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تـقـديــم

ــة النشــاأة،  ــة،  المســتند اإلــى واقعي ــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحال صــلاح التربــوي باأن يتصــف ال�إ

ــة الفلســطينية  ــاكاة الخصوصي ــي مح ــي الفلســطيني ف ــام التعليم ــورة للنظ ــة المط ــة الوطني ــى الرؤي ــذي انعكــس عل ــر ال أم ال�

وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال 

عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة 

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي أمانــي، ويرن آمــال، ويلامــس ال� برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث  اقتــدار، وال�إ

عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديد 

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

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة 

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

ــاً  ــاً وتربوي ــوب معرفي ــق المطل ــة تحق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي والمنطلق

وفكرياً.

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

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ل؛ لتوّجــه  أوَّ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ــة،  ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــدو اإزجــاء الشــكر للطواق ــن الجهــد، يغ ــة م ــع اإنجــاز هــذه المرحل وم

ــر،  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن والتدقيــق، وال�إ

ــة مــن العمــل.      ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال

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 اإطــار الخطــة العامــة للــوزارة؛ وســعيها 

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

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

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

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

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

ــوان "اأجهــزة  ــه علــى اأربــع وحــدات؛ حملــت الوحــدة الرابعــة عن ــا، فقــد توزّعــت مادت  اأمــا عــن الكتــاب الــذي بيــن اأيدين

نســان"، فــي حيــن حملــت الوحــدة الخامســة عنــوان "الكهربــاء المتحّركــة والتّمغنــط"، وحملــت الوحــدة السادســة  جســم ال�إ

ــة فــي النباتــات" فــي حيــن حملــت الوحــدة الســابعة عنــوان "جيولوجيــا ال�أرض )علــوم ال�أرض("   عنــوان "العملّيــات الحيويّ

وحرصنــا علــى عــرض المحتــوى باأســلوب ســلٍس، وبتنظيــٍم تربــوي فاعــل؛ يعكــس توجهــات المنهــج وفلســفتُه، ويتمثــل فــي 

دورة التعلــم.

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

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

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

 وتســتلهم فلســفُة الكتــاب اأهّمـــّية اكتســاب الطّالــب منهجيــة علميــة فــي التفكيــر والعمــل، وتنميــة مهاراتــه العقليــة والعملّيــة، 

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

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

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

فريق الـتّاأليف
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ــادس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  ــة الّصــف الّس ــُع مــن طلب يتوقّ

ــاز  ــّدوران والجه ــاز ال ــى كّل مــن جه ــى  المحافظــة عل ــن عل ــوا قادري اأنشــتطها اأن يكون

ــي: آت ــق ال� ــّي مــن خــلال تحقي البول

الّربط بين اأجزاء جهاز الّدوران ووظيفة كلٍّ منها بالرسم.. 1

التّعرف اإلى اآلية عمل القلب عملياً.. ٢

توظيف الصور للُمقارنة بين اأنواع ال�أوعية الّدمويّة.. ٣

التّعرف اإلى مكّونات الّدم واأهّمـّيتها بالرسم.. 4

 تتبع مسار كلٍّ من الّدورتين الّدمويتين الّصغرى والكبرى.. ٥

الّربط بين اأجزاء الجهاز البولّي ووظيفة كلٍّ منها.. ٦

التّعرف اإلى  اآلية عمل الجهاز البولّي عملياً.. ٧

٨. تطبيق بعض الطرق للمحافظة على سلامة كلٍّ من جهاز الّدوران والجهاز البولّي.

األهـــــــداف
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نشاط )١(: اأجزاء جهاز الّدوران

نسان، واأجيب: آتية لجهاز الّدوران في جسم ال�إ • اأتاأّمُل الّصورة ال�

جهاز الّدوران
رُس  الدَّ

ل وَّ
َ
األ

القلب

الوعاء الّدموي

الّدم
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1. اأسّمي اأجزاء جهاز الدّوران الموّضحة في الّصورة، واأكتُبها: 

____________________________________ -

____________________________________ -

____________________________________ -
نسان؟ ٢. اأين يقع القلب في جسم ال�إ

_____________________________________

_____________________________________
نسان؟   ٣. اأين توجد ال�أوعية الّدمويّة في جسم ال�إ

_____________________________________

_____________________________________
4. ما الّسائل الذي ينتقل خلال جهاز الّدوران؟

_____________________________________

إضـاءة
للاأوعية  الّرسومات  في  شارة  ال�إ تتم 
باللّـــون  بال�أكسجين  الغنية  الدموية 
الفقيرة  الدموية  وال�أوعية  ال�أحــمر، 
وذلك  ال�أزرق،  باللّـــون  بال�أكسجين 
للتّمـييز بينهما فقـط ول� علاقة لـذلك 

بمحتويـات الــّدم الّذي تنقله.

نسان جهازاً  يعّد جهاز الّدوران في ال�إ
ال�أوعية  الّدم  يغــادر  ل�  حيــث  مغلــقاً 
الّدموية، وتتم عملّية تبادل المواد بين 
ول�  والخــلايا.  الّدمــويــة  الّشعـــيرات 
يغادر الّدم هذه ال�أوعية اإل� في حال�ت 
تسبب  التي  صابات  وال�إ الجروح 

النّزيف الّدموّي.

جهاز الّدوران

يتكّون   مــــــن

وو

أستنتُج أّن: 

          مفيدة
ٌ
معلومة

بَحث
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية، اأبحُث عن فيلم تعليمّي يوّضُح اأجزاء جهاز الّدوران، 
واأعرُضه اأمام زملائي في غرفة الّصف. 



٦

نَتـِبـه
َ
أ

استخــدام  الحــذر عند  • يجـب 
بعدم  الحاّدة،  التّشريح  اأدوات 
اأو  الحاد  الطرف  من  مسكها 

شارة بها اإلى زملائي. ال�إ
ال�أيدي  غسل  الّضرورّي  من   •
وال�أدوات وتعقيمها، بعــــد انتـهاء 

عملّية التّشريح.

نشاط )٢(: اأعمُل في المختبر

• اأضُع كفَّ يدي مفتوحاً على الجزء ال�أيسر من صدري، بماذا اأشعر؟

._______________________________________________________________
- ما مصدر هذه الّدقات ) النّبضات(؟

._______________________________________________________________

آتية: • اأحضُر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�

اأنبوب بلاستيكيقلب خروفقّفازاتلوح تشريحاأدوات تشريح

• اأرتدي القّفازات، واأضُع القلب على لوح التّشريح، واأقوم 

بما ياأتي:

1. اأتاأّمُل القلب، اأصُف شكله وحجمه.

 _______________________________________

_______________________________________

٢. ماذا يحيط بالقلب؟ وما اأهّمـّيته؟

______________________________________

لنتعّرف إلى أجزاء القلب

٣.اأعمُل مقطعاً طولّياً للقلب باستخدام مقّص التّشريح. 

4. اأتفّحُص القلب من الّداخل واأل�حُظ حجراته.



٧

القلب عضلة قويّة حجمها يقارب 
نسان، ويحيط  ال�إ يد  حجم قبضة 
"غشاء  يسّمى  شّفاف  غشاء  به 
التّامور" الذي يساعد على حماية 

القلب وتسهيل حركته.

          مفيدة
ٌ
معلومة

آتي الذي يمثّل رسماً توضيحّياً ل�أجزاء القلب، واأقارنُه مع القلب الذي •  اأدرُس الّشكل ال�
قمُت بتشريحه:

٥. هل يوجد فاصل بين الجزء ال�أيمن والجزء ال�أيسر من 

القلب؟ اأتفّحُص ذلك، واأسّجُل ملاحظاتي.

_______________________________________

.______________________________________

أنبوب البلاستيكّي واأمّرره بين كل حجرتين  ٦. اأستخدُم ال�
متعامدتين من حجرات القلب، ماذا األ�حُظ؟ 

_______________________________________

.______________________________________

إضـاءة
علــى  القلــب  صّمامــات  تعمــل 
فــي  الــّدم  مجــرى  فــي  التّحكــم 
أذيــن والبطيــن فــي  القلــب بيــن ال�
تســمح  ول�  فقــط  واحــد  اتّجــاه 
عكســي،  باتّجــاه  الــّدم  ل�نتقــال 
ويتــم ذلــك فــي وقــت متزامــن مــع 
انقبــاض اأو انبســاط عضلــة القلــب.

ال�أذين ال�أيسر

أيمن الُبطين ال�

صّمام

صّمام

ال�أذين ال�أيمن

أيسر الُبطين ال�



٨

نشاط )3(: ال�أوعية الّدموّية

نسان البالغ على ٦ لتر تقريباً من الّدم تنتقل بين القلب والجسم عبر اأنابيب  • يحتوي جسم ال�إ
مختلفة التركيب وال�تساع تسّمى" ال�أوعية الّدمويّة" وهي ثلاث اأنواع.

• اأدرُس الّشكل ال�آتي، واأجيُب:

الــّشعيـرات الــّدمــويّة شبكـة من 
ال�أوعيــة الــّدمويّة تربــط بين اأدّق 
نهايـات الّشرايين مع اأدّق نهايات 

ال�أوردة.

القلب  من  الّدم  تحمل  الّشرايين 
اإلى باقي اأجزاء الجسم.

اأجزاء  من  الّدم  تحمل  ال�أوردة 
الجسم اإلى القلب.

1. يتكّوُن القلب من اأربع حجرات، اأكتُب اأسماءها.

______________ و ______________ و ______________ و _______________. 
٢. يتّصُل ال�أذين ال�أيسر مع الُبطين ال�أيسر بصّمام، كما يتّصل ال�أذين ال�أيمن مع الُبطين ال�أيمن 

بصّمام اآخر، ما اأهّمـّية وجود هذه الّصّمامات؟

._______________________________________________________________

مائلاً   _____________ داخل  ويقع   _____________ قويّة وحجمه بحجم  القلب عضلة   -

اإلى _____________، ويقوم بضّخ _____________ اإلى جميع اأجزاء الجسم، ويتكّون من 

_____________ حجرات ويتّصل كّل اأذين بالُبطين في الجهة نفسها بوساطة ___________.

أستنتُج أّن: 
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نشاط )4(: الّدم ومكوّناته

• اأتاأّمُل الّرسم ال�آتي، واأجيب:

1. اأكتُب اأنواع ال�أوعية الّدمويّة.

 ___________________ و ____________________ و ___________________. 
٢. اأقارُن بين مسار الّدم في كلٍّ من الّشرايين وال�أوردة. 

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
٣. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للوعاء الّدموّي:

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

خلايا الّدم 
الحمراء

سائل البلازما

خلايا الّدم 
البيضاء

وعاء 
دموّي

الّصفائح الّدمويّة



١٠

٣. ما وظيفة الّدم؟
___________________________________
__________________________________

4. يعّد الّدم مخلوًطا، اأفّسر.
___________________________________

__________________________________

٥. يعّد الّدم نسيجاً، اأفّسُر.
___________________________________

__________________________________

٦. اأْحِضُر ومعلّمي شريحة دم جاهزة، واأتفّحصها باستخدام المجهر الّضوئّي المركّب، ثم 
اأرسُم ما اأشاهدُه.

يقوم الّدم بنقل الغذاء وتبادل الغازات 
اإلى اأنحاء الجسم جميعه، ويكتسب 
اللّون ال�أحمر بسبب احتواء خلايا الّدم 

الحمراء على صبغة الهيموغلوبين. 

          مفيدة
ٌ
معلومة

1. اأصُف حالة الّدم  _________________________________________________.
٢. اأكتُب مكّونات الّدم.

 ______________________________ و _______________________________ 

______________________________ و ______________________________ .



١١

٧. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للّدم:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

مستخدماً خامات مختلفة من البيئة، اأصّمُم ومجموعتي 
نموذجاً يبّين مكّونات الّدم، مستعيناً بالّشكل المجاور. 

مشروع:

مستخدماً خامات مختلفة من البيئة، اأصّمُم ومجموعتي 

بَحث
َ
أ

آتيين:  بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية اأبحث في اأحد الموضوعين ال�

• الفرق بين الّشرايين وال�أوردة والّشعيرات الّدمويّة من حيث التّركيب والوظيفة.

• وظائف مكّونات الّدم.

نجاز. اأكتُب تقريراً اأحتفظ به في ملف ال�إ



١٢

ة العجيبة نشاط )١(: الِمَضخَّ

• اأضع اإصبعيَّ الّسبابة والوسطى كما في الّشكل. 
• اأستمُع اإلى دقّات قلبي بمساعدة زميلي باستخدام سّماعة الطّبيب.

بماذا اأشعُر في الحالتين؟ 

._____________________________________________

آتية: وعاء بلاستيكي، بالون، ماّصات عصير، ل�صق، ماء ملّون بال�أحمر. • اأحضُر ال�أدوات ال�
• اأحاكي عمل مضّخة القلب بتطبيق الخطوات الموّضحة في الّصور:  

الّدورة الّدموّية في جسم اإلنسان
رُس  الدَّ
اني

ّ
الـث

1. اأقصُّ البالون.

4. اأضغُط باإصبعي على البالون، اأسّجُل ملاحظاتي:

._________________________________________________

٢. اأثّبُت الجزء الّسفلي من البالون 
على فّوهة الوعاء البلاستيكّي الذي 

يحتوي على ماء ملّون بال�أحمر.

٣. اأثّبُت ماّصات العصير، كما 
في الّشكل.

الواحدة،  الّدقيقة  في  نبضة   )٨٥  - بين )٧٠  ما  يتراوح  الّسليم  البالغ  للّشخص  الطّبيعي  النّبض  معّدل 
نسان ومعّدل نشاطه.  ويختلف عدد النّبضات حسب عمر ال�إ

          مفيدة
ٌ
معلومة
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اأ. انبساط الُبطينين: ال�أيمن وال�أيسر، مما 
واأجزاء  الّرئتين  الّدم من  اندفاع  اإلى  يؤدي 

الجسم المختلفة اإلى القلب.

1.اأحّدُد مصدر الّدم الوارد اإلى القلب. 

._______________________________________________________________

٢. اإلى اأين يندفع الّدم من الُبطينين ال�أيمن وال�أيسر؟ 

._______________________________________________________________

ُر.  ٣. يوصف القلب بالمضّخة القويّة. اأفسِّ

________________________________________________________________

.______________________________________________________________

يعمل القلب بطريقة مشابهة لما تم في النّشاط الّسابق. هّيا نتعرّف اإلى اآلّية عمله.

آلية عمل القلب، واأجيُب:   آتيين ل� • اأتاأّمُل الّشكلين ال�

وال�أيسر،  ال�أيمن  الُبطينين:  انقباض  ب. 
مما يؤدي اإلى اندفاع الّدم من القلب اإلى 

الّرئتين واأجزاء الجسم المختلفة.
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نشاط )٢(: دورة رئوّيــة، ودورة جهازّية

* اأول�ً: الّدورة الّدموّية الّصغرى )الرّئوّيــة(
نسان واأجيُب: غرى في جسم ال�إ آتي للّدورة الّدمويّة الصُّ • اأدرُس الّشكل ال�

غرى: آتي للّدورة الّدمويّة الصُّ 1. اأكمُل  المخطّط ال�

أيمنال�أذين ال�أيسر ال�أذين ال�

أيمن الُبطين ال� أيسر الُبطين ال�

الّرئة اليمنىالّرئة اليسرى

دم فقير بال�أكسجين في ال�أذين 
ال�أيمن من القلب

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

الّرئتين

يتدفق اإلى
______________

______________
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٢. اأقارُن بين الّدم الّصادر عن الُبطين ال�أيمن والّدم 

الوارد اإلى ال�أذين ال�أيسر.

