
1

 العلوُم الحياتيةُ: أصنُع نموذَج الجهاِز الهضميِّ
ُل أنبوبًا ُملتويًا  يتألَُّف الجهاُز الهضميُّ مْن مجموعٍة مَن األعضاِء، يقُع معظُمها ضمَن القناِة الهضميَِّة الّتي تشكِّ
يمتدُّ مَن الفِم إلى الّشرِج، باإلضافِة إلى مجموعٍة أخرى مَن األعضاِء مثل: الكبِد، والمرارِة، والبنكرياِس. 
وطوُل الجهاِز الهضميِّ تسعةُ أمتاٍر إجماًل، إْذ يتراوُح طوُل المريِء بيَن 23-25.4 سنتيمتًرا، وطوُل 

األمعاِء الّدقيقِة سبعةُ أمتاٍر تقريبًا، واألمعاُء الغليظةُ أِو القولوُن متٌر ونصُف المتِر تقريبًا.
إلى  والكبيرةَ  المعقّدةَ  الغذاِء  جزيئاِت  يُحّوُل  حيُث  األغذيِة؛  هضِم  عْن  مسؤوٌل  الهضميُّ  والجهاُز 
تأثيراٍت  بوساطِة  العمليّةُ  الخلويِّة. وتتمُّ هِذِه  لالمتصاِص والنّفاِذ عبَر األغشيِة  قابلةً  جزيئاٍت أصغَر 
ميكانيكيٍّة تحدُث بفعِل العضالِت، واألسناِن، وتأثيراٍت كيميائيٍّة تحفُّزها األنزيماُت، ويُستفاُد مَن الطّعاِم 
ةُ الهضِم بيَن يوٍم وثالثِة أيَّاٍم، مْن دخوِل  ، وإنتاِج الطّاقِة، وتُقدَُّر مدَّ المهضوِم في إصالِح الخاليا، والنّموِّ

الطّعاِم عبَر الفِم إلى التّخلُِّص منهُ عبَر الّشرِج في الحالِت الطّبيعيَِّة.
  - أصّمُم نموذًجا للجهاِز الهضميِّ مْن موادَّ متوافرٍة في منزلي: الكرتوِن، وقطِع القماِش، واألنابيِب 
البالستيكيِّة، والمعجوِن )أْو أيِّ موادَّ أراها مناسبةً( مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي، وأُِعدُّ بطاقاٍت تشرُح 
، وبمصادِر التّعلِّم على البادلت،  وظيفةَ كلِّ عضٍو في الجهاِز الهضميِّ مستعينًا بالكتاِب المدرسيِّ

وأثبّتُها في المكاِن الّصحيِح على النّموذِج.
م النّموذَج مستنديَن إلى معاييِر   - أعرُض نموذجي المميَّز على أفراِد أسرتي وزمالئي ومعلمي، ونقوِّ
البياناِت في البطاقاِت،  ها، مثِل: إتقاِن النّموذِج، وشموِل الجهاِز الهضميِّ كلِِّه، وصّحِة  تقويٍم نعدُّ

واإلبداِع، وجماليِّة التّصميِم.
 - أوظُّف النّموذَج في سرِد قّصِة رحلٍة في الجهاِز الهضميِّ الواردِة في نشاِط اللّغِة العربيِّة أماَم أحِد 

أفراِد أسرتي أْو زمالئي.

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 )1(: رحلٌة في الجهاِز الهضميِّ

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةالعلوُم الحياتيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

-  أبنَي نموذًجا للجهاِز الهضميِّ بموادَّ بسيطٍة.	 
. -  أحّدَد وظائَف أجزاِء الجهاِز الهضميِّ

، ونشرةً عْن أحِدها. -  أُعدَّ استبانةً حوَل األمراِض الّشائعِة في الجهاِز الهضميِّ
قّصٍة قصيرٍة، 	  كتابِة  في  المضاميِن  تلَك  مْن  مناقًشا مضامينَهُ، مستفيًدا  قراءةً صحيحةً  النّصَّ  أقرأَ 

موظِّفًا في كتابتي ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍّة )النّعُت(.
ا علميًّا وصفيًّا باللّغِة اإلنجليزيِّة قراءةً متمّعنةً، مستخدًما إحدى إستراتيجياِت الكتابِة.	  أقرأَ نّصً
أحلَّ مسائَل حياتيّةً على األسِس النّسبيِّة.	 
أحلَّ مسائَل حياتيّةً بقوانيِن األُسِس النّسبيِّة.	 

