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       النموذج اجلسيمي للمادة1

النموذج اجلسيمي للمادة      7

نشاط )1(:عرض االنتشار
الهدف: أن تستقصي االنتشار في:

) أ ( املواد الصلبة                                       
                                                 )ب( السوائل

                                                 )جـ( الغازات - عرض املعلم

األجهزة واملواد:
- أنابيب اختبار                                   - بلورة برمنجانات البوتاسيوم

- أنبوبة زجاجية                                   - ثاني أكسيد النيتروجني / بخار البروم
- أنبوبة اختبار ممتلئة مبادة اآلجار                                        - محلول برمنجانات البوتاسيوم

- مخباران جلمع الغاز 

اإلجراء واملشاهدات:   
ضع بلورة صغيرة من برمنجانات البوتاسيوم على مادة اآلجار في أنبوبة االختبار كما هو مبني.  -1

أغلق أنبوبة االختبار بقطعة من الفلني واقلبها، ثم اتركها دون رجها حتى نهاية الدرس.  -2

الحظ مايحدث لبلورة برمنجانات البوتاسيوم ومادة اآلجار. لون الرسم اإليضاحي في الصفحة التالية لتبني ما يحدث للون اآلجار   -3

في أنبوبة االختبار عند نهاية الدرس.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

بلورة برمنجانات 
بوتاسيوم

آجار 
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8   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

امأل أنبوبة االختبار حتى منتصفها باملاء.  -4

ضع أنبوبة االختبار على حامل أنبوبة االختبار. استخدم األنبوبة الزجاجية في إدخال محلول برمنجانات  -5

البوتاسيوم )7( إلى قاع أنبوب اختبار املاء كما هو مبني في الشكل.

اترك أنبوبة االختبار دون حتريكها حتى نهاية الدرس.  -6

ن الرسم اإليضاحي التالي لتبني مايحدث للون املاء في أنبوبة  ارصد مايحدث حمللول برمنجانات البوتاسيوم )VII(  واملاء. لوِّ  -7

االختبار عند نهاية الدرس.

 

ماء

)VII( محلول برمنجانات البوتاسيوم
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النموذج اجلسيمي للمادة      9

عرض املعلم:
8-  اقلب مخبار الغاز الذي يحتوي على الهواء فوق مخبار الغاز الذي يحتوي على البروم أو غاز ثاني أكسيد النيتروجني ذي اللون 

البني.

9-  انزع غطاء مخبار الغاز الذي يفصل بني الهواء والغاز، ثم لون الرسم التالي لتبني ما يحدث للغاز البني في مخبار الغاز التالي.

 
 

األسئلة:
1-  ما االنتشار؟

                
 

2-  ملاذا يكون معدل االنتشار أسرع في الغازات مقارنة بالسوائل؟

 

بروم أو
ثاني أكسيد نيتروجني
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10   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

املفاهيم البسيطة للذرات واجلزيئات

نشاط )1(: جزيئات العناصر واملركبات 
األهداف: - أن تستخدم مناذج تبني الفروق في حجم أنواع الذرات املختلفة. 

                       - أن تستخدم مناذج تبني عدد الذرات املوجودة في كل جزيء عنصر أو مركب.

األجهزة واملواد:
       - مجموعة واحدة من النماذج اجلزيئية

اإلجراء واملشاهدات:   
النموذج اجلزيئي له كرات ذات ألوان وأحجام مختلفة، والكرات من نفس احلجم واللون متثل ذرات لنفس   -1

           العنصر. متثل على سبيل املثال الكرات امللونة باللون األبيض التي توجد بها فتحة ربط واحدة ذرات الهيدروجني.             
ن مناذج جلزيئات العناصر املوجودة في اجلدول رقم )1( وجزيئات استخدم الكرات امللونة والروابط ِلتكوِّ  -2

املركبات في اجلدول رقم )2(.
لكل عنصر أو مركب، ارسم النموذج الذي ميثل اجلزيء. استخدم الفرجار لرسم دوائر متثل   -3

           الذرات. اكتب رمز العنصر في الدائرة. ترسم على سبيل املثال ذرة الهيدروجني كما يلي:-