___________________________________
.__________________________________

ُر سبب تسمية هذه الّدورة "الّدورة الّرئوية".  ٣. اأفسِّ

___________________________________
.__________________________________

غرى: 4. اأكتُب بِلَُغتي اأهّمية الّدورة الّدمويّة الصُّ

___________________________________
.__________________________________

غــرى  الصُّ الّدمويــة  الــّدورة  خــلال 
ثانــي  بغــاز  المحّمــل  الــّدم  يندفــع 
أيمــن  اأكســيد الكربــون مــن الُبطيــن ال�
اإلــى الّرئتيــن للتّخلــص منــه، حيــث 
يتــّم تبــادل الغــازات عبــر شــبكة دقيقــة 
ــن  ــي الّرئتي ــة ف ــعيرات الّدموي ــن الّش م
ثــم يعــود الــّدم مــن الّرئتين اإلــى ال�أذين 

ــاز ال�أكســجين. ــاً بغ ــر غنّي أيس ال�

          مفيدة
ٌ
معلومة

بَحث
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية اأبحُث في دور العالم المسلم "ابن النّفيس" 

ذاعة الّصباحّية لمدرستي، ثم  غرى، اأكتُب تقريراَ واأقرؤه في ال�إ في اكتشاف الّدورة الّدمويّة الصُّ

نجاز. اأحتفظ به في ملف ال�إ
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* ثانيًا: الّدورة الّدموّية الُكبرى )الجهازّية(
نسان واأجيُب: آتي للّدورة الّدمويّة الُكبرى في جسم ال�إ • اأدرُس المخطّط ال�

1. اأفّسُر سبب تسمية هذه الّدورة "الّدورة الجهازيّة".

._______________________________________________________________

شبكة شعيرات دمويّة في 
ال�أجزاء العلويّة من الجسم

أيمن ال�أذين ال� أيسر ال�أذين ال�

أيمن الُبطين ال�

شبكة شعيرات دمويّة في 
ال�أجزاء الّسفلّية من الجسم

أيسر الُبطين ال�
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آتي للّدورة الّدمويّة الُكبرى: ٢. اأكمُل  المخطّط ال�

٣. ماذا يحدث في خلايا الجسم عندما يصل الّدم اإليها؟ ما اأهّمـّية ذلك؟
________________________________________________________________
._______________________________________________________________
4. ما الفرق بين الّدم الّصادر من الُبطين ال�أيسر والّدم الوارد اإلى ال�أذين ال�أيمن خلال الّدورة 

الّدمويّة الكبرى؟
._______________________________________________________________

٥. ُيلاحظ اأن جدار الُبطين ال�أيسر اأسمك من جدار الُبطين ال�أيمن. اأفّسر.
________________________________________________________________

غرى. ٦. اأعّبُر بِلُغتي عن العلاقة بين الّدورة الّدمويّة الكبرى والّدورة الّدمويّة الصُّ
._______________________________________________________________

بَحــث: القلــب عضلــة قّويــة تحتــاج اإلــى الغــذاء وال�أكســجين حتــى تعمــل، بالّرجــوع 
َ
أ

اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتّيــة اأبحــُث عــن اآليــة حــــــصول القلــب علــى 

الغــذاء وال�أكســجين، واأشــارك معلوماتــي مــع زملائــي.

والمواد  بال�أكسجين  غنّي  دم 
الغذائّية في الُبطين ال�أيسر.

اندفاع الّدم من ____________ 
اإلى____________عبر الّشرايــــين.

عودة الّدم من ____________ 

اإلى____________عــبـــــر ال�أوردة.

تبادل الغازات خلال شبكة 
 _____________________
بين خلايا الجــسـم المختلفــة.

دم فقير بال�أكسجين يصب في 

._____________________



١٨

نشاط )١(: صّحتي في فطوري

اأقراأ النّص ال�آتي، واأجيُب: 
ل�حَظت معلّمة التّربية الّرياضّية ظهوِر الّشحوب وال�صفرار على وجه الطّالبة ميساء اإضافة اإلى 
لها  اأجريت  الّسبب،  لمعرفة  الطّبيب  مراجعة  منها  فطلبت  باستمرار  رهاق  وال�إ بالتّعب  شعورها 
الفحوصات اللازمة، واتّضح اأنها تعاني من مرض فقر الّدم، اأخبرها الطّبيب اأّن عليها ال�هتمام 
بتناول وجبة الفطور يومياً. وتناول اللّحوم الحمراء وال�أسماك والبقوليات والَكِبد والفواكه والخضار 

الورقّية الخضراء الغنّية بعنصر الحديد مثل الّسبانخ.

صابة بمرض فقر الّدم. 1. اأكتُب بعض ال�أعراض التي ترافق ال�إ
________________________________________________________________

صابة بمرض فقر الّدم. ٣. اأقّدُم بعض النّصائح لزملائي تساعدهم على الوقاية من ال�إ
 ________________________________________________________________
._______________________________________________________________

أمراض جهاز الّدوران
رُس  الدَّ
الث

ّ
الـث

أنيميا( هو نقص في معّدل  فقر الّدم )ال�
تكويــن خلايــا الــّدم الحمراء اأو تغــّير 
شكلــها وينتــج عن اأسبـــاب مختــلفة، 
والبروتين  الحديد  عنصر  نقص  اأهمها 
في الجسم، الذي يوجــد فــي اللـحوم 
الورقّية  والخضار  الجافّة  والبقولــّيات 

الخضراء.
عّينة دم لشخص مصاب 

بفقر الّدم

عّينة دم لشخص سليم

          مفيدة
ٌ
معلومة

_______________________________________________________________

الّدم  فحص  بين  واأقارن  للّدم،  المخبرّي  الفحص  اأتاأّمُل   .٢
لشخص سليم وفحص الّدم لشخص مصاب بمرض فقر الّدم.

خلّية دم 
حمراء
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نشاط )٢(: الّطبيب الّصغير

صابة بتصلّب الّشرايين وانسدادها؟ . 1 ما المسّبب الّرئيس للاإ
._______________________________________________________________

ينصح ال�أطـّبـاء بممارسة التّمارين الرياضّية، لماذا؟ . ٢
________________________________________________________________

اأقراأ النّص ال�آتي، ثم اأجيُب: 
مثّلت منى دور طبيبة ال�أمراض القلبّية خلال المسرحّية التي عرضتها اللّجنة الصحّية حيث استعرضت 
عدداً من ال�أمراض التي تصيب جهاز الّدوران مثل مرض انسداد وتصلّب الّشرايين وعرضت الّصورة 

آتية للمقارنة بين ال�أوعية الّدمويّة الّسليمة وال�أوعية الّدمويّة المصابة بال�نسداد والتّصلّب. ال�

وعاء دموي سليم يتدفّق الّدم 

خلاله بسهولة.

وعاء دموي تراكمت الّدهون على جداره الّداخلي 

وسّببت تضّيقه وانسداده وصعوبة تدفق الّدم من خلاله.

إضـاءة

أطّبــاء علــى ضــرورة ال�بتعــاد عــن التّدخيــن بجميــع اأشــكاله ومصــادره لمــا لــه مــن  يجمــع ال�
اأثــر ســلبي علــى كفــاءة عمــل الّرئتيــن فــي تبــادل الغــازات، ويســهم فــي التّســّبب بانســداد 

الّشــرايين وتصلّبهــا.
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ــة فــي المدرســة عــدداً مــن الكتــب والنّشــرات مــن  ــة الصحّي اأحِضــر ومنّســق اللّجن

ــُم ومجموعتــي بطاقــات  ــم اأصّم ــّدوران، ث ــة المدرســة حــول اأمــراض جهــاز ال مكتب

أمــراض التــي تصيــب جهــاز الــّدوران والــّدم مثــل فقــر  توعيــة وتثقيــف حــول بعــض ال�

الــّدم، ارتفــاع ضغــط الــّدم، وتصلـّـب الّشــرايين، وغيرهــا، ثــم نوّزُعهــا علــى ضيــوف 

المدرســة خــلال اليــوم المفتــوح للنّــادي الّصحــّي لمدرســتنا. 

مشروع: حملة  توعية

اسم المرض:__________________________________________________.

صابة بالمرض: __________________________________________ اأعراض ال�إ

____________________________________________________________

بالمرض: __________________________________________ صابة  ال�إ اأسباب 

____________________________________________________________

طرق الوقاية من المرض: ___________________________________________

____________________________________________________________
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نشاط )١(: مصفاة طبيعّية

اأقراأ النّص ال�آتي، واأجيُب: 

الجهاز البولي
رُس  الدَّ
الّرابــع

في اأي اأجهزة الجسم توجد الُكليتان؟
ساَءل

َ
ت

َ
أ

نسان،  حضر سامي ندوة صّحّية نظّمتها اللجنة الّصحّية في المدرسة  حول اأهّمّية شرب الماء للاإ

وقد اأدهشه حديث الطّبيبة بقولها : "الماء مهم جداً لتسهيل عمل مصفاة الجسم ومساعدتها 

على التّخلص من فضلات ال�أملاح الّزائدة وبعض الفضلات الذائبة مع الماء"، ساأل سامي: وهل 

يوجد مصفاة في الجسم؟ اأجابت الطّبيبة: طبعاً اإنّهما الُكليتان تعملان على تصفية الّدم من هذه 

الفضلات واإخراجها اإلى خارج الجسم على شكل 

ما يسّمى "البول"، وفي الوقت نفسه تعيد للجسم 

المواد المفيدة عن طريق الّدم وتمنعها من الخروج 

موقع  تعرفون  هل  ساألَت:  ثم  الجسم.  خارج  اإلى 

منهم  وطلبت  بالوقوف  للجميع  اأشارت  الُكليتين؟ 

وضع اأيديهم كما في الّصورة:

1. اأحاكي ما َطَلبتُه الطّبيبة من الطّلبة ثم اأصف موقع الُكليتين في جسمي.
________________________________________________________________

٢. ما سبب اعتبار الُكليتين مصفاة للجسم؟
________________________________________________________________
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نشاط )٢(: اأجزاء الجهاز البولّي

نسان، واأجيب: آتي الذي يمثّل الجهاز البولّي في جسم ال�إ كل ال� ُل الشَّ • اأتاأمَّ

1.اأكتُب اأجزاء الجهاز البولّي:

 . ______________ ، _______________ ، ______________، _____________
٢. اأصُف شكل الُكْلَية. 

._______________________________________________________________
٣. اأكتُب اسم الجزاأين اللّذين يقومان بربط الُكْلَيتين مع الَمثانة، ما وظيفتهما؟

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

تصفية الفضلات

نقل الفضلات

تجميع الفضلات والتّخلّص منها

الُكلَية الُيمنى
الُكلَية الُيسرى

أيمن الحالُب ال�

الحالُب ال�أيسر

المثانة

قناة مجرى البول
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4. اأصُف شكل المثانة، اأكتُب اأهّميتها؟

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
٥. اأسّمي الجزء الذي تنتهي به الَمثانة، ما اأهّمـّيته؟ 

._______________________________________________________________
خراج في الجسم. اأفّسُر.  ٦. يعّد الجهاز البولّي اأحد اأجهزة ال�إ

._______________________________________________________________
نسان موّضحاً عليه ال�أجزاء.  ٧. اأرسُم الجهاز البولّي في جسم ال�إ
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نشاط )3(: عمل الجهاز البولّي

اأحضُر ومعلِّمي نموذجاً للجهاز البولّي والُكْلَية واأتفحصُهما.

1. ماذا ُيسّمى الوعاء الّدموّي الذي ينقل الّدم اإلى الُكْلَية لِتصفيته؟

._______________________________________________________________

٢. اأعّدُد المواد التي يحملها الّدم الوارد اإلى الُكْلَية من الجسم.

._______________________________________________________________

٣. مــاذا ُيســّمى الوعــاء الّدمــوي الــذي ينقــل الــّدم بعــد تصفيتــه فــي الُكْلَيــة اإلــى الــّدورة الّدمويـّـة؟

._______________________________________________________________

4. اأعّدُد المواد التي بقيت في الوعاء الّدموّي الّصادر عن الُكلية. 

._______________________________________________________________

شريان كُلوي يحمل
الّدم والفضلات.

وريد كُلوي يحمل
الّدم النقي.

ينتقل البول عبر الحالب 
اإلى المثانة.

تُعـــدُّ العضــلات المحيــطـة بالمثــانــة 

ومجـرى البــول عضلات اإراديّة حيث 

التّخلص  نسان في عملّية  ال�إ يتحكّم 

المثانة  في  المتجّمعة  الفضلات  من 

عبر مجرى البول.

          مفيدة
ٌ
معلومة
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بَحث:
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية، اأبحُث عن وظائف اأخرى للجهاز 
نجاز. البولّي، اأكتُب تقريراً واأقرؤه اأمام زملائي، ثم اأحتفظ به في ملف ال�إ

اأصمُم وزملائي في المجموعة نموذجاً للجهاز البولّي من خامات البيئة المختلفة.

مشروع:

اأصمُم وزملائي في المجموعة نموذجاً للجهاز البولّي من خامات البيئة المختلفة.

٥. َيرشح بعض الفضلات الّسائلة وال�أملاح الّزائدة عن حاجة الجسم من الّدم اإلى الُكْلَية نُسّميها 

"البول"، اإلى اأين يتّجه البول؟ وما مكوناته؟

 _________________________________________________________________

..________________________________________________________________

ُر. ٦. يوجد علاقة تكاملّية بين جهاز الّدوران والجهاز البولّي، اأفسِّ

 _________________________________________________________________

.________________________________________________________________
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صرار الفلسطينّية  نشاط )١(: ُكْلَية صناعّية في مدارس ال�إ

* اأقراأ النّص ال�آتي، واأجيب: 
تساءل طلبة الّصف الّسادس عن سبب الغياب المستمر لزميلهم معتز عن المدرسة. فقال لهم 
المعلّم: اإنه مصاب بمرض الفشل الُكلوي، ويحتاج اإلى عملّية غسل الُكلى "الّديلزة" في المشفى 
لحين زراعة كُْلَية، حيث يتّم ضّخ الّدم من جسمه اإلى جهاز لتنقيته والتخلّص من الفضلات ثم 
صرار داخل المشفى،  اإعادة الّدم نقّياً اإلى الجسم. َطماأنهم المعلّم باأنّه يتابع دراسته في مدرسة ال�إ

وهي مخّصصة للطّلبة المرضى بالفشل الكلوي وبعض ال�أمراض ال�أخرى.

صّحة الجهاز البولي
رُس  الدَّ
الخامس

1. يقوم جهاز غسل الُكلى الّصناعي بوظيفة الُكْلَية في تنقية الّدم. اأفّسُر.

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
٢. اأقارُن بين حجم الُكلية الطّبيعّية وجهاز غسل الُكلى.

