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 العلوُم الحياتيةُ: حارُس الخليِّة
اتّفقَْت مناُر وصديقاتُها مَع معلّمِة العلوِم الحياتيِة على تمثيِل األنشطِة الخلويِّة في مسرحيٍّة علميٍّة ممتعٍة، تُقدَُّم على مسرِح المدرسِة، 
، فتقُف حارسةً على البّوابِة، تسمُح بدخوِل الموادِّ أْو خروِجها مَن  حيُث تؤدي مناُر دوَر حارِس الخليِّة الّذي يمثّلُهُ الغشاُء البالزميُّ
الخليِة أْو تمنُعهُ؛ حفاظًا على سالمتِها وتعزيًزا لوظائفِها المهّمِة في حياِة اإلنساِن، بدأِت الّصديقاُت بالوقوِف أماَم الحاِرَسِة، وكلُّ واحدٍة 

منهنَّ تُمثُّل إحدى الموادِّ الّتي ستمرُّ مَن الخليِّة وإلْيها، فكيَف ستسمُح مناُر لكلٍّ ِمْنها بالعبوِر؟
ُعيِّْنَت مساعًدا لحارسِة الخليِّة؛ تُشاِرُكها في اتّخاِذ القراِر في هِذِه المهّمِة الحرجِة في حياِة الخليِّة.

، مدّعًما قراري   أساعُد حارسةَ الخليِّة على اتّخاِذ القراِر لدخوِل الموادِّ اآلتيِة الّتي تطلُب العبوَر مَن الخليِّة وإلْيها عبَر الغشاِء البالزميِّ
باألدلِّة العلميِّة.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: الّتاسُع الّصفُّ
نشاُط )9(: رحالٌت تبادلّيٌة وأنشطٌة خلوّيٌة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّرياضّياُتالّلغُة العربيُةالعلوُم الحياتيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

، مدّعًما ذلَك باألدلِّة العلميِّة. 	  أُحّدَد طرائَق النّقِل عبَر الغشاِء الخلويِّ لبعِض الموادِّ
أستقصَي بعَض األنشطِة الخلويِّة بالتّجربِة. 	 
أُوظَّف في تحّدثي ما اكتسبتُهُ مْن مفرداٍت، ُمْبرًزا مقدرتي على توليِد األفكاِر، وُمبديًا رأيي في ما 	 

أتحّدُث أْو أقرأُ، مَع التعليِل.   
أحلَّ متباينةً مركبةً بمتغيٍِّر واحٍد. أمثَّل حلَّ المتباينِة على خطِّ األعداِد.    	 
موظفًا 	  الخاليا،  بأغشيِة  ترتبطُ  المستقبِل،  في  اكتشافاٍت  توقّعاِت  اإلنجليزيِّة  باللّغِة  شفويًّا  أناقَش 

المفرداِت والتراكيَب اللغويةَ المناسبةَ.

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، ومسطرٍة، وألواٍن.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي

  

  

  

  

  

جسور التعلم

الموادُّ
الوضُع داخَل
الخليِة الحيِة

طريقةُ النقِل عبَر 
الغشاِء الخلويِّ

القراُراتجاهُ انتقاِل الموادِّ

األكسجيُن مَن الحويصالِت
الهوائيِة إلى الخليِة

االنتشاُر البسيطُنقُص أكسجيٍن
دخوُل األكسجيِن القادِم مَن الحويصالِت 
إلى الخليِة ذاِت األكسجيِن األقلِّ تركيًزا