اجلدول رقم )1(
H

              العنصر         عدد الذرات لكل جزيء عنصر      النموذج الذي ميثل جزيء العنصر

هيدروجني

نيتروجني

أكسجني

أوزون

فوسفور

كبريت

2 ذرة هيدروجني

2 ذرة نيتروجني

2 ذرة أكسجني

3 ذرة أكسجني

4 ذرة فوسفور

8 ذرة كبريت

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



املفاهيم البسيطة للذرات واجلزيئات      11

اجلدول رقم )2(

األسئلة:
ا مًعا. 1- جزيئات .......... تتكون من نوع واحد فقط من الذرة متحدة كيميائّيً

ا مًعا. 2- جزيئات ......... تتكون من نوعني أو أكثر من الذرات متحدة كيميائّيً

3- من اجلدولني )1(، )2( اذكر أسماء اجلزيئات 

أ  - ثنائية الذرات   .................................................
ب- ثالثية الذرات .................................................  

ذرة واحدة من الهيدروجني
ذرة واحدة من الكلور
ذرة واحدة من الكربون

ذرة واحدة من األكسجني
ذرتان من الهيدروجني

ذرة واحدة من األكسجني
ذرة واحدة من الكربون
ذرتان من األكسجني

ذرة واحدة من النيتروجني
ثالث ذرات من الهيدروجني

صيغة
املركب عدد الذرات لكل املركب

جزيء مركب
النموذج الذي 

ميثل جزيء املركب
كلوريد الهيدروجني

أول أكسيد الكربون

املاء

ثاني أكسيد الكربون

األمونيا
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12   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

نشاط )2(: تدريب على الذرات واجلزيئات
تخير اإلجابة الصحيحة مما يأتي:-

1 - حالة املادة التي لها حجم محدد وليس لها شكل محدد هي ........
       أ( الصلبة         ب( الغازية
     ج( السائلة          د ( املائعة

2 - جسيم له شحنة إيجابية يوجد في النواة يسمى .........
       أ( نيوترون                                ب( بروتون

     ج( أيون            د( إلكترون

3 - أصغر وحدة من العنصر تدخل في التفاعل الكيميائي ........
       أ( اجلزيء                     ب( الذرة

     ج( البروتون                       د( النيوترون

4 - حركة اجلسيمات من وسط ذي تركيز أعلى إلى وسط ذي تركيز أدنى تسمى ........
       أ( الضغط         ب( النقل

     ج( االنتشار           د( التحول

5 - عندما تفقد الذرة إلكتروًنا، أو تكتسب إلكتروًنا تكون في حالة .........
       أ( ذرية         ب( جزيئية
     ج( أيونية           د( مركبة

6 - يدور حول نواة الذرة .......
       أ( نيوترون                     ب( إلكترون
     ج( أيون              د( بروتون

ا يتكون ........ 7 - عندما تتحد ذرتان كيميائّيً
       أ( جزيء         ب( أيون

     ج( مخلوط           د( نيوترون

8 - مادة تتكون من ذرة واحدة من النيتروجني وثالث ذرات من الهيدروجني تسمى ........
       أ( كلوريد الهيدروجني                    ب( املاء

     ج( األمونيا           د( أول أكسيد الكربون
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املفاهيم البسيطة للذرات واجلزيئات      13

2- أكمل اجلدول التالي:

عدد اإللكتروناتالذرة
في الذرة

عدد البروتونات
في الذرة

عدد النيوترونات
في الذرة عدد اإللكتروناتاأليون

في األيون
1H1

16O  8

35Cl17

121110

10

10 12

1413

18

Al3+

Mg2+

Na+

H+
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14   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

نشاط )1(: هضم النشا
األهداف: - أن تكشف عن النشا.

          - أن تستقصي فعل األميليز على النشا.

األجهزة واملواد:
- قلم لوضع العالمات - خمس أنابيب اختبار      

- حامل ألنابيب االختبار                - كأس يحتوي على 20سم3 من 1% محلول النشا  
- ماسك ألنبوبة االختبار                 - كأس يحتوي على 20سم3 من 1% محلول األميليز  

- محلول اليود املخفف - عدد 2 محقن 5سم3      
 

ملحوظة:  يشترك طالبان في األجهزة واملواد السابقة.
 