._______________________________________________________________

جهاز غسل الُكلى
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* استمع معتز اإلى الخبر ال�آتي في نشرة ال�أخبار:
تــّم اإقــرار قانــون "زراعــة ال�أعضــاء ونقلهــا" فــي المشــافي الفلســطينّية، وهــو قانــون يجيــز التّبــرع 
ضــرار بحيــاة المتبــّرع،  بال�أعضــاء مــن شــخص متوفـّـى اأو حــّي بشــرط عــدم تشــويه الجثـّـة وعــدم ال�إ
نقــاذ حياتــه والحــّد مــن معاناتــه مــع المــرض وذلــك دون  وزراعتهــا فــي جســم شــخص مريــض ل�إ
أمــل ليشــفى مــن مــرض  مقابــل مــادّي، مثــل زراعــة الُكلــى، فــرح معتــز بالخبــر وتجــّدد لديــه ال�

الفشــل الُكلــوي الــذي يعانــي منــه منــذ ســنوات. 
1. ماذا نعني بـ "زراعة ال�أعضاء" ونقلها؟ 

._______________________________________________________________
٢. براأيــك، مــا اأهّمـــّية زراعــة ال�أعضــاء ونقلهــا فــي المشــافي الفلســطينّية؟

._______________________________________________________________
٣. ماذا تقول لُتقنع شخصاً ل� يؤيّد قانون زراعة ال�أعضاء ونقلها؟ 

 ________________________________________________________________
._______________________________________________________________

نشاط )٢(: موعد مع ال�أمل

نسان بُكْلَية واحدة فقط؟ هل من الممكن اأن يعيش ال�إ

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

نسان بُكْلَية واحدة فقط؟ هل من الممكن اأن يعيش ال�إ

بَحث:
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية، اأبحُث حول اأحد ال�أمراض التي تصيب 
الجهاز البولّي مثل التّبول اللا اإرادي، التهاب المجاري البولّية، حصى الكلى والمثانة، اأعدُّ 

نجاز. تقريراً واأحتفظ به في ملف ال�إ

حدى مدارس  عمل تطّوعي: اأتعاوُن مع منّسق اللجنة الّصحّية في المدرسة لتنفيذ زيارة ل�إ
صرار في اأحد المشافي الفلسطينّية، ونقوُم بتنظيم يوم ترفيهي لهم بقراءة القصص وعرض  ال�إ

بعض المسرحّيات الهادفة وتنفيذ نشاطات اأخرى.
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آتية حول مسبّبات اأمراض الجهاز البولّي لنقاشها مع الطّلبة. • عرضت المعلّمة اللوحة ال�

نشاط )3(: الوقاية خير من قنطار علاج

صابة باأمراض الجهاز البولّي: • اأستخلُص من اللوحة نصائح اأقّدُمها لعائلتي واأصدقائي للوقاية من ال�إ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ــل ســئِ

َ
أ

جابة الّصحيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأختاُر رمز ال�إ

1. ماذا تسّمى الممّرات التي تصل بين كّل اأذين وُبطين في القلب؟

    اأ. الصّمامات        ب. الّشرايين        جـ. ال�أوردة       د. الّشعيرات الّدمويّة

٢. اإذا قمت بمجهود عضلي كبير، ما الذي سيحدث لمعّدل نبضات القلب؟

    اأ. تتزايد            ب. تتناقص          جـ. تبقى ثابتة     د. تتناقص ثم تتزايد

آتية ينتقل ال�أكسجين اإليه مباشرة من الّرئتين؟ ٣. اأّي ال�

    اأ. القلب              ب. العضلات       جـ. الّدم          د. الُكلية 

4. ما الجزء من القلب الذي يصّب فيه الّدم العائد من الّرئتين؟

    اأ.ال�أذين ال�أيمن        ب. الُبطين ال�أيمن   جـ. ال�أذين ال�أيسر    د. الُبطين ال�أيسر

صابة بفقر الّدم؟ ٥. ما العنصر ال�أساسّي الذي يسّبب نقصه ال�إ

    اأ. الكالسيوم           ب. الحديد         جـ. اليود            د. الّصوديوم 

٦. اأّي اأجزاء الجهاز البولّي تتم فيها عملّية تصفية الّدم من الفضلات؟

    اأ. المثانة              ب. الحالبان        جـ. الُكليتان         د. مجرى البول

٧. ما اسم الوعاء الّدموي الذي ينقل الّدم اإلى الُكلية لتصفيته؟

    اأ. الّشريان الُكلوي                          ب. الوريد الُكلوي

    جـ. الّشعيرات الوريديّة                       د. الّشعيرات الّشريانّية
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جابة الخطاأ في كل مما ياأتي: ُح ال�إ الّسؤال الثّاني: اأجيُب بـ ) نعم ( اأو ) ل� ( ثم اأصحِّ

غرى.  1. ) ______ ( يتم دفع الّدم الغني بال�أكسجين من القلب اإلى الرّئتين خلال الّدورة الّدمويّة الصُّ

._______________________________________________________________

كثار من شرب الماء والّسوائل باستمرار وخاّصة في فصل الّصيف.  ٢. ) ______ ( من المهم ال�إ

._______________________________________________________________

 ٣. ) ______ ( ل� يختلط الدّم الموجود في الجهة اليسرى من القلب مع الدّم الموجود في الجهة اليمنى.

._______________________________________________________________

4.) ______ ( عضلات المثانة ل� اإراديّة.

  ._______________________________________________________________

نسان  كثار من تناول ال�أغذية الغنّية بالّدهون والمسلّّيات المقلّية يعّرض ال�إ  ٥. ) ______ ( ال�إ

صابة بانسداد الّشرايين وتصلّبها. للاإ

._______________________________________________________________

الّسؤال الثّالث: اأكتُب وظيفة كّل من ال�آتية:

1. الّشرايين: ______________________________________________________.

٢. الّشعيرات الّدمويّة: ________________________________________________.

٣. جهاز غسل الُكلية:________________________________________________.

4. الّصمامات بين حجرات القلب: ______________________________________.

٥. الحالبان: ______________________________________________________.
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الّسؤال الخامس: اأفّسُر العبارات ال�آتية:

نسان التّحكّم في عملّية التخلّص من الفضلات المتجّمعة في المثانة. 1. يستطيع ال�إ

._______________________________________________________________

صابة بفقر الّدم. ٢. ينصح الطّبيب بتناول الَكِبد والّسبانخ لتجنّب ال�إ

._______________________________________________________________

٣. يعدُّ اإقرار "قانون التّبرع وزراعة ال�أعضاء" فسحة اأمل للمصابين باأمراض الفشل الُكلوي.

._______________________________________________________________

4. الّشعيرات الّدمويّة دقيقة جداً ويتكّون جدارها من طبقة واحدة من الخلايا.

._______________________________________________________________

الّدل�لةالمفهوم العلّمي

غشاء رقيق يحيط بالقلب للمحافظة عليه.

اأنبوبــان ضّيقــان يقومــان بنقــل الفضــلات الّســائلة )البــول( مــن الُكْلَيتيــن 
اإلــى المثانــة.

ــة دقيقــة تصــل بيــن النّهايــات الّدقيقــة للّشــرايين والنّهايــات  اأوعيــة دمويّ

الّدقيقــة لــلاأوردة ويتــم مــن خلالهــا تبــادل المــواد مــع خلايــا الجســم.

النّقص في معّدل تكوين خلايا الّدم الحمراء.

الّسؤال الّرابع: اأكتُب المفهوم العلمي المناسب اأمام كل دل�لة في الجدول ال�آتي:
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الّدورة

وجه المقارنة
الّدورة الّدمويّة الكبرىالّدورة الّدمويّة الّصغرى

مسار انتقال الّدم

أهّمـّية الوظيفّية ال�

سبب التّسمية

الّسؤال الّسادس: اأقارن بين الّدورة الّدموّية الّصغرى ) الرّئوية ( والّدورة الّدموّية 

الكبرى )الجهازّية( في الجدول ال�آتـي.
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غرى  الّسؤال الّسابع: اأرسُم مخطّطاً لمسار الّدم في كٍل من الّدورتين الّدمويّتين الصُّ

والكبرى مبتدئاً بالقلب ومنتهياً به مع كتابة ال�أجزاء على  المخطّط.

الّسؤال الثامن: اأقّيم ذاتي: 
اأعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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- براأيك،كيف تتم اإضاءة المنازل؟

الوحدة
مغنطالخامسة

ّ
الكهرباء المتحّركة والت

نابلس ليلاً
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ــادس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  ــة الّصــف الّس ــُع مــن طلب يتوقّ

ــن  ــك م ــة وذل ــة واآمن ــة هادف ــم دارات كهربائّي ــى تصمي ــن عل ــوا قادري اأنشــتطها اأن يكون

ــي: آت ــق ال� خــلال تحقي

بناء دارات كهربائّية تتصل فيها المصابيح على التّوالي ودارات كهربائّية تتّصل . 1

فيها المصابيح على التّوازي.

المقارنة بين التّوصيل على التّوالي والتّوصيل على التّوازي بالرسم.. ٢

استنتاج طرق تمغنط بعض المواد عملياً.. ٣

استنتاج العوامل التي تعتمد عليها قـّوة  المغناطيس الكهربائّي عملياً.. 4

تطبيق قواعد الّسلامة العاّمة عند التّعامل مع الكهرباء في حياتهم اليومّية.. ٥

األهـــــــداف
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نشاط )١(: انتقال الّشحنات الكهربائّية

آتية: * اأحِضُر َوُمَعلّمي ال�أدوات ال�

أّول عــن طريــق ملامســته بقضيــب  1. اأشــحُن الكّشــاف الكهربائــي ال�
أُبونَْيت المشــحون. ال�

الكّشــاف  يكتســبها  التــي  الّشــحنة  نــوع  يكــون  اأن  تتوقّــع  مــاذا 

لمــاذا؟ _______________________________ الكهربائــّي؟ 

.____________________________________________

ــى  ــّي، هــل تبق ــاف الكهربائ ــت عــن الكّش أُبونَْي ــب ال� ــُد قضي ٢. اأبِع
ــاذا؟ ــان، لم ــان منفرجت الورقت

_____________________________________________

.____________________________________________

يار الكهربائي
ّ
الت

رُس  الدَّ
ّول

َ
األ

كّشاف كهربائّي
عدد )٢( 

قضيب اأُبونَْيت
اأو قضيب بلاستيك

قطعة صوفسلك نحاسي
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٣. اأِصــُل الكّشــاف الكهربائــّي المشــحون )1( بالكّشــاف الكهربائــّي غيــر المشــحون )٢( 
آتــي: بوســاطة ســلك النّحــاس المعــزول مكشــوف الطّرفيــن كمــا فــي الّشــكل ال�

ــي: __________________________________________________ اأســّجُل ملاحظات

._______________________________________________________________
4. لماذا انفرجت ورقتا الكّشاف الكهربائّي )٢(؟ وما نوع شحنة هذا الكّشاف؟ 

._______________________________________________________________

٥. تُسّمى حركة الّشحنات الكهربائّية عبر المواد الموصلة الكهرباء المتحّركة، لماذا؟
._______________________________________________________________

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- تولُّد الّشحنات الكهربائّية على ال�أجسام بعد دلكهـــا

وبقائها فترة مؤقّتة من الّزمن ساكنة في مكانها تسّمى

كهرباء _______________، واإذا تــحــّركــت هذه

الــّشــحــنـــات عــبــر الــمــواد الــمــوصــلــــة تـــســّمى

كهرباء _____________________________.

ينتقــل جزء من الّشــحنات الكهربائّية 
ــٍد  ــاٍه واح ــاس باتّج ــلك النّح ــر س عب
أّول اإلــى الكّشــاف  مــن الكّشــاف ال�

الثّانــي فيتكــّون تـــّيار كهربائــّي.

          مفيدة
ٌ
معلومة

الكّشاف الكهربائي )٢( الكّشاف الكهربائي )1(
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نشاط )٢(: تمثيل التّيار الكهربائّي

آتيين، واأجيُب: * اأدرس الّشكلين ال�

1. اأكمُل الجدول ال�آتي بكتابة مكّونات نموذج التّيار الكهربائّي بما يقابلها من مكّونات نموذج 
التّيار المائّي:

الّشكل )1(
نموذج تّيار مائّي

الّشكل )٢(
نموذج تّيار كهربائّي )دارة كهربائّية بسيطة(

مكوّنات نموذج التّيار الكهربائيمكوّنات نموذج التّيار المائي

جزيئات الماء

اأنابيب الماء

تّيار الماء

البطّاريّةالمضّخة

توربين

توربينماء

مضّخة

اأنابيب ماء

مصباح كهربائي

اأسلاك توصيل

بطّاريّة

شحنة سالبة
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التّيار  التّيار المائي والّشحنات الكهربائّية في نموذج  ٢. هل تتحّرك جزيئات الماء في نموذج 

الكهربائي باتّجاه واحد اأم باتّجاهات مختلفة؟ ________________________________

 ._______________________________________________________________

ــار  ــّمى التّي ــة تُس ــة الحركّي ــب لنقــل الطّاق أنابي ــاٍه واحــٍد داخــل ال� ــات المــاء باتّج ٣. حركــة جزيئ
المائــّي، فمــاذا نســّمي حركــة الّشــحنات الكهربائّيــة باتّجــاٍه واحــٍد داخــل المــواد الموصلــة لنقــل 

الطّاقــة الكهربائّيــة؟ _______________________

_____________________________________

 
4. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً لـِ:

التّيار الكهربائّي: _________________________

_____________________________________

_____________________________________

 .____________________________________

بَحث
َ
أ

الّشــبكة  اأو  المدرســة  مكتبــة  اإلــى  بالّرجــوع 
العنكبوتّيــة، اأبحــُث عــن الكهربــاء فــي جســم 
نســان، واأِعــدُّ تقريــراً اأحتفــظ بــه فــي ملــف  ال�إ

نجــاز. ال�إ

إضـاءة
التّيــار  ســريان  اكتشــاف  بــداأ 
التّشــريح  عالــم  مــع  الكهربائــّي 
عــام  فــي  جلفانــي  يطالــّي  ال�إ
اأثنــاء  ل�حــظ  حيــث  1٧٩1م، 
تشــريحه لضفــدع اأن عضــلات 
ِرْجــل الّضفــدع تحّركــت عنــد 
مختلفيــن،  بمعدنيــن  لمســها 
اأّن  جلفانــي  العالِــم  وافتــرض 
العضــلات تحتوي على شــحنات 

ئّيــة. كهربا
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مفتاح كهربائّيمصباح كهربائّي وقاعدتهاأسلاك توصيلبطّاريّة

نشاط )١(: الّدارة الكهربائّية البسيطة

وصيل  في الّدارات الكهربائّية
ّ
طرق الت

رُس  الدَّ
الثاني

آتية: * اأحِضُر َوُمَعلّمي ال�أدوات ال�

 اأركُّب وزملائي في المجموعة دارة كهربائّية . 1

بسيطة، ونُلاحظ اإضاءة المصباح الكهربائّي.

 اأرســُم الــّدارة الكهربائّيــة بالّرمــوز فــي الّشــكل . ٢

المجــاور. 

٣. ما سبب اإضاءة المصباح الكهربائّي؟
._______________________________________________________________

4. ما اأهّمـّية كلٍّ مما ياأتي في الّدارة الكهربائّية:

- المفتاح الكهربائّي: ________________________________________________. 

- البطّاريّة: _______________________________________________________. 

