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ّالباص السحري
للطالب

إسم الطالب  الرحلة في الباص السحريقسم أ:

  بواسطة الباص.اًّص إلى حجم صغير جدُّ, قادر على التقلّه يوجد ملعلمة الص� الرابع باص سحريّر أنّتصو
م عن أعضاء اجلسم من الداخل!  مبناسبة إنهاء موضوعُّيستطيع طالب الص� الدخول إلى جسم اإلنسان, والتعل

.س في الص�, اقترحت املعلمة على الطالب القيام بجولة في جهاز تنفس شخص بالغُِّرجهاز التنفس الذي د

 نقطة الدخول إلى اجلسم يجب أن تكون.في املرحلة األولى طلبت املعلمة أن يخطط الطالب مسار رحلتهم
ً. ونقياً, دافئاًمن املكان الذي يصبح فيه الهواء رطبا

ه ينبغي البدء منّه ينبغي البدء من الفم, في حني قال أمير إنّعت رانية أنّمن أين يبدأ الطالب الرحلة? إد١.
ا باملثال الذي في اجلدول):ً للوصول إلى قرار, إمأل اجلدول التالي (مستعين.األن�

وظيفة
الئم مبنى العضو وظيفته?ُكيJ يي هذه الوظيفة?ّأي عضو يؤد

أحط بدائرة:

فراغ األن� مليء بسائل يغنيفمأن�إغناء الهواءمثال:
الهواء بالرطوبةبالرطوبة

 فمأن�الهواءتنقية .    أ

  فمأن�تسخني الهواء.    ب
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.د األوالد أن يقرروا من أين تبدأ الرحلة في جهاز التنفسِل في اإلجابات التي مألت في اجلدول, وساعّتأم٢.

 من الفممن األن�أحط اإلجابة الصحيحة بدائرة:

ً?ملاذا من املهم أن يكون الهواء الذي يصل إلى الرئتني رطبا٣.

ا?ًّملاذا من املهم أن يكون الهواء الذي يصل إلى الرئتني نقي٤.

☺
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ن بلون أحمر مسار الهواء في عمليةّأكمل أسماء األعضاء حسب األسهم في الصورة, وبعد ذلك لو٥.
.ورةّ  إستعن مبخزن الكلمات الظاهر في أسفل الص.الشهيق

.ة, الرئتان, البلعوم (احللق)ّعيبات الرئويُّة, أن�, الشّالقصبة الهوائيمخزن كلمات:
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. استعن مبخزن الكلمات. الذي مير فيه الطالب في عملية الشهيقَرتب حسب التسلسل, املسار٦.

البداية

↓

↓

↓

↓

↓

↓

هايةّالن

ة, أن�, الشعيبات الرئوية, حويصالت الرئة, البلعوم (احللق), خاليا اجلسم,ّالقصبة الهوائيمخزن كلمات:
.الدورة الدموية
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 به الطالب, لكنهما يشتركان فيّ في املسار الذي سيمرالَشمُلم ي عضوينأشر في القائمة التي أمامك إلى .٧
س:ُّعملية التنف

األضالعأ.
اجللدب.

املريءجـ.

احلجاب احلاجزد.

الكلىهـ.

الكبدو.

  ها قد بدأت الرحلة.ًاّص الباص جدّ تقلٍ وحينئذّ ضغطت املعلمة على زر خاص.دخل الطالب إلى الباص
العجيبة في جهاز التنفس!

 العضو الذيَ أكتب إلى جانب كل وص� اسم. بها الطالب في الرحلةّوص� يوس� األماكن التي مر
ينتسب إليه:

 نحن اآلن داخل أنبوب طويل-"عبرنا األن� .٨
 الطريق متعرجة, والباص يقفز دومنا.ومرن

إسم العضو:ةّعيرات ومادُا شً من حولنا يوجد أيض.�ّتوق
احاتّ  إضطررنا إلى تشغيل املس.ةّمخاطي

".ة من النوافذّة اخملاطيّإلزالة املاد

."واصلنا السفر, ووصلنا إلى أنبوب أضيق.٩
إسم العضو: دخلنا في.يتشعب األنبوب إلى شعبتني

". واحدة منهما
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بُّ"مررنا داخل عدد من التشعبات, وكل تشع.١٠
إسم العضو: دخلنا داخل فراغ مليءً فجأة.هو أضيق من سابقه

ا!"ًساعّ اآلن املكان أكثر إتّ على األقل.بالهواء

خالل الرحلة شاهد الطالب عملية تبادل الغازات بني حويصالت الرئة وبني اجلهاز الدموي.

