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المملكة العربٌة السعودٌة 
         وزارة التعلٌم 

إدارة التعلٌم بالمدٌنة المنورة 
        مكتب شمال 
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 شكـر وتقدير

في من نجاح  ناأشكر اهلل عز وجل على ما وىب

 .. إليونا فلو الفضل الكبير إلى ما وصلمهني النا مشوار

إلى   كما أتشرف بتقديم خالص الشكر والتقدير 

 إيمان مدني / األستاذة 

 لكي ىنا وتوجينا من جهد ووقت في سبيل إرشادنا لتوعلى كل ما قدم
مشرفات قسم ، وجميع المنظمات التخطيطية بالشكل المطلوب تظهر

المنظمات الذين عملوا على تسهيل استكمال  المعلمات و، العلوم
 التخطيطية للصف سادس علوم الترم األول

، ،المنظمات التخطيطيةإلنجاز ىذه 

 نهدي ىذا العمل إلي كل محب للعلم  

 إلى مشرفاتنا في قسم العلوم 

 .و زميالتنا في مهنة تدريس مادة العلوم

 ،،،، اهلل خير الجزاء وجعلو في موازين حسناتهمجزآىم
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 ماشاء هللا تبارك هللا تم مراجعة المنظمات التخطٌطٌة لدروس الصف الخامس الفصل الثانً

 دروس مادة العلوم للصف اخلامس الفصل األول

 اسم المعلمةالدرس 

 ارٌج بامقوسنظرٌة الخلٌة 

 جواهر المطرفً+ ثرٌا فالتة الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة 

 أسماء السٌدانقسام الخالٌا 

 نائله المحمديالوراثة والصفات 

 اعتماد النزاويعملٌات الحٌاة فً النباتات 

 سمٌرة العمريعملٌات الحٌاة فً المخلوقات 

 نائلة المحمدي عملٌات الهضم واإلخراج والتنفس والدوران 

 سلمً الصاعديعملٌات الحركة واإلحساس 

 سعاد الحربًالسالسل والشبكات الغذائٌة 

 ثرٌا فالتة+ جواهر المطرفً مقارنة األنظمة البٌئٌة 

 مها المحمديالتربة 

 سعاد الحربًحماٌة الموارد 
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 الصكل النهائي للسبورة والدفرت

 السبورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دفتر الطالبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرا لضٌق الوقت وأخذ أوراق كثٌرة بالتصمٌم فقد تم وضع تصمٌم مبسط للمطلوب فً السبورة ودفتر الطالبة معا بالشكل / مالحظة

 :التالً
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 نظرٌة الخلٌة  عنوان الدرس

 كٌؾ اكتشفت الخالٌا الموضوع

 ان نتتبع خطا زمنٌا ٌبٌن تطور نظرٌة الخلٌة الهدؾ

 الخلٌة  المفردات

 التتابع المنظم أو المهارة

 تتبعً خطوات تطور نظرٌة الخلٌة ؟ السؤال األساسً 

قراءة الصورة فً كتاب الطالبة   أنشطة دعم التعلم
 (مجهر روبرت هوك القدٌم وخالٌا الفلٌن  )
 (عٌنةالبارمٌسٌوموالفولفكس  )

خلفٌة علمٌة 
 (الخالٌا الجذعٌة  )

دعم إضافً  
 (ابتكار رسم ٌوضح الخط الزمنً لتارٌخ اكتشاؾ الخلٌة )

إثراء 
البحث عن أنواع المجاهر وكتابة فقرة كٌؾ أدت تقنٌات المجاهر الى اكتشافات  )

 (رئٌسة ومهمة 
اختبر نفسً  

خطا زمنٌا ٌبٌن تطور نظرٌة الخلٌة ؟ .. تتبعً 
التفكٌر الناقد  

 ما أهمٌة تطوٌر مجاهر ذات قوة تكبٌر عالٌة ؟

سؤال الفكرة 
 الرئٌسٌة

 تتبعً خطوات تطور نظرٌة الخلٌة ؟

 الوحدة األساسٌة للمخلوق الحً و هً أصؽر جزء قادر على الحٌاة: الخلٌة  المفردات وتعرٌفها

  تعبئة المنظم
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األول 

معظم الخالٌا الٌمكن مشاهدتها بالعٌن المجردة لذلك كان اختراع المجهر بداٌة الطرٌق لتعرؾ الخالٌا  

الثانً 

اول من شاهد الخلٌة  روبرت هوك العالم اإلنجلٌزي 
وأول من اطلق علٌها اسم الخلٌة  

م قام بصنع مجهر واستخدمه لفحص شرٌحة رقٌقة من الفلٌن 1665فً عام 
استطاع ان ٌشاهد جدران نسٌج الفلٌن 

ووصفها بانها صنادٌق صؽٌرة متراصة تشبه خالٌا النحل  

الثالث 

 انتونً فان لٌفنهوكجاء تاجر هولندي ٌدعى 
اول من استطاع ان ٌشاهد مخلوقات حٌة وحٌدة الخلٌة بمجهر قام بصنعه 

كانت قوة تكبٌرة أكبر تسع مرات من قوة تكبٌر مجهر روبرت هوك 
كان ٌرسم كل اكتشاؾ جدٌد ٌراه بالمجهر واظهرت رسوماته تفاصٌل دقٌقة للبكتٌرٌا و الخمٌرة وخالٌا الدم  

الرابع 

نواة الخلٌة روبرت براون م اكتشؾ العالم االسكتلندي1831فً عام 

الخامس 

بدراسة خالٌا النباتات تحت المجهر  شالٌدناهتم العالم األلمانً
م اكتشؾ ان جمٌع النباتات تتكون من خالٌا 1838فً عام 

السادس 

 ان جمٌع الحٌوانات تتكون من خالٌا  ثٌودورشفانبعد سنة اكتشؾ 

السابع 

مستعٌنٌن باعمال هوكو لٌفنهوك نظرٌة الخلٌة قام العالمان براون وشفان بوضع 

 جمٌع المخلوقات الحٌة تتكون من خلٌة او اكثر .1
 (مخلوقات وحٌدة الخلٌة مثل البكتٌرٌا والبرامٌسٌوم والٌوجلٌنا  )
فاإلنسان ٌتكون من خالٌا مختلفة لتكون الجلد ,مخلوقات عدٌدة الخالٌا تقوم بوظائؾ متخصصة  )

 (واالعصاب والدم و العضالت 
 الخالٌا هً الوحدة األساسٌة للتركٌب و الوظٌفة فً جمٌع المخلوقات الحٌة .2
تنتج الخالٌا عن خالٌا موجودة  .3
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 نظرٌة الخلٌة  عنوان الدرس

 ما مستوٌات التنظٌم فً المخلوقات الحٌة ؟ الموضوع

 ان نتتبع خطا زمنٌا ٌبٌن تطور نظرٌة الخلٌة الهدؾ

 الخلٌة  المفردات

 التتابع المنظم أو المهارة

 تتبعً خطوات تطور نظرٌة الخلٌة ؟ السؤال األساسً 

قراءة الصورة فً كتاب الطالبة   أنشطة دعم التعلم
 (أنواع االنسجة  )

لماذا ٌختلؾ مظهر كل نسٌج عن االخر ؟ 
ما الوظٌفة التً ٌقوم بها كل نسٌج ؟ 

 (الجهاز الدوري فً االنسان  )
توضٌح المفردات وتطوٌرها  

نسٌج االقمشة ال عالقة له بالنسٌج الحٌوي وهو مجموعة خالٌا متشابهة .. النسٌج 
تعمل معا ألداء الوظٌفة نفسها 

شخص ٌعمل فً مجموعة ..العضو 
وجهاز جسم المخلوق الحً مجموعة .. مجموعة أشٌاء مرتبطة مع بعض.. الجهاز 

أعضاء تعمل معا بانتظام ألداء وظٌفة محددة 
نشاط 

 (المقارنة بٌن الخالٌا فً نسٌج حٌوانً  )
دعم إضافً  

 (النسٌج , الجهاز , العضو : أي مما ٌلً اكبر  )
إثراء 

كٌؾ تختلؾ الخالٌا التً تكون النسٌج العضلً عن الخالٌا التً تكون النسٌج  )
 (الطالئً 

أسالٌب داعمة 
ما مستوٌات التنظٌم ؟ 

 (جمل تامة - جمل قصٌرة - اإلشارة الى صورة  )
اختبر نفسً  

مستوٌات التنظٌم التً توجد فً معظم المخلوقات الحٌة المتعدةةالخالٌا ؟ .. تتبعً 
التفكٌر الناقد  

ماذا ٌحدث لو لم ٌوجد احد األجهزة فً المخلوق الحً ؟ 
 

 تتبعً مستوٌات التنظٌم فً المخلوقات الحٌة ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة

مجموعة خالٌا متشابهة تقوم بالوظٌفة نفسها : النسٌج  المفردات وتعرٌفها
مجموعة انسجة تعمل معا للقٌام بوظٌفة محددة : العضو
 مجموعة أعضاء تعمل معا ألداء وظٌفة محددة: الحٌوي: الجهاز

  تعبئة المنظم
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األول 

ٌتكون المخلوق الحً وحٌد الخلٌة من خلٌة واحدة تقوم بجمٌع األنشطة الضرورٌة للبقاء على قٌد الحٌاة و 
التكاثر 

اما المخلوقات عدٌدة الخالٌا تقوم كل خلٌة بوظٌفة خاصة 

الثانً 

مجموعة  الخالٌا المتشابهة معا تقوم بالوظٌفة نفسها وتشكل نسٌجا 
: أنواع االنسجة 

ٌتكون من الٌاؾ تحرك العظام وتضخ الدم و تحرك المواد فً الجهاز الهضمً  .. النسٌج العضلً  .1
منه العظام و الؽضارٌؾ و الهون والدم .. النسٌج الضام  .2
ٌنقل رسائل فً الجسم .. النسٌج العصبً  .3
ٌؽطً أجزاء الجسم الداخلٌة ومنها طبقة الجلد الخارجٌة و الطبقة التً تبطن باطن .. النسٌج الطالئً  .4

الخد و الجهاز الهضمً 

الثالث 

العضو مجموعة من نسٌجٌن او اكثر تعمل معا للقٌام بوظٌفة محددة  
الجلد اكبر عضو فً جسم االنسان  

القلب عضو ٌعتمد على النسٌج العصبً والضام 
ومن األمثلة األخرى الدماغ والعٌن والرئة 

للنباتات أعضاء ٌقوم كل منها بوظٌفة محددة  
وظٌفته امتصاص الماء واالمالح المعدنٌة من التربة ..  الجذر 
وظٌفته دعم النبات وحمل األوراق و االزهار .. الساق  
وظٌفتها تقوم بعملٌة البناء الضوئً .. الورقة 
فهً عضو التكاثر  .. الزهرة 

الرابع 

تشكل مجموعة األعضاء التً تعمل معا ألداء وظائؾ محددة جهازا حٌوٌا 
ٌتكون جسم المخلوق الحً المتعدد الخالٌا من مجموعة أجهزة حٌوٌةتقوم بوظائؾ اساسة للحٌاة 

وٌقوم بوظٌفة نقل األكسجٌن و المواد الؽذائٌة الى .. ٌتكون من القلب واالوعٌة الدموٌة و الدم .. جهاز الدوران 
الخالٌا و التخلص من الفضالت 

للحصول على االكسجٌن بشكل كافً  .. الرئتٌن وباقً اعضاء الجهاز التنفسً 
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 نظرٌة الخلٌة  عنوان الدرس

 ما المواد الموجودة فً جمٌع المخلوقات الحٌة ؟ الموضوع

 ان نتتبع مكونات الخالٌا فً جمٌع المخلوقات الحٌة ؟ الهدؾ

 المركب- العنصر  المفردات

 التتابع المنظم أو المهارة

 تتبعً مكونات الخالٌا فً جمٌع المخلوقات الحٌة ؟ السؤال األساسً 

قراءة الصورة فً كتاب الطالبة   أنشطة دعم التعلم
 (مكونات خالٌا االنسان  )

ما المادتان اللتان تشكالن ربع مكونات خلٌة االنسان ؟ 
أحاول جمع بعض النسب المئوٌة معا 

 (صورة مجهرٌة للدهون فً خالٌا دهنٌة لدى االنسان  )
توضٌح المفردات وتطوٌرها  

مادة نقٌة ال ٌمكن تجزئتها الى مواد ابسط منها وٌتكون من نوع واحد .. العنصر 
وٌمكن ان تتحد وتكون مركبات  (وحدة أساسٌة  )من الذرات 

عنصر فً مجموعة  .. مثل 
وصؾ شًء تجمع من أجزاء  .. المركب 

وهو مادة تتكون بفعل اتحاد كٌمٌائً بٌن عنصرٌن او اكثر 
نشاط منزلً 

 (رسم مخطط توضٌحً لدورات حٌاة بعض النباتات) 
اختبر نفسً  

الوحدات البنائٌة لكل المركبات ؟ .. تتبعً 
التفكٌر الناقد  

 كٌؾ ٌشبه المركب النسٌج ؟

 تتبعً مكونات الخالٌا فً جمٌع المخلوقات الحٌة ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة

مادة نقٌة ال ٌمكن تجزئتها الى مواد ابسط منها وٌتكوم من نوع واحد من :العنصر المفردات وتعرٌفها
الذرات 
 اتحاد كٌمٌائً بٌن عنصرٌن او اكثر: المركب

 

  تعبئة المنظم
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االول 

جمٌع اال شٌاء تتمون من جسٌمات دقٌقة تسمى ذرات 
 نوع من الذرات  100هناك اكثر من 

لكل نوع خصائصه التً تمٌزه 
ذرات العنصر الواحد لها التركٌب نفسه 

الثانً 

العنصر مادة نقٌة ال ٌمكن تجزئتها الى  مواد ابسط منها  
ٌتكون العنصر من نوع واحد من الذرات 

الثالث 

المركب مادة تتكون من اتحاد كٌمٌائً بٌن عنصرٌن او اكثر 

 

األول 

% 1مركبات مكونة من الكربون و الهٌدروجٌن و االكسجٌن  نسبتها .. الكربوهٌدرات 
تزود الخالٌا بالطاقة 

الثانً 

% 10مركب مكون من الكربون والهٌدروجٌن واالكسجٌن نسبتها .. الدهون 
تختزن الدهون وتحرر طاقة اكبر من الكربوهٌدرات وذلك بسبب تركٌبتها  