- اأسلاك التّوصيل: __________________________________________________. 
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نشاط )٢(: اتّجاه التّيار الكهربائّي

* اأقراأ النّص ال�آتي، ثّم اأجيب:

تقوم البطّاريّة بدفع الّشحنات الكهربائّية الّسالبة لتتحّرك خلال الّدارة الكهربائّية المغلقة من القطب 

الّسالب للبطّاريّة عبر ال�أسلاك والمصباح الكهربائي اإلى قطبها الموجب ثم اإلى القطب الّسالب عبر 

لكتروني، كما في الّدارة  البطّاريّة، وذلك يمثُّل ال�تّجاه الِفْعِلّي للتّيار الكهربائّي ويسّمى بالتّيار ال�إ

آتية: الكهربائّية ال�

لكتروني اتّجاه التّيار ال�إ

لكّن العلماء اصطلحوا على اأن يكون اتّجاه التّيار عكس اتّجاه حركة الّشحنات الّسالبة، اأي من 

القطب الموجب للبطّاريّة عبر ال�أسلاك والمصابيح اإلى قطبها الّسالب، ومن القطب الّسالب اإلى 

القطب الموجب داخل البطّاريّة، وهذا ما اأْطِلَق عليه اسم التّيار ال�صطلاحي كما في الّدارة 

آتية: الكهربائّية ال�

اتّجاه التّيار ال�صطلاحي
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آتيين: 1. اأتتّبُع حركة التّيار الكهربائي في الّدارتين الكهربائيتين الّسابقتين، واأكمُل المخطّطين ال�

٢. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً لكّل من: 

لكترونّي: __________________________________________________ - التّيار ال�إ
 _______________________________________________________________

- التّيار ال�صطلاحّي: _________________________________________________
 _______________________________________________________________

اأحــّدُد اتّجــاه كلٍّ مــن التّيــار ال�صطلاحــّي 
لكترونــي علــى الــّدارة الكهربائّيــة  والتّيــار ال�إ

المجــاورة بَِلونَيــن مختلفيــن.

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

 اتّجاه التّيار
ال�صطلاحي

 اتّجاه التّيار
لكتروني ال�إ

الّسلكالّسلك

 القطب الموجب
للبطّاريّة

 القطب الموجب
للبطّاريّة

 القطب الّسالب
للبطّاريّة

 القطب الّسالب
للبطّاريّة
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نشاط )3(: توصيل المصابيح الكهربائّية

آتية: * اأحِضُر َوُمَعلّمي ال�أدوات ال�

آتيتين:•  اأركُّب ومجموعتي الّدارتين الكهربائّيـتين ال�

بطّاريّة
عدد ٢

مصباح كهربائّي مع اأسلاك توصيل
قاعدته عدد ٦

مفتاح كهربائّي
عدد ٢

الّدارة الكهربائّية )٢(الّدارة الكهربائّية )1(

اأغلُق كلاً من الّدارتين بالمفتاح الكهربائي، واأل�حُظ اإضاءة المصابيح.• 

 اأقارُن بين شّدة اإضاءة المصابيح في الّدارة الكهربائّية )1( والّدارة الكهربائّية )٢(.. 1

 ________________________________________________________________

._______________________________________________________________
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الّدارة الكهربائّية )٢(الّدارة الكهربائّية )1(

في اأّي من الّدارتين الّسابقتين تفّرع التّيار الكهربائّي؟ __________________________.

٣. اأسّمي طريقة توصيل المصابيح في الّدارة )1( التّوصيل على التّوالي، لماذا؟ 
 ________________________________________________________________
._______________________________________________________________

4. اأسّمي طريقة توصيل المصابيح في الّدارة )٢( التّوصيل على التّوازي، لماذا؟ 
 ________________________________________________________________
._______________________________________________________________

اإلى الّدارة الكهربائّية )1( حيث يكون موصول�ً مع المصباحين على  ثالثاً  ٥. اأضيُف مصباحاً 
التّوالي، واأضيُف مصباحاً ثالثاً اإلى الّدارة الكهربائّية )٢( حيث يكون موصول�ً مع المصباحين على 

التّوازي، ماذا األ�حظ على شّدة اإضاءة المصابيح في كلٍّ من الّدارتين؟ _______________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

٢. اأَتتبَُّع مسار التّيار الكهربائي، واأكمُل برسم ال�أسهم في كّل من الّدارتين حيث يخرج الّسهم 

من القطب الموجب للبطّاريّة ويمر في المصابيح جميعها، ثّم يعود اإلى القطب الّسالب للبطّاريّة 

آتيين: كما في الّشكلين ال�
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٦. اأفكُّ اأحد المصابيح الثّلاثة من كّل دارة، واأَسّجُل ملاحظاتي:
_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- توصيل المصابيح الكهربائّية الواحد تلو ال�آخر على 
الخط نفسه حيث يسري فيها جميعها التّيار الكهربائّي 

نفسه دون تفّرع يسّمى التّوصيل على
.__________________________________

التّيار  تفّرع  حالة  في  الكهربائّية  المصابيح  توصيل   -
الخارج من البطّاريّة اإلى تفّرعات عديدة، حيث تعود 
البطّاريّة  اإلى  عودتها  قبل  ع  للتّجمُّ المتفّرعة  التّيارات 

يسّمى بالتّوصيل على
.__________________________________

1.اأقارُن بين توصيل المصابيح الكهربائّية على التّوالي وتوصيلها على التّوازي من حيث:

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

على التّواليعلى التّوازي

تفرُّع التّيار الكهربائّي

ضاءة شّدة ال�إ

اأثر َتلف اأحد المصابيح

طريقة التّوصيل
  

وجه المقارنة
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٢. "يتّم توصيل المصابيح وال�أجهزة الكهربائّية في المنازل على التّوازي". اأفّسُر.

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

وران  ُم وزملائي في المجموعة لوحة كهربائّية ل�أجهزة في جسمي مثل جهاز الدَّ اأصمِّ
موظِّفاً ما تعلمُته حول توصيل الّدارة الكهربائّية على التَّوالي وعلى التَّوازي.

وران ) مشروع: لوحة كهربائّية (جهاز الدَّ
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نشاط )١(: التّماس الكهربائّي  

الكهرباء اآلمنة في المنزل

رُس  الدَّ
الثالث

اأقراأ النّص ال�آتي، ثم اأجيب:• 

اندلع في منزل نتيجًة لحدوث تماس  فاع المدني في مدينة الخليل حريقاً  اأخمدت طواقم الدِّ

اإلى  اأّدى  مما  المطبخ  في  الكهربائّية  ال�أسلاك  من  المكشوفة  ال�أجزاء  تلامس  بسبب  كهربائي 

حدوث شرارة كهربائّية اأشعلت حريقاً في المنزل. 

ما سبب حدوث الحريق في المنزل؟ ___________________________________. 1

ــّي؟ _____________________________________. ٢ ــاس الكهربائ ــا المقصــود بالتّم م

_____________________________________________________________
كيــف يمكننــا منــع حــدوث تمــاس كهربائــّي؟ _______________________________. ٣

_____________________________________________________________

ساَءل 
َ
ت

َ
أ

كيف يحدث التّماس الكهربائّي؟

آتية:•  اأحضُر بمساعدة معلّمي ال�أدوات ال�

مفتاح كهربائّيمصباح كهربائّي وقاعدته اأسلاك كهربائّية بطّاريّة ٩ فولت
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1. اأركُّب ومعلّمي دارة كهربائّية كما في الّشكل المجاور: 

٢. اأكشــُف ومعلّمــي جــزءاً مــن غطــاء الّســلكين الكهربائييــن، 

ثــم اأراقــُب معلّمــي اأثنــاء تقريــب وملامســة الجزاأيــن المكشــوفين 

ببعضهمــا، مــاذا يحــدث؟ ________________________

________________________________________

ــُر. _______________ ٣. هــل بقــي المصبــاح ُمضيئــاً؟ اأفسِّ

_________________________________________

أستنتُج أّن:

المصباح  ّن  فاإ كهربائّية  دارة  في  سلكين  من  المكشوفة  ال�أجزاء  بين  تلامس  حدوث  عند   -

أّن معظم التّيار الكهربائّي ينتقل من القطب الموجب للبطّاريّة اإلى القطب  الكهربائّي ل� يضيء ل�

الّسالب للبطّاريّة دون اأن يمّر خلال المصباح الكهربائّي، وينتج عنه شرارة كهربائّية قد تسبب 

الحرائق. وهذا يسّمى ________________________________________________.

نَتـِبـه
َ
أ

ال�أسلاك  لمس  عدم  يجب 
الكهربائّية المكشوفة باليد.
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نشاط )٢(: كهرباء اآمنة   

آتية، واأكمُل الجدول:. 1 اأتاأّمُل الّصور ال�

الّسلوك الخطاأ:
 ____________________________

النتّيجة المتوقّعة:
____________________________

الّسلوك الّسليم:
____________________________

الّسلوك الخطاأ:
 ____________________________

النتّيجة المتوقّعة:
____________________________

الّسلوك الّسليم:
____________________________

الّسلوك الخطاأ:
 ____________________________

النتّيجة المتوقّعة:
____________________________

الّسلوك الّسليم:
____________________________

الّسلوك الخطاأ:
 ____________________________

النتّيجة المتوقّعة:
____________________________

الّسلوك الّسليم:
____________________________

١

34

٢
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الّسلوك الخطاأ:
 ____________________________

النتّيجة المتوقّعة:
____________________________

الّسلوك الّسليم:
____________________________

الّسلوك الخطاأ:
 ____________________________

النتّيجة المتوقّعة:
____________________________

الّسلوك الّسليم:
____________________________

اأدقُِّق في الّشكل ال�آتي، ثم اأستخرُج ثلاثة اأوضاع غير صحيحة في استخدام الكهرباء.

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

 ______________________________ .٢_____________________________ .1

._____________________________________________________________ .٣

5٦
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ُذه بالتّعاون مع زملائي:مشروع: اأختاُر اأحد المشروعين ال�آتيين، واأنفِّ

تصميــم منــزل، ونقــوم بعمــل التّمديــدات الكهربائّيــة المناســبة، مــع مراعــاة اأمــور . 1

أمــان فــي التّصميــم. الّســلامة وال�

ــة . ٢ ــى كيفّي ــاء، واإرشــادهم اإل ــار الكهرب ــة اأســرتي حــول اأخط ــة لتوعي ــداد مطويّ اإع

ــة. ــزة الكهربائّي ــع ال�أجه ــل م ــة التّعام ــا وكيفي تجنّبه

الكهرباء ال�آمنة في المنزل

طرق التّعامل مع ال�أجهزة 
الكهربائّية

الوقاية من مخاطر الكهرباء مخاطر الكهرباء
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نشاط )١(: اأصنع مغناطيسي 

مغنط
ّ
الت

رُس  الدَّ
الرابع

1. اأصنُع من المسمار مغناطيساً بالطّريقة الموّضحة في الّشكل 

المجاور.

٢. اأقّرُب المغناطيس النّاتج )المسمار الُممغنط( من المشابك 

المعدنّية. اأسّجُل ملاحظاتي: _____________________

_________________________________________

٣. اأسّمي هذه الطّريقة التّمغنط بـ __________________

ساَءل 
َ
ت

َ
أ

هل هناك طرق اأخرى لتحويل المسمار اإلى مغناطيس باستخدام ال�أدوات الّسابقة. 

 مفيدة
ٌ
معلومة

اإكساب المواد مثل الحديد والفول�ذ خصائص مغناطيسّية ُيسّمى التََّمغنط.

4. اأقرُِّب المغناطيس من المسمار )غير الممغنط( دون اأن 

المشابك  من  المسمار  اأقرُِّب  نفسه  الوقت  وفي  يلامسه، 

المعدنّية، ماذا األ�حُظ؟ 

________________________________________
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ُل ملاحظاتي: ٥. اأْبِعُد المغناطيس عن المسمار، واأسجِّ
________________________________________________________________

٦. هل احتفظ المسمار بمغنطته بعد اإبعاد المغناطيس عنه؟ اأفّسُر.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ّن المســـمار يتحـــّول اإلـــى  * عنـــد تقريـــب مغناطيـــس مـــن مســـمار حديـــد دون اأن يلامســـه فـــاإ

_____________________، وتســـّمى هـــذه الطّريقـــة التّمغنـــط بــــ ________________.

٧. اأْسَتبِدُل البطّاريّة وال�أسلاك المعزولة بالمغناطيس، واأستخدُمهما 

لتحويل مسمار الحديد اإلى مغناطيس، اأقّرب المغناطيس النّاتج من 

ُل ملاحظاتي. المشابك المعدنّية اأسجِّ

.__________________________________________

آتية: - نستنتُج مما سبق اأنّه يمكن الحصول على مغناطيس صناعي باإحدى الطّرق ال�

__________________________ .٢ _______________________________ .1

____________________________________________________________ .٣

اأي� من طرق التّمغنط )الّدلك، الحّث، التّيار الكهربائّي( قد تعطي مغناطيًسا صناعي�ا دائًما.

جّرُب:
ُ
 زمالئي وأ

ُ
ناقش

ُ
أ

ساَءل: ما العوامل التي تعتمد عليها قـّوة  المغناطيس الكهربائّي؟
َ
ت

َ
أ

٨. ماذا نسّمي المغناطيس النّاتج؟ لماذا؟ 
_______________________________________________________________
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نشاط )٢(: بعض العوامل المؤثّرة في قـوّة المغناطيس الكهربائّي 

اأصنُع مغناطيساً كهربائّياً، كما في الّشكل )1(.• 

واأعــدُّ  المعدنّيــة،  المشــابك  مــن  المغناطيــس  اأقــّرب   .1

المشــابك المعدنّيــة التــي يجذبهــا المغناطيــس الكهربائــّي. 

________________________________________

ــي  ــة كمــا ف ــة اإضافّي ــّي ببطّاريّ ــس الكهربائ 1. اأصــُل المغناطي

الّشــكل )1(، اأقّرُبــه مــن المشــابك المعدنّيــة، اأعــدُّ المشــابك 

المعدنّيــة التــي يجذبهــا المغناطيــس الكهربائــّي.

________________________________________

________________________________________

اأّول�ً: العلاقة بين قـوّة المغناطيس الكهربائي وعدد اللّفات

ثانيًا: العلاقة بين قـوّة المغناطيس الكهربائّي وشدة التّيار الكهربائّي

٢. اأضاعُف عدد اللّفات حول المسمار كما في الّشكل )٢(، 

ثم اأقّربُه من المشابك المعدنّية، واأعدُّ المشابك التي يجذبها 

المغناطيس في هذه الحالة.

