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ّالباص السحري
ّمللمعل

ةّوص� املهم١.
ب من الطالب املساعدة في تخطيطَْلطُ ي.ا داخل جهاز التنفسًّة هو رحلة في باص صغير جدّموضوع املهم

.ات حتدث في غضون الرحلةّ> عمليْنفس, وصّمسار الرحلة, تشخيص أماكن يزورونها في جهاز الت
ا يفحص مواق> فيًب من الطالب أن يصيغوا استبيانَطلُالقسم الثاني من املهمة هو اختياري, وفيه ي

.ة أشخاص واستخالص االستنتاجات من نتائج التمريرّروه بني عدّمرُموضوع التدخني, أن ي

املهارات املفحوصة٢.
ّتنظيم معلومات في رسم بياني♦
ة في رسمّة وبني معلومات بيانيّمالءمة بني معلومات كالمي♦
إستنتاجات♦
فهم♦
تطبيق معرفة♦
تشخيص معلومات♦
إفتراض♦
  إتخاذ قرارات♦
معرفة♦
استدالل♦
تطوير استبيان♦
قاش في مجموعةّقدرة على الن♦
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ة بهاّمواضيع في املنهاج ترتبط املهم.٣ 
موضوع مركزي - اإلنسان, سلوكه, صحته وجودة حياته:

٦). وأجهزة في جسم اإلنسان (٢ٍمبان♦
٦).س (٥ّنفّالت♦

ّةأنواع األسئلة في املهم٤.
 انسيابي, تخطيطاتّة مفتوحة ومغلقة, رسم تخطيطيّأسئلة كالمي

اجليل٥.
الصفوف الثالثة - اخلامسة

طابع العمل املطلوب٦.
عمل فردي

ّةة املهمّمد٧.
١ حصص. ٥-قسم أ:    ١ 

٢ دروس-قسم ب (سؤال ١٨ +  نقاش في الص> وبلورة استبيان): ١
زمن للمقابالت - وفق قرار املعلم

تقدمي تقرير حول النتائج وتلخيصها في جدول في الص> - درس واحد
تي بعد ذلكّة الّ- حوالى ربع ساعة في احلص١٩ سؤال 

ةّة أساسيّفعالي٨.
إعطاء إجابات عن أسئلة, تخطيط على رسومات, تعبئة رسم تخطيطي انسيابي, صياغة استبيان, مقابلة

ساعدةُ مّمواد٩.
حاة, لون أزرق, لون أحمرْمِقلم, م

عةَّتوقُة مّنتيجة نهائي١٠.
إجابات عن األسئلة
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. ") هو سؤال صعب, لذلك ننصح به كسؤال اختياري☺ (املشار إليه بوجه مبتسم " 3سؤال :مالحظة
. فكريٍّه أم إعطاءه لهم كتحدّخصي, حتضير الطالب قبل حلّر, حسب تقييمه الشّم يقرّاملعل

طريقة التمرير١١.
قسم أ:

ة.ّة بصورة فرديّيجيب الطالب عن املهم
رسّ درس, ويعيد توزيعها عليهم في بداية الدّالب بعد اإلنتهاء من كلّم الكراريس من الطّ         يجمع املعل

الي.ّالت

قسم ب:
شمل فيُ: كل طالب يكتب اقتراحات لألسئلة التي من املناسب, حسب رأيه, أن تالدرس األول

 بعد ذلك يجرى نقاش في الص> بإرشاد املعلم, وخالله يعرض كل طالب األسئلة التي كتبها,.االستبيان
تبتُ في اإلجابات على سؤال ١٨ ك.ويتم بلورة استبيان واحد على أساس األسئلة التي اقترحها الطالب

 أسئلة للمدخنني,3 - أسئلة 6هائي يشمل ّ االستبيان الن.ح توجيه النقاش حسبهاَنصُبضعة أمثلة, وي
ا فقطًهَّ ما إذا كان سؤال ما موجً  يجب صياغة االستبيان بحيث يكون واضحا.ننيّأسئلة لغير املدخ 3و 

ا من االستبيان, وكل طالب يحصل على خمس نسخً يطبع املعلم نسخ.ننيّللمدخنني, أو فقط لغير املدخ
.بغية التمرير