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وقاموٍس باللّغِة اإلنجليزيِّة، ولوٍح كرتونيٍّ أْو قطعِة قماٍش بأبعاٍد مناسبٍة لنصِف جسِم الطّالِب، وموادَّ مختلفٍة لتشكيِل 
األعضاِء مَن المنزِل.

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

  

  

  

  

  

جسور التعلم
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مكونات الجهاز الهضمي

الفم
الغدد اللعابية

الغدة النكافية

المريء

الكبد
المرارة

األمعاء الغليظة
األمعاء الدقيقة

الشرج

البنكرياس
المعدة
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 اللّغةُ العربيّةُ: رحلةُ قَْضمٍة
أنا القضمةُ األولى مْن تفّاحٍة صفراَء مغسولٍة ونظيفٍة؛ كانَْت في طبِق قشٍّ على طاولِة المطبِخ، تناولَها أحمُد إْثَر عودتِِه مَن المدرسِة 
جائًعا؛ فقِد استشعَر حالوتي ورائحتي وطعمي الطّيّب، فتتابَعْت قضماتُهُ، وبدْأُت أنا رحلتي في جهاِزِه الهضميِّ مَن الفِم، بّوابِة الجهاِز 
، باللّساِن واألنِف، وفي هذا الجزِء الّدافئ  ، حيُث يستشعُر اإلنساُن الطّعَم، مستعينًا بما وهبه هللاُ تعالى من حاستَي الّذوِق والّشمِّ الهضميِّ
مَن الجهاِز الهضميِّ فقْط، يستمتُع اإلنساُن بما يأكُل، حيُث تقطُِّع األسناُن الطّعاَم قطًعا صغيرة سهلةَ الهضِم، ويسهُم اللّعاُب الّذي يرطّبُها 

في تسهيِل تفتيتِها، في حيِن يتولّى اللّساُن تقليبَها ودفَعها نحَو األضراِس.

، وقفُت أماَم مفترِق طرٍق، بيَن المريِء والقصبِة الهوائيِة المؤديِة إلى الرئتيِن،  بعَد أِن أنهى الفُم مهّمتَهُ، انزلْقُت نحَو البلعوِم، مْن ثَمَّ
ففي الوقِت الّذي يمرُّ بِه الطّعاُم إلى المريِء، يُغلَُق لساُن المزماِر الطّريَق أماَم دخوِل الهواِء إلى القصبِة الهوائيِّة؛ تحّسبًا مْن دخوِل 

الطّعاِم إليها، ما يسبُّب الختناَق.

تابْعُت رحلتي نحَو المريِء الّذي أخَذْت عضالُت جدرانِِه بالتّمّعِج؛ بهدِف دفعي في ذلَك الممرِّ الّضيِّق نسبيًّا، وصوًل بي إلى المعدِة، 
وفي بدايتِها صّماُم أماٍن، يسمُح بدخوِل الطّعاِم إليها، ويمنُع ...

بإنعاٍم، ثمَّ أتبادُل الّدوَر مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي في القراءِة الجهريِّة، وفي  فاهمةً  النّصَّ الّسابَق قراءةً صامتةً    أواًل: أقرأُ 
تقويِمها، وفَق معاييِر األداِء القرائيِّ اآلتيِة: وضوِح الّصْوِت، والتّنغيِم الصّوتيِّ المناسِب وفَق عالماِت التّرقيِم، ومراعاِة مواطِن 

الوقِف والوصِل، والّضبِط الّصحيِح، وتوظيِف اإليماءاِت ولغِة الجسِد.

