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ِة للطِّباَعِة سِة العامَّ حقوُق الطِّباعِة والتّوزيعِ محفوظٌة للُمؤسَّ

حقوُق التَّأليِف والنَّشِر محفوظٌة للَمركِز الوطنيِّ لتطويِر المناهِج التَّربويَِّة

وريَّة َوزارة التَّربيِة- الُجمهوريَُّة العربيَُّة السُّ

طُبَع ألول مرة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠



مة ِ
ّ

د
َ
امُلق

فِّ الّسادِس الجزءَ الثَّاِني من كتاِب مادَِّة الُعلومِ الَمبنيِّ َوفَق اإلطاِر  نضُع بيَن أيدي أبنائنا تالميِذ الصَّ
رِة لمنهاِج الُعلومِ  َِّة، ووثيقِة الَمعاييِر الوطنيَّة الُمطَوّ وري َِّة العربيَِّة السُّ العامِّ للمنهاِج الَوطنيِّ للُجمهوري

والفيزياِء والكيمياِء لتحقيِق األهداِف اآلِتيَة:

فهُم المفاهيمِ األساسيَِّة للُعلومِ والتّقاناِت الُمرتَِبطِة ِبها.  .١

، وحلُّ  زمِة للبحِث العلميِّ 2.  تطويُر الَمهاراِت واالستراتيجيَّاِت، والعمليَّات العقليَِّة الالَّ
الُمشكالِت التقنيَِّة.

ربُط العلومِ والتّقاناِت بالُمجتَمِع والبيئَة.  .٣

وَحَرْصنا على أن تكوَن أهداُف تعلُّمِ الُعلومِ على مُستوى الحلَقِة األولى مَن التَّعليمِ األساسيِّ 
َِّة في مواِقعها الطبيعيِّة ضمَن البيئَِة الّتي  منطِلَقةً من إتاحِة الُفرَصِة للُمتَعلِّميَن لتَفهُّمِ الَعالقاِت الحيوي

ابقةَ باالستناِد إلى: يعيُش فيها المتعلُِّم، وتكويِن مواقَف وسلوَكاٍت تحقُِّق األهداَف الثَّالثَةَ السَّ

غرِس حبِّ الطَّبيعِة ومواِرِدها في نفوِسهم.  .١

تطويِر مهارِة الُمالحظِة، واالكتشاِف، والتَّصنيِف، والطَّريقِة المنهجيَِّة في التَّفكير.  .2

تطويِر مهاراِت الُمتعلِّمِ في جمِع البياناِت وتحليِلها، وجمِع العيِّناِت ودراسِتها.  .٣

ِئقِة، واالنتظامِ في الَعَمِل. تطويِر عاداِت الحياِة الالَّ  .4

حيَّة. غرِس عاداِت الَمعيَشِة الصِّ  .5

ويتحقَُّق النموُّ المعرفيُّ للُمتعلِّمِ عبَر تدريِبِه على طرِح أسئلٍَة ذاِت معنًى، وإجراِء تحقيقاٍت دقيَقٍة 
تعدُّ أساساً لفهمِ أيِّ مفهومٍ أو ظاهرٍة، ومعالجِتها بشكٍل منهجيٍّ يعتَِمُد على:

مالحظِة الظّواهِر الطّبيعيِّة، وتفسيِرها. أ. 

بِب والنَّتيَجة. ُّعاِت الفرضيَّاِت على أساِس عالقاِت السَّ بناِء توق ب. 

ُّعاِت واستخالِص النَّتاِئِج، والتَّأكُِّد من الفرضيَّاِت المبنيَِّة  دٍَة الختباِر التوق ج.  إجراِء تجارَب مُتعدِّ
ِّباِع مجموعٍة مَن التَّعليماِت المكتوبَِة إلجراِء بحٍث  ُّعاِت والنَّتاِئج، وات على العالقاِت بين التوق

. علميٍّ

َة للمتعلِّمِ والُمعلِّمِ وأولياِء األُموِر. وكلُّنا أمٌل أن يُحقَِّق المنهاُج الفائَدَة والُمتَعةَ الَمرجَوّ  

المؤلّفون  



ِة  ُخطواُت منهجيَّ
رِس دور المعلم في كّل خطوةعرِض الدَّ

موجز ألهم الكلمات المراد تعلمها في هذا الدرس. كلماٌت مفتاحّية

تحفيز المتعلمين واستثارة دافعيتهم لموضوع الدرس.أاُلِحُظ

أُجرُّب
تطبيق التجربة بخطواتها والتأكد من مشاركة المتعلِّمين 

جميعهم.