)أ(    الكشف عن النشا
اإلجراء واملشاهدات:   

1-     أضف قطرتني من محلول اليود إلى نحو 2سم3 من محلول النشا في أنبوبة اختبار كما هو مبني. سجل التغير في لون محلول 

اليود.

2-     أضف نقطتني من محلول اليود إلى نحو 2سم3 من املاء املقطر في أنبوبة اختبار. 

سجل التغير في لون محلول اليود.  

محلول يود

محلول نشا
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)ب( استقصاء فعل األميليز على النشا

اإلجراء واملشاهدات:   
1-    أضف نحو 3سم3 من محلول األميليز إلى أنبوبة اختبار.إغِل احمللول ملدة 3 دقائق برفق 

     ثم برد احمللول حتت الصنبور. واكتب عليها "جـ - أميليز مغلي".

2-     خذ أنبوبتي اختبار أخرتني، واكتب عليهما حروف )أ( و )ب(.

3-     مستخدًما محقًنا امأل أنابيب االختبار كما هو مبني في اآلتي:

             أ -        3سم3 من األميليز
           ب-       3سم3 من املاء املقطر

           جـ-       3سم3 من األميليز املغلي
4-     مستخدًما محقًنا آخر أضف 3سم3 من محلول النشا إلى كل أنبوبة اختبار. رج املخلوط في كل أنبوبة

    من أنابيب االختبار ثم اترك األنابيب تستقر ملدة 20 دقيقة.
5-     أضف نقطتني بعد عشرين دقيقة من محلول اليود إلى كل أنبوبة من أنابيب االختبار. سجل أي اختالف في

          لون محلول اليود في اجلدول التالي.

محلول أميليز

ماء

األميليز والنشا

املاء املقطر والنشا

األميليز املغلي والنشا

  أنبوبة االختبار               احملتويات                                     اختبار اليود

أ

ب

جـ
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16   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

في أي األنابيب حدث هضم النشا؟ اذكر األسباب.   - 6
 
 

ما نوع مادة األميليز؟    - 7

8 -   ما اسم الناجت املتكون في أنبوبة االختبار )أ(؟ 

9 -   ما الغرض من أنبوبة االختبار )ب(؟ 

- ماذا حدث لألميليز في أنبوبة االختبار )جـ(؟  10
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نشاط )2(: تأثير اللعاب على النشا
الهدف: أن تستقصي تأثير اللعاب على النشا.

األجهزة واملواد:
- محلول يود مخفف           - قطعة من ورق النسخ مكتوب عليها )أ(  

- قطارة           - ماء مقطر          

ملحوظة : عند مالمسة محلول اليود النشا يتحول إلى اللون األزرق الداكن.

اإلجراء واملشاهدات:   
1-     مستخدًما القطارة ضع قطرتني من محلول اليود على جزء واحد من الورقة املعنونة )أ(، ثم ضع قطرتني في جزء آخر على نفس 

الورقة. انشر نقط محلول اليود على الورقة بإصبعك.

        ما اللون الذي تتحول إليه الورقة؟
      

        ماذا تستنتج من ذلك؟
      

2-    ضع بعض لعابك على إحدى البقعتني املصبوغتني باليود في الورقة )أ(. وضع قطرتني أخرتني من املاء على البقعة األخرى في 

الورقة، ثم انتظر ملدة 10 دقائق.
 

3-     بعد 10 دقائق افحص الورقة التي اصطبغت مرة أخرى.

    ما التغيرات التي حدثت )إذا كانت هناك أية تغيرات بالفعل(
       ) أ ( عند إضافة لعابك؟

     
       )ب( عند إضافة املاء؟
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18   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

4 -     ما الذي تستنتجه مما سبق؟
               

        
        

األسئلة:  
 

1 - ما الغرض من إضافة املاء إلى اجلزء املصبوغ في الورقة؟
         

       
       

2 - صف بإيجاز إجراًء آخر ميكنك القيام به لتؤكد صحة استنتاجك في اخلطوة ) 4(.
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نشاط )3(: الكشف عن البروتينات )اختبار بيوريت( 
الهدف: أن تكشف عن وجود البروتني.

