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 "أاوات مامجة" برنامجل تمهيا

 

 وحاةلمسار عشر سنوات تعليمية كموضوع تحضيري لمعا دهو برنامج تعليمي " أاوات مامجة"برنامج 

ساسية لشهااة األ صطلحاتالطالب بالمتم اعااا دهذا البرنامج لتزويا  ،كنولوجيا"في بجروت "العلوم والت

 العلوم التكنولوجية.

الطالب  يزوا والتكنولوجي العلمي التثقي حيث  ،االتكنولوجي تطور دهائل وسريع في العصر ايشها دهذ

 لحايث.دهذا المجتمع ا كي يتماشى معالهامة والجودهرية ل واألاواتالعلمية  صطلحاتبالم

باإلضافة لكونها  ،مع مفادهيم ذات صلة في الحياة اليومية تم اختيار المواضيع والمصطلحات تماشيا  

 متنوعة ومثيرة لالدهتمام على حا سواء.

يتالءم مع الطالب الملتحقون في برنامج دهيال. دهذه المصطلحات  مستوى المواضيع وطريقة تاريسهاان 

 لطالب في مجاالت ومواضيع عاة.ستساعا ا" أاوات مامجة"في برنامج 

 

 االهداف التعليمية من البرنامج

 العلوم والتكنولوجيا. ،األساسية من مجال اللغة واألاوات المصطلحات اضافة 

 المباائ والمفادهيم في مجال العلوم والتكنولوجيا ،القوانين ،اكتساب المعرفة وفهم للظوادهر. 

 تمع وعلى المجاالت االخرى المتعلقة في حياتنا.فهم ماى تأثير التقام التكنولوجي على المج 

  عرض البيانات.لعلمية. التعر  على اساليب من نصوص استخالص المعلومات 

 .تعلم االستراتيجيات لقراءة النصوص العلمية 

 .خلق جو تعليمي الذي يمكن الطالب من التمرن على العالم التكنولوجي 

 مجتمعوال التكنولوجيا ،العلوم بين فهم العالقة. 

 .التعر  على طريقة اجراء البحث العلمي 
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 التعليم - طرق التاريس

 

  مجموعة متنوعة من األنشطة التي تتالءم مع مستوى  –اعطاء اجوبة وفق اختال  الطالب

 الطالب. يشمل اثراء.

 .اختبار ماى فهم الطالب من خالل فعاليات التي تضمن النجاح 

 ب اراسة المواا بشكل مستقل.في قسم من المواضيع يتوجب على الطال 

 مقاطع  ،عرض للمعلومات ،امج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: التوجه لمصاار المعرفة

 نماذج تحاكي الحالة. ،فيايو

   لمستويات المعرفة المختلفة. تنمية التفكير العلمي وفقا 

 .العمل على تاريس اقيق الكتساب المهارات 

 علم تكون من خالل اكتساب المعرفة بشكل تاريجي.طريقة الت ،الامج بين المهارات 

  عرض الطالب على نطاق واسع من المواضيع التعليمية في المجال العلمي بشكل خاص

 والمجاالت الحياتية بشكل عام.

 .التركيز على البحث العلمي وحل المشكالت 

 .مهمة للبحث كعمل تلخيصي 

 

 األهداف:

  العلوم والتكنولوجيا. ،مجال اللغة األساسية من واألاوات صطلحاتاضافة الم .4

 فهم ماى تأثير التقام التكنولوجي على المجتمع وعلى جميع المجاالت االخرى المتعلقة في حياتنا. .1

 

 االهداف في مجال المعرفة:

 المباائ والمفادهيم في مجال العلوم والتكنولوجيا. ،القوانين ،اكتساب المعرفة وفهم للظوادهر .1

 .والمجتمع التكنولوجيا ،لومالع بين فهم العالقة .2

 التعر  على اساليب لعرض البيانات.  .3

 استخالص المعلومات من نصوص علمية.  .4

 التعر  على طريقة اجراء البحث العلمي. .5
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 توضيح عن الوحدة:

 التعليم على النحو التالي: /في دهذه الوحاة سيتعر  الطالب على أساليب مختلفة من التاريس 

 لاى الطالب للتحقق المسبقة معرفةاختبار ال. 

 .اختبار لماى الفهم من خالل فعاليات التي تضمن النجاح 

 /دهل أعجبته : ـمع نهاية كل وحاة دهنالك مكان مخصص للطالب لإلشارة ب ،في كراسة الطالب

 وذلك من خالل االشارة في المكان المناسب. ،لم تعجبه الفعالية

 

 

 

 .تعلمهقا  مع نهاية كل فصل على الطالب كتابة أمر جايا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمر جديد تعلمته: –لتلخيص الفصل 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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 المنهاج

 

عبارة عن عمل تحضيري للوحاة التمهياية في بجروت "العلوم  وده" أاوات مامجة"برنامج 

 .891414نموذج رقم:  ،والتكنولوجيا"

 

 المواضيع التعليمية واهدافها:

 األهداف الموضوع

العالقة التباالية بين العلوم، 

 التكنولوجيا والمجتمع.

 

 .تكنولوجيا ومجتمع ،على المصطلحات: علوم التعر . 4

 تكنولوجيا ومجتمع.  ،فهم العالقة بين المصطلحات: علوم. 1

 . التكنولوجي لاى الطالب -بها  تطوير التثقي  العلمي 

شرح انواع مختلفة من النصوص بشكل عام والنصوص العلمية . 4 التعر  على أنواع النصوص

 بشكل خاص.

 ،وجهة نظر ،صلة بالموضوع )حقيقة ذات صطلحاتملفهم . 1

افتراض  ،فرضية علمية ،مصطلح ،فكرة علمية ،تعري  ،توضيح

 اساسي(.

 ااوات االستفهامالتعر  على 

 صيغة األمرو

لفهم  صيغة األمرو ااوات االستفهام إلاراك ما دهي الااللة من وراء

 السؤال.

رموز غير كيفية التعامل مع 

 كالمية في النص

لى دهذه الرموز  لتكون وسيلة إلاراك المغزى في التعر  ع. 4

 جميع مجاالت الحياة.

 وسيلة لفهم النص.. 1

 التحسين من فهم النص. مهارات في المقارنة 

مراحل العمل التعر  على 

 النص في

 إلاراك كل المعلومات التي لها صلة للتمكن من فهم النص. 

التعر  على عملية البحث 

 .العلمي

 تفكير العلمي.لتطوير ال. 4

 لفهم مادهية العلم.. 1

 الستعمال المعلومات وتسخيردها لحل المشاكل واتخاذ القرارات.. 1
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 المواضيع المركزية ،الوقت المخصص ،البرنامج -المنهاج الدراسي 

عدد 

ساعات 

 الدراسة

 المهارات والفعاليات المصطلحات المركزية الموضوع

1 

العالقة  -مقامة 

علم، التباالية بين ال

التكنولوجيا 

 .والمجتمع

 علوم.* 

 تكنولوجيا.*

 تطويرات تكنولوجية.* 

 اراسة الحالة.* 

 تمرين:

 . مواضيع علمية. 4

 .التمييز بين العلوم والتكنولوجيا. 1

 .التعامل مع اراسة الحالة. 1

 علم األحياءالمجال: 

1 

التعر  على أنواع 

 .النصوص

 ،أنواع النصوص وخصائصها )تصويري* 

 معلوماتي(. ،اشينق

 حقيقة ورأي * 

 فقرة* 

 توضيح* 

 تعري * 

 افتراض اساسي* 

 فكرة* 

 فرضية علمية* 

 فكرة علمية* 

التعر  على جميع أنواع * 

النص التشايا على  ،النصوص

 .العلمي

 علوم الكرة األرضية المجال:

1 

 ااوات االستفهام

 صيغة االمرو

 

 . اانيهاالستفهام ومعرفة مع ااواتالتعر  على * 

 .اومعرفة معانيه صيغة األمرالتعر  على * 

التمرن على الموضوع بواسطة * 

 .نص علمي

 علوم الكرة األرضية المجال:

41 

رموز غير كالمية في 

 النص

 :جدول* 

موضوع  لىمعلومات عال / ز المعطياتيترك .4

 .واحا فقط

المعلومات على أكثر من  / تركيز المعطيات. 1

 .بينهم مقارنة -  ،موضوع

المعلومات على أكثر من  / تركيز المعطيات. 1

 .موضوع ويقارن بينهم بواسطة اختبارات

 :رسم بياني* 

 .بيانية اعماة رسم. 4

 .خطي بياني رسم. 1

 . بياني اائري رسم. 1

استخالص المعلومات من  –تمرين * 

 .الجاول

 

أنواع مختلفة للرسوم  –تمرين * 

البيانية والتارب على انشاء الرسم 

 .البياني

 

 .التعامل مع بناء مخطط انسيابي* 

 .مصطلحاتالتعامل مع  مخطط * 

 .فيزياء ،علم األحياءالمجال: 
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عدد 

ساعات 

 الدراسة

 المهارات والفعاليات المصطلحات المركزية الموضوع

 .انسيابي مخطط* 

 .صطلحاتمخطط الم* 

 .صور ورسوم توضيحية* 

1 

 .من خالل جاول*  مقارنة

 .من خالل فقرة* 

التمرن على الموضوع بواسطة * 

نصوص من بمجال العلوم 

 . ولوجيةالتكن

 علوم الكرة األرضيةالمجال : 

1 

مراحل العمل في 

 النص

التعامل مع الرموز الغير   ،قراءة النص وفهمه* 

جمل رئيسية وذات  ،كلمات غير معروفة ،كالمية

 . االلة

التمرن على الموضوع بواسطة * 

نصوص من بمجال العلوم 

 .التكنولوجية

 .فيزياء ،كيمياء ،علم األحياءالمجال: 

41 

 موضوع البحث.*  عملية البحث العلمي

 سؤال البحث.* 

 فرضيات البحث./ فرضية * 

 متغير متعلق.* 

 متغير غير متعلق.* 

 .قطاع البحث*

 أاوات البحث.* 

 نتائج البحث.* 

 .نتائج واستنتاجات* 

التمرن على الموضوع بواسطة * 

 .بحوث معينة

التعامل مع بناء مخطط للبحث * 

 . العلمي

 علم األحياء المجال:
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 أدوات مدمجة–جدول تقسيم النصوص حسب المواضيع

 

 علم األحياء فيزياء كيمياء دليل الموضوع
علوم الكرة 
 األرضية

         فيايو لالفتتاحية

         صور

ليزر للجراحة في 
 العين

      

         الحاجة ام االختراع

       التطعيمات

      الهزة األرضية

      نشاط رياضي

        رار العالمياإلحت

      حالة الطقس

جاول السعرات 
 الحرارية

     

       طائرة ركاب

اراجة الرجل 
 الكهربائية )السكوتير( 

     

الحياة في بركة 
 األسماك

      

      االخصاب االنبوبي

 القوى والرافعات
 مباأ الرافعة

 معصرة الزيتون
 الرافعات الحايثة

 

     

المقارنة بين القط 
 والكلب

     

المقارنة بين المناطق 
 في البالا 

     

      المقارنة بين كوكبين 

الحفارين عطشى 
 للمياه

       

       الثلج الجا 

CO2        

         مواضيع البحث

       السجائر الخفيفة

السلسلة الغذائية في 
 البحيرة
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 العالقة التباالية بين العلوم، التكنولوجيا والمجتمع. 4

 

 4 – اعات التعليمعدد س

 

 االهداف. 0.0

 .تكنولوجيا ومجتمع ،التعر  على المصطلحات: علوم .4

 -تكنولوجيا ومجتمع. بها  تطوير التثقي  العلمي  ،فهم العالقة بين المصطلحات: علوم .1

 .التكنولوجي لاى الطالب

 .التعامل مع اراسة الحالة .1

 

 مقدمة. 0.3

ه بموضوع "العلوم والتكنولوجيا" يتوجب علينا التعر  وصلت "أاوات مامجة"لكي نفهم ادهمية برنامج 

وفهم ماى ادهميتها لاراسة  ،التكنولوجي –على عاا من المصطلحات التمهياية من مجال التنوير العلمي 

 وتعلم مهمة التاريس على وجه الخصوص في وقت الحق. ،الموضوع بشكل عام

 ،على استعمال العلوم بصورة الئقة ومالئمةمن خالل التثقي  ممكن ان نرى توجيها لقارة االنسان 

 والتي تمكنه من التواصل بطرق مختلفة وبتقنيات متنوعة.

  إن التكنولوجيا والعلوم في دهذا العصر الذي نعيش فيه يتقام باستمرار.

للعلوم أدهمية كبيرة في العالم الحايث بحيث تساعانا في جميع مجاالت الحياة. تهتم العلوم باراسة 

جاياة وتقوا الى التقام والتطور التكنولوجي. دهذه الحالة من التقام تتيح لإلنسان نوعية حياة  مجاالت

 جياة ويساعا على خلق حلول كثيرة في الحياة اليومية.

ودهاته المجاالت باوردها تتيح  ،التطور التكنولوجي يتيح للعلوم بمواصلة التقام واراسة مجاالت أخرى

  .مواصلة التقام التكنولوجي

 .ان دهذا المزج الرائع بين العلوم والتكنولوجيا يؤاي الى التطور والتقام الشامل
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موضوع العلوم التكنولوجية يعرض للطالب نصوص متعااة في عالم العلوم والتكنولوجيا التي تتعلق في 

 .حاالت مختلفة من حياتنا اليومية

 

الفراية والمجتمعية. ان  ،من الناحية االجتماعية ان التكنولوجيا التي تنتج تؤثر علينا –التطورات العلمية 

 دهذا التطور يؤاي الى تغيير في أسلوب حياة االنسان كفرا ومجتمع ككل.  

 . أات الى ثورة في عالم االتصاالت والى تحسين جواة الحياة ،اختراع الهات  النقال –مثال 

 

 فعالية افتتاحية. 0.2

 

 الخارجيالى المحيط   -الخروج خارج الصف . 0

المهمة المتوجبة عليك دهي ايجاا ما دهو الشيء الطبيعي وما دهو الشيء الغير طبيعي في  ،تمعن حولك

 المحيط حولك؟

 أشياء غير طبيعية( 5أشياء طبيعية و  5مرفق جاول: جا )

 

 word without electricity: مشاهدة  الفيديو. 3

 :الوصلة للفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=wNmpuUN0ZYQ 

 

 سؤال للطالب .2

 ....الكهرباء ال تصل الى اي احا –تخيل أن شبكة الكهرباء قا انقطعت في جميع انحاء البالا  •

 .ص  ماذا يحاث حولك؟ ماذا كنت ستفعل؟ •

 ? ماذا الذي يجري في العالم •

http://www.youtube.com/watch?v=wNmpuUN0ZYQ
http://www.youtube.com/watch?v=wNmpuUN0ZYQ
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 ضع استمر اكثر من يوم؟ماذا يحاث لو ان دهذا الو •

 دهل لاينا القارة على العيش باون الكهرباء والتكنولوجيا؟ •

اقترح عاة افكار التي من  الممكن ان تساعا االنسان في التعامل بأحسن صورة ممكنة في الحالة  •

 . التي ال يكون فيها كهرباء وتكنولوجيا

 ص  ما الذي يحاث في الفيايو؟ •

 

 شمس التداعيات لكلمة: علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم. 4.0

 ،والمسؤول عنه دهو الاماغ ،علم – scientia اصل مصطلح "علوم" دهو من اللغة الالتينية والتي تعني

 االنسان. اماغ

 ،والذي يرتكز على حقائق ،العلوم دهي علم منوط على جها واراسة منهجية لمجال او موضوع معين

 . ظريات ثابتةتجارب وقياسات التي تتلخص في قوانين ون
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 :للعلوم غايتان

 .ارضاء الرغبة والفضول .4

 .اعطاء تفسير لظوادهر طبيعية مختلفة في عالمنا .1

 ،تتشكل نتيجة لمحاولة البحث عن حقائق لظوادهر وعمليات تحاث في العالم المحيط بناالمعرفة العلمية 

جزء مركزي في عمليات  من خالل عملية البحث العلمي. لهذه المعرفة تتطور هذه المعرفة وتتبلور

 .التقييم في مجال العلوم والتكنولوجيا –التعليم  –التاريس 

 

 :النظرية العلمية تتميز بعدة خصائص جوهرية

 .التشخيص من خالل المنطق او التجربة* 

 .الوضع تحت المراقبة* 

 .تفسير الظوادهر* 

 . توقع نتائج ألحااث لم تخضع الختبار من قبل* 

في اراسة  الحافز والمتعةاسة البحوث واكتساب الخبرات من البحث العلمي تنمي تعليم مهارات ار

 . العلوم والتكنولوجيا

 

 :للعلوم أدهمية كبيرة جاا  بحيث تساعانا في كل مجاالت الحياة ،في العصر الحايث

 

 .علوم التي تتعلق باراسة الحياة االجتماعية – العلوم االجتماعية

 .الخ...( ،بيولوجيا ،باراسة الكائنات الحية وبالعمليات الحيوية )طب فرع يتعلق – علم األحياء

 الكيمياء والخ... ،علوم تتعلق بظوادهر مختلفة في الطبيعة وفي مجاالت الفيزياء – العلوم الطبيعية

 .تتعلق في الشكل التنظيمي للاولة وفي طرق استخاام صالحياتها – العلوم السياسية

 التاريخ والخ... ،ت روحانية ونظرية مثل: الفناراسا – العلوم األدبية

 . معااالت اقيقة في الرياضيات – العلوم الدقيقة
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 موضوع العلومب فعالية. 5.0

 :الوصلة للفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=JJOOowG7Cwo 

 

 ذي ذكر في الفيديوالموضوع ال مجال الحياة

 ،ايانة ،تعليم ،البشر( /كرة القام )العالقات بين الفرق  ،الهات  الخليوي العلوم االجتماعية

 .ضا االجهاض

 الزواح . ،االسماك ،البطاريق ،العصافير ،القرا: حيوانات علم األحياء

اراسة  ،الفضاء: ارسال مركبة فضائية الى الفضاء ،االنسان ،سلسلة الغذاء

 ،االاوية ،التطعيم ،DNA ،البويضات( ،عضاء في جسم االنسان ) العيناال

أجهزة طبية )الموجات  ،تجارب على الحيوانات ،االستنساخ ،المواا السامة

 االخصاب االنبوبي. ،الاماغ البشري،(Ultrasound -الفوق صوتية 

القمر  ،واالنسان القمر ،المركبات ،االنفجار البركاني ،الكرة األرضية العلوم الطبيعية

ظوادهر حالة  ،البحر /المياه  ،جاذبية األرض ،اراسة الزدهور ،االصطناعي

 تجربة في المختبر. ،الطقس

 .عالج ظوادهر مختلفة في الاولة مثل: الجوع العلوم السياسية

 

 .فرانكشتاين ،رسم لليوناراو اافينشي )الرجل الفيتروفي( العلوم األابية

 ستي  دهوكينج. ،آينشتاين البرت العلوم الاقيقة

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JJOOowG7Cwo
http://www.youtube.com/watch?v=JJOOowG7Cwo
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 التنور العلمي والتكنولوجيا. 6.0

 التنور العلمي )الثقافة العلمية(

اكتساب الخبرات مما  ،المباائ ،دهو جزء من ثقافة عالمية لإلنسان والتي تشمل عالم واسع من األفكار

لم واكتساب المعرفة يمارسه اإلنسان في محيطه. عملية التنور العلمي تتطلب الكثير من الزمن للتع

والخبرة لكيفية مواجهة صعوبات الحياة ومجاراة دهذا العالم سريع التطور بها  تحسين قارة االنسان في 

 .  التأقلم مع المحيط التكنولوجي واالجتماعي

 

 للتثقي  التكنولوجي دهناك ثالثة طبقات:

 ،استهالك حكيم وماروس يم مثل:عالم كامل من المفادهيم والق – التثقيف التكنولوجي كمركب تربوي. 4

 تعليم القيم والخ... ،تأثير التكنولوجيا على المجتمع

 ،تمكن من تعلم مهارات التفكير "إلاراك" المعرفة – التثقيف التكنولوجي كأداة للتنمية الفكرية. 1

 يعة.أو الطب /اتخاذ موق  حول حل المشاكل الناتجة من احتياجات االنسان و ،القارة على التنفيذ

ااراكا ألدهمية التطوير التكنولوجي علوم  – التثقيف التكنولوجي كتحضير لتطوير المهنة المستقبلية. 1

 االنسان والمجتمع.

 

دهي جزء ال يتجزأ من ثقافة االنسان. ان العالم الذي نعيش به اليوم في بأغلبيته دهو من صنع  التكنولوجيا

ه لمحيط اصطناعي. ان بااية كل عمل يكون فيه تفكير حيث ان المحيط الطبيعي غير من مادهيت ،البشر

من خالل  بتغييراالنسان. ان مجال التكنولوجيا دهو مجال يتمثل  يريد حلها التيمسألة تكنولوجي دهي 

اضافة جهاز الذي يعمل على حل المشكلة التي أوجا من أجلها. من المهم ان نذكر بان التكنولوجيا قا 

 وجوادها ضروري لبقاء الجنس البشري. سبقت العلوم بكثير وذك الن

ويعنى  Techno : إن كلمة تكنولوجيا دهي كلمة يونانية األصل وتتكون من مقطعين:  المقطع األول

علم أو اراسة . ومن دهنا فإن كلمة تكنولوجيا تعنى علم ي وتعن Logy : حرفة أو مهارة أو فن أما الثاني

 .األااء أو علم التطبيق



21 
 

ستكون االجوبة فيها أجهزة  ما دهي التكنولوجيا؟ ،انلناس المحيطين باسؤال على ال اذا قمنا بطرح دهذا

وذلك باال من ان  ،والخ.. ،الهات  الخليوي ،أي: ااوات مختلفة مثل: حاسوب ،ومنتجات تكنولوجية

يعوا الى ان الثقافة التي نعيش فيها قا تأثرت من دهذا نحصل على اجابة ما دهي التكنولوجيا. ان 

 نولوجيا بشكل كبير.التك

 

 :هناك عدة عوامل تؤدي الى التطور التكنولوجي

 

االجتماعية واالقتصااية لإلنسان. ان  ،المقصوا االحتياجات الشخصية – االحتياجات البشرية. 4

التكنولوجيا تساعانا في التزوا بهذه االحتياجات. على سبيل المثال: الحاجة للتواصل أات الى تطوير 

 .الحاسوب وما الى ذلك ،النقالجهاز الهات  

األجهزة التي تمكننا من العمل بطرق اسهل بكثير من  ،تطور اآلالت – االحتياجات الصناعية. 1

 .االنسان اآللي وما الى ذلك ،القطار ،الماضي. على سبيل المثال: الطائرة

وتزويا االحتياجات  التكنولوجيا توفر حل لمشاكل – توسع قدرة االختراع واالكتشاف لدى اإلنسان. 1

وذلك من خالل اراسة ظوادهر جاياة في مجال العلوم مما يكّون بنية لتطوير تكنولوجي جايا. على سبيل 

 .الموارا وما الى ذلك ،المثال: الحاسوب الذي يمثل حاالت وظرو  توفر الوقت
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 العالقة بين العلوم والتكنولوجيا .7.0

 يختلفان: ،ومن جهة أخرى ،ما البعض من جهةان العلوم والتكنولوجيا مرتبطان ببعضه

 تكنولوجيا علوم

عن طريق  ،تجسا الواقع عن طريق االنسان يستكش  الواقع والبيئة الطبيعية

 .تخطيطاته وبحسب رغبته

اراسة واستكشا  للظوادهر )وجوا نقيض 

لقانون معين في الفيزياء يكفي إللغاء كل  واحد

 النظرية (

عناما  يتم تنفيذهار )اراسة واستكشا  للظواده

 احتياجات البشر(. اغلبيةتتحقق 

تسعى للتزويا بمنتجات وأمور غير موجواة  .تسعى لاراسة وفهم الوضع القائم

 بعا.

 .الميزانية والقوى العاملة ،يتم تنفيذدهما بحسب المتطلبات والعوامل مثل الزمن

المعيشية لاى االنسان ولذلك تؤثر ايضا  الحلول التكنولوجية تؤثر على البيئة وتغير من شروط وظرو 

نرى انه الحلول التكنولوجية الجاياة تتبعها احتياجات جاياة. ومع زيااة دهذه  ،على احتياجاته. من دهنا

 كما يظهر في النموذج التالي:تكون دهناك عملية بحث عن حلول مالئمة من جايا  ،االحتياجات

  

 

 

 

 

 

 

 

م الظادهرة الى تطوير تكنولوجي لمعالجتها. تطور األاوية على سبيل في الكثير من الحاالت يقوانا فه

 كان نتيجة الحاجة لمعالجة األمراض. ،المثال
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وكذلك األمر مع المجهر  ،تطوير التلسكوب دهو نتيجة لحب االستطالع والمعرفة عن العالم الخارجي

 الذي تطور من أجل رؤية الخاليا في أجسامنا.

ء الفهم العلمي فقط بعا التطور التكنولوجي بها  اعطاء تفسيرات ألمور في حاالت كثيرة اخرى جا

مثل  ،كانت تستعمل من قبل: معرفة الكثير من المواا وخصائصها أتت بعا ماة طويلة من استعمالها

. تطوير الطائرات أيضا  كان قبل القوانين المتعلقة األاواتالحايا الذي كانوا يصنعون منه الكثير من 

 .كية الهواء والتي فسرت باوردها كي  تستطيع الطائرة اإلقالعباينامي

 

ممكن القول ان التقام العلمي يسادهم في التطوير التكنولوجي والعكس ايضا . باإلضافة  ،في دهذه االيام

 لذلك فان التقام في واحا من دهذه المجاالت يسارع اكثر من تطوير المجال اآلخر.

يتبقى ان نتطرق لالختال  الجودهري بين  ،لعالقة الوثيقة بين المجالينفبعا فهم ا ،اذا كان األمر كذلك

 العلوم تهتم بالفهم وبالمقابل التكنولوجيا تهتم بالعمل والتطبيق. – المجالين

 ،فان الاائرة تكون ال نهائية أيضا   ،واذا كان األمر كذلك ،ان التطوير التكنولوجي في الواقع دهو ال نهائي

 .سيعقبه احتياج جايا مما سيعيا العملية من البااية وذلك الن كل تطوير

 

 :مثال على ذلك

 . عاسات الصقة :الموضوع

يبحث عن مواا مختلفة التي تمكن من انتاج  ،يكتش  مشاكل في النظر ،تارس مبنى العين – العلوم

 .عاسات الصقة لتحسين الرؤية

 حسب طلب الزبون. نطلق على اإلنتاج تنفذ نتائج البحث وتقوم بإنتاج عاسات الصقة –التكنولوجيا

وبالمقابل  ،التكنولوجي اسم التطوير التكنولوجي. احيانا يعطينا التطوير التكنولوجي حال لمشكلة معينة

تظهر لنا مشكلة اخرى فيتوجب علينا ايجاا حل جايا على صورة تطوير تكنولوجي اخر. ولذلك نعوا 

 .دهكذا تكون عجلة التطور التكنولوجي في العالممرة أخرى الستخاام العلوم والتكنولوجيا. 
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 : االختالف بين العلوم والتكنولوجيا موضوعبفعالية   .8.0

 أكتب اذا كانت الصورة تتعلق بالعلوم او بالتكنولوجيا؟ ،أمامك صور

 

 

 

4____________.    1_________.     1___________. 

 

 

 

 

1____________.        1______.___             1___________. 

 

 

 

 

7____________.   8_________.                  9___________. 

 

 

 

 

 

41_________. 44__________.  41______________.  13_________ . 
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 ودراسة الحالة العالقة بين العلوم، التكنولوجيا والمجتمع .9.0

 

العالقة التباالية بين العلوم والتكنولوجيا وبين المجتمع دهي معقاة جاا . من جهة يعرضون لنا الحلول 

ومن جهة أخرى يخلقون مشاكل جاياة حتى انها في بعض األحيان تكون دهذه المشاكل  ،لمشاكل معينة

 المشاكل األصلية. أصعب من

ان للتطور التكنولوجي تأثير واضح على نمط الحياة لاى الفرا ولاى المجتمع ككل. دهذا التطور يظهر 

نوعية الطعام وأمور  ،الصحة ،وقت الفراغ ،مكان العمل ،في مجاالت مختلفة ومتنوعة: مستوى المعيشة

 أخرى.

ومع ذلك يظهرون في كل مرة مشاكل  ،والبعيا فائاة عظيمة على لماى القريب للعلوم والتكنولوجيا ان

 جاياة.

 

دهناك تطويرات تكنولوجية جاياة التي تحث على التقام ودهناك من يوا االبتعاا عنها. دهذه  في المجتمع

 الحالة تخلق نوع من "المؤياين والمعارضين" لألبحاث العلمية وتطوير المنتجات التكنولوجية.

 .دراسة الحالةالتكنولوجيا والمجتمع يتم فحصها من خالل  ،العالقة التباالية بين العلوم

تكون اراسة ) في اراسة الحالة دهناك توجيه او طريقة لجمع المعلومات لكي تتم اراسة مسالة جاياة.

 الحالة بعا ان يتم جمع االاعاءات من المؤياين والمعارضين(.

 

 مثال على دراسة الحالة:

 من : بات توماس ،'" قصير النظر'حلول –قصر النظر"

"عالج ثوري يعالج قصر  ،ان االعالنات في كثير من االحيان تكون مقنعة. "انسوا النظارات الى االبا"

النظر ال االبا" وما الى ذلك. بالرغم من ان البعض ممكن ان يرى ان العالج بالليزر دهو معجزة. اال ان 

 ،كما تظهر لنا االبحاث ،ها. في بعض االحيانالتقنية المطلوبة لتحقيق دهذه المعجزة ما زالت في باايت

 فإنها تفشل في تحقيق وعوادها.