________________________________________

٣. ما العلاقة بين عدد لّفات الّسلك حول المسمار وقـّوة المغناطيس الكهربائّي؟ 
________________________________________________________________

٢٥ لّفة

٥٠ لّفة

٥٠ لّفة

الّشكل )1(

الّشكل )٢(

الّشكل )1(
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٢. اأكــرّر الخطــوة الّســابقة بوصــل المغناطيــس 

الكهربائّي ببطّاريّة اإضافية كما في الّشــكل )٢(، 

اأقــّرُب المغناطيــس مــن المشــابك المعدنّية، واأعدُّ 

ــا المغناطيســي  ــي يجذبه ــة الت المشــابك المعدنّي

الكهربائــّي. ________________

٣. مــا العلاقــة بيــن شــدة التّيــار الكهربائــّي النّاتــج عــن زيــادة عــدد البطاريـّـات وقـــّوة المغناطيــس 

ــّي؟ ________________________________________________________ الكهربائ

ثالثًا: نوع المادة

من  اأقّرُبه  ثم   ،)1( الّشكل  في  كما  كهربائّياً  مغناطيساً  اأصنُع   .1

المشابك المعدنّية، واأعدُّ المشابك المعدنّية التي يجذبها المغناطيس 

الكهربائّي. ______________________________________

٢. اأستبدُل مسمار الحديد في هذا المغناطيس الكهربائّي بمسمار 

فول�ذ كما في الّشكل )٢(، ثم اأقّرُبه من المشابك المعدنّية. اأعدُّ 

المشابك المعدنّية التي يجذبها المغناطيس الكهربائّي.

_____________________________________________

٣. هل يؤثّر نوع الماّدة التي تُستخدم في صنع المغناطيس الكهربائّي على قّوته؟ ______________

الّشكل )٢(

الّشكل )٢(

الّشكل )1(

٥٠ لّفة

٢٥ لّفة
حديد

فول�ذ
٢٥ لّفة
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أستنتُج أّن

- قـّوة المغناطيس الكهربائّي تعتمد على عوامل عديدة، منها:

._____________________________________________________________ .1

._____________________________________________________________ .٢

._____________________________________________________________ .٣

آتية: اأكتُب طريقة التّمغنط في ال�أشكال ال�

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

ب. ___________________اأ. ___________________

ج. ___________________
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1
٢

٣4

1
ح

٢
ح

 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ــل ســئِ

َ
أ

جابة الّصحيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأختاُر رمز ال�إ

1. ماذا ينتج عن انتقال الّشحنات الكهربائّية من نقطة اإلى اأخرى خلال سلك موصل؟

د. مغناطيس دائم جـ. تـّيـار كهربائي  ب. كهرباء سكونّية  اأ. جسم متعادل 

٢. ماذا ينتج عند حدوث خلل في اأحد المصابيح الموصولة على التّوالي في دارة كهربائية؟

اأ.  تبقى المصابيح ال�أخرى مضيئة

ب. تنطفئ كّل المصابيح

جـ. تزداد شدة اإضاءة المصابيح ال�أخرى

د. تصبح الّدارة مغلقة  

٣. اإذا علمت اأّن المصابيح الكهربائّية يتم توصيلها في المنزل على التّوازي، ماذا يحدث عند نزع 

اأحد هذه المصابيح؟

اأ. تبقى المصابيح ال�أخرى مضيئة

ب. تنطفئ كّل المصابيح

جـ. تقّل شدة اإضاءة المصابيح

د. تصبح الّدارة مفتوحة

( فقط في الّداّرة الكهربائّية ال�آتي؟ 
٢
4. اأّي المصابيح تضيء عند اإغلاق المفتاح )ح

اأ. )٣، 4( فقط

ب. )1، ٣، 4( فقط

جـ. )1، ٢( فقط

د. ) 1، ٢، ٣( فقط
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٥. اأيُّ المفاتيح يجب اإغلاقها حتى يضيء المصباح ول� يعمل الجرس الكهربائّي؟

( معاً
٢
( والمفتاح )ح

1
المفتاح )ح اأ. 

( معاً
٣
( والمفتاح )ح

1
ب. المفتاح )ح

( معاً
٣
( والمفتاح )ح

٢
جـ. المفتاح )ح

( معاً
٣
( والمفتاح )ح

٢
( و المفتاح )ح

1
د. المفتاح )ح

آتية تعّد صحيحة؟ ٦. في الّشكل المجاور، اأيُّ العبارات ال�

اأ. المصباحان )1، ٢( موصول�ن على التّوالي

ب. المصباحان )٢، ٣( موصول�ن على التّوازي

جـ. المصابيح )1، ٢، ٣( موصولة على التّوالي

د. المصباح )1( موصول مع المصابيح )٢ و ٣( على التّوازي

٧. متى يحدث تماس كهربائّي في دارة كهربائّية؟

اأ. اإذا كانت الّدارة الكهربائّية مفتوحة

ب. اإذا تلامست ال�أسلاك الكهربائّية المعزولة

جـ. اإذا تلامست ال�أسلاك الكهربائّية المكشوفة

د. اإذا تعطّل اأحد المصابيح

آتية هو ال�أقوى؟ ٨. اأّي المغانط الكهربائّية ال�

اأ.

جـ.

ب.

د.

1
بطّاريّةح

جرس

مصباح 
كهربائّي

٢
ح

1

٢ ٣

٣
ح
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الّسؤال الثّاني: اأكتُب المفهوم العلمّي المناسب اأمام كل دل�لة في الجدول ال�آتي:

الّدل�لة المفهوم  العلمّي

تولُّد الّشحنات الكهربائّية على ال�أجسام وبقاؤها فترة مؤقتة من الزمن.

حركــة الّشــحنات الكهربائّيــة فــي اتّجــاه محــّدد عبــر المــاّدة الموصلــة لنقــل 
الطّاقــة الكهربائّيــة.

توصيــل المصابيــح فــي الــّدارة الكهربائّيــة الواحــد تلو ال�آخــر حيث يمرّ خلالها 
التّيــار الكهربائــّي نفســه في مســار واحد.

حركة الّشحنات الكهربائّية الّسالبة في الّدارة الكهربائّية من القطب الّسالب 
للبطّاريّة اإلى القطب الموجب عبر ال�أســلاك.

اإكساب بعض المواد خصائص المغناطيس.

اإشارة )×( اأمام العبارة الخطاأ،  الّسؤال الثّالث: اأضُع اإشارة )√( اأمام العبارة الّصحيحة و

واأصّحح العبارات الخطاأ:

1.  )_____(  توصيل المصابيح على التّوازي يجعل اإضاءة المصابيح قويّة.
_____________________________________________________________

٢.  )_____(  يتم اإصلاح الجهاز الكهربائّي وهو ل� يزال في الِمقبس.
_____________________________________________________________

٣.  )_____( عند زيادة شدة التّيار الكهربائي المار في الملف )سلك حول مسمار( تزداد قـّوة 
المغناطيس.

_____________________________________________________________
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الّسؤال الّرابع: اأحّدُد نوع التّوصيل )توالي اأو توازي( في الّدارات الكهربائّية ال�آتية:

الّسؤال الخامس: ماذا يحدث في الحال�ت ال�آتية مع ذكر السبب:

1. توصيل ال�أجهزة الكهربائّية في المنزل على التّوالي.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

٢. تشغيل عدد كبير من ال�أجهزة الكهربائّية على المقبس نفسه في اآٍن واحد.
______________________________________________________________

٣. ال�أسلاك الكهربائّية في المنزل مكشوفة.
______________________________________________________________

اأ. _______________________

جـ. _____________________

ب. _______________________

د. _______________________
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الّسؤال الّسادس: اأرسُم دارة كهربائّية تتّصل فيها 4 مصابيح متماثلة وبّطارّية على 

التّوالي والتّوازي معًا في الّدارة الكهربائّية نفسها.

نادراً اأحياناً دائماً العبارة الرقم

قادر على بناء دارات كهربائية تتصل فيها 
المصابيح على التوازي والتوالي.

.1 

اأستطيع استنتاج العوامل التي تعتمد عليها قوة 
المغناطيس الكهربائي عملياً.

.٢

اأستطيع استنتاج طرق تمغنط بعض المواد 
عملياً.

.٣

( في المكان المناسب:  آتية ثم اأضع اإشارة ) السؤال السابع: اأقيم ذاتي: اأقراأ كل عبارة من العبارات ال�
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باتات
ّ
العمليات الحيوّية في الن

اأفّكر، كيف تحصل النّباتات على الغذاء؟

الُخّبيزة الفلسطينية

الوحدة
الّسادسة
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يتوقّــُع مــن طلبــة الّصــف الّســادس ال�أساســي اأن يكونــوا قادريــن علــى اكتشــاف اأهّمـــّية 

ــة فــي النّباتــات ودورهــا فــي اســتمرار الحيــاة علــى ال�أرض وذلــك مــن  العملّيــات الحيويّ

آتــي: خــلال تحقيــق ال�

التّعرف اإلى تركيب الورقة في النّبات عملياً.. 1

الّربط بين التّركيب الّداخلي للورقة، وعملّيَتي البناء الّضوئي والتّنّفس الخلوي . ٢

في مخطط. 

تحديد المواد الّداخلة والمواد النّاتجة لكلٍّ من عملّية البناء الّضوئّي، وعملّية . ٣

التّنفس الخلوي بالرسم.

في . 4 الخلوي  التّنّفس  وعملّية  الّضوئي،  البناء  عملّية  من:  كٍل  اأهّمـّية  استنتاج 

النّبات عملياً.

األهـــــــداف
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نشاط )١(: الحصول على الّطاقة

آتية:  1. اأكّوُن سلسلة غذائّية ُمستعيًنا بالكائنات الحّية ال�

٢. اأصنُّف الكائنات الحّية في الّسلسلة الغذائّية الّسابقة اإلى منتج ومستهِلك في الجدول ال�آتي:

٣. تُعّد جميع النّباتات منِتجات، لماذا؟

وئّي
ّ

عملّية البناء الض
رُس  الدَّ

ّول
َ
األ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

المستهِلكاتالمنِتجات
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تحتاج الكائنات الحّية اإلى الطَّاقة، لماذا؟ _________________________________. 1

من اأين تحصل الكائنات الحّية على الطَّاقة؟ _______________________________. ٢

من اأين تحصل الحيوانات على غذائها؟ __________________________________. ٣

من اأين تحصل النَّباتات على غذائها؟ ماذا نسّمي هذه العملّية؟ __________________. 4

ْوئي __________________________________ . ٥ اأكتُب بِلُغتي تعريفاً لعملّية البناء الضَّ

_____________________________________________________________

* اأقراأ النّص ال�آتي، واأجيُب: 

ــث تحصــل  ــذاء، حي ــن الغ ــا م ــي تحصــل عليه ــة الت ــى الطَّاق ــة اإل ــات الحّي ــع الكائن ــاج جمي تحت

ــات  ــع النَّبات ــا َتْصَن ــات اأخــرى. بينم ــات وحيوان ــى النَّبات ــاد عل ــا بال�عتم ــى غذائه ــات عل الحيوان

ْوئــي  أنــواع ال�أخــرى مــن الكائنــات الحّيــة غذاءهــا بنفســها مــن خــلال عملّيــة البنــاء الضَّ وبعــض ال�

ــمس ومــواد اأخــرى. باســتخدام َضــْوء الشَّ

ْوئي.  توجد كائنات حّية اأخرى تحصل على غذائها بعملّية البناء الضَّ
:

ُ
ناِقش

ُ
ُر أ

ّ
فك

ُ
أ



٦٦

نشاط )٢(: تركيب الورقة

آتية، واأجيُب: * اأتاأّمُل الّصورة ال�

لون اأوراق معظم النَّباتات اأخضر. اأفّسر.. 1
_____________________________________________________________

اأكتُب الطَّبقات الرَّئيسة التي تتكّون منها ورقة النّبات.. ٢

 _____________________________________________________________

الطّبقة الشمعّية

طبقة البشرة العليابلاستيدة خضراء

طبقة البشرة الّسفلى

الثّغر

CO
2

O
2H

2
O خروج

الّطبقة المتوّسطة

تُغطَّى ورقة النَّبات بطبقة شمعّية. لماذا؟. ٣

__________________________________________

يتكّون الِعْرق من الخشب واللّحاء، ما وظيفة كلٍّ من . 4

الخشب واللّحاء في الورقة؟
 __________________________________________

__________________________________________

ِعرق
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ــة الخشــب،  ــر العــروق مــن خــلال اأوعي ــة عب ــى الورق ــة اإل أمــلاح المعدنّي * ينتقــل المــاء وال�

ــة  ــة مــن خــلال اأوعي ــي الورق ــّي ف ــاء الّضوئ ــة البن ــج مــن عملّي ــذاء( النَّات ــكر )الغ ــل السُّ وينتق

ــي الثمــار والجــذور. ــات ال�أخــرى، كمــا ف ــى اأجــزاء النّب ــاء اإل اللّح

* لــون اأوراق النَّباتــات خضــراء بســبب احتوائهــا علــى صبغــة الكلوروفيــل الخضــراء الموجودة 

فــي البلاســتيدات فــي الورقة. 

فلى للتّقليل من فقدان النّبات للماء. * َتْكثُر الثُّغور في طبقة البشرة السُّ

* تُحاُط طبقة البشرة العليا بطبقة شمعيَّة تقلّل من فقدان الماء من النّبات.

          مفيدة
ٌ
معلومة

الِعْرق

ما . ٥ الثُّغور.  تسمى  الورقة  من  فلى  السُّ البشرة  وطبقة  الُعليا  البشرة  طبقة  في  فتحات  توجد 

اأهّمـّيتها؟

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

فلى في الورقة. لماذا؟. ٦ تكثر الثُّغور في طبقة البشرة السُّ

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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نشاط )3(: اآلية عمل الورقة 

آتية، واأجيُب: * اأتاأّمُل الّصور ال�

تمتص ماّدة الكلوروفيل الموجودة في 
البلاستيدة الخضراء ضوء الّشمس 
وتخّزنه على شكل طاقة كيميائية. 

 بلاستيدة 
خضراء 

يدخل الماء اإلى الورقة عن 
طريق اأوعية الخشب.

تقوم البلاستيدة الخضراء 
بعملّية البناء الّضوئي 

نتاج الّسكر )الغذاء(  ل�إ
وال�أكسجين.

يدخل غاز ثاني اأكسيد 
الكربون عبر الثّغور في الورقة.

١

4

٢

5

3

من اأين يدخل غاز ثاني اأكسيد الكربون اإلى . 1
ورقة النَّبات؟

_______________________________

في . ٢ الخضراء  البلاستيدات  اأهّمـّية  اأكتُب 
وئي. عملّية البناء الضَّ

_______________________________

_______________________________

_______________________________

ضوء

اأكسجين
سكّر

ماء

عملّية البناء الّضوئي

اإلى الجو

ثاني اأكسيد 
الكربون

ينتقل الّسكر )الغذاء( 
النّاتج اإلى اأجزاء النبات 
عن طريق اأوعية اللّحاء.
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ضوء الّشمس

المواد النّاتجةالمواد الّداخلة
الماّدة الخضراء 

)الكلوروفيل(

وئي؟ من اأي جزء من الورقة يخرج؟  . ٣ ما الغاز النّاتج عن عملّية البناء الضَّ

________________________________________________________________

ما الغذاء الذي تنتجه الورقة؟ واأين ينتقل؟. 4

________________________________________________________________

اخلة والمواد النّاتجة.. ٥ آتية والتي تمثّل المواد الدَّ اأكمُل معادلة البناء الّضوئي ال�

وئّي؟. ٦ ما اأهّمـّية البناء الضَّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ط اآلتي:
ّ
خَتِبُر َنفسي: أكمل  المخط

َ
أ

وئي شروط عملّية البناء الضَّ



٧٠

نشاط )١(: عملّية التّنّفس

1. ما المواد التي يحتاجها النَّبات ليقوم بعملّية التَّنفس؟ ما مصدرها؟
________________________________________________________________

بات 
ّ
نفس في الن

ّ
الت

رُس  الدَّ
اني

ّ
الث

اخلة والمواد النَّاتجة.  آتية والتي تمثُّل المواد الدَّ ٢. اأكمل معادلة التَّنفس ال�

٣. ما اأهّمـّية التَّنفس للنبات؟ 
________________________________________________________________

4. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً لعملّية التَّنفس في النَّبات:
 ________________________________________________________________

المواد النّاتجةالمواد الّداخلة

فير للحصول على ال�أكسجين. •  هيق والزَّ اأقوُم وزملائي بحركتّي الشَّ

ما اأهّمـّية عملّية التَّنفس في جسمك؟• 

اأفكُّر: هل يتنّفس النَّبات؟

طاقةاأكسجين

بخار الماء

ثاني اأكسيد الكربون

سّكر
)غذاء(

كل المجاور الذي يمثّل•  اأدرُس الشَّ

"عملّية التّنفس عند النّبات"، واأجيُب:
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كل ال�آتي، واأجيُب: * اأتاأّمُل الشَّ

وئي والتَّنفس في النّبات نشاط )٢(: التَّكامل بين عملّيَتي البناء الضَّ

1. اأقارُن بين عملّيَتي البناء الّضوئي والتّنفس من حيث المواد الّداخلة والمواد النّاتجة في كلِّ 
منهما في الجدول ال�آتي:

َتْحُدث عملّية التّنفس في النّبات خلال اللَّيل والنَّهار تماماً كما َيْحُدث في الحيوانات، وَتْحُدث 

عملّية البناء الّضْوئي عندما َيَتَوفّر الّضْوء.