األجهزة واملواد:
- قلم لوضع العالمات - خمس أنابيب اختبار     

- مخبار يحتوي على 1% معلق بياض بيضة  - حامل أنبوبة اختبار     
- محلول هيدروكسيد صوديوم - ماسك أنبوبة اختبار     
-2 محقن 5سم3                 - 1% محلول كبريتات نحاس   

- لنب  - قطارة       
- مياه معدنية - شراب فول الصويا     

- عصير تفاح  

)أ(  الكشف عن وجود البروتني
اإلجراء واملشاهدات:   

1-    أضف 0.5 سم3 من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى 2سم3  من معلق بياض بيضة.

       اخلط احملتويات.

سجل التغير في مظهر معلق بياض بيضة.  -2

أضف قطرة واحدة من 1% محلول كبريتات النحاس إلى أنبوبة االختبار، ورج أنبوبة االختبار. استمر في إضافة   -3

محلول كبريتات النحاس نقطة نقطة حتى يتغير اللون، وسجل اللون الناجت.  

االستنتاج: 
  عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم املخفف و 1% محلول كبريتات النحاس إلى بياض البيضة يتضح وجود  

البروتينات من تكون اللون..........

هيدروكسيد صوديوم

معلق بياض بيضة
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20   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

نشاط )4(: الكشف عن الدهون
الهدف: أن تكشف عن وجود الدهون.

األجهزة واملواد:
- قلم لوضع العالمات            -2أنبوبة اختبار    

           - حامل أنبوبة اختبار                - زيت نباتي
- إيثانول            - ماسك أنبوبة اختبار   

           - محقن 5سم3                  - قطعة صغيرة من الورق     
           - ماء مقطر                 - قطارة

حتذير: اإليثانول قابل لالشتعال بسهولة. ال تضع اإليثانول بالقرب من لهب مشتعل. 
       بقدر املستطاع أطفئ جميع الشعالت عند استخدام اإليثانول.

)أ(    اختبار بقعة الزيت

اإلجراء واملشاهدات:   
1 -    ضع قطرة من زيت نباتي على قطعة من الورق.اترك الورقة لتجف.

2 -    صف شكل الورقة في مكان إضافة الزيت.              
      
      

ورقة

قطرة من الزيت
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)ب( اختبار مستحلب اإليثانول
اإلجراء واملشاهدات:   

1 -    أضف 2سم3  من اإليثانول إلى أنبوبة اختبار نظيفة وجافة )أ(.
2 -    أضف قطرتني من زيت نباتي إلى اإليثانول في أنبوبة االختبار. رج أنبوبة االختبار جيًدا خللط محتوياتها متاًما، سجل 

مشاهداتك في املكان التالي.
          

3 -     أضف 2سم3 من املاء إلى مخلوط اإليثانول والزيت النباتي. سجل مشاهدتك في اجلدول بأسفل.
4 -    أضف 2سم3 من اإليثانول ثم  2سم3 من املاء إلى أنبوبة اختبار جافة نظيفة )ب(. سجل مشاهدتك في

           اجلدول التالي.

األسئلة: 

1 - ماسبب إضافة املاء فقط )دون الزيت( إلى اإليثانول في اخلطوة 4؟                                                                                                      
   

 
االستنتاجات:

    ماذا تستنتج من مشاهدتك في
        ) أ ( اختبار بقعة الزيت؟

        
        

        )ب( اختبار مستحلب اإليثانول؟
           

    

زيت وإيثانول

إيثانول

أنبوبة االختبار         احملتويات            مظهر احملتويات بعد إضافة املاء

أ

ب
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22   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

نشاط )5( : اجلهاز الهضمي البشري
                         

الرسم التوضيحي التالي هو للجهاز الهضمي البشري. ادرسه بعناية، ثم أجب عن األسئلة التالية.

1 -    اكتب أسماء األعضاء املعنونة في الرسم السابق من أ إلى هـ .
أ     :  
ب  :  
جـ  :  
د    :  
هـ  :  

أ

ب
جـ

د

هـ

املريء

احلجاب احلاجز

البنكرياس

املستقيم
الشرج

الكبد

االثني عشر

الزائدة الدودية
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2- أكمل اجلدول التالي لبيان وظائف األعضاء املدون عليها البيانات من أ حتى جـ.

