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العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، وحدة تعليمّية واحدة، 60101

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد الّتي سُتشمل في االمتحان.

قائمة المهارات التي سُتفحص في االمتحان:
تقدير مصداقّية مصدر المعلومات.   .1

تشخيص األفكار المركزّية والقدرة على التمييز بين األساسّي وغير األساسّي.  .2
استخالص معلومات من رسوم بيانّية.  .3

مقارنة - إيجاد نقاط التشابه واالختالف واستنتاج استنتاجات من المقارنة.  .4
التمييز بين الحقيقة والتفسير.  .5

بناء حجاج ويشمل:  .6
عرض اّدعاء ودعمه بواسطة إثباتات أو إثباتات مضاّدة.  •  

تشخيص أدلّة ذات صلة لبناء الحجاج. 	•  

نقاش الحجاجات التي تعتمد على معلومات جزئّية أو خاطئة أو مضلِّلة. 	•  

وحدة الهواء:  المواّد من الكتابين "كهواء للتنّفس" أو "جودة الهواء حولنا". 

األفكار العلمّيةالمضامين
ثات في الهواء ملوِّ

ث. ثاني أكسيد الكربون مفيد أم ملوِّ
أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.
ثات. مصادر وأخطار وحلول لهذه الملوِّ

لن ُيشمل: الضبخان، حدث لندن، المطر 
الحامضّي. 

ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضّية )احترار 
األرض( وأثر االحتباس الحرارّي

غازات االحتباس الحرارّي. 
عوامل ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضّية 

)احترار األرض(.
األخطار.

تقّلص طبقة األوزون
غاز األوزون.

العوامل واألخطار.

•     أعمال اإلنسان تؤّثر )أو يمكنها أن تؤّثر( على الشروط في 
المنظومة البيئّية، بوعي أو بغير وعي. 

•     جميع المواّد مبنّية من مجموعات جسيمات. 
       تركيبة الجسيمات واألربطة بينها تحّدد صفات الماّدة.

•     األشّعة تتفاعل مع الماّدة بطرق مختلفة مثل: االنعكاس، 
االمتصاص، النفاذ )المرور(.

/يتبع في الصفحة التالية/



קיץ תשע"ג / صيف 2013- 2 -

وحدة الطاقة واإلنسان:  المواّد من الكتاب "الطاقة واإلنسان" 

األفكار العلمّيةالمضامين - فصول من الكتاب "الطاقة واإلنسان"   
الفصل األّول - مقّدمة. 

الفصل الثاني - الطاقة والمجتمع. 
الفصل الثالث - تحّوالت الطاقة. 

الفصل الخامس - الطاقة والجسم الحّي.
الفصل السادس - نحن والشمس.

الفصل الثامن - إجمال.

*  مالحظة عاّمة: 
    تعرض الوحدة عملّيات كثيرة بالمستوى

   الجزيئّي.  ال حاجة لحفظ هذه المعادالت غيًبا.

ز  ر الطاقة ُيميِّ •     الطاقة هي مقدار يمّيز حالة المنظومة، وَتغيُّ
تغّيًرا في حالة المنظومة يمكن قياسه.

•     الطاقة الكّلّية في المنظومة المغلقة ُتحَفظ، ويمكنها فقط 
أن تتحّول من شكل إلى آخر.

ل فيها طاقة من نوع  •     اإلنسان يستغّل لفائدته عملّيات ُتحوَّ
معّين إلى نوع آخر.

وحدة الضوء واللون والبصر: المواّد من الكتاب "الضوء واللون والبصر".

األفكار العلمّيةالمضامين - فصول من الكتاب "الضوء واللون والبصر"
عالم من األلوان

•     مقّدمة - إشارات من البيئة. 
•     الفصل األّول -  هل الجميع يبصرون مثلي؟

                                    )باستثناء - البصر بواسطة  
                            األجهزة(.

•     الفصل الثاني - األسود واألبيض. 
•     الفصل الثالث - كيف تتكّون األلوان.