الثالث 

% 15مركبات مكونة من الكربون والهٌدروجٌن و االكسجٌن و النٌتروجٌن نسبتها .. البروتٌنات 
ضرورٌة لنمو الخالٌا وتجدٌدٌها 

الرابع 

مركبات مكونة من االكسجٌن و الكربون و الهٌدروجٌن والنٌتروجٌن والفسفور نسبتها .. االحماض النووٌة 
4 %

تساعد الخالٌا على بناء بروتٌناتها  

الخامس 

% 70الماء مركب مكون من الهٌدروجٌن واالكسجٌن ونسبته 

السادس 

تساعد هذه المركبات مجتمعة الخالٌا على القٌام بوظائفها الحٌوٌة  
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الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة عنوان الدرس 

كٌؾ أقارن بٌن الخالٌا النباتٌة والخالٌا الحٌوانٌة؟ الموضوع 

أن نحدد التراكٌب التً توجد فً كال من الخلٌة الحٌوانٌة والخلٌة النباتٌة الهدؾ 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردات 

التلخٌص المنظم أو المهارة 

حددي التراكٌب المشتركة بٌن الخلٌة الحٌوانٌة والخلٌة النباتٌة والتراكٌب المختلفة  السؤال األساسً  

مم ٌتكون الجذر الخلوي ؟ ٌتكون الجذر الخلوي من مادة :دعم اضافًأنشطة دعم التعلم 
. كربوهٌدراتٌة تسمً السلٌلوز

 أي خالٌا النبات تحتوى على بالستٌداتخضراءأكثر؟ تحتوي الخالٌا :إلثراء
الموجودة فً األوراق على بالستٌدات أكثر تستعمل المتصاص الضوء الصروري 

. لعملٌة البناء الضوئً

حددي التراكٌب المشتركة بٌن الخلٌة الحٌوانٌة والخلٌة النباتٌة والتراكٌب المختلفة سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 

 

ؼشاء 
 بالزمً
ٌحٌط 
بالخلٌة 
وٌعطٌها 
شكلها 
وٌسمح 
بدخول 
وخروج 
المواد 

 

 النواة
وتعمل بوصفها 
مركز التحكم فً 
الخلٌة حٌث تنظم 

التفاعالت 
الكٌمٌائٌة وتخزن 

المعلومات 
الضرورٌة 

ألنقسام الخلٌة 
 

الكروموسومات 
أشرطة طوٌلة 

توجد داخل النواة  
تخزن المعلومات 

الالزمة لتنفٌذ 
كافة األنشطة 
وتحفظها لنقلها 

 للجٌل الجدٌد
 

 السٌتوبالزم
ٌوجد بٌن النواة 

والؽشاء 
البالزمً ٌحتوي 
على كمٌة كبٌرة 
من الماء وٌقوم 

بنقل المواد 
المختلفة بٌن 
أجزاء الخلٌة 

 

 المٌتوكندرٌا
مصدر الطاقة 
فً الخلٌة وهً 

على شكل 
عصً تقوم 

بعملٌة التنفس 
الهوائً وٌتم فٌها 

تحوٌل الطاقة 
الكٌمٌائٌة فً 

الؽذاء إلى طاقة 
تستعملها الخلٌة 

الفجوات 
 العصارٌة

تراكٌب تشبه 
الكٌس تقوم 
بخزن الماء 

والؽذاء وخزن 
بعض الفضالت 

قبل أنٌتم 
التخلص منها 

 

    

 

تتشابه الخلٌة الحٌوانٌة مع الخلٌة النباتٌة فً جمٌع التراكٌب والمكونات ووظائفها وتتمٌز الخلٌة النباتٌة 
بوجود تراكٌب التوجد فً الخلٌة الحٌوانٌة مثل الجدار الخلوي  وهوطبقة صلبة تحٌط بالؽشاء البالزمً  

وٌعطً الخلٌة شكلها  وٌحمٌها كما توجد البالستٌداتالخضراة التً تحتوي على الكلورفٌل والذي ٌقوم 
بصنع الؽذاء بمساعدة ضوء الشمس 

 

إٌمان مدنً . أ
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الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة عنوان الدرس 

ما النقل السلبً؟ الموضوع 

أن نحدد العالقة بٌن النقل السلبً واالنتشار والخاصٌة اإلسموزٌة الهدؾ 

. الخاصٌة االسموزٌة- االنتشار - النقل السلبً المفردات 

التلخٌص المنظم أو المهارة 

حددي العالقة بٌن النقل السلبً واالنتشار والخاصٌة األسموزٌة السؤال األساسً  

 اطلب الً الطالب عمل بطاقات توضٌحٌة لكل من الخاصٌة :دعم اضافًأنشطة دعم التعلم 
االسموزٌة والنقل السلبً 

 اطلب الً الطالب عمل بحث لمعرفة كٌؾ تستجٌب الخالٌا لتراكٌز :اثراء 
. مختلفة للسائل فً جسم االنسان

ما لعالقة بٌن كال من النقل السلبً واالنتشار والخاصٌة االسموزٌة سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

  هو حركة المواد عبر أؼشٌة دون أن تستخدم طاقة الخلٌة:النقل السلبًالمفردة وتعرٌفها 
عبر – السكر واألكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون – عملٌة انتقال المواد :االنتشار

الؽشاء البالزمً من منطقة التركٌز المرتفع إلى منطقة التركٌز المنخفض دون 
 . الحاجة إلى طاقة

وٌنتقل الماء مثل باقً , انتقال جسٌمات الماء عبر ؼشاء   :الخاصٌة االسموزٌة
المواد من المناطق التً ٌكون فٌها تركٌزه اكبر إلى المناطق التً ٌكون فٌها 

 . وبذلك فإن الخاصٌة األسموزٌة عملٌة انتشار للماء فقط, التركٌز أقل 

 تعبئة المنظم 

 

 االنتشار
عملٌة انتقال المواد مثل السكر 

واالكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون عبر 
الؽشاء البالزمً من منطقة التركٌز 

المرتفع إلى منطقة التركٌز المنخفض 

 الخاصٌة اإلسموزٌة
عملٌة انتقال الماء من التركٌز 
العالً إلً التركٌز األقل عبر 

الؽشاء البالزمً 
 

 النقل السلبً 
االنتشار 

الخاصٌة اإلسموزٌة 
 

 

 
االنتشار والخاصٌة اإلسموزٌة هما عملٌتا النقل السلبً والذي ٌمثل حركة المواد عبر اؼشٌة دون الحاجة 

لطاقة الخلٌة 
 

 
اٌمان مدنً. أ  
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الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة عنوان الدرس 

ما البناء الضوئً ؟ وما التنفس الخلوي؟ الموضوع 

. ان نوضح البناء الضوئً والتنفس الخلوي فً الخالٌاالهدؾ 

. التنفس الخلوي- البناء الضوئًالمفردات 

التلخٌص المنظم أو المهارة 

وضحً كٌؾ ٌتم البناء الضوئً والتنفس الخلوي فً الخالٌا؟ السؤال األساسً  

 لماذا ٌستمر الشعور بااللم فً العضالت وأنت تؤدي المزٌد من :دعم اضافًأنشطة دعم التعلم 
التمارٌن؟ الن انتاج حمض الالكتٌك ٌستمر مما ٌؤدي الً ارتفاع تركٌزة فً 

العضالت واالحساس بااللم 
 التخمر عملٌة تسبب انتفاخ العجٌن قبل خبزة ترى ما الذي ٌؤدي الً انتفاخ :اثراء

العجٌن؟ ثانً اكسٌد الكربون النتاج فً صورة فضالت من عملٌة التخمر 

وضحً كٌؾ ٌتم البناء الضوئً والتنفس الخلوي فً الخالٌا؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

هً العملٌة التً تحدث فً النبات وبعض المخلوقات الحٌة حٌث : البناء الضوئًالمفردة وتعرٌفها 
 . تستخدم طاقة الشمس إلنتاج ؼذاء على شكل سكر الجلوكوز

عملٌة إطالق الطاقة المختزنة فً جزٌئات الؽذاء وتحرٌرها مثل : التنفس الخلوي
حٌث تستخلص النباتات , وتحدث فً المٌتوكندرٌا داخل الخالٌا الحٌة , الجلوكوز 

 . والحٌوانات الطاقة من سكر الجلوكوز

 تعبئة المنظم 

 

تحدث : البناء الضوئً 
فً النباتات وبعض 

المخلوقات الحٌة االخرى 
تستخدم طاقة الشمس 

النتاج ؼذاء على شكل 
والمواد . سكر الجلكوز 

المتفاعلة فً هذه العملٌة 
هً ثانً اكسٌد الكربون 

والمواد الناتجة . والماء 
عن العملٌة هً سكر 
. الجلكوز واالكسجٌن 

وتتحكم الطاقة الشمسٌة 
فً سٌر عملٌة البناء 

. الضوئً كلها 

تستخلص النباتات : التنفس الخلوي 
والحٌوانات الطاقة من سكر الجلكوز 
بهذه العملٌة وخالل هذه العملٌة تقوم 
. الخالٌا بتحلٌل السكر واطالق الطاقة
وٌتطلب حدوث التنفس الخلوي فً 

. النباتات والحٌوانات وجود االكسجٌن
وٌنتج عن هذه العملٌة الماء وثانً اكسٌد 

وتستخدم . الكربون بوصفهما فضالت 
النباتات هذه الفضالت مرة اخري فً 

. عملٌة البناء الضوئً 
. وهذا النوع االول من التنفس الخلوي 

هناك نوع اخر من التنفس الخلوي ال 
: ٌستعمل االكسجٌن وٌسمى 

تحدث عملٌة : التنفس الالهوائً 
. التنفس الالهوائً فً جمٌع الخالٌا

عندما ال تستطٌع الخالٌا القٌام بعملٌة 
. التنفس الخلوي 

وٌحدث هذا عند ممارسة التمارٌن 
. الرٌاضٌة المجهدة 

 

 البناء الضوئً والتنفس الخلوي من اهم العملٌات الحٌوٌة التً تقوم بها الخالٌا  
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الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة عنوان الدرس 

ما النقل النشط؟ الموضوع 

. ان نحدد كٌؾ تقوم الخالٌا بالنقل النشط الهدؾ 

النقل النشط المفردات 

التلخٌص المنظم أو المهارة 

حددي كٌؾ تقوم الخالٌا بالنقل النشط ؟ السؤال األساسً  

اطلب الً الطالب مراجعة الدرس واالنتباه الً الرسوم والصور وكتابة سؤال أنشطة دعم التعلم 
خاص بكل شكل وصورة فً الدرس وتبادل االجابات فٌما بٌنهم 

حددي كٌؾ تقوم الخالٌا بالنقل النشط ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 عملٌة انتقال المواد خالل الؽشاء البالزمً والتً تحتاج إلى طاقة :النقل النشطالمفردة وتعرٌفها 
حٌث تنتقل المواد من منطقة التركٌز المنخفض إلى منطقة التركٌز , لحدوثها 
 . المرتفع

 تعبئة المنظم 

 

هناك  بعض المواد التً 
تنتقل احٌانا من منطقة 
التركٌز المنخفض الى 
. منطقة التركٌز المرتفع 

وعندما ٌحتاج انتقال 
المواد عبر االؼشٌة الى 
. طاقة ٌحدث النقل النشط

ومثال على ذالك حاجة الخلٌةالى الطاقة 
لنقل االمالح المعدنٌة والمواد الؽذائٌةالى 

. داخل الخلٌة وخارجها

فالخلٌة العصبٌة تحتاج الى النقل النشط 
. لضخ البوتاسٌوم داخل الخلٌة 

كما انها تحتاج الى النقل النشط لضخ 
. الصودٌوم خارجها 

 

 النقل النشط من العملٌات الحٌوٌة التً تقوم بها الخالٌا فً اجسام الكائنات الحٌة   
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 انقسام الخالٌا  عنوان الدرس

ما دورة الخلٌة؟ الموضوع 

أن ٌلخص دورة حٌاة الخلٌة ؟ الهدؾ 

دورة حٌاة الخلٌة  المفردات 

التتابع المنظم أو المهارة 

تتبعً مراحل دورة حٌاة الخلٌة ؟ السؤال األساسً  

. أي العوامل ٌحد من حجم الخلٌة ؟: دعم إضافًأنشطة دعم التعلم 
العلوم والرٌاضٌات - قراءة الصورة فً كتاب الطالب 

. لماذا نستخدم االشٌاء السامة فً معالجة السرطان ؟: إثراء 
 

تتبعً مراحل دورة حٌاة الخلٌة ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 العملٌة المستمرة من النمو واالنقسام والتعوٌض :دورة الخلٌة  المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنمو الخالٌا الى حجوم مختلفة ومعظم الخالٌا صؽٌرة جدا ال ٌمكن مشاهدتها اال بالمجهر :نمو الخلٌة 
وهناك عوامل عدٌدة تمنع استمرار نمو الخلٌة منها النسبة بٌن مساحة الؽشاء البالزمً وحجم الخلٌة وكلما 
نمت الخلٌة ازداد حجمها وازدادت كمٌة المواد التً تحتاج الٌها لذا فان الزٌادة فً الحجم البد ان ٌقابلها 

زٌادة فً مساحة الؽشاء البالزمً والن الؽشاء البالزمً ال ٌنمو بالسرعة نفسها لنمو حجم الخلٌة فان الخلٌة 
  .تتوقؾ عن النمو 

تسٌطر المخلوقات الحٌة على نمو خالٌاها وانقسامها وعندما ٌحدث خلل ما قد ٌسبب : انقسام الخلٌة 
مشكالت خطٌرة ومن هذه المشكالت مرض السرطان ٌحدث هذا المرض عندما ال ٌتم السٌطرة على انقسام 

الخلٌة وقد ٌؤدي النمو واالنقسام  السرٌع الى تكون تجمعات واورام سرطانٌه تهدد حٌاة االنسان  
 



16 
 

 انقسام الخالٌا عنوان الدرس 

ما االنقسام المتساوي ؟ الموضوع 

أن ٌقارن بٌن طرائق التكاثر فً المخلوقات الحٌة  ؟ الهدؾ 

االنقسام المتساوي  – الكروموسومات المفردات 

التتابع المنظم أو المهارة 

تتبعً مراحل االنقسام المتساوي  ؟ السؤال األساسً  

اطلب الى الطالب عمل نموذج لخلٌة تنقسم انقساما متساوٌا بواسطة : دعم إضافًأنشطة دعم التعلم 
توضٌح المفردات –قراءة الصور واالشكال فً كتاب الطالب . المعجون ؟