أ  - اذكر اسم السائل املوجود في جـ.  - 3
        

ب- كيف يساعد السائل الذي ذكر اسمه في )أ( على هضم الدهون؟                                                  
  

       

أ

ب

جـ

النواجت املتكونة العضو 
العصارة الهاضمة

املادة املهضومةاألنزمياملوجودة
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النقل يف املخلوقات احلية )1(:
االنتشار واألمسوزية )التناضح( 4

24   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

نشاط )1(: األسموزية واالنتشار 
الهدف: لرصد تأثيرات األسموزية )التناضح( واالنتشار.

األجهزة واملواد:
- 2  شريط من املطاط   - 2 قمع سناني    

- قطعتان من ورق السيلوفان               - مخباران مملوءان باملاء  
- 2 حامل                  - محلول سكروز %5  

           - حبر أحمر

اإلجراء واملشاهدات:   
1-    اربط قطعة ورق السيلوفان بإحكام فوق فوهة قمع سناني بشريط مطاطي.

2-    امأل القمع مبحلول السكروز  5% وأضف إليه بعض نقط احلبر األحمر. علم منسوب احمللول في القمع.

3-    أنزل القمع في كأس ماء بحيث تصل مستويات السائل داخل وخارج القمع إلى نفس املستوى.

 

قمع سناني

ماء
محلول سكروز

ورق سيلوفان
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النقل في املخلوقات احلية )1(: االنتشار واألسموزية )التناضح(      25

4-    أجر جتربة ثانية بطريقة مماثلة، ولكن في هذه املرة باملاء املقطر امللون باحلبر األحمر داخل القمع بدًلا من محلول السكروز.    

5-    الحظ مستوى محلول السكروز داخل القمع بعد 15 دقيقة.

 

األسئلة: 
1 - كيف تفسر التغير في مستوى محلول السكروز داخل القمع؟

2 - اشرح سبب حتول املاء في الكأس إلى اللون األحمر؟
 

3 - ماذا تقول عن ورقة السيلوفان؟
 

4 - ما الغرض من إجراء التجربة الثانية مباء مقطر داخل القمع؟                                    
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26   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

نشاط )2(: األسموزية في األنسجة احلية
الهدف: أن تعرض األسموزية في األنسجة احلية.

األجهزة واملواد:
        - بطاطس مقطوفة حديًثا )يفضل وضعها في كيس لدائني حتى ال جتف(

           - شفرة حالقة/مشرط
           - ماء مقطر

           - 2طبق بتري
           - محلول سكروز 20 %

اإلجراء واملشاهدات:   
ع البطاطس إلى شرائح طول كل منها 6سم ومقطعها العرضي 0.5سم × 0.5سم.  1-     انزع قشر البطاطس.  قطِّ

2-     ضع إحدى الشرائح في طبق به ماء وأخرى في طبق به محلول سكروز مركز.

3-     بعد عشرين دقيقة انزع كل شريحة وقس طولها.

4-     سجل القياسات، والحظ نسيج ومظهر كل شريحة في اجلدول التالي.

5-    برر النتائج التي حصلت عليها بالرجوع إلى اخلاليا في شرائح البطاطس.

          شريحة بطاطس في املاء                                                                       
 

 
 

النسيج والشكل

الشريحة في
محلول السكروز

الفرق في الطولالطول النهائيالطول األصلي

 6سم

 6سم

الشريحة في املاء
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      شريحة بطاطس في محلول السكروز:                                                                                          
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النقل يف املخلوقات احلية )2(:
النقل يف النباتات الزهرية واإلنسان 5

28   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

نشاط )1(: النقل في النباتات
الهدف: أن تعرض انتقال املاء خالل النبات.

األجهزة واملواد:
- مجهر )يشترك به طالبان(    - نبات طماطم   

- محلول مخفف من احلبر األحمر    - كأس    
- شفرة حالقة    - ملقط    

- شريحة زجاجية وغطاء    - قرميد أبيض   
   - طبق بتري

اإلجراء واملشاهدات:   
1-     اغسل جذور نبات الطماطم بإزالة جسيمات الطمي العالقة.

