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 الكيمياُء: كيَف نُنتُِج الكهرباَء ِمْن تفاعالٍت بسيطٍة في المنزِل؟
- أستذكُر مَع أحِد زمالئي مفهوَم الخليَِّة الكهروكيميائيَِّة كما تعلَّْمنا في مبحِث الكيمياِء، وأنواَعها وأمثلةً على كلٍّ منها.

، ومساميَر مْن حديٍد )أْو حديٍد مجلفٍَن بالخارصيِن Zn(، وقطٍع مَن النُّحاِس، )يمكُن استخداُم  : أحتاُج إلى كأٍس مَن الخلِّ - بطاريَّةُ الخلِّ
قطِع نحاٍس نقديٍَّة(، وأسالِك توصيٍل، ومصباٍح صغيٍر.

أستعيُن بأحِد زمالئي، أْو أفراِد أسرتي في تركيِب الخليَِّة الكهروكيميائيَِّة كما في الشَّكِل، وأالحظُ  إضاءةَ 
ومالحظِة  النّاتِج،  الجهِد  فرِق  لمضاعفِة  التَّوالي؛  على  وتوصيلُها  خاليا،  عّدِة  تركيُب  يمكنُني  المصباِح. 

اإلضاءِة مالحظةً جيدةً.
ُب عدًدا مْن حبّاِت الفاكهِة الحمضيَِّة، مثِل: الجريِب  ، وأجرِّ - بطّاريّةُ الفواكِه: أستبدُل الفاكهةَ بمحلوِل الخلِّ
فروِت، والبرتقاِل، أِو الخضاِر، ومثِل: البندورِة، واللَّيموِن. وأغرُس فيها مسماَر الحديِد،  وقطعةَ النُّحاِس. 
ْبتُها، وأرُسُمها،  ُر الخاليا الّتي ركَّ . أصوِّ أالحظُ حركةَ مؤشِّر جهاِز األميتِر الّتي تدلُّ على توليِد تيّاٍر كهربائيٍّ
التَّياِر  واتِّجاهَ  مْنها،  يحدُث على كلٍّ  الّذي  والتَّفاعَل  والمهبطَ،  المصعَد  ُد  تركيبَها، وأحدِّ لزمالئي  أشرُح  ثمَّ 
الِت الطّاقِة فيها، واستخداماِت الخليَِّة المقترحِة.  تحليٍل(، وتحوُّ أْم خليَّةَ  ، ونوَع الخليَِّة )جلفانيّةً،  الكهربائيِّ
ُم العرَض بناًء على المحتوى المطلوِب، ونرسُل فيديوهاٍت  أستمُع لزميلي في شرِحِه الخليَّةَ الّتي بناها، ونقوِّ

رةً  لمشاريِعنا إلى المعلِِّم والّزمالِء. مصوَّ
ناتِها كما في الجدوِل، ونعرُض ما  ُد أنواًعها، ومكوِّ أبحُث مَع أحِد أفراِد أسرتي، أْو زمالئي عْن خاليا كهروكيميائيٍّة في المنزِل، ونحدِّ

، والمعلِِّم. ْلنا إليِه على معلِِّمنا، وزمالئِنا، وأفراِد أُسِرنا، مستعينيَن بالمراجِع على البادلت، والكتاِب المدرسيِّ توصَّ
 

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.	 
معلوماٌت عْن ...........................................	 

: الّتاسُع الّصفُّ
الّنشاُط )3(: الكيمياُء والكهرباُء 

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم 

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

)غلفانيَّةً( 	  كهروكيميائيَّةً  خليَّةً  أبنَي  فيها.  الطّاقِة  الِت  وتحوُّ الكهروكيميائيِّة،  الخاليا  أنواَع  أوّضَح 
بسيطةً، وأبيُّن أجزاَءها، وكيفيّةَ عملِها. استكشَف بعَض البطّاريّاِت المستخدمِة في المنزِل، وأنواَعها.

تحّدثي 	  في  وموظّفًا  ُمعلِّاًل،  الكاتِب،  مَع  واالختالِف  االتِّفاِق  نقاطَ  محّدًدا  ناقدةً،  قراءةً  النَّصَّ  أقرأَ 
مصطلحاٍت ذاَت عالقٍة بموضوِع التَّحّدِث.