وضع نتائج التجربة التي قام المتعلمون بتنفيذها.أَستنِتُج

معلومة تُضاف إلى الدرس وتُثريه.هل تعلم

تشجيع المتعلمين على التفكير عبَر مراحل الدرس.أفكُِّر

أتفكُّر
طرح اإلشكالية وحث المتعلمين على التفكير فيها واستخالص 

المعلومات.

شرح الّنشاط المطلوب للمتعلّمين والتأكّد من قدرتهم على أدائه.نشاٌط

التَّواصُل اإليجابيُّ بين المتعلمين، وااللتزاُم بآداِب الحواِر البنَّاِء.أتواصُل َشَفويَّاً

تعلّمُت
قراءة معلومات الدرس والتأكّد من استيعاب المتعلمين للمحتوى 

العلمي للدرس.

أبحُث أكثر
شرح المهمة التي نريد من المتعلمين تنفيذها بمشاركة األهل 

ومتابعة تنفيذها وعرض النتاجات.

أختبُر معلوماتي
شرح التدريبات للمتعلمين والتأكد من قدرتهم على أدائها 

وتقديم التغذية الراجعة المالئمة.

تنّفذ في حصة درسية كاملة وتُعّد تقييماً ذاتيّاً ألداء المتعلّم.ورقُة العمِل

مشروُع الوحدة
يوفر المعلم عملية تأمين مستلزمات تنفيذ المشروع ويحّفز 
المتعلمين على التواصل والعمل بروح الفريق وصوالً لتنفيذ 

المشروع بشكله المالئم.
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الوحدة األولى

1
لنتعّلم:

أسراُر أرِضنا:
أَتعرَُّف تَأثيَر الزَّالزِِل على األَحياء والِبيئِة.	 

َشمٌس وأَرٌض وقََمٌر:
أَتعرَُّف ظَاِهرَتَي الُكسوِف والُخسوِف.	 

 	
أَتعرَُّف تَأثيَر ظَاِهرَتَي الُكسوِف والُخسوِف على األحياِء.

رحلٌة عبَر الزَّمِن:
 	

أَتَعرَُّف تَأثيَر التَّغييراِت الَبطيئِة للِقشرِة األَرضيَِّة على الكائناِت 

الَحيَِّة.

فضاُؤنا الجميُل:
 	

هاِب. أَُميُِّز بيَن النَّيزَِك والشِّ

 	
هِب على الكائناِت الَحيَِّة. أَستنتُج تَأثيَر النَّيازِك والشُّ



يُعدُّ زلزاُل تشيلي أقوى زلزال ضرَب الَعالَم على اإلِطالِق 

ِة ٩.٥ درجاٍت على ِمقياِس ريختر، وحدَث في  بقوَّ

مدينِة فالديفيا في جنوِب تشيلي في ٢٢- ٥ - ١٩٦٠م.

معلومة:



ُب:  ُأجرِّ
أدواُت التَّجِربِة:

وعاءٌ بالستيكيٌّ – قطعتاِن من الفلِّين – تُربةٌ - قطعةٌ خشبيَّةٌ.

خطواُت تنفيِذ التَّجربِة:	 

1 .. نضُع قطعتي الفلِّيِن في الوعاِء البالستيكيِّ

نغطِّي القطعتيِن بالتُّراِب.. 2

َِّة الطَّاولِة.. 3 نزيُح الوعاءَ البالستيكيَّ حوالي 5سم عن حاف

نطرُق بلطٍف أسفَل الوعاِء بالقطعِة الخشبيَِّة.. 4

ٍة أكبَر.. 5 ًة أخرى بقوَّ نزيُد الطَّرَق مرَّ

لْنا إلَيْها.. 6 َّتي توصَّ أتناقُش أنا وزمالئَي في مجموعتي حوَل ما سبَق، ونكتُب النَّتائَج ال

 أتفّكُر:

ُن مــن طبقــاٍت، مــاذا ســيحدُث لــو حصلَْت هــذِه االهتــزازاُت لطبقاِت 	  لــو علمــُت أنَّ األرَض تتكــوَّ
األرِض؟ ومــاذا نســمِّي هــذِه الظَّاهرَة؟

• لزاُل.  الزِّ
• هزاٌت•أرضيةٌ. 