.    ثانيًا: أضُع عنوانًا آخَر مناسبًا للنّصِّ
ُج.   ثالثًا: أستنتُج  بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي معنى الكلمتَْين اآلتيتَْيِن الواردتَْيِن في النّصِّ من سياِق كلٍّ مْنهُما: القضمةُ، التَّمعُّ

 رابًعا: أفّسُر ما يأتي بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي:
1- المرحلةُ األولى مْن عمليِّة الهضِم هَي المرحلةُ الّتي يجُد فيها اإلنساُن متعةً.

2- إصابةُ اإلنساِن بَغّصٍة إذا تحّدَث في أثناِء بلِعِه الطّعاَم، أْو شربِِه الماَء.

: صغيرة،    خامًسا: أضبطُ بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي أواخَر الكلماِت اآلتيِة المكتوبِة بالخطِّ الغامِق األحمِر في النّصِّ
الطّيّب، الّدافئ.

   سادًسا: أميُّز النّعَت مَن المنعوِت في كلَّ عبارٍة مّما يأتي:
1- يغلُق لساُن المزماِر الطّريَق أماَم دخوِل الهواِء إلى القصبِة الهوائيِّة.

2- بهدِف دفعي في ذلَك الممرِّ الّضيِّق نسبيًّا.

   سابًعا: أُكمُل كتابةَ رحلِة القضمِة بعَد عالماِت الحذِف في النّصِّ الّسابِق )...(، مستعينًا بما تعلّمتُهُ في مبحِث العلوم، مراعيًا ما يأتي: 
التّرقيِم،  وتوظيَف عالماِت  واإلمالِء،  اللّغِة  الّرحلِة، وسالمةَ  أحداِث  في  الّصحيَح  والتسلسَل  المتضّمنةَ،  المعلوماِت  )صّحةَ 
(، ثمَّ أتبادُل مَع زميلي قراءةَ ما كتْبناهُ وتقويَمهُ وفَق هِذِه األسِس، ونجري التّعديالِت الالزمةَ. وتوظيَف النّعِت مّرتيِن على األقلِّ

 English: Diseases affecting the Digestive System

There are many diseases and disorders that affect the digestive system; one of these 
diseases is Irritable Bowel System )IBS( Let us explore this common disorder together.

What is IBS?
Irritable bowel syndrome )IBS( is “a common disorder that affects the large 

intestine. Signs and symptoms include cramping, abdominal pain, bloating, gas, and 
diarrhea or constipation, or both. IBS is a chronic condition that you will need to 
manage long term.”

Causes:
The main cause or reason is unknown; it has been linked to things like food passing through your stomach 

too quickly or too slowly, oversensitive nerves in your stomach, stress, and a family history of IBS.
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Treatment:
Doctors may recommend changes in your food and eating habits, medicines, probiotics, and mental health 

treatment. Your doctor can help you find the right treatment plan.
Food
Best food for people to eat when they suffer from IBS: lean meat, chicken, fish, eggs, carrots, broccoli, 

bananas, grapes, nuts, and seeds.
The information in the text is based on an article taken from https://www.mayoclinic.org/ More resources 

will be uploaded on padlet.
1. I will look up the meaning of the words in bold to help me to understand the text.
2. )a( I will write a paragraph of 100 words by using one of the writing strategies, the 5 wh-words: )Who, 

What, Which, Why and How(.
)b( The following questions will help you. Answer them inside the box or on a separate sheet.
Who is affected by IBS? ............................................................................................................................
- What are its symptoms? ...........................................................................................................................
- Which part of the digestive system is affected? .......................................................................................
- Why does it happen? ................................................................................................................................
- How can it be cured? ................................................................................................................................