ألنها مبنية على تجارب قليلة  ،االبحاث القائمة على مسالة الجراحة عن طريق الليزر ال تكفي حتى االن

 التي اجريت على جزء صغير من البشر فقط.

 

 ت بالليزر؟ما دهي االاعاءات التي تؤيا وتعارض ازالة النظارا سؤال:
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 الجابة:ا

 

 ضد ازالة النظارات بالليزر ؟ مع ازالة النظارات بالليزر؟ ر للمقارنةاييالمع

 للراحة. ،اضافة للجمال*  الجوانب االجتماعية

 يزيا من الثقة بالنفس والتقاير للذات. *

 يحسن من نمط الحياة. *

انفاق مرة واحاة  -يمكن من التوفير * 

 لشراء النظارات.بال االنفاق المستمر 

 التعاي على قوانين الطبيعة. *

استعمال الوسائل المتقامة يساعا على  الجوانب التكنولوجية

 "التخلص" من النظارات الى االبا.

لم يتم اختباردها  ،تقنية جاياة

دهناك  ،بالشكل الكافي بعا

 تأثيرات جانبية.  ،مخاطرة

ليس ضرورة "للتخلص" من 

 النظارات.

 االبحاث ما زالت في باايتها. عالج طبي متقام. ميةالجوانب العل
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 ودراسة الحالة م االختراع" أُ : " الحاجة  موضوعفعالية ب .01.0

 

 في مجموعات. /أزواج  /حسب رؤية المعلم : العمل يتم بشكل فردي  –م االختراع"أُ "الحاجة 

بإمكانك ان تتخلى  ثالث اختراعاتار عليك ان تخت.اختراعات واكتشافات مهمة في العالم 11امامك 

 .عنهم. اشرح سبب اختيارك

 

الغذاء دهو احا االحتياجات االساسية للجنس البشري وكميته من الممكن  –االستقرار بالبيوت والتمدن. 4

على عكس الحيوانات فقا استطاع بنو البشر من خالل الوسائل  ان تكون العامل المحاا لعاا السكان.

فقا قامت التكنولوجيا بالتغيير من  ،ان يحسنوا من القارة للحصول على الغذاء وانتاجه ،التكنولوجية

التربوي الذي –ومن دهنا الى الشكل الحضاري  ،العيش على شاكلة قبائل مشتتة الى اماكن استيطان ثابتة

 . وصلنا اليه

 

جيا اساسية في تحضير دهي تكنولو ،التسخين الذي يمكننا مثال من تليين اللحم النيئ – التسخين. 1

 الطعام.  

انواع متعااة من الطرق واجهزة التسخين تم تطويردها مع مر السنين. االقام من بينها )ترجع لمئات 

وآال  السنين( دهي الشوي والتحميص على نار مكشوفة وعملية الخبز على الفحم. الطرق االحاث 

 -حرارة الى كل اجزاء الطعام وتقييادها بوصول ال–)ترجع الى ال  سنة فقط( دهي طريقة الطهو بالماء

والقلي في الزيت يكون في ارجات حرارة  ،ارجة 125في وعاء الضغط يمكن الطهو في  ،ارجة 111

بحيث باء  ،أعلى بكثير. مع مر السنين تغير مصار الحرارة من الفحم والخشب الى النفط والغاز

الشارة الى ان التغيير كان فقط من ناحية . ولكن يجار ا21-استعمال الكهرباء في نص  القرن ال

الذي اخترع سنة  ،الراحة والتحكم بارجة التسخين. " القفزة التكنولوجية" كانت في فرن الميكرووي 

1495. 

 

الذي يمكننا من استغالل الطعام الذي تم اعاااه قبل اكثر من –المكون الثالث لتكنولوجيا الغذاء–الحفظ. 1

 .لح لألكليوم أو يومين ويكون صا
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العجلة دهي المركبة االقام على اليابسة. من الصعب معرفة متى تم اختراع دهذه التقنية التي  -الدوالب. 1

او حتى الوصول الى سرعات عالية نسبيا. الرسومات التي وجات  ،تمكن من نقل االوزان الثقيلة بسهولة

الممكن ان يكون قا اخترعت من قبل ومن  ،سنة 5111على الفخار تشير الى استعمالها منذ اكثر من 

 . ذلك

 

كان يعا نقلة نوعية  ،الذي تم اختراعه بعا ال  سنة من ذلك ،محرك االحتراق – المحرك البخاري. 1

المتواجاة في  ،الذي اضا  سرعة للحركة وقارة على التحميل. محرك الذي يحول الطاقة الكيميائية

اللذان يعتبران المنتجان –وليس فقط الى حرارة وضوء الى حركة ميكانيكية ،الفحم او الخشب مثال

بالرغم من انها   ،االساسيان لعملية الحرق. "المحركات" التي تعمل على استغالل طاقة الماء والرياح

اال انها لم تتالءم مع مركبات النقل ،طحن القمح( ،استعملت كثيرا في مجال الزراعة )ضخ المياه

الل مياه(. بالمقابل المحرك الذي يعمل على الفحم والماء من الممكن والمواصالت )من الصعب نقل ش

 . ان يتم استغالله كمحرك للقاطرة

 

القفزة التالية كانت في القارة على االرتفاع عن االرض. دهذه االمكانية تمكن من السير في  – المنطاد. 1

عالية( وحتى الوصول الى  في حا اانى من االحتكاك )مما يعني في سرعة ،اقصر مسار بين نقطتين

اماكن من غير الممكن الوصول اليها بغير ذلك )القمر مثال ال يمكن الوصول اليه باون آلة ترتفع عن 

 . سطح االرض(

 

وليس فقط بسبب ثورة االنترنت وطوفان الهوات  الخليوية في  ،نقل المعلومات وحفظها –االتصاالت. 7

التجارب والمعرفة المكتسبة دهي احاى الصفات االساسية التي تميز العقا االخير. امكانية توثيق وتسجيل 

التكنولوجي من جيل  -العلمي -التربوي -والتي تمكن من التقام االجتماعي ،االنسان عن باقي الحيوانات

ولكن "التطوير التكنولوجي" االول المتعلق بحفظ  ،الى جيل. اساس االتصاالت دهو اللغة المتااولة

سنة( باإلضافة الى  0111الرسم على جاران المغارة. مع الزمن ) قبل حوالي  /التسجيلالمعلومات دهو 

والتي يكون فيها لكل رمز معنى خاص. لغة الرموز دهي  ،الرسومات تطور ذلك الى ما يشبه لغة الرموز

و لفظ معين اساس اللغة الصينية واليابانية. ان الكتابة الحرفية التي يكون فيها كل رمز له االلة لحركة ا

سنة فقط. ان دهذه اللغة دهي اقل رموزا اال انها معقاة اكثر للفهم. مع مر السنين  9111تطور منذ 

تطورت الكتابة الخطية الى واصبحت الكتابة المسيطرة لاى اغلبية اللغات الغربية. من المثير لالدهتمام 

ا الستعمال لغة الرموز. دهذه الرموز نعو ،ومع تحول العالم الى "قرية صغيرة" ،انه في السنوات االخيرة

 . مثل اشارات المرور اصبحت تعا رموز عالمية وغير متعلقة باللغة
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يعتبر احاى 15 -الطباعة الحايثة التي اخترعها غوتنبرغ في القرن ال – منضد الحروف الطباعية. 8

تم" بحجم الصفحة يجب تحضير "خ الثورات االضافية في عالم االتصاالت. في الماضي كان لكل وثيقة

مما كان يستغرق الكثير من الوقت. لذلك استخاموا دهذه التقنية فقط لنسخ رسومات او وثائق  ،بأكملها

والتي يمكن ترتيبها بالنص المطلوب   ،مهمة. اختراع غوتنبرغ دهو عبارة عن جمع للحرو  المنفراة

لختم اخر. ان دهذا االختراع دهو سبب  تفكيكها وترتيبها من جايا ليتم استخاامها ،ومن بعا ذلك طباعتها

 .في تخفيض سعر الصح  مما ساعا في انتشار المعلومات المكتوبة

 

ان اختراع الطباعة لم يحسن بشكل ملحوظ وتيرة نقل  - اشارات كهربائية لنقل المعلومات. 9

الحمام  ،ساعي ،كان نقل المعلومات يتم بصورة مختلفة )رسول 14-المعلومات. حتى بااية القرن ال

 ،قرع الطبول( او عن طريق اشارات مرئية )اخان ،اطالق نار ،وبواسطة االصوات ) صراخ ،الزاجل(

اشارات  ،تحريك الذراع(. ان التقام المفاجئ كان في تحويل المعلومات الى اشارات كهربائية ،ايقاا النار

لكيلومترات بواسطة كوابل من التي من الممكن توصيلها بسرعة الضوء ) تقريبا( لمسافات تصل آلال  ا

النحاس او عن طريق امواج الراايو. في بعض االحيان من الممكن تحويلها الى امواج ضوئية تشكل 

االليا  البصرية )ليزر( لتصل الى سرعة اكبر من ذلك. في دهذا المجال ايضا تم تطوير اختراعات 

لجهاز التلغرا  الذي كان يعمل آنذاك كثيرة جاا. الهات  الذي اخترعه غرادهام بيل دهو تحسين طفي  

 .بنجاح منذ ما يقارب الثالثين سنة

 

التي تتيح لنا التكلم في كل لحظة. البث الالسلكي الذي قام بتطويره  ،الشبكة– الشبكة الخليوية. 41

ومنذ ذلك الوقت انطلقت الكثير من محطات البث: محطات  ،14 -مراكوني مع نهاية القرن ال غولييلمو

وغيردها. المشكلة في ذلك دهو ان مجال الترااات  ،نظم اتصاالت عسكرية وتجارية ،ايو والتلفزيونالرا

 . محاوا جاا مما ااى الى تشويش وتضارب في البث

 

 

للمناقشة في –فعالية للتوسع: التوجه الى موقع ويكيبيديا: " اكتشافات واختراعات في اسرائيل"

 . الصف

 

 

 

 



31 
 

 من موقع خدمات الصحة الشاملة "كالليت"/  ؟مع أو ضد – تطعيم األطفال

يتوجب على اآلباء اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بصحة أطفالهم. احاى دهذه المواضيع التي 

تستوجب من اآلباء منحها بعض من االدهتمام دهو قضية التطعيم. فمنذ زمن ليس بالبعيا كان موضوع 

ودهو ان  ،الكثير من اآلباء وجهات اخرى تنااي بغير ذلكولكن اليوم نرى  ،التطعيم غير قابل للنقاش

ونتيجة لذلك عاا اآلباء الممتنعين عن تطعيم أطفالهم يزااا. بهذا  ،التطعيم من الممكن ان يسبب األذى

وسيحاول  ،الوضع ماذا ممكن ان نفعل؟ دهل نطّعم ام ال؟. دهذا المقال يتناول االاعاءات المؤياة والمعاضة

 .الحائرين ان يرشا اآلباء

 

 ادعاءات التي تؤيد تلقي التطعيم

في سنوات الخمسين اجتاح مرض البوليو اولة اسرائيل )كما اجتاح العايا من الاول االخرى(. عاا كبير 

 من االطفال اصيبوا بهذا المرض واصابهم الشلل لماى الحياة. دهذا المرض لم يؤاي اال اية خسائر.

حة في اسرائيل بتقايم لقاح مضاا لمرض البوليو لجميع االطفال. بعادها بعاة سنوات باأت خامات الص

ومنذ ذلك الوقت تقريبا اختفى دهذا المرض في اسرائيل )باستثناء تسجيل عاة حاالت قليلة ألطفال لم 

يتلقوا التطعيم. ان قضية القضاء على مرض البوليو من خالل التطعيم دهي احاى القضايا التي تفسر 

 ضرورة التطعيمات.بأفضل صورة ممكنة 

في العشر سنوات األخيرة ومنذ الباء بإطالق حملة التطعيمات لمحاربة األمراض المعاية لاى األوالا 

ممكن القول بان قسم كبير من دهذه األمراض قا اختفت. مرض الجاري  ،واألطفال في العالم الغربي

 تماما بفضل اللقاح المضاا.الذي اوقع الكثير من الخسائر على ماى مئات وآال  السنين اختفى 

االستنتاج من ذلك دهو ان التطعيمات يمكنها منع انتقال العاوى لاى االطفال واالصابة بأمراض خطيرة. 

وبما انها تمنع انتقال العاوى لاى األفراا فان ذلك يمنع تفشي المرض في المجتمع ككل. ان التطعيمات 

افق االطفال لماى الحياة والتي من المحتمل ان تؤاي تقي من االضرار الخطيرة التي من الممكن ان تر

 الى حاالت وفاة.

فان ااعاءات المعارضين للتطعيمات بان بعض التطعيمات دهي التي تسبب لمرض  ،باإلضافة لذلك

وغير معرو  على  ،لم يتم اثباتها اباا  بشكل علمي (Autismلاى األطفال ) التوحامرض  السكري او

عاءات. يجار الذكر بان االاعاءات حول العالقة بين التطعيم وبين مرض ماذا تعتما دهذه االا
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االضطرابات لاى االطفال تم نفيها من خالل االبحاث التي اكات عام وجوا عالقة بين دهذه الظادهرة 

 وبين التطعيمات.

يعانون % من االوالا تلقوا نفس التطعيمات تماما واالغلب ال 45المختصين في علم المناعة ياعون بان 

البعض  التوحايصيب مرض  ،ويضي  دهؤالء المختصين بانه من بين عاة اطفال ،من شيء ودهم اصحاء

وال عالقة لذلك بالتطعيم الذي يتلقاه جميع االطفال. في الحالة التي تكون فيها الفائاة مثبتة وظادهرة 

ام التطعيم يفوق ياعي الكثيرون بان الخطر الناجم عن ع ،ويكون فيها الخطر مزعوم وغير مثبت

 .االخطار التي من الممكن ان يتسبب فيها التطعيم

 

 لألطفالادعاءات التي تعارض اعطاء التطعيم 

بحسب ف ياعون بان بعض التطعيمات تشكل خطرا  على الصحة. ةيعكسان اصحاب وجهة النظر ال

لها عالقة في  انيةالنكا  والحصبة األلم ،ان التطعيمات التي قامت لألوالا ضا الحصبة  دهماعتقاا

 والا.عنا دهؤالء األ التوحاظهور مرض 

اجزاء من الحيوانات  ،ياعي المعارضون ايضا بان التطعيمات تحتوي على مواا سامة مثل: األلومينيوم

وان اللقاحات في حا ذاتها خطرة على صحة األطفال. ااعاء اخر ودهو ان دهذه  ،الميتة وما شابه

الن غالبية األمراض التي يتم اخذ التطعيم ضادها قا اختفت من العالم وذلك  ،التطعيمات غير ضرورية

 ،بعض اآلباء وجاوا طريقة أخرى إلعطاء التطعيمات ألبنائهم خطورة لإلصابة بالعاوى.عا دهناك تولم 

 .التوحا وذلك عنا اجتياز المرحلة التي من الممكن ان يصاب بها األوالا بمرض
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 سة الحالة لموضوع: " مع وضد تطعيم األطفال"قم بدرا ،عد أن قرأت المقالب

 

 

 

 

المعايير 

 للمقارنة
 ضد تطعيم األطفال مع تطعيم األطفال

الجوانب 

 االجتماعية

  التطعيمات تحمي المجتمع من

 تفشي المرض.

  = مجتمع  تحسن من جواة الحياة

 صحي أكثر.

  يجب عام التاخل في عمل

 . الطبيعة

  دهناك تطعيمات ألمراض ليست

والتي تسبب معاناة  ،عاموجواة ب

 زائاة للطفل ممكن تجنبها.

الجوانب 

 التكنولوجية

  ممكن اعطاء التطعيمات عن

 ،طريق وضع قطرات ااخل الفم

 والتي تتجنب المعاناة من االبر.

  يقي من  –عالج طبي متقام

انتقال  ،الموت ،أمراض خطيرة

 العاوى وتفشي المرض

  أغلبية التطعيمات تعطى عن

 التي تؤلم الطفل.طريق االبر و

  التطعيمات يصحبها أعراض

 جانبية.

  تحتوي التطعيمات على مواا سامة

 وخطرة على صحة الطفل.

 

الجوانب 

 العلمية

 وجوا عالقة بين لإثبات  ليس دهناك

بل  ،التطعيمات وبين مرض التوحا

 أثبتت األبحاث ،بالعكس من ذلك

انه ال يوجا عالقة بين التطعيمات 

 وبين مرض التوحا.

  بعض التطعيمات من الممكن ان

تؤاي الى مشاكل خطيرة. حسب 

دهناك عالقة  ،راي المعارضين

 ،للتطعيم ضا مرض الحصبة

في  النكا  والحصبة األلمانية

 اصابة االطفال بمرض التوحا. 
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 التعر  على أنواع النصوص. 1

 

 2 –عدد الساعات التعليمية 

 

 األهداف. 3.0

 ن النصوص بشكل عام والنصوص العلمية بشكل خاص.انواع مختلفة مالتعر  على  .4

 ،فكرة علمية ،تعري  ،توضيح ،وجهة نظر ،ذات صلة بالموضوع )حقيقة مصطلحاتلفهم  .1

 (.مصطلح وفكرة

 

 مقدمة. 3.3

سيتعر  الطالب على انواع متنوعة من النصوص والتي يتوجب عليه معرفتها لكي  ،خالل فترة التعليم

وافكار علمية. لكي يتمكن الطالب من فهم أدهمية  مصطلحات ،على ظوادهر يتمكن من التقام والتعر 

يتوجب عليه التعر  على أنواع مختلفة من النصوص بشكل عام والنص  ،وأدهاا  دهذه النصوص

 العلمي بشكل خاص والذي سيتعر  عليه عنا تعلمه الوحاة األساسية.

 

 أنواع النصوص. 3.2

 قصصي /نص تصويري . 3.2.0

ة. يستنا دهذا اصخال من النصوص يص  حاثا لشخصية او لمشها من وجهة نظر المؤل  دهذا النوع

 ،للمؤل  التجارب الشخصيةوالتي تبرز فيها االنطباعات و ،الوص  على حقائق ومعطيات موضوعية

بحيث يتم التعبير عنها عن طريق الكثير من الوص . عااة يكون من الصعب التعبير عن المشاعر 

من خالل  ،بشكل غير مباشريعبر الكاتب عن مشاعره لذلك في الكثير من األحيان و ،بشكل مباشر

قصة  ،رواية ،مع حكاية –أمثلة للنص التصويري: قصصي  األفعال وراوا األفعال. ،وص  األحااث

 قصيرة. 
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 نص تفعيلي. 3.2.3

خاطبين لكي دهذا النوع من النصوص يكون غير متواصل والذي يقوم بإعطاء تعليمات وتوجيهات للم

بعا ذلك تظهر  ،يقوموا بعمل معين. دهذا النص يتكون من افتتاحية التي تظهر وتص  الموضوع

ارشاا دهؤالء توجيه ودهو حيث الها  منها  مجموعة من الجمل القصيرة جاا المكتوبة بسطر منفصل

أمثلة  في بعض االحيان نجا فقرة تلخص ما قيل في النص او توصي بمسار عمل معين. المخاطبين.

 وصفة طعام والخ... ،على النص التفعيلي: ألعاب

 

 نص نقاشي. 3.2.2

جااالت ومعلومات حسب وجهات نظر مختلفة لكي يقنع القارئون  ،دهذا النوع من النصوص يظهر حالة

 دهذا النوع من النصوص يكون عااة على شكل مقال المقسم الى فقرات. بصاق موق  الكاتب.

كاتب موقفه ويؤسسه من خالل عاة طرق مختلفة التي تخاطب المنطق لاى إلقناع القارئين يظهر ال

 مثل: التكرار. ،القارئ احساستعمل ايضا على  كما انها ،مقارنات ،تفسيرات ،القارئ مثل: أمثلة

نقا  ،المجتمع وما الى ذلك. الرأي حول الشخصيات ،أمثلة لنصوص نقاشية: أالة علمية في مجال الطب

 مسرحية وما الى ذلك. ،فيلم ،لظوادهر اجتماعية

 

 نص معلوماتي. 3.2.4

ظوادهر  ،التفسير بشكل مفصل لمعنى مصطلحاتو التعري  دهوالها  لهذا النوع من النصوص 

ولكن في  ،بشكل عام يكون دهذا النص مكتوب على شكل مقال المقسم الى عاة فقرات .معينة جراءاتاو

ل او رسوم بيانية. النص المعلوماتي من الممكن ان بعض االحيان يكون عرض المعلومات بواسطة جااو

في دهذا النوع من النصوص  قيمة موسوعية وما الى ذلك. ،نص تفعيلي ،يكون ايضا صفحة معلومات

اء دهي قراءة النص بشكل نقاي اور القرّ  باون التاخل من قبل الكاتب. ،تكون المعلومات موضوعية

 من غير الممكن مجاالتها. ،ن الممكن فحصها والتحقق منهام – حقيقة والتمييز بين الحقيقة والرأي:

رسوم  ،امثلة لنصوص معلوماتية: جااول المجاالة ممكنة. ،غير ممكن فحصها والتحقق منها – الرأي

 تعري . ،معلومات حول ظادهرة او حاث ،وص  اجراء معينة ،بيانية
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 موضوع: أنواع النصوصب فعالية. 4.3

سبب اختيارك لهذا  وضحأكتب بجانب كل نص ما هو نوعه و ،لنصوصأمامك أنواع مختلفة من ا

 النوع.

 

 مشاهدة فيديو: الزالزل .0

http://www.youtube.com/watch?v=kpbQcb8Y66s 

 .نص تشغيلي :نوع النص

 بإعطاءدهذا المقطع يعرض توجيهات لكيفية التصر  أثناء وقوع الزلزال. يقوم النص  التوضيح:

اطبين = سكان اولة اسرائيل. دهذا النص يتكوم من مقامة التي تعرض وتص  تعليمات وتوجيهات للمخ

شرح عن الزالزل. بعا المقامة تظهر عاة جمل قصيرة جاا التي تها  الى ارشاا  –موضوع 

 المخاطبين.

 

 الرياضة في جيل المراهقة .3

حسب "الشيء الرئيسي دهو الصحة"  ،ينتم تجهيزدها وفقا  لمقالة: " النشاط الباني للشباب" بروفيسور ألكسنار بالنكشتا)

 .مئوحيات( –من مجلة صناوق المرضى  ،2112آب  ،31االصاار رقم 

% من 51 -حوالي ،الرياضيةخيرة المزيا والمزيا من الشباب تشارك في األنشطة في السنوات اال

غيردها.  يؤاون األنشطة الرياضية أو 15-8الذين تتراوح اعماردهم بين  % من الفتيات25 -الشباب و

في الواقع قاعاة طبيعية لممارسة األنشطة  دهي ،بما في ذلك الركض والقفز ،العاب األوالا اليومية

 ضمن اطار المارسة ومختل  الاوائر ما بعا الظهر. نشطة رياضيةأيضا  اليها و ،الرياضية

شاط الرياضي دهي من العوامل التي تزيا من الوعي ألدهمية الن ،وباألخص التلفزيون ،وسائل االعالم

جوم في نألنشطة الرياضية المختلفة. باإلضافة لذلك فإن االعجاب الكبير الشباب ل وبالتالي جذب

لجذب الرياضيين الشباب مما يؤاي الى  امثير الرياضة والرغبة في تقليا دهذه الشخصيات يشكل عامال

 االنخراط في مثل دهذه األنشطة.   

رياضي في جيل المرادهقة يحسن من اللياقة البانية ويضي  الكثير باون شك فان االنفتاح على العالم ال

اال ان االفراط وعام االنضباط في دهذه النشاطات بهذا الجيل  ،رفع من الحالة النفسيةيللتطور الجسماني و

وذلك ألن األجسام في دهذا  ،في النمو بالمستقبل اتؤاي الى أضرار جسمانية واضطرابيمن الممكن ان 
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حيث أن العظام التي ما زالت في طور النمو تكون ضعيفة  ،ال تزال في طور النمو الجيل تكون

 ومعرضة للكامات والكسور مقارنة مع عظام البالغين. 

وعام االنصياع للتعليمات الطبية لاى المرادهقين من الممكن أن يؤاي الى اآلم النشاط المبالغ فيه 

اآلم والتهابات بمناطق في  ،ان يؤاي الى كامات من الممكن ،واضرار في الهيكل العظمي بالكامل

لعب التنس بصورة مكثفة وبشكل  ،لإلجهاا المفرط. على سبيل المثالالهيكل العظمي التي تتعرض 

مفرط لعاة ساعات من الممكن ان يؤاي الى مشاكل في الكت  ومرفق اليا الفعالة. ركض مبالغ فيه او 

سبب ضررا لفقرات العموا الفقري وبالتالي وممكن ان ي ،لظهرؤثر على اشايا يممارسة الجمباز بشكل 

وبالتالي   ،الطويل الذي يحتاج الى مجهوا قوي جاا يسبب ضغطا كبيرا على الساقينزعزعته. الركض 

نتيجة لإلجهاا يؤاي الى كسور لاى الشباب. ان الركبتين والساقين تعتبران من المناطق المعرضة 

 للكامات.

التي يتم اتباعها مع الرياضيين البالغين.  الرياضيين الشباب بطريقة مختلفة عن الطريقةيجب التعامل مع 

لذلك ينبغي التأكا باستمرار لعام القاء مجهوا مفرط على جسم الرياضي الشاب والتأكا من عام وجوا 

فرة. يجب معالجته بشكل فوري بواسطة العالجات المتو ،اذا أصيبومارك لها.  دهو غيراصابة معينة 

 تذكر اائما ان النشاط الرياضي الجيا يكون ضمن الحاوا فقط. ،األمر المهم

 

 .نص نقاشي :نوع النص

 ،دهذا النوع من النصوص يطرح نقاش حول موضوع "النشاط الرياضي في جيل المرادهقة":توضيحال

رادهقة. تم شرح ومعلومات من وجهات نظر مختلفة إلقناع القارئ بأدهمية ممارسة الرياضة في جيل الم

إلقناع القراء يظهر الكاتب موقفه ويظهره من خالل  تقسيم دهذا النص الى فقرات ويظهر بصورة مقال.

 وسائل مختلفة.
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  الحاسوب

 (مأخوذ من ويكيبيايا)

 ومعالجتها وفقا للبرمجة. أي وفقا البيانات الحاسوب دهو عبارة عن جهاز إلكتروني قاار على استقبال

واستعمالها تقريبا في كل  ،الحواسيب دهي جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية لتسلسل مسبق من األوامر.

وكاالت عامة  ،بنوك ،مكاتب حكومية ،مؤسسات ،مجال وفي كل مهنة. الشركات الكبيرة والصغيرة

اعات مختلفة )من صناعة القماش وحتى صناعة السينما( تعتما بشكل كبير على أجهزة الحواسيب وصن

ابتااء  من حفظ المعلومات ومعالجتها الى السيطرة على الروبوتات التي تعمل في  ،ألدهاا  مختلفة

ان ايضا على النطاق الفراي ف مل باون الحواسيب.خطوط االنتاج. معظم المنظمات ال يمكنها الع

استعمال الحاسوب اصبح جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية. بحيث معظم سكان البلاان المتقامة ال يمكنهم 

مثل شبكة االنترنت. في يومنا دهذا تقريبا كل آلة أو جهاز  ،تصور حياتهم باون الحاسوب وما يرافقه

 كهربائي تحوي بااخلها حاسوب المسؤول عن وظائ  المختلفة.

 .معلوماتي نص :نوع النص

 .اليل موسوعاتي :التوضيح

 

 لغزال. 4

مصمما على  ،فجأة اقترب منه ابنه صاحب السبع سنوات ،في احاى االيام كان أحا العلماء يقوم بأبحاث

 مساعاته.

فبحث  ،ولكن سرعان ما فهم ان ذلك صعب ،حاول ان يطلب منه االبتعاا ،عصبي بسبب االزعاج ،العالم

 .ه بهله في عن شيء ما ليشغل

وبعادها قام بقصها الى قصاصات صغيرة ليعطيها  ،م بشق صفحة تحوي بااخلها خريطة للعالمقام العال  

 البنه ليقوم بتجميعها ولصقها من جايا.

"خذ دهذا العالم المبعثر وسنرى ان كنت قاارا على تجميعه من جايا ،"أنت تحب االلغاز"قال له: 

 بمفراك".

ولكن  ،لب الكثير من األيام حتى ينجح ابنه في تجميع قصاصات الخريطةظن العالم ان دهذا االمر سيتط

 لقا نجحت في الصاق جميع القصاصات". ،عاا ابنه فرحا ليقول له: "أبي لقا انتهيت ،بعا عاة ساعات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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بالبااية لم يصاق العالم: " دهذا غير معقول بان يقوم طفل بعمر السابعة بإعااة لصق خارطة العالم التي 

 دها من قبل" !!!لم يرا

 تقام الى ابنه ودهو واثق بان ما قام به ابنه غير مكتمل كما يجب... ،لكن وضع كل ما بياه جانبا

 الخارطة كانت كاملة وجميع القصاصات بالمكان الصحيح. ،لادهشته

 "فانت لم تكن تعلم ما دهو شكل العالم من قبل".  ،"كي  قمت بذلك؟" سأل العالم ابنه

 ،اال انه عناما قمت بشق الصفحة من الكتاب ،صحيح انني لم أرى العالم من قبل ،يأجاب االبن: " أب

 الحظت وجوا صورة إلنسان على الوجه اآلخر من الصفحة.