وتطوٌرها  
اطلب الى الطالب كتابة سؤال وجواب بالتبادل مع زمٌله 

اعداد بحث لتوضٌح كٌؾ تستجٌب الخالٌا للمستوٌات المختلفة من تركٌز : إثراء 
. الموائع ؟ ؟

 

تتبعً مراحل االنقسام المتساوي  ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

اشرطة صؽٌرة توجد داخل نواة الخلٌة تحمل تفاصٌل كاملة عن :الكروموسومات  المفردة وتعرٌفها 
 المخلوق الحً 

عندما تتكون خلٌتان متماثلتان فً نواة كل منهما مجموعة :االنقسام المتساوي 
 كاملة من الكروموسومات 

 تعبئة المنظم 

 
 
 

ٌحدث االنقسام المتساوي فً نوع معٌن من الخالٌا تسمى الخالٌا الجسمٌة منها خالٌا الجلد والعظم وٌحدث 
االنقسام المتساوي فً الخالٌا النباتٌة والحٌوانٌة ٌبدأ االنقسام المتساوي بمضاعفة عدد الكروموسومات فً 

. نواة الخلٌة   
 

تصبح الكروموسومات مرئٌة وٌبدأ الؽالؾ المحٌط بالنواة ٌتالشى وتصطؾ ازواج الكروموسومات عند 
 وسط النواة   

تنفصل أزواج الكروموسومات بعضها عن بعض وتبدأ تتحرك فً اتجاهٌٌن متضادٌن وتستطٌل الخلٌة  
 

. ٌتكون ؼالؾ نووي حول مجموعة من الكروموسومات بعد ذلك ٌنقسم السٌتوبالزم  
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 انقسام الخالٌا عنوان الدرس 

ما االنقسام المنصؾ ؟ الموضوع 

أن ٌقارن بٌن طرائق التكاثر فً المخلوقات الحٌة  ؟ الهدؾ 

خلٌة مخصبة   - المشٌج المؤنث– المشٌج المذكر المفردات 

التتابع المنظم أو المهارة 

تتبعً مراحل االنقسام المنصؾ  ؟ السؤال األساسً  

قراءة . فٌم تختلؾ نتائج االنقسام المتساوي عن االنقسام المنصؾ  ؟: دعم إضافًأنشطة دعم التعلم 
توضٌح المفردات وتطوٌرها  –الصور واالشكال فً كتاب الطالب 

كٌؾ ٌؤدي التكاثر الجنسً عن طرٌق االنقسام المنصؾ الى تنوع أوسع : إثراء 
. ضمن أنواع مختلفة من المخلوقات الحٌة  ؟  نشاط االنقسام المتساوي

 

تتبعً مراحل االنقسام المنصؾ  ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

الخلٌة الجنسٌة االنثوٌة : المشٌج المؤنث – الخلٌة الجنسٌة الذكرٌة :المشٌج المذكر المفردة وتعرٌفها 
 الخلٌة الناتجة عن اتحاد المشٌج المذكر والمشٌج المؤنث: خلٌة مخصبة – 

نوع من االنقسام الخلوي تنتج عنه الخالٌا التناسلٌة وٌحتوي كل : االنقسام المنصؾ
 منها على نصؾ عدد الكروموسومات الموجودة فً الخلٌة االم

 تعبئة المنظم 

 
 
 

. ٌتضاعؾ عدد الكروموسومات فً الخلٌة االصلٌة وتصطؾ الكروموسومات فً ازواج  

 

تبتعد الكروموسومات بعضها عن بعض وتنقسم الخلٌة االنقسام االول  
 

. تصطؾ ازواج الكروموسومات  المزدوجة وتبتعد الكروموسومات بعضها عن بعض 
 

تنقسم الخلٌة االنقسام الثانً  وحٌث ان النواة تنقسم مرتٌن فٌنتج اربع خالٌا جنسٌة جدٌدة فً نواة كل منها 
. نصؾ عدد الكروموسومات الخلٌة االصلٌة  
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 انقسام الخالٌا عنوان الدرس 

ما مدة الحٌاة  ؟ الموضوع 

أن ٌقارن بٌن طرائق التكاثر فً المخلوقات الحٌة  ؟ الهدؾ 

ال ٌوجد مفردات بالصفحة  المفردات 

التتابع المنظم أو المهارة 

تتبعً دورة الحٌاة لدى المخلوق الحً   ؟ السؤال األساسً  

توضٌح المفردات –قراءة الصور واالشكال فً كتاب الطالب . العلوم والمجتمع  ؟أنشطة دعم التعلم 
. وتطوٌرها  

 

تتبعً دورة الحٌاة لدى المخلوقات الحٌة   ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

ال ٌوجد مفردات المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 

 
 
 

كما للخلٌة دورة حٌاة فان للمخلوقات الحٌة لها دورات نمو وتكاثر ثم تموت ومراحل نمو المخلوق الحً 
. هً دورة حٌاته 

 

تشتمل دورة حٌاة الحٌوان على الوالدة والنضج والتكاثر والهرم والموت  
 

اطول فترة زمنٌة ٌعٌشها المخلوق الحً فً افضل الظروؾ تسمى مدة الحٌاة ومدة حٌاة المخلوق الحً 
.  سنة   7000صفة مشتركة بٌن أفراد نوعه فمثال الصنوبر ذو المخارٌط الشوكٌة له مدة حٌاة أكثر من   

العمر المتوقع له مقدار الزمن الذي سٌعٌشه المخلوق الحً وٌختلؾ مقدار العمر المتوقع للمخلوق الحً 
. اعتمادا على الظروؾ التً ٌعٌشها ومنها كمٌة الؽذاء والماء ولكن هذه الظروؾ ال تؤثر فً مدة الحٌاة  
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 الوراثة والصفات عنوان الدرس

الوراثة الموضوع 

ان تذكر بعض الحقائق المتعلقة بالوراثة الهدؾ 

الصفة المكتسبة – الؽرٌزة – الصفة الموروثة – الوراثة المفردات 

حقٌقة أم رأي المنظم أو المهارة 

اذكري بعض الحقائق المتعلقة بالوراثة السؤال األساسً  

البحث – دعم اضافً واثرائً – اقرأ وأتعلم – اختبر نفسً - قراءة الصور واالشكال أنشطة دعم التعلم 
فً االنترنت عن بعض الصفات المكتسبة والموروثة 

أذكري بعض الحقائق المتعلقة بالوراثة سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

انتقال الصفات الوراثٌة من االباء إلى االبناء – الوراثة المفردة وتعرٌفها 
صفة تنتقل من االباء الى االبناء –الصفة الموروثة

سلوك ومهارات تولد مع االنسان أو الحٌوان : الؽرٌزة
ال تورث من أبوٌن بل تكتسب بالتعلم والتدرٌب : الصفة المكتسبة

حقٌقة و رأي تعبئة المنظم 

 

  

رأي حقٌقة 

 
الوراثة انتقال الصفات من االباء إلى االبناء -1
صفة تنتقل من االباء الى االبناء  :- الصفة الموروثة-2
سلوك او مهارات تولد مع االباء الى االبناء مثل بناء االعشاش :- الؽرٌزة-3
صفة ال تورث من ابوٌن بل تكتسب بالتعلم والتدرٌب  مثل :- الصفة المكتسبة-4

لعب الدلفٌن بالكرة 
 

فً رأي ٌمكن ان تتؽٌر الصفة 
الوراثٌة بسبب بعض العوامل 

مثل لون الشعر 
 

فً رأي كرة السلة ٌمكن تعلمها 
بسرعه 
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 الصفات الوراثٌةعنوان الدرس 

كٌؾ تورث الصفات الموضوع 

أن تذكر تعدد الحقائق حول كٌفٌة تورٌث الصفات من االباء الى االبناء الهدؾ 

الصفة المتنحٌة – الصفة السائدة – الجٌن المفردات 

حقٌقة أم رأي المنظم أو المهارة 

اذكري بعض المبادئ االساسٌة لعلم الوراثة السؤال األساسً  

استخدام شكل بانت لمندل لتمثٌل الصفات السائدة و المتنحٌة – دعم اضافً واثرائً أنشطة دعم التعلم 
اطلب البحث فً الصفات الوراثٌة والصفات المكتسبة للمخلوقات – اختبر نفسً – 

الحٌة 

أذكري بعض الصفات الوراثٌة سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 المفردة وتعرٌفها 
 تحتوي على المعلومات الكٌمٌائٌة للصفة الموروثة– الجٌن 

صفة تمنع صفة اخرى من ظهور –   الصفة السائدة 
 هً صفة تحجبها الصفة السائدة- الصفة المتنحٌة

 

حقٌقة ام رأي تعبئة المنظم 

  

رأي حقٌقة 

ـ العالم الذي اكتشؾ المبادئ االساسٌة لعلم الوراثة هو العالم جرٌجورمندل 1
كل صفة مورثة ٌتحكم فٌها عامالن عامل من االب وعامل من االم - 2
ٌحتوي الجٌن على الصفات الكٌمٌائٌة للصفة الموروثة - 3
تخزن الجٌنات على الكروموسومات  - 4
كل صفة لها شكل سائد وشكل متنحً  - 5
الصفة السائدة قوٌة تمنع صفة اخرى من الظهور - 6
الصفة المتنحٌة صفة ضعٌفة تمنعها الصفة قوٌة من الظهور - 7
اذا كان النبات ٌحمل جٌن الصفة السائدة وجٌن الصفة المتنحٌة ٌسمى هجٌن - 8

فً رأي ان ازهار بعض 
النباتات اجمل من نباتات 

اخرى 
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  الوراثة والصفات عنوان الدرس 

كٌؾ تتبع الصفات الوراثٌة الموضوع 

ان تعرؾ طرٌقة تتبع الصفة الوراثٌة الهدؾ 

الحامل للصفة – تخطط الساللة المفردات 

حقٌقة أم رأي المنظم أو المهارة 

اذكري بعض حقائق التً تساعد فً تتبع الصفات الوراثٌة السؤال األساسً  

اطلب استخدام المراجع العلمٌة والموسوعات و االنترنت – قراءة الصور واالشكال أنشطة دعم التعلم 
للبحث فً مشروع الحقٌبة الجنٌة 

اذكري بعض حقائق التً تساعد فً تتبع الصفات الوراثٌة سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 مخطط ٌستعمل لتتبع الصفات فً العائلة ودراسة  االنماط الوراثٌة –المخطط الساللة المفردة وتعرٌفها 
 الشخص الذي ٌنقل جٌن الصفة ولكنها ال تظهر علٌه– الحامل للصفة 

حقٌقة ام رأي تعبئة المنظم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رأي حقٌقة 

نستعمل مخطط ساللة للتبع الصفات فً العائلة ودراسة االنماط الوراثٌة -1
ٌظهر مخطط ساللة االباء واالبناء وتربط الخطوط االفقٌة باالباء معا و تربط -2

الخطوط  العمودٌة فتربط االباء فً االبناء 
تمثل المربعات فً مخطط ساللة الذكور ودوائر باالناث وتمثل المربعات والدوائر - 3

ذات خلفٌة البٌضاء الصفات المتنحٌة فً االشخاص 
الشخص الذي ٌنقل جٌن الصفة ولكنها ال تظهر علٌه هو حامل للصفة - 4

فً رأي ٌمكن االستفادة 
من مخطط الساللة 

لمعرفة التارٌخ المرضى 
للعائلة والصفات الوراثٌة 

المتنحٌة 
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 ٌنقل الؽذاء الى اسفل

بدءاً من األوراق الى 

سائر أجزاء النبته 

 عملٌات الحٌاة فً النباتات عنوان الدرس

ما اهمٌة الجذور و السقان لنباتات  الموضوع 

أن ٌصؾ عملٌات التكاثر فً النباتات الهدؾ 

الجذور – السٌقان المفردات  

المقارنة المنظم او المهارة 

قارنً بٌن الخشب و اللحاء السؤال األساسً 

قراءة الصورة فً كتاب الطالب أنشطة دعم التعلم 
كٌؾ تنتقل المواد خالل النباتات  – أجزاء الساق 

توضٌح المفردات و تطوٌرها 
تستخدم الكلمة فً النباتات و الحٌوانات و ٌظهر معناها  : الساق 

لها معانً كثٌرة فهً فً النبات تعتبر الجزء االرضً و جذور بعض النباتات : الجذور 
تخزن الؽذاء و الماء 

 كٌؾ ٌنتقل الماء من جذور النباتات الى ساقة إقرأ الشكل 
 ٌوضح الطالب باسلوبهم وظائؾ السٌقان و الجذور فً النباتدعم إضافً 

 لتوسع فً البحث عن النباتات التً تنمو فً المٌاه إثراء
لنبات النرجس سٌقان طرٌة و لشجرة البلوط سٌقان خشبٌة , ما المشترك بٌن التفكٌر الناقد 

 هذٌن النوعٌن من السٌقان؟

سؤال الفكرة 
الرئٌسٌة  

للنباتات تركٌب تمكنها من القٌام بوظائؾ محددة و هً تستخدم اشعة الشمس فً صنع 
. ؼذائها

. تراكٌب تبقً النبات منتصباً و تحمل األورق:السٌقان المفردات و تعرٌفها 
. ٌثبت النبات فً التربة و ٌخزن الؽذاء و ٌمتص المواد الؽذائٌة من التربة:الجذور 

  تعبئة المنظم
 (اللحاء  )التشابه            اختالؾ          (الخشب  )                     اختالؾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ٌنقل الماء و               

االمالح                 توجد فً سٌقان النبات          

المعدنٌة من              تنقل الماء و المواد 

الجذور الى أعلى         الغذائٌة فً النبته 

. التبته

 

أعلى النبته 
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 تنمو فً مجموعات 

أو عناقٌد 

 
 
 
 
 
 

 عملٌات الحٌاة فً النبات  عنوان الدرس

كٌؾ تعمل اوراق النباتات  الموضوع 

التعرؾ على تركٌب أوراق النباتات الهدؾ 

ال ٌوجد المفردات  

المقارنة المنظم او المهارة 

قارنً بٌن األوراق البسٌطة و األوراق المركبة السؤال األساسً 

قراءة الصور فً كتاب الطالب أنشطة دعم التعلم 
 (إجزاء الورقة  )

نشاط 
 (أوراق النبات  )

دعم إضافً  
 (ما االختالؾ بٌن األوراق البسٌطة و األوراق المركبة  )