كلماٌتٌ مفتاحّية

أسراُر أرِضنا 1

8



 َأستنِتُج:

لزاُل اهتزاٌز مُفاِجئٌ يُصيُب منطقةً من القشرِة األرضيَِّة.	  الزِّ

قْد يحدُث في اليابسِة أو في الماِء أو في كليهما معاً.	 

هل تعلم
تُقا�سُ �سدَُّة الزَّالزِل بمقيا�سِ ريختر وهَو مقيا�سٌ عدديٌّ يُ�ستخدُم لقيا�سِ قوَِّة الزَّالزِل، اخترَعُه 

العالُم ريختر.

 ُأالِحُظ:
وَر اآلتيةَ، وأتناقُش أنا وزميلي في حركِة بعِض الحيواناِت عنَد شعوِرها باقتراِب . 1 أتأمَُّل الصُّ

حدوِث زلزاٍل.

َُّع سلوَك الحيواناِت اآلتيِة عنَد استشعاِرها حدوَث زلزاٍل:. 2 أتوق

الخيوُلالَبَجُع والبط�ا�سماُك
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 َأستنِتُج:

ــُز	  ــن يقف ــا م ــزاٍل، منه ــَد استشــعاِرها حــدوَث زل ــٍة عن ــَق غريب ــاِت بطرائ ــُض الحيوان ُف بع  تتصــرَّ
أو يركُض مذعوراً أو يخرُج من مسَكِنِه.

 نشاٌط:
الزِل وفَق الجدوِل اآلتي:. 1 أصنُِّف اآلثاَر اآلتيةَ للزَّ

آثاٌر•سلبيَّةٌ•للزَّالزِلآثاٌر•إيجابيَّةٌ•للزَّالزِل

الزِل.. 2 أتناقُش أنا وزميلي، ثمَّ نضُع قائمةً بآثاٍر أخرى للزَّ

الزِل.. 3 المِة واألماِن في أثناِء وقوِع الزَّ أُِعدُّ قائمةً بإجراءاِت السَّ
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 َأستنِتُج:

الزِل:	  بعُض اآلثاِر اإليجابيَِّة للزَّ

ُر عيوِن ماٍء وينابيَع جوفيٍَّة.أ.  تكويُن سالسَل جبليٍَّة جديدٍة.ب. تفجُّ

ائدِة الموجودِة في باطِن األرِض.ج.  زيادةُ خصوبِة التُّربِة.د. التَّخلُُّص مَن الطَّاقِة الَزّ

الزِل:	  لبيَِّة للزَّ بعُض اآلثاِر السَّ

ِّصاالِت.ب. تشقُُّق األرِض.أ.  تدميُر شبكِة المواصالِت، وتعطيُل االت

دوِد والجسوِر وغيِرها.ج.  ارتفاُع األمواِج في البحِر، وحدوُث الفيضاناِت.د. تدميُر األبنيِة والسُّ

هل تعلم
 )ت�سونامي( كلمٌة يابانيَُّة االأ�سِل تعني موجَة الميناِء.

َِّة تَنتُُج عن الزَّالزِل والبراكيِن في البحاِر والمحيطاِت. ريعِة والقوي وهَي �سل�سلٌة من اأمواِج البحِر ال�سَّ

مُت:  تعلَّ

ُف بطرائَق غريبٍة.	  الزِل فتتصرَّ تَستْشعُر بعُض الحيواناِت حدوَث الزَّ

الزِل آثاٌر إيجابيَّةٌ وسلبيَّةٌ على األحياِء والبيئِة.	  للزَّ

 أبحُث أكثر:

ِّباعُهــا 	  ــلوكاِت الواجــِب ات أَبَْحــُث مــَع أحــِد أفــراِد أســَرتي فــي مصــادِر التَّعلُّــمِ المختِلفــِة عــن السُّ
لــزاِل. فــي أثنــاِء حــدوِث الزَّ
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أختبُر َمعلوماتي
حيحةَ في كلٍّ ممَّا يأتي: اًل: أختاُر اإلجابةَ الصَّ أوَّ

تحدُث أمواُج )تسونامي(:. 1

على اليابسِةأ. 

في البحاِرب. 

في الِغالِف الجويِّج. 

في الغاباِتد. 