لّ: كل طالب يجري مقابالت مع خمسة أشخاص - يسألهم األسئلة التي في االستبيان, ويسجفي البيت
الب أن يسألوا الشخص الذي يجرون املقابلة معه,ّم يرشد الطّ املعل.إجاباتهم في النسخ التي حصل عليها

.الثة املالئمة له في االستبيانّا لذلك, يطرحون عليه األسئلة الثًا أم ال, ووفقًنّفي بداية املقابلة إذا كان مدخ

 بعد.م, ويقوم املعلم بتركيز املعطيات في جدولّم الطالب االستبيانات املعبأة للمعلّ: يقدالدرس الثاني
. من اجلدولًانتهاء الدرس يطبع املعلم نسخا

ل ٣ استنتاجات بارزةّ: يحصل كل طالب على نسخة من جدول النتائج, ويسجالدرس الثالث
.يستخلصها من اجلدول

 الئق لإلستبيان (صياغة أسئلةٍة صياغة أسئلة بشكلّم كيفيّذ تكريس وقت من اجل تعلّحبُمن امل:مالحظة
ًاا وواضحًواضحة ومفهومة, مالءمة األسئلة ملوضوع االستبيان, صياغة أسئلة يكون جوابها قصير

, ليس إبداء رأي أو ما شابه ذلك).ً(مثال
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جدول مهارات مقابل أسئلة

أسئلةمهارات

 ٬١ ٬٣ ٤فهم

٢اتخاذ قرارات ترتكز على معرفة مسبقة

٬٥ ١١ةّة وبني معلومات بيانيّمالءمة بني معلومات كالمي

١٣-٬٧ ١١-٥معرفة

٦ّتنظيم املعرفة في رسم بياني

١٠-٧تشخيص معلومات ذات صلة

١٨-٬١٠ ١٥-٨تطبيق معرفة

١٤إفتراض

>)ّ ١٩ (ونقاش في الصإتخاذ قرارات,, إستدالل: صياغة أسئلة ذات صلة وتطوير استبيان

قاش في مجموعةّقدرة على الن

 ٢٠إستنتاجات وتعميم
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ّالباص السحري
إجابات

 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
.ًاّ ونقيً, 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?ُكيL يي هذه الوظيفة?ّ  أي عضو يؤد

أحط بدائرة:

فراغ األن� مليء بسائل يغني الهواءفمأن�إغناء الهواءمثال:
بالرطوبةبالرطوبة

      
.أ

wÞU�� ¡UAžË  «dOFý błuð n½_« w�

U¾¹e'« s� lM9 w¼Ë  ¨o$ô  فمأن�تنقية الهواء

fHM²)« “UNł v)≈ ‰ušb)« …dOGB)«

¹u�œ WOŽË√ błu¹ n½_« n¹ËU& w�ÒW.    ب   فمأن�تسخني الهواء
�9ð …dO¦;Òqš«b)« v)≈ tI¹dÞ w� ¡«uN)« s
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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.

Wzd)«  öB¹uŠ nH−¹ Ê√ t½Qý s� ·U'« ¡«uN)«.

 Ë√-³9¹ ·U'« ¡«uN)«  Ò—«d{√ VÎWzdK) «.

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

œ«u� ‰u$ËÒuK� ÒdC¹ 5²zdK) WŁÒUNHzUþu) UNz«œQÐ .

☺
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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

n½√

      oKŠ

W³BI)«

Oz«uN)«ÒW

A)«  ^ U³OF

¹uzd)«ÒW

d)«ÒÊU²z

.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

n½√

↓

oKŠ

↓
W³BI)«

Oz«uN)«ÒW

↓

 U³OFA)«

W¹uzd)«

↓

 öB¹uŠ

Wzd)«    

↓
…—Ëb)«

W¹u�b)«

↓

U¹öš

r9'«

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

Oz«uN)« W³BI)«ÒWإسم 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
A)«ÒW¹uzd)«  U³OFإسم العضو:   دخلنا في.يتشعب األنبوب إلى شعبتني

". واحدة منهما
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بُّ"مررنا داخل عدد من التشعبات, وكل تشع.١٠
Wzd)«  öB¹uŠإسم 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, 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)