عنادها قمت بقلب القصاصات وباأت  ،حاولت ولكنني لم أنجح ،اعااة لصق خريطة العالم عناما اعطيتني

 بتجميع صورة االنسان.

 قمت بقلب الصفحة فوجات أنني نجحت في تجميع العالم أيضا...". ،ق االنسانعناما نجحت بإعااة لص

 

 .قصصي /نص تصويري  :نوع النص

 دهذا النص يص  حاثا لشخصية او لمشها من وجهة نظر الكاتب الشخصية. :التوضيح
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 صيغة األمرو ااوات االستفهامالتعر  على . 1

 

 4 -عدد ساعات التعليم 

 

 الهدف. 2.0

 للمساعاة على فهم السؤال. صيغة األمرو ااوات االستفهاممن  والااللة غايةفهم ال

 

 مقدمة. 2.3

المهام للطالب في الوحاة االساسية تتكون من فقرات قصيرة باإلضافة الى اسئلة )اسئلة مفتوحة وأسئلة 

 مغلقة(.

لمفصلة فيها ونتيجة لذلك ال يجيبوا على جميع ال يلتفتون الى التعليمات ا ،عناما يباأ الطالب في المهمة

 البنوا.

 يتوجب عليهم فهم المطلوب منهم بالضبط. ،عنا شروع الطالب في حل األسئلة

المعاني  والتمييز بين صيغة امراستفهام و أدواتن السؤال: يجب تحايا األقسام التي تكو   ،لفهم ذلك

 .األاوات المختلفة لهذه

 

 االستفهام أدوات. 2.2

 على الطالب التوجه الى األسئلة. ،بعا قراءة النص وفهمه

 يتكون السؤال من عدة عوامل رئيسية:

 نوعية السؤال:

 غير صحيح /سؤال صحيح . أ

 سؤال يحتوي بشكل عام على أربعة إجابات واجابة واحاة دهي الصحيحة. –سؤال متعاا االختيارات . ب

 و أمر معين.تشير الى المعلومات ا -سؤال مفتوح قصير . ج

 تشير الى معلومات واسعة. -سؤال مفتوح واسع. ا



41 
 

 مكونات السؤال:

 سؤال يتكون من بنا واحا.. أ

 سؤال يتكون من عاة بنوا.. ب

 سؤال تكون اجابته موجواة بشكل واضح في النص.. ج

 سؤال تكون اجابته موجواة في النص بشكل غير واضح.. ا

 سؤال شامل.. ه

 سؤال محاا.. و

 

 السؤال:كلمات 

 المختلفة والتعامل لمحتوى االجابة: االستفهام أاواتالجاول التالي يص  

 محتوى االجابة أداة االستفهام

 ؟من
 .االشارة للموضوع الذي يتم مناقشته

 ؟ما

 ؟أين

 .االشارة للمكان الذي يتم مناقشته
 ؟أيّ 

 ؟أينما

 ؟الى أين

 .االشارة للزمان الذي يتم مناقشته ؟متى

 ؟لماذا

 ؟ل   .االشارة الى السبب والااع لذلك

 السبب؟ ما

 غرض؟ ألي
 .الها  ،االشارة الى الغرض من وراء ذلك

 حتى

 ؟كي 

 اسلوب؟ باي .االسلوب ،االشارة الى الطريقة

 طريقة؟ باي

 ؟كم
 .االشارة الى الكمية

 ماى؟ الى أي
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 ما هو المطلوب من الطالب؟

 . المراحل التي يجب تطبيقها:ااوات االستفهامعلى الطالب التعر  على بعا قراءة النص يجب 

 قراءة السؤال. .4

 التعر  على نوع السؤال وتركيبه. .1

 ت االستفهام.أاوا /االشارة بعالمة لكلمة  .1
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 صيغة األمر. 4.2

 ة.تطبيق المهم كيفية -ـ ل دهو ارشاا الطالب صيغة األمرالها  من استعمال 

 

 كما يظهر في الجاول التالي: ،نوع مختل  من النشاط صيغة األمرلكل 

 وضعهما في جملة مناسبة. صيغتان لألمراختر  مهمة للطالب في الصف:

 

صيغة 

 األمر

 نوع العمل والفعل المالئم

 للظادهرة والخ. ،اقتباسات للمشكلة ،بردهن أنشئ

الظادهرة والخ من عاة وجهات نظر )مثل: ايجابيات  ،اعرض بصورة مفصلة المشكلة المطروحة ناقش
 وسلبيات(

 االاعاء والخ. )يجب الكتابة عنها بتوسع(. ،الظادهرة ،تعر  على المسألة أظهر

 الظادهرة والخ. ،المسألة ،اسباب لالاعاء ،اذكر توضيح اشرح

 االاعاء والخ. ،الظادهرة ،أكتب ما دهي األمور المتعلقة في المسألة فصل

 تطرق الى كل األمور من اون التفصيل. اذكر

اعط 
 امثلة

 اذكر مثال من النص )أو من تجربتك( إلنشاء األمور.

 العالم دهو كروي.بردهن صحة االمور. مثال: بردهن بأن  برهن

 قسم حسب مجموعات او حسب األنواع المختلفة وفقا لما تطلبه المهمة. ،رتب صنف

من األمور )أو أكثر( تملك قاسم مشترك حسب المعايير. مثال:  2جا أوجه الشبه وأوجه االختال  بين  قارن
 قارن بين قراءة كتاب وبين مشادهاة فيلم.

 االاعاء والخ. ،ظادهرةال ،اشرح بالتفصيل عن المسألة صف

وذلك بأن تكون مفهومة وواضحة. على سبيل المثال: اشرح ماذا تعني  ،حاا او وضح مسألة معينة فسر
 المقطع او اشرح ما دهي العالقة بين...

 حاا حسب المنطق ماذا يمكننا ان نتعلم من بعض المعلومات. استنتج

 اعط تعري  للمصطلح "علوم".الجملة. مثال:  ،المصطلح ،اكتب معنى الكلمة عّرف

 اذكر باختصار النقاط االساسية مع ادهمال التفاصيل الصغيرة. لخص
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 مراحل العمل  مع قراءة السؤال هي:

 . المراحل التي عليه اتباعها دهي:صيغة األمرة النص يجب على الطالب التعر  على بعا قراء

 قراءة السؤال. .0

 .صيغة األمرايجاد  .3

 .صيغة األمراالشارة بعالمة ل .2

 بهدف التطبيق السليم للمهمة. –مراالنتباه لمعنى األ .4
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 صيغة األمرو ادوات االستفهام :موضوع ب فعالية. 5.2

 

 موضوع: اإلحترار العالميب اقرأ القطعة التالية

 ما هو اإلحترار العالمي؟

 مأخوذ من: االنسان الطبيعة والقانون

9/12/2008 

ص  مجموعة معينة من الظوادهر دهو مصطلح عام ي( Global Warming) "االحترار العالمي"

عليه ان  من المتفق ويشير الى التغييرات في المناخ وفي التوازن البيئي للكرة األرضية. ،المناخية

 والصناعات التي أثرت على النظام البيئي.طريقة او بأخرى بسبب الجانب البشري ب كانتالتغييرات 

من الممكن واليوم  على مر السنين كان دهناك نزاع اائم حول تأثير البشر على عملية االحترار العالمي.

من صنع االنسان وليس جزءا  أن نقول بان دهناك اجماع علمي غير مسبوق على ان االحترار العالمي دهم

االحترار العالمي دهي الظادهرة األكثر إثارة للقلق وان الطرق  فان ،في كلتا الحالتين من الاورة الطبيعية.

 .21-ـ التي تمكننا من التعامل معها لتقليصها دهي التحايات الرئيسية للقرن ال

 

نرى اليوم وعيا متزاياا  ،ن على البيئةتجادهل تأثير االنسا فترة طويلة منوبعا  ،في السنوات األخيرة

 ،بأن االنسان دهو العامل الرئيسي لهذه الظادهرة ،وتوافقا في اآلراء بين العلماء والقوى العظمى في العالم

 العمل على تقليص أبعاا دهذه الظادهرة يقع على عاتق الجنس البشري.لذلك فان 

 

ال حيث  ،ات األخيرة دهي نتيجة لنمط الحياة الحايثةإن األزمة البيئية العالمية وتغيير المناخ في السنو

 ،ان كيفية اإلاارة الحياة للنظام البيئي المعقا للكرة األرضية.المفروضة على القيوا تنجح باالناماج مع 

االقتصااية  ،. كما ان لألولويات السياسيةاالستهالك والبناء دهي مسألة لها تأثير كبير على البيئة ،اإلنتاج

عية تقوا الى تجادهل التوازن الهش للبيئة التي نعيش فيها. دهذه األولويات الخاطئة تعيق من واالجتما

 قارتنا في الحفاظ على موارا طبيعية حيوية وبيئة معيشية نظيفة وصحية.
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األنظمة البيئية والبشرية دهي عواقب لها تأثيرات بعياة الماى.  ،ان عواقب االحترار العالمي على الطبيعة

 ،انتشار الرواسبتغييرات واسعة النطاق في  ،في ارتفاع التواتر وشاة موجات الحر القاتلةتتمثل 

ذوابان االنهر الجلياية التي من شانها ان تؤاي الى ارتفاع مؤكا  ،حوااث بيئية ضارة و"كوارث طبيعة"

الناس. كما  ومثير لمستوى سطح البحر والذي سيؤاي الى اغراق المان التي يسكنها مئات الماليين من

 انه من المتوقع حاوث اضرار شاياة على المخلوقات البحرية بسبب ارتفاع نسبة حموضة المياه

 والتغييرات للملوحة وارجة حرارة المحيطات.

 

 : للمعلم

 :وأجب على األسئلة التالية ادوات االستفهامأشر الى 

 9/12/2008  تم نشر دهذا المقال؟ متى .4

 .االنسان  العالمي؟هو المسؤول عن االحترار من .1

 .الجنس البشري  دهو المسؤول عن تقليص دهذه الظادهرة؟ من .1

 .لتقليص أبعاا دهذه الظادهرة  يجب على البشرية العمل؟ دها  ألي .1

 .الى حا كبير  االستهالك والبناء تأثر على البيئة؟ ،االنتاج ماى يأل .1

 نسان.النظام البيئي واال ،الطبيعة  منتكون عواقب االحترار العالمي؟ على .1

التغييرات في الملوحة وارجة حرارة ،في ارتفاع الحموضة الكبير عوا الضرر ي من على .7

 .للمخلوقات التي تعيش في المياه  المحيطات؟
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 وأجب على األسئلة التالية: صيغة األمرواشر الى  ،شاهد الفيديو

 

 وصلة الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=d6sfIn8mjQo 

ما دهو القصا من قول ااني اويتش بقوله: "حتى انه من الممكن رؤية العالمات المبكرة من  فّسر .4

الحتباس تشير الى انذار مسبق ل ،التي تفضل المياه الساخنة ،األسماك دهذه العملية باأت!" –اآلن 

يافا شبكات الصيا تلتقط  وقوع أمور تحاث في شكل خاطئ لكرة األرضية. في الحراري ل

 واألسماك نصل قبل الوقت.

في شّاة  ،ارتفاع في التواتر االحتباس الحراري للكرة األرضية؟ التغييرات الحاصلة بسبب أذكر .1

% لكمية األمطار. انخفاض مستوى سطح 31التواتر وفي ماة موجات الحرارة. دهبوط في نسبة 

رتفاع في الما والجزر والفيضانات. سيكون دهبوط الثلوج في القاس وجبل الشيخ بحيرة طبريا. ا

 أمر ناار. ارتفاع مستوى سطح المياه وغمر الشواطئ بل حتى المان.

خالل األشهر من أكتوبر حتى  أن حالة الطقس "ببساطة أصابها الجنون" في اولة اسرائيل.بردهن .1

باأ الشهر باون دهطول األمطار وفي  ،ل المثالمايو كان الطقس متقلب. شهر أكتوبر على سبي

وفي  ،المنتص  الثاني للشهر دهطلت كميات كبيرة من األمطار. في شهر آذار الطقس حار جاا

 نيسان كانت دهناك موجات من الحر الشايا الذي يصاحبه ضباب كثي .

 اخانوال )الرياح الحارة الخمسينية( المشاكل الناجمة عن دهذا المزيج بين الضباب ص  .1

 المعاية األمراض ،مثل مرض فيروس غرب النيل ،االزاياا في األمراض التنفسية)البخار(.

التي تنتقل عن طريق حاملي المرض. كل تغيير في ارجة الحرارة يؤاي الى ازاياا في عاا 

 حاملي المرض.

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d6sfIn8mjQo
http://www.youtube.com/watch?v=d6sfIn8mjQo
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 صيغة األمرو ادوات االستفهام:  في موضوعللطالب اختبار 

 

 ________________ :الصف               _____________________ :ة/اسم الطالب

 http://www.ims.gov.il/ims/all_tahazit ااخل الى موقع خامة االرصاا الجوية على العنوان:

 وأجب على األسئلة التالية:

 ص  الخريطة التي ترادها:. 4

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 حيفا والعفولة لهذا اليوم: ،اذكر ما دهي التوقعات للطقس وارجة الحرارة في دهذه المناطق إيالت. 1

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 القاس وبئر السبع ،تل أبيب ،أظهر ما دهي المعطيات لكمية األمطار في الموسم )ملم( في حيفا. 1

 .)اضغط على صفحة المناخ(

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

الرياح  ،: حالة الطقس وارجة الحرارةمن ناحية  "كتسرين" وبين منطقة "أشاوا"قارن بين منطقة . 1

 والرطوبة النسبية:

   

   

   

   

 

حسب رأيك متى يستحسن استعمال دهذا الموقع وكي  من الممكن أن  ،بعا أن تعرفت على الموقع. 1

 ل:يخامك في المستقب

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

http://www.ims.gov.il/ims/all_tahazit/
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 نصوص غير كالمية. 1

 

 01 – عدد ساعات التعليم

 

 األهداف. 4.0

 جميع جوانب الحياة.ل للغاية في دهذه العالمات دهو وسيلة ايصا التعر  على. 4

 لفهم النصوص. وسائل. 1

 

 مقدمة. 4.3

الغاية من النصوص الغير كالمية دهو ايصال المعلومات بصورة مرتبة وبشكل ظادهر بوضوح. ترتيب 

 ولذلك من المفضل استخاامه. ،المعلومات بشكل مرتب يساعا في فهم الموضوع المركزي للنص

 

 في هذا الفصل سنتعامل مع النصوص الغير كالمية التالية:

 جاول* 

 سم بيانير* 

 مخطط انسيابي* 

 صطلحاتمخطط م* 

 صور ورسوم توضيحية *
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 الجدول. 4.2

الجاول يقوم بجمع المعطيات بشكل واحا منتظم. يتم تنظيم للمعلومات والبيانات من خالل تقسيم الجاول 

 بحيث تنتج خانات متساوية. في كل جاول دهناك عامواين على األقل )خانات(. ،إلى أعماة وأسطر

 

ومعطيات في مواضيع مختلفة من خالل  بياناتالجاول يمكن من مقارنة  زات استعمال الجاول:ممي

الخ...(. كما ان استعمال الجاول يسهل على  ،أطوال  ،او قيم )أسماء ،بنات(  /لفئات مختلفة مثل )أوالا

 .اعااا ملخص للنتائج واالستنتاجات ويسهل منالذاكرة فهم مواضيع معينة 

 

تتطلب جها من القارئ: من غير الممكن قراءة المعلومات بشكل متواصل كما دهو الحال  اول:سلبيات الج

نقص في  ما دهو مضمر ككل. اال فقط ،له تفسير لفظيليس كل ما يرا في الجاول  في قراءة النصوص.

 األمثلة للحاالت التي يتم ذكردها في الجاول.

 

 نتمعن في ثالثة أنواع من الجداول:

 المعلومات عن موضوع واحد فقط. /البيانات  عرضب جدول يقوم. 4

 موضوع: السعرات الحرارية في األغذية المختلفةجدول ب

 الغذاء
السعرات الحرارية 

 غرام 011 –لكل 

 411 أفوكااو

 11 بطيخ

 111 جوز

 111 جو )كاشيو(كا

 18 إجاص

 111 أرز بري )دهناي(
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 ن أكثر من موضوع واحد ويقوم بالمقارنة بينهم.المعلومات ع /جدول يقوم بعرض البيانات . 3

 2102عدد العاطلين عن العمل في سنة  –الموضوع األول 

 عدد العاطلين عن العمل بالمقارنة فيما بين الرجال والنساء. –الموضوع الثاني 

 2102عدد العاطلين عن العمل في سنة  القطر

 المجموع رجال نساء

 44114 1411 1879 شمال

 41114 1871 1411 جنوب

 1799 1141 1187 مركز

 

المعلومات عن أكثر من موضوع واحد ويقوم بالمقارنة بينهم من  /جدول يقوم بعرض البيانات . 2

 خالل معايير.

 )من موقع المكتب المركزي لإلحصاء(
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 قراءة الجدول

 يشرح باختصار شايا عن ما يعرضه الجاول. عنوان الجدول: .4

 محتويات الجدول. –عنوان األعماة  .1

 .جوانب للمقارنةفي غالب األحيان يعرض  –في حالة وجوا عاموا من الشق األيمن  .1

طويل نسبة لآلخرين. ابحثوا اذا  /نبحث في الجاول عن معطيات ذات ميزة بالغة: قصير جاا  .1

 كانت المعطيات مرتبة بشكل تصاعاي او تنازلي؟

ي يعرضها الجاول. لهذا الغرض نستعمل جملة المواضيع الت /كتابة بجملة واحاة الموضوع  .1

مثال: موضوع الجاول دهو:  ،التي تحوي تعبيرا شامال. بعا التعبير الشامل يكون التفصيل

 .……و..……،.……،.….....المواضيع التي يتم مقارنتها في الجاول دهي:  ..……

 

 أمامكم جمل التي تساعد في كتابة وصف للجدول وكتابة االستنتاجات منه:

 جاول يعرض موضوعال… 

 وبين …يقارن الجاول بين. …موضوع الجاول دهو... 

 يشير الجاول الى المعايير… 

 نجا أن دهناك اختالفات بالنقاط التالية... ،وبين…اذا قمنا بالمقارنة بين الموضوع… 

 نجا ان دهناك تشابه بين... ،وبين… اذا قمنا بالمقارنة بين الموضوع… 

 الي:يبرز المعطى الت ،حسب الجاول ..... 

 وبين… حسب الجاول دهناك تفاوت بين… 

 االستنتاج من دهذه المعطيات دهو… 

 ممكن االستنتاج من الجاول ان…………، .............. 

 بالرغم من ان  ،.…………من الجاول يتضح انه…………….. 
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 0مثال رقم 

 

 موضوع الجاول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقوم بصياغة االستنتاج:

 ازااا استهالك معال السعرات الحرارية باليوم في اسرائيل. ينلسنمرور امع 

 

 كي  من الممكن تفسير دهذا االستنتاج؟

 الوضع العام في الاولة يتحسن مع مرور السنين... . 4

 …من المواا الغذائية مع تطور الجسم البشري الناس بحاجة الى المزيا. 1

 

 

السعرات الحرارية في  سنة

 ليوم

4911 1،141 

4971 1،988 

4991 1،189 

4999 1،111 

تشرح –عنوان الجدول

بالتفصيل عن البيانات في 

 الجدول.

المواضيع  –عنوان األعمدة 

الحظ . يمثل العامود السنوات التي يتداولها الجدول.

ترتيب السنوات يكون بقفزات 

االخير سنة وفي السطر  02

 . سنوات 9قفز ب

يمثل العامود السعرات 

الحرارية. ايضا في هذا 

العامود هناك ترتيب 

تصاعدي: كل سطر يحوي 

ليس  –عدد أكبر من السابق 

 بالتساوي

للفرد في دولة  معدل عدد السعرات الحرارية

 في سنوات مختلفة  –اسرائيل 

 في العامودين االعداد مرتبة بشكل تصاعدي.

 ما المقصود من ذلك؟

 ازدادت مع مرور السنين. ،د السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد في اسرائيلعد

 

 

1 

2 

3 

4

1 

5 
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 2مثال رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 الخريجين المرشحون المتعلمين ةالفئة العمريّ  سنة التعليم الجنس

-1442 أوالا

1448 

11،111 

411% 

18،817 

71.98% 

14،711 

19.71% 

47،198 

11.17% 

1448-

1444 

11،111 

411% 

19،178 

71.11% 

11،171 

11.11% 

48،114 

11.81% 

-1442 بنات

1448 

11،111 

411% 

11،111 

81.47% 

11،187 

74.11% 

11،491 

11.91% 

1448-

1444 

11،711 

411% 

11،919 

81.18% 

18،149 

71.97% 

11،189 

18.11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخريجين الحاصلين على شهادة  ،المرشحون ،عدد المتعلمين

وسنة  7991-7991مقارنة بين معطيات سنة–بجروت

 حسب الجنس. 7991-7999

 

-7991بين سنة 

وسنة  7991

7991-7999 

ازداد عدد األوالد 

الخريجين 

الحاصلين على 

 -شهادة بجروت ب

بالمقابل  ،999

هناك ازدياد في 

 -عدد البنات ب

 بنت. 0922

 

المواضيع  –عنوان األعمدة 

التي يتداولها الجدول:اثنين 

من المعايير: الجنس وسنة 

 التعليم.

 

2 

تشرح  –عنوان الجدول 

بالتفصيل عن البيانات في 

 الجدول. 

 األوالد المتعلمينعدد 

في صفوف الثاني 

عشر بين السنوات 

التعليمية المذكورة 

 أوالد. 257 -ارتفع ب

 

عدد البنات 

المتعلمات في 

صف الثاني 

ازداد في هذه 

 -وات بالسن

 بنت. 1441

 

-7991بين سنة 

وسنة  7991

7991-7999 

ازداد عدد األوالد 

 المرشحون

المتحان البجروت 

وفي  ،7172 -ب

نفس السنوات كان 

هناك ازدياد لعدد 

 .0290-البنات ب

 

 ،7999-7991وسنة  7991-7991في سنة االستنتاج:

في  ،لصالح البنات –ق بين االوالد وبين البنات ارتفع الفر

كلتا المجموعتين الحاصالت على شهادة بجروت 

عدد  ،بكلمات اخرى والمرشحات للحصول على الشهادة.

المرشحات والحاصالت على  ،اكبر من الطالبات المتعلمات

 شهادة بجروت.

 

1 
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 جدول -موضوع ب 0فعالية رقم . 4.2.0

 

 أمامكم نص يتضمن جاول.

 اقرأوا النص.. 4

 اقرأوا الجاول.. 1

 كملوا القطعة بمساعاة الجاول.ا. 1

 

 طائرة الركاب األحدث في العالم

فرع تخطيط  ،وزارة التربية ،وزارة التربية والتعليم الثقافة والرياضة ،)مأخوذ من "طائرة الركاب األحاث في العالم"

 وتطوير المنادهج الاراسية(

أقيم في فرنسا مراسم تاشين أضخم  2115في شهر كانون ثاني سنة 

. تحوي الطائرة الحايثة على 381طائرة إيرباص إيه  ،رة في العالمطائ

صالون  ،ومن ضمن الخامات الموجواة للركاب ،طبقتين للركاب

هذا الحجم تحتاج الى اعااا بكازينو وصالة رياضية. طائرة  ،للحالقة

اقالع ودهبوط طويلة وخاصة. من المفترض ان تكون  )مارج( مسارات

 .2110الستخاام في سنة دهذه الطائرة في حيز ا

والتي تعتبر المنافس األساسية لشركة إيرباص  ،شركة بوينج األمريكية

قررت شركة بوينج التخصص في تصنيع طائرات أصغر  ،االوروبية

التي يمكنها الطيران بشكل مباشر لعاة محطات باون الحاجة  ،حجما

 للتوق  والتزوا بالوقوا.

-777 -ينج عن طائرة من طراز اعلنت شركة بو 2115في شهر شباط 

200LR، مثل من  ،الذي يمكنه الطيران بشكل مباشر لمسافات طويلة

 لنان الى سياني في استراليا.
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 في الجدول الذي امامكم مقارنة بين طائرتين من الطراز الحديث:

عدد  
 المحركات

المسافة 
القصوى 
 للطيران

 [كم]

متوسط 
 السرعة

 [الساعة/كم]

ى العدد االقص
 للركاب

 الوزن
 [طن]

وسائل 
 الراحة

تكلفة شراء 
 الطائرة 

 [مليون دوالر]

 القياسات
 [االمتار]

إيرباص إيه 
381 

1 41،111  911  811 
 
 

  111 فوق المعال  111
 
 

المسافة بين 
 – الجناحين
79.8 
  71 –الطول

 –االرتفاع
11.4 

 بوينج
777-

200LR 

فة بين المسا  481 عااي  117 111  919  47،111 1
– الجناحين
11.9 
  11.7–الطول

–االرتفاع
48.1 
 

 

 التالي: اكمل . 0

مسافة  بوينج لطائرة. محركات 1 من المحركات ولطائرة اإليرباص 1 حسب الجاول لطائرة البوينج

 481 سعة الركاب لايها أكبر. تكلفة طائرة البوينج إيرباص -ـ قصوى للطيران أكبر بينما طائرة ال

 . مليون اوالر 111وتكلفة طائرة اإليرباص  مليون اوالر

 – االرتفاع. متر 71 – الطول. متر 79.8 – المسافة بين الجناحينقياسات طائرة اإليرباص دهي: 

 .متر 11.4

 – االرتفاع. متر 11.7 – الطول. متر 11.9 – المسافة بين الجناحين قياسات طائرة البوينج دهي:

 .متر 48.1

  919 ومتوسط السرعة لطائرة البوينج دهو:،  ساعة/كم  911 يرباص دهو:متوسط السرعة لطائرة اإل

 .ساعة/كم
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من شراء طائرة  ستثمارالفائاة ا عال" كان دهناك نقاش حول-في شركة الطيران االسرائيلية "إل. 1

 . 200LR-777 من طراز بوينج ،وحول االستثمار في طائرات اقل حجما ،381 - إيرباص إيه

ت من السلبيا 2و  جودهرية من المميزات ال 2اكتبوا  ،عال" في اتخاذ القرار-"إللمساعاة شركة 

 للطائرتين: يةرالجوده

 200LR-777بوينج 381إيرباص إيه  

فسيحة جاا وتقام خامات أكبر للركاب . 4 مميزات

 .)راحة(

 .المسافة القصوى للطيران أكبر. 4

 .أقل للشراءتكلفة . 1 .ممكن ان تحوي عاا أكبر من الركاب. 1

تحتاج الى مارج دهبوط واقالع طويل . 4 سلبيات

 .وخاص

 .أقل فسحة وتقام خامات أقل للركاب. 4

عاا المصابين  -في حالة وقوع حااثة . 1

 .يكون أكبر

 .عاا ركاب أقل. 1

 

 وا.عال"؟ علل-ي توصيتكم لشركة "إلما ده. ب

  توصية معللة تعتما على المعطيات.كل 

أو بوينج نسبة العتبارات تكلفة  ،إيرباص نسبة العتبارات خامات المسافرين –ال )على سبيل المث

 الشراء(.
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 جدول -موضوع ب 2فعالية رقم  .4.2.3

 

 أمامكم قطعة معلوماتية

 .اقرأوا المعلومات. 4

 جاول مقارنة لتعبئة المعطيات التي تظهر في القطعة المعلوماتية.  أعا. 1

 .أعط عنوان للجاول. 1

 شرائها؟" عال-ائرات تقترحون على شركة "إلأي من الط،حسب معطيات الجاول الذي حصلتم عليه. 1

قا وصل الى اشاه لتسويق طائراتهم  ،إيرباص وبوينج ،التنافس بين الشركات المصنعة للطائراتان 

 ن الطائرات:لذلك قامت كل شركة المزايا التي تتمتع بها كل م ،وعرضها على الزبائن عال"-لشركة "إل

مقعا. في جناح رجال االعمال أربعة مقاعا بشكل 411 – 411 تحتوي طائرات اإليرباص على

. في طائرتنا دهناك نتص مع ممر واحا في المعرضي وفي جناح السائحين ستة مقاعا بشكل عرضي 

 .ميل 1111 –ميل 1911 المسافة القصوى للطيران. IAEأوCFMمحرك 

الصغيرة  بناء على النماذج القايمةتم تصميمها  ، 811 – 717 و 717-711التي من طرازطائرات ال

 المسافرين مجال الطيران وراحةكانت في  ،ساساألبلطائراتنا  التحسينات التكنولوجيةان  .معروفةال

مقعا. في جناح رجال االعمال أربعة مقاعا  489-418 تحتوي طائرتنا على.21 -تتالءم مع القرن الل

في طائرتنا  .نتص جناح السائحين ستة مقاعا بشكل عرضي مع ممر واحا في الم بشكل عرضي وفي

 .ميل 1111 –ميل 1911 والمسافة القصوى للطيران دهي ،CFMالمحرك دهو 

 مجموع المقاعد نوع الطائرة
عدد المقاعد في 

 جناح رجال االعمال

عدد المقاعد في جناح 

 السائحين
 معدل الطيران المحرك

بشكل عرضي مع ممر  1 بشكل عرضي 1 411-411 إيرباص

 واحا في المنتص .

CFMأوIAE 1911 – 1111 ميل. 

بشكل عرضي مع ممر  1 بشكل عرضي 1 489-418 بوينج

 .واحا في المنتص 

CFM 1911 – 1111 ميل. 