الِزِل:. 2 لبيَِّة للزَّ من اآلثاِر السَّ

ُر ينابيِع المياِهأ.  تفجُّ

َّةُب.  الخسائُر البشري

ازديادُ نموِّ النَّباِتج. 

ظهوُر جباٍل شاهقٍةد. 

ثانيًا: أُعِْطي تفسيراً علميّاً لُكلٍّ ممَّا يأتي:
لزاِل قبَل حدوثِه.. 1 ال يستطيُع اإلنساُن استشعاَر حدوِث الزِّ

لزاُل في نشوِب الحرائِق.. 2 قد يتسبَُّب الزِّ
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لزاِل وفَق الجدوِل اآلتي: ثالثًا: أقارُن بيَن البركاِن والزِّ

لزاُل الِزّ

لزاُل الِزّ

البركانُ

البركانُ
المِةبعُض اآلثاِر المُترِتّبِةالمقصودُ بـه إجراءاُت الَسّ

المِةبعُض اآلثاِر المُترِتّبِةالمقصودُ بـه إجراءاُت الَسّ
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 قامـَـْت مجموعــةٌ مــَن المتعلِّميــَن برحلٍة لزيــارِة المرصــِد الفلكيِّ	 
فــوا فيهــا المرصــَد وأنشــطتَُه المختِلفــةَ، وفــي  ــوريِّ تعرَّ السُّ
ــا  ــةَ، وعرضوه ــاِت اآلتي ــوَن البطاق ــَز المتعلِّم ــي جهَّ ــومِ التَّال الي

ــم: ــى زمالِئه عل

12 هاُبالَنّيَزُك الِشّ

م�سيِّ، وقد ي�سطدُم  ج�سٌم �سخريٌّ موجوٌد في النِّظاِم ال�سَّ

. ، وت�سُل بع�سُ اأجزاِئِه اإلى االأر�سِ بالغالِف الجوِّيِّ
�سعاٌع �سوئيٌّ َمرئيٌّ يتكوَُّن عنَدما يخترُق 

. النَّيزُك الغالَف الجوِّيَّ لالأر�سِ

ُب:  ُأجرِّ
مُستلزماُت التَّجربةُ:

ُ ِ ُ ٌ
ٌَِ ٌٌِ

• النَّيازك. 
• هب.  الشُّ

كلماٌتٌ مفتاحّية

فضاُؤنا الجميُل  2
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خطواُت تنفيِذ التَّجربِة:	 

أغطِّي الوعاءَ بطبقٍة ارتفاعُها =2 سم من رماٍد أو جصٍّ ناعمٍ.. 1

ماِد، ما شكُل الحفرِة؟. 2 أمسُك أحَد األحجاِر على ارتفاِع 0.5 سم، وأترُكها لتسقَط على الرَّ

ُل النَّتائَج.. 3 أقيُس قُطَر الحفرِة بالمسطرِة، وأسجِّ

ماذا أشاهُد خارَج الحفرِة؟. 4

َة ولكْن بارتفاعاٍت مُختِلفٍة وأحجاٍر مُختِلفِة . 5 اٍت عدَّ ُر الخطوَة الثَّانيةَ مرَّ أُخِرُج الحجَر، وأكرِّ
ُل النَّتائَج. الحجمِ، وأسجِّ

 َأستنِتُج:

إنَّ سقوَط النَّيازِك على األرِض يسِبُّب حدوَث ُحَفٍر مُتفاِوتِة الحجمِ.	 
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 ُأالِحُظ:

ــازِك علــى األرِض أســفَل 	  ــلبيَِّة لســقوِط النَّي ــاِر السَّ ــٍة عــِن اآلث ــُر بجمل ــةَ، وأعبِّ ــوَر اآلتي أالحــُظ الصُّ
كلِّ صــورٍة.