 الّرياضيّاُت: تطبيقاُت األسِس النسبيِّة في تكاثِر بكتيريا القولوِن
ا مَن البكتيريا، مثُل بكتيريا القولوِن،  تعيُش في األمعاِء الغليظِة أعداٌد هائلةٌ جّدً
بعَد النقساِم األّوِل، وتنقسُم  تنتُج خليّتاِن  ، حيُث  الثّنائيِّ بالنشطاِر  تتكاثُر  الّتي 
الخليّتاِن أربَع خاليا وهكذا - كما في الشكِل المرفِق - ضمَن زمٍن يُقّدُر بحوالَْي 
2٠ دقيقةً في الظروِف الطّبيعيِّة، علًما أنَّ معّدَل النقساِم في األنواِع األخرى مَن 

البكتيريا يختلُف حسَب نوِع البكتيريا، وظروِف النقساِم.

ألحظُ الجدوَل اآلتَي الّذي يوّضُح عمليّةَ النقساِم، ثمَّ أنفُّذ المهّماِت الّتي تليِه:. 1

أُكمُل الفراغاِت في الجدوِل الّسابِق.	 
بعَد )ن( مْن مّراِت النقساِم؛ أكتُب المعادلةَ األُّسيّةَ الّتي تُعبُّر عْن عدِد الخاليا النّاتجِة.     	 
إذا علمُت أنَّ عدَد الخاليا النّاتجِة مَن النقساِم بعَد سبِع ساعاٍت يساوي 2٠97152 خليةً، أُعبُّر عِن العدِد بالّصيغِة العلميِّة.	 
أُعبُّر عِن النقساِم الالنهائّيِّ بالّصورِة األُّسيِّة، ثمَّ أجُد النّاتَج. أناقُش زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي.	 
قبَل أْن يحدَث النقساُم األّوُل، تكوُن لدينا بكتيريا واحدةٌ وحيدةُ الخليِّة. أعبُّر عْن ذلَك بصورٍة أُّسيٍّة، وأناقُش زمالئي، أْو أحَد 	 

أفراِد أسرتي في إجابتي.

2 .: ، إذا علْمُت أنَّ في تكاثِر البكتيريا  بالنشطاِر الثّنائيِّ
 س: التّعبيُر األُّسيُّ لعدِد الخاليا النّاتجِة بعَد النقساِم الّسابِع.	 
 ص: التّعبيُر األُّسيُّ لعدِد الخاليا النّاتجِة بعَد النقساِم العاشِر.	 
  ع : التّعبيُر األُّسيُّ لعدِد الخاليا النّاتجِة بعَد النقساِم الثّاني عشَر.	 

3



كتابتُها على صورِة أسٍّعدُد الخاليا الناتجِةاالنقساُم
12 = 22األّوُل
22 = 44الثّاني
....................الثّالُث
....................الّرابُع

....................الخامُس
....................الّسادُس

٦٠ دقيقة
ثمانية من البكتريا

٤٠ دقيقة
ثمانية من البكتريا

٢٠ دقيقة
ثمانية من البكتريا

الدقيقة صفر
بكتريا واحدة
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أكتُب التّعبيَر األُّسيَّ لكلِّ رمٍز مَن الّرموِز: )س، ص، ع(، ثّم أجُد ناتَج ما يأتي:
س: ............                ص: ............                ع: ............

أ  (    )س(   × 3                                     ب(    )ص(2                                     جـ(    )     (

د (    )ص×1٦( × ع –1                            هـ (    )ع(                                        و (     س ×   ص

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

بيئتي المحيطِة، بحيُث تتضّمُن الجنَس، والعمَر،  الّشائعِة في  بأمراِض الجهاِز الهضميِّ  استطالعيّةً خاّصةً  أُعدُّ استبانةً  الحياتيّةُ:  العلوُم 
 ، ، وقرحِة المعدِة، وسرطاِن القولوِن، والبواسيِر، والنتفاِخ، والقولوِن العصبيِّ واألمراَض الّتي يعانيها الّشخُص، مثَل: الرتجاِع المريئيِّ
، ثمَّ أُعدُّ نشرةً عْن أحِد األمراِض  ، على شكِل جدوٍل، أْو رسٍم بيانيٍّ وغيِرها. أكتُب خالصةَ النّتائِج بعَد تعبئتِها مْن عشريَن شخًصا على األقلِّ