 

 مقارنة بين طائرة اإليرباص وبين طائرة البوينج.: عنوان. 1

 ،اعا أكبر وفي طائرة اإليرباص نوعان من المحركاتفي طائرة البوينج عاا المق حسب الجاول:. 1

عال" فحص ما دهو االدهم بالنسبة -سأقترح على شركة "إل ،بالمقابل نوع واحا في طائرة البوينج. لذلك

 لها: عاا الركاب أو عاا المحركات وبذلك ستتخذ الشركة القرار المناسب لها لشراء الطائرات.
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 لجدو – موضوعب 3فعالية رقم . 4.2.2

 

فرع  ،وزارة التربية ،وزارة التربية والتعليم الثقافة والرياضة ،السكوتر الكهربائي الجايا" –مأخوذ من: " السيجواي)

 تخطيط وتطوير المنادهج الاراسية( 

 

 السكوتر الكهربائي الجديد –السيجواي

دهو سكوتر كهربائي من طراز جايا وسعره نسبيا (segway) السيجواي

من قبل الجمهور العام. ان السرعة القصوى للسيجواي دهي  -مكل  لالقتناء 

كغم. يتحرك السيجواي بوساطة  31ساعة ووزنه يصل الى  /كم  21

 بطاريات قابلة للشحن.

يتكون الجهاز من لوح موصل بعجلتين بحيث يق  عليه الراكب ويمسك 

ك او لتغيير السرعة نحر ،بمقبض يشبه مقوا الاراجة. لتغيير اتجاه الحركة

 المقبض قليال باالتجاه الذي نرياه وعنادها السيجواي يوجه نفسه.

 كي  يعمل ذلك؟ عنا الترنح بالجسا فان مركز الثقل في الجهاز يتغير.

 )االنسان والسيجواي(:

 

دهو الذي يحاا باي سرعة يتحرك  –لألمام او الى الوراء  مركز الثقل تحايا عن طريق مقدار التغيير

 تزااا سرعة السيجواي. ،التغيير الى االمام اكبر السيجواي. كلما كان

دهو الذي يحاا ألي اتجاه  –عن طريق تحايا مركز الثقل الى اليمين او الى اليسار  اتجاه السيجواي

 يتحرك السيجواي.
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 :0سؤال رقم 

 

. م() انظر الرس EحتىA –سيسلك خالا الطريق من  ،قرر خالا الذدهاب الى سامر راكبا على السيجواي

 -وبعادها سيكمل مباشرة حتى النقطة C -سيتجه يمينا وصوال الى النقطة B -عنا وصوله الى النقطة  

D،  دهناك عليه ان يخف  من سرعته حتى الوقو  التام في النقطة- E. 

 المسار الذي سيتبعه خالا ليصل الى سامر راكبا السيجواي رسم توضيحي:

 

 

 

اشيروا في الجاول الى أي اتجاه على خالا ان يقوم  خالا. امامكم جاول يص  النقاط سيمر منها

 الى اليمين أو الى اليسار(. ،الوراء ،بتحريك جسمه ) الى االمام 

 اتجاه تحريك الجسم اجزاء المسار

 الى االمام B -حتى  A - من

 الى اليمين C - حتى B - من

 الى االمام D - حتى C - من

 الى الوراء E - حتى D - من

 

 

 

 

 

 

 

A 

E 

B 

D 

C 
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 :2سؤال رقم 

 

لمى تسكن في مركز الماينة وترغب في زيارة صايقتها  التي تبعا عنها عاة كيلومترات عن بيتها. 

أمامكم جاول الذي يحوي على وسائل النقل في الماينة. الوسائل مرتبة حسب التكلفة من األقل تكلفة 

وسيلة تم تسجيل السرعة المتوسطة )مشيا على األقاام( الى األغلى )بواسطة السيارة(. بجانب كل 

 الساعة(. /بالكيلومترات في الساعة )كم 

 

 وسائل النقل
 /كم   -السرعة 

 الساعة
 تستغرق من الزمن

 1 1 مشي

 1 41 الاراجة

 1 9 السيجواي

 1 11 الباص

 4 11 السيارة

 

الزمن  ،تاحة للمىوسائل النقل الماألزمنة التي تستغرقها كل واحاة من رتبوا وسائل النقل حسب  . أ

 (.5( واالكثر استغراقا للوقت )1األقصر )

ألي من وسائل النقل التي تظهر في الجاول أفضلية على السيجواي للسفر من ناحية التكلفة  . ب

 ومن ناحية استغراق الوقت؟
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 :3سؤال رقم 

لجسم للوصول الى سرعة بالتحليالت التي نجريها لحركة األجسام نهتم في الماة الزمنية التي يستغرقها ا

معينة. اذا كان الجسم يصل لسرعة عالية في ماة زمنية قصيرة نقول بأن تسارع الجسم )معال تغير 

الحصان واالنسان الراكب على  ،أمامكم جاول الذي تشمل عاة حقائق لحركة الفها السرعة( عالي.

 السيجواي.

س عدة الثواني ويتحركون في نفس افترضوا ان جميعهم يصلون الى السرعة )القصوى( خالل نف

 ظروف المسار.

 

 الجسم المتحرك
السرعة القصوى  

 الساعة( /) كم 

المدة الزمنية التي يستطيع فيها التحرك 

 بالسرعة القصوى

 بضع ثواني 411 الفها

 عاة ساعات 11 الحصان

 عاة ساعات 11 راكبا للسيجواي انسان

 

 لة التالية:تمعنوا في المعطيات وأجيبوا على االسئ

 أي من األجسام يقطع أطول مسافة لماة ساعة واحاة؟ عللوا. . أ

المسافة  تتعلق بالسرعة والزمن. بالرغم من ان الفها سريع جاا ولكن ذلك لبضع . الحصان

وال يستطيع المواصلة بفنس السرعة لماة زمنية أكبر. سرعة الحصان دهي ضعفي  ،ثواني فقط

 ة أطول في ساعة واحاة.سرعة السيجواي لذلك سيقطع مساف

 أي من األجسام دهو األقل تسارعا؟ عللوا. . ب

يصل الى السرعة األقل عن وذلك ألنه بنفس الماة الزمنية )ثواني(  ،للسيجواي التسارع األقل

 باقي األجسام.

من خالل دهذه المعطيات فقط دهل من الممكن ان نحاا ما دهي المسافة القصوى التي يستطيع كل . ج

 للوا.جسم قطعها؟ ع

ال نستطيع ان نحاا المسافة القصوى وذلك الن المسافة تتعلق بعاملي الزمن والسرعة. في دهذه 

 الحالة معطى فقط السرعات اما األزمنة الاقيقة فهي غير معطاه.
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 :4سؤال رقم 

 

 بالشكل التالي: العبارات من ةصن  ما دهو ماى موافقتك لكل واحا. عباراتأمامك ستة 

 

 أوافق بكل تأكيا -1     اوافق -1    موافق بارجة قليلة -1      اتاال أوافق بت -4

في  ،أنا على استعااا بأن يسير راكبي السيجواي على الرصي . أ

 .الوقت الذي أمشي عليه

4 1 1 1 

 1 1 1 4 السيجواي يظل مجرا "لعبة" محببة لاى الشباب.. ب

م توصيله مقبول صر  اموال اضافية في تطوير جهاز يتمن ال. ج

حتى  ،من تحميل حمولة السيجواي راكب للسيجواي والذي يمكن

 وان كان ذلك سيرفع من سعر السيجواي.

4 1 1 1 

يجب سن قوانين تحاا االماكن المسموح والممنوع فيها استخاام . ا

 السيجواي.

4 1 1 1 

استعمال السيجواي سيجعل االنسان مالال اكثر وبذلك سيتخلى . ه

 عن المشي.

4 1 1 1 

يستحسن تخفيض سعر السيجواي لتشجيع الناس على استعماله . و

 وبذلك نقلل من استعمال الوقوا وتلويث البيئة.

4 1 1 1 
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 الرسم البياني. 4.4

 الرسم البياني دهو أااة مساعاة التي تمكن من عرض  المعطيات بطريقة توضح النتائج بصورة بصرية.

 ممتعة اكثر للنظر وسهلة للفهم. ،اكثر عرض من دهذا النوع قابلة لالستيعاب

 

 رسم اعمدة بيانية. 4

من خالل رسم االعماة البيانية ممكن رؤية تقسيم المعطيات لموضوع واحا او اكثر. في حالة وجوا اكثر 

ولكن من الممكن ايضا المقارنة بين المواضيع. على  ،من موضوع يمكن اراسة كل موضوع على حاة

 او اراسة موضوع معين في سنين مختلفة. ،بين نوعين من السكانمقارنة  ،سبيل المثال

ليس لكل نقطة على الرسم البياني دهناك نتيجة  –دهذا النوع من الرسوم البيانية يص  نتائج بشكل منفرا 

 .لكن ذلك لكل عاموا ،واضحة ومعرفة

 في كل رسم بياني دهناك محورين:

 .X -أفقي الذي يمثل محور  محور

 Y. -الذي يمثل محور محور عامواي 
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 اقسام الرسم البياني

 

 

 رسم بياني خطي. 3

دهذا النوع من الرسوم البيانية يظهر العالقة بين متغيرين اثنين حيث من خالله ممكن رؤية ميول تنازلية 

 أو ميول تصاعاية وتخمين التكملة.

 

 دهناك نوعان من الرسوم البيانية الخطية

نقطة على الرسم  لكل - رسم بياني خطي متواصل. أ

 Y-وقيمة ل X -البياني دهناك قيمة ل

في حالة عام  رسم بياني خطي غير متواصل:. ب

الرسم البياني يكون  ،المعطيات في كل لحظة تغير

 في متواصل وممن ان نحوله الى رسم أعماة بيانية.
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 رسم بياني دائري .2

تشكل يعرض قيم للبيانات التي دهي جزء من بيانات الكاملة )معا 

111.)% 

كل جزء بشكل منفرا ممكن  ،المتغيرات نفسها دهي متغيرات  منفصلة

التعر  عليه عن طريق قراءة المفتاح الذي يفسر ماذا يمثل كل جزء 

 في الاائرة حسب األلوان.

 كل التصنيفات.من القراءة األولى نستطيع فهم  ،بهذه الطريقة

ض المعطيات بشكل باإلضافة لذلك فان الرسم البياني الاائري يعر

 واضحة ومثيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 بيانيةرسوم  – موضوعب 0فعالية رقم  .4.4.0

أمامكم جاول يحوي نتائج االستطالع الذي اجرته وزارة التربية والتعليم حول عااات استهالك 

 المشروبات الكحولية لاى الطالب.

 النسبة نوع المشروب 

 %42 نبيذ 0

 %41 بيرة 3

 %22 فودكا 2

 %05 كونياك 4

 %01 عرق 5

 

 رسم أعماة بيانية. أي نوع من الرسوم البيانية يالئم حسب رأيكم لوص  المعطيات في الجاول؟ (4

في رسم االعماة البيانية من الممكن رؤية توزيع المعطيات لموضوع واحا:  وّضحوا رأيكم. (1

 مختلفة.لمشروبات العااات استهالك المشروبات الكحولية بين الطالب مقارنة بين أنواع ا

 عااات استهالك المشروبات الكحولية بين الطالب. أعطوا عنوان مالئم للرسم البياني. (1

ممكن توزيع "قش")شفاطة  مالحظة:ارسموا رسم بياني مالئم للمعطيات التي في الجاول.* (1

شرب( على الطالب يتم قصها بشكل طولي وحسب المعطيات في الجاول تكون وحاة القياس 

 . ملم 4=  4%
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 رسوم بيانية –موضوع ب 2فعالية رقم  .4.4.3

 :تمعنوا في الرسم البياني التالي واجيبوا على األسئلة

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 رسم بياني "اائري". أي نوع من الرسوم البيانية في دهذه الفعالية؟ .4

 .الشباب عاا ساعات مشادهاة التلفاز في أيام األسبوع لاى ما دهو موضوع الرسم البياني؟ .1

الرسم البياني بالمفتاح توضيح حول المعطيات الموجواة يظهر  الى ماذا يشير المفتاح؟ ،اشرح .1

 اللون المالئم.ب

ساعات واكثر في أيام األسبوع؟  5ما دهي النسبة المئوية للشباب الذين يشادهاون التلفاز  .1

11.1% 

 ساعات. 1 – 1 من  الشباب؟ %41.81ما دهو عاا الساعات في األسبوع التي يشادهادها .1

  %48.1 ساعات؟ 1 – 1ما دهي النسبة المئوية بين الشباب التي تشادها التلفاز  .1

 %1.7ما دهي النسبة المئوية بين الشباب التي تشادها التلفاز ساعة واحاة كل يوم؟  .7

مثل الذين ال يشادهاون التلفاز بالمرة وآخرون غيردهم.  ،"آخر" تشمل ايضا أجوبة مختلفة -فئة ال .8

 %1.1"آخر" من بين الشباب؟  -نسبة المئوية التي تضمها فئة الما دهي ال

+  48.1) %17.1ساعات باليوم؟  3يشادهاون التلفاز أكثر من  ما دهي نسبة الشباب الذين .9

41.81  +11.11) 

 _______________ما دهو عاا الساعات التي تشادهاون فيها التلفاز في ايام األسبوع  .41

 ____________ تالئم عاا ساعات مشادهاتكم للتلفاز؟ أي من الفئات في الرسم البياني .44
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 رسوم بيانية –موضوع ب 3فعالية رقم  .4.4.2

 

 الحياة في بركة األسماك

فرع تخطيط وتطوير  ،وزارة التربية ،وزارة التربية والتعليم الثقافة والرياضة ،)مأخوذ من: "الحياة في بركة األسماك"

 (تعليميةالمنادهج ال

 

ومألت البركة بمياه  ،جارانه غطيت بالباطون ،تم حفر بئر :ينةزلل بركة بنيتسة في باحة المار

 وثالثة أنواع من اسماك الزينة. ،الصنبور. تم ضع نباتات مائية بااخلها

تفتح فهما. مع ارتفاع ارجة حرارة و اءسطح المتعلو األسماك الى  الحارةالحظ الطالب انه في األيام 

ألن تركيز األوكسجين  ات )يشمل األوكسجين(. تعلوا األسماك الى سطح الماءالمياه يقل ذوبان الغاز

 أعلى نسبة للطبقات األكثر عمقا.

لذلك قرر الطالب متابعة حاالت البركة. في احاى أيام الشتاء الباراة ااخل الطالب اجهزة استشعار بين 

 ب في مياه البركة طوال ساعات اليوم.وقاموا بقياس التركيز النسبي لألوكسجين المذا ،النباتات المائية

 الرسم البياني الذي أمامكم يص  النتائج التي قامت أجهزة االستشعار بقياسها في البركة.

 (*ppmقياسالوحدة )في الماء طوال ساعات اليوم :تركيز األوكسجين المذاب 0رسم بياني رقم 
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 *ppm  =1وحاة لقياس التركيزات الصغيرة ) ،اجزاء في المليونppm أوكسجين يعني بانه مقابل كل مليون جزيء من الماء

 يوجا جزيء أوكسجين واحا(.

 

 تمعنوا في الرسم البياني الذي امامكم واجيبوا على األسئلة

 رسم بياني خطي.اي نوع من الرسوم البيانية موجوا في دهذه الفعالية؟  .4

الرسم البياني تركيز االوكسجين المذاب في الماء طوال  يعرضماذا يعرض الرسم البياني؟  .1

 (.ppm-ساعات اليوم )بوحاة القياس

 ساعات اليوم. Xيمثل محور  ؟ X–ماذا يمثل محور .1

 .ppmتركيز األوكسجين بوحاة القياس Yيمثل محور ؟ Y–ماذا يمثل محور .1

 . 44ppm القيمة القصوى دهي ما دهي القيمة القصوى؟ .1

 .1ppmالقيمة االانى دهي ؟ىما دهي القيمة األان .1

 عللوا اجابتكم: ،11:11 الساعة عناخمنوا كم سيكون تركيز األوكسجين المذاب  .7

 . 7ppm-9 يكون بين 29تركيز األوكسجين عنا الساعة 

المتغيران وبذلك ممكن من خالله ان نخمن الى  بينص  الصلة الرسم البياني الخطي ي التعليل:

 ،اخرى اذا كان تنازليا او تصاعايا. في الرسم البياني المعطىبكلمات  ،اي اتجاه سيكمل الخط

 وخالل الليل يستمر في النزول. ،التقريبب ppm 9دهو  22تركيز األوكسجين عنا الساعة 
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 جدول ورسم بياني - : نصوص غير كالمية موضوعباختبار 

 

 ________________ الصف:                ___________________ ة: /اسم الطالب 

 

والتي تفصل استهالك الكهرباء الشهري بالكيلوواط للساعة.  ،الكهرباء حسين كل شهرين فاتورة ستلمي

تفصيل االستهالك السنوي للكهرباء  ،مع انتهاء السنة يستلم حسين من البريا )باإلضافة لفاتورة الكهرباء(

 كما دهو مبين في الرسم البياني:

 

 :2112ك الكهرباء لحسين لسنة أمامك التفصيل السنوي الستهال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________ في أي شهر كان استهالك الكهرباء دهو االكبر؟. 4

 __________________في أي شهر كان استهالك الكهرباء دهو االقل؟. 1

__________  __________  __________  استهالك الكهرباء خالل الثالثة شهور. 1

كانت __________  __________  __________  الثالثة شهوروخالل  ،كانت األعلى

 األقل.
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 ؟__________ حاول ان تخمن ما دهي االسباب الستهالك الكهرباء العالي خالل الشهر. 1

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

أرسلت الشركة لحسين نشرة تشرح عن كيفية التوفير في  ،كجزء من برنامج التوفير لشركة الكهرباء

 كما يظهر في الجاول التالي: ،فصل الصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________   - ااالعلى ولألفرا التوفير____________  - لألفراا ،حسب الجاول. 1

 التوفير األقل.

 __________________.  يستنا متوسط الحساب على التسعيرة ل. 1

 __________. أي من الرموز ساعاك لمعرفة دهذا المعطى؟
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 :"األفراد" القصا من كلمة. 7

 فئة. أ 

 جماعة. ب 

 جماعة أغنياء. ج 

 مستهلكو الكهرباء. ا 

 

 وفير في الكهرباء؟كي  تعتقا انه من الممكن الت. 8

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 مخطط انسيابي للبيانات .4.5

 

ان المخطط االنسيابي دهو استراتيجية تعبر عن األفكار  المخطط االنسيابي يظهر الخطوات في مراحل.

ا صلة وتشير الى خطوات التفكير وخطوات العمل. بالمخطط يتم حذ  المعلومات التي ليس له ،بالرسوم

 المفادهيم واألفكار المهمة باألكثر.

 

 مميزات المخطط االنسيابي:

الكبيرة ويقوم بعرضها بشكل محاوا وسهل معلومات يقلل من مجموعة ال االنسيابي المخطط . أ

 للفهم والتفسير.

 كتابة وفهم النص بشكل ذات معنى أكثر. ،يتيح المخطط قراءة . ب

بشكل نصي الى معلومات معروضة بشكل بصري مما  يحول المخطط المعلومات المكتوبة . ت

 يسهل من تشفيردها وتذكردها.

االنسيابي مستوى تفصيل وادهمية المصطلحات بالمقارنة مع النص الذي غالبا ما  يظهر المخطط . ث

 مصطلحاته غامضة وخفية. تكون فيه العالقة بين

 

 ونها:دهناك عاة انواع من المخططات االنسيابية وفقا للعمليات التي يمثل

 

 خطي –تسلسلي مخطط انسيابي 

 جه القارئ او الكاتب من البااية وحتىويكون بينهم مراحل التي تو ،مخطط الذي يوضح البااية والنهاية

سلسلة من االحااث التاريخية  ،ممكن ان تكون االجراءات عبارة عن مراحل لتطبيق مهمة معينة النهاية.

 حل لقصة معينة.او حتى مرا ،التي أات الى نتيجة معينة

 

 

 

 النهاية البااية
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 مخطط انسيابي دائري

 ولكن مخطط اائري الذي يص  ،دهنا ال يوجا نقطة بااية او نهاية معرفة

 العملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 عام شيءخاص الى  شيءمن  –مخطط استقراء 
 

 

 

 

 

 
 

 خاص شيءعام الى  شيءمن  –استدالل مخطط 
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 ط انسيابيمخط – موضوعب 0فعالية رقم  .4.5.0

 

 مخزن كلمات للطالب من الممكن دمج ،حسب الحاجة للمعلم:

شادهاوا الفيايو واكملوا المخطط االنسيابي  موضوع: "اعااة تكرير المياه في الطبيعة".بأمامكم فيايو 

 التالي: )جاوا المصطلحات المركزية في كل مرحلة (.

 

 http://www.youtube.com/watch?v=wdmBvGP1RE8 -وصلة الفيديو

 

http://www.youtube.com/watch?v=wdmBvGP1RE8
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 مخطط انسيابي – موضوعب 3فعالية رقم  .4.5.3

فرع تخطيط  ،وزارة التربية ،وزارة التربية والتعليم الثقافة والرياضة ،)مأخوذ من: "التخصيب األنبوبي"

 .(وتطوير المنادهج التعليمية

 

 الممكن دمج مخزن كلمات للطالب من ،للمعلم: حسب الحاجة

 االنبوبي". لقيحموضوع: "التباقرأ القطة التالية  .1

 خارج الجسم". الذي يص  عملية التلقيح قم بإعااا مخطط .2

 

. قرر سادهر وحنين انه قا حان وقت 31 -سادهر وحنين متزوجون من عاة سنوات ودهم في جيل ال

 انجاب االطفال.

ظر لم ينجح. بعا ان قاموا بعاة فحوصات اقترح الطبيب المختص ولكن لسوء حظهم فان الحمل المنت

 والتي تعر  ايضا باسم "التلقيح االنبوبي". ،(IVF) على الزوجان حل التخصيب خارج الجسم

 شرح الطبيب للزوجين بان دهذا العالج يكون على عاة مراحل مهمة:

نضوج عاة بويضات في نفس الوقت تأخذ المرأة دهورمونات التي تؤاي الى  مرحلة االعداد الدوائي:

 بالمبيض.

يتم استخراج البويضات من المبيض ونقلها الى اوعية مخبرية التي تحفظ  مرحلة استخراج البويضات:

 في المختبر تحت ظرو  خاصة.

 . يتم اضافة حيوانات منوية من األب مرحلة التلقيح:

ضات التي تم تلقيحها قامت بعاة يتم الفحص من خالل المجهر أي من البوي مرحلة نقل األجنة:

 بعا ذلك يتم نقل عاة أجنة الى رحم األم الستكمال عملية التطور. ،انقسامات
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 ألنبوبي"مخطط انسيابي الذي يصف عملية "التلقيح ا
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 صطلحاتمخطط الم. 4.6

 

 ؟صطلحاتما هو مخطط الم

والذي   Joseph Novakين من قبلدهو أااة الذي تم تطويره في سنوات الثمان صطلحاتمخطط الم

 يجري استخاامه في جميع المجاالت.

 اااة رسومية لتمثيل المعرفة او اجراءات التعلم.* 

 مخطط الذي يتكون من مفادهيم في مجال معين.* 

 البيانات. من خالل المصطلحاتأااة لتشكيل روابط مهمة بين * 

 

 جيد؟ مخطط المصطلحاتلماذا استخدام 

شبكة من المصطلحات  –االنسان  اماغت تتبع نفس طريقة االاراك في مخطط المصطلحا •

 واألفكار وترابط بينهم.

 بلمحة واحاة ممكن الحصول على فكرة جياة عن النقاط االساسية. •

 يمكن رؤية نوعية الترابط بين المصطلحات والنقاط الرئيسية. •

 تطور نظرة اساسية وشاملة. •

وذلك ألنها تساعا على تحايا الفراغات  ،اا الماروسةتمكن من تطوير مستوى فهم شامل للمو •

 بالمعلومات والفهم.

 

 كيف يبدو مخطط المصطلحات؟

 معطاة القطعة:

اجهزة  علىايضا الجهاز العصبي يربط االنسان ويالئم بين أنظمة جسم االنسان. يشر  الجهاز العصبي 

الجهاز  ،لالإرااية مثل عمل القلبوايضا على اجهزة الجسم ا –العضالت  ،الجلا –الجسم االرااية 

 العين... ،االوعية الاموية ،الرئتين ،الهضمي
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 ممكن تقسيم الجهاز العصبي الى عدة أجهزة:

 التي تتكون من األامغة والنخاع الشوكي )النخاع العظمي(. –الجهاز العصبي المركزي . 4

كية التي المربوطة باألليا  الجهاز العصبي المحيطي التي تتكون من خاليا عصبية حسية وحر. 1

 العصبية.

 تكون من الجهازالجهاز يالجهاز العصبي الذاتي الذي يعّصب االعضاء الااخلية للجسم. دهذا ". 1

والجهاز  ،(cholinergicعمل من خالل الناقالت العصبية الكولينية )وّاي" الذي ي -ال" -العصبي ال

زة العصبية االارينيلية. ان تأثير كل واحا من دهذه األجهالعصبي "الوّاي" الذي يعمل من خالل الناقالت 

 العصبية دهو متناقض لآلخر....".

 

 كيف تظهر المعلومات في مخطط المصطلحات؟

 

من السهل أكثر للعين ان تستقبل المصطلحات والترابطات بينها. كما انه  ،من خالل هذا الشكل البياني

 من السهل اكثر كتابتها!
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 من مخطط المصطلحات:هناك عدة انواع 

 

تعرض المعلومات حسب ارجة األدهمية )المهم اكثر من فوق(.  -مخطط مصطلحات هرمي . 0

مرتبة  -دهي ثانوية  المعلومات المهمة والمركزية موجواة في رأس الصفحة والمعلومات الصاارة عنها

 حسب ارجة ادهميتها.

 

ه في المركز. بعا ذلك نشكل شبكة نأخذ موضوع مركزي واحا ونضع–مخطط مصطلحات عنكبوتي. 3

 من المصطلحات التي تصار عنه.
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 خطي. –يعرض المعلومات بشكل تسلسلي  –مخطط مصطلحات بهيئة المخطط االنسيابي. 1

 

 

 ولكن مع اضافة ،دهذا المخطط شبيه في شكل المخطط االنسيابي–مخطط مصطلحات منظومي . 4

input  و- .output 

 

 

 



82 
 

 لمصطلحات؟كيف نبني مخطط ل

 .قراءة سطحية – قراءة أولى .4

 قراءة شاملة وتأشير الى المصطلحات المهمة. – قراءة ثانية .1

 تحايا الموضوع المركزي. .1

 ترتيب المصطلحات الثانوية. .1

 . التي تبين الترابط بين المصطلحاتوكلمات وصلمن خالل اشارات  – الترابط بين المصطلحات .1

 

 ما هو المصطلح؟

 الذي يتعلق بفحوى ذات موضوع معين.المصطلح دهو تعبير 

 مخطط المصطلحات بموضوع السلم الوظيفي. مثال:

 

 انتبهوا للترابط بين المصطلحات *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االاارة

 طالب آباء معلمين سكرتارية

 رفتش -يوجه ال

 وتتحدث مع

 تشرف

 تشرف على وتتحدث مع

 يدرسون
 يهتمون

 ويشرفون

 على

 تقوم بجمع

  - األموال من

 تشارك

 في األمور

 -االدارية ل
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 موضوع: مخطط المصطلحاتبفعالية  .4.6.0

فرع تخطيط  ،ة التربيةوزار ،التربية والتعليم الثقافة والرياضة وزارة ،المياه" مأخوذ من "اعااة تكرير)

 .(وتطوير المنادهج التعليمية

 

 ممكن دمج مخزن كلمات للطالب. ،للمعلم: حسب الحاجة

 .قراءة سطحية–المياه  موضوع: اعااة تكريربقرا القطعة التالية ا. 4

 قراءة شاملة وأشر الى المصطلحات التي تعتقا بانها مهمة. –قراءة ثانيةقم بقراءة القطعة . 1

 لمصطلح المركزي.حاا ا. 1

 أكتب المصطلحات الثانوية ورتبها في مخطط للمصطلحات.. 1

 التي تبين الترابط المصطلحات. اشارات وكلمات ترابطية صل بين المصطلحات بواسطة. 1

 اعط عنوان للمخطط االنسيابي الذي اعااته.. 1

 

 اعادة تكرير المياه

وكتب عليها: "يتم ري الحاائق بمياه  الحاائق العامةالفتات في  تم تنصيب في البلاة التي يسكنها حسام

ممنوع الشرب!". الحظ حسام بان المياه التي تستعمل لري العشب صافية وعايمة  ،الصر  الصحي

شبيهة بمياه الشرب في البيت. سأل حسام أباه: "ما دهي مياه الصر  الصحي؟ ما دهو السبب  ،الرائحة

علينا ان نقوم بجولة في مجمع تنقية مياه  ،: "لكي نعر  ما دهيلمنع شرب دهذه المياه؟". فأجابه األب

 المجاري".

من بيوت  لمجاري تصال.عملية تطهير مياه المجاري -خالل الجولة حصل حسام واباه على تفسير ل

مصفاة لعزل  من دهناك يتم توجيهها بواسطة عن طريق أنابيب المجاري. مجمع التطهيرالبلاة الى 

مركبات . ساعات 1-1 - ماةبركة الترسبات ل يتم نقل المياه الى ثل الحجارة. من دهناكماألجسام الكبيرة 

يتم نقل السائل . الراسب الوحلي -تسمى دهذه الترسبات ب المواا العضوية الكثيفة تنزل الى قاع البركة.