إثراء 
لماذا قد تؽلق الثؽور عندما ترتفع درجات الحرارة؟ 

أسالٌب داعمة   
 (جمل تامة – جمل قصٌرة – إشارة الى الصور  )

التفكٌر الناقد 
كٌؾ ٌمكن أن ٌختلؾ نتح النباتات التً تنمو فً مناطق ؼزٌرة األمطار عن النباتات 

التً تعٌش فً مناطق نادرة األمطار 

للنباتات تركٌب تمكنها من القٌام بوظائؾ محددة و هً تستخدم اشعة الشمس فً صنع سؤال الفكرة الرئٌسٌة  
. ؼذائها

 ال ٌوجدالمفردات و تعرٌفها 

  تعبئة المنظم
 
 
 

 (ورقة مركبة  )تشابه                 إختالؾ                   (ورقة بسٌطة  )إختالؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البسٌطة تكون 

. مفردة 

تحتوي على بالستٌدات 

 خضراء 

ٌنمو من السٌقان 
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 إستخدامخلٌةواحدة

  .فقط ( بوغ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملٌات الحٌاة فً النباتاتعنوان الدرس 

كٌؾ تتكاثر النباتات؟ الموضوع 

أن تصؾ عملٌات التكاثر فً النباتات الهدؾ 

التلقٌح  – البذرة – التكاثر المفردات  

المقارنة المنظم او المهارة 

قارنً بٌن التكاثر الجنسً و الالجنسً السؤال األساسً 

قراءة الصور فً كتاب الطالب  أنشطة دعم التعلم 
 (اإلخصاب – التلقٌح )

توضٌح المفردات و تطوٌرها 
. عملٌة نسخ لألصل : التكاثر 
. إلقاء الحب فً االرض لٌزرعها: البذرة 
ٌكون على معرفة بحبوب اللقاح مسحوق أصفر اللون ٌتجمع على االسطح الخارجٌة , فً اثناء : التلقٌح 

. فصل الربٌع
 ما دور الحٌوانات فً تكاثر النباتات دعم إضافً

 لبعض البذور التً تنتشر بالطفو على الماء ؼطاء شمعً على سطوحها , ما فائدة هذا الؽطاء  إثراء
 (وصؾ التكاثر فً النباتات – جمل قصٌرة – اإلشارة الى أجزاء الزهرة و تسمٌتها  ) أسالٌبداعمة 
 ما الذي ٌمكن أن ٌحدث لبعض النباتات البذرٌة لو أختفت الملقحات فججةً  التفكٌر الناقد

سؤال الفكرة 
الرئٌسٌة  

. للنباتاتتركٌبتمكنهامنالقٌامبوظائفمحددةوهٌتستخدماشعةالشمسفٌصنعؽذائها

المفردات و 
تعرٌفها 

.  هو إنتاج أفراد من النوع نفسة:التكاثر 
.  تركٌب فٌه نبات صؽٌر ؼٌر مكتمل النمو:البذرة 
. إنتقال حبوب اللقاح من المتك الى المٌسم:التلقٌح 

  تعبئة المنظم
 (تكاثر الجنسً  )التشابه                   إختالؾ       (التكاثر الجنسً  )إختالؾ

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 إندماج خلٌتٌن

 مشٌج مذكر مع

 .مشٌج مؤنث

 . جدٌدإنتاج نبات
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عملٌات الحٌاة فً النباتات  عنوان الدرس 

ما دورات حٌاة بعض النباتات الموضوع 

تتبع دورات الحٌاة فً انواع مختلفة من النباتات الهدؾ 

ال توجد المفردات  

المقارنة المنظم او المهارة 

قارنً بٌن دورة حٌاة الحزازٌات و دورة حٌاة النباتات معراة البذور  السؤال األساسً 

قراءة الصورة فً كتاب الطالب  أنشطة دعم التعلم 
دورة حٌاة النباتات مراة البذور – مقارنة النباتات البذرٌة – دورة حٌاة نبات حزازي  )

 )
دعم إضافً  

. توضٌح االختالؾ بٌن معراة البذور و مؽطاة البذور بكلماتهم الخاصة
إثراء  

توضٌح التشابه و االختالؾ – رسم منظم تخطٌطً 
التفكٌر الناقد 

لماذا ٌعد انتاج االبواغ مثاالً على التكاثر الالجنسً 

. للنباتاتتركٌبتمكنهامنالقٌامبوظائفمحددةوهٌتستخدماشعةالشمسفٌصنعؽذائهاسؤال الفكرة الرئٌسٌة  

 ال توجدالمفردات و تعرٌفها 

  تعبئة المنظم
 (نباتات مؽطاة البذور  )تشابه         إختالؾ                   (الحزازٌات  )إختالؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتضمن طورٌن مختلفٌن

  ٌنتج فً أحدهما أبواغ

 و الثانً خالٌا جنسٌة

 عملٌة تبادل األجٌال أكثر 

 . وضوحاًا 

 تكوٌن خالٌا  جنسٌة تنتج 

 خالل عملٌة 

 اإلخصاب بذور داخل 

 مخارٌط عملٌة 

 االخصاب أكثر وضوحاًا 

 كالهما نبات 

 إنتاج أفراد جدٌدة 
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 عملٌات الحٌاة فً المخلوقات الحٌة الدقٌقة عنوان الدرس

ما المخلوقات الحٌة الدقٌقة   الموضوع

أن نستنتج ما المقصود بالمخلوق الحً الدقٌق  الهدؾ 
أن نستنتج األنواع المختلفة للمخلوقات الحٌة الدقٌقة 

وحٌد الخلٌة  – الجراثٌم – المخلوق الحً الدقٌق المفردات 

االستنتاج المنظم أو المهارة 

استنتجً ما المقصود بالمخلوق الحً الدقٌق وماهً األنواع المختلفة للمخلوقات السؤال األساسً  
الحٌة الدقٌقة ؟ 

 اعملً نموذج لمخلوق حً من الطالئعٌات له سوط وأهداب ثم  :دعم اضافًأنشطة دعم التعلم 
وضحً كٌؾ تتحرك هذه المخلوقات ؟ 

ابحثً عن بعض األمراض أو المشاكل البٌئٌة  الناتجة عن فطرٌات :إثراء
وطالئعٌات مجهرٌة ؟ 

. هل ٌحتمل وجود بكترٌا بدائٌة على جلدي ؟ أوضح اجابتً  : اختبر نفسً
هل توجد الدٌاتومات بالقرب من سطح البحار والمحٌطات أم فً  : التفكٌر الناقد

أعماق المٌاه ؟ ولماذا ؟ 

استنتجً ما المقصود بالمخلوق الحً الدقٌق وماهً األنواع المختلفة للمخلوقات سؤال الفكرة الرئٌسٌة 
الحٌة الدقٌقة ؟ 

مخلوق حً مجهري الٌرى بالعٌن المجردة   : المخلوق الحً الدقٌقالمفردة وتعرٌفها 
 مصطلح ٌستخدم لوصؾ المخلوقات الحٌة الدقٌقة :الجراثٌم

مخلوقات تتكون أجسامها من خلٌة واحدة  : وحٌد الخلٌة

 تعبئة المنظم 

 
ماذا أستنتج  ماذا أعرؾ؟   إرشاد 

 الفطرٌات الدقٌقة : 
تشتمل على العفن والخمٌرة وال تستطٌع صنع ؼذائها بنفسها  وانما 

تمتص المواد المؽذٌة من الوسط الذي تعٌش فٌه ومن أنواع الفطرٌات 
التً تستخدم فً صناعة الخبز , وبعضها ٌستخدم  (الخمٌرة  )المجلوفة 

فً صنع بعض أنواع الجبن وتستخدم بعض أنواع الفطرٌات فً صناعة 
 األدوٌة لعالج األمراض ,

  (القدم الرٌاضً  )بعض انواع الفطرٌات تسبب األمراض مثل مرض 

 الطالئعٌات الدقٌقة : 
معظمها مخلوقات حٌة دقٌقة وحٌدة الخلٌة ٌصعب تصنٌفها الى حٌوانات 

او نباتات فالطالئعٌات الشبٌهة بالنباتات ومنها الٌوجلٌنا تصنع ؼذائها 
بنفسها , والطالئعٌات التً التقدر على صنع ؼذائها لها تراكٌب 

تساعدها على الحركة للحصول على ؼذائها فبعضها لها تراكٌب تشبه 
السوط تسمى األسواط وبعضها لها تراكٌب تشبه الشعر تسمى االهداب 

 أما األمٌبا فلها تراكٌب تسمى االقدام الكاذبة تستخدمها فً الحركة 

 لبكترٌاا :
مخلوقات وحٌدة الخلٌة معضمها ضار وقلٌل منها ؼٌر ضار وتصنؾ 

 :البكترٌا الى مملكتٌن 

  بكترٌا حقٌقٌة وهً أكثر انتشارا وبعضها ٌسبب العدٌد من األمراض
فهناك الكروٌة التً تسبب التهاب الحلق والعصوٌة التً تستعمل النتاج 

اللبن الرائب , والبكترٌا البدائٌة او القدٌمة وهً تعٌش فً ظروؾ قاسٌة 
على األرض الٌمكن لؽٌرها من المخلوقات الحٌة العٌش فٌها  

  المخلوقات الحٌة الدقٌقة
ال ترى بالعٌن المجردة  

  ٌمكن مشاهدة
المخلوقات الحٌة الدقٌقة 

 عن طرٌق المجهر 

  المخلوقات الحٌة الدقٌقة
هً كائنات صؽٌرة 

تتكون من خلٌة واحدة أو 
 اكثر

  مثال على المخلوقات
الحٌة الدقٌقة الجراثٌم 

 والبكترٌا 

  ًما المخلوق الح
الدقٌق  

  األنواع المختلفة
 للمخلوقات الحٌة الدقٌقة 

  



27 
 

 عملٌات الحٌاة فً المخلوقات الحٌة الدقٌقة  عنوان الدرس

. كٌؾ تتكاثر المخلوقات الحٌة الدقٌقة الموضوع 

. أن نستنتج طرق تكاثر المخلوقات الحٌة الدقٌقة الهدؾ 

. التبرعم – اإلقتران – اإلنشطار الثنائً المفردات 

االستنتاج المنظم أو المهارة 

تستطٌع المخلوقات الحٌة الدقٌقة بجمر هللا التكاثر بسرعة لٌصبح عددها بالمالٌٌن , السؤال األساسً  
استنتجً كٌؾ تستطٌع هذه المخلوقات الحٌة الدقٌقة أن تنتج هذا العدد بسرعة 

وكٌؾ استطاعت البقاء على قٌد الحٌاة مالٌٌن السنٌن؟ 

قارنً بٌن خالٌا الخمٌرة فً مجموعة تتكاثر بالتبرعم من حٌث  : دعم اضافًأنشطة دعم التعلم 
. المادة الوراثٌة 

لماذا الٌعد االقتران بٌن خلٌتٌن من البكترٌا تكاثرا بالضرورة ؟  : اثراء
من خالل مجموعة صور المخلوقات الحٌة  التً امامك صنفً  : اسالٌب داعمة

هذه المخلوقات الى وحٌدة الخلٌة او متعددة الخالٌا ؟  
عندما ٌحدث التبرعم هل ٌشبه المخلوق الجدٌد أصله ؟ : اختبر نفسً 
كٌؾ ٌختلؾ االنشطار الثنائً عن االقتران ؟  : التفكٌر الناقد

تستطٌع المخلوقات الحٌة الدقٌقة بجمر هللا التكاثر بسرعة لٌصبح عددها بالمالٌٌن , سؤال الفكرة الرئٌسٌة 
استنتجً كٌؾ تستطٌع هذه المخلوقات الحٌة الدقٌقة أن تنتج هذا العدد بسرعة 

وكٌؾ استطاعت البقاء على قٌد الحٌاة مالٌٌن السنٌن؟ 

نوع من التكاثر الال جنسً الذي ٌنقسم فٌه المخلوق الحً الى  : اإلنشطارالثنائًالمفردة وتعرٌفها 
. مخلوقٌن جدٌدٌن متماثلٌن 

هو شكل من أشكال التكاثر الجنسً التً تلتحم فٌه المخلوقات الحٌة مع :اإلقتران
. بعضها البعض 

نمو بروز صؽٌر على الخلٌة األم وعندما ٌنمو البرعم تنقسم نواة الخلٌة  : التبرعم
. األم انقساما انقساما متساوٌا 

 

 تعبئة المنظم 

 
ماذا أستنتج  ماذا أعرؾ؟  إرشاد  

 الطالئعٌات : 
تتكاثر معظم الطالئعٌات باالنشطار الثنائً وهو نوع من التكاثر الالجنسً الذي ٌنقسم فٌه 

المخلوق الحً الى مخلوقٌن حٌٌن جدٌدٌن متماثلٌن ومثال ذلك استطالة البرامٌسٌوم وتضاعؾ 
 .كروموسوماته وانقسامه الى اثنٌن 

وقد تتكاثر الطالئعٌات بواسطة اإلقتران وهو شكل من أشكال التكاثر الجنسً الذي تلتحم فٌه 
المخلوقات الحٌة بعضها ببعض وتتبادل المادة الوراثٌة فٌما بٌنها ثم ٌنفصل بعضها عن بعض 

.  وٌنقسم كل منها بعد ذلك بواسطة االنشطار الثنائً
وبعض الطالئعٌات تتكاثر باألبواغ وتسمى البوؼٌات وتحتوي على المادة الوراثٌة داخل 

. ؼشاء ٌحمٌها ومنها البالزمودٌوم الذي ٌسبب مرض المالرٌا 

 الفطرٌات : 
تتكاثر بعض الفطرٌات ومنها الخمٌرة الجنسٌا بالتبرعم وهو نمو بروز صؽٌر على الخلٌة 

األم انقساما متساوٌا وٌنتج عن ذلك نواتان متماثلتان فً كروماسوماتهما وتصبح احدى 
النواتٌن جزءا من البرعمالنامً ثم ٌنفصل البرعم وٌصبح مخلوقا حٌا جدٌدا حٌث ٌشبه 

 .المخلوق الجدٌد اصله وهناك بعض انواع الفطرٌات تتكاثر باالبواغ 

 لبكترٌاا : 
التً تعٌش فً أمعاء  (كوالي . أ)تتكاثر معظم البكترٌا بواسطة االنشطار الثنائً ومنها بكترٌا 