.ران حلويصالت الرئةّأمامك رسمان مكب.١١

. الكلمات: حويصالت الرئة, أوعية دمويةأأكتب في املكانني املناسبني في رسم .أ
جاه مرور األكسجني (في عملية تبادلّالسهم الذي يشير إلى اتأحمر بلون ب ن في رسم ّلو.ب

جاه مرور ثاني أكسيد الكربون (في عملية تبادلّالسهم الذي يشير إلى اتأزرق ن بلون ّ لو.الغازات)
.الغازات)

هواءهواء
أنبوب دم      خارج       داخل

ئةّحويصلة الر

  رسم ب    رسم أ
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 أن يصل األكسجني إلى خالياّبعد أن شاهد الطالب عملية تبادل الغازات, سألت سناء: "ملاذا من املهم.١٢
اجلسم?"

.ة في خاليا اجلسم"ّأجاب يوس�: "يشترك األكسجني في عملية مركزي

 عملية قصد يوس�?      ّأي

أحط اإلجابة الصحيحة بدائرة:ن ثاني أكسيد الكربون الذي نزفره? ّأين يتكو.١٣

في خاليا اجلسم.١
في سائل الدم.٢
في الغذاء.٣
في الهواء.٤

 الباص داخل الرئتني, رأى الطالب ظاهرة غريبة: على جدران احلويصالت كانت طبقة سوداءّعندما مر.١٤
 أكتب عاملني ميكن أن يكونا قد أنتجا هذه الطبقة:.فتّتشبه الز

.١

.٢

.حان الوقت إلنهاء الرحلة

.اقترحت املعلمة انتظار الزفير للخروج

س?ُّ على اخلروج من جهاز التنفَكي� يساعد الزفير الباص.١٥
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 منها ما إذا كانت تساعد الباص على اخلروج من جهازّ أشر إلى جانب كل.أمامك ثالث عمليات للجسم
.لِّالتنفس, أو تعرقله في عمل ذلك, وعل

:أحط بدائرة

يعرقل/يساعدشهيق.١٦

ل:ّعل

يعرقل/يساعدْسطَع.١٧

ل:ّعل

يعرقل/يساعدعالُس.١٨

ل:ّعل

.ةّ في الدرس القادم ستحصل عليه إلكمال املهم.م الكراس للمعلمّسل
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ال)ّ:  تدخني پاسيڤي (غير فعقسم ب
 عندما يستنشق شخص ال. من دخان سيجارتهًخن شخص متواجد إلى جانبنا, فإننا نستنشق جزءاّعندما يد

 في السنوات األخيرة يزداد الوعي.الّا غير فعًتدخيننني في محيطه, تدعى هذه الظاهرة ّيدخن دخان مدخ
ّ أنًن أيضاَّنني: في أبحاث مختلفة تبيّ  لكن األضرار ال تلحق فقط باملدخ.ةّباألضرار التي يلحقها التدخني بالصح

ال يزيد خطورة اإلصابة مبرض سرطانّ التدخني  غير الفعّن أنَّ, تبيً فمثال.ّة بالصحًال يلحق ضرراّ غير فعًتدخينا
نَّ كذلك تبي.بو)ّب مشاكل في مسالك التنفس (مثل ضيق التنفس وتفاقم مرض الرّالرئة وبأمراض قلب, ويسب

. املشاكل تتفاقمّما ازداد التعرض للدخان فإنّه كلّأن
.الّ أن يكون الناس واعني لألضرار الناجمة عن التدخني, ولألضرار الناجمة عن التدخني  غير الفعّمن املهم

.عليك حتضير استبيان يفحص ما إذا كان الناس واعني لهذه األضرار, وماذا يفعلون لتخفيفها
.إنتبه: ينبغي أن يكون هناك فرق بني األسئلة املوجهة للمدخنني وبني األسئلة املوجهة لغير املدخنني

. أسئلة لغير املدخننيًهة للمدخنني, وأيضاّ أسئلة موجًفي االستبيان تكون أيضا

الي:ّفصيل التّل في استبيان كهذا, حسب التَسأُأكتب ٤ أسئلة ينبغي, حسب رأيك, أن ت.١٩

ن:ّسؤال ملدخ١.

ن:ّسؤال ملدخ٢.

ن:ّسؤال لغير مدخ٣.

ن:ّسؤال لغير مدخ٤.

ةّ من ستً مؤلفاً واحداً استبياناًواآلن تناقشون في الصJ األسئلة التي كتبتموها, وتبنون معا
 من هذا االستبيانً يطبع املعلم نسخا.ا لألسئلة التي يقترحها الطالب في النقاشًأسئلة وفق

  عليك إجراء مقابالت مع خمسة أشخاص, أي طرح األسئلة.ع لكل طالب خمس نسخّويوز
.التي في االستبيان عليهم, وتسجيل إجاباتهم

.أة للمعلمّم االستبيانات املعبّسل
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Jحصلت من املعلم على جدول يلخص نتائج املقابالت التي أجراها جميع طالب الص.

ة ميكن استخالصها من اجلدول:ّ استنتاجات هام٣أكتب .٢٠

.١

.٢

.٣