ألحواض التهوية يضا  انواع بكتيريا . حوض التهوية الذي يحوي مركبات عضوية لم تترسب الى

تحت دهذه الظرو  يتسارع تطور  معينة ليتم مزجها باون توق  ليتغلغل الهواء الى ااخل المجاري.
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الموجواة ااخل المياه حيث تتحول الى مواا غير عضوية  المواا العضوية البكتيريا التي تقوم بتحليل

برك نقلها الى ساعة. ومن دهناك يتم  12تبقى المجاري مع البكتيريا في أحواض التهوية لماة  بسيطة.

في حين يتم تجميع السائل العلوي  ،اخرى والتي تترسب فيها البكتيريا مع بقايا المواا العضوية ترسبات

 .للريوالتي تستعمل  برك الصر  الصحي لااخل

 :عملية تطهير مياه المجاري

 

 

 يتم نقلها الى                                                           

 

 

 يتم توجيهها الى                                                        

 

 

 

  

 لمياهنقل ا                                                              

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

            

 مجاري

مجمع 

 التطهير

 

مصفاة لعزل االجسام 

 الكبيرة

الراسب 

 الوحلي
 بركة الترسبات

 نقل المياه الناتج
 يةحوض التهو

مركبات غير 

 عضوية بسيطة

 بركة الترسبات

 

 برك الصرف الصحي

 تحلل المواد العضوية

 تدفق

 نقل المياه

 ...استعمال ل

 الري
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 صور ورسوم توضيحية. 4.7

لصقل وتقريب المواضيع  ،توضيح ،يحي للنص دهو لوص الها  من اضافة صورة او رسم توض

 المكتوبة بالنص او لبلورة فكرة معينة.

علينا التمعن جياا من اجل الحصول على كافة المعلومات ذات  ،عناما نصاا  صورة او رسم توضيحي

 الصلة لفهم النص.

 

 صور ورسوم توضيحية :موضوعبفعالية . 4.7.0

فرع تخطيط  ،وزارة التربية ،وزارة التربية والتعليم الثقافة والرياضة ،"مأخوذ من "القوى والرافعات)

 .(وتطوير المنادهج التعليمية

 

 ""القوى - فعالية التي تناقش موضوع امامك للمعلم:

 

 يستحسن الشرح للطالب عن المصطلحات االساسية المطلوبة لفهم الموضوع. ،قبل الباء بالمهمة

القوى  googleواا االضافية التي ممكن ان تساعا في ذلك. )اكتب في باإلنترنت دهناك الكثير من الم

 .والرافعات(
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 القوى والرافعات

  

 وقص اعم أجسام، وافع رفع: مثل مختلفة، بأعمال يقوم لكي بسيطة آالت اإلنسان صنع القام منذ

 حتى نستعمل .فقط ضالتالع قوة بواسطة األعمال دهذه في يقوم أن اإلنسان يستطيع ال أحيانا  . أشياء

 البسيطة اآلالت إحاى. البسيطة اآلالت عمل مباائ نفس على عملها في تعتما وآالت أجهزة دهذا يومنا

 الذي القاسي السطح أو القضيب دهو منها األساسي الجزء. الرافعة كانت اإلنسان وجادها التي القايمة

 ذراع ذراعان: للرافعة يوجا(. المحور وأ االرتكاز نقطة تسمى) ثابتة نقطة حول يتحرك أن بإمكانه

 نقطة موقع في بعضها عن تختل  التي الرافعات من مختلفة أنواع دهناك .القوة الِحْمل وذراع

 قبل الثالث القرن في عاش الذي اليوناني أرخمياس دهو الرافعات استعمال وص  من أول. االرتكاز

مي جهاز أرخمياس بنى .الميالا  وكانت الرافعة، عمل مباأ على يعمل والذي" أرخمياس قاطع" ا س 

: قال جهازه استعماالت إلى أرخمياس تطرق عناما. شظايا إلى وتحويلها األعااء سفن تفجير وظيفته

  ".لكم الكرة األرضية سأرفع العالم وأنا ارتكاز في أي مكان في نقطة أعطوني"

  

 :0سؤال رقم 

 جهاز كل بجانب يوجا. قوة فيهما" نربح" بحيث الرافعة، مباأ على عملهما في يعتماان جهازان أمامكم

 تخطيطي لنوع الرافعة المالئم. رسم

 نقطة: اآلتية الرافعة أجزاء إلى( األسهم بواسطة) الجهاز على تشيروا لكي التخطيطي بالرسم استعينوا. أ

 الح ْمل. ذراع القوة، ذراع االرتكاز،

 .قوة ح ْمل، االرتكاز، نقطة: اآلتية لمصطلحاتا بواسطة جهاز كل عمل باختصار أشرحوا. ب
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 شرح كيفية عمل األرجوحة:

يقوم الولا األول بتفعيل ثقله من الجهة اليمنى )او األرجوحة.  في مركز محوراالرتكاز دهي النقطة 

 (.األذرع تتأرجحوبالمقابل يقوم الولا اآلخر بالتوازن بالقوى من الجهة األخرى ) ألرجوحةل اليسرى(
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 اليدوية: ةشرح كيفية عمل العرب

الثقل دهو الحمولة التي في العربة والقوة تشّغل بواسطة  ،نقطة االرتكاز دهي المحور في مركز العجلة

 االنسان الذي يرفع العربة.

 

 :2سؤال رقم 

 ةاألجهز أحا. الرافعة مباأ على تعمل كثيرة أجهزة للميالا األولى المائة في اإلسكناراني دهيرون أوجا

ة توجا اآلخر الطر  وفي عصفور طرفيه أحا في قضيبا   كان بنادها التي  تقوم مياه نافورة وبجانبها جرَّ

 وتصبح الجرة من الماء يخرج وعناما يرتفع، العصفور فإن بالماء الجرة تمتلئ عناما. الجرة بتعبئة

 ينزل. والعصفور ترتفع فإنها فارغة،

 يكون( القوة ذراع) االرتكاز نقطة من بالُبعد ُتشغل التي ةالقو ضرب حاصل فإن الرافعة، مباأ حسب

 طول في الِحْمل ضرب لحاصل مساو   ودهو الجهاز، توازن المقاار دهذا يحاا. الرافعة في ثابتا   مقدارا  

 .ذراعه

 من بضعفين أكبر الجرة كتلة أن علمت إذا متوازنا ، الجهاز يصبح لكي الفارغة الجرة نضع أن يجب أين

 عصفور؟ال كتلة
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 .المحور عن العصفور فيه يبعا الذي الب عا بنفس الفارغة الجرة نضع أن يجب . أ

 بالضبط. االرتكاز نقطة في الفارغة الجرة نضع أن يجب . ب

 المحور. وبين العصفور بين الموجوا الب عا منتص  في الفارغة الجرة نضع أن يجب . ت

 المحور. وبين صفورالع بين الموجوا الب عا ربع في الفارغة الجرة نضع أن يجب . ث

  

 

 

 

 

 

 :3سؤال رقم 

 صغيرة، قطع إلى ف ت ت الذي الزيتون صرلعملية ع غليظة خشبة القايمة الزيتون معصرة في يستعملون

 يقومون ثم الحائط، ااخل الغليظة الخشبة طرفي أحا يضعون كي  الحظوا (.الرسمة إلى أنظروا)

 الموجوا الثابت الطر  في موجواة االرتكاز قطةن. الثاني الطر  على حجارة بواسطة قوة بتشغيل

 الزيتون. تعصر التي الغليظة الخشبة يكون بضغط والعمل الحائط، ااخل

 

 ي مثل ( "ب"أو الرسمة  " أ "األول )الرسمة  السؤال في الموجواين الرسمين من تخطيطي رسم أي

  .اشرحوا الزيتون؟ معصرة في الرافعة عمل

 والقوة  واحا الحالة الن نقطة االرتكاز )االتصال في الحائط( موجواة في اتجاه مالئم لهذه "ب"الرسم 

 .االتجاه اآلخرب تعمل
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 :4سؤال رقم 

 سريعة بعمليات تقوم وأن عالية، ارتفاعات إلى ثقيلة أغراضا   ترفع أن تستطيع حايثة رافعات اليوم توجا

 ال عناما بسيطة رافعات يستعملون التخريبية تالعمليا في أو مثال ، األرضية كالهزة الطوارئ حاالت في

 في دهيلتون فناق في التخريبي الحااث وقع عناما فمثال   الحايثة، األجهزة الستعمال وقت أو امكانية تكون

 أشخاص ثالثة قام حيث مرَتَجلة، كرافعة استعمل قضيب بواسطة ولا أ نقذ ،1111   أكتوبر بشهر طابا

 ودهكذا .األنقاض تحت كان ولا فوق من كغم  111 إلى وزنه يصل ح ْمل علرف القضيب على قوة بتشغيل

 .الطفل حياة إنقاذ في الثالثة األشخاص نجح

 .إجاباتكم اشرحوا ثم القايمة، الرافعات مع مقارنة   الحايثة للرافعات واحاة وسيئة واحاة حسنة أذكروا

 

 :مقارنة بالقديمة أمثلة لحسنات الرافعات الحديثة

في العمل: بواسطة الرافعة يمكن بناء البنايات بسرعة اكبر مع الرافعات الحايثة مقارنة السرعة  . أ

 مع الرافعات القايمة.

امكانية التعامل مع أوزان أكبر والوصول الى ارتفاعات اكبر بواسطة الرافعات الحايثة التي  . ب

 تعمل عن طريق االلة وليس االنسان.

ان الرافعة الحايثة من الممكن يان يايردها انسان  غيل:شاستعمال اقل للطاقة البشرية بها  الت . ت

 .لرفع نفس الحمل طاقات بشرية أكثر تحتاج الى الرافعة القايمةبينما  واحا فقط

 

 أمثلة لسيئات الرافعات الحديثة مقارنة بالقديمة:

وقوا نا فقاان الوع لذلك فان تكلفة استعمالها دهي اكبر –الرافعات الحايثة بحاجة الى الوقوا  . أ

 .ال تعمل الرافعة

الرافعات الحايثة مقارنة بالقايمة فهي تعمل على التكنولوجيا المتطورة جاا ولذلك يجب صيانتها  . ب

 من قبل المختص الذي تكون اجرته مرتفعة.

 عامل الوقت: في حال وقوع كارثة فان نقل وتشغيل الرافعة الحايثة يستغرق وقتا اكثر. . ت

والذي يسبب في انبعاث  ،لرافعات الحايثة نعمل بواسطة الوقواان ا الضرر الذي يلحق البيئة: . ث

 مواا ضارة للبيئة عنا حرقه. كما ان الضجيج الصاار عن دهذه الرافعات يعا ضررا للبيئة.

 



91 
 

 انطباع الطالب – صفحة تقييم

 

المخطط  ،الرسم البياني ،في دهذا الفصل تعرفت على عاة انواع من النصوص الغير كالمية )جاول

 مخطط المصطلحات(. ،سيابياالن

 اآلن لكل أنواع النصوص الغير كالمية: لمستوى ااراكك بالمكان المالئم وفقا     X-ـ أشر ب. 4

مدرك بشكل جيد  نوع النص
 جدا  

 تاتا  غير مدرك ب مدرك بشكل قليل مدرك بشكل جيد 

     جاول

     رسم بياني

     رسم بياني

     مخطط مصطلحات

 

اكتب ما لم تكن  ،علم عن كل دهذه األنواع من النصوص قبل دهذه الاروس؟ اذا لم يكن كذلكدهل كنت ت. 1

 تعرفه من قبل.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 دهل كان من المهم تعلم دهذا الموضوع؟ علل. ،حسب رأيك. 1

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 ذا من المفضل تعلم دهذا الموضوع؟لما ،حسب رأيك. 1

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 كي ؟ ،نعم دهل تعتقا انك ستنفذ دهذا الموضوع في المستقبل؟ اذا. 1

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 !لتعاونكم شكراَ          
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 مقارنة. 1

 

 4 –عدد ساعات التعليم 

 

 فهدااأل. 5.0

 مركبات المعرفة والفروق بينها. فهمل. 4

 (الستنتاج أمر معين أمر آخر )تناظر. 1

 لتنظيم المعلومات.. 1

 للحصول على مصطلحات جاياة شمولية وفهمها.. 1

 في للمعلومات. للتحليل والتعر  على العالقات والروابط. 1

 

 مقدمة. 5.3

 ،وضع ،من االشياء الجاياة التي نواجهها: حاث عملية المقارنة دهي عملية طبيعية للعقل البشري. حيث

 بتم مقارنتها بأشياء معروفة. –ااعاء  ،فكرة

وتساعا في فك المستجا  ،معرفة جاياة لرصيا المعرفة السابقة ةفاضا مهارة المقارنة تساعانا في

الواقع بالمقارنات لكي نوضح  ناعمه ضموننستقطب فيه الم في الوقت الذي .والتعمق في فهم عالمنا

التي تتطلب في عملية المقارنة  "العالم"لاى  خاصةك ادهمية لدهنافي مجال المعرفة  بنا حيث ان المحيط

 ،بين اختبار ومراقبة ،مقارنات بين عالجات مختلفة مبنية على المقارنة. منه ان يستنتج وفق تجارب

  فرضية ونتيجة والخ... ،ومعرفة جاياة معرفة قايمة

في صحته وجواة  تعلقةالم قراراتللالمعرفة ايضا ان يأخذ بالمقارنات عنا اتخاذه مستهلك يتوجب على 

 .حياته بناء  على مقارنة وفهم الحقائق العلمية

تتاح امكانية مقارنة في نهاية المطا  الها  من وراء ذلك ان يتمكن الطالب من االستنتاج حيث 

 1مع وجود قواسم مشتركة بينهم. اتهذ طالما ذلك ضمن المجال ،او قانونان نيئآش ،ظادهرتان

                                                           
1

 http://www.mutav.org.il/info.php?id=63 ،المركز القطري لمعلمي ميطا  ميطا ،
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اسرائيل  ،اليهواية والنصرانية في مجال األايان ،مثال على ذلك: العربية والعبرية في مجال اللغات

 ومصر في مجال الاول.

 عنا المقارنات يجب االشارة الى التشابه واالختال  وذلك يكون من خالل المعايير.

 

كلمات شاملة ومشتركة الممكن ان يكون قول او سؤال. المعايير دهي  نقاط للمقارنة. المعيار من= المعيار

تكون كتابة المعايير بشكل عام بالعاموا األول من الجهة  لتفاصيل التي يتم مقارنتها للمشابهة واالختال .

 اليمنى.

 

 مواضيع المقارنة يتم ذكردها في القسم العلوي من العاموا. -مواضيع المقارنة في الجدول 

 ا الفصل سنتعلم مهارة المقارنة من خالل الجدول ومن خالل فقرة.في هذ

 

 مقارنة من خالل الجدول. 5.2

لقا تعرفت على الجاول في الفصل السابق. في دهذا الفصل ستتعلم المقارنة بين شيئين او أكثر من خالل 

عالية في موضوع كجزء من ف نشرح ذلك من خالل التمرين التالي: ،لكي نفهم ما دهي المقارنة الجاول.

بعا مراقبة الكالب والقطط وبعا ان  ،الكلب وبين القطة طلب من الطالب في الص  المقارنة بين ،العلوم

 الطالب المعلومات المتوفرة في االنترنت قاموا بتحضير الجاول التالي: أقر

 قطةال كلبال

 أرجل 1 أرجل 1

 فصيلة السنورّيات فصيلة الكلبّيات

 سنة 41-41يعيش بين  سنة 22يعيش حتى 

 كغم 7-1 يتعلق الوزن بنوع الكلب

 الثايات الثايات

 فراهمبيعيش  يعيش في مجموعات

مع بعض من  ،األلوان: بين االبيض واألسوا

 الرمااي والبني وما بين ذلك. ،اللون األحمر

بلون  ،األحمر ،األسوا –األلوان: اللون المسيطر 

 ،االزرق –قليلة  بلون القرفة. ألوان ،الشوكوالتة

 اللون الكهرماني. ،ليلكي ،اللون الكريما

فترة النزو الجنسي لاى الحيوان تمتا حتى ثمانية النزو الجنسي لاى الحيوان بين  تصل فترة
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 أيام أشهر 7-1 كل ،ثالثة أسابيع –أسبوعين 

تمتا فترة الحمل حوالي الشهرين )كلما كانت 

 الحمل( تطول فترة –الكلبة من فصيلة أكبر 

 يوم 11 -تمتا فترة الحمل حوالي ال

خمسة –فترة الرضاعة بين أسبوعين تمتا 

 أسابيع

 ثمانية أسابيع–فترة الرضاعة بين ستة اسابيع تمتا 

 

 اال انها ال تقارن بين الكالب والقطط. ،ان دهذا الجاول يقوم بجمع معلومات عن الكالب والقطط

ان نحضر جاول مقارنة بحيث نعّر  ما دهي الفئات التي سنقارن  علينا ،لكي نقارن بين الكالب والقطط

 على اساسها.

 

 يكون بهذا الشكل:عليه ان جدول المقارنة 

 القطط الكلب عيارالم

 أرجل 1 أرجل 1 عاا االرجل

 - )عائلة( الفصيلة

familia 

 فصيلة السنورّيات فصيلة الكلبّيات

 سنة 41-41بين  يعيش سنة 22يعيش حتى  المتوقع متوسط العمر

 كغم 7-1 يتعلق الوزن بنوع الكلب الوزن

  الصن  /الفصيلة 

classis 

 الثايات الثايات

 يعيش بمفراه يعيش في مجموعات نمط العيش

 ،األلوان: بين االبيض واألسوا اللون

 ،مع بعض من اللون األحمر

 الرمااي والبني وما بين ذلك.

 ،األسوا –األلوان: اللون المسيطر 

بلون القرفة.  ،بلون الشوكوالتة ،ألحمرا

 ،اللون الكريما ،االزرق –ألوان قليلة 

 اللون الكهرماني. ،ليلكي

 ،ثالثة أسابيع –بين أسبوعين  فترة النزو الجنسي

 أشهر 7-1 كل

 تمتا حتى ثمانية أيام فترة النزو الجنسي

 يوم 11 -تمتا فترة الحمل حوالي التمتا فترة الحمل حوالي  ماة الحمل
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ن الشهرين )كلما كانت الكلبة م

تطول فترة  –فصيلة أكبر 

 الحمل(

تمتا فترة الرضاعة بين  ماة الرضاعة

 خمسة أسابيع –أسبوعين 

 –تمتا فترة الرضاعة بين ستة اسابيع 

 ثمانية أسابيع

 

شير نمن المفضل اضافة عامواين آخران  ،والتشابه بين الكالب والقطط لكي نعر  ما دهو االختال 

 فيهم عناما تكون دهناك امور متشابهة وامور مختلفة:

 اختالف تشابه القطط الكالب المعيار

  + أرجل 1 أرجل 1 عاا األرجل

 -الفصيلة )عائلة( 

familia 

 +  فصيلة السنورّيات فصيلة الكلبّيات

متوسط 

 العمرالمتوقع

 +  سنة 41-41يعيش بين  سنة 22يعيش حتى 

 +  كغم 7-1 نوع الكلبيتعلق الوزن ب الوزن

  الصن   /الفصيلة 

classis 

  + لثايات الثايات

 +  يعيش بمفراه يعيش في مجموعات نمط العيش

األلوان: بين االبيض  اللون

مع بعض من  ،واألسوا

الرمااي  ،اللون األحمر

 والبني وما بين ذلك.

 –األلوان: اللون المسيطر 

بلون  ،األحمر ،األسوا

ون القرفة. بل ،الشوكوالتة

اللون  ،االزرق –ألوان قليلة 

اللون  ،ليلكي ،الكريما

 الكهرماني.

 + 

ثالثة  –بين أسبوعين  فترة النزو الجنسي

 أشهر 7-1 كل ،أسابيع

فترة النزو الجنسي تمتا 

 حتى ثمانية أيام

 + 

تمتا فترة الحمل حوالي  ماة الحمل

الشهرين )كلما كانت 

 -تمتا فترة الحمل حوالي ال

 يوم 11

+  
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 –الكلبة من فصيلة أكبر 

 فترة الحمل(تطول 

تمتا فترة الرضاعة بين  ماة الرضاعة

 خمسة أسابيع –أسبوعين 

تمتا فترة الرضاعة بين ستة 

 ثمانية أسابيع –اسابيع 

 + 

 

 هذا النوع من الجداول يبين للقارئ بنظرة واحدة االختالفات والتشابهات بين الكالب والقطط.

ر او باال من ذلك ممكن اضافة حيوان اخ ،الطبع اضافة معايير أخرى وتعايل المقارنة بينهممن الممكن ب

 لجاول المقارنة.
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 مقارنةال -موضوع ب 0فعالية رقم  .5.4

 من الاراجة الهوائية( ،السيجواي  -امامك صورتان )من اليمين 

 

 

 

 

 

 

 لمقارنة بينها في الجاول التالي:بمعايير وقم با فكر ،جياا في الصورتين تمعن

 اختالف تشابه الدراجة الهوائية السيجواي المعيار

 +  أسوا وأزرق أسوا اللون

  + 1 1 عاا العجالت

  + يوجا يوجا مقوا

 +  يوجا ال يوجا كرسي

 +  يوجا ال يوجا اواسة

 +  يوجا ال يوجا سلسلة

وضعية الجسم 

 الركوب اثناء

 +  جلوس وقو 

تحريكها يتم 

 بواسطة

 +  األقام الكهرباء
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 فقرةمقارنة من خالل . 5.5

نحاا معلومات  ،االمر يشبه جاول المقارنة حيث نقوم بتحايا المعايير للمقارنة ،عنا كتابة فقرة مقارنة

حول االمور المتشابهة والمختلفة وبعادها نستنتج بناء  على معطيات السؤال. )من المفضل تجهيز جاول 

 اة قبل كتابة فقرة المقارنة(.مسوّ 

 

 لفقرة المقارنة المبنى التالي:

 

 عرض موضوع المقارنة والها  منها. من الممكن ان نشير الى المعايير للمقارنة.  -افتتاحية

معلومات حول التشابه واالختال  حسب المعايير التي قمنا باختياردها. ممكن فعل ذلك في  -جسم الفقرة

 ثالث طرق مقارنة:

 

 قابلبالمو عرض موضوعفي كل جملة بالفقرة يظهر معيار حيث يكون فيه  –رتيب المعاييرت . أ

 اخر. موضوع

فقرتان: الفقرة األولى تص  الموضوع األول والفقرة الثانية تص   في النص –المواضيع . ب

 االختال   الموجوا بين الموضوع االول والموضوع الثاني.

ي الفقرة االولى نذكر التشابه وفي الفقرة الثانية في النص فقرتان. ف –التشابه واالختالف . ج

 االختال .

 

 نختار االمور التي  سنشاا عليها والمغزى من ذلك. علينا ان ،الطريقة التي سنستعملهالكي نختار 

في المقارنة بين الاول يفضل اختيار مقارنة بناء  على المعايير حيث ان كل معيار دهو  ،مثال على ذلك

المقارنة بين الشجرة والشجيرة يفضل اختيار مقارنة مبنية على المواضيع واألشياء وذلك ذات ادهمية. في 

 المقارنة بين األخوة تكون بناء  على التشابه واالختال . من تفصيل المعايير.أدهم الموضوع  تفصيلالن 

 عبارات داللية: عنا كتابتنا لمبنى المقارنة نستعمل

 تماما مثل... شبيها  ب... ،كما... ،مثل... ،على غرار...: التشابهاذا ارانا ان نشير الى 

مقارنة    ،الفرق بين... ،من ناحية أخرى... ،باال  من... ،على عكس...:االختالفاذا ارانا ان نشير الى 

 ب...
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؟  يعرض االستنتاجات المستخلصة من المقارنة. ما الذي تعلمناه من المقارنة التي قمنا بها – ملخص

 ا  المقارنة في الفهم والتعر  على المواضيع التي تمت مقارنتها. دهل يمكن ان نستنتج بناء كي  سادهمت

 ؟ على المقارنة

المقارنة بين... وبين... تال على  ،للتلخيصمثل:  ،نستخام عبارات االلية للملخصايضا عنا كتابتنا 

 الختال  الجودهري بين...ا ولكن ،في الختام يمكن االستنتاج أن دهناك تشابه كبير بين... ،ان...

 

 

 نعود الى المقارنة التي قمنا بها في القسم السابق من الفصل ونجهز فقرة مقارنة:

 

 النص يقوم بالمقارنة بين نوعين من الحيوانات.

 ،سنة 22متوسط العمر لاى الكلب قا يصل الى  ،الكلب ينتمي الى فصيلة الكلبّيات

لونه بين اللون األبيض واألسوا مع  ،مجموعات يعيش في ،الوزن يتعلق في نوع الكلب

لنزو الجنسي من فترة ا قا تصلالبني وما بين ذلك.  ،الرمااي ،القليل من اللون األحمر

اما ماة الرضاعة من اسبوعين الى  ،أسابيع( 2-0اسبوعين وحتى ثالثة اسابيع )كل 

 خمسة اسابيع.

 15-11متوسط العمر لاى القطط  ،سنورّياتبالمقابل فان القطط تنتمي الى فصيلة ال

 –المسيطر لايها  وناللويكون  ،تعيش القطط بمفرادها ،كغم 2-5وقا يصل وزنه  ،سنة

لون  ،االزرق –اما االلوان االقل شيوعا   ،لون القرفة ،لون الشوكوالتة ،األحمر ،األسوا

أما  ،ية أيامقا تصل فترة النزو الجنسي الى ثمان اللون الكهرماني. ،الليلكي ،الكريما

 أسابيع. 8-0الرضاعة تكون 

وتمتا فترة الحمل  االثنان ينتميان لفصيلة الثايات ،الكالب والقطط لايها أربعة أرجل

 حتى شهرين.

للتلخيص يمكن االستنتاج انه بالرغم ان الكالب والقطط تنتمي الى نفس الفصيلة اال ان 

 دهناك اختال  كبير بينهما.

 

المبنى دهو عبارة عن فقرتان. في الفقرة االولى قمنا  – االختالف والتشابهريقة دهذه المقارنة مبنية بط

 بتفصيل التشابه وفي الفقرة الثانية االختال  بين الكالب والقطط.

 

 

 بااية

مبنى 

 الفقرة

 ملخص
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 مقارنةال -موضوع ب 2فعالية رقم  .5.6

 امامك جاول مقارنة الذي يص  منطقتان في اولة اسرائيل: النقب والجليل االعلى.

 اول بأعماة التشابه واالختال .أكمل الج .4

 أكتب فقرة مقارنة التي تص  الجاول. .1

 اشر الى طريقة المقارنة التي اخترتها. .1

 

 االختالف التشابه الجليل األعلى النقب المعيار

 +  شمال اسرائيل جنوب اسرائيل المنطقة الجغرافية

 +  ساحلي رطب صحراوي نوعية المناخ

 +  ملم في السنة. 011أكثر من  ملم في السنة. 211ى كحا أقص متوسط كمية األمطار

 +  ²كم 4111 ²كم 41،111 المساحة

بني  ،صحراوية ذات لون رمااي نباتات االقليم

 وأخضر بادهت.

 +  غابت متوسطية

استخراج  ،مصانع إلعااا الفوسفات االقتصاد

كميات قليلة  ،كميات قليلة من النحاس

 من الغاز الطبيعي.

صناعات  ،عةزرا ،سياحة

 بتكنولوجيا متطورة.

 + 

باألساس  ،مهاجرين جاا ،متنوع: باو السكان

اقتصااي  سكان اصحاب اخل

 منخفض

 ،اروز ،عرب ،متنوع: يهوا

 مسيحيين. ،شركس

+  

 

تقع النقب في القسم الجنوبي من  الجاول بالمقارنة بين منطقة النقب ومنطقة الجليل األعلى في اولة اسرائيل.

اسرائيل. المناخ في النقب دهو صحراوي  ائيل بينما منطقة الجليل األعلى يقع في القسم الشمالي من اولةاولة اسر

وفي المقابل المناخ في الجليل األعلى دهو ساحلي رطب. يصل متوسط كمية األمطار في السنة في منطقة النقب 

نوعية النباتات االقليم في منطقة النقب  انملم. 011بينما في الجليل األعلى قا يصل الى اكثر من  ملم 211الى 

غابات  وبالمقابل نوعية النباتات في الجليل األعلى دهي ،بنية واخضر بادهت ،دهي صحراوية ذات الوان رمااية

استخراج النحاس واستخراج كميات قليلة من  ،متوسطية. يعتما االقتصاا في النقب على مصانع اعااا الفوسفات

الزراعة والصناعات ذات  ،فا  لمنطقة الجليل األعلى حيث يرتكز االقتصاا على السياحةالغاز الطبيعي وذلك خال

 النقب والجليل األعلى السكان متنوعون. –ن كال المنطقتاالتكنولوجيا المتطورة. في 

اال انه في كال  ،كبير بين منطقة النقب ومنطقة الجليل األعلى للتلخيص يمكن االستنتاج ان دهناك اختال 

في كل جملة بمبنى الفقرة تم ذكر معيار معين –بحسب المعايير –طريقة المقارنة نطقتان السكان متنوعون.الم

 وفيه مقارنة الموضوع مقابل اآلخر.
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 المقارنة -موضوع ب 3فعالية رقم  .5.7

 

 المجموعة الشمسية: اثنين من الكواكب السيارة اللذان ينتميان الى عناثنان فيايودهات أمامك 

 http://www.youtube.com/watch?v=TjJZr5g1nUs كوكب السيار عطارا:ال. 4

 http://www.youtube.com/watch?v=KLCuQ7WRiNcfufc الكوكب السيار نبتون:. 1

 

 عليك ان تشاهد كل فيديو مرتان.