االنسان , وتتكاثر بعض انواع البكترٌا باالقتران حٌث تتصل خلٌتان معا وتنتقل المادة 
. الوراثٌة من احداهما الى االخر ثم تنفصل الخلٌتان احداهما عن االخرى وتنقسمان 

  المخلوقات
الحٌة الدقٌقة 

تتكاثر  

  المخلوقات
الحٌة الدقٌقة 

 تتكاثر بسرعة 

  بعض أنواع
البكترٌا ضارة 
 وبعضها نافع 

  من أنواع
 )الفطرٌات 

 (الخمٌرة 
وتستخدم فً 

 صناعة الخبز 

طرق تكاثر 
المخلوقات 

الحٌة 
الدقٌقة  
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.عملٌات الحٌاة فً المخلوقات الحٌة الدقٌقة عنوان الدرس   

ما عفن الخبز؟ الموضوع 

. أن نستنتج دورة حٌاة عفن الخبز الهدؾ 

. ال توجد مفردات المفردات 

االستنتاج المنظم أو المهارة 

استنتجً كٌؾ تساعد األنزٌمات العفن على هضم الطعام ؟ السؤال األساسً  

أعدي تقرٌرا عن أي نوع من أنواع المخلوقات الحٌة الدقٌقة على أن :نشاطأنشطة دعم التعلم 
ٌتضمن دورة حٌاته وطرق تكاثره مدعمة اجابتك بالصور والرسوم ؟ 

كٌؾ تساعد االنزٌمات العفنعلى هضم الطعام ؟  : اختبرنفسً
كٌؾ تساعد األنزٌمات على تنشٌط التفاعالت والهضم؟  : التفكٌر الناقد

 

استنتجً كٌؾ تساعد األنزٌمات العفن على هضم الطعام ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

ـــــــ المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 

 

ماذا أستنتج  ماذا أعرؾ؟   إرشاد 

ٌتركب عفن الخبز من خٌوط دقٌقة تسمى الخٌوط الفطرٌة  -
تنتشر هذه الخٌوط لتعطً مساحة كبٌرة وهً تشبه فً ذلك 

جذور النباتات , وبعض الخٌوط الفطرٌة تنمو الى أسفل لتثبٌت 
العفن على الخبز وتفرز هذه الخٌوط مواد كٌمٌائٌة تسهل 

امتصاص المواد الؽذائٌة والمواد التً ٌفرزها بروتٌنات تسمى 
. انزٌمات واالنزٌم ٌسبب تسرٌع حدوث التفاعالت الكٌمٌائٌة 

هناك خٌوط فطرٌة تنمو الى اعلى تحتوي على تراكٌب مسؤولة  -
عن تكوٌن األبواغ التً تتحرر بعد أن ٌكتمل نموها وهذا ٌمثل 

التكاثر الجنسً عندما ٌندمج خٌطان فطرٌان معا وٌكونان 
 .أبواؼا جدٌدة 

عفن الخبز  -
ٌنتمً لنوع 

من أنواع 
المخلوقات 

الحٌة الدقٌقة 
 )وهً 

. (الفطرٌات 
ٌتكاثر عفن  -

الخبز 
 .باألبواغ 

كٌؾ ٌتكون 
عفن الخبز  
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 الهضم و االخراج والتنفس والدورانعنوان الدرس 

 ما الهضم ؟ وما اإلخراج ؟الموضوع 

 أن توضح كٌؾ حلت أجهزة الهضم فً الحٌوانات مشكلة هضم الطعام ؟الهدف 

  اإلخراج –الهضم المفردات 

 المشكلة والحل المنظم أو المهارة 

 كٌؾ تهضم الحٌوانات المختلفة طعامها وتفككه الى أجزاء صؽٌرة ؟السؤال األساسً  

دعم إضافً – التفكٌر الناقد –اختبر نفسً - قراءة الصور واالشكال أنشطة دعم التعلم 
 وإثرائً 

 كٌؾ تهضم الحٌوانات المختلفة طعامها وتفككه الى أجزاء صؽٌرة  ؟سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 عملٌة تفكٌك وتجزئة الغذاء الى قطع وأجزاء صغٌرة تستعملها الخلٌة : الهضم المفردة وتعرٌفها 

 عملٌة ٌتم فٌها تخلٌص الجسم من الفضالت  : اإلخراج

 المشكلة والحلتعبئة المنظم 
 

 
  

 كٌؾ تهضم الحٌوانات المختلفة طعامها وتفككه الى أجزاء صؽٌرة  ؟

  طرائق عدٌدة للهضم الالفقارٌاتتستخدم 

 تستخلص ؼذائها من المواد العالقة فً الماء وتصفٌته من خالل الثقوب فً جسمها : اإلسفنجٌات 

ٌدخل الؽذاء الى تجوٌؾ هضمً فً جسم الحٌوان من فتحة وتقوم الخالٌا : الالسعات و الدٌدان المفلطحة

 بهضمه وامتصاص المواد المؽذٌة و التخلص من الفضالت عبر الفتحة نفسها 

ٌتكون جهازها الهضمً من انبوبٌن ٌمر احدهما فً االخر و فتحتان احدهما البتبالع الؽذاء : دودة االرض 

 و االخرى للتخلص من الفضالت 

 مثل االرانب و االبقار و الفٌلة لها اسنان تساعدها على طحن الؽذاء و تحتوي اجهزتها الهضمٌة الفقارٌات

 على بكترٌا تساعدها فً هضم االنسجة النباتٌة 

 ٌوجد جهاز هضمً االنسان فً 

 تستطٌع جمٌع الحٌوانات الحصول على الطاقة بعد تفكٌك الطعام الى اجزاء صؽٌرة بواسطة الجهاز الهضمً المناسب لها



30 
 

 الهضم و االخراج والتنفس والدورانعنوان الدرس 

 ما التنفس ؟الموضوع 

ان توضح ان المخلوقات الحٌة تحتاج الى االكسجٌن فً تفكٌك الؽذاء الهدف 
 إلنتاج الطاقة ؟

 التنفسالمفردات 

 المشكلة و الحلالمنظم أو المهارة 

 الزمة للجسملكٌؾ تحصل خالٌا الحٌوانات على االكسجٌن إلنتاج الطاقة االسؤال األساسً  

دعم اثرائً و -  التفكٌر الناقد–قراءة الصور واالشكال - اختبر نفسً  أنشطة دعم التعلم 
 اضافً 

 زمة للجسمالالكٌؾ تحصل خالٌا الحٌوانات على االكسجٌن إلنتاج الطاقة سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 عملٌة اطالق الطاقة المختزنة فً جزئٌات االكسجٌن–التنفس المفردة وتعرٌفها 

 المشكلة والحلتعبئة المنظم 
 

  
 كٌؾ تحصل خالٌا الحٌوانات على االكسجٌن إلنتاج الطاقة الالزمة للجسم

  ذات االجسام الطرٌة ٌتم تبادل الؽازات عن طرٌق االنتشار الالفقارٌات

  القشرٌات وبعض الدٌدان لها خٌاشٌم ؼنٌة باألوعٌة الدموٌة وٌتم تبادل الؽازات عن طرٌق هذه االوعٌة الرخوٌات 

  ٌتم تبادل رئات تشبه صفحات الكتابالعناكب

 الحشرات لها انابٌب شدٌدة التفرع تسمى القصٌبات 

  صؽارها ٌتم تبادل الؽازات بواسطة الخٌاشٌم والجلد وعند بلوؼها تستخدم الرئات و الجلد فً تبادل تالبرمائٌا–الفقرٌات 

 الؽازات 

 ٌتم تبادل الؽازات عن طرٌق الرئة الزواحؾ و الطٌور و الثدٌات 

 عن طرٌق الجهاز التنفسًاالنسان و

تستطٌع جمٌع الحٌوانات الحصول على االكسجٌن لتفكٌك الطعام و الحصول على الطاقة من خالل اجهزة التنفس البسٌطة و 

 المعقدة المناسبة لها
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 الهضم و االخراج والتنفس والدورانعنوان الدرس 

 ما الدوران الموضوع 

ان توضح كٌؾ تحل الحٌوانات التؽٌر فً دجة حرارة اجسامها الهدف 
 ومشكلة البقاء فً البٌئات المختلفة 

 الثابتة درجة الحرارة- المتغٌرة درجة الحرارة - الدوران المفردات 

 المشكلة والحلالمنظم أو المهارة 

تعانً بعض الحٌوانات من تؽٌر الظروؾ المناخٌة فً البٌئة التً السؤال األساسً  
 تعٌش فٌها كٌؾ ٌمكن حل مشكالتها البٌئٌة 

 دعم – التفكٌر الناقد –قراءة الصور واالشكال - اختبر نفسً  أنشطة دعم التعلم 
 اضافً واثرائً 

تعانً بعض الحٌوانات من تؽٌر الظروؾ المناخٌة فً البٌئة التً سؤال الفكرة الرئٌسٌة 
 تعٌش فٌها كٌؾ ٌمكن حل مشكالتها البٌئٌة  

حركة المواد المهمة ومنها االكسجٌن و الجلوكوز و الفضالت فً الدوران المفردة وتعرٌفها 
 الجسم 

هو تؽٌر درجة حرارة جسم الحٌوان تبعا للتؽٌر فً متؽٌرة درجة الحرارة 
 درجة حرارة الهواء او الماء المحٌط بججسامها 

ثبات درجات حرارة اجسامها حتى لو تؽٌرت درجة حرارة ثابتة درجة الحرارة 
  الوسط المحٌط بها

 المشكلة و الحلتعبئة المنظم 
 

  
 تعانً بعض الحٌوانات من تؽٌر الظروؾ المناخٌة فً البٌئة التً تعٌش فٌها كٌؾ ٌمكن حل مشكالتها البٌئٌة  

 المفتوح كما فً المفصلٌات والرخوٌات حٌث ٌدفع القلب الدم مباشرة فً انسجة الجسم/ 1ٌوجد نوعان من اجهزة الدوران 

 جهاز الدوران المؽلق كما فً الفقرٌات ٌتم دفع الدم خالل شبكة من االوعٌة الدموٌة /2

  و االسماك تتتؽٌر درجة حرارة اجسام بعض الحٌوانات مع تؽٌر درجة الهواء والماء المحٌط بها مثل الزواحؾ و البرمائٌا

 وبعض الحٌوانات ال تتؽٌر درجة حرارة اجسامها مثل الطٌور و الثدٌات 

 تستطٌع جمٌع الحٌوانات مقاومة المشكالت البٌئٌة بججهزة الدوران المختلفة و تؽٌر او ثبات درجة حرارة اجسامها
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 الهضم و االخراج والتنفس والدورانعنوان الدرس 

 ما الدورة الدموٌة الموضوع 

 ان توضح لماذا ٌشعر متسلقو الجبال الشاهقة باإلرهاق و التعب ؟الهدف 

 ال ٌوجدالمفردات 

 المشكلة والحلالمنظم أو المهارة 

 ٌعانً بعض متسلقو الجبال الشاهقة باإلرهاق و التعبالسؤال األساسً  

دعم اضافً –  التفكٌر الناقد –قراءة الصور واالشكال - اختبر نفسً  أنشطة دعم التعلم 
 واثرائً 

 ٌعانً بعض متسلقو الجبال الشاهقة باإلرهاق و التعب  سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 الٌوجدالمفردة وتعرٌفها 

 المشكلة و الحلتعبئة المنظم 

 ٌعانً بعض متسلقو الجبال الشاهقة باإلرهاق و التعب  

لنقص االكسجٌن وهذاٌرهق القلب النه ٌضخ اكبر قدر من الدم المحمل باألوكسجٌن مما ٌجعل العضالت تلجج الى التنفس 

 الالهوائً إلنتاج الطاقة الضرورٌة ونتٌجة تراكم حمض الالكتٌك فٌها لذلك نشعر بالتعب و االرهاق

 ٌتم انتاج الطاقة الضرورٌة عند القٌام باألعمال الشاقة عن طرٌق التنفس الالهوائً للعضالت
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 الحركة واإلحساس عنوان الدرس

 ما الجهاز الهٌكلً ؟ وما الجهاز العضلً؟ الموضوع

 .ٌلخص بعض وظائؾ األجهزة الهٌكلٌة والعضلٌة الهدؾ
. ٌصؾ كٌؾ ٌحرك الجهاز الهٌكلً والجهاز العضلً معا الجسم

 .الجهاز العضلً– الجهاز الهٌكلً  المفردات

 .التلخٌص المنظم أو المهارة

 ما وظٌفة الجهاز الهٌكلً والجهاز العضلً ؟ السؤال األساسً

 (استخدام الصور واألشكال )* أنشطة دعم التعلم
اطلب إلى الطالب استخدام اإلنترنت  والمكتبة للبحث عن تركٌب : نشاط

. وكٌؾ تخزن العظام بعض أمالح الجسم, النسٌج العظمً
اطلب إلى الطالب رسم صور توضح الدورة التً تبدأ :دعم اضافً*

. عندما ترسل تعلٌمات من دماغ األرنب إلى عضالت أرجله لتنقبض 
 اطلب إلى الطالب البحث عن أنواع العضالت المختلفة الموجودة :إثراء *

فً جسم  اإلنسان على أن ٌكتبوا حول من العضالت الملساء والهٌكلٌة 
. والقلبٌة وتنظٌم ذلك فً جدول

 لخصً بعض وظائؾ الجهاز الهٌكلً والجهاز العضلً ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة

 . ٌتكون من عظام وأوتار وأربطة:الجهاز الهٌكلً المفردات وتعرٌفها
. ٌتكون من عضالت : الجهاز العضلً

    ماذا ٌحدث لعضالت أرنب عندما ٌركض ؟ تعبئة المنظم
 

 تصل اشارات عصبٌة     تقوم العضالت  تنبسط عضله أخرى
 إلى العضالت فً  رجله المنقبضة بسحب الوتر  لتسحب العضلة إلى                    

.  وهكذا... الذي ٌحرك عظم        أسفل .                    لتنقبض
الرجل إلى أعلى  

 
 

 
 

  تستمر هذه العملٌة ما دام األرنب 
.                             ٌركض
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 الحركة واإلحساسعنوان الدرس 

 ما األجهزة العصبٌة ؟ وما أجهزة الؽدد الصماء؟ الموضوع

 .ٌلخص وظائؾ الجهاز العصبً والؽدد الصماء الهدؾ

 .الجهاز العضلً– الجهاز الهٌكلً  المفردات

 .التلخٌص المنظم أو المهارة

 مما ٌتكون الجهاز العصبً وجهاز الؽدد الصماء ؟ السؤال األساسً

 (استخدام الصور واألشكال )* أنشطة دعم التعلم
اطلب إلى الطالب النظر إلى الصور التوضٌحٌة لألرنب , واطلب : نشاط