يُسمُح بدخوِل 
األكسجيِن إلى الخليِة

السكُر إلى الخليِة
تركيُز السكِر أعلى 

الخليِة
نقُص الماِء في الخليِةالماُء مْن محلوٍل قليِل التركيِز

يوجُد في الخليِةبروتيٌن الزٌم للخليِة

بكتيريا مهاجمةٌ في الدِم
خليةُ دٍم بيضاَء 
تواجهُ البكتيريا

ثاني أكسيِد الكربوِن داخَل الخليِة
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في إحدى اللّيالي الباردِة، ناَمْت مناُر عنَد جّدتِها، وفي منتصِف اللّيِل استيقظَْت مَن النّوِم وهَي تعاني التهابًا في الحْلِق، فنصَحْتها جّدتُها 
بوصفٍة شعبيٍّة تساعُدها على الّشفاِء، وتُخفُّف آالَمها، فأحضرت لها كوَب ماٍء دافٍئ وأذابْت فيِه ملعقةً صغيرةً مَن الملِح، وطلبَْت إليها 
الغرغرةَ بهِذِه الوصفِة مّراٍت عدةً. ناَمْت مناُر تلَك اللّيلةَ، وعنَدما ذهبَْت إلى المدرسِة بعَد شفائِها، أخبَرْت صديقاتِها ومعلّمتَها عْن هِذِه 

الخلطِة النّاجعِة. أثنَِت المعلّمةُ على هِذِه الوصفِة الّشعبيِّة الّتي يؤيُّدها األطبّاُء، وطلبَِت المعلّمةُ إلى الفتياِت تفسيَر ذلَك.

.   أُفّسُر دوَر الماِء المالِح في تقليِل المخاِط والتّوّرِم في الحلِق، مستعينًا باألفكاِر الّتي تعلّمتُها حوَل آليّاِت النّقِل الخلويِّ
 أجري تجربةً على أحِد األنسجِة الخلويِّة، مثِل النباِت؛ ألوّضَح عمليًّا أثَر الماِء المالِح فيها بالتعاوِن مَع أحِد أفراِد أسرتي.

 اللغةُ العربيةُ: محطّةُ توليِد الطّاقِة -الميتوكوندريا

معقّدِة  النُّواِة  حقيقيِّة  خاليا  مْن  كبيٍر  عدٍد  مْن  والنّباتاِت  الحيواناِت  أجساُم  تتكّوُن 
التركيِب، وداخَل كلِّ خليٍّة مْن هِذِه الخاليا توجُد تراكيُب تُسّمى الُعَضيّات، تؤّدي 
وظائَف متخصصةً في الخليِّة، والُعَضيَّةُ المسؤولةُ عْن إنتاِج الطّاقِة في الخليِّة هي 
)الميتوكوندريا(. يمكنُنا أْن نقوَل إنَّ الميتوكوندريا هَي محطّةُ توليِد الطّاقِة للخليِّة. 
. حيُث تؤكسُد الميتوكوندريا  تُنتُج الميتوكوندريا الطّاقةَ عبَر عمليِّة التّنفُِّس الخلويِّ
مختلفةٌ،  أشكاٌل  للميتوكوندريا  الطّاقِة.  إلنتاِج  إنزيماٍت  بمساعدِة  الكربوهيدراِت 
فتكوُن على شكِل كبسولٍة أْو فقاعٍة لها زوجاِن مَن األغشيِة ال واحٌد، وذلَك على 
خالِف بقيِة العضيّاِت؛ فهَي محاطةٌ ومحميّةٌ بغشاٍء خارجيٍّ شبِه نفّاٍذ، يأخُذ شكلَها 
ٌج  نفَسهُ، ويسمُح بمروِر بعِض الموادِّ مْن دوِن غيِرها، ولها غشاٌء آخُر داخليٌّ ُمتّموِّ

على شكِل طيّاٍت تُسّمى األعراَف، فال يسمُح بمروِر شيٍء سوى األكسجيِن والماِء وثاني أكسيِد الكربوِن؛ لتساعَد الطّيّاِت على زيادِة 
المساحِة الكليِّة لهذا الغشاِء، الّذي يؤّدي عدًدا مَن الوظائِف للُمساعدِة على إنتاِج الطّاقِة، بينَما يكوُن الغشاُء الخارجيُّ أكثَر مساميّةً، وأقلَّ 
انتقائيّةً للموادِّ الّتي يَسمح بدخولِها. وتوجُد بيَن الغشاءْيِن ماّدةٌ بينيّةٌ )حشوةٌ(، وهَي الجزُء المركزيُّ للميتوكوندريا، وتحتوي اإلنزيماِت، 

. والحمَض النَّوويَّ الميتوكوندريَّ

    أواًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أعدُّ مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي قائمةً بالمفرداِت الجديدِة الّتي تعلّمناها، ونكتُب معانيَها 
وفَق الّسياِق، ونعرُضها على معلِّمنا.