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
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 َأستنِتُج:

لبيَِّة لسقوِط النَّيازِك على سطِح األرِض.	  بعُض اآلثاِر السَّ

إحداُث ُحَفٍر عميقٍة في األرِض.-  

ارتفاُع درجِة حرارِة المكاِن، واشتعاُل الحراِئِق، وموُت الكائناِت الحيَِّة.-  

ُِّر في الكائناِت الحيَِّة.-   ٌث في الهواِء ممَّا يؤث تلوُّ

 نشاٌط:

أتخيَّــُل ســقوَط نيــزٍك ضخــمٍ فــي غابــٍة خضــراءَ، أتناقــُش أنــا وزمالئــي فــي مجموعتــي، ونكتــُب 	 
أثــَر ســقوِط النَّيــزِك فــي كلٍّ ممَّايأتــي:

النباتاُت و احليواناُتشكُل األرِض اإلنساُن

هل تعلم
عثَر العلماُء االأ�ستراليُّوَن على اآثاٍر ناتجٍة عن �سقوِط نيزٍك على االأر�سِ يعوُد اإلى زمٍن يبعُد 

عنَّا 300 مليوَن عاٍم، �سبََّب حفرًة قُطرُها 400 كيلومتٍر.
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مُت:  تعلَّ

 	 ، يِّ ، وقد يصطدمُ بالغالِف الجوِّ مسيِّ النَّيزُك: جسٌم صخريٌّ موجودٌ في النِّظِام الشَّ
وتصُل بعُض أجزاِئِه إلى األرِض.

يَّ لألرِض.	  ُن عنَدما يخترُق النَّيزُك الغالَف الجوِّ هِاُب: شعاٌع ضوئيٌّ مَرئيٌّ يتكوَّ الشِّ

ُهُب في الكائناِت الحيَِّة.	  ُِّر النَّيازُك والشُّ تؤث

 أبحثُ أكثر:

ــي 	  ــازِك ف ــُهِب والنَّي ــِر الشُّ ــِة عــن أث ــمِ الُمختِلف ــي مصــادر التَّعلُّ ــرتي ف ــراِد أُس ــَع أحــِد أف أَبحــُث م
، ثـُـمَّ  ــفِّ أنشــطِة اإلنســاِن فــي عالــمِ الفضــاِء، وأُِعــدُّ مقــاالً عــن ذلــك وأَقــرُؤهُ علــى زمالئــي فــي الصَّ

أحتفــُظ بالمقــاِل فــي ملــفِّ إنجــازي.
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أختبُر َمعلوماتي
اًل: أضُع إشارَة صح )✓( أو إشارَة غلط )✗( في نهايِة كلِّ عبارٍة ممَّا يأتي: أوَّ

تصُل النَّيازُك كلُّها إلى سطِح األرِض.  . 1

ُهُب حدوَث ُحَفٍر عميقٍة على سطِح األرِض.  . 2 تُسبُِّب الشُّ

خِور، ويتفاوُت في حجِمِه ومسارِه وعنَدما. 3 ُن النَّيزُك مَن الصُّ  يتكوَّ

هاَب.   يَّ األرضيَّ يُسمَّى الشِّ يخترُق الغالَف الجوِّ

ثانيًا: أمألُ الُمخطََّط اآلتي بما يناسبُُه:

يازِك على ا�حياِء بعضُ آثارِ النَّ

ُهِب؟ ثالثًا: ما الفرُق بيَن النَّيازِك والشُّ
رابعًا: أُعطي تفسيراً علميّاً لما يأتي:

يِّ دوٌر مُهمٌّ في حمايِتنا مَن النَّيازِك.-   للغالِف الجوِّ
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ــمِس	  ُث عن كســوٍف للَشّ  قــرأَ ماجــٌد خبراً في مجلٍَّة علميٍَّة يتحدَّ
ســيحُدُث فــي وقــٍت مُعيـَّـٍن، ولــم يَعــِرْف معنــى ذلــَك، مــا رأيُُكم 

أُن نُســاعَدهُ فــي البحــِث عــن معنــى الخبِر؟

هل تعلم
الِجْرُم: كلُّ ج�سٍم موجوٍد في الف�ساِء الخارجيِّ.

• الخُُسوُف. 
• الكُُسوُف. 
• الِجْرمُ. 

كلماٌتٌ مفتاحّية

َشمٌس وَأرٌض وَقَمٌر3
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 نشاٌط:

أقومُ أنا وُزمالئي بتمثيِل األدواِر اآلتيِة:	 

شَمس

شَمس

َقَمر

َقَمر

أرض

أرض

ــابقتَيِن، ويقــومُ -   ــِن السَّ ورتَي ّــٌن فــي الصُّ ــا هــَو مبُيَ ــا وُزماَلئــي علــى خــطٍّ مُســتقيمٍ َكَم أقــُف أن
ــمِس بتوجيــِه ضــوِء المصبــاِح باِتجــاِه زميِلــِه بجانِبــِه، ثــمَّ نجيــُب  زميِلــي الـّـذي أخــَذ دوَر الشَّ