إلٌهم تحدٌد أجزاء الجهاز العصبً واألجزاء التً تتبع جهاز الؽدد 
. الصماء, واطلب إلٌهم وصؾ وظٌفة كل جزء 

. اطلب إلى الطالب كتابة فقرة تصؾ وظٌفة الؽدة الدرقٌة:دعم اضافً*
 اطلب إلى الطالب كتابة تقرٌر ٌصفون فٌه أمثلة على ؼدد صماء :إثراء *

. أخرى ؼٌر وارده فً الدرس وتحدٌد موقعها فً الجسم

 لخصً بعض وظائؾ الجهاز العصبً وجهاز الؽدد الصماء ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة

 ٌشمل فً الفقارٌات الدماغ والحبل الشوكً واألعصاب :الجهاز العصبً المفردات وتعرٌفها
 .وأعضاء الحس

جهاز ٌتكون من مجموعة من الؽدد الصماء تفرز : جهاز الؽدد الصماء
. هرموناتها فً الدم مباشرة 

.  مواد كٌمٌائٌة تفرز فً الدم مباشرة وتؽٌر أنشطة الجسم :الهرمونات

 لخصً وظائؾ الجهاز العصبً وأجهزة الؽدد الصماء؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة

  ماذا ٌحدث فً الجهاز العصبً لألرنب عندما ٌشاهد ثعلبا ؟  تعبئة المنظم
 

 ترسل اشارات عصبٌة     ٌرسل الدماغ رسالة  ومن الخالٌا العصبٌة
تنتقل إلى      فً الحبل الشوكً إلى                    (أوامر)من عٌنً األرنب إلى     

. العضالت فً األرجل .        الحبل الشوكً .                    الدماغ
 

  
. تتحرك األرجل لٌبدأ بالركض
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 الحركة واإلحساسعنوان الدرس 

 كٌؾ ٌتكامل عمل أجهزة الجسم ؟ الموضوع

 .تلخٌص كٌفٌة تكامل عمل أجهزة الجسم الهدؾ

 .ال توجد  المفردات

 .التلخٌص المنظم أو المهارة

 كٌؾ تتكامل وظائؾ أجهزة الجسم عند اإلنسان ؟ السؤال األساسً

 (نشاط )* أنشطة دعم التعلم
. استنتاج تكامل عمل الجهازٌن العضلً والدورانً

. ادرب طالب على قٌاس النبض وأكلؾ أحد الطالب اجراء نشاط حركً
أطلب إلى الطالب اعداد رسم بٌانً ٌبٌن التؽٌٌر فً عدد النبضات  مع 

. زٌادة النشاط
نظم جدول كالتالً  :أسالٌب داعمة*

ونظم جدول آخر وسجل األعمال الٌومٌة 
وصؾ كٌؾ ٌتكامل جهازان فً . ومنها الدراسة وتناول الطعام والرٌاضة

 .انجاز عمل واحد من األعمال الٌومٌة

 الوظٌفة اسم الجهاز 

  

لخصً كٌفٌة تكامل عمل أجهزة الجسم؟  سؤال الفكرة الرئٌسٌة    

 
 المفردات وتعرٌفها

 
 .ال توجد 

 
 تعبئة المنظم

 
 ماذا ٌحدث للطعام  فً الجهاز الهضمً لإلنسان؟ 

 
 ٌمضػ الطعام وٌهضم       ٌتم تحلٌل الطعام    ٌتم المزٌد من التحلٌل 

الكٌمٌائً وامتصاص .     كٌمٌائٌا فً العدة.    جزئٌا فً الفم
 الطعام المهضوم فً  

                     ا األمعاء الدقٌقة  
 

 
 

 ٌتم هضم الطعام وامتصاصه فً األمعاء
الدقٌقة وإخراج الفضالت وإعادة امتصاص 

. الماء  فً األمعاء  الؽلٌظة
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.السالسل والشبكات الؽذائٌة وهرم الطاقة   عنوان الدرس  

ما السالسل الؽذائٌة ؟  الموضوع

. أن تتبع السالسل الؽذائٌة الهدؾ 

. المحلل / المستهلكات / السلسلة الؽذائٌة المفردات 

 التتابع  المنظم أو المهارة 

تتبعً السالسل الؽذائٌة ؟ السؤال األساسً  

. عمل نموذج لسالسل ؼذائٌة مختلفة أنشطة دعم التعلم 
. اإلشارة إلى المنتجات والمستهلكات والمحلالت :مبتدئ 
.  استعمال عبارات وجمل قصٌرة لوصؾ المنتجات والمستهلكات والمحلالت :عادي 
.  وصؾ المنتجات والمستهلكات والمحلالت فً جمل تامة :متقدم 

 تتبعً السالسل الؽذائٌة ؟سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

نموذج ٌمثل مسار انتقال الطاقة فً المواد الؽذائٌة من مخلوق حً :السلسلة الؽذائٌة  المفردة وتعرٌفها
.  إلى آخر فً النظام البٌئً 

التً تقوم بعملٌة البناء الضوئً ؼاز األكسجٌن وتنتج الؽذاء الذي تستهلكه :المنتج 
.  المخلوقات الحٌة األخرى لكً تعٌش 

. مخلوقات حٌة ال ٌمكنه صنع ؼذائه بنفسه :المستهلكات 
أي مخلوق حً ٌقوم بتفتٌت بقاٌا النباتات والحٌوانات المٌتة وتحلٌلها إلى مواد :المحلل 

. بسٌطة تزٌد من خصوبة التربة 

 تعبئة المنظم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبدأ السلسة الؽذائٌة بمخلوق حً قادر على إنتاج الؽذاء بنفسه , وتطلق المنتجات التً تقوم بعملٌة / المنتج 
.  البناء الضوئً ؼاز األكسجٌن وتنتج الؽذاء الذي تستهلكه المخلوقات الحٌة األخرى لكً تعٌش   

تتؽذى على المنتجات مباشرة أو على مستهلكات أخرى وتصنؾ تبعاً لمستوى الذي تحتله / المستهلكات 
والمستهلكات الثانٌة . هً مخلوقات التً تتؽذى على المنتجات :السلسلة الؽذائٌة فالمستهلكات األولى 

فً نهاٌة معظم السالسل : والمستهلكات الثالثة . وتحصل على الطاقة بتؽذٌتها على المستهلكات األولى 
.  الؽذائٌة تتؽذى على المستهلك الثانً   

مخلوق حً ٌقوم بتحلٌل بقاٌا المخلوقات المٌتة إلى مواد أبسط وهناك من أنواع المحلالت  تقوم / المحلل 
.  بإعادة تدوٌر المواد فً البٌئة   
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.السالسل والشبكات الؽذائٌة وهرم الطاقة عنوان الدرس   

ما الشبكات الؽذائٌة ؟  الموضوع

. أن ترتب الشبكات الؽذائٌة على الٌابسة الهدؾ 

. الحٌوان الكانس / الحٌوانات المفترسة / الحٌوانات القارتة  / الشبكة  الؽذائٌة المفردات 

 التتابع  المنظم أو المهارة 

رتبً  الشبكة  الؽذائٌة على الٌابسة ؟  السؤال األساسً  

.  عمل نموذج لشبكة  ؼذائٌة مختلفة أنشطة دعم التعلم 
. اإلشارة إلى آكالت اللحوم وآكالت األعشاب  :مبتدئ 
.  استعمال عبارات وجمل قصٌرة لوصؾ آكالت األعشاب وآكالت اللحوم  :عادي 
.  وصؾ آكالت اللحوم وآكالت األعشاب و القارته  فً جمل تامة :متقدم 

سؤال الفكرة 
الرئٌسٌة 

 رتبً الشبكات  الؽذائٌة على الٌابسة  ؟                                                  

نموذج ٌبٌن مجموعة متداخله من السالسل الؽذائٌة فً نظام بٌئً : الشبكة  الؽذائٌة  المفردة وتعرٌفها
.  معٌن 

.  أحد المستهلكات التً تتؽذى على النباتات والحٌوانات :الحٌوانات القارتة 
.  مخلوق حً ٌصطاد مخلوقات حٌة أخرى لتكون ؼذاء له :الحٌوانات المفترسة  

. حٌوان ٌجكل بقاٌا الحٌوانات المٌتة التً  لم ٌصطدها :الحٌوان الكانس 

 تعبئة المنظم 

الشبكة الؽذائٌة نموذج ٌبن تداخالت السالسل الؽذائٌة فً نظام بٌئً والمخلوقات التً تكون الشبكة الؽذائٌة 
. لها دور محدد وتظهر العالقات بٌن كل األنواع فً النظام البٌئً   

آكالت األعشاب هً المستهلكات األولى التً تتؽذى على المنتجات فقط والمستهلكات األولى التً تعٌش على 
 الٌابسة لها أسنان ذات حواؾ مستوٌة   

المستهلكات الثانٌة والثالثة وآكالت اللحوم وهً تجكل حٌوانات أخرى   
 

أما المستهلكات التً تتؽذى على النباتات والحٌوانات فتسمى الحٌوانات القارته منها الراكون الذي ٌجكل 
الفاكهة والبذور وبٌض الطٌور وبعض النفاٌات أحٌاناً  
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.                     السالسل والشبكات الؽذائٌة وهرم الطاقةعنوان الدرس   

ما هرم الطاقة  ؟  الموضوع

. أن تتبع هرم الطاقة الهدؾ 

. هرم الطاقة  المفردات 

 التتابع  المنظم أو المهارة 

تتبعً هرم الطاقة  ؟ السؤال األساسً  

. عمل نموذج لهرم الطاقة  أنشطة دعم التعلم 
. اإلشارة إلى المنتجات والمستهلكات والمحلالت :مبتدئ 
.  استعمال عبارات وجمل قصٌرة لوصؾ المنتجات والمستهلكات والمحلالت :عادي 
.  وصؾ المنتجات والمستهلكات والمحلالت فً جمل تامة :متقدم 

سؤال الفكرة 
الرئٌسٌة 

 تتبعً هرم الطاقة ؟

.  نموذج ٌبٌن كٌؾ تنتقل الطاقة خالل سلسلة ؼذائٌة معٌنة :هرم الطاقة  المفردة وتعرٌفها
 

 تعبئة المنظم 

.  نموذج ٌبٌن كٌؾ تنتقل الطاقة خالل سلسلة ؼذائٌة معٌنة : هرم الطاقة 
  تشكل المنتجات قاعدة الهرم الؽذائً ألنها تدعم المخلوقات األخرى كافة

المستهلكات ال تمتص الطاقة كلها المخزنة فً ؼذائها كما تستعمل جزءاً من هذه الطاقة فً نشاطاتها الٌومٌة 
وتفقد جزءاً آخر على شكل حرارة وٌنتقل عشر الطاقة الموجودة فقط فً مستوى معٌن من هرم الطاقة إلى 

. المخلوقات الموجودة فً المستوى الذي ٌلٌه   

إن تناقص الطاقة من مستوى معٌن إلى المستوى الذي ٌلٌه ٌحدد من إعداد المستهلكات فً السلسلة الؽذائٌة 
. نجد أن المنتجات وجد بجعداد أكبر كثٌراً من المستهلكات   

وقد تحل التؽٌرات فً النظام البٌئً بتوازن الؽذاء والطاقة فٌه فحدوث نقص فً مصادر الؽذاء ٌزٌد من 
. التنافس بٌن المخلوقات على الؽذاء وهذا قد ٌؤثر فً عدد أفراد الجماعات الحٌوٌة لنوع ما 
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 مقارنة األنظمة البٌئٌةعنوان الدرس 

ما النظام البٌئً؟ الموضوع 

. أن تقارن بٌن االنظمة البٌئٌة المختلفة على الٌابسة والماءالهدؾ 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردات 

المقارنة المنظم أو المهارة 

قارنً بٌن نظام بٌئً صؽٌر كجذع شجرة تعٌش فٌه مجموعة من الدٌدان ونظام السؤال األساسً  
بٌئً كبٌر كالؽابة ؟ 

 وتسبب  مناطق الحٌاة هً أحزمة نباتٌة تتؽٌر مع زٌادة االرتفاعات:خلفٌة علمٌة أنشطة دعم التعلم 
زٌادة االرتفاعات انخفاضا فً درجات الحرارة وزٌادة فً كمٌات الهطل 

. وتتصؾ بنباتات وحٌوانات ال مثٌل لها .

قارنً بٌن نظام بٌئً صؽٌر كجذع شجرة تعٌش فٌه مجموعة من الدٌدان ونظام سؤال الفكرة الرئٌسٌة 
بٌئً كبٌر كالؽابة ؟ 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 

 
  

 اختالف
 اختالف

 تشابة

 نظام بٌئى صغٌر جذع شجرة
 تختلف مكوناته عن النظام البٌئً 

 الكبٌر وٌحتوي على مجموعة 
 من المخلوقات الحٌة واالشٌاء غٌر

 .الحٌة التً تتفاعل مع بعضها

 

 نظام بٌئً كبٌر الغابة

 تختلف مكوناته عن النظام البٌئً الصغٌر

 ٌحتوي على مجموعة من

 المخلوقات الحٌة واالشٌاء 

 غٌر الحٌة التً تتفاعل

 .مع بعضها

 

 

 كالهما
 نظام
 بٌئً
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 مقارنة األنظمة البٌئٌةعنوان الدرس 

ما األنظمة البٌئٌة على الٌابسة؟ الموضوع 

. أن تقارن بٌن الظروؾ المناخٌة التً تسود االنظمة البٌئٌة على الٌابسةالهدؾ 

. المنطقة الحٌوٌة- المناخ المفردات 

المقارنة المنظم أو المهارة 

قارنً بٌن الظروؾ المناخٌة عندما أسافر شماال أو جنوبا ٌعٌدا عن خط االستواء السؤال األساسً  
وكلما اتجهنا نحو خط االستواء؟ . 