أكتَب بعَض المالحظاِت الوصفيَِّة باللُّغِة اإلنجليزيَِّة لنصٍّ ما.   	 
 	. أجَد المسافةَ بيَن نقطتْيِن في المستوى اإلحداثيِّ
أحلَّ مسائَل عمليَّةً على المسافِة بيَن نقطتْيِن.	 
أجَد إحداثيَّي نقطِة منتصِف قطعٍة مستقيمٍة.	 
أحلَّ مسائَل عمليَّةً على إحداثيَّي نقطِة منتصِف قطعٍة مستقيمٍة.	 

أحتاُج إلى: ورقٍة وقلٍم. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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كاُم(   اللغةُ العربيةُ: )أنٌف ال يصيبُهُ الزُّ
األنُف اإللكترونيُّ جهاٌز صغيٌر على شكِل أنٍف اخترَعْتهُ وطّوَرْتهُ مجموعةٌ مَن العلماِء؛ ليحاكَي حاّسةَ الّشمِّ في الكائناِت الحيِّة، 
ِة في الهواِء، والمبيداِت الحشريَِّة  ٍة أكبَر مّما هَي علْيِه فيها؛ إْذ يتمّكُن هذا الجهاُز الُمدهُش مَن الكشِف عِن الغازاِت الّسامَّ ولكْن بقوَّ

ا. ُف مختلِف الموادِّ الّذائبِة في الغازاِت والسَّوائِل، وإْن كاَن تركيُزها ضئياًل جّدً في الموادِّ الغذائيَِّة، كما يُمكنُهُ تعرُّ

، الّذي يبدو صغيَر الحجِم لدرجٍة تجعلُهُ  ئيَس لألنِف اإللكترونيِّ التَّركيَب الرَّ ُل المرّكباُت الفلّزيّةُ والخاليا الكهروكيميائيّةُ  تُشكِّ
كيَِّة؛ ما يجعُل هواتفَنا مستشِعرةً المبيداِت الحشريَّةَ، والغازاِت الّساّمةَ في طعاِمنا وشرابِنا ومحيِطنا. قاباًل للّدمِج في الهواتِف الذِّ

َل مْن نوِعِه؛ فقْد سبقَْتهُ اختراعاٌت تشبهُهُ؛ مثُل: اختراِع أنٍف  ةَ األوَّ لْم يكِن األنُف اإللكترونيُّ المستشعُر المبيداِت والغازاِت الّسامَّ
ُد نكهتَهُ. ُق الطَّعاَم، ويحدِّ هوَر، فضاًل عْن اختراِع لساٍن إلكترونيٍّ يتذوَّ راِت، وأنٍف يشمُّ الزُّ يرصُد األلغاَم، ويكشُف آثاَر المتفجِّ

؛ ليتمكََّن مَن الكشِف عِن األمراِض الخطيرِة  ر العلِم، وتتابِع االختراعاِت، فإنّنا نتطلُّع إلى تطويِر هذا األنِف اإللكترونيٍّ ومَع تطوِّ
، وغيِرها. ومْن يدري؟ فلعلّنا في يوٍم ما مْن أياِم  ، واألوراِم الّسرطانيِّة الخبيثِة، والتّصلُِّب اللَُّوْيحيِّ لِّ الّتي تفتُك بأصحابِها، كالسُّ

مستقبلِنا، نستبدُل بأنوفِنا أنوفًا ال يصيبُها الّزكاُم.   

اًل: أقرأُ النَّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أُبيُِّن سبَب اختياِر عنوانِِه. أوَّ

ُح مَن النَّصِّ ما يأتي:  ثانيًا: بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، أوضِّ

راِت الّتي سبقَت األنَف اإللكترونيَّ كاشَف الّسموِم والمبيداِت.  .                  ب- سلسلةَ التّطوُّ أ- أساَس عمِل األنِف اإللكترونيِّ

.       د- مزايا األنِف اإللكترونّي الحاليَّةَ، والتّطلّعاِت إلى تطويِرِه. ج- إيجابيّةَ صغيِر حجِم األنِف اإللكترونيِّ

َم باألدلَِّة: ًحا رأيَي المدعَّ ثالثًا: أتفُق مَع كاتِب النّصِّ أْو أخالفُهُ في كلِّ قضيٍَّة مّما يأتي، موضِّ