 أثناء المشادهاة حاول ان تجا معايير للمقارنة بين الكوكبان. . أ

 لتي اوجاتها.أكمل الجاول التالي وفقا  للمعايير ا . ب

 

 االختالف التشابه كوكب نبتون كوكب عطارد المعيار

   ازرق اصفر ،بني اللون

الكوكب األصغر  الحجم

في المجموعة 

 الشمسية.

من  رابعالكوكب ال

بين الكواكب 

العمالقة في 

المجموعة 

 الشمسية.

  

   كم 18،111 كم 1111 القطر

موقعه نسبة 

 للشمس

   االبعا االقرب

    مليون كم 11 عن الشمسالبعا 

حول  ة كاملةورا

 كلالشمس 

   سنة 411 يوم 88

ة اورانه حول ما

 محوره

   ساعة 41 يوم 19
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 أمامك اثنتان من القطع المعلوماتية عن الكواكب السيارة: عطارد ونبتون.

 اقرأ القطعتان وأكمل المعطيات الناقصة في الجدول.

 

 نبتون السيار بوكالك     عطارد السيار كوكبال 

 

 

 

 

 

 

 

. يبعا كوكب نبتون عن الشمس نبتون دهو الكوكب السيار الرابع في المجموعة الشمسية من حيث الحجم

مما يعني انه منذ  ،سنة لكي ياور حولها مرة واحاة 105والذي يستغرق  مليار كم 9.5 -حوالي ال

  !اكتشا  نبتون لم يتم حتى اورة واحاة

الذي تحيط به غيوم تتأل  أساسا  من غاز  ،أزرق اللون ومتجما مثل أورانوس سيارنبتون دهو كوكب 

 على قمره ترايتون تصلفي حين ارجة  -111الميثان. تصل ارجة الحرارة على سطح الكوكب الى 

 !)ترايتون دهو أكبر قمر للكوكب نبتون( ارجة مئوية -230الى 

 كون سببها ارجات الحرارة الااخلية للكوكب.على كوكب نبتون دهناك عواص  عنيفة والتي ممكن ان ي

والتي تتكون من  ،ساعة والتي يطلق عليها اسم "الاراجة" 10تحيط كوكب نبتون غيمة بيضاء كل 

  شظايا متجماة لغاز الميثان.

 -فوق ال  -دهل تعلم؟ انه على سطح كوكب نبتون تهب العواص  االقوى في المجموعة الشمسية 

 الساعة!! /كم  1،111

 اإلله الروماني للبحر )نبتون(.يعوا اسم نبتون الى 
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كوكب عطارا دهو الكوكب األقرب  ،صلب( كوكب عطارا دهو كوكب صخري )القسم العلوي منه دهو

مليون كم بالتقريب. ال يوجا أقمار لكوكب عطارا. الغال  الجوي لكوكب عطارا دهو  58 –الى الشمس 

من الجاير بالذكر ان الغال  الجوي  ،ر باون غال  جوياقيق جاا  حتى انه في بعض األحيان يعتب

للكوكب ال يحميه من الكويكبات الصغيرة التي نصل اليه بكثرة مما تؤاي الى وجوا الكثير من 

الغال  الجوي دهو ايضا احاى االسباب لعام كونه الكوكب السّيار األكثر حرا في المجموعة  وي .االتج

 –لفروقات األكبر في ارجات الحرارة في المجموعة الشمسية كوكب عطارا دهو صاحب ا ،الشمسية

ألشعة الشمس التي ال باإلضافة يعوا ذلك كون ظادهرة االحتباس الحراري للكوكب دهي األكثر انخفاضا 

 121ارجة مئوية خالل اليوم الى  931مما يؤاي الى دهبوط ارجات الحرارة من  تكاا تبقى في مجاله

مركبة الفضاء األمريكية  ،تم اطالق مركبتين فضائيتين الى كوكب عطارا ل!ارجة مئوية وقت حلول اللي

 رحلة تم اطالقها الى الكوكب. بأخطرواالخرى "ماسنجر" التي عرفت  ،"11 -مارينر " غير المأدهولة

 االختالف التشابه كوكب نبتون كوكب عطارد المعيار

 +  أزرق أصفر ،بني اللون

األصغر في المجموعة  الحجم

 الشمسية.

الكوكب الرابع في المجموعة 

 الشمسية من حيث الحجم.

 + 

 +  كم 18،111 كم 1111 القطر

 +  األبعا األقرب مكانه من الشمس

 +  ر كممليا 1.1 مليون كم 11 البعا عن الشمس

اورة كاملة حول 

 الشمس كل

 +  سنة 411 يوم 88

ماة اورانه حول 

 محوره

 +  ساعة 41 يوم 19

ارجة   111 -خالل اليوم  ارجات الحرارة

 مئوية.

– 471 – خالل الليل

 ارجة مئوية

 +  ارجة مئوية.   -111

 +  شظايا متجماة من غاز الميثان صخري التركيب

 

 تص  الجاول.أكتب فقرة مقارنة التي  . ج

 اذكر ما دهي طريقة المقارنة التي اخترتها. . ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B1_10
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B1_10
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 الجاول يقارن بين اثنين من الكواكب السيارة: نبتون وعطارا.

وعة كم ودهو الكوكب األصغر في المجم 5111قطره  ،لونه بني أصفر -الكوكب السيار عطارا  

يوم ليكمل  88لكوكب يستغرق ا. مليون كم عن الشمس مما يجعله األقرب 95الشمسية والذي يبعا 

يوم. تتراوح ارجات الحرارة على الكوكب  54اورانه حول الشمس وتستغرق ماة اورانه حول محوره 

ارجة مئوية حالل الليل. ام تركيب الكوكب فهو صخري. بالمقارنة معه  121حالل اليوم الى  931بين 

ن حيث الحجم بالمجموعة ودهو الكوكب الرابع م ،كم 18،111قطره  ،فان كوكب نبتون لونه أزرق

سنه  105مليار كم(. يستغرق كوكب نبتون لياور حول الشمس  9.5الشمسية واالكثر بعاا عنها )

 ارجة مئوية -111ساعة. تصل ارجات الحرارة على الكوكب  10وتستغرق ماة اورانه حول محوره 

 ويكون ويتركب من شظايا متجماة من غاز الميثان.

 بير بين كوكب عطارا وكوكب نبتون.دهناك اختال  ك ،للتلخيص

 

 فقرة واحاة تص  االختال  بين الكوكبين. –التشابه واالختالف –طريقة المقارنة 
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 مراحل العمل مع النص. 1

 

 6 – عدد ساعات التعليم

 

 الهدف. 6.0

 .الحصول على كل المعلومات  ذات الصلة لفهم الموضوع

 

 مقدمة. 6.3

 نتعامل مع نصوص مختلفة ومتنوعة.خالل سنوات التعليم 

 ،لغرض فهم النصوص القراءة منالمهارات االساسية والمتقامة عاا من  القراءة الناجعة على تستنا

 ما يتعلق  فيها. وكتابة ،هاتحليل

علينا ان نتعر  على مراحل العمل مع النص  ،لكي نفهم النص ونحصل على المعلومات الوثيقة بالنص

 والعمل وفق ذلك:

 النص:  بطاقةالستخالص المعلومات االولية من النص حسب الرموز من خالل  - بطاقةال تحديد

 الوسائل البصرية في النص. ،الزمن الذي كتب فيه النص ،مكان النشر ،المتلقي ،المرسل ،لعنوانا

 ،ةالتي من الممكن ان تسهل علينا فهمه. )كلمات مشاا–التعامل مع الرموز الغير كالمية في النص

 رسوم بيانية والخ...(. ،مخططات ،جااول ،صور

 ،االشارة الى الكلمات الغير معروفة. االشارة بخط تحت الجمل المهمة:قراءة النص وفهمه من خالل

 .تحايا موضوع كل فقرة
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 مراحل العمل مع النصوص. 6.2

 

 للنص بطاقة تعريف. 6.2.0

ة النص التي تشمل عاة بطاقوجب علينا تحايا لكي نتمكن من الحصول على معلومات اولية عن النص يت

 .مركبات

 

 :عنوان النص* 

 ايصال المعلومات او االشارة الى األمور الهامة في القطعة.. أ

 استنكاري سؤال بالغي او ،سؤال يثير الفضول ،تحفيز القارئ على القراءة. )استخاام اللغات العامية. ب

 اللعب بالكلمات والخ(. ، اقتباس ،

 .لقارئ ان يتكهن من خالل عنوان النص وان يخمن ما دهو الموضوع الذي يطرحه النصعلى ا

 من دهو كاتب النص؟ – المرسل *

اال  ،لمن تم اعااا النص؟ من غير الممكن ان نتعر  بشكل قطعي على المخاطب في النص – المتلقي* 

فمن  ،ل مأخوذة من مجلة للشبابانه يمكننا ان نتوقع من خالل الناشر والعنوان. على سبيل المثال: مقا

 المنطق ان يكون ما دهو مكتوب موجه للشباب.

 مجلة؟ موقع على االنترنت؟ ابن تم نشر النص؟ الصحيفة؟ – الناشر *

 متى كتب النص؟ – التاريخ* 

 

 التعامل مع الرموز الغير كالمية. 6.2.3

 ،صور ،رأ ونفهم ذلك )كلمات مشااةالنصوص الغير كالمية من الممكن ان تسهل علينا فهمه. عينا ان نق

 رسوم بيانية والخ...(. ،مخططات ،جااول
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 عملية قراءة النص. 6.2.2

 علينا ان نقرأ النص بالشكل التالي:

 قراءة واسعة للنص. .4

 :الوسائل المختلفة لفهم النصو ، االشارة الى الكلمات الغير معروفة .1

من بين عاة معاني في القاموس. )استعمال  للسياق اختيار المعنى المالئم–بمساعاة القاموس . أ

 القاموس يتطلب معرفة الجذر للكلمة وامالءدها(.

ذلك يتطلب قراءة و محتوى الشيء المكتوب يساعا في فهم الكلمة المبهمة–من خالل السياق . ب

ما قبل وما بعا دهذه الكلمة. نستطيع تخمين معنى الكلمة المبهمة من خالل السياق وباقي 

بعا ذلك نتأكا ان  ،الكلمة المبهمة بشكل منفرا ونالئمها مع الجملة رجمنت لجملة.الكلمات في ا

 ما ترجمناه مفهوم  ومنطقي للجملة.

نخمن المعنى حسب كلمات أخرى على نفس الوزن. –)نفس الوزن( جذر ومصار الكلمة . ت

 الكلمات في العربية من الممكن ان تكون مكتوبة على الوزن مع كلمات اخرى.

 االحر  لجذر الكلمة ومجموعة الكلمات التي تنتمي لها.–القواعا رموز في . ث

 االشارة الى الكلمات الهامة بعالمة ما. .1

بالقراءة الواسعة من المفضل ان نحاا موضوع كل فقرة بشكل –تحديد الموضوع لكل فقرة .1

ان  الحل والخ... )كتابة العنو ،الحبكة ،منفصل ونسب عنوان لها. على سبيل المثال: المقامة

 يكون بجانب الفقرة(.
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 مع النص مراحل العمل –0رقم فعالية . 6.2.4

 ،المعلم العزيز

ة /استشر ماير ان الفعالية التي تتعلق بموضوع "الوسائل الوقائية" غير موجواة في كراسة الطالب.

 مشر  التربية وقرروا حول استخاام القطعة. /التربية

 

 ____________________ ة:/اسم الطالب

 يحسيم". يوت  مين ،"ياحاا موضوع: "الوسائل الوقائية". المقال مأخوذ من موقع:بأمامك مقال 

 ة النص.اقرأ العنوان وحاا بطاق. 4

 اقرأ المقال.. 1

 الغير معروفة. أشر الى الكلمات. 1

 مة.اأشر بخط تحت الجمل اله. 1

 حاا الموضوع لكل فقرة.. 1

 بين الوسائل الوقائية االساسية في النص. جدول للمقارنةجهز  ،طعةبعا ان قرات وتعرفت على الق. 1

 ما دهو االستنتاج الذي يمكن ان نستنتجه منها؟ ،بعا قيامك بالمقارنة بين وسائل الوقاية. 7

 وسائل الوقاية

 يحسيم"( يوت  مين ،"ياحا مأخوذ من موقع:)

 

 ،الشباب دهو أمر ضروري جاا للطرفين ان استعمال وسائل الوقاية في "العالقات الغير شرعية" بين

ألن استخاام  ،وجوا رضا تام واقتناع ألدهمية ذلكل اجةحبفيجب ان يعي كال الطرفين ان دهذا الوقاية 

بحيث يعكس ماى النضج والمسؤولية لاى الطرفين.  ،وايجابيوسائل الوقاية المالئمة دهو أمر دهام 

نا  منهم انهم على قار كافي من الذكاء وبأنهم "غير قابلين الشباب الذين ال يأبهون لهذه الوقاية الهامة ظ

مما يؤاي الى نتائج غير  ،لإلصابة بمرض ما ..." يتصرفون بعام مسؤولية وذلك يعرض حياتهم للخطر

متوقعة  مثل الحمل او تناقل األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي ويشمل ذلك مرض 

 اإلياز.
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 التي علينا استعمالها؟ سائل الوقايةوما هي 

 

كما  ،دهو الوسيلة األكثر أمانا  لمنع االصابة باألمراض المنقولة جنسيا او العازل الذكري الواقي الذكري

يوريثان او  -البولي ،مصنعة من مااة األتكس دهو عبارة عن مااة مطاطية انه على كفيل في منع الحمل.

 رقيق جاا، وقابل للتماا. ،شفا   ،سطواني ناعم الملمسالواقي الذكري له شكل ا ،مااة بيولوجية أخرى

 لاى المرأة.الى العضو التناسلي  السائل المنوي يقوم دهذا العازل بمنع الذكر من إنزال

يستخام الواقي الذكري ايضا للحماية من البكتيريا والفيروسات ويحمي الطرفين من االصابة بأمراض 

لمن أمانا الفطريات واالياز. يعا الواقي الذكري الوسيلة األكثر  ،الهربس ،السيالن ،لسفلسمثل مرض ا

فحص للتأكا من عام الللذان لم يجريا يقوم بالعالقات الجنسية الغير شرعية والغير ثابتة او للطرفين ا

باإلياز )دهذا الفحص دهو الوسيلة الوحياة التي تضمن للطرفين انهم غير مصابين بمرض االصابة 

وال يحتاج الى فحص او وصفة طبيب. يوجا في جميع  ،استعمال الواقي دهو امر بسيط وسهل االياز(.

عنا  .ويحتاج الى مساحة صغيرة غير مكل لذا فان شراءه يعا سهل وثمنه  ،الصياليات واقي ذكري

استعمال الواقي يجب قراءة الكتيبات التوضيحية  المارجة في عبوات الواقي الذكري لمعرفة كيفية 

 استعمالها والتذكر اائما انه يجب استعمال واقي جايا لكل عالقة جنسية.

 

 الواقي الذكري: مزايا

 . من الحاالت%97-%88 -مانع للحمل بنسبة  -

 يمنع االصابة باألمراض المنتقلة عن طريق االتصال الجنسي. -

 سهل االستعمال وال يحتاج الى وصفة طبيب او فحص. -

 .رخيص الثمن -

 : سلبيات الواقي الذكري

 %41-%1نسبة الفشل في منع الحمل دهي -

 ال يناسب األشخاص الذي يعانون من حساسية المطاط. -

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A


111 
 

حيث تم تصميم دهذه  ،مانعة للحمل كبسوالتفيه يمكن استعمال للوقاية من الحمل الغير مرغوب 

المرأة تناول كبسولة وعلى كبسولة  21على  العبوةالكبسوالت لمنع الحمل الغير مرغوب فيه. تحتوي 

فعلى الفتاة التي اختارت  وبالتالي ،تناولها كل يوم بانتظام اذا تمكل يوم. دهذه الكبسوالت تكون فعالة فقط 

عنا انتهاء  تناول الكبسولة كل يوم. الكبسوالت ان تكون على قار كافي من المسؤولية فيتناول دهذه 

أيام  2 -بحيث خالل ال ،أيام قبل الباء بعبوة جاياة 2العبوة على المرأة ان توق  دهذه الكبسوالت لماة 

ت موجواة بروتينا ودهي عبارة عن تحتوي دهذه الكبسوالت على دهورمونات يأتي موعا الاورة الشهرية.

دهذه الهورمونات تمنع وقوع الحمل.  ،ودهي المسؤولة عن األااء الوظيفي للجهاز التناسلي في الجسم

شراء دهذه الكبسوالت يشترط  وصفة طبية من الطبيب النسائي. دهذه الكبسوالت ال تقي من االصابة 

عالقة طويلة وآمنة باألمراض التي تنتقل عبر االتصال الجنسي فلذلك يجب استخاامها فقط كجزء من 

اتباع طرق مثل طريقة "األيام اآلمنة" ال تعتبر وسائل وقاية وال يمكن االعتماا  - انتبهوا بين الطرفين.

طريقة األيام اآلمنة المقصوا ب عليها لمنع وقوع حمل غير مرغوب فيه او منع انتقال االمراض الجنسية.

بعا االباضة. حيث تكون المرأة في دهذه األيام في قمة او  ،او قبل ،دهي االمتناع عن ممارسة الجنس اثناء

 واحتمال وقوع الحمل يكون بنسبة عالية. ،الجادهزية لإلخصاب

 

 للنص: تعريف ةبطاق

 ."وسائل الوقاية" –العنوان 

 الشباب - المخاطب

 .مينيوتفيحسيم" ،موقع: "ياحا –الناشر 
 

 :مواضيع الفقرات

 .مقامة -

 .يامزاشرح و–الواقي الذكري  -

 .تعليمات الستخاام الواقي الذكري -

 .ستخاام الواقي الذكريمزايا ا -

 .سلبيات استخاام الواقي الذكري -

 .شرح -الكبسولة  -

 .استخاام الكبسوالت مزايا -

 .سلبيات استخاام الكبسوالت -
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 :جدول مقارنة

 سلبيات مزايا وسائل الوقاية

 مساحة كبيرة.ثمنه رخيص وال يحتاج الى  - الواقي الذكري

من  97% حتى 88% -يمنع الحمل بنسبة -

 . الحاالت

يمنع االصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق  -

 االتصال الجنسي.

سهل االستعمال وال يحتاج الى وصفة طبية او  -

 فحص طبي.

 .رخيص الثمن -

 

 حتى 1% نسبة الفشل في منع الحمل دهي -

%41 . 

ون من غير مناسب لألشخاص الذين يعان -

 حساسية للمطاط.

 

  الكبسولة

 

 .تحتوي على دهورمونات -

يمكن شرائها فقط مع وصفة طبية من قبل  -

 .الطبيب النسائي

ال تمنع االصابة باألمراض التي تنتقل عن  -

 .طريق االتصال الجنسي

 

 يمكن ان نستنتج ان الوسيلة الوقائية األنسب للشباب دهو الواقي الذكري. ،وفقا للجاول
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 صوصمراحل العمل مع الن – 2فعالية رقم . 6.2.5

وزارة  ،في الحياة اليومية"  CO 1 -"الثلج الجا " و "غاز ال ،)مأخوذ من "الحفارين عطشى للمياه "

 فرع تخطيط وتطوير المنادهج الاراسية(. ،وزارة التربية ،التربية والتعليم الثقافة والرياضة

 

 للتدريس. مهمة واحدةجال علوم الحياة والكيمياء. يمكنك اختيار للمعلم: أمامك ثالث مهام في م

 في جميع المهام عليك العمل وفقا للتعليمات المكتوبة في القطعة االولى.

 

قبل تدريس الموضوع عليك فهم المصطلحات ذات الصلة في تعليمه بوساطة المعلومات واسعة النطاق 

 الموجودة على االنترنت.

 

 :طالبتعليمات العمل لل

 اقرا القطعة التالية.. 4

 .للنص تعري  ةاعط بطاق. 1

 .أشر الى الجمل الهامة. 1

 .أشر الى الكلمات الغير معروفة. 1

 .تطرق الى الرموز الغير كالمية في النص. 1

 .صيغة األمرو ااوات االستفهامأحط باائرة حول . 1
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 "الحفارين عطشى للمياه". 0

 

 شى للمياه""الحفارين عط–العنوان 

حفارين؟ مياه؟. العنوان يحفز القارئ على القراءة:  –ترمز الى امور دهامة في القطعة  /توفر المعلومات 

 لماذا الحفارين عطشى؟ ما الذي حاث؟

 

 :النص

على طول  الى الخروج للقيام بالحفريات األثرية في العطلة الصيفية علم اآلثاريستعا وفا من طلبة 

الذي يباأ منذ ساعات  ،تتطلب عملية الحفر جها باني شاق في النقب. 0رع رقم لشا المسار المخطط

 الصباح الباكر وتستمر حتى ساعات الغروب.

ليقوموا العاملون او يستريحون تحت الظل  يتريثعنا الظهيرة تكون ارجات الحرارة مرتفعة لذى 

 بأعمال اسهل مثل ملئ بعض االوراق وعرض ما تم استخراجه.

قام بجمع  ،لذلك.يحاول قار االمكان للتعامل مع مشاكل المناخ ،السيا سامح ،عن الوفا المسؤول

 .المعلومات عن تأثير الظرو  الصحراوية على جسم االنسان

 

التطرق الى الرموز الغير كالمية في 

 النص

 رسم أعمدة بيانية. 0

 ؟ عن ماذا تتحاث–رسمقراءة عنوان ال* 

النسان للشرب كمية المياه التي يحتاجها ا

في اليوم حسب مختل  األنشطة وارجات 

 الحرارة.

 -قراءة عناوين المحاور للرسم البياني.* 

 (.لتر) كمية المياه –Yمحور

 ارجات الحرارة المحيطة. –Xمحور
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حسب العنوان نفهم ان الرسم البياني الذي امامنا يعرض كمية المياه التي تخرج  رسم بياني اائري:. 1

 .عند االستراحة تحت الظل ،االنسان البالغ في اليوم من جسم

 

 :0سؤال رقم 

 . الرسم البياني الذي أمامكم يعرض جزء من المعطيات التي جمعها السيا سامح

 

ما دهي كمية المياه األانى المطلوبة في  .0C11 شخص قام بنشاط مردهق تحت ارجة حرارة . أ

 ص؟لكي ال يختل توازن الماء عنا دهذا الشخ ،اليوم
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 كيف نحل هذا السؤال؟

 المفتاح(. ،المحاور ،فهم الرسم البياني )العنوان 

 فحص ارتفاع  ،تحايا ارجة الحرارة في المحور األفقي ،قراءة الرسم البياني )المفتاح

 ايجاا الكمية المياه في المحور العامواي(. ،العاموا

يه ان يشرب على األقل عل. ºC11شخص يقوم بنشاط باني مردهق تحت ارجة حرارة :االجابة . أ

 في اليوم لكي  ال يختل توازن الماء لايه. ليتر من الماء 8

ليتر من  5وتبين ان انه تبقى لكل حّفار فقط   0C11في احاى األيام تم كانت ارجة الحرارة . ب

 ألي نوع من النشاط على السيا سامح ان يوجه الحفارين في دهذا اليوم؟ وضحوا. المياه للشرب.

 

 

 ذا السؤال؟كيف نحل ه

 .(0 -وال 9 -ليتر على المحور الذي يص  كمية المياه )في ما بين ال 1 -نحاا مكان ال. 4

 قراءة الرسم البياني:. 1

 (العاموا الغامق. )ºC11 تحت ارجة الحرارة ما خط للعاموا المالئم -     

 عمل مردهق. –مفتاح: العاموا الغامق  -     

 ليتر من مياه 5وعناما يتبقى لكل حفار فقط  ºC11 يه ارجة الحرارةفي اليوم الذي تكون ف :االجابة

 الشرب ينصح القيام بعمل معتال.

اوصى السيا سامح الحفارين ان يأخذوا استراحة  0C11في اليوم التي تكون فيه ارجة الحرارة . ج

 طوال اليوم. تساعاوا بالمعطيات لكي توضحوا لماذا.

 

 كيف نحل هذا السؤال؟

مع ارتفاع ارجات الحرارة يستوجب شرب . ºC41 البياني يوجد معطيات لدرجة الحرارة في الرسم

 كميات أكبر من المياه وذلك ينطبق ايضا عنا القيام باي نوع من االنشطة المختلفة.

 كمية المياه المطلوبة للحفاظ على ºC11عنا القيام بعمل مردهق تحت ارجة حرارة أعلى من  االجابة:

ليتر. في دهذه الحالة دهناك خطر االخالل بتوازن المياه في  12مياه في الجسم دهي أكثر من توازن سليم لل

 .بالراحةالجسم ولذلك يوصى 
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 :2سؤال رقم 

قام السيا سامح ايضا بجمع معلومات عن الطرق المختلفة لخروج الماء من جسم االنسان. المعطيات 

 موجواة في الرسم البياني التالي:

 

ميلليلتر ماء. ما دهي كمية المياه التي يجب عليه ان يشربها  251تحوي على  ما شخصل كمية الطعام

 ؟ وضحوا.في جسمه لكي يحافظ على توازن سليم للمياه

 

 كيف نحل هذا السؤال؟

عنا االستراحة تحت  ،يص  الرسم البياني كمية المياه التي تخرج من جسم االنسان البالغ في اليوم. 4

 لمياه التي تخرج من جسم االنسان المذكور اعاله )حسب الرسم البياني(:الظل. مجموع كمية ا

 

التي يجب على الشخص المذكور اعاله ان يشربها ليحافظ على توازن سليم للمياه في  كمية المياه. 1

 جسمه:

 

 ميليلتر( في 1211ليتر من الماء ) 1.2ن ان يشرب على األقل في حالة الراحة على االنسا :االجابة.1

ميليلتر من الماء  251ميليلتر من الماء في اليوم. من الطعام الذي يأكله يسترجع  2951يخسر اليوم.

ميليلتر أخرى. كون االنسان بشكل عام ال  1211ولكي يحافظ على توازن سليم للمياه عليه ان يشرب 

 ليتر ماء في اليوم. 0.1على األقل قيل انه  ،ل اليوميتواجا بظرو  راحة ك

 ميليلتر 1111  – ميليلتر 711=  ميليلتر 0711

 (تنفس) ميليلتر 111( + تعرق) ميليلتر 111( + بول) ميليلتر 4111+ )براز( ميليلتر  411=   ميليلتر 3451
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 :3سؤال رقم 

 اشيرو الى الخيار المناسب بجانب كل واحا من األقوال التالية: . أ

 

 غير صحيح صحيح االقوال

الجسم يقوم  –شرب الماء بافراط ممكن ان يؤاي الى السمنة .4

 بتحويل الماء الى ادهون.

 + 

ل عليه ان يشرب الكثير من السوائل االنسان الذي يعاني من اسها.1

 لكي ال يختل توازن المياه في جسمه.

+  

المزارع الذي يعمل في الحقل بيوم حارعليه ان يشرب كمية مياه .1

أكبر من االنسان الذي يعمل في نفس اليوم في غرفة مغلقة مع تواجا 

 مكي .

+  

ا التعرق من الجيا ان نكثر من أكل الفواكه والخضار الطازجة عن. 1

 الشايا.

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 الثلج الجاف. 3

خصائص المواا  –ت الخصائص والعمليا ،الهيكل -تتعلق دهذه المهمة في موضوع: المواا للمعلم!

يفضل ان تاّرس المبنى الجزيئي  ،مها في الص يفي حالة انك اخترت دهذه المهمة لتعل واستعماالتها.

 للمااة.

 وصالت حول الموضوع:

 الثالث للمااةالتراكمية بموضوع: الحاالت  فيايو. 4

http://www.youtube.com/watch?v=DWg9k5RqUyM&feature=player_embedded#! 

 (:power pointمل  مل  شريحة العرض ). 1

http://portal.herzliya.k12.il/sites/sciens_7/helkikim/DocLib4/Forms/DispForm.aspx?ID=1 

 

 ثلج جافال

 قامت لذا الجليا، دهذا تسويق في الزيااة ( 4917 سنة) الجا  الجليا لصناعة األمريكية الشركة أراات

 :االَتي اإلعالن بنشر

  ! افالج الجليد استعمال إمكانية فافحص التبريد، في مشاكل لديك كانت إذا

 .كبيرا   استثمارا   لك فسيوفر

 

"الجليا الجا " دهو الحالة الصلبة لثاني أكسيا الكربون )الموجوا في حالة غازية في  وصف المنتوج:

جميع المشروبات الغازية(، فهو يشبه جليا الماء لكنه أكثر برواة، يتحول الجليا الجا  إلى غاز في 

 جاا . دهذا الغاز أثقل من الهواء. تقريبا  بوتيرة بطيئة  80oC-ارجة حرارة 

 

ال يؤاي إلى سيالن، البخار الذي ينتج منه دهو غاز جا  غير خطر، يساعا الجليا أيضا   ج:ومزايا المنت

على منع تالشي المواا بسرعة عنا إرسالها في البريا السريع أو في صناايق ورقية تستعمل لمرة واحاة 

 ا ال يتضرر الغرض الذي نرسله في البريا.التي ال يوجا فيها ماء وال رطوبة، لذ

 

http://www.youtube.com/watch?v=DWg9k5RqUyM&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=DWg9k5RqUyM&feature=player_embedded#!


119 
 

 ماذا سنوفر نتيجة الستعمال الجليد الجاف؟

 كمية البوظة المغلفة جياا  بواسطة الجليا الجا ، ستزن ربع وزنها في طرق التبريا العااية. – الوزن

 يوجا توفير بتآكل صناايق التبريا ووسائل النقل بسبب عام وجوا رطوبة. -التآكل

 

التغلي  والرزم الخفي  المستعمل لمرة واحاة، سيوفر مشاكل، مثل: الضياع،  - كاليف النقلتوفير ت

 التخزين، وتجميع الصناايق الفارغة.