          مفيدة
ٌ
معلومة

عمليَّة التَّنفس وئي  عمليَّة البناء الضَّ

المواد الّداخلة

المواد النّاتجة

العملّية
وجه المقارنة

سّكر )غذاء(

اأكسجين ينطلق اإلى الهواء الجّوي

ثاني اأكسيد الكربون ينطلق
     اإلى الهواء الجّوي

دخول ثاني اأكسيد الكربون

ضوء    الّشمس

دخول الماء من 
  عرق الورقة 

دخول ال�أكسجين اإلى الورقة

عملّية البناء الّضوئي

عملّية التّنفس

بخار الماء ينطلق اإلى الهواء الجّوي

اإطلاق الطاقة

ضوء    الّشمسضوء    الّشمس
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ُص عملّيَتي البناء الّضوئي والتّنفس في المخطّط ال�آتي: ٢. األَخِّ

* اأستنتُج العلاقة بين عملّيَتي البناء الّضوئي والتّنفس في النّبات.

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

عمليَّة التَّنفس

عمليَّة البناء الّضوئي

تحرص وزارة الّزراعة الفلسطينّية على زيادة الغطاء النّباتّي من خلال مشروع "نحو 
فلسطين خضراء" فتقوم بتوزيع ال�أشتال لزراعتها في يوم الّشجرة في الخامس عشر 

من كانون الثّاني من كل عام، ما اأنواع ال�أشجار المناسبة لزراعتها في فلسطين؟

:
ُ

ناِقش
ُ
ُر أ

ّ
فك

ُ
أ

بَحث
َ
أ

بالرّجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتّيــة، اأبحــُث عــن دور الغطــاء النّباتــّي فــي 
المحافظــة علــى تــوازن الغــازات فــي البيئــة.

بالرّجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتّيــة، اأبحــُث عــن دور الغطــاء النّباتــّي فــي 

ُيعطي طاقة

يحتاج طاقة



٧3

 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ــل ســئِ

َ
أ

جابة الّصحيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية: السؤال ال�أّول: اأختار رمز ال�إ

آتية تنتُج عن عملّية البناء الّضْوئّي في النّبات؟  اأّي المواد ال�   .1

اأ. سكّر وماء

ب. سكّر وثاني اأكسيد الكربون

جـ. اأكسجين وماء

د. اأكسجين وسكّر 

آتية تنتج عن عملّية التّنفس في النّبات؟  ٢. اأّي ال�

اأ. سكّر وماء

ب. ماء وثاني اأكسيد الكربون وطاقة   

جـ. اأكسجين وماء

د. ثاني اأكسيد الكربون وسكّر 

آتية يعّد تعريفاً للتنفس؟ ٣. اأّي ال�

مس بوجود الماّدة الخضراء اأ. امتصاص الطّاقة من َضْوء الشَّ

ب. تخزين الطّاقة في الغذاء بوجود الماّدة الخضراء

جـ. اإطلاق الطّاقة من الغذاء بوجود ال�أكسجين

د. اكتساب الطّاقة من َضْوء الّشمس بوجود ال�أكسجين

آتية تقوم بعملّية البناء الَضْوئي؟ 4. اأي الكائنات الحّية ال�

د. الطّحالب  جـ. الطّيور   أفاعي   ب. ال� اأ. الّدب القطبّي  
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الّسؤال الثّاني: ما الّشروط الواجب توفّرها لحدوث عملّية البناء الّضوئّي في النّبات؟

______________________________________________________________

______________________________________________________________

الّسؤال الثّالث: اأعلُّل ما ياأتي: 

ُينصُح بعدم النّوم في غرفة مليئة بالنّباتات ليلاً.• 
______________________________________________________________

توجد طبقة شمعّية فوق طبقة البشرة العليا في اأوراق النّباتات.• 
______________________________________________________________

الّسؤال الّرابع: اأكمُل الجدول ال�آتي: 

الغاز الذي تُطِلقُه العملّية  الغاز الذي تحتاجه العملّية  العملّية الحيوّية

وئي البناء الضَّ

التَّنفس
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السؤال الخامس: اأستنتُج العلاقة التّكاملية بين الّسمكة والنّبات المائّي بال�عتماد على ما 

تعلّمته عن عملّيَتي البناء الّضوئّي والتّنّفس في النّبات في حوض الّسمك  المغلق ال�آتي:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

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

كيف يتغّير سطح ال�أرض؟ 

الوحدة
الّسابعة
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يتوقُّع من طلبة الّصف الّسادس ال�أساسي بعد دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشتطها 

اأن يكونوا قادرين على تفسير بعض التّغّيرات التي تحصل على سطح ال�أرض وذلك من 

آتي: خلال تحقيق ال�

التّعرف اإلى بنية ال�أرض واأجزائها الرئيسة عملياً.. 1

تحديد اأثر العوامل الّداخلية والعوامل الخارجّية على سطح ال�أرض عملياً.. ٢

من . ٣ المصاحبة  الجيولوجّية  والظّواهر  التّكتونّية،  بالّصفائح  المقصود  توضيح 

عملّيات تجوية، وتعرية، وترسيب، وحدوث الّزل�زل والبراكين عملياً.

توضيح مراحل تكّون ال�أحافير بالصور والرسومات.. 4

تصنيف ال�أحافير حسب طريقة تكّونها.. ٥

اتّباع اإجراءات ال�أمن والّسلامة عند حدوث الكوارث الطّبيعّية.. ٦

األهـــــــداف
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نشاط )١(: طبقات ال�أرض 

* اأدرس الّشكل ال�آتي، واأجيُب: 

1. اأكتب طبقات ال�أرض.

٢. ما سبب تسمية طبقة القشرة ال�أرضية بالقشرة المحيطّية والقشرة القاريّة؟

٢. ما الطبقة التي تحدث فيها حركة الماغما؟ وما اأهمية هذه الحركة؟

بنية األرض
رُس  الدَّ

ّول
َ
األ

____________________ و ____________________ و ____________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

بَحث
َ
أ

اأبحُث حول مكّونات  العنكبوتّية،  الّشبكة  اأو  المدرسة  اإلى مكتبة  بالّرجوع 
نجاز. طبقات ال�أرض، واأكتب تقريراً  اأحتفظ به في ملف ال�إ

القشرة ال�أرضّية 
)قاريّة ومحيطّية( 

الّستار )الوشاح(
حركة الماغما

النّواة )اللّب(

 ________________________________________________________________
________________________________________________________________



٧9

نشاط )٢(: الّصفائح التّكتونّية

1. اأتفّحُص مجسم الكرة ال�أرضّية وحّبة برتقال. اأصُف شكل 

كلٍّ منهما.

_________________________________________

٢. اأنزُع القشرة الخارجّية لحّبة البرتقال بطريقة عشوائّية كما في 

الّشكل المجاور. اأصُف شكل القطع النّاتجة. )منتظم/ غير منتظم(.

_________________________________________

٣. اأعيُد تجميع قشور البرتقال واأثّبُتها بوساطة اأعواد خشبّية، ماذا تمثُّل قشور حّبة البرتقال بالنّسبة 

للكرة ال�أرضّية؟ _____________________________________________________

4. اأكتُب اأوجه التّشابه بين الّصفائح التّكتونّية للكرة ال�أرضّية وقشور حّبة البرتقال. 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

الخشبّيــة(، العـيدان  بعـض  نــزع  )بعد  مخـتـلفة  باتّجــاهات  البرتقــال  حّبـة  قـشـور  اأحّرُك   .٥

اأسّجُل ملاحظاتي. __________________________________________________
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آتية، اأكتُب اسم الّصفيحة التي توجد ضمنها فلسطين. ٨. مستعيناَ بالخريطة ال�

________________________________________________________________

٦. اإذا كانــت قشــور البرتقــال تمثـّـل الّصفائــح التّكتونّيــة، هــل تتحــّرك الّصفائــح التّكتونّيــة اأيضــاً؟  
________________________________________________________________

لتمثّل  ملّونة  بطبقة من قطع معجون  البرتقال  اأغلُّف حّبة   .٧

هذه الطّبقة من المعجون الجزء الخارجّي من القشرة ال�أرضّية 

)التّراب والّصخور والماء(. 

٩. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للّصفائح التّكتونّية: ___________________________________

________________________________________________________________

الّصفائح التّكتونّية كُتل صخريّة صلبة مساحتها كبيرة تتكّون من القشرة ال�أرضّية وجزء من 
الوشاح، وتغطّيها اليابسة، والماء، والّسهول، والجبال، وتكون اإما قاريّة اأو محيطّية.

           مفيدة
ٌ
معلومة

* اأسماء الّصفائح التّكتونّية في الخريطة للاطّلاع.

*
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نشاط )١(: الزّل�زل 

آتي الذي يمثُّل الحركات المختلفة للّصفائح التّكتونّية، واأجيُب: •  اأدرُس الّشكل ال�

٢. اأستخدُم كتبي لتمثيل الحركات المختلفة. 

1. اأكتُب اأنواع حركات الّصفائح التّكتونّية، واأصُف طبيعة الحركة، في الجدول ال�آتي:

رة في سطح األرض
ّ
العوامل المؤث

أواًل: العوامل الّداخلّية

رُس  الدَّ
اني

ّ
الث

حركة تقاربّيةحركة تباعدّية

حركة انزل�قّية )افقّية(

وصف الحركة نوع الحركة
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ينتُج عن حركات الّصفائح التّكتونّية اهتزاز مفاجئ لسطح ال�أرض يسبب الّزل�زل. اأجّرُب:• 

آتية: اأحضُر ومعلّمي ال�أدوات ال�
قطع خشبّية، تراب، مجّسمات صغيرة لبيوت وسّيارات واأشجار )األعاب تركيب(.

اأضُع القطعتين الخشبّيتين بجانب بعضهما كما في الّشكل . 1

لتمثّلا صفيحتين تكتونّيتين متجاورتين:

اأضيُف التّراب والحصى فوق القطع الخشبّية.. ٢

اأرتُّب المجّسمات فوق القطع الخشبّية.. ٣

اأحّرُك القطع الخشبّية حركة اهتزازيّة بقوى مختلفة )ضعيفة، متوّسطة، كبيرة( كما في الحركة . 4

ال�نزل�قية للّصفائح التّكتونّية الموّضحة اأعلاه. اأسّجُل ملاحظاتي في كل مّرة:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

الموجودة . ٥ المواد والمجّسمات  الذي سّبب سقوط وتناثر  ما 

على القطع الخشبّية؟
___________________________________________

للماغما دور رئيسّي في تحريك الّصفائح التّكتونّية والتسّبب . ٦

بحدوث الزل�زل، اأفّسُر بال�ستعانة بالشكل صفحة ٧٨.
___________________________________________

اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للّزلزال:. ٧

___________________________________________

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- الّزل�زل تنتُج عن حركة واهتزاز _________________________________________

المـنصهـرة  الّصــخور  حــركــة 
الوشاح  طبقة  في  )الماغما( 
هي المسّبب الّرئيس لتحريك 
الّصفائح التّكتونّية مما يسّبب 

الّزل�زل.

          مفيدة
ٌ
معلومة
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بَحث
َ
أ

آتية، واأعدُّ تقريراً،  بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية اأبحُث في ال�

ذاعة الّصباحّية للمدرسة: واأقراأه اأمام الّزملاء في ال�إ

الّزل�زل التي حصلت في فلسطين واآثارها.• 

تعّرض فلسطين باستمرار لهّزات اأرضّية خفيفة، وتوقّعات الجيولوجّيين اأن تكون • 

مقّدمة ل�حتمالّية حدوث زلزال قوّي يكون مركزه منطقة البحر المّيت.

آتية، واأعدُّ تقريراً،  بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية اأبحُث في ال�

نشاط )٢(: اأثر الزّل�زل 

آتي الذي يمثُّل مقياس ريختر لقياس قـّوة  الّزل�زل: * اأدرُس الجدول ال�

التاأثيراتالّدرجة

أبراج والعمارات العالية دون غيرهم من النّاس.3-1 يشعر به سكّان ال�

أبنية 5-4 يشعر به غالبية النّاس، ويسبب اهتزازات قويّة للاأبواب والّشبابيك وتشقق ال�
القديمة.

أثاث، وتحدث انهيارات للاأبنية القديمة.7-6 تتحرك قطع ال�

أبنية، وَتكّون شقوق واأخاديد وصدوع في ال�أرض، 9-8 تحدث انهيارات كبيرة في ال�
ارتفاع ال�أمواج وحدوث الفيضانات.

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

مقياس ريختر:هو مقياس عددّي ُيستخدم لقياس قـّوة الّزل�زل، اخترعه العالم ريختر. 

          مفيدة
ٌ
معلومة
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آتية، واأسّجلُه بين  * بال�عتماد على الجدول الّسابق، اأحّدُد قـّوة الّزل�زل المتوقّعة في الّصور ال�
أقواس:  ال�

دمار شامل )       (

صدوع اأرضية )       (

انهيار مباٍن قديمة فقط )       (

حدوث فيضانات )       (

كيف يتم رصد قوة الّزل�زل؟

 زمالئي:
ُ

ناقش
ُ
أ

كيف يتم رصد قوة الّزل�زل؟
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مشروع:

اأشارُك زملائي في تصميم سيزموغراف واأجّرُبه.