أ- األنُف اإللكترونيُّ جهاٌز صغيٌر على شكِل أنٍف اخترَعْتهُ وطّوَرْتهُ مجموعةٌ مَن العلماِء؛ ليحاكَي حاّسةَ الّشمِّ في الكائناِت 
ٍة أكبَر مّما هَي عليِه فيها. الحيِّة، ولكْن، بقوَّ

ب- ومْن يدري؟ فلعلّنا في يوٍم ما مْن أياِم مستقبلِنا، نستبدُل بأنوفِنا أُنوفًا ال يصيبُهُ الّزكاُم.

ُق في الّداللِة بيَن الجملتيِن اآلتيتَْيِن: رابًعا: بالتّعاوِن مَع زميلي، أْو أحِد أفراِد أسرتي، أفرِّ
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جهاٌز في 
المنزِل

نوُع الخليِّة 
الكهروكيميائيِّة 

ناتُها مكوِّ

المصعُد -المهبطُ - المحلوُل الكهرليُّ
قابلةٌ للّشحِن أْم التحّوالُت الطّاقِة 

محاذيُر االستخداِم، 
وطريقةُ التّخلِّص 

مْنها

مالحظاٌت

الحاسوب 
المحمول )الب 

توب(
ليثيوم أيون

المصعُد: ليثيوم 
المهبطُ: الكربوُن

المحلوُل: ال يحتوي الماَء، ويتكّوُن من أمالِح 
ليثيوم، وخليِط مركَّباٍت عضويٍَّة

 أ-  نستبدُل بأنوفِنا أنوفًا ال يصيبُها الّزكاُم.  ب- نستبدُل أنوفَنا بأنوٍف ال يصيبُها الّزكاُم.

خامًسا: أختاُر اختراًعا حديثًا، وأجمُع عْنهُ ما يكفي لتوضيحِه مْن معلوماٍت، وأتحّدُث عنهُ لزمالئي مّدةَ ٣-٤ دقائَق، مبيّنًا 
ِث،  صةَ ذاَت العالقِة، ومراعيًا معاييَر التَّحدُّ دوَر الِعْلِم في تسهيِل الحياِة، مستخدًما المصطلحاِت والمفرداِت العلميَّةَ المتخصِّ

ُمهُ زمالئي مْن تغذيٍة راجعٍة مبنيٍّة على المعاييِر، ومشارًكا في تقديِمها لَهْم. منتفًعا بما يقدِّ
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 English: ) The importance of batteries in our life( 

Children toys, radio devices, remote controls, clocks, flashlights, and pocket 
calculators need batteries to work. Batteries are also needed for cell phones, 
laptops, hearing aids and wheelchairs.

What is a battery?
A battery slowly converts chemicals packed inside it into electrical energy. It produces electrical energy 

whenever it is needed. Electricity flows without wires.
Types of Batteries:
There are two types of batteries: primary and secondary. Primary batteries are disposable ones that cannot 
be charged, whereas secondary batteries are rechargeable like the ones in cell phones or laptops.
1. I will put these sentences in order by writing numbers from 1- 4 inside the brackets.
)     ( They store the electricity in rechargeable batteries to turn the wheels.
)     ( Pure electric vehicles run on electricity only.  
)     ( They feel lighter to drive. 
)     ( They are plugged in to charge.
2. I will write 5-6 notes about the text in my own language.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.  A suffix is added at the end of a word to change its meaning or function.
For example: rechargeable 
“able” is a suffix that changed the function of recharge from a verb to an adjective.
I will find 3 words that contain a suffix from the text.
1. -----------------------
2. ----------------------
3. ----------------------

 الّرياضيّاُت )الطّاقةُ اللَّْيمونيَّةُ(
َر أْن يُطبَِّق ما تعلََّمهُ في تحريِك سيَّارٍة  تعلََّم هاشٌم في نشاِط الكيمياِء كيفيَّةَ الحصوِل على طاقٍة كهربائيٍَّة باستخداِم اللَّيموِن، فقرَّ

صغيرٍة خفيفِة الوزِن، اتَّبَع هاشُم الخطواِت اآلتيةَ في تنفيِذ النَّشاِط:

3

 أحضَر لعبةَ سيّارٍة صغيرٍة وخفيفٍة تسيُر بالبطّاريَِّة، وثالَث حبَّاِت ليموٍن، وقطََّعها أنصافًا، ووصلَها على التَّوالي، وصنَع بذلَك 
بطاريَّةً، مستخدًما أقطابًا فلزيَّةً في كلِّ جزٍء مْنها، ثمَّ ثبََّت البطّاريَّةَ على الّسيّارِة.