                                                                               أنبوب دمهواءهواء
داخلخارج

ئةّحويصلة الر

ÊuÐdJ)« bO9;√ w½UŁ

‚—“√

5−9;√

dLŠ√

W¹u�œ WOŽË√

         
WKB¹uŠ

  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

WVUD)« ÃU²½≈ WOKLŽ

 Ë√-HM²)« WOKLŽ ÒÍuK)« f

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

F� dOž 5šbð  ¨5šbðÒdFð  ¨‰U^‰UŽ Èu²9* ÷ÌuKð s� Ò¡«u¼ À

.حان الوقت إلنهاء الرحلة

.اقترحت املعلمة انتظار الزفير للخروج

س?ُّ على اخلروج من جهاز التنفَكي� يساعد الزفير الباص.١٥

OðÒN9¹ «cJ¼Ë ¨’U³)« tF� ·d−¹ dO�e)« ¡UMŁ√ 5²zd)« s� l�bM*« ¡«uN)« —UÒr9'« s� ÃËd)« tOKŽ q.
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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

−bI²¹ Ê√ wG³M¹ ’U³)« Ê√ 5Š w� ¨r9'« v)≈ ¡«uN)« qšb¹ oONA)« w�ÒðôUÐ ÂÒf;UF*« ÁUل:ّعل

p)c).

يعرقل/يساعدْسطَع.١٧

.C¹√ ÎtF� ÃËd)« ’U³)« lOD²9¹Ë ¨Ã—U)« u×½ l�bM¹ ¡«u¼ —UOð Z²M¹ fDF)« bMŽ Uل:ّعل

يعرقل/يساعدعالُس.١٨

.bMŽ^tF� ÃËd)« ’U³)« lOD²9¹Ë ¨Ã—U)« u×½ l�bM¹ ¡«u¼ —UOð Z²M¹ ‰UF »(9ل:ّ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

  WK¾Ý_« ‚dD²ð Ê√ wG³M¹—«d{ú)FH)« dOž 5šb²)«Ë 5šb²)« UNI×K¹ w²)« ÒÍc)« h�A)« q¼® ‰U

Ÿ«Ë tKÐUI½Ì$U)« —«d{_« w¼ U� ·dF¹ q¼Ë —«d{_« œułu) Ò  ¨©W…œUF) nVu²K) W)ËU×�® 5šb²)« -

 rF½/  ¨©ô jÐdK)Ëö¦�® …œUF)«Ë —dC)« 5Ð Î -dL²9ð «–U* ÒŸ«Ë p½√ rž— 5šb²)« w� ÌXM; «–≈Ë ø—dCK) 

šbð ôÒ s- ô√ p)uŠ s¹c)« ’U�ý_« s� VKDð q¼ ø 5šb²)« pI¹UC¹ q¼Òšb¹ Ò©ø«uM.

ð Ê√ V−¹ ‰«R9)« WžUO$Ôšb�® 5)ËR9*« ’U�ý_« rzöÒšb� dOž Ë√ 5MÒ©5M.

ةّ من ستً مؤلفاً واحداً استبياناًواآلن تناقشون في الصL 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

Lحصلت من املعلم على جدول يلخص نتائج املقابالت التي أجراها جميع طالب الص.

ة ميكن استخالصها من اجلدول:ّأكتب ٣ استنتاجات هام.٢٠

3W×O×$ W9Oz—  UłU²M²Ý«  .

½√ v)≈ ÁU³²½ô« V−¹ÒZzU²M)« «u�9M¹ r)Ë  UłU²M²Ý« «u³²; bV rN.
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لم يجب,إشاراتإشارات
x1فهم١أ

أو أخطأصحيحة دونصحيحةإشارات وتفسيرات في الكلتفسير, أو معوتفسير جزئيصحيحة تفسير خاطئ

لم يجب,إشاراتإشارات
x1فهم١ب

أو أخطأصحيحة دونصحيحةإشارات وتفسيرات في الكلتفسير, أو معوتفسير جزئيصحيحة تفسير خاطئ

لم يجب,اتخاذ
قرارات٢

x1أو أخطأإشارة صحيحة في الكلترتكز على معرفة مسبقة

لم يجب,إجابة جزئية
أو أخطأأو مبهمةإجابة صحيحةx1فهم٣

في الكل

لم يجب,إجابة جزئية
أو أخطأأو مبهمةإجابة صحيحةx1فهم٤

في الكل

لم يجب,إكمال عضوإكمال عضوينإكمال ٣ أعضاءإكمال ٤إكمال أسماءمالءمة بني
٥*

معلومات
x1

أو أخطأواحد بشكلبشكل صحيحبشكل صحيحأعضاء بشكلاألعضاء في األماكن
في الكلصحيحوإشارةوإشارة صحيحةصحيح وإشارةالصحيحة وإشارةة وبنيّكالمي