اأصّمُم وزملائي جهاز السيزموغراف بال�عتماد على • 

الّرسم ال�آتي مستخدماً مواد من بيئتي:

1.  اأضع النّموذج الُمصنّع على الطّاولة. هل ل�حظت 

اأثراً للقلم على ورق اأسطوانة الّسيزموغراف؟

٢. اأحّرُك الطّاولة حركة خفيفة لمدة 1٠ ثوان. واأسّجُل ملاحظاتي:
_____________________________________________________________

الّسيزموغراف، قراءة  في  التّغّير  واأل�حُظ  اأخرى،  ثواٍن   1٠ لمدة  بقـّوة  الطّاولة  ٣.  اأحّرُك 

واأسّجُل ملاحظاتي: ___________________________________________

4.  اأقارُن بين شكل الخّط المرسوم على ورقة اأسطوانة الّسيزموغراف قبل تحريك الطّاولة 

وبعده. _____________________________________________________

٥. اأحاوُل تحريك الطّاولة بقـّوة اأكبر، واأسّجُل ملاحظاتي. _____________________

___________________________________________________________

الّسيزموغراف: جهاز حّساس لرصد الّزل�زل يسّجُل ال�هتزازات ال�أرضّية جميعها التي تسببها 

.)Richter( ال�أمواج الّزلزالّية.تم اختراع هذا الجهاز عام 1٩٣٥ من قبل العالم ال�أمريكي

          مفيدة
ٌ
معلومة

ثِقل

قلم

اسطوانة دّوارة

حامل

قاعدة
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نشاط )3(: مستعّدون 

• اأقوم ومعلّمي بالتّنسيق مع لجنة الطّوارئ في مدرستي ل�ستضافة متخّصص من الّدفاع المدنّي 

خلاء  الفلسطينّي للحديث عن الّزل�زل وكيفية التّعامل معها عند حدوثها، ومن ثم تنفيذ خطّة ال�إ

الخاّصة بمدرستي بمساعدة معلّمي واللجان المدرسّية.

آتية التي يجب اتّباعها عند حدوث الّزل�زل، واأعبر عنها اأسفل  • اأناقُش وزملائي الّسلوكّيات ال�

كّل صورة:

• اأطّبُق مع زملائي الّسلوكيات الّسليمة في الّصور الّسابقة .
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اإلى التّصرفات الّسليمة عند حدوث الّزل�زل،  اإرشاديّة لتوعية الطّلبة  • اأصّمم وزملائي لوحات 

واأعلُّقها في اأماكن مختلفة  من المدرسة.

بَحث
َ
أ

بالرّجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتّيــة، اأبحــُث عــن ظاهــرة تســونامي التي 

نجــاز.  ترافــق حــدوث بعــض الــزّل�زل، اأحتفــظ بــه فــي ملــف ال�إ

اإلى الّشمال من مدينة اأريحا يقع قصر هشام، الذي شّيده الخليفة ال�أموي هشام بن 
عبد الملك ، ويتكّون القصر من مجموعة من البنايات واأماكن للعبادة وقاعات مليئة 
أمثلة  ال� من  والحلي  والزخارف  الفسيفساء  وتعد  الّصحّية،  والمرافق  أثريّة  ال� بال�أعمدة 
سلامّية القديمة، يقول الخبراء باأن زلزال�ً عنيفا ضرب المنطقة  الّرائعة للفن والعمارة ال�إ
أنقاض  أتربة وال� أبنية في قصر هشام قبل اأن يكتمل بناءه وتركه اأطلال�ً وبفعل ال� ودّمر ال�
المتراكمة حفظت الفسيفساء والّرسومات الّرائعة الموجودة في القصرحتى عام 1٩٩٥ 

آثار الفلسطينّية باإعادة تاأهيله. حيث بداأت دائرة ال�

إضـاءة
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نشاط )4(: البراكين 

آتية:  * اأحضر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�

صحن بلاستيكي، كاأس بلاستيكي، مسحوق الخبيز )بايكربونات الصوديوم(، خّل اأبيض، صبغة 

طعام، ورق األومنيوم، ل�صق.

منتصف  في  البلاستيكي  الكاأس  1.اأثَبّت 

ألومنيوم. الّصحن ثم اأقوم بتغليفهما معاً بورق ال�

٢. اأضع ملعقة من مسحوق الخبيز والقليل 

من صبغة الطّعام في الكاأس.

أبيض فوق المواد الموجودة في الكاأس. األ�حظ ما يحدث. ٣. اأضيف نصف كاأس من الخّل ال�

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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آتي للبركان، واأجيُب:   * اأقارُن النّموذج الذي صنعته بالّرسم ال�

اأبخرة وغازات

 مقذوفات بركانية
صلبة

قناة البركان

فّوهة البركان

مواد سائلة منصهرة
)ماغما(

خزان الماغما

1. اأكتُب اأجزاء البركان الّرئيسة:
______________________________ ، ______________________________

.______________________________

٢. ما الماّدة الموجودة في مخزن البركان، ما حالتها؟
________________________________________________________________

٣. اأصنُّف المواد التي تخرج من فّوهة البركان حسب حالتها.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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4. ماذا يحدث للماغما بعد خروجها من فوهة البركان؟
______________________________________
______________________________________

خور النّاتجة من تصلّب الماغما؟ ٥. ما نوع الصُّ
______________________________________
______________________________________

٦. اأمّيُز بين الماغما واللابا.
______________________________________
______________________________________

٧. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للبركان:
______________________________________
______________________________________

تخــرج الماغمــا )المعــادن المنصهــرة( 
ســطح  اإلــى  ال�أرض  باطــن  مــن 
تعّرضهــا  بفعــل  ال�أرضّيــة  القشــرة 
بعــد  وتســمى  الّشــديد،  للّضغــط 
قــد  وتكــون  "الّلابــا"،  خروجهــا 
فقــدت نســبة كبيــرة مــن الغــازات 

الحالــة. فــي هــذه 

اأنواع النّشاط البركانّي:

البراكين النّشطة: براكين ل� تزال الّصهارة تندفع منها حتّى وقتنا هذا، اأو التي نشطت حديثاً.• 

 البراكين الّساكنة: براكين توقّفت عن الثّوران، وقد تعود للثّوران من وقت ل�آخر.• 

البراكين الهامدة: براكين توقّف اندفاع الّصهارة منها وغير قابلة للثّوران من جديد، كالبراكين • 
الواقعة قرب قرية جلبون قضاء جنين.

          مفيدة
ٌ
معلومة

          مفيدة
ٌ
معلومة

بَحث
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة والّشبكة العنكبوتّية، اأبحُث في سبب وجود معظم 

البراكين بمحاذاة حدود الّصفائح التّكتونّية سواء على اليابسة اأو في قاع المحيط، 

نجاز. و اأعدُّ تقريراً، اأحتفُظ به في ملف ال�إ



9١

نشاط )5(: تاأثير البراكين على سطح ال�أرض 

اأثر  تثقيفّية حول  نشرة  ُوّزعت عليهم  للعلوم  الّسادس في متحف  الّصف  * خلال جولة طلبة 

البراكين على سطح ال�أرض، اأدرُس النّشرة واأجيُب: 

اأو بحريّة تنبعث منه  البركان تضاريس بّرية 

المواد المنصهرة الحاّرة مع ال�أبخرة والغازات 

خلال  من  ذلك  ويحدث  لها  المصاحبة 

فّوهات اأو شقوق، وتتراكم المواد المنصهرة 

اأشكال�  لتشكّل  حالتها  حسب  تنساب  اأو 

اأو  المخروطّية  التّلال  منها  مختلفة  اأرضية 

الجبال البركانّية العالية.

 اأثر البراكين
معرفة التّركيب الّداخلي للغلاف ال�أرضي وقشرة ال�أرض.على سطح ال�أرض

استغلال المياه الحارّة النّاتجة قرب البراكين في اإقامة الحّمامات ال�ستشفائّية. 

مساعدة الرّماد البركاني على خصوبة ال�أرض.

استخدام الّصخور النّاتجة في البناء وتعبيد الّطرقات.

حدوث تغّيرات مناخّية.

تضرّر ال�قتصاد الّدولّي وحدوث اأزمة غذائّية.

مصدر لتكوّن بعض المعادن ذات القيمة ال�قتصادّية.

تلوّث المياه والغذاء وانتشار ال�أمراض.

ارتفاع عدد الوفّيات والمشردين بسبب تدمير المنشاآت والّطرق وحدوث الحرائق.
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1. بالّرجوع اإلى النّشرة الّسابقة اأصنُّف اآثار البراكين اإلى اآثار اإيجابّية واآثار سلبّية في الجدول ال�آتي.

كن وال�ستقرار بالقرب من بعض البراكين الهامدة. اأفّسُر. ٢. يقوم بعض النَّاس بالسَّ

________________________________________________________________

٣. تعّد البراكين في بعض البلدان مصدراً اقتصاديّا ممّيزاً. اأوّضُح ذلك.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

يجابّية للبراكين ال�آثار الّسلبّية للبراكينال�آثار ال�إ
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نشاط )٦(: الّطّيات والّصدوع:  

اأ. الّطيات
آتية، واأجيُب:  * اأتاأمُل الّصور ال�

الّصورة )٢(الّصورة )1(

1. ما الذي يحدث عند الّضغط جانبياً على قطع القماش في الّصورة ال�أولى؟ اأجّرُب بنفسي.

________________________________________________________________

٢.  اإذا كانت طبقات قطع القماش تعّبر عن طبقات الّصخور اللّينة على سطح ال�أرض، اأصُف 
ما يحدث لهذه الّصخور اإذا تعرضت لضغط جانبي.

 _______________________________________________________________
يَّة" ٣. اأسّمي ال�لتواء اأو التّقّوس الذي حدث لطبقات الّصخور اللّينة نتيجة الّضغط الجانبي "بالطَّ

كما هو موضح في الّصورة )٢(.

اأستنتّج اأّن:
لّينة  تنشاأ عندما يحدث ____________________ لسطح طبقة صخريّة  تراكيب  الطّيات: 

نتيجة تاأثير _______________________________________________________

بَحث
َ
أ

فيها  تنتشر  مناطق  عن  اأبحُث  العنكبوتّية  والّشبكة  المدرسة  مكتبة  اإلى  بالّرجوع 

نجاز. الطّيات في فلسطين، اأعدُّ تقريراً مصّوراً واأحتفُظ به في ملف ال�إ
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ب. الّصدوع
• اأدرُس ال�أشكال المجاورة التي تعّبر عن مراحل تكّون 

الّصدوع، واأجيُب: 

1. اأصف التّغّيرات التي حدثت على سطح ال�أرض.

________________________________________

________________________________________

٢. ما الذي سّبب هذه التّغيرات؟

________________________________________

________________________________________

٣. لحركة الّصفائح التّكتونّية دور في تشكّل الّصدوع. اأفّسُر.

________________________________________
________________________________________
________________________________________

آتية لبعض الّصدوع مستعيناً بال�أشكال اأعلاه:  4. اأفّسُر الّصور ال�

________________________________________________________________

اأستنتّج اأّن:
الّصدوع: تراكيب تنشاأ نتيجة حدوث____________________ في الطّبقات الصخريّة الهّشة 

على جانبي خّط ال�نكسار عند تعّرضها ____________________ لفترة طويلة.

طبقات سليمة من الّصخور

انكسار بسبب قوى الّشد على الّصخور 
ُيسّبب الّصدوع

شّد

شّد

انكسار بسبب قوى الّضغط على الّصخور 
ُيسّبب الّصدوع

ضغطضغط



95

ر على القشرة األرضّية:
ّ
ثانيًا: العوامل الخارجّية التي تؤث

نشاط )١(: التجوّية:  

آتُي واأجيُب * اأتاأّمُل المخطّط ال�

التّجوية
على سطح ال�أرض

تغّيرات درجات الحرارة

تجمد الماء خلال الصخورجذور النّباتات

ال�أمطار الحمضية
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1. اأصُف التّغّيرات التي حدثت على الّصخور في الّصور الّسابقة.
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________

٢. اأكتُب العوامل الّرئيسة التي اأّدت اإلى حدوث هذه التّغيرات.
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________

٣. ُيطلق العلماء على التّغيرات في صخور القشرة ال�أرضّية نتيجة العوامل الجوية "التّجوية". 

4. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للتّجوية.
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________

بَحث
َ
أ

اإلى  بالّرجوع  )التّجوية(.  للّصخور  تفتت  اإلى حدوث  تؤّدي  اأخرى  عوامل  هناك 

المكتبة المدرسّية اأو الّشبكة العنكبوتّية اأكتُبها واأعلُّقها في غرفة الّصف على شكل 

مجلة مصّورة.

نسان من العوامل الخارجّية التي تؤثّر على  ُيَعد ال�إ
التّشّققات  في  ذلك  ويظهر  والمباني،  ال�أرض 
التي حدثت في جدران المسجد ال�أقصى نتيجة 
أنفــــاق التـــي اأحــدثها ال�حتلال  الحفريّـــات وال�

سرائيلي تحت المسجد ال�أقصى . ال�إ

إضـاءة
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نشاط )٢(: التّعرية والتّرسيب:  

ألومنيوم. 1. اأضُع التّراب والحصى والّرمل في وعاء ال�

٢. اأشكُّل الخليط بما يشبه مكّونات سطح ال�أرض من مرتفعات 

وحفر وفّوهات بركانية.

٣. اأثّبُت مسطرة خشبّية على اأحد جانبي الوعاء.

ألومنيوم بشكل مائل قليلاً وتثبيتها بقطعة خشبّية  4. اأرفع صينّية ال�

من ال�أسفل.

٥. اأثّبُت كاأساً كرتونّيا واأحدُث فتحة صغيرة في قعره. 

٦. اأسكُب كّمية من الماء في الكاأس واأصُف مشاهداتي:

____________________________________________

____________________________________________

٧. اعتماداً على النّشاط الّسابق، اأفّسُر اأثر المياه على سطح ال�أرض.

____________________________________________

____________________________________________

٨. اأكرُر النّشاط الّسابق بتوجيه تيار هواء على وعاء الّرمل، اأسّجُل 

ملاحظاتي: 

____________________________________________

____________________________________________

آتية واأجّرُب: • اأحضُر ال�أدوات ال�

ألومنيوم، تراب وحصى ورمل، مسطرة، كاأس ماء، مروحة. وعاءين من ال�
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آتُي واأجيُب: * اأتاأّمُل الّصور ال�

كثبان رملّيةتدفّق مياه ال�أمطار

1. ماذا تحمل الّرياح والمياه اأثناء انتقالها من مكان ل�آخر؟
 ________________________________________________________________

٢. ُيطِلق العلماء على العملّية الّسابقة اسم "التّعرية"، اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للتّعرية.
التّعرية :___________________________________________________________ 

________________________________________________________________
٣. ماذا يحدث للمواد التي انتقلت بفعل المياه والّرياح؟

 ________________________________________________________________

4. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً لمفهوم "التّرسيب". _________________________________ 
________________________________________________________________

مغارة الّشموع

تُحفة طبيعّية تحتضنها الّسفوح الغربّية لجبال 
مدينة القدس عاصمة دولتنا فلسطين، قرب 
بال�أسرار  مليء  كهف  سوريك،  بيت  قرية 
التّرّسبات  الطّبيعة حيث شكّلت  واإبداعات 

الّصخريّة لوحات بلّوريّة رائعة الجمال.

إضـاءة
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األحافير
رُس  الدَّ
الثالث

نشاط )١(: ال�أحافير 

آتُي واأجيُب: * اأدرس النّص ال�

يتم بوساطة ال�أحافير ال�ستدل�ل على العمر الجيولوجّي للاأرض وتطّور الحياة على سطح ال�أرض 

أزمنة حتى وقتنا الحاضر، والتّغيرات البيئّية وَتوقُّع المناخ الّسائد في تلك ال�أزمان.  منذ اأقدم ال�

فاأحافير اأشجار النّخيل مثلاً َتدلُّ على مناخ حار. 