ًدا: العضَو المصاَب، وأعراَض المرِض، والوقايةَ، والعالَج. األكثِر شيوًعا، كما ظهَر في نتائِج الستبانِة، محدِّ

اللّغةُ العربيّةُ: أبحُث في الّشبكِة العنكبوتيِّة عْن متوّسِط كميِّة اللّعاِب الّتي يفرُزها اإلنساُن في العاِم الواحِد.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
، ووظائفِِه، ويُنّمي مهاراتِِه في التّصميِم واإلبداِع  العلوُم الحياتيّةُ: يُعّزُز النّشاطُ معارَف طفلي الخاّصةَ بجسِمِه، وتركيِب الجهاِز الهضميِّ

والتقويِم، مستنًدا إلى معاييَر ُمحّددٍة، ويُعّزُز فهَمهُ المشكالِت واألمراَض الّتي تُصيُب الجهاَز الهضميَّ وكيفيّةَ الوقايِة مْنها، وعالِجها.

اللّغةُ العربيّةُ: يُعّزُز هذا النّشاطُ معارَف طفلي، ويثري لغتَهُ بمفرداٍت جديدٍة، كما يُحّسُن مهاراتِِه في الستيعاِب والقراءِة والكتابِة، وفي 
، متكاماًل في ذلَك كلِِّه مَع ما تعلَّمهُ في مبحِث العلوِم. تقويِمها وفَق معاييَر محّددٍة، وفي فهِم موضوِع النّعِت، وتوظيفِِه في تعبيِرِه الخاصِّ

. اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُتيُح هذا النّشاطُ لطفلي فرصةَ قراءِة نصٍّ علميٍّ قراءةً صامتةً لستيعابِها، وتّعّرِف مفرداٍت علميٍّة ذاِت عالقٍة بالجهاِز الهضميِّ

الّرياضيّاُت: يُتيُح هذا النّشاطُ لطفلي توظيَف تعابيِر األُسِس النّسبيِّة وقوانينِها في األحياِء الّدقيقِة.

َ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 الستجابِة

  العلوُم الحياتيّةُ: أصنُع نموذَج الجهاِز الهضميِّ

، وتوفيِر البدائِل عنَد الحاجِة، أستمُع لشرِحِه  الطّريقةُ: أساعُدهُ على تجهيِز الموادِّ الاّلزمِة واختياِرها؛ لتصميِم نموذِج الجهاِز الهضميِّ
، وأُعّزُز إنجاَزهُ، وأساعُدهُ على تطويِر النّموذِج إْن أمكَن. ، وسرِدِه قّصةَ الّرحلِة في الجهاِز الهضميِّ حوَل تركيَب الجهاِز الهضميِّ

  اللّغةُ العربيّةُ: رحلةُ قَْضمٍة

، وأوّجهُهُ إلى قراءِة موضوِع النّعِت في  ، وأستمُع لقراءتِِه، وأقّوُمها بناًء على معاييِر األداِء القرائيِّ الطّريقةُ: أوّجهُهُ إلى قراءِة النّصِّ
، وأقرأُ ما كتبَهُ مستكماًل رحلةَ القضمِة، وأُقّوُمهُ بناًء على المعاييِر المحّددِة، وأوّجهُهُ إلى إجراِء التّعديِل الاّلزِم. كتابِِه المدرسيِّ

Diseases affecting the Digestive System :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تفسيِر بعِض المفرداِت الجديدِة، أْو أرشُدهُ إلى البحِث عْنها في القاموِس. أوّجهُهُ إلى عمِل خريطٍة مفاهيميٍّة 
بالعناويِن الفرعيِّة للقطعِة؛ تمهيًدا لكتابتِها بكلماتِِه الخاّصِة.

  الرياضياُت: تطبيقاُت األسِس النسبيِّة في تكاثِر بكتيريا القولوِن

، وأتابُع حلولَهُ، وأناقُشهُ فيها. الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة المسألِة الحياتيِّة بعنايٍة، والستعانِة بالّرسِم التّوضيحيِّ
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