  ثانيًا: أوظُّف مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي إستراتيجيّةَ )ما أعرفُهُ، وما تعلّمتُهُ، وما أودُّ معرفَتَهُ(، وذلَك بملِء الجدوِل اآلتي، 
وعرِضِه على معلِّمنا:

     ثالثًا: برأيَِك، أيُّ جزٍء هَو األهمُّ في الميتوكوندريا، ولماذا؟

، وبالعموِد    رابًعا: أتحّدُث أماَم زمالئي، أْو أفراِد أسرتي مّدةَ ٣-٤ دقائَق عِن الميتوكوندريا، وأهّميتِها في الخليِّة، مستعينًا بالنصِّ
األخيِر مَن الجدوِل، وموظِّفًا المفرداِت الجديدةَ الّتي تعلّْمتُها في المهّمِة األولى، وملتزًما معاييَر التّحّدِث.
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 الرياضياُت: الخاّصيّةُ األسموزيّةُ، والمحاليُل الملحيّةُ
كما تعلّمَت في ماّدِة العلوِم تُنقُل الموادُّ في الخليِّة بطرائَق عديدٍة، إحدى هِذِه الطّرائِق هَي الخاّصيّةُ اإلسموزيّةُ، الّتي تنتقُل عبَرها 

جزيئاُت الماِء في الخليِّة عبَر الغشاِء شبِه المنفِّذ فيها، مَن الوسِط ذي التّركيِز األقلِّ بالماّدِة المذابِة إلى الوسِط األعلى تركيًزا.

 )Normal Saline( باالعتماِد على هِذِه الخاّصيِّة، تُستخدُم محاليُل ملحيّةٌ طبّيّةٌ بتراكيَز مختلفٍة، مثُل المحلوِل الملحيِّ العاديِّ المعروِف بـ
الّذي يبلُغ تركيُزهُ 9 غراماِت ملٍح لكلِّ لتِر ماٍء.

، أعبُّر عّما يأتي بمتباينٍة، . 1 إذا كاَن تركيُز خليٍّة ما مَن األمالِح هَو )س( غراِم ملٍح لكلِّ لتِر ماٍء، ووضَعْت في المحلوِل الملحيِّ العاديِّ
وأُمثُّل حلَّها على خطِّ األعداِد، ثمَّ أحّدُد ماذا سيحدُث للخليِّة في كلِّ حالٍة )تنكمُش، تنفجُر، تبقى كما هَي(:

. -  تركيُز الخليِّة أكبُر مْن تركيِز المحلوِل الملحيِّ العاديِّ
. -  تركيُز الخليِّة أقلُّ مْن تركيِز المحلوِل الملحيِّ العاديِّ

. -  ثالثةُ أضعاِف تركيِز الخليِّة مطروًحا مْنهُ 2 أقلُّ مْن مثلِي التّركيِز الملحيِّ العاديِّ

إذا كاَن تركيُز محلوٍل ملحيٍّ يتراوُح بيَن 3 و 4 غراماِت ملٍح لكلِّ لتِر ماٍء، ُوِضَعْت خليّةٌ بتركيِز )ص( فيِه، أُحّدُد ماذا سيحدُث . 2
للخليِّة في كلِّ حالٍة، إذا كاَن تركيُزها تُعبُّر عنهُ كلُّ متباينٍة مَن المتبايناِت المركبِة اآلتيِة، أحلُّ المتباينةَ وأُمثُِّل حلَّ كلٍّ مْنها على خطِّ 

