قـ ّوة ال ّزلزال.
الصخر ّي وال ّرمال في مكان �آخر على سطح ال�أرض.
عمل ّية تراكم الفتات ّ
اهتزاز مفاجئ يصيب مكاناً ما في القشرة ال�أرض ّية.
عمل ّية تفتّت صخور القشرة ال�أرض ّية �أو مواد �أخرى.

الصخريّة الل ّينة من القشرة ال�أرض ّية عند تع ّرضها �إلى قوى
التواء في الطّبقات ّ
ضغط جانب ّية.
�آثار �أو بقايا كائنات ح ّي ٌة (نباتات �أو حيوانات) عاشت على ال�أرض في
السنين.
الماضي ُ
وحفظت حفظاً طبيع ّياً منذ ملايين ّ
السؤال الثّالث� :أعلّل ما ي أ�تي:
ّ

الصدوع عادة مع حدوث ال ّزلازل.
 .١يترافق تشكّل ّ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .٢لوجود ال�أحافير �أه ّم ّية كبيرة في حياتنا.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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الســؤال ال ّرابــع :شــاهد أ�يمــن و ُمنــى الصّ ــورة ال�آتيــة ل�أحــد الصّ خــور وقــد اختلفــا علــى
ّ
تحديــد العوامــل التــي سـ ّببت تشـ ّكلها بهــذا ّ
الشــكل  ،أ�ت أ� ّمـ ْل الصّ ــورة ،و أ�ســاعدهما فــي
تحديــد بعــض العوامــل المتوقّعــة.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
ف ال�أحافير ال�آتية حسب نوعها:
السؤال الخامس� :أصنّ ُ
ّ
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السادس :ما العوامل التي س ّببت حدوث عمل ّية التّجوية في الصّ ورة ال�آتية؟
السؤال ّ
ّ

______________________________________________________________
______________________________________________________________
السابع� :أحد ُد على ال ّرسم المجاور
السؤال ّ
ّ
العمل ّيات الثّلاث التي تع ُّد عواملاً خارجية تؤثّر
على سطح ال�أرض بوضع اسم العمل ّية في المكان
المناسب( .التّعرية ،التّجوية ،التّرسيب)

السؤال الثامن� :أق ّيم ذاتي:
ّ
�أعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما لا يزيد عن ثلاثة أ�سطر.
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المشروع
شكل من �أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (�أفراداً �أو مجموعات) بسلسلة من �ألوان النشاط التي يتمكنون
من خلالها تحقيق �أهداف ذوات �أهمية للقائمين بالمشروع.
ويمكن تعريفه على أ�نه :سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد أ�و الجماعة لتحقيق أ�غراض واضحة ومحددة
في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
1 .1قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
2 .2ينفذه فرد أ�و جماعة.
3 .3يرمي �إلى تحقيق أ�هداف ذوات معنى للقائمين بالتنفيذ.
4 .4لا يقتصر على البيئة المدرسية �إنما يمتد �إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
5 .5يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
أ�ولاً :اختيار المشروع:
يشترط في اختيار المشروع ما ي�أتي:
 1.1أ�ن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
�2.2أن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
 3.3أ�ن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
�4.4أن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة ،لا تغلب مجالا ً على ال�آخر.
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�5.5أن يتلاءم المشروع مع �إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
 6.6أ�ن ُيخطّط له مسبقاً.
ثاني ًا :وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت �إشراف المعلم حيث يمكن له �أن يتدخل لتصويب �أي خط�أ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة ال�آتي:
1.1تحديد ال�أهداف بشكل واضح.
2.2تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق الحصول عليها.
3.3تحديد خطوات سير المشروع.
4.4تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع( ،شريطة �أن تشترك جميع �أفراد المجموعة في المشروع
من خلال المناقشة والحوار و�إبداء الر�أي ،ب إ�شراف وتوجيه المعلم).
5.5تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور المجموعة بشكل كلي.
ثالث ًا :تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية ،تعد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفره من
الحرية ،والتخلص من قيود الصف ،وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ نجاز حيث يكون �إيجابياً متفاعلا ً
خلاقاً مبدعاً ،ليس المهم الوصول �إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات
وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم:
1.1متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.
�2.2إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بال�أخطاء.
3.3الابتعاد عن التوتر مما يقع فيه الطلبة من �أخطاء.
4.4التدخل الذكي كلما لزم ال�أمر.
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دور الطلبة:
 .١القيام بالعمل ب�أنفسهم.
 .٢تسجيل النتائج التي يتم التوصل �إليها.
 .٣تدوين الملاحظات التي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
 .٤تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).
رابع ًا :تقويم المشروع :يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
1.1ال�أهداف التي وضع المشروع من أ�جلها ،ما تم تحقيقه ،المستوى الذي تحقق لكل هدف ،العوائق
في تحقيق ال�أهداف �إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
2.2الخطة من حيث وقتها ،التعديلات التي جرت على الخطة أ�ثناء التنفيذ ،التقيد بالوقت المحدد
للتنفيذ ،ومرونة الخطة.
3.3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث ،تنوعها� ،إقبال الطلبة عليها ،توافر ال�إ مكانات اللازمة ،التقيد
بالوقت المحدد.
4.4تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث ،ال�إ قبال على تنفيذه بدافعية ،التعاون في عملية التنفيذ،
الشعور بالارتياح� ،إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.
يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
 1.1أ�هداف المشروع وما تحقق منها.
2.2الخطة وما طر�أ عليها من تعديل.
3.3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
4.4المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
5.5المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
6.6الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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لجنة المناهج الوزارية:

د .صبري صيدم
د .شهناز الفار

د .بصري صالح
أ� .عزام أ�بو بكر

أ� .ثروت زيد
م .فواز مجاهد

د .سمية ال ّنخالة
أ� .عبد الحكيم أ�بو جاموس

م .جهاد دريدي

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:
أ�.د .عماد عودة
د .رباب ج ّرار
أ�.د .عفيف زيدان
د .مراد عوض الله
د�.إيهاب شكري
د.فتحية اللولو
أ�� .إيمان الريماوي
أ� .حكم أ�بو شملة
أ� .صالح شلالفة
أ� .فراس ياسين
أ� .مرسي سمارة
أ� .بيان المربوع
أ� .أ�سماء بركات

د .جواد الشيخ خليل
د .سعيد الكردي
د .محمد سليمان
د .معمر شتيوي
د.خالد صويلح
أ� .أ�حمد سياعرة
أ� .ابراهيم رمضان
حماد
أ� .خلود ّ
النجار
أ� .عفاف ّ
أ� .فضيلة يوسف
أ� .مي اشتية
أ� .رولى أ�بو شمة
أ� .عايشة شقير

د .حاتم دحلان
د .صائب العويني
د .محمود ال أ�ستاذ
د .معين سرور
د.سحر عودة
أ� .أ�ماني شحادة
أ� .جنان البرغوثي
أ� .رشا عمر
أ� .عماد محجز
أ� .محمد أ�بو ندى
أ� .ياسر مصطفى
أ� .محمود نمر
أ� .جمال مسالمة

السوسي
د .خالد ّ
د .عدلي صالح
د .محمود رمضان
د .وليد الباشا
د.عزيز شوابكة
أ� .أ�يمن شروف
أ� .حسن حمامرة
أ� .رياض ابراهيم
أ� .غدير خلف
أ� .مرام ال أ�سطل
أ�.سامية غبن
أ� .زهير الديك

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب العلوم والحياة للصف السادس ال�أساسي
د .حاتم دحلان
أ� .محمد قرارية
السماك
أ� .فدوى ّ
أ�� .إيناس الحداد
أ�� .آمنة القاسم
أ� .فاروق عبيسي
أ�� .إنعام عوينة
أ� .عماد أ�بو شرار
أ� .جمال جمعة

د .عبد الله عيد
أ� .أ�ماني شحادة
أ� .سناء رضوان
أ� .سائدة شعيبات
أ� .سليم زين الدّ ين
أ� .فاتن عويسات
أ� .محمود المصري
أ� .منى ترتير

فريق مراجعة العلوم العامة
د� .إيناس ناصر
د .محمود رمضان
د .عروة حوشية

د .رباب جرار
د .مروان غانم
د.حاتم سليم

د .مروان أ�بو الرب
أ� .سناء أ�بو هلال
أ� .ناهد مسلم
أ� .أ�يوب دويكات
أ� .عبير عيسى
أ� .ليلى الزريعي
أ� .مرام ال أ�سطل
أ� .لينا جرار

د .جهاد عبادي
�أ .سامر حجيجي
�أ .عبير عيسى

أ� .سعاد غانم
أ�� .إياد ال ّنبيه
أ� .جنان البرغوثي
أ� .نائل الصيفي
أ� .بدرية أ�حمد
أ� .محمد أ�بو ندى
أ� .هشام حمدان
أ�� .إيمان صيدم

�أ .محمد الخطيب
�أ .فاطمة �أبو قرع
�أ� .أحمد سياعرة