عــن األســئلِة اآلتيــِة:
مِس واألرِض؟. 1 مَاذا يحُدُث ِعنَدما يقُع القمُر بيَن الشَّ

مِس والقمِر؟. 2 مَاذا يحُدُث ِعنَدما تقُع األرُض بيَن الشَّ
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 َأستنِتُج:

كلَيِن اآلتيَيِن:	  اعتماداً على الشَّ

القمر

األرض

كسوف الشمس

الشمس

ــمِس واألرِض، فيحُجــُب القمــُر ضــوءَ -   ــمِس: يَحــُدُث عنــَد وقــوِع القمــِر بيــَن الشَّ ُكســوُف الشَّ
ــمِس عِن األرِض. الشَّ

القمر

األرض

خسوف القمر

الشمس

ــمِس والَقمــِر، فتحُجــُب األرُض ضــوءَ -   خســوُف القمــِر: يَحــُدُث عنــَد وقــوِع األرِض بيــَن الشَّ
ــمِس عــِن القمــِر. الشَّ
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 نشاٌط:

ورتيِن اآلتيتيِن:	  ؤاِل المرتِبِط بالصُّ أتعاوُن أنا وزميِلي في اإلجابِة على السُّ

دِة؟	  مِس في أثناِء ُحدوِث الُكسوِف بالعيِن الُمجرَّ مَاذا يَحُدُث لو تّم النَّظُر إلى الشَّ

 َأستنِتُج:

تُؤِثـّـُر ظاهــرةُ الُكســوِف فــي اإلنســاِن حيــُث تُصبــُح العيــُن قــادرة ًعلــى تلقِّــي كمِّيَّــاٍت أكبَــر مــَن 	 
ــمِس لذلــَك ينبغــي تجنُّــُب النَّظــِر إليهــا. ِة بســبِب النَّظــِر المبُاَشــِر للشَّ ــارَّ األشــعَِّة الضَّ

هل تعلم
م�سِ مبا�سرًة في االأياِم العاديَِّة وفي وقِت الكُ�سوِف الأنُّه يُوؤدِّي اإلى  ينبغي تجنُُّب النَّظِر اإلى ال�سَّ

بكيَِّة الَعيِن واالإ�سابِة بالَعمى. تخرُِّب �سَ
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 نشاٌط:

وِر اآلتيِة، ثم أُجيُب:	  أاُلِحُظ سلوَك الحيواناِت والنَّباتاِت في الصُّ

أُناقُش زميلي في:	 

االختالِف في سلوِك الكائناِت الحيَِّة بيَن اللَّيِل والنَّهاِر.. 1

بَب.. 2 ُر السَّ مِس، أُفسِّ توقِّع سلوِك تلَك الكائناِت في أثناء ُِكسوِف الشَّ
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 أَستنتِجُ:

بعــِض 	  ســلوِك  فــي  الُكســوِف  ظاهــرةُ  ـُر  ِـّ تُؤث
ــاِن والنَّحــِل  ــِن والحيت الفي ــَل: الدَّ ــاِت مث الحيوان
، وبعــِض النَّباتــاِت مثــل: نبــاِت مســِك  والبــطِّ

اللّيــِل وغيــِرِه.

هل تعلم
لم يثبُْت علميَّاً وجوُد اأثٍر وا�سٍح لخ�سوِف الَقمِر على االإن�ساِن اإاّل اأنَّ بع�سَ الدِّرا�ساِت اأ�سارَْت 

َُّه قْد يُ�سبُِّب َقلقاً في النَّوِم. اإلى  اأن

 أتفّكُر:

ماذا يحصُل لو كان إنساٌن على سطِح القمِر عنَد حدوِث الُخسوِف؟	 

 أبحُث أكثر:

ــمبَانِزي فــي 	  أتعــاوُن مــع أحــِد أفــرادِ أُســَرتي فــي البحــِث عــن ســلوِك كلٍّ مــن فــرِس النَّهــِر وقــرِد الشَّ
ــمِس، ثـُـمَّ أُخبــُر ُزمالئــي بهــا. أثنــاِء حــدوِث ظاهــرِة ُكســوِف الشَّ
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أختبُر َمعلوماتي
حيحِة، وإشارة َغلٍط )✗( في نهايِة العبارِة  اًل:  أضُع إشارَة صح )✓( في نهايِة العبارِة الصَّ أوَّ

المغْلوِط فيها.