ُد ما إذا كانَِت الخليّةُ ستنكمُش، أْو تنفجُر، أْو تبقى كما هَي في كلِّ حالٍة: األعداِد، ثمَّ أحدِّ

1 > 2ص – 1 ≥  3                  ص + 2   ≥   2ص – 3  ≥  ص + 3                  2ص + 1 >  ص + 5 > 2ص + 2 

 أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجاباتي، ونستذكُر مًعا خصائَص المتبايناِت، أرجُع إلى المصادِر المختلفِة إِن احتْجُت إلى 
، ومنّصِة "درسك"، أْو معلّمي. المساعدِة في حلِّ المتبايناِت المرّكبِة، مثِل: الكتاِب المدرسيِّ

Cell membranes and modern discoveries :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
The cell membrane, also known as the plasma membrane, 

is a double layer of lipids and proteins that surrounds a cell. It 
separates the cytoplasm )the contents of the cell( from the external 
environment. It is a feature of all cells. Cell membranes are 
associated with modern discoveries that hold promise to benefit 
human health in many ways; from developing new medicines to 
sensitive and cost-effective environmental monitoring for pollutants 
and to replace hydrocarbon fossil fuels. Some of the discoveries 
are: drug discovery, biofuels, biosensors and bio - 3D printers.

1. I will look up the meaning of the scientific words from the dictionary.
2. I will discuss orally what I read in the text with a family member or a friend.

)What is a cell membrane? What is its function? What discoveries are related to cell membrane? What 
is a bio-3D used for?(.

3. I will make some prediction about future discoveries that related to cell membranes. Use: going to and will.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:
English: I will watch a video in the padlet to discover more about cell membranes technology. )if possible(.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

، واتِّخاِذ القراِر، عبَر تأديِة دوِر مساعِد حارِس الخليِّة،  ُر هذا النّشاطُ لدى طفلي مهارةَ التّفكيِر العلميِّ النّاقِد واإلبداعيِّ العلوُم الحياتيّةُ: يُطوِّ
، وعبَر تصميِم تجارَب تحاكي عمليّاِت النّقِل عبَر الغشاِء  ًما قراَرهُ بالّدليِل العلميِّ الّذي يسمُح للموادِّ بالدخوِل إلى الخليِة أِو الخروِج منها، مدعِّ

، كما يساعُدهُ النّشاطُ على ربِط المعرفِة بالحياِة، وإيجاِد حلوٍل وتفاسيَر علميٍة لقضايا حياتيٍّة. البالزميِّ

اللّغةُ العربيّةُ: يوّسُع هذا النّشاطُ معارَف طفلي حوَل الخليِّة، ويثري لغتَهُ بمفرداٍت جديدٍة متخّصصٍة، كما يُنّمي مهارتَهُ  في القراءِة الّصامتِة 
االستيعابيِّة، وفي استنباِط معاني المفرداِت الجديدِة مَن الّسياِق، ويتيُح لَهُ فرَصةَ فرِز معارفِِه في هذا الموضوِع، عْن طريِق تفعيِل إستراتيجيِّة 
)ما أعرفُهُ، وما تعلّمتُهُ، وما أودُّ معرفته(، ويوّسُع معارفَهُ بتبادلِها مَع زمالئِِه أْو أفراِد أسرتِِه. وينّمي مهارتَهُ في التّحّدِث، مستنًدا إلى ما 

تعلَّمهُ مْن معارَف ومفرداٍت، وملتزًما معاييَر التّحّدِث.

الّرياضيّاُت: يُعّزُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في حلِّ المتبايناِت، وتمثيِل الحلِّ على خطِّ األعداِد، وتوظيفِها في مسائَل حياتيٍّة.