وإشارةصحيحة إلىإلى املسارصحيحة إلىصحيحة إلى املسارمعلومات
صحيحةاملساراملسارة, معرفةّبياني

إلى املسار

الباص السحري
مرشد تقييم
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لم يجب,٣-٢كتب  أعضاء٤كتب ٦-٥                                  كتب معرفة,
تنظيم٦

x1
أو أخطأأعضاءفي املكانأعضاءترتيب كل األعضاء الصحيحالصحيحفي رسم في الكلفي املكانالصحيحفي املكان صحيحاًترتيبامعلومات

لم يجب,معرفة,
تشخيص٧

x1
أو أخطأإشارة إلى عضوإشارة إلى عضوان في الكلواحد صحيحصحيحانمعلومات لها صلة

لم يجب,تشخيص
معلومات٨

x1
أو أخطأتشخيص صحيح في الكلللعضولها صلة, تطبيق معرفة

لم يجب,تشخيص
معلومات٩

x1
أو أخطأتشخيص صحيح في الكلللعضولها صلة, تطبيق معرفة

لم يجب,كتابة "رئتني"تشخيص
معلومات١٠

x1
أو أخطأبدلتشخيص صحيح في الكل"حويصالتللعضولها صلة, ئة"ّالرتطبيق معرفة

معرفة,
لم يجب,إشارةمالءمة بني

معلومات١١أ
x1

أو أخطأواحدةإشارة صحيحة في الكلصحيحةإلى املكاننية وبنيّكالمي معلومات
ةّبياني

معرفة,
لم يجب,إشارةمالءمة بني

معلومات١١ب
x1

أو أخطأواحدةإشارة صحيحة في في الكلصحيحةاملكاننية وبنيّكالمي معلومات
ةّبياني
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x1
لم يجب, أوّةإجابة جزئي أخطأ في الكلأو مبهمةإجابة صحيحةمعرفة١٢

x1
لم يجب, أو أخطأ في الكلإجابة صحيحةمعرفة١٣

x1
لم يجب, أوعامل واحد أخطأ في الكلصحيح عامالن صحيحانإفتراض١٤

x1
لم يجب, أوبداية

أخطأ في الكلجوابإجابة مبهمةإجابة صحيحةتطبيق معرفة١٥

لم يجب,إشارة صحيحةخطأ في اإلشارة
أو أخطأمع تعليللكن التعليلإشارة وتعليلx1تطبيق معرفة١٦

في الكلخاطئ, أو دونصحيحصحيحان
تعليل

لم يجب,إشارة صحيحةخطأ في اإلشارة

x1تطبيق معرفة١٧
أو أخطأمع تعليللكن التعليلإشارة وتعليل

في الكلخاطئ, أو دونصحيحصحيحان
تعليل

لم يجب,إشارة صحيحةخطأ في اإلشارة
x1تطبيق معرفة١٨

أو أخطأمع تعليللكن التعليلإشارة وتعليل في الكلخاطئ, أو دونصحيحصحيحان
تعليل

سؤالاستدالل:
مناسبسؤاالن مناسبان ٣ أسئلةصياغة أسئلة

لم يجب,ألنال فيَشمُُألن يمناسبة ألن٤ أسئلة مناسبةلها صلة وتطوير
أو أخطألَشمُُياالستبيانل فيَشمُتل فيَشمُألن تx3استبيان, إتخاذ١٩

في الكلفياالستبياناالستبيانقرارات, قدرة
االستبيانقاشّعلى الن

في مجموعة

لم يجب,استنتاجاستنتاجانثالث استنتاجاتإستنتاجات,
أو أخطأواحدصحيحانصحيحةx3تعميم٢٠

في الكلصحيح

ذي ال يشير إلى املسار أو يخطئ عند اإلشارة, يخسر نقطة.ّالب الّ× الط



 

  - 247 -  الباص السحري

12



 

  الباص السحري   - 248 -

  



 

  - 249 -  الباص السحري

12



 

  الباص السحري   - 250 -

 
 

  