لتر  21كغم جليا جا  فوق كرتونة بوظة تحتوي على  2فمثال  عناما نضع كيسا  من ورق يحتوي على 

 ساعة. 18من البوظة، فإن البوظة تبقى صلبة لماة زمنية أكثر من 

يحافظ الجليا الجا  على ارجة حرارة منخفضة لماة زمنية طويلة. فإذا وضعنا جلياا   -مدة االستخدام

تقريبا  كل  %10جافا  في صناوق مغلق ومعزول جياا  عن المحيط، فإن الجليا سيفقا من وزنه بنسبة 

 ساعة. 29

 

 :0سؤال رقم 

لمواا الغذائية واألاوية التي ت نقل من مكان إلى مكان ي ستخام الجليا الجا  بشكل شائع للحفاظ على ا

ْزَوا )صناوق خاص لحفظ الطعام واألاوية(. دهذا االستعمال مقبول كثيرا  بالرغم من أن  بواسطة الم 

يستعملون الجليا الجا  لنقل  –بالرغم من ذلك  –الجليا الجا  أغلى بكثير من الجليا العااي.  لماذا 

 أشيروا بصحيح أو غير صحيح بجانب كل جملة: األغراض المختلفة ؟

 غير صحيح/صحيح الجليا الجا  ي برا إلى ارجات حرارة منخفضة جاا . . أ

 غير صحيح/صحيح الجليا الجا  يحافظ على البرواة لماة زمنية قصيرة. . ب

 غير صحيح /صحيح              الجليا الجا  ال يبلّل المزوا. . ج

 غير صحيح /صحيح .بالغذاء واألاويةج رطوبة قا تضر الجليا العااي ي نت . ا
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 :2سؤال رقم 

قرر جمال أن يقام في حفلة نهاية السنة الاراسية عرضا  سحريا ،  فأخذ علبة بالستيك صغيرة ت ستخام 

قطعة جليا جا  وأغلقها جياا ،   -اون أن يرى التالميذ –لتخزين فيلم التصوير، ثم أاخل إلى العلبة 

ط الطاولة، ثم وعا أصاقاءه بأنه سيفتحها بواسطة كلمات سحرية غريبة، اون ووضع العلبة المغلقة وس

 أمتار تقريبا . 3أن يلمسها،  فقام بتقايم كلماته السحرية الغريبة، وفجأة  طار غطاء العلبة الرتفاع 

 

 ما دهو السر السحري الذي استعمله جمال؟ اشرحوا إجاباتكم معتماين على الموايل الجزيئي.

 

والذي يمر بعملية تسامي  ،الصلبة بة البالستيكية يوجا ثاني أوكسيا الكربون في حالته التراكميةفي العل

الجزيئات في الحالة الصلبة تكون مكتظة جاا ومرتبة ولذلك يكون حجمها  الى حالته التراكمية الغازية.

تبتعا دهذه الجزيئات  ،جاا اقل. في االنتقال الى الحالة التراكمية الغازية تتحرك الجزيئات بسرعة عالية

. الزيااة في الحجم(زيااة في مااة )ال شغلهاالتي ت اة التخزينزيااة وحعن بعضها البعض مما يؤاي الى 

 وعناما يصل الضغط الى ارجة كبيرة يطير الغطاء. ،الحجم تخلق ضغطا كبيرا على الغطاء

 

 

 :3سؤال رقم 

ية الثالث لثاني أ كسيا الكربون في ضغوط وارجات أمامكم جزء من رسم بياني يص  الحاالت التراكم

( دهي النقطة التي تكون فيها المااة في حاالتها التراكمية الثالث، حيث X) النقطة الثالثيةحرارة مختلفة. 

تكون دهذه الحاالت بصورة متوازنة. تص  الخطوط البيانية الظرو  التي تنتقل فيها المااة بين الحاالت 

يمثل الظرو  التي تتواجا فيها حالتا  –ة، فمثال  الخط المشار إليه بـ "صلب + سائل" التراكمية المختلف

 الصلب والسائل في حالة توازن.
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ينت على الرسم البياني النقاط:  حالة ال. أكتبوا في الجاول ارجة الحرارة، الضغط، وX ،A ،B ،C ،Dع 

ك رت. استعينوا بالجاول اآلتي: لثاني أ كسيا الكربون في كل نقطة من النقاط تراكميةال  التي ذ 

 الضغط النقطة

(atm) 

 درجة الحرارة

(C1) 

 تراكميةحالة)حاالت( الال

A 4 صلب + غاز -78 -حوالي 

B 411 صلب -78 -حوالي 

C 4 41 غاز 

D 411 41 سائل 

X غاز ،سائل ،صلب -11 1-حوالي 
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 :4سؤال رقم 

 الت التراكمية، ثم أجيبوا عن األسئلة اآلتية:استعينوا بالرسم البياني الذي يص  الحا

بتسخين ثاني أ كسيا الكربون بحيث يكون الضغط ثابتا . في  أي ارجة حرارة  Bنباأ في النقطة  . أ

 500C  -حوالي سيتحول  ثاني أ كسيا الكربون إلى سائل؟

غير ارجة ، اون أن نBماذا يجب أن نعمل لكي نحول ثاني أ كسيا الكربون إلى غاز في النقطة  . ب

 تموسفيري واحا.أنقلل من الضغط حتى يصل الى ضغط  ان الحرارة؟

 

 

 في الحياة اليومية 3COالغاز . 2

خصائص المواا  –الخصائص والعمليات  ،الهيكل -تتعلق دهذه المهمة في موضوع: المواا للمعلم!

 واستعماالتها. 

ّرس خصائص غاز ثاني أوكسيا يفضل ان تا ،في حالة انك اخترت دهذه المهمة لتعليمها في الص 

 الكربون.

 

 :لألمثلة وصالت

 

 :SMART Notebook ارس عن. 4

http://exchange.smarttech.com/details.html?id=12f8c556-4230-4788-b749-e68ab11dbe18 

 :محاكاة. 1

http://mybag.high.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=d975ec73-7be1-4f2c 

-b0c5-ce5fe7494f57&lang=1&pNum=1#TabIndex=0 
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 اليومية الحياة في 3CO الغاز

"  الشرب صواا" مسحوق إضافة طريق عن األولى للمرة لجميعنا المعرو " الصواا" مشروب تحضير تمّ 

(NaHCO3 )الشخص. كفقاعات انطلق الذي الكربون أكسيا ثاني غاز بينهما التفاعل أنتج. الليمون لعصير 

 . 4797 عام بريستلي، جوزي  اإلنجليزي الباحث دهو االكتشا  دهذا إليه يـ نسب الذي

 ماء استعمال تمّ  البااية في. الصواا لماء دهائل إلنتاج المتحاة الواليات في امتياز عن الكش  تم 4841 عام

 مختلفة طبية أعشاب لها أضافوا السنين خالل  .الصياليات في األساس في بيعه وتمّ  صحي، كمنتوج الصواا

 .ةالشهير الكوكاكوال بينها الخفيفة، الغازية المشروبات نتجت ودهكذا للطعم، الفاكهة وخالصة

  .الماء طريق عن كبير بضغط الكربون أكسيا ثاني الغاز تمرير طريق عن الصواا ماء تحضير يتم اليوم

 الماء من غاز وينطلق الضغط يقل القنينة فتح وعنا الماء، في المذابة الغاز كمية من يزيا الكبير الضغط

 .لنا المعروفة الفقاعات وتنتج

 عايم غاز دهو  (أتموسفيرا 4 وضغط ،250C حرارة ارجة) العااية الشروط في الكربون أكسيا ثاني غاز

 دهي الماء في ذائبيته الشروط دهذه في. CO2دهي الكيميائية وصيغته لالشتعال قابل غير والرائحة اللون

 كثافة من ضع  4.1 يقارب ما – 1لسم غرام 4.98 وكثافته الماء، من 1سم 411 في غرام 1.411

 .الهواء

 

 :0سؤال رقم 

 على يحتوي الذي صلب فلزي وعاء على( ستريم صواا: مثال) الصواا ماء إلنتاج البيتي الجهاز يحتوي

 إلى وأشيروا الصواا إلنتاج البيتية للعملية تطّرقوا. كبير ضغط في السائلة بالحالة الكربون أكسيا ثاني

 :صحيح غير/  صحيح - ب جملة كل جانب

غير /صحيح الغازية. الحالة في دهو الكربون أكسيا ثاني الغرفة، حرارة ارجة في الوعاء، خارج . أ

 صحيح

 الكربون أكسيا ثاني الغاز جسيمات ضغط يتم حتى كبير ضغط إلى الغرفة حرارة ارجة في نحتاج . ب

 غير صحيح/صحيح  ائلة.الس الحالة إلى

 غير صحيح/صحيح الماء. في يذوب ال الكربون أكسيا ثاني الغاز . ج

غير /صحيح الوعاء. في الضغط من تزيا الفلزي الوعاء من الكربون أكسيا ثاني من جزء إخراج . ا

 صحيح

 صحيح غير. ا     صحيح غير. ج     صحيح. ب      صحيح. أ
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 :2سؤال رقم 

 وتؤاي النار تغطي التي رغوة يـ طلق الذي الحرائق إخماا جهاز استعمال ميتا  غالبـ حريق، نشوب عنا

 الكربون. أكسيا ثاني وغاز صلبة لمواا خليط دهي الجهاز من تنطلق التي الرغوة. إطفائها إلى

دهي )احط باائرة حول  الحرائق إلطفاء الكربون أكسيا ثاني غاز استعمال يتم بسببها التي الصفات

 (:االجوبة الصحيحة

 .غير قابل لالشتعال . أ

 .ذائبيته في الماء مرتفعة . ب

 .عايم اللون والرائحة . ج

 .الهواء كثافة من أعلى كثافته . ا

 .الصفر من أقل غليان ارجة ذو . ه

 

 

 :3سؤال رقم 

: انتبهوا) الخميرة استعمال طريق عن: العجين لتخمـّر اليومية الحياة في معروفة طرق عاة دهنالك

 أو( الشرب صواا على تحتوي التي) الخبز مسحوق استعمال ،(تنفست التي حية كائنات دهي الخميرة

 .العجينة في معين غاز وجوا بسبب التخمر عملية تحاث الطرق هدهذ جميع في. البيض زالل رغوة

 التالي: بالجاول استعينوا. المختلفة الطرق بين قارنوا

 الغاز مصدر هو ما/  الغاز ينتج كيف نوع الغاز الطريقة

اني أوكسيا ث الخميرة

 الكربون

ينبعث ثاني تباال الغازات  عناالخميرة تتنفس و

 أوكسيا الكربون

ثاني أوكسيا  صودا الشرب

 الكربون

التفاعل بين صواا الشرب والماء يتسبب في 

 انبعاث ثاني اوكسيا الكربون

 اصل الغاز دهو في الهواء الموجوا في الغرفة دهواء رغوة البيض

 

 



125 
 

 :4سؤال رقم 

 المغارة في يوجا أنه اتضح  .بها العيش القصيرة الحية الكائنات تستطيع ال التي مغارة إيطاليا يف توجا

 "الكالب مغارة" دهو المغارة اسم .سم 11 ارتفاع حتى الكربون أكسيا ثاني غاز من عال   تركيز

(Grotta del Cane .) 

 أسفل في مرتفع الكربون أكسيا ثاني تركيز لماذا . أ

 المغارة؟

ة مرتفعة؟ ثاني اوكسيا الكربون اثقل من المغار

لذلك في المغارة التي ال يوجا فيها رياح )ال يوجا خلط لمكونات الهواء( مع مر الزمن فان  ،الهواء

ثاني اوكسيا الكربون يهبط الى االرض. لذلك نجا انه في الطبقة السفلية من االرض يكون تركيزه 

 .عالي

 ؟المغارة دهذه في العيش يرةالقص الكالب تستطيع ال لماذا اشرح . ب

الكالب القصيرة تتواجا على ارتفاع بسيط عن االرض مما يجبردها ان تتعامل مع تركيز عالي من 

لذلك فان الهواء الذي تتنفسه دهذه الكالب ال يحتوي على تركيز كافي من  ،ثاني اوكسيا الكربون

 المغارة.االوكسجين ولذلك ال تستطيع دهذه الكالب القصيرة العيش في دهذه 

 .اشرح.!(يتضرر أن باون) المغارة دهذه في صغير كلب مع للتنزه طريقة اقترح . ج

 31يمكن ان نتنزه ااخل المغارة مع كلب صغير بشرط ان نرفعه عن األرض الى ارتفاع اكبر من 

 على األياي او بأي صورة أخرى حسب الشرط المذكور. حمال   –سم 
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 عملية البحث العلمي. 7

 

 01 -عات التعليم عدد سا

 

 األهداف 07.

 لتطوير التفكير العلمي. .4

 فهم جواة ومادهية العلم. .1

 من اجل حل المشاكل واتخاذ القرارات. استعمال دهذه المعلومات .1

 

 مقدمة. 37.

للبحث العلمي ادهمية كبرى لتطوير التفكير العلمي بشكل عام ولتحضير الطالب للوحاة االساسية في 

 ل خاص.العلوم التكنولوجية بشك

ينفتح طالبنا في كل لحظة على المعلومات المتاحة المتنوعة والمختلفة بحيث  ،مع التطور التكنولوجي

. لذلك علينا في كل مكان وفي كل لحظة )مثال على ذلك الهوات  الذكية( يمكن ان يحصل عليه الطالب

لهذا  .في المعلومات نفسهااالكتفاء استخاام وتسخير دهذه المعلومات باال من  كيفيةان نعلم الطالب 

 ،االقتصااية ،التكنولوجية –الها  علينا ان نطور من مهارات الطالب للتعامل مع التحايات العلمية 

 االجتماعية والتربوية.
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 انواع المهارات هي:

االخذ  ،اختيار وتجهيز مصاار معلوماتية ذات صلة ،تحايا – مهارات اكتساب المعرفة .4

 فكر انتقااي وفكر ابااعي. ،نقاشات ،اتخاذ قرارات ،االخرىبالحسبان للجوانب 

 .المعلومات تكوين فكر ابااعي ذات االلة لمصاار – مهارات تفسير المعرفة .1

لكي يتم عرضها ونشردها. لتنظيم المعرفة بهذه  لوماتتنظيم وتجميع المع–مهارات نشر المعرفة .1

 ،ما رأيواتخاذ فكرة معينة   بلورة ،نتعر  على عاة طرق لعرض المعلومات :الشكل علينا ان

 مع مراعاة الجانب االجتماعي والقيم التربوية. كيفية المناقشة والتحليل معرفة

 

 طالبال قبل. التعلم يكون من عملية تفسير المضمون ان التعلم يكون من خاللدهو االفتراض األساسي

على الطالب ان يتعر  على  ،في تاريس العلوم التفكير العقلي الفعال فسهم وذلك من خاللان

استنتاج وتطوير التفكير العلمي من خالل عملية  ،تحليل ،مقارنة ،استراتيجيات تفكير عامة مثل: تصني 

 البحث العلمي.

 

على الرغم من ان هذا التمييز في كثير من  ،التفكير وبين استراتيجيات التفكير يجب التمييز بين مراحل

  :االحيان يكون غير واضح وقاطع

 استنتاج والخ...(. ،افعال ااراكية حذرة المعّاة لتحقيق غاية معينة. )مثال: مقارنة –استراتيجيات التفكير

 مامج لعاا من استراتيجيات التفكير. تفعيلملزمة بافعال ااراكية مركبة ال – التفكير مراحل

 التفكير. تراتيجيات التفكير هي "اللبنات" لمراحلاس

النظر من عاة زوايا لكي  ،تفكير: تحليل المشكلةللل المشاكل عاة استراتيجيات تتطلب عملية ح مثال:

تقييم كل  ،المقارنة بين عاة امكانيات ،اقتراح عاة امكانيات لحل المشكلة ،نفهم المشكلة من عاة جهات

 حل الختيار الحل المالئم باألكثر.

عملية البحث العلمي دهي عملية تفكير  فكير.تال من مراحلن تنامج مع عاة ان كميكل استراتيجية للتفكير 

 معّاة لتحقيق دها  واضح. كل واحاة ان حيث ،المنوطة في تفعيل عاة استراتيجيات تفكير علمية

 االقسام التالية ستفصل دهذه االستراتيجيات.
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 عملية البحث العلمي. 27.

ان كل واحاة معّاة لتحقيق دها  حيث  ،البحث دهو عملية تفكير القائم على عاة استراتيجيات تفكير علمية

 واضح.

يكون تنفيذ البحث العلمي حسب اجراء منهجي ومنظم والذي يشمل قواعا يجب العمل حسبها وذلك لكي 

 نستخلص الموضوع الذي يتم البحث فيه.

 قبل ان نتعرف عليها نخرج الى فعالية خارج الصف: لعملية البحث عدة مراحل اساسية.

 للمحيط الخارجي ليقوم بالفعاليات التالية: ،ل الطالب الى خارج الصفبهذه المرحلة يجب ارسا

بحيث يمكن ان نسال عنه اسئلة  ،جماا والخ..( ،نبات ،انظر حولك جياا وابحث عن شيء )اااة. 4

 . تهمك

 اسئلة تهمك معرفتها على األقل. 11قم بطرح  ، وصيغ األمر يةاالستفهام األاوات بواسطة اليل. 1

 صفحة بطاقات االرشاد مرفقة في المالحق( –للمعلم )

 اختر سؤال واحا والذي تعتقا انه ال يمكن االجابة عليه. ،من بين االسئلة التي قمت بطرحها. 1

 

 موضوع البحث. 0

التي  ادراك األسئلةيباأ في دهذه المرحلة  وممتع مما يثير فضول الباحث. واضحعلى الموضوع ان يكون 

 .لظادهرة طبيعية مشادهاةلمرجع علمي او  تنشأ في أعقاب اسناادها

في مراقبة لساحة المارسة الحظ الطالب بان زدهرة االقحوان التي تنمو في منطقة تصل  مثال على ذلك:

اليها اشعة الشمس أقصر من زدهرة األقحوان التي تنمو في منطقة مظللة. أثار دهذا األمر اسئلة كثيرة لاى 

 ن طول زدهرة األقحوان.الطالب حول العالقة بين الضوء وبي

 سؤال البحث. 3

)حول االمر الذي اثار فضول  –يجب صياغة المشكلة التي نريا ان نجيب عليها من خالل البحث 

و فه ،من خاللها يشق طريقهالوسيلة التي و ،ان يكون القوة التي تقوا العلم "السؤال". على الباحث(

 .ةوجه دهذه الرحلة المجهوليقوا والذي ي

يجب ان يكون السؤال قابل  اجابتها غير معروفة بعد.في العلم تكون بشكل عام التي يتم طرحها األسئلة 

 للبحث بأساليب علمية يمكن قياسها.
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 فرضية البحث. 2

تكون صياغة  تفسير منطقي للظادهرة التي يتم البحث فيها. /اجابة ممكنة للمشكلة التي طرحها الباحث.

سبقة وااراك لظوادهر مماثلة. توضح الفرضية قصا الباحث في الفرضية مبنية على اساس معرفة م

" كلما كان... اذن".  ،اجراء التجربة. بشكل عام يتم صياغة الفرضية بشكل منطقي مثل "اذا... اذن"

 )من الممكن ان تكون عاة فرضيات(.

 

 أمثلة ألسئلة وفرضيات علمية:

 فرضية مسألة علمية

 شاة الضوء تؤثر على معال نمو النباتات. النباتات؟دهل تؤثر شاة الضوء على معال نمو 

دهل دهناك عالقة بين ارتفاع تعليق أصيص 

 الوروا وبين معال نمو النباتات ااخله؟

ارتفاع األصيص يؤثر على معال نمو النباتات 

 ااخله.

كي  تؤثر اشعة الشمس على معال نمو 

 ؟النباتات

نمو يرتفع معها معال  ،كلما ارتفعت ارجة االشعاع

 )الى حا معين(.
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 لبحث وصياغة سؤال وفرضيات البحثااختيار موضوع  –فعالية بموضوع . 7.2.0

 

 أكمل الجاول التالي بمساعاة الجمل المكتوبة في األسفل. أسئلة وفرضيات بحث. ،أمامك مواضيع للبحث

 فرضيات البحث /فرضية  سؤال البحث موضوع البحث

العالقة بين تنقية 

جاري وبين جواة الم

 -المياه في منطقة كفار

 سابا. 

كي  تؤثر تنقية المجاري في 

مجمع التطهير )في منطقة 

دهوا دهشارون(  ،سابا –كفار 

على جواة المياه في 

 المنطقة؟

تنقية المجاري في مجمع ال توجا عالقة بين 

 التطهير على جواة المياه في المنطقة.

العالقة بين 

التطعيمات ومرض 

 .التوحا

 دهل تؤاي التطعيمات الى

 مرض التوحا؟ب االصابة

 التطعيمات ال تؤاي لإلصابة بمرض التوحا.

العالقة بين الهوات  

الخليوية وتأثيره على 

 عقل االنسان.

اشعاعات الهوات  الخليوية من الممكن ان تسبب  دهل الهوات  الخليوية خطرة؟

بتسرب البروتينات من الام الى العقل. الضرر 

ن يكون خطير: تل  في خاليا الاماغ وفي يمكن ا

 الذاكرة حتى انه من الممكن ان يصل الى الخر  

العالقة بين تاخين 

السجائر وبين سرطان 

 الرئة.

تأثير تركيز القطران على 

احتمال االصابة بمرض 

 سرطان الرئة.

كلما كان تركيز القطران اعلى يكون احتمال 

 االصابة بمرض سرطان الرئة اكبر.

لعالقة بين القطار ا

 وتلوث الهواء.

ما دهي العالقة بين تشغيل 

القطار كوسيلة نقل عامة 

 على تلوث الهواء؟ 

زيااة استخاام القطار كوسيلة نقل عامة يقلل من 

 تلوث الهواء.

العالقة بين شارع 

 عابر اسرائيل وبين

المواطن الطبيعية 

 للحيوانات والنباتات.

ما دهي العالقة بين شارع 

المواطن اسرائيل وبين  عابر

الطبيعية للحيوانات 

 ؟والنباتات

بناء شارع عابر اسرائيل يضر بالمواطن الطبيعية 

 للحيوانات والنباتات.
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 تنفيذ البحث. 4

 المتغيرات وجمع المعطيات. ،تحايا مجتمع الاراسة

 

 اثناء تنفيذ البحث يجب تحديد عدة أمور:

 

ان يصفها او يستنتج استنتاجات حولها.  يع التي يريا الباحثجميع االمور والمواض=  مجتمع الدراسة

 .البحث مشكلة موضوع يكونون الذين األشياء أو لنباتاتا أو األفراا المجتمع مركب من

رالمتغير  -يعر  المتغير التابع ب= المتغير التابع فسَّ  تأثر...ممتغير الال ،المتغير التجريبي ،الم 

رالمتغير ا= المتغير المستقل  المتغير المؤثر... ،المتغير المعالَج ،لٌمفس 

 دهافه دهو تركيز المعطيات ذات الصلة بتنفيذ البحث لغرض التحقق من فرضيات البحث. = أدوات البحث

المالحظة )او الرصد( الهادفة او يجب اختيار الطريقة المناسبة باألكثر للتحقق من فرضيات البحث: 

 .التجربة العلمية

 

اال انه ال  ،من المفترض ان تعكس الوضع الصحيح في الطبيعة – )الرصد الهادف( ادفةالمالحظة اله

في المالحظة يتم جمع المعلومات للعوامل  ها.ثر على الظادهرة التي يتم بحثيمكن التحكم بالعوامل التي تؤ

يقوم ولكنه  ،في الرصا ال يتاخل الباحث .امسبق االتي تم تحايادها مسبقا حيث يتطلب ذلك تخطيط

 بالتوثيق من خالل الحواس او من خالل القياسات الكمية بواسطة االجهزة التكنولوجية.

 

لفحص ماى تأثيره  بتغيير عامل واحد فقطيوم الباحث  ،الباحث يتاخل في الظادهرة–التجربة العلمية

 التجربة العلمية: ونظم على الظادهرة التي يتم بحثها. يجب التشايا على قواعا

يجب فقط ان فحص ماى تأثير متغير معين على الظادهرة التي يتم بحثها. – راتعزل المتغي . أ

يسمح للباحث ان يلغي ودهذا مما  ،واالبقاء على باقي المتغيرات ثابتةنغير قيم المتغير واحد 

 ويتحقق من ماى صاق استنتاجات التجربة. تفسيرات أخرى لنتائج التجربة
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ة مجموعة مراقبة مالئمة حيث الها  منها الغاء يجب ان تشمل التجرب – مجموعة المراقبة . ب

 ممكن ان تكون بأكثر من نوع: مجموعة المراقبة .تفسيرات اخرى لنتائج التجربة

فحص ماى التأثير على الظادهرة التي يتم البحث فيها باون المتغير المستقل وذلك بغرض . 4

 مستقل؟فقط تحت تأثير المتغير الالتحقق دهل دهذه الظادهرة تكون موجواة 

المتغيران يتم تغيير المتغير المستقل تاريجيا  لعالقة بينكون فيها فحص لفي األبحاث التي ي. 1

المقارنة بين العالجات توضح ماى التغيير  ونقوم بالمقارنة بين العالجات المختلفة في التجربة.

 الحاصل في المتغير التابع.

تقل من خالل تغير اللون او العكر في الحاالت التي يكون فيها فحص المتغير المس. 1

تكون مجموعة المراقبة دهي المجموعة ذات اللون األول االساسي  ،والترسبات في المحاليل

 )باون أن يجري فيها أي عملية تفاعل(.

لمنع وقوع أي مصاافات او أخطاء اثناء اجراء التجربة يجب اعااتها  – تكرار واعااة التجربة . ت

والشروط. الحصول على نتائج مشابهة في جميع الحاالت تزيا من عاة مرات مع نفس الظرو  

 موثوقية االستنتاجات.

 

 (3حسب األسئلة التي تم ذكرها في الجدول في البند رقم ) مثال على ذلك

 :0للسؤال العلمي رقم 

 نمو النباتات. – المتغير التابع

 شّاة الضوء. – المتغير المستقل

 النباتات. – مجتمع  الدراسة

: يجب ان نراقب النباتات التي تنمو بشكل طبيعي في الرصا الهاا اذا استعملنا  – وات البحثأد

المناطق المظللة ومراقبة نفس النباتات التي تنمو بشكل طبيعي في المناطق التي تصلها اشعة الشمس. 

 الخ... ،نباتات التي ستستعملال ية وكميةأي نوع ،يجب ان نخطط مسبقا للرصا: مكان وزمان الرصا

 باون التاخل في ظرو  الرصا.
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نقوم بتنمية النباتات في المختبر مع التحكم بشاة الضوء ونفحص كيفية  – التجربة العلميةاذا استعملنا 

كمية  ،حجم األصيص ،نوع التربة ،شاة الضوء –نمودها. يجب ان نحاا مسبقا ظرو  وشروط التجربة 

التي تم  التجربة العلمية ونظم يجب التشديد على جميع قواعد نوع النبات وكميته والخ.. ،المياه للسقي

 ذكرها في األعلى.

 

 :2للسؤال العلمي رقم 

 معال نمو النباتات. – المتغير التابع

 ارتفاع تعليق األصيص.–المتغير المستقل

 النباتات. – مجتمع الدراسة

ت التي تنمو بشكل طبيعي في : يجب ان نراقب النباتاالرصا الهاا اذا استعملنا  – أدوات البحث

المناطق المرتفعة ومراقبة نفس النباتات التي تنمو بشكل طبيعي في المناطق المنخفضة. يجب ان نخطط 

الخ... باون التاخل في  ،أي نوعية وكمية النباتات التي ستستعمل ،مسبقا للرصا: مكان وزمان الرصا

 ظرو  الرصا.

لنباتات في المختبر حيث نقوم بتعليقها على ارتفاعات مختلفة  وبعادها ننمي ا–التجربة العلميةاذا استعملنا 

حجم  ،نوع التربة ،شاة الضوء –نراقب نمودها. يجب ان نحاا مسبقا ظرو  وشروط التجربة 

يجب التشديد على جميع قواعد ونظم التجربة نوع النبات وكميته والخ..  ،كمية المياه للسقي ،األصيص

 ا في األعلى.العلمية التي تم ذكره
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 البحثوتطبيق تنفيذ  –فعالية بموضوع . 7.2.3

مجتمع الاراسة واااة بحث واحاة  ،اكتب لكل موضوع بحث: متغيرات البحث ،متابعة للفعالية السابقة

 لالختيار )الذي ترى انه مناسبا باألكثر لتنفيذ البحث(.

 

 أدوات البحث متغيرات البحث مجتمع الدراسة موضوع البحث

القة بين تنقية الع

المجاري وبين 

جواة المياه في 

 -منطقة كفار

 سابا.

 -في كفار طهيرمجمع الت

والمياه في منطقة  سابا

 سابا. -كفار

 –المتغير التابع 

جواة المياه. 

المتغير المستقل 

تنقية  –

 المجاري.

 

نقوم في المختبر  –تجربة علمية 

بفحص عاة امكانيات لتنقية المجاري 

واة المياه بعا كل تنقية. ونقوم بفحص ج

يجب ان يكون تحايا مسبق لشروط 

مثل: كميات مياه مماثلة  التجربة

د يشدالتيجب  وظرو  مخبرية مماثلة.

التجربة  ونظم على جميع قواعد

 العلمية.

العالقة بين 

التطعيمات 

 ومرض التوحا.