رسَم المستوى االحداثيَّ على لوٍح خشبيٍّ أملَس، ووضَع الّسيّارةَ عنَد النُّقطِة س.
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ُل الشَّكَل المجاوَر، ثم َّأجيُب األسئلةَ اآلتيةَ: يّارةُ في خطٍّ مستقيٍم، وتوقَّفَْت عنَد النُّقطِة ص. أتأمَّ ساَرِت السَّ
أ( أجُد إحداثيّاِت النُّقطتيِن: »س«، و»ص«.

يّارةُ قبَل أْن تتوقََّف. ب( أجُد المسافةَ س ص الّتي قطَعْتها السَّ

َر الخطواِت نفَسها؛ حيُث ساَرِت  جـ( أعاَد هاشٌم التَّجربةَ باستخداِم نصِف كميَِّة اللَّيموِن الّسابقِة، وكرَّ
يّارةُ مَن النُّقطِة »س«على المساِر س ص نفِسِه، فتوقَّفَْت في منتصِف المسافِة س ص عنَد  السَّ
المستوى  على  وأعيِّنُها  يّارةُ.  السَّ عنَدها  توقَّفَِت  الّتي  »و«  النُّقطِة  أحداثيّاِت  أجُد  »و«،  النُّقطِة 

ُر إجابتي، وأناقُش فيها زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي.  . أبرِّ اإلحداثيِّ

يّارةُ مَن النُّقطِة »ل« موازيةً محوَر الّسيناِت، ثمَّ توقَّفَْت عنَد النُّقطِة »ن«.  د( أعاَد هاشٌم التَّجربةَ باستعماِل أربِع حبّاِت ليموٍن، ثمَّ ساَرِت السَّ
ُر إجابتي، وأُناقُش فيها زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي.  أقترُح إحداثيّاٍت منطقيَّةً للنُّقطِة »ن«. أُبرِّ

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ناٍت  ُز هذا النّشاطُ  فهَم طفلي أنواَع الخاليا الكهروكيميائيِّة، وتحّوالِت الطّاقِة فيها، كما يوظُّف معارفَهُ في صنِع خاليا بسيطٍة مْن مكوِّ الكيمياُء: يُعزِّ
لوكاِت اإليجابيَّةَ اآلمنةَ في  ُز السُّ ُز معرفتَهُ بالتّطبيقاِت الحياتيَِّة على هِذِه الخاليا )البطّاريّاِت(، واستخداماتِها في األجهزِة المنزليَِّة، ويُعزِّ منزليٍَّة، كما يُعزِّ

التَّعامِل مَع هِذِه البطّاريّاِت. 
العنواِن  النّاقدِة عبَر تفسيِر ارتباِط  القراءِة  النّصِّ ومضامينِِه، وفي  الفاهمِة ألفكاِر  الّصامتِة  القراءِة  مهارةَ طفلي في  النّشاطُ  ُز هذا  العربيّةُ: يُعزِّ اللّغةُ 
، أِو االختالِف مَعهُ في بعِض القضايا، مَع تبريِر االتِّفاِق أِو االختالِف باألدلَِّة الّداعمِة لرأيِه، وعبَر تَبيُِّن الّداللِة المختلفِة  ، واالتّفاِق مَع كاتِب النَّصِّ بالنَّصِّ
صيٍَّة بموضوِعِه،  ُز مهارتَهُ في التّحّدِث، معتمًدا على مفرداٍت ومصطلحاٍت ذاِت عالقٍة تحصُّ ياغِة والتّركيِب، كما يُعزِّ لجمٍل بينَها فروٌق بسيطةٌ في الصِّ