 زود الطالب بخرٌطة المملكة العربٌة السعودٌة واطلب الٌهم رسم :دعم اضافً أنشطة دعم التعلم 
. الحدود وتحدٌدي المناطق الحٌوٌة الموجودة فً المملكة العربٌة السعودٌة

 اطلب الً الطالب استخدام الكتب والمراجع والموسوعات او االنترنت :اثراء 
للبحث عن مناطق الحٌاة التً تتؽٌر كلما زاد االرتفاع واطلب الٌهم رسم شكل 

لجبل ٌوضح مناطق الحٌاة التً توجد من االرتفاعات المنخفضة الً اعلى 
 .وٌحددها
 اكتب المصطلحات التالٌة التندراءالتاٌجا الصحراء على أوراق مثبتة :المطابقة 

على الحائط وزود الطالب بصورة من مجالت فٌها مناظر طبٌعٌة وحٌوانات 
ونباتات من هذه المناطق الحٌوٌة واطلب الٌهم تثبٌت صورهم تحت المنطقة 

. الحٌوٌة الصحٌحة وقراءة اسم كل منطقة
 ٌستطٌع الطالب االشارة الً المنطقة الحٌوٌة القاسٌة على االرض :مستوي مبتدئ

. وتسمٌتها
 ٌحدد الطالب اي المخلوقات الحٌة تعٌش فً كل منطقة حٌوٌة :مستوى عادي

وٌستخدمون جمال قصٌرة لوصؾ كل منطقة حٌوٌة 
 ٌستخدم الطالب جمال تامه لوصؾ كل منطقة حٌوٌة وتحدٌد :مستوى متقدم 

المخلوقات الحٌة التً تعٌش فٌها 

. قارنً بٌن الظروؾ المناخٌة عندما اسافر شماال اوجنوبا ٌعٌدا عن خط االستواء سؤال الفكرة الرئٌسٌة 
 وكلما اتجهنا نحو خط االستواء؟

 . متوسط الحالة الجوٌة فً منطقة جؽرافٌة معٌنة وفً فترة زمنٌة طوٌلة:المناخالمفردة وتعرٌفها 
 هً المنطقة جؽرافٌة ٌسود فٌها مناخ معٌن وتعٌش فٌها أنواع :المنطقة الحٌوٌة

. معٌنة من الحٌوانات والنباتات

 تعبئة المنظم 
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 اختالف

 اختالف

 تشابة

 
 
 

 الظروؾ المناخٌة كلما اتجهنا
 بعٌدا عن خط االستواء 

 شماال اوجنوبا
 وكلما صعدنا الى ارتفاعات
 اعلى عن سطح البحرقلت

 .درجة الحرارة 
 وٌوثر المناخ فً انواع 

 المخلوقات الحٌة التً تعٌش فً 
 منطقة معٌنة فً ظروؾ مناخٌة 

 .محددة ومناسبة لها 
 ولهذا ال نجد البطرٌق اال فً المناطق 

 .الباردة القطبٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الظروف المناخٌة كلما اتجهنا نحو خط 
 االستواء

 ازدادت كمٌة اشعة الشمس المباشرة 
 .وارتفعت درجة الحرارة

 وٌوثر المناخ فً انواع المخلوقات الحٌة
التً تعٌش فً منطقة معٌنة وتتكٌف 
 المخلوقات الحٌة 
 
 للعٌش فً ظروف مناخٌة مناسبة لها

ولهذا نجد كل منطقة مناخٌة تتمٌز بانواع 
 معٌنة من
فعلى سبٌل المثال ٌنمو نبات الصبار فً 
 الصحراء 

 .الجافة الحارة
 

 

 

الظروف المنبخيت 

بعيدا عن خط 

 االستىاء 

الظروف 

المنبخيت نحى 

 خط االستىاء

 

 كالهما
 نظام
 بٌئً
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 مقارنة األنظمة البٌئٌةعنوان الدرس 

ما التندرا؟ وما التاٌجا؟ وما الصحراء؟ الموضوع 

. أن تقارن بٌن خصائص مناخات المناطق الحٌوٌة الهدؾ 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردات 

المقارنة المنظم أو المهارة 

قارنً بٌن منطقة التندر او التاٌجا؟ السؤال األساسً  

وأي . التاٌجا, أي المناطق الحٌوٌة تتصؾ بشتاء بارد جدا ؟ التندرا :دعم إضافً أنشطة دعم التعلم 
. الصحراء, المناطق الحٌوٌة تتصؾ بكمٌات هطل قلٌلة جدا؟ التندرا 

اطلب الً الطالب رسم مخطط فن وكتابة الصحارى الحارة فً إحدى الدوائر 
وفً االخرى الصحارى الباردة واطلب الٌهم كتابة كلمات ترتبط بكل منطقة فً 

دائرتها واطلب الٌهم كتابة كلمات تصؾ كال النوعٌن من الؽابات فً منطقة تقاطع 
. الدائرتٌن

 ما الخصائص التً تتوقع أن تتصؾ بها حٌوانات منطقة التاٌجا؟ ٌجب أن :اثراء 
ٌكون لها فرو سمٌك لحماٌتها من برد الشتاء وجلد سمٌك لحماٌتها من الحشرات 

. القارصة

قارنً بٌن منطقة التندر او التاٌجا؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 

 
 اختالف  

 اختالف

 تشابة

 
 توجد فً اقصى الشمال من 

 .الكرة االرضٌة
 وهذه المنطقة ذات فصول 

 شتاء باردجدا وفصول صٌف 
 .قصٌرة وهً باردة جدا وجافة 

 وفٌها طبقات ترابٌة دائمة 
 وتمنع نمو الجذور .التجمد

 .العمٌقة لالشجار والنباتات الكبٌرة 
 وٌصل معدل تساقط االمطار فً التندرا

 وتغطً حوالً . سنتٌمترافٌالعام 25

 . بالمئة من الٌابسة20

 
توجد التاٌجا فً المناطق الواقعة 
 جنوب التندرا

وهً غابات ذات اشجار .الشمالٌة
 مخروطٌة 
دائمة الخضرة وتمتد التاٌجا فً 
النصف الشمالً من الكرة 
االرضٌةعبر اجزاء من اوربا واسٌا 
 وامرٌكا 
الشمالٌةوفصول الشتاء فً مناطق 
 التاٌجا باردة

جدا بٌنما فصول الصٌف قصٌرو 
 ودافئة 

 .واكثر رطوبة 

 

 

 التندرا
 التبيجب

 

 كالهما من
 المناطق 
 الحٌوٌة
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 مقارنة األنظمة البٌئٌةعنوان الدرس 

ما األراضً العشبٌة؟ وما الؽابات؟ الموضوع 

. أن تقارن بٌن الؽابات المطٌرة المعتدلة والؽابات االستوائٌة المطٌرة الهدؾ 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردات 

المقارنة المنظم أو المهارة 

قارنً بٌن الؽابات المطٌرة المعتدلة والؽابات االستوائٌة المطٌرة ؟ السؤال األساسً  

اللعب حضر مجموعة من الحقائق عن االراضً العشبٌة والؽابات االستوائٌة أنشطة دعم التعلم 
المطٌرة والؽابات المتساقطة االوراق على بطاقات كرتونٌة تتضمن حقائق عن 

المناخ والنباتات والحٌوانات فً كل منطقة حٌوٌة على أن تشمل كل بطاقة حقٌقة 
واحده واطلب الً الطالب العمل فً مجموعات ثالثٌة باتباع الطرٌقة التً 

أي : ٌستخدمها المحققون واسالهم فً اثناء عرض كل بطاقة على الطالب 
المناطق الحٌوٌة التً تصفها كل حقٌقة؟ 

 على كل طالب تسمٌة المناطق الحٌوٌة الثالث بصورة صحٌحة :مستوى مبتدئ
بناء على الحقائق المعروضة لذا ساعدهم على كتابة كل منطقة حٌوٌة على الجهة 

. االخرى من البطاقة التً دون علٌها حقٌقة عنها
 ٌستطٌع الطالب استخدام جمل قصٌرة لكتابة حقٌقة جدٌدة على :مستوى عادي

بطاقات جدٌدة ثم قراءة الحقائق الجدٌدة بصوت عال  
 ٌستطٌع الطالب استخدام جمل تامه لكتابة بطاقات اضافٌة بحقائق :مستوى متقدم

. جدٌدة واطلب الٌهم قراءة الحقائق الجدٌدة بصوت عال

 سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 

 
  

 اختالف

 اختالف

 تشابة

 

 مستوى تساقط االمطار فً الؽابات
 .المعتدلة المطٌرة اقل

 تقع فً مناطق شمال 
 ؼرب المحٌط

 .الهادي
 وتقل درجات الحرارة 

 فً الؽابات 
 المطٌرة المعتدلة عنها فً الؽابات

 .االستوائٌة
 .وتتشارك معها فً وفرة االمطار

 

 

 
هناك تساقط لالمطار ؼزٌر فٌها ٌزٌد 

 .معدله السنوي عن مترٌن 
تقع الؽابات االستوائٌة المطٌرة قرب خط 
 االستواء
 .والمناخ فً هذه الؽابات حار ورطب

وهذا النوع من المناخ منسب لعٌش انواع 
 كثٌرة من 
المناخ مناسب لعٌش انواع  من 
 المخلوقات الحٌة 

 والبؽبؽاوات و.ومنها القردة والثعابٌن 
 .الطوقان 

 
 

 

الغبببث المطيرة 

 المعتدلت

الغبببث 

االستىائيت 

 المطيرة 

 

تشتمل كلتاهما على اعداد 

 كبٌرة من

 .االنواع 

وهطول االمطار فٌهما 

اعلى من ؼٌرهما من 

 .المناطق
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 مقارنة األنظمة البٌئٌةعنوان الدرس 

ما االنظمة البٌئة ذات المٌاة العذبة؟ الموضوع 

ان نقارن بٌن االنظمة البٌئٌة ذات المٌاه العذبة؟ الهدؾ 

مصبات األنهار المفردات 

المقارنة المنظم أو المهارة 

قارنً بٌن مصبات االنهار واالراضً الرطبة ؟ السؤال األساسً  

 ما األنواع المختلفة لالنظمة البٌئٌة ذات المٌاه العذبة على األرض؟ :دعم إضافً أنشطة دعم التعلم 
  (المستنقعات )البرك والبحٌرات واألنهار و الجداول واألراضً الرطبة 

 فٌم تختلؾ مناطق مصاب األنهار عن األنهار والجداول ؟ تحتوي األنهار :إثراء
وتتكون مصبات األنهار حٌث تتدفق مٌاه األنهار فً . ’والجداول على مٌاه عذب

. المحٌط وتحتوي على مخلوط من المٌاه العذبة والمٌاه المالحة

قارنً بٌن مصبات االنهار واالراضً الرطبة؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

تعرؾ مصبات األنهار بانها منطقة التً تصب فٌها مٌاه االنهار :مصبات األنهارالمفردة وتعرٌفها 
و تعٌش فٌها , و تكون مٌاهها أقل ملوحة من مٌاه المحٌط, فً المحٌطات أو البحار

الكثٌر من الكائنات الحٌة التً تتقبل التؽٌٌر الذي ٌحصل فً الملوحة 

 تعبئة المنظم 

 
  

 اختالف

 اختالف

 تشابة

 ٌطلق هذا االسم على االنظمة البٌئٌة
 فً االماكن التً تصب فٌها مٌاه االنهار

 .فً المحٌطات او البحار
 وتكون مٌاهها اقل ملوحة من مٌاه

 المحٌط واكثر ملوحة من مٌاه النهر
 وتتكٌف النباتات والحٌوانات التً تعٌش
 فً مصبات االنهار للعٌش مع التغٌر فً

 .الملوحة
 حٌث ٌتكاثر العدٌد من الطٌور 

 والحٌوانات فٌها والكثٌر من االسماك
  تقضً جزء من حٌاتها فً هذه البٌئة

 وتعد مصبات االنهار موارد طبٌعٌة 
 .مهمة 

 
 
 
 
 

 

 
 هً اراضً ٌكون مستوى الماء فٌها قرٌبا من
 سطح التربة وتشمل هذه المناطق المستنقعات
 .والسبخات

 وهذه المناطق البٌئة غنٌة بالحٌاة النباتٌة 
 لذالك تعد موطنا لكثٌر من المخلوقات 
 .الحٌة
 كما انها تصلح لتكاثر الطٌور و الحٌوانات

 االخرى وتعمل االراضً الرطبة مصفاة 
 للمٌاه حٌث تساعد على ازالة الملوثات
 المختلفة الناتجة عن العملٌات الطبٌعٌة
 او الصناعة او الزراعة
 
 

 

 

 مصببث االنهبر
االراضي 

 الرطبت

 

 كالهما نظام بٌئً
 وكالهما ٌصلح لتكاثر 

 .الطٌور والحٌوانات
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 مقارنة األنظمة البٌئٌةعنوان الدرس 

ما الذي ٌعٌش فً المحٌط؟ الموضوع 

. أن تقارن بٌن االنظمة البٌئٌة فً المحٌطات وٌن المناطق الحٌوٌة على الٌابسةالهدؾ 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردات 

المقارنة المنظم أو المهارة 

قارنً بٌن االنظمة البٌئٌة فً المحٌطات وبٌن المناطق الحٌوٌة على الٌابسة ؟ السؤال األساسً  

اطلب الً الطالب استخدام الكتب والمراجع والمجالت : مخلوقات من االعماق أنشطة دعم التعلم 
والموسوعات واالنترنت للبحث عن المخلوقات الحٌة التً تعٌش فً اعماق 

المحٌط واطلب الٌهم تحدٌد المخلوقات الحٌة التً اكتشفوها ووصؾ كٌؾ تتكٌؾ 
هذه المخلوقات الحٌة للعٌش فً البحار العمٌقة ثم رسم كل منها وشجعهم على 
 .تلخٌص ماٌتوصلون الٌه فً فً صورة ملصق ومشاركة الصؾ فً المعلومات

قارنً بٌن االنظمة البٌئٌة فً المحٌطات وبٌن المناطق الحٌوٌة على الٌابسة؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

ال توجد مفردة فً هذه الصفحة المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 

 
  

 اختالف

 اختالف

 تشابة

 
 

 فً المئة من الكرة 70تغطً اكثر من 
 االرضٌة

وتودي دورا هاما فً دورة الماء فً 
 الطبٌعة

وتحتوي على المغذٌات اتً تدعم اشكال 
 .الحٌاة المختلفة 

تبدا السلسل الغذائٌة فً المحٌط 
 .بالعوالق 

 .التً تعٌش بالقرب من سطح الماء
وتسمى الحٌوانات التً تسبح السوابح 

 و
 تسمى المخلوقات الحٌة التً تعٌش فً

 . القاع القاعٌات

 

 
 

  بالمئة من الكرة االرضٌة30تغطً 
وتحتوي على المغذٌات التً تدعم اشكال 
 الحٌاة المختلفة
 وتبدا السالسل الغذائٌة فٌها بالمنتجات