ال�أحافير هي اآثار اأو بقايا كائنات حّية )نباتات اأو حيوانات( عاشت على ال�أرض في الماضي 

وُحِفَظت بتاأثير عوامل طبيعية منذ ملايين الّسنين، مثل:

اأحفورة ورق النّخيلاأحفورة َسمك

ح المقصود بال�أحافير.  1. اأوضِّ

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

٢. اأستخلُص من النّص اأهّمـّية ال�أحافير.
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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نشاط )٢(: مراحل تكوّن ال�أحافير 

ن ال�أحافير، واأجيُب:  آتية التي تمثُّل مراحل َتَكوُّ * اأتاأمُل الّصور ال�

أرقام اأسفل كّل مرحلة: 1. اأرتُِّب مراحل تكّون ال�أحافير بكتابة ال�

٢. اأستخلُص الّشروط اللازمة لتكّون ال�أحافير.
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

٣. تتكّون ال�أحافير الّرسوبية للكائنات الحّية التي تمتلك اأجزاء صلبة، اأفّسُر.
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

المرحلة ال�أولى

موت الكائن الحّي.

المرحلة الثّالثة

تحّول الّرواسب اإلي صخور 
رسوبّية والكائن الحّي اإلى 
اأحفورة بعد ملايين الّسنين.

المرحلة الثّانية

الّدفن والطّمر الّسريع 
بالّرواسب وتحلل ال�أجزاء 

الطرية للكائن الحي.

المرحلة الّرابعة

الحّت والتّعرية للّصخور 
تظهر ال�أحفورة.

تكوّن ال�أحفورة في المراحل
الّصخور الرّسوبية.

الّدفن الّسريع وتحلّل ال�أجزاء 
الّطرّية للكائن الحّي.

الحّت والتّعرية للّصخور 
تُظهر ال�أحفورة.

موت الكائن 
الحي.

الترتيب
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صورة ال�أحفورةاأمثلةنوع ال�أحفورة

اأحفورة البقايا ال�أصلّية 
للكائن الحّي

اأ. جسم الكائن الحّي الكامل مثل: 
فيل الماموث، حشرة في ماّدة صمغ 

الّصنوبر )الكهرمان اأو العنبر(.

ب. الهيكل ال�أصلّي مثل: عظام 
الحيوانات الفقاريّة، القواقع    

الّشعر، ال�أسنان.

صورة ال�أحفورةاأمثلةنوع ال�أحفورة

 اأحفورة البقايا
المستبدلة

اأ. نباتات متحّجرة اسُتبدلت 
مكّوناتها بالمعادن وعناصر اأخرى.

ب. اأسماك متحّجرة اسُتبدلت 
مكّوناتها بالمعادن وعناصر اأخرى.

فيل الماموث

الهيكل ال�أصلي

ساق شجرة متحجرة

سمكة متحجرة

* قد صنّف العلماء ال�أحافير حسب طريقة حفظها، وفق الجدول ال�آتي:

نشاط )3(: اأنواع ال�أحافير 
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صورة ال�أحفورةاأمثلةنوع ال�أحفورة

اأحفورة القالب 
وال�أنموذج

ال�أصداف البحريّة.

اأحفورة اآثار الكائن 
الحي

أقدام وال�أصابع. اآثار اقداماآثار ال�

بَحث
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية، اأبحُث عن حفريّة فيل الماموث، 

والظّروف التي اأّدت اإلى حفظها من التّلف، ثم اأكتُب تقريراً اأعرُضه في المجلّة 

نجاز. العلمّية للمدرسة. واأحتفظ به في ملف ال�إ

القالب وال�أنموذج

اأكتُب نّصاً علمياً يعّبر عن اأنواع ال�أحافير.• 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
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اأ( اأحفورة الكهرمان )جسم الكائن الكامل(:

ال�أدوات: وعاء زجاجي صغير، حشرة )فراشة مثلاً(، ماّدة ل�صقة شّفافة.• 
خطوات العمل:• 

اأضُع قليلاً من الماّدة اللاصقة في الوعاء الّزجاجّي، واأثّبت الفراشة فوقها بلطف.. 1
اأغمُر الفراشة بالماّدة اللاصقة بشكل كامل.. ٢
اأتركُها حتى تجف.. ٣
اأقارُن ما قمت بتجهيزه في النّشاط مع ال�أحفورة في الّشكل . 4

المجاور.
اأعرُض ما قمت بعمله على معلّمي وزملائي.. ٥

ب( اأحفورة القالب وال�أنموذج:

ال�أدوات: صدفة اأو قوقعة، وعاء، كّمية مناسبة من الجبس، ماء، بعض الّزيت.• 
خطوات العمل:• 

اأعمُل معجونة طريّة من الجبس باإضافة كّمية مناسبة من الماء مع الخلط والتّقليب.. 1
اأمسُح الّسطح الخارجي للّصدفة بكمية من الّزيت منعاً ل�لتصاق الجبس.. ٢
اأضغُط سطح الّصدفة على سطح الجبس ضغطاً خفيفاً، واأتركُها فترة من الوقت.. ٣
اأنزُع الّصدفة، واأل�حُظ الّشكل النّاتج.. 4
ببعض معجونة . ٥ المتكّون في خطوة )4(  الفراغ  اأملاأ 

الجبس الطّري، واأتركُها حتى تجف، واأل�حُظ الّشكل 
النّاتج.

أنموذج المجاور:. ٦ اأحّدُد القالب والطّابع في ال�

مشروع: 
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 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ــل ســئِ

َ
أ

جابة الّصحيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأختاُر رمز ال�إ

آتية تحتوي على النّسبة ال�أعلى من الماغما؟ 1. اأّي طبقات ال�أرض ال�

د. القشرة القاّريّة  جـ. القشرة المحيطّية   ب. الوشاح   اأ. النّواة  

٢. ماذا تسّمى القطعة الصخرية الكبيرة التي تشكل القشرة ال�أرضّية؟

د. الّسطوح الجيريّة جـ. الطّيات   ب. الّصدوع   اأ. الّصفائح التّكتونّية 

٣. ما درجة الّزلزال الذي يشعر به معظم النّاس ويسبب اهتزازاً شديداً للاأبواب والّشبابيك؟

د. )٨-٩( جـ. )٦-٧(    ب. )4-٥(   اأ. )1-٣(  

4. ما الماغما؟

د. رماد بركانّي جـ . مواد منصهرة   ب. صخر صلب  اأ. ماء  

٥. ماذا تسّمى عملّية نقل فتات الّصخور من مكان اإلى اآخر على سطح ال�أرض؟

د. تعرية  جـ. ترسيب   ب. تصّدع   اأ. تجوية  

٦. ماذا تسّمى البراكين التي توقفت عن الثّوران، ولكنّها تنشط في بعض ال�أحيان؟

د. المتجّددة جـ. النّشطة   ب. الّساكنة   اأ. الهامدة  

٧. اإلى اأّي طبقة من طبقات ال�أرض تنتمي الجبال على سطح ال�أرض؟

د. القشرة المحيطّية  جـ. الوشاح   ب. اللّب    اأ. القشرة القاريّة 
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الّسؤال الثّاني: اأكتُب المفهوم العلمّي المناسب اأمام كل دل�لة في الجدول ال�آتي:

الّدل�لة المفهوم العلمّي

فتحة في القشرة ال�أرضّية تخرج منها الّصهارة والغازات والرّماد اإلى سطح ال�أرض.

جهاز يستخدم لقياس قـّوة الّزلزال.

عملّية تراكم الفتات الّصخرّي والرّمال في مكان اآخر على سطح ال�أرض.

اهتزاز مفاجئ يصيب مكاناً ما في القشرة ال�أرضّية.

عملّية تفتّت صخور القشرة ال�أرضّية اأو مواد اأخرى.

التواء في الطّبقات الّصخريّة اللّينة من القشرة ال�أرضّية عند تعرّضها اإلى قوى 
ضغط جانبّية.

اآثار اأو بقايا كائنات حّيٌة )نباتات اأو حيوانات( عاشت على ال�أرض في 
الماضي وُحفظت حفظاً طبيعّياً منذ ملايين الّسنين.

الّسؤال الثّالث: اأعلّل ما ياأتي: 

1. يترافق تشكّل الّصدوع عادة مع حدوث الّزل�زل.
 ______________________________________________________________
______________________________________________________________

٢. لوجود ال�أحافير اأهّمّية كبيرة في حياتنا.
 ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ــة ل�أحــد الّصخــور وقــد اختلفــا علــى  الّســؤال الّرابــع: شــاهد اأيمــن وُمنــى الّصــورة ال�آتي

تحديــد العوامــل التــي ســّببت تشــّكلها بهــذا الّشــكل ، اأتاأّمــْل الّصــورة، واأســاعدهما فــي 

تحديــد بعــض العوامــل المتوقّعــة.

الّسؤال الخامس: اأصنُّف ال�أحافير ال�آتية حسب نوعها:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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الّسؤال الّسادس: ما العوامل التي سّببت حدوث عملّية التّجوية في الّصورة ال�آتية؟

______________________________________________________________

______________________________________________________________

المجاور  الرّسم  على  اأحدُد  الّسابع:  الّسؤال 

تؤثّر  خارجية  تعدُّ عواملاً  التي  الثّلاث  العملّيات 

على سطح ال�أرض بوضع اسم العملّية في المكان 

المناسب. )التّعرية، التّجوية، التّرسيب(

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

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

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.. 1

ينفذه فرد اأو جماعة.. ٢

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذوات معنى للقائمين بالتنفيذ.. ٣

ل� يقتصر على البيئة المدرسية اإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.. 4

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.. ٥

خطوات المشروع:

 اأول�ً: اختيار المشروع:

يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.. 1

اأن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.. ٢

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.. ٣

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلب مجال�ً على ال�آخر.. 4

المشروع
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اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.. ٥

اأن ُيخطّط له مسبقاً.. ٦

 ثانيًا: وضع خطة المشروع:

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

يقتضي وضع الخطة ال�آتي:

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.. 1

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.. ٢

تحديد خطوات سير المشروع.. ٣

تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن تشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع . 4
من خلال المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلي.. ٥

 ثالثًا: تنفيذ المشروع:

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

وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.. 1

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بال�أخطاء.. ٢

ال�بتعاد عن التوتر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.. ٣

التدخل الذكي كلما لزم ال�أمر.. 4
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دور الطلبة: 

   1. القيام بالعمل باأنفسهم.

٢. تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.

٣. تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.

4. تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

 رابعًا: تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحقق لكل هدف، العوائق . 1
في تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

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

مكانات اللازمة، التقيد . ٣ ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ
بالوقت المحدد.

التنفيذ، . 4 في عملية  التعاون  بدافعية،  تنفيذه  قبال على  ال�إ المشروع من حيث،  مع  الطلبة  تجاوب 
الشعور بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

  يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحقق منها.. 1

الخطة وما طراأ عليها من تعديل.. ٢

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.. ٣

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.. 4

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.. ٥

ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.. ٦
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قائمة المراجع العربية: 

اإبراهيم ، مهدي السيد واآخرون.)٢٠٠4(. العلوم الصحية والبيئية. ط1. الجامعة العربية المفتوحة. 

بيتر. ريفين، واآخرون )٢٠٠٨(. علم ال�أحياء. مكتبة العبيكان، الرياض: المملكة العربية السعودية.

الفلسطينية:  الصحية  المعلومات  مركز  السنوي.  الصحي  التقرير   .)٢٠1٦( الفلسطينية.  الصحة  وزارة 

فلسطين. 

مارات العربية المتحدة. جيبلسكو، ستان. )٢٠٠٩(. كشف اأسرار الفيزياء. ط1. كلمة للنشر. اأبو ظبي: ال�إ

اأحمد. عبد العزيز. )٢٠1٠(. مباديء علم الفلك الحديث. ط1. الهيئة المصرية العامة للكتاب: جمهورية 

مصر العربية.

نجليزية:  قائمة المراجع ال�إ

Clark, j. )2003(. Longman GCSE Chemistry. 2nd. Harlow: Peason education.

Lisa, A. et al. )2017(. Campbell Biology. C8. Pearson. USA.



اأ. مرام ال�أسطل

اأ. لينا جرار

اأ. محمود المصري

اأ. منى ترتير

د. حاتم دحلان

اأ. اإيمان صيدم 

اأ. فاروق عبيسي

اأ. اإنعام عوينة

اأ. سعاد غانم 

اأ. اإيناس الحداد

اأ. محمد قرارية

اأ. عماد اأبو شرار

اأ. اإياد الّنبيه 

د. مروان اأبو الرب 

اأ. ناهد مسلم

اأ. ليلى الزريعي

اأ. عبير عيسى

اأ. سناء اأبو هلال

اأ. اأيوب دويكات 

د. عبد الله عيد

اأ. بدرية اأحمد

اأ. فاتن عويسات 

اأ. اأماني شحادة 

اأ. سليم زين الّدين 

اأ. سائدة شعيبات

اأ. اآمنة القاسم 

اأ. جنان البرغوثي

اأ. محمد اأبو ندى

اأ. جمال جمعة

اأ. سناء رضوان

اأ. نائل الصيفي

اأ. هشام حمدان 

اأ. فدوى الّسماك

لجنة المناهج الوزارية:

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

د. صبري صيدم

م. جهاد دريدي

د. شهناز الفار

اأ. ثروت زيد

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح 

اأ. عزام اأبو بكر

د. سمية الّنخالة 

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:
د. خالد الّسوسيد. حاتم دحلاند. جواد الشيخ خليل   اأ.د. عماد عودة 

د. عدلي صالح د. صائب العوينيد. سعيد الكرديد. رباب جّرار

ستاذد. محمد سليماناأ.د. عفيف زيدان د. محمود رمضاند. محمود ال�أ

د. وليد الباشاد. معين سرورد. معمر شتيويد. مراد عوض الله

د.عزيز شوابكةد.سحر عودةد.خالد صويلحد.اإيهاب شكري

اأ. اأيمن شروفاأ. اأماني شحادةاأ. اأحمد سياعرةد.فتحية اللولو

اأ. حسن حمامرةاأ. جنان البرغوثياأ. ابراهيم رمضاناأ. اإيمان الريماوي

اأ. رياض ابراهيماأ. رشا عمراأ. خلود حّماداأ. حكم اأبو شملة

اأ. غدير خلفاأ. عماد محجزاأ. عفاف النّجاراأ. صالح شلالفة

سطلاأ. محمد اأبو ندىاأ. فضيلة يوسفاأ. فراس ياسين اأ. مرام ال�أ

اأ. مرسي سمارة

اأ. بيان المربوع

اأ. اأسماء بركات

اأ. مي اشتية

اأ. رولى اأبو شمة

اأ. عايشة شقير

اأ. ياسر مصطفى

اأ. محمود نمر

اأ. جمال مسالمة

اأ.سامية غبن

اأ. زهير الديك

فريق مراجعة العلوم العامة
د. اإيناس ناصر

د. محمود رمضان
د. عروة حوشية

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

د. جهاد عبادي
اأ. سامر حجيجي

اأ. عبير عيسى

اأ. محمد الخطيب
اأ. فاطمة اأبو قرع
اأ. اأحمد سياعرة