يقسم االطفال حتى جيل 

 ،الثانية الى عاة مجموعات

تلقوا مثل: االطفال الذين 

االطفال الذين  ،التطعيمات

 ،لم يتلقوا التطعيمات

االطفال الذين يعانون من 

 مرض التوحا والخ...

–المتغير التابع 

 .التطعيمات

المتغير المستقل 

مرض  –

 .التوحا

يتم مراقبة االطفال  –مالحظة دهاافة 

الذين تطعموا واالطفال الذين لم 

يتطعموا في نفس التطعيمات.  يجب 

رصا مسبقا: مكان وزمان تخطيط ال

عاا االطفال الذين سيتم  ،الرصا

فحصهم باون التاخل في شروط 

 الرصا.

دهل الهوات  

 الخليوية خطرة؟

 

فئران الذي  امكانية اولى:

 12تتراوح اعماردهم من 

اسبوع. ) ال يمكن  20الى 

ان نقوم بهذه التجربة على 

 امكانية ثانية:االنسان(

يتم عاة سنوات() بحثطويل

الذي المجتمع ه اراسةفي

يستعمل الهوات  الخليوية 

 –المتغير التابع

اصابة اماغ 

 .االنسان

المتغير المستقل 

الهوات   –

 . الخليوية

اذا اخترنا االمكانية االولى نختار 

نعرض الفئران الذي  –التجربة العلمية 

 20الى  12تتراوح اعماردهم بين 

اعات شبيهة باإلشعاعات اسبوع إلشع

نقوم  التي تخرج من الهوات  الخليوية.

بتقسيم الفئران الى عاة مجموعات 

اماغهم بعا ان تعرضوا ونفحص 

إلشعاعات الهوات  الخليوية. يجب 
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 أدوات البحث متغيرات البحث مجتمع الدراسة موضوع البحث

مقابل المجتمع الذي ال 

 يستعمل.

تقسيم  –التحايا مسبقا لشروط التجربة 

الفئران لمجموعات مختلفة )في كل 

. مجموعة تعرض مختل  لإلشعاعات(

قواعد  جميع علىيجب التشديد 

 التجربة العلمية.

اذا قمنا باختيار االمكانية الثانية نستعمل 

يتم متابعة أامغة  –المالحظة الهاافة 

مجتمع الاراسة الذي انكشفت للهوات  

مقابل مجتمع الاراسة الذي لم  الخليوية

ينكش  على الهوات  الخليوية. يجب 

 ،: وقت الرصامسبقا المالحظة طيخطت

 والخ... س سيتم فحصهمكم من النا

 

العالقة بين 

تاخين السجائر 

وبين سرطان 

 الرئة.

ينقسم الناس الى عاة 

 مجموعات.

  -المتغير التابع 

 تركيز القطران.

المتغير المستقل 

احتمال  –

االصابة 

 بسرطان الرئة.

 عاة تتبعسيتم  –في المالحظة الهاافة 

غير  ،مجموعات من الناس )ماخنون

في الماضي وتوقفوا اخنوا  ،ماخنون

يجب تخطيط المالحظة مسبقا: والخ...( 

بكم من الناس يجب ان  ،وقت المشادهاة

التقسيم حسب الفئات العمرية  ،نرصا

 والخ...

 

 

 نتائج البحث. 5

نوعي وكمي للنتائج او لألبحاث العلمية وتحليالتها. استخالص النتائج يتم وصفه بشكل  ،وص  اقيق

 رسومات توضيحية ووص  كالمي. ،صور ،رسوم بيانية ،جااولمرتب وعرضه بعاة طرق: 
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 بحث ونتائجهالموضوع: بفعالية . 7.2.2

فرع تخطيط  ،وزارة التربية ،وزارة التربية والتعليم الثقافة والرياضة ،)مأخوذ من "السجائر الخفيفة"

 .وتطوير المنادهج الاراسية(

 

 السجائر الخفيفة

امريكا . في احا االيام احضر الى السفينة عصا فارغة لكي قارة  1942اكتش  كولومبوس سنة 

يستعملها اطفال قارة امريكا لتاخين اوراق التبغ. بهذه الطريقة ااى كولومبوس الى عااة التاخين في 

العالم. منذ ذلك الحين حتى يومنا دهذا يرتفع استهالك السجائر في العالم كله بشكل متواصل وبكميات 

 كبيرة جاا.

من بينها دهناك مااتان اساسيتان تؤايان الى  ،مااة مختلفة 9111ي السيجارة الواحاة اكثر من توجا ف

 اضرار في صحة الماخنين ودهما : النيكوتين والقطران.

ودهي تستنشق كغاز يؤثر على الجهاز العصبي  ،النيكوتين : دهي مااه تؤاي الى االامان على السجائر 

شاطات أخرى ومتنوعه في الجسم . لقا وجا أن النيكوتين يؤاي الى الذاتي الذي من خالله قا تتأثر ن

 .الاموية األوعيةوالى تشنجات في  ،والى زيااة وتيرة اقات القلب  ،ارتفاع ضغط الام 

كجسم صلب اثناء  يستنشقالقطران : دهو مخلوط بني ولزج يشبه الزفت ويحتوي على مواا ضارة . 

 حيث يتراكم دهناك ويؤاي الى انساااات فيهما. ،التنفس والرئتين ثم يلتصق بجاران مسالك  ،التاخين 

وبتسويق  بإنتاجلذلك باأت المصانع  ،تشير ابحاث كثيرة الى ان القطران دهو المسبب لسرطان الرئتين 

 -تاعى دهذه السجائر باسم " سجائر خفيفة" ) خفي   سجائر تحتوي على تركيز منخفض من القطران.

light.)في اورية  ، 2119شهر يناير سنة  نشر مقال فيmedical British Journal   ،  حيث

يص   دهذا المقال بحثا علميا فحص فيه تأثير تركيز القطران على امكانية االصابة في سرطان الرئتين. 

شخص ) ذكور  411111تابعوا في دهذا البحث لماة ست سنوات نسبة االصابة بسرطان الرئتين عنا 

سنة. اشتركت في دهذا البحث ثالث مجموعات: المجموعة االولى :  31ردهم اكثر من واناث( تبلغ اعما

اما  ،المجموعة الثانية: كانت ممن اخنوا في الماضي واقلعوا عن التاخين  ،كانت من الماخنين

 . المجموعة الثالثة فكانت ممن لم ياخنوا في حياتهم اباا
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 لذي امامكم:قسم من نتائج البحث موجوا في الرسم البياني ا

 رسم بياني: الخطر النسبي لإلصابة بسرطان الرئة بين المدخنين وغير المدخنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة مع مستمر بشكل السجائر ياخنون الذين أولئك بين الرئة بسرطان االصابة خطر عن التعبير يتم* 

 لها. نسبة   عنها التعبير يتم النتائج وباقي 1كأنها =  متوسطة قطران

 

رقم 
 مميزات مجموعة البحث المجموعة

 لم ياخنوا بتاتا. 4

 ثم كفوا عن التاخين. ،سنة  35اخنوا حتى سن  1

 ثم كفوا عن التاخين. ،سنة  55اخنوا حتى سن  1

ياخنون بشكل متواصل من سن صغيرة سجائر تحتوي على كمية قليلة  1

 من القطران.

ر تحتوي على كمية ياخنون بشكل متواصل من سن صغيرة سجائ 1

 متوسطة من القطران.

ياخنون بشكل متواصل من سن صغيرة سجائر تحتوي على كمية عالية  1

 من القطران.
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 :0سؤال رقم 

في المكان   -تتطرق العبارات االتية الى نتائج البحث المعروضة في الرسم البياني. اشيروا ب

 . المناسب

 العبارات

نتائج البحث  -أ

 تدعم العبارة

نتائج البحث  -ب

 تناقض العبارة

توجد في  -ج

النتائج المعروضة 

معلومات تدعم 

 العبارة

 ،بسرطان الرئتين لإلصابةيوجا احتمال متشابه  -1

الذين كفوا عن التاخين في الثالثينات  لألشخاص

 الذين لم ياخنوا بتاتا. ولألشخاصمن عمردهم 

   

ثالثينات مقارنة مع الذين كفوا عن التاخين في ال -2

 لألشخاصفان دهناك احتمال كبير  ،من عمردهم

الذين كفوا عن التاخين في الخمسينات من عمردهم 

 ان يصابوا بسرطان الرئتين.

   

مقارنة مع السجائر التي تحتوي على كمية  -3

فان السجائر التي تحتوي على  ،قطران متوسطة 

فتقلل بشكل ملحوظ من خطر  ،كمية قطران قليلة

 بسرطان الرئتين.االصابة 

   

يعتبر تسجيل قيمتي القطران والنيكوتين على  -9

علبة السجائر مقياسا لكميتهما التي تمتص في 

 واحاة .  سيجارةالجسم بعا تاخين 

   

فان دهناك احتماال  ،مقارنه مع الرجال الماخنين -5

 كبيرا أن تصاب النساء الماخنات بسرطان الرئتين 

   

النساء الحوامل يشكل خطرا على  التاخين عنا -0

 الجنين .

   

التركيز العالي للقطران في السجائر يرفع نسبة   -2

 .   الرئةبسرطان  اإلصابةخطر 
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 :2سؤال رقم 

 .دهل شمل البحث مجموعة مقارنه ؟ اشرحوا اجاباتكم

شمل مرضى سرطان الرئة مجموعة المقارنة دهي المجموعة التي لم ياخنوا فيها بتاتا )للمعلم: ايضا ت

 ولكن ال عالقة للتاخين(. 

: مجموعة المقارنة تختل  عن مجموعات البحث االخرى تحت ظرو  االختبار. في دهذه الحالة تفسير

 لذلك فان مجموعة المقارنة التي لم تاخن بتاتا. ،بأنواع مختلفة ،الظر  الذي تم اختباره دهو التاخين

 

 

 :3سؤال رقم 

فان األشخاص الذين ياخنون سجائر خفيفة  ،مع األشخاص الذين ياخنون سجائر عاايةاتضح انه مقارنة 

وياخنون كميه كثيرة من السجائر خالل  ،يستنشقون الاخان عميقا إلى رئاتهم ويبقونه لماة زمنيه طويلة 

 .وااليوم . دهل بإمكان دهذه المعطيات أن تشرح النتائج التي عرضت في الرسم البياني ؟ علل

ا الكبير للسجائر الخفيفة التي تاخن وطريقة التاخين بإمكانهما أن يشرحا السبب لعام وجوا فرق بين العا

 كما دهو معروض في الرسم البياني. 5و  9المجموعتين 
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 يؤاي الى.....

 

 يؤاي الى..... يؤاي الى.....

 

 

 دخان السجائر

 

 

 قطران

 

استعاب كميه قليله من 

 االكسجين في الام

انقباض اوعيه الام او الى 

ارتفاع وتيره نبض القلب 

 وضغط الام والى االامان

انسااا مجاري التنفس او 

 ن الرئتين الى سرطا

 يحتوي ايضا على

 اول اكسيا الكربون نيكوتين

 :4سؤال رقم 

يحتوي  اخان السجائر على مكونات صلبه وغازيه . المكونات الغازية تحتوي على كحول مختلفة مثل : 

ن. ينطلق مع اخان السجائر يفورملين والبنز ،اضافة الى المواا للجسم مثل : االسيتون  ،نول وفينول ميثا

ويتنافس مع االكسجين على  ،عايم الرائحة واللون  ،ودهو غاز سام جاا  ،CO)أول أكسيا الكربون )

 . االرتباط مع الهيموجلوبين الموجوا في خاليا الام الحمراء

 

الرسم التخطيطي االتي بواسطة المعلومات التي ذكرت في السؤال الذي ورا أكملوا الناقص في 

 في بااية المهمة:
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 واستنتاجات تلخيص. 6

تكون بمثابة  مما يعني ان تحليل النتائج واستخالص االستنتاجات ،تأكيا او احض فرضيات البحث

او انه يجب  ،منطقي لمشكلة البحثفحص دهل يمكن تقبل الفرضية كتفسير االجابة على السؤال كما انها ت

خلق  ،تقايم تفسير علمي قائم ،احضها. في دهذه المرحلة تنعكس القارة على مناقشة نتائج التجربة

الستمرار عملية  االستنتاج أسئلة يثير تطبيق القوانين واظهار االسقاطات. في كثير من االحيان ،تعميمات

 .بحث جاياة البحث العلمي او لفتح مواضيع

 

 التمييز بين النتيجة وبين االستنتاج

 دهناك ادهمية كبرى للتمييز بين نتائج البحث وبين االستنتاجات من البحث:

 اون تقايم تفسير شخصي. ،موضوعي ،في نتائج البحث التقرير والفحص يجب ان يكون اقيق جاا

تائج البحث. حيث لن الشخصي في االستنتاجات على الباحث ان يقام تفسير علمي او تفسير حسب رأيه

كأالة  التشايا واالشارة الى النتائج  من االجباري في االستنتاج ان يقام الباحث تفسيره الشخصي مع

 بعياا عن المعتقاات والنظريات السابقة له. تجريبية

القدرة على التمييز بين النظريات الشخصية وبين األدلة التجريبية وتغيير النظريات الشخصية نظرا  

 2التفكير العلمي.التجريبية هو لب  لألدلة

                                                           
2
 من النظري الى العملي". –ا. عاي بن اوا، " عملية البحث العلمي في الص    
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 عملية البحث العلمي –فعالية بموضوع . 7.2.4

 

 .فقة المعلم في الصفارميتم تنفيذها ب – القسم األول من الفعالية

 

 "سلسلة الغذائية في البحيرةالمحاكاة بموضوع: "

 

 ئي في البحيرة؟يف يؤثر تغيير عدد سكان الكائنات المختلفة على النظام البيك سؤال البحث:

 

http://www.ebaghigh.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=1DHaPNQMqEKjX1s4bX2ccg

&SubjectIDTop=rI4kgFTkzE_unsPTN14ciQ 

 (بعا ذلك يجب اختيار في المحاكاة: "السلسلة الغذائية في البحيرة")

 

شكل منفرا ويجيب على صفحة يقوم كل طالب بتنفيذ المحاكاة ب –في حالة توفر حاسوب لكل طالب * 

يمكن االجابة على االسئلة في الحاسوب ورؤية الرد بشكل  ،في المحاكاة هناك األسئلة) االرشاا.

فوري. حسب تقدير المعلم وفقا للمجموعة في الصف: هل يجب اعطاء للطالب صفحة االرشاد 

 ة االرشاد(.ويقوموا باإلجابة عليها ام عليهم ان يجيبوا عليه بشكل شخصي على صفح

على المعلم ان يقوم بعرض المحاكاة على شاشة العرض –في حالة عام توفر حاسوب لكل طالب * 

 الطالب باوردهم ان يجيبوا على صفحة االرشاا.وعلى 

 للمحاكاة. على المعلم ان يتأكا من صفحة االرشاا* 
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 "السلسلة الغذائية في البحيرة"للمحاكاة بموضوع:  صفحة االرشاد

سةالمخلوقات ال رس.فتَ سة ومخلوقات ت  ر  فتَ مخلوقات م   توجاطبيعة في ال فَتر  فَترَ  م  تشكل معا   سةوالم 

اول الكائنات في دهذه السلسلة  االخرى. من الكائنات التي تتغذى الواحاة علىسلسة  – سلسلة غذائية

قة في السلسة كل حلحيث يتغذى عليهم المستهلك األولي والمستهلك الثانوي.  ،المنتجونالغذائية دهم 

معين  نوع. المواا التي تكون جسم كائن الحي من والصن  نوعالكائنات من نفس ال الغذائية تمثل فئة

 تنتقل كغذاء من حلقة الى حلقة اخرى في دهذه السلسة الغذائية.

المنتجون دهم الطحالب في  حلقات: 9 -محاكاة لبحيرة معينة يتم وص  سلسلة غذائية مكونة مننقوم ب

دهم  األقوىوالمفترسون  واحا( رقم المفترسون دهم األسماك )نوع ،النباتيون دهم سرطانات الماء ،الماء

 واحا(. رقم األسماك ايضا )نوع

 نظام بيئي ثابت

 ،تجونوالحظوا عاا سكان المن ،شغلوا المحاكاة ) باون تغيير االعااا األولية للسكان في البحيرة(

 ى في البحيرة.قوون األالمفترس ،المفترسون ،النباتيون

: خاا السكان في النظام البيئي دهو ثابت نوعا ما. بالرغم من انه دهناك تغييرات ثابته في عاا انتبهوا

 السكان اال ان دهذه التغييرات ليست تغييرات مبالغة.

 

 تاخل في النظام اإليكولوجي؟ اي باون كافية فترة انتظرنا اذا سيحاث : ماذاخمنوا .0

 .الغذاء من يكفي ما لهم يتبقى لن ألنه ،المفترسةمخلوقات ال انقراض 

 المفترسة ستفترس الكثير منهم. المخلوقاتألن  ،ةالنباتيالمخلوقات سيقل عاا  

 وعاا السكان سيستقر على قيمة ثابتة.ستتوق  التغييرات  

 عاا السكان سيستمر في التغيير باون توق .

 

 شغلوا المحاكاة لمدة طويلة وتأكدوا هل صدقتم في تخمينكم.
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 فسروا لماذا يوجا تغييرات متواصلة من دهذا النوع ولكنها ليست مبالغة؟. 1

من  اليابسة وايضا تحت األرض. يمكن ان نجا أنواع مختلفة ،ة األرضية في الماءالنظام البيئي للكر

الكثير منها تعتبر  والتي تعيش بجانب بعضها البعض وتتعلق ببعضها البعض. الحيوانات والنباتات

س  المفتَرس".  –طعاما لآلخر. دهذه العالقات بين اآلكل والمأكول دهي جزء من العالقة بين "المفَتر 

سون المف  .سالسل غذائيةالمفتَرسون يشكلون وَتر 

 

 حاولوا ان تكسروا التوازن الموجوا في البحيرة:. 1

 

 قللوا من عاا الطحالب في البحيرة واوصفوا التغيير الحاصل في النظام البيئي:. أ

 اال ان دهذه التغييرات ليست مبالغة. ،لوحظت تغييرات ثابتة في عاا السكان ،لم يحصل كسر للتوازن

ولكن دهذه المرة زياوا من عاا الطحالب في البحيرة واوصفوا التغيير  ،أعياوا التشغيل من البااية. ب

 الحاصل

 اال ان دهذه التغييرات ليست مبالغة. ،لوحظت تغييرات ثابتة في عاا السكان ،لم يحصل كسر للتوازن

ان توقفوا المحاكاة لتغيير عاا  قوموا بتغيير عاا السكان لألنواع اخرى وترقبوا النتائج. بإمكانكم. ج

 سكان نوع معين وبعادها استكمال المحاكاة.

 

 تدفق مواد مبيدة للبحيرة

على ضفا  البحيرة قاموا بنثر مواا مبياة لقتل األعشاب التي تضر  المزارعون الذين يعيشون

بالطحالب  بعا فترة زمنية قصيرة تافق بعض من دهذه المواا الى البحيرة مما اضر ايضا .بحقولهم

 الموجواة في الماء.
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 الرسم البياني الذي امامكم يص  ذلك.

 

 

 صفوا التأثير المباشر للحاث على الكائنات التي تعيش في البحيرة:. 1

اضر ذلك  ،عناما قام المزارعون الذين يعيشون على ضفا  البحيرة بنثر مواا مبياة لقتل األعشاب

 لمياه. بعا ماة من الزمن عاا التوازن للنظام البيئي.باشر للطحالب التي في ابشكل م

 

على الكائنات الحية في  ،ما دهو التأثير للماى البعيا لشيء ما يحاث مرة واحاة،حسب الرسم البياني. 1

 البحيرة؟ 

 عاادها كثيرا. قلوكل الكائنات الحية في البحيرة  ،تسبب في ضرر غير قابل لإلصالح 

 اال ان النظام يتعافى تاريجيا. ،تسبب في ضرر مؤقت لجميع الكائنات الحية 

 الحاث أثر في االساس على النباتات في البحيرة. 

 في البحيرة. ى"قو"األفي االساس على المفترسون  الحاث أثر 
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 ماذا كان سيحاث لو ان تافق المواا المبياة استمر وانقرض كل الطحالب. خمنوا. أ. 1

 أيضا جميع الكائنات األخرى تنقرض. 

 رى في البحيرة ستستمر في الوجوا.جميع الكائنات األخ 

 وباقي االصنا  يستمرون بالوجوا. ،فقط سينقرض النباتيون 

 ولذلك سيتكاثر النباتيون. ،" فقط ينقرضونىاألقوالمفترسون والمفترسون " 

في دهذه الحالة الجاياة وتأكاوا ان شغلوا المحاكاة  ،المحاكاة حتى الصفر" في المنتجونقللوا عاا ". ب

 .كنتم قا صاقتم في تخمينكم

 

 

 ما الذي حدث في البحيرة؟

 .وتأثيره على عاا األصنا  في البحيرة ،الرسم البياني الذي امامكم يعرض أمر ما حاث في البحيرة

 .حسب الرسم البياني 02 -1أجيبوا على األسئلة 

 



147 
 

 أي نوع من االصنا  علينا ان نغير حجمها؟ ،اذا ارانا ان نحصل على وضعية مماثلة في المحاكاة. 7

 " )أسماك(ىاألقوالمفترسون " 

 المفترسون  )أسماك( 

 )ون )السرطاناتالنباتي 

 المنتجون )الطحالب( 

 

 ما دهو السبب الممكن لذلك؟. 8

 والتي أات الى تكاثر المنتجون )الطحالب( في الماء. ،تافق مواا بترولية للبحيرة 

 التي أضرت في النباتيون. ،ق مواا مبياة للبحيرةتاف 

 .الصيا مفرط لألسماك المفترسة في النظام )البحيرة( 

 " المفترسة في النظام )البحيرة(.ىاألقوالصيا مفرط لألسماك " 

 

 )النباتيون(؟ السرطاناتعلى  لذلك كان مباشرأي تأثير . 9

 ال يمكن معرفة ما الذي حصل للسرطانات الن الوضع الذي تم وصفه معقا. 

 تكاثرت السرطانات الن المفترسون لهم انقرضوا. 

 ت الطحالب ألن السرطانات التي تتغذى عليها قل عاادهم.تكاثر 

 " الن موارا الغذاء لهم ازااات.قوىاألتكاثر المفترسون " 

 

 لذلك كان على الطحالب )المنتجون(؟ مباشرأي تأثير . 41

 .حصل للطحالب الن الوضع الذي تم وصفه معقاال يمكن معرفة ما الذي  

 تكاثروا. لهم قل عاا السرطانات الن المفترسون 

 قل عاا الطحالب الن السرطانات التي تتغذى عليها تكاثرت. 

 ألن موارا الغذاء ازااات. "األقوى"ثر المفترسون تكا 
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 ؟األسماك )المفترسون األقوى(لذلك كان على  مباشرأي تأثير . 44

 الن الوضع الذي تم وصفه معقا. للمفترسين األقوىال يمكن معرفة ما الذي حصل  

 تكاثرت السرطانات الن المفترسون لهم انقرضوا. 

 تكاثرت الطحالب ألن السرطانات التي تتغذى عليها قل عاادهم. 

 " ألن الموارا الغذائية لهم انقرضت.األقوى"قل عاا المفترسون  

 

 لما حاث للكائنات الحية في البحيرة. بعيدة المدىغير صحيح للتأثيرات  /صحيح  -اشيروا ب. 41

 غير صحيح/  صحيح     لم يطرأ تغيير ملحوظ على الطحالب.

 غير صحيح/  صحيح    . لم يطرأ تغيير ملحوظ على السرطانات

 غير صحيح/  صحيح     قل عاا المفترسون بشكل تاريجي.

 غير صحيح/  صحيح    االنقراض.قل عاا المفترسون "األقوى" حتى 
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 "" السلسلة الغذائية في البحيرة –لفعالية القسم الثاني 

 

عليك ان تكمل مراحل عملية البحث  ،بعا ان قمت بعمل محاكاة بموضوع: "السلسلة الغذائية في البحيرة"

 العلمي:

 

 .السلسلة الغذائية في البحيرة موضوع البحث:. 0

على النظام البيئي في  ،ان يؤثر تغيير عدد السكان للكائنات المختلفةكيف يمكن  :سؤال البحث. 3

 البحيرة؟

مثال: بدون تدخل  تالئم للمحاكاة.كل فرضية يختارها الطالب ليعرضها والتي  :افتراضيات البحث. 2

 سيبقى عدد سكان الكائنات يتغير بدون توقف. ،في النظام البيئي

 عدد سكان الكائنات لن يتغير. ،او: اذا تدخلنا في النظام البيئي

للفرضية: "بدون تدخل في  ،يجب مالئمة ذلك للفرضية التي تم اختيارها. مثال متغيرات البحث:. 4

عدد السكان. المتغير  –سيبقى عدد سكان الكائنات يتغير بدون توقف". المتغير التابع  ،النظام البيئي

 التدخل بالنظام البيئي. –المستقل 

المفترسون  ،النباتيون هم سرطانات ماء صغيرة ،المنتجون هم الطحالب في الماء:اسةمجتمع الدر. 5

 نوع أخر(. المفترسون "األقوى" هم األسماك )هم األسماك )نوع رقم واحد( و

 محاكاة: ادوات البحث. 6

كان عدد س ،"بدون التدخل في النظام البيئي مثال: ،حسب الفرضية التي تم اختيارها: نتائج البحث. 7

سيبقى  ،بدون تدخل في النظام البيئي -دّعمت الفرضية  الكائنات سيستمر في التغيير بدون توقف".

 عدد سكان الكائنات يتغير بدون توقف.

 :استنتاجات. 8

بالرغم من ان هناك تغييرات ثابتة في عدد سكان الكائنات الحية في النظام البيئي مستقر الى حد ما. 

 ه التغييرات غير مبالغة.اال ان هذ ،عدد السكان
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 تجربة في بناء مخطط  للبحث العلمي - ةتلخيصي فعالية. 7.2.5

 

 .يحصل الطالب على تجربة شخصية لفعالية البحثس ،في دهذه المرحلة

 

 ومن المهم في دهذه المرحلة ان يكتسب الطالب خبرة في كتابة:

 موضوع البحث

 سؤال البحث

 افتراضيات البحث /افتراضية 

 مع الاراسةمجت

 ااوات البحث

 تنفيذ البحث

 نتائج البحث

 استنتاجات البحث

 

)يمكن البحث في الشبكة عن فعاليات  -حسب تقدير المعلم   -مرفق عدد من االمكانيات لألمثلة 

 اخرى(.

 

 اجراء تجربة في الص  والعمل وفق األسئلة المرفقة. –امكانية أولى 

 بحث وفقا لمقال قا قرأه الطالب.كتابة مراحل العمل ل –امكانية ثانية 

 

 وتكنولوجيا: علم –حاليات مأخوذة من موقع ماطاكل الفع)

 http://www.matar.ac.il/forums/thinkingBoard.asp?FID=114617). 
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 حقلم  

 

 صيغة األمرو يةاالستفهام األدوات دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع العمل والفعل المالئم

 للظاهرة والخ... ،اقتباسات للمشكلة ،برهن أنشئ

الظاهرة والخ من عدة وجهات نظر )مثل:  ،اعرض بصورة مفصلة المشكلة المطروحة ناقش

 ايجابيات وسلبيات(

 الدعاء والخ. )يجب الكتابة عنها بتوسع(.ا ،الظاهرة ،تعرف على المسألة أظهر

 الظاهرة والخ. ،المسألة ،اسباب لالدعاء ،اذكر توضيح اشرح

 االدعاء والخ. ،الظاهرة ،أكتب ما هي األمور المتعلقة في المسألة فصل

 تطرق الى كل األمور من دون التفصيل. اذكر

 مور.اذكر مثال من النص )أو من تجربتك( إلنشاء األ اعط امثلة

 برهن صحة االمور. مثال: برهن بأن العالم هو كروي. برهن

 قسم حسب مجموعات او حسب األنواع المختلفة وفقا لما تطلبه المهمة. ،رتب صنف

من األمور )أو أكثر( تملك قاسم مشترك حسب  2جد أوجه الشبه وأوجه االختالف بين  قارن

 شاهدة فيلم.المعايير. مثال: قارن بين قراءة كتاب وبين م

 االدعاء والخ. ،الظاهرة ،اشرح بالتفصيل عن المسألة صف

وذلك بأن تكون مفهومة وواضحة. على سبيل المثال: اشرح  ،حدد او وضح مسألة معينة فسر

 ماذا تعني المقطع او اشرح ما هي العالقة بين...

 حدد حسب المنطق ماذا يمكننا ان نتعلم من بعض المعلومات. استنتج

 الجملة. مثال: اعط تعريف للمصطلح "علوم". ،المصطلح ،اكتب معنى الكلمة فعر  

 اذكر باختصار النقا  االساسية مع اهمال التفاصيل الصغيرة. لخص

 

أداة 

 االستفهام

 محتوى االجابة

االشارة للموضوع  ؟من

 ؟ما .الذي يتم مناقشته

 ؟أين

االشارة للمكان الذي 

 .يتم مناقشته

 ؟أي  

 ؟ينماأ

 ؟الى أين

االشارة للزمان الذي  ؟متى

 .يتم مناقشته

 ؟لماذا
االشارة الى السبب 

 والداع لذلك
 ؟ل  

 السبب؟ ما

االشارة الى الغرض  ؟حتى

 ،من وراء ذلك

 الهدف.

  رض؟ ألي

 ؟كيف
 ،االشارة الى الطريقة

 .االسلوب
 اسلوب؟ باي

  ريقة؟ باي

 ؟كم

 الى أي .االشارة الى الكمية

 مدى؟

 

 

 