ُز أتجاهاتِِه اإليجابيَّةَ نحَو العلِم، وما يقّدُمهُ مْن تسهيالٍت للحياِة. وعلى معاييِر التّحّدِث، منتفًعا بالتّقويِم المقّدِم لَهُ، ومشارًكا فيِه بفاعليٍَّة. كما يُعزِّ
ِة كتابِة  نِة، كما يساعُد طفلي على اكتساِب مفرداٍت علميٍَّة جديدٍة؛ لتوظيفِها في مهمَّ القراءِة الّصامتِة المتمعِّ ُز هذا النّشاطُ مهارةَ  اإلنجليزيّةُ: يُعزِّ اللّغةُ 

. المالحظاِت الوصفيَِّة للنَّصِّ
، كما يوظُِّف مهاراتِِه وفَْهَمهُ في إيجاِد المسافِة بيَن نقطتَْيِن،  ُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في إيجاِد إحداثيّاِت نقطٍة على المستوى اإلحداثيِّ الّرياضيّاُت: يُعزِّ

وإيجاِد إحداثيّاِت نقطِة منتصِف قطعٍة مستقيمٍة في تطبيقاِت الطّاقِة الكهروكيميائيَِّة.  

َ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 بوساطة 

الّرمِز سريِع االستجابِة .

  الكيمياُء: )كيَف نُنتُِج الكهرباَء ِمْن تفاعالٍت بسيطٍة في المنزِل؟( 
الطّريقةُ: أساعُدهُ على توفيِر الموادِّ الاّلزمِة لصنِع البطّاريّاِت، وتوفيِر البدائِل، مثِل: المساميِر الحديديَِّة أِو المجلفنِة، وقطِع النُّحاِس، أْو قطٍع نقديٍَّة 
نحاسيٍَّة، وتوفيِر الحمضيّاِت أِو البندورِة؛ لصنِع بطاريَِّة الفواكِه، واألسالِك والمصباِح، أْو جهاِز الملتيميتِر؛ للكشِف عِن التّياِر إْن وجَد في المنزِل، 
واالستماِع لشرِحِه عِن البطّاريّة الّتي صنَعها. أساعُدهُ أيًضا على استكشاِف األجهزِة الّتي تحتوي بطّاريّاٍت، مثِل: الهاتِف، والّريموِت، والاّلبتوب، 

َل إليِه والمصباِح، والميزاِن، وغيِرها مَن األجهزِة، وأستمُع لشرِحِه عّما توصَّ

كاُم(   اللّغةُ العربيّةُ: )أنٌف ال يصيبُهُ الزُّ
هُ طفلي إلى قراءِة النَّصِّ وفهِمِه، وإلى تنفيِذ مهّماتِِه، وأحفُِّزهُ إلى إبداِء رأيِه، وتوضيِح وجهِة نظِرِه، وعلى تبيُِّن الفرِق في الّداللِة بيَن  الطّريقةُ: أوجِّ

ًما لَهُ التّغذيةَ الّراجعةَ المناسبةَ. الجملتَْيِن، كما أسهُِّل لَهُ مهّمةَ جمِع المعلوماِت مَن المصادِر المتاحِة، وأستمُع لتحّدثِِه، مقدِّ

 )The importance of batteries in our life( :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
الجمَل الوصفيَّةَ  إلى استخراِج معاني المفرداِت الجديدِة، أْو غيِر المألوفِة مَن القاموِس، وأقرأُ  هُهُ  ، وأوجِّ  الطّريقةُ: أستمُع لطفلي عنَد قراءِة النَّصِّ

للمالحظاِت الّتي كتبَها.

  الرياضياُت: )الطّاقةُ اللَّْيمونيَّةُ(
ُد كذلَك مْن حفِظ طفلي قانوَن المسافِة بيَن  ِة فهِمِه إياها، وأتأكَّ ُد مْن صحَّ  الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى ضرورِة فهِم المسألِة الكالميَِّة فهًما جيًِّدا، وأتأكَّ
ُد مْن تعيينِِه النّقاطَ على المستوى تعيينًا صحيًحا، وتمييِزِه  ، وقانوَن إحداثيّاِت نقطِة منتصِف قطعٍة مستقيمٍة، وأتأكَّ نقطتَْيِن على المستوى اإلحداثيِّ

راِت إجاباتِِه، ونتناقُش فيها مًعا. ، ثمَّ أستمُع لمبرِّ اإلحداثيَّ الّسينيَّ والّصاديَّ
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