2-     ثبت النبات كما بالرسم وجذوره مغمورة في محلول احلبر املخفف لبضع ساعات.

ملحوظة : ينفذ املعلم اخلطوتني األولى والثانية.

3-     سوف ترى بعد عدة ساعات ارتفاع محلول احلبر األحمر في النبات حتى يصل إلى األوراق.

ا من ساق النبات.  ا رقيًقا جّدً 4-     اقطع قطاًعا عرضّيً
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5-     ضع هذا القطاع فوق شريحة زجاجية. ثم غطها بغطاء الشريحة. 

6-     افحص ذلك القطاع باملجهر. أي األنسجة اصطبغ باللون األحمر؟

7-    ارسم في الشكل التالى مع البيانات توزيع األنسجة التي اصطبغت باللون األحمر.

8-     ما االستنتاج الذي تستخلصه من هذا النشاط؟

  

قطاع من الساق
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نشاط )2(: النقل في اإلنسان
الهدف: فحص شريحة دم بشري.

األجهزة واملواد:
    - شريحة دم بشري جاهزة

     - مجهر )يشترك فيه طالبان(

اإلجراء واملشاهدات:   
1-     افحص بقعة الدم باملجهر )العدسة الشيئية الصغرى( ثم بالعدسة الشيئية الكبرى.

2-     ارصد شكل وحجم اخلاليا التي تظهر بأعداد كبيرة. تلك هي كريات الدم احلمراء.

3-     ارسم رسًما مدوًنا عليه بيانات كرية دم حمراء واحدة.

4-     جتد منثوًرا فيما بني كريات الدم احلمراء عدًدا صغيًرا من خاليا الدم البيضاء.لكل خلية دم بيضاء نواة. ابحث عن 

          خليتي دم بيضاء. ميكن حتديد تلك اخلاليا بشكل وحجم النوى.

رسم لكرية دم حمراء
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  ارسم اخلليتني مع كتابة البيانات عليهما.

6-     اذكر وظيفة كريات الدم احلمراء.

7-     اذكر إحدى الوسائل التي حتمي بها خاليا الدم البيضاء اإلنسان من اإلصابة باألمراض.

 

رسم خلليتي الدم البيضاء
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نشاط )3(: سرعة النبض
الهدف: أن تقيس سرعة نبض اإلنسان.

األجهزة واملواد:
- جهاز مسجل بيانات     - ساعة  إيقاف   

- جهاز حاسوب     - شاشة سرعة القلب  

  ملحوظة : يعمل الطالب في مجموعات ثنائية.

)أ(    استخدام الطريقة اليدوية في قياس سرعة النبض
اإلجراء واملشاهدات:   

1-   اجعل رفيقك )املفحوص( يجلس في وضع مستريح على مقعد ويضع ساعده على املنضدة. يجب أن يكون املرفق مثني وراحة 

اليد مسترخية ومتجهة إلى أعلى.
2-    ضع السبابة واألصبع الوسطى إلحدى يديك على رسغ املفحوص عند املواضع املبينة في الصورة التالية.

ل موضع أطراف األصابع والضغط املسلط حتى تكتشف نبًضا منتظًما. 3-    عدِّ

4-    احص عدد ضربات النبض ملدة عشر ثوان. اضرب عدد الضربات في 6 حلساب سرعة النبض/دقيقة، وبذلك حتصل على سرعة 

ضربات القلب كل دقيقة. سجل سرعة النبض في جدول 1.
5-    كرر اخلطوة 4 للحصول على عد آخر لضربات النبض. سجل البيانات في جدول 1.

6-    اطلب من املفحوص التجول ببطء ملدة دقيقتني، ثم الوقوف ثابًتا. احسب سرعة النبض ثم سجله في جدول 1.

7-    كرر اخلطوة 6 للحصول على عد ثاٍن لسرعة النبض.
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8-    اطلب من املفحوص اجلري مكانه ملدة دقيقتني ثم الوقوف ساكًنا. سجل سرعة النبض في جدول 1.