 ثم المستهلكات 

 

االنظمت البيئيت في 

 المحيط 

المنبطق الحيىيت 

 على اليببست

 تتشابه فً ان العوامل البٌئٌة
 ومنها درجة الحرارة هً التً
 تحدد انواع المخلوقات الحٌة
التً ٌمكن ان تعٌش فً كل 

من االنظمة البٌئٌة فً المحٌط 
والمناطق الحٌوٌة على 

 الٌابسة
ومن ذالك ضغط الماء 

 .والملوحة 

 



46 
 

 

 التربة عنوان الدرس

مالتربة؟ الموضوع 

أن نلخص  الخطوات الرئٌسٌة فً تكوٌن التربة ونطاقاتها ؟ الهدؾ 

. التربة السطحٌة – الدبال – نطاق التربة – التربة المفردات 

التلخٌص المنظم أو المهارة 

 لخصً الخطوات الرئٌسٌة لتكون التربة ونطاقاتها ؟ السؤال األساسً  

. مناقشة نتائج النشاط االستقصائً للتوصل الى تعرٌؾ التربةأنشطة دعم التعلم 
 . قراءة الصور واألشكال و الرسوم فً كتاب الطالبة

 
توضٌح المفردات وتطوٌرها  

-  التربة السطحٌة  -  الدبال  – نطاق التربة  كلمة مركبة من كلمتٌن 
تتكون التربة من اشٌاء ؼٌر حٌة وبقاٌا واجزاء بعض المخلوات الحٌة   – حقٌقة

ج وبطاقات  اخرى – ب – استخدامات بطاقات  بها حروؾ أ  : دعم إضافً
علٌها وصؾ مثل دبال واطلب من كل تلمٌذ ربط كل وصؾ بالحرؾ المناسب له 

لتحدٌد نطاقات التربة ؟ 
ماسبب قلة المواد الؽذائٌة فً الؽابات المطرٌة على الرؼم من ان الدبال :إثراء

ٌضاؾ لها بشكل مستمر ؟ 
 

  اطلب من الطالب حفر حفرة فً التربة وتمثٌل النطاقات بالرسم / نشاط 
 

لخصً الخطوات الرئٌسٌة لتكون التربة ونطاقاتها ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 .  خلٌط من فتات الصخور وبقاٌا أو أجزاء نباتات ومخلوقات مٌتة–التربة المفردة وتعرٌفها 
 .  كل طبقة من طبقات التربة من السطح الى الصخور ؼٌر المجواة–نطاق التربة 

   . مواد عضوٌة نباتٌة أو حٌوانٌة متحللة فً التربة–الدبال 
 . طبقة التربة الموجودة على سطح االرض فً النطاق أ–التربة السطحٌة 

 

 تعبئة المنظم 

 
  



47 
 

  
بة

ر
الت

ن 
وٌ

تك
 ً

 ف
ٌة

س
ئٌ
ر
 ال

ت
وا

ط
خ
ال تجوٌة الصخور

تفتٌت الصخور بواسطة مخلوقات حٌة دقٌقة 

تنمو النباتات وتاتً حٌوانات تتغذى علٌها 

تتحلل النباتات والحٌوانات المٌتة وتتحول الى مواد  عضوٌة
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نطاق أ وٌحمل معظم المغذٌات وٌحوي الدبال ومعظم الجذور تنمو فً هذه التربة وتسمى 
التربة السطحٌة

نطاق ب فٌه نسبه قلٌله من الدبال ونسبه كبٌره من الصخور المتفتته  وتسمى تحت السطحٌة

نطاق ج وٌتكون من قطع كبٌره من صخور التجوٌة  وتكون هذه المنطقة صلبه
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 التربة عنوان الدرس

كٌؾ تستعمل التربة؟ الموضوع 

أن تذكر انواع التربة ؟ الهدؾ 
 

التلوث المفردات 

التلخٌص المنظم أو المهارة 

اذكري انواع التربة  ؟ السؤال األساسً  
 

استخدام الصور واألشكال والرسوم فً كتاب الطالبة  أنشطة دعم التعلم 
: نشاط 

  (تستنتج المواد التً تكون التربة  )مكونات التربة  
توضٌح المفردات وتطوٌرها  

هو اضافة مواد ضارة الى التربة او الماء او الهواء : التلوث 
: أسالٌب داعمة 

ثم اسال ماهً انواع التربة فً مناطق المروج . مناقشة االنواع المختلفة للتربة 
وفً المناطق الصحراوٌة  

: دعم إضافً 
كٌؾ تساعد النباتات على منع تعرٌة التربة  ؟ 

: إثراء 
كٌؾ ٌؤثر تلوث كل من الهواء والماء فً التربة؟  

اكتب اثر تلوث التربة على المنتجات الزراعٌة وتاثٌر ذلك بالمواطنٌن؟ علوم 
ومجتمع 

اذكري انواع التربة؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

 هو اضافة مواد ضارة الى التربة او الماء او الهواء :التلوث .المفردة وتعرٌفها 
 

 تعبئة المنظم 
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تربة الؽابات رقٌقه تحوي القلٌل من الدبال الن االمطار الؽزٌرة 
تحمل المعادن الى اعماق اكبر فً االرض فالبتالً التستطٌع 

  النباتات قصٌرة الجذور النمو فً هذه التربة 

التربة الصحراوٌة رملٌة قلٌلة الدبال  وقد ادت قلة االمطار فً الصحراء  
الى تكٌفات خاصه للنبات التً تنمو فٌها والتربة الصحراٌة ؼنٌة بالمعادن 
وهذه المعادن لٌست عمٌقة فً االرض لذلك ٌتم اختٌار محاصٌل مناسبه 

وٌتم رٌها صناعٌا 

االراضً العشبٌة صالحة للزراعة النها ؼنٌة بالدبال الذي ٌزود  تربة
المحاصٌل بالمواد الضرورٌة وٌحتفظ  الدبال بالماء لذا ٌمنع انجراؾ 

المواد المؽذٌة لالعماق
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 التربة عنوان الدرس

كٌؾ تتم المحافظة على التربة ؟ الموضوع 

أن نعدد طرق حماٌة التربة التً نستخدمها ؟ الهدؾ 

حفظ التربة المفردات 

التلخٌص المنظم أو المهارة 

عددي طرق حماٌة التربة التً نستخدمها ؟ السؤال األساسً  

استخدام الصور والرسوم واألشكال فً كتاب الطالبة   أنشطة دعم التعلم 
توضٌح المفردات وتطوٌرها  

كلمة حفظ تعنً حماٌة المصادر ودوام استعمالها ومن هذه الموارد : حفظ التربة  
التربة  

 

عددي طرق حماٌة التربة ؟ سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

  حماٌة التربة من التلوث واألنجراؾ–حفظ التربة المفردة وتعرٌفها 

 تعبئة المنظم 
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تعتبر مؽذٌات للتربة: التسمٌد 

مراعاة المواسم عند الزراعه لتثبٌت النٌتروجٌن: الدورة الزراعٌة 

زراعة صف اشجار وصف محاصٌل لمنع انجراف التربة: االشرطة المتبادلة 

ٌعمل المزارع شقوق فً االرض لمنع تدفق مٌاه االمطار : الحراثة الكنتورٌة

مسطحات مستوٌة على شكب مدرجات تقلل من سرعة (: المدرجات) المصاطب 
تدفق مٌاه االمطار 

زراعة اشجار طوٌله للتقلٌل من سرعة الرٌاح: مصدات الرٌاح

تصدر الحكومات قوانٌن للحد من تلوث التربة: القوانٌن 

جمع القمامة وتنظٌف االرض  : الجهود الفردٌة 

ارشاد الناس وتقدٌم المعلومات لهم: التعلٌم 
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 حماٌة الموارد                                                          عنوان الدرس

كٌؾ تحافظ على الٌابسة والماء والهواء فً األرض  ؟ الموضوع 

. أن توضح كٌؾ نحافظ على الٌابسة والماء والهواء فً األرض؟ الهدؾ 

. ال ٌوجد مفردات فً الدرس المفردات 

مشكلة والحل   المنظم أو المهارة 

كٌؾ  نحافظ على الٌابسة والماء والهواء فً األرض؟ السؤال األساسً  

استخدام صور لملء منظم تخطٌطً ٌبن الخطوات المنتظمة :مستوى مبتدئ أنشطة دعم التعلم 
.  فً استعمال طاقة الرٌاح 

استخدام صور موضحة بعناوٌن لملء منظم تخطٌطً ٌبٌن :مستوى عادي 
.  الخطوات المنتظمة فً استعمال طاقة الرٌاح 

استعمال كلمات وجمل لملء منظم تخطٌطً  ٌبٌن الخطوات :مستوى متقدم 
. المنتظمة فً استعمال طاقة الرٌاح 

  كٌؾ نحافظ على الٌابسة والماء والهواء فً األرض؟                  ؟       سؤال الفكرة الرئٌسٌة 
                                                                         

 .ال ٌوجد مفردات فً هذا الدرس  المفردة وتعرٌفها

 تعبئة المنظم 

 كٌؾ نحافظ على الٌابسة والماء والهواء فً األرض  ؟ 

طرق عدٌدة للحماٌة الٌابسة والماء والهواء  
 

إضافة المواد العضوٌة إلى التربة وزراعة األعشاب بٌن صفوؾ النباتات والمحاصٌل زراعة المصاطب 
. تساعد هذه الطرق فً التحكم فً جرٌان الماء وانجراؾ التربة وانتقالها إلى مكان آخر وفقدانها   

بالنسبة للماء تنقٌة الماء من الشوائب بعد تلوثه فً محطات خاصة للتنقٌة ومعالجته ثم ترشٌح الماء إلزالة 
الشوائب ثم معالجته مرة أخرى بمواد كٌماوٌة وٌصبح الماء  

منع رمً نفاٌات  المصانع فً الماء  

 بالنسبة للهواء بناء المصانع فً خارج المدن لتقلٌل من الدخان , اصالح عوادم السٌارات 
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 حماٌة الموارد                                                         عنوان الدرس 

كٌؾ نقلل حرق الوقود األحفوري   ؟ الموضوع 

. أن توضح كٌؾ ٌمكن للناس أن ٌقللوا من اعتمادهم على الوقود األحفوري الهدؾ 

. الطاقة الحرارٌة الجوفٌة ـ الكتلة الحٌوٌة ـ الطاقة الكهرومائٌة المفردات 

مشكلة والحل   المنظم أو المهارة 

كٌؾ ٌمكن للناس أن ٌقللوا من اعتمادهم على الوقود األحفوري  ؟ السؤال األساسً  

استخدام صور لملء منظم تخطٌطً ٌبن الخطوات المنتظمة :مستوى مبتدئ أنشطة دعم التعلم 
.  فً استعمال طاقة الرٌاح 

استخدام صور موضحة بعناوٌن لملء منظم تخطٌطً ٌبٌن :مستوى عادي 
.  الخطوات المنتظمة فً استعمال طاقة الرٌاح 

استعمال كلمات وجمل لملء منظم تخطٌطً  ٌبٌن الخطوات :مستوى متقدم 
. المنتظمة فً استعمال طاقة الرٌاح 

 كٌؾ ٌمكن للناس أن ٌقللوا من اعتمادهم على الوقود األحفوري  ؟سؤال الفكرة الرئٌسٌة 

.  الطاقة التً مصدرها باطن األرض :الطاقة الحرارٌة الجوفٌة  المفردة وتعرٌفها
.  الطاقة المختزنة فً بقاٌا وفضالت النباتات والحٌوانات :الكتلة الحٌوٌة 

.  تولٌد الكهرباء باستخدام طاقة المٌاه :الطاقة الكهرومائٌة 

 تعبئة المنظم 

   ؟  ٌمكن للناس أن ٌقللوا من اعتمادهم على الوقود األحفوري  كٌؾ

حفظ الطاقة ـ استعمال مصادر بدٌلة أكثر للطاقة , شراء اآلالت وأجهزة أكثر ترشٌد االستهالك الطاقة 
.   وضبط درجات الحرارة المناسبة على أجهزة التحكم والتدفئة والتبرٌد التً بالمنازل   

. نقلل من استخدام الوقود األحفوري   
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 حماٌة الموارد                                                      عنوان الدرس 

ما القواعد الثالث فً المحافظة على موارد البٌئة ؟  الموضوع

أن توضح القواعد الثالث فً المحافظة على الموارد البٌئة  الهدؾ 

ال توجد مفردات فً هذا الدرس   المفردات 

المشكلة والحل   المنظم أو المهارة 

كٌؾ تساعد عملٌات التدوٌر والترشٌد وإعادة استخدام على حل السؤال األساسً  
مشكلة تلوث البٌئة ؟ 

استخدام خامات البٌئة إلعادة تدوٌرها  :مستوى متقدم أنشطة دعم التعلم 
ترشٌد الماء وذلك عن طرٌق تجمٌعه وري الحدٌقة  :مستوى مبتدئ 

كٌؾ تساعد عملٌات التدوٌر والترشٌد وإعادة استخدام على حل مشكلة سؤال الفكرة الرئٌسٌة 
 تلوث البٌئة ؟

 .ال توجد مفردات فً هذا الدرس  المفردة وتعرٌفها

 تعبئة المنظم 

  ؟   تساعد عملٌات التدوٌر والترشٌد وإعادة استخدام على حل مشكلة تلوث البٌئةكٌؾ

تساعد عملٌات التدوٌر على التقلٌل من كمٌة المواد الجدٌدة التً تصنع وتقلل من التلوث الذي ٌحدث فً أثناء 
. التصنٌع وتقلل أٌضاً من التلوث الناتج عن التخلص من القمامة   

ترشٌد كمٌة المواد الطبٌعٌة التً نستخدمها مثل كمٌات الوقود األحفوري المستخدم فً التدفئة والتكٌٌؾ 
بضبط درجة الحرارة الداخلٌة فً المبانً بحٌث نستخدم حرارة أقل فً التدفئة فً الطقس البارد وحرارة أقل 

. من تكٌٌؾ الهواء فً الطقس الحار   

تساعد إعادة استخدام المواد المحافظة على موارد البٌئة استخدام العدٌد من المنتجات بدالً من استخدام 
المنتجات المصنعة لالستخدام مرة احدة ثم ٌتخلص منها فً صورة نفاٌات واستخدام األطباق التً ٌمكن 

. ؼسلها بدالً من األطباق الورقٌة أو البالستٌكٌة 