مِن  يُمّكنُهُ  اكتساِب مفرداٍت علميٍّة جديدٍة، كما  على  القراءِة االستقرائيِة لدى طفلي، ويساعُدهُ  مهارةَ  النّشاطُ  يُعّزُز هذا  اإلنجليزيّةُ:  اللّغةُ 
استخداِم المعلوماِت المتوافرِة للحديِث في الموضوِع، وتكويِن توقعاتِِه الخاصِة باكتشافاِت المستقبِل، موظفًا التراكيَب اللغويةَ والمفرداِت 

المناسبةَ الموقَف.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 
.QR Code بوساطة الّرمِز سريِع االستجابِة

  العلوُم الحياتيّةُ: حارُس الخليِّة

، ودوَر مكّوناتِِه في دخوِل الموادِّ إلى الخليِّة وخروِجها منها، وأراجُع مَعهُ آليّةَ  الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي تركيَب الغشاِء البالزميِّ
حدوِث كلٍّ مَن االنتشاِر البسيِط، والخاّصيِّة األسموزيِّة، واالنتشاِر المسهِّل، والنّقِل النّشِط، واإلدخاِل الخلويِّ واإلخراِج. أوّجهُ طفلي 
إلى قراءِة النّشاِط، وأساعُدهُ على فهِم تعليماتِِه، عبَر مناقشِة المثاِل األّوِل المطروِح في الجدوِل. أطرُح على طفلي القضيّةَ المعروضةَ 
في الجزِء الثّاني مَن النّشاِط، وأوّجهُهُ إلى استخداِم ما لدْيِه مْن معرفٍة حوَل العمليّاِت الّسابقِة في تفسيِرها. أساعُد طفلي على التّخطيِط 

، وتنفيِذِه، وتوثيِق مشاهداتِِه. لنشاٍط مناسٍب يُحاكي عمليّاِت النّقِل عبَر الغشاِء البالزميِّ

  اللّغةُ العربيّةُ: محطّةُ توليِد الطّاقِة -الميتوكوندريا

الطّريقةُ: أوّجههُ إلى تنفيِذ المهّماِت، وأشارُكهُ في المهّماِت الّتي تتطلُّب المشاركةَ، وأقّدُم لَهُ ما يودُّ معرفتَهُ حوَل الموضوِع إْن أمكَن، 
أْو أيّسُر لَهُ البحَث عنهُ، وأستمُع لتحّدثِِه، وأوّجهُهُ إلى التحدُّث السليم؛ استناًدا إلى معاييِر التّحّدِث.

  الرياضياُت: الخاّصيّةُ األسموزيّةُ، والمحاليُل الملحيّةُ

َرها.  الطّريقةُ: أوّضُح لَهُ تعليماِت النّشاِط إْن دعِت الحاجةُ إلى ذلَك، وأطلُب إليِه أْن يتحّدَث عّما قاَم بِه مْن إجراءاٍت في الحلِّ وأْن يفسِّ
؛ لتذّكِر  أوّجهُهُ إلى المصادِر المختلفِة إْن واجهْتهُ صعوبةٌ في حلِّ المتبايناِت المرّكبِة؛ فأطلُب إلْيِه مثاًل الّرجوَع إلى الكتاِب المدرسيِّ

خصائِص المتبايناِت، أْو إلى منّصِة "درسك"، أْو سؤاِل معلِّمِه.
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، وأستوضُح منهُ بعَض المفرداِت الجديدِة، وأتأّكُد مْن لفِظِه الّسليِم، وفهِمِه معانِيَها، وأناقُشهُ  الطّريقةُ: أستمع لطفلي عنَد قراءِة النّصِّ
التراكيَب اللغويةَ  إلى التعبيِر عما يتوقُعهُ مستقباًل مِن اكتشافاٍت جديدٍة حوَل غشاِء الخليِة، وأتابُع مَعهُ  . وأحفُزهُ  في موضوِع النصِّ

والمفرداِت التي استخدَمها في أثناِء النقاِش. أوّجههُ إلى االستفادِة مَن المصادِر المتوافرِة على منصِة البادلت.
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