9-    كرر اخلطوة 8 للحصول على عد ثاٍن لسرعة النبض. استمر في حساب سرعة النبض بعد فواصل زمنية مدتها دقيقة واحدة حتى 

يعود النبض إلى سرعته الطبيعية )وهو سرعة نبض املفحوص في حالة اجللوس(. 
  ما الزمن الذي يستغرقه القلب ليعود إلى سرعته الطبيعية؟

- أوجد متوسط سرعة النبض في الدقيقة ألربعة أوالد وأربع بنات في فصلك في حالة راحة )وضع اجللوس على املقاعد(.  10

- سجل البيانات في جدول 2، واحسب متوسط سرعة النبض لألوالد والبنات. هل يختلف متوسط سرعة النبض في البنات عنه   11

في البنني؟

جدول )1(

جدول )2(

النشاط

عدد ضربات النبض كل 
سرعة النبض/دقيقة10 ثوان

    العد األول               العد الثاني                 املتوسط    العد األول               العد الثاني

جلوس

سير

جري

سرعة النبض )سرعة القلب( في الدقيقة

التلميذ األول            التلميذ الثاني          التلميذ الثالث          التلميذ الرابع              املتوسط
اجلنس

أوالد

بنات
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األسئلة: 
1 - ما الذي يدعوك إلى عد النبض مرتني لكل من األنشطة؟

       
       

2 - من البيانات التي حصلت عليها في اجلدول األول، هل يوجد فرق في سرعات النبض حينما يكون الشخص في وضع )جلوس( 
وفي وضع حركة )السير أو اجلري(؟ اقترح سبًبا لهذا الفرق.

       
      

تدريبات إضافية:
خذ نبض املفحوص ملدة 30 ثانية. اترك أطراف أصابعك على رسغ املفحوص، ثم افحص النبض ملدة 30 ثانية  أخرى للتأكد من 

عدم وجود اضطراب في النبض )أو ضربات القلب(. حاول حتديد التالي:
)أ( هل ضربات القلب منتظمة وثابتة؟

     
)ب( هل ضربات القلب غير منتظمة في بعض األوقات، مثل توقفات أطول أو أقصر بني ضربات القلب؟
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4-     عد ضربات النبض في فترة زمنية معينة )20 ثانية على سبيل املثال(، ثم احسب سرعة النبض في    

          الدقيقة.
          مثال : إذا قمت بعد 24 ضربة نبض في 20 ثانية، تكون سرعة النبض )أو سرعة القلب( 24 × 3 = 72.

سرعة النبض في حالة الراحة =    
5-     اخلع اآلن مجس سرعة القلب وقم بأداء مترين مثل اجلري في املكان.

6-     أعد وصل مجس سرعة القلب، واحصل على تسجيل ثان لسرعة النبض.

 احسب سرعة  النبض.
 سرعة النبض بعد عمل مترين = 

 أسئلة:
 قارن النتائج التي حصلت عليها مستخدًما مسجل البيانات بالنتائج التي حصلت عليها بالطريقة اليدوية.
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نشاط )4(: تخير اإلجابة الصحيحة مما يلي: 
1 - املادة الكربوهيدراتية التي تنتقل من ورقة النبات إلى جميع أجزاء النبات تسمى ..........

       أ( السكروز                                ب( الفركتوز
     ج( اجللوكوز                                    د( النشا

2 - ينتقل الغذاء املصنع في أوراق النبات عن طريق نسيج ..........
       أ( اخلشب                                                                       ب( اللحاء

     ج( البراعم                            د( األزهار

3 - فتحات توجد في أوراق النباتات ويخرج عن طريقها النتح تسمى .........
       أ( شرفات                  ب( فوهات

     ج( بوابات          د( ثغور

4 - املادة الكربوهيدراتية التي تنتج أثناء عملية البناء الضوئي هي .........
       أ( نشا        ب( جلوكوز
     ج( سيليلوز          د( فركتوز

5 - الطاقة املطلوبة إلمتام عملية البناء الضوئي هي طاقة ..........
       أ( حرارية        ب( كيميائية

     ج( صوتية          د( ضوئية

6 - لون اخللية التي تنقل األكسجني ..........
       أ( بيضاء        ب( صفراء
     ج( بنفسجية                      د( حمراء
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مالحظات
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مالحظات

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



40   اجلزء الثالث: النماذج واألجهزة

مالحظات
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