                                    )باستثناء - اللون كفاحص            
ص(.                              ومشخِّ

•     الفصل الرابع - اللون في الطبيعة
                                    )باستثناء - اللون في المجتمع                
                             بمثابة "تحرٍّ"                                         

                                    اللون في المصادر اليهودّية
                                    الدودة القرمزّية                                              

                                    اللون في التكنولوجيا(.
الضوء يتكّون ويتحّرك

•     باستثناء الفصل األّول - الضوء يتكّون. 
الحياة حسب الضوء

•       باستثناء الفصل األّول - الضوء "ُيكهِرب".
الطبيعة تبصر

•     كّل الفصل.

•     األشّعة تتفاعل مع الماّدة بطرق مختلفة مثل: 
االنعكاس، االنكسار، االمتصاص، اإلطالق، النفاذ 

)المرور(.

•     الطاقة الكّلّية في المنظومة المغلقة ُتحَفظ، ويمكنها 
فقط أن تتحّول من شكل إلى آخر )مثاًل:  يمكن 

تحويل الطاقة الضوئّية إلى أنواع أخرى من الطاقة(.  

/يتبع في الصفحة التالية/
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وحدة المّخ واألدوية والسموم:  المواّد من الكتاب "المّخ واألدوية والسموم" 

األفكار العلمّيةالمضامين 
فصول من الكتاب "المّخ واألدوية والسموم" 

•     الفصل الثالث:  تعّرفوا من فضلكم: المّخ. 
•     الفصل السابع:  مبنى الخاليا العصبّية.

•     الفصل الثامن:  األداء الوظيفّي للخاليا          
                             العصبّية.

•     الفصل التاسع:  التشابك العصبّي    
                             )السينابسا( موقع االّتصال         

                             بين الخاليا العصبّية.
•     الفصل العاشر:  التشابكات العصبّية   

والظواهر النفسّية.   
•     الفصل الحادي عشر:  االستقرار والتوازن    

                                       واالضطرابات.
•     الفصل الثاني عشر:  الكوكائين.

•    الفصل الثالث عشر:  من الجزيئات إلى   
                                    السلوك والمشاعر.

االنحراف عن سالمة األجهزة في الجسم يدّل على مرض.
يمكن أن تتسّبب األمراض بواسطة عوامل خارجّية )مخلوقات

حّية، عوامل كيميائّية أو فيزيائّية( أو ألسباب وراثّية. 

وحدة البحث عن الحقيقة حول حول الكائنات الحّية الدقيقة 
مضامين في الموضوع

www.mutav.org.il/info.php?id=157   "من المستند "تسلسل تدريس الكائنات الحّية الدقيقة
أين توجد الكائنات الحّية الدقيقة؟  .2

المستعمرات     .3

ما هي مستعمرة البكتيريا، وكيف تتكّون.  طريقة تكاثر البكتيريا والمخلوقات وحيدة الخلّية عاّمًة.  

ممّيزات مجموعات الكائنات الحّية الدقيقة     .4

البكتيريا.  

الڤيروسات.  

الفطرّيات البدائّية - مثل الخميرة والعفن.   

الحيوانات األّولّية - المخلوقات الوحيدة الخلّية والمتعّددة الخاليا الصغيرة مثل البراميسيوم واألميبا.   

مبنى خلّية البكتيريا ومنحنى التنمية     .5

ممّيزات الخلّية الحقيقّية النواة والبدائّية النواة  

المبنى والعضّيات في خلّية البكتيريا )الخلّية بدائّية النواة(.  -  
منحنى تنمية البكتيريا  

أهّمّية الكائنات الحّية الدقيقة     .6

إنتاج الغذاء والشراب     .9

إنتاج الغذاء والشراب بواسطة الكائنات الحّية الدقيقة:  -  

انتفاخ العجين بواسطة الخميرة، إنتاج الخيار المخّلل، إنتاج اللبن واليوچورت، إنتاج المشروبات الروحّية.   
عملية التخّمر:  التخّمر الالكتّي - حامض الحليب، التخّمر الكحولّي.  -  

التنّفس الهوائي.  - /يتبع في الصفحة التالية/ 
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10.    المقارنة بين الڤيروس وخلّية البكتيريا

المقارنة بين الڤيروس والبكتيريا.  

11.   األمراض التي تسّببها الكائنات الحّية الدقيقة

األمراض التي تسّببها عوامل مختلفة.  

 12.  التطعيم

التطعيم الطبيعّي  .1

التطعيم االصطناعّي  .2  

3.    كيف اكُتشف التطعيم االصطناعّي؟  

قّصة جنر، الجدرّي والطفل.        

 16.  المضاّدات الحيوّية

كيف اكُتشفت؟  كيف تضّر بالبكتيريا؟

مواّد إضافّية يجب تعّلمها:
طرق لحفظ الغذاء:  التجميد، التعقيم، البسترة، التجفيف، التركيز )التحلية / التمليح(، التخليل، الحفظ بواسطة مواّد 

كيميائّية، الحفظ بواسطة تسليط األشّعة.

باإلضافة إلى ما سبق يتطّرق االمتحان إلى األفكار العلمّية التالية:
تستطيع المخلوقات القيام بنشاطاتها على أكمل وجه في مجال من الشروط، وفيما يتعّدى هذه الشروط يطرأ انخفاض   •

على األداء الوظيفّي للخاليا إلى حّد تموت فيه )الخاليا أو المخلوقات(.
جميع المخلوقات وبضمنها اإلنسان ترتبط )بصورة مباشرة أو غير مباشرة( بمخلوقات أخرى كثيرة في بيئتها.   •

االنحراف عن سالمة أجهزة الجسم يّدل على مرض.  يمكن أن تتسّبب األمراض بواسطة عوامل خارجّية )مخلوقات   •

حّية، عوامل كيميائّية أو فيزيائّية( أو ألسباب وراثّية. 

/يتبع في الصفحة التالية/
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وحدة بالّصّحة من القلب:  المواّد من الكتاب "بالّصّحة من القلب" )2002 أو 2007(

األفكار العلمّيةالمضامين
فصول من الكتاب 

"بالّصّحة من القلب" 
حسب طبعة 2002

أو:
فصول من الكتاب 

"بالّصّحة من القلب" 
حسب طبعة 2007

مضامين من الكتاب 
"بالّصّحة من القلب" 

لّلذين يتعّلمون حسب 
الكتابين بالطبعتين

(4)     جهاز القلب واألوعية الدموّية كجهاز نقل. 
(10)   تنظيم وتيرة نبض القلب. 

(11)   األوعية الدموّية - المبنى واألداء الوظيفّي.
(12)  جهاز الشرايين - المبنى واألداء الوظيفّي في 

العافية )السالمة( والمرض. 

(2)   أهّمّية جهاز القلب واألوعية الدموّية، التوازن 
الداخلّي وتركيب الدم. 

(4)  األوعية الدموّية - المبنى واألداء الوظيفّي في 
العافية )السالمة( والمرض. 

(5)  القلب المعافى - المبنى واألداء الوظيفّي.
(6)  ضغط الدم.

التعّرف على االضطرابات
1.  الخناق القلبّي )الصدرّي(.

2.   النوبة القلبّية.
3.   السكتة القلبّية - إحياء القلب - التنّفس. 

4.   السكتة الدماغّية.
ارتفاع ضغط الدم )"القاتل الهادئ"(.  .5

6.   تصّلب الشرايين. 

تعّلم مفّصل لعوامل الخطر
1.   ارتفاع ضغط الدم.

2.   الوزن الزائد )السمنة(.
3.   التغذية غير السليمة.

4.   عدم القيام بنشاط جسمانّي.
5.   التدخين. 

6.   الضغط والتوّتر النفسّي.
آلية أضرارها، توصيات لطرق الوقاية منها وشرح 

طريقة الوقاية.

االنحراف عن سالمة األجهزة في 
الجسم يدّل على مرض.  يمكن

أن تتسّبب األمراض بواسطة عوامل 
خارجّية )مخلوقات حّية،

عوامل كيميائّية أو فيزيائّية( أو 
ألسباب وراثّية. 