مِس في أثناِء الُكسوِف ارتداءُ نظَّاراٍت . 1   يَنبغي في حاِل النَّظِر إلى الشَّ

صٍة لذِلَك.   مُخصَّ

تقومُ بعُض الكائناِت بتغييِر سلوِكها في أثناِء الخسوِف.  . 2

مِس والقمِر.  . 3 يَحدُث الُكسوُف عنَد وقوِع األرِض بيَن الشَّ

تقومُ جميُع الكائناِت الحيَِّة بتغييِر سلوِكها في أثناِء الُكسوِف.  . 4

ثانيًا: أُعطي تفسيراً علميّاً لَما يأتي:
َّاً ويمكُن التنبُُّؤ بهما.-   ُر ظاهرتا الكسوِف والخسوِف دوري تتكرَّ
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كَل اآلتي، ثُمَّ أُجيُب على األسئلِة التَّاليِة. ثالثًا: أَتأمَُّل الشَّ

ابقة.. 1 ورة السَّ أُسمِّي الظَّاهرَة الّتي تُمثِّلُها الصُّ

ابقِة في المستطيل ِ اآلتي ألحصَل على ظاهرٍة أُخرى تعلَّمتُها . 2 أُعيُد رسَم األشكاِل السَّ
رِس، وأُسمِّيها. في الدَّ
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هْل فكَّْرَت يوماً كيَف كاَن َشكُل األرِض، ومْن عاَش َعليها قبلَنا؟!

ِلنكتِشْف ذلَك من ِخالِل اآلتي:

ـُط إِلطــالِق ِمســباٍر 	  ـِة تخطِـّ ناســا الفضائيَـّ ـُل أنَّ وكالــةَ  أتخيَـّ
ــِق  ــُت أحــَد أعضــاء ِالفري ــِن، وكن م ــَر الزَّ ــٍة َعبْ ــي رحل ــيٍّ ف فَضائ

ـِف بدراســِة مَراحــِل تشــكُِّل األرِض. الُمكلَـّ

وَر اآلتيةَ:-   ِالتقَط فَريُق البَحِث في أَثناِء ِرحلِتِه الصُّ

páÁó≤dG pIÉ«◊G oÖ≤ pMpáãjó◊G pIÉ«◊G oÖ≤ pM pá£ qp°SƒàŸG pIÉ«◊G oÖ≤ pM

أُخبُر زمالئي بنتائِج رحلتي وفَْق اآلتي:	 

مِن.. 1 تغيُُّر شكِل الِقشرِة األرضيَِّة عبَر الزَّ

َُّع أثَر ذلَك في الكائناِت الحيَِّة.. 2 أتوق

• مِن.  خطُّ•الزَّ
• ُمستحَاثَّةٌ. 
•  . ِمسباٌر•فَضائيٌّ
• ِحقٌَب. 

كلماٌتٌ مفتاحّية

مِن4 رحلٌة عبَر الزَّ

28



 نشاٌط:

مِن كاآلتي:	  قامَ فَريُق البَحِث ِبَرسمِ َخطٍّ َزمَنيٍّ ِلرحلِة الكاِئناِت الحيَِّة وأشكاِلها َعبَر الزَّ

مــِن مُســتعِمالً مُفــرداٍت -   أتعــاوُن أنــا وزميلــي علــى شــرِح رحلــِة الكاِئنــاِت الحيَّــِة عبــَر ُســلَّمِ الزَّ
مثــل: )ظََهــرْت - عاَشــْت - انقَرَضــْت(.
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 َأستنِتُج:
َّاِت.-   تُشِبُه األشكاُل الّتي حصلْنَا عليها ما يُسمَّى بـ: الُمستحاث

ليُل على وجود ِكائناٍت حيٍّة عاَشْت في األزمنِة القديمِة.-   وهَي الدَّ

 أتفكّرُ:

ِمــَن المعــروِف أنَّ الَمرجــاَن يعيُش حاليّاً -  
ــاِه البحــر ِاألحمــِر،  ــاٍه دافئــٍة كمي فــي مي
َّاٍت  ــتحاث ــوِد مُس ــن وج ــتنتُج م ــاذا تَس م
مَرجانيَّــٍة فــي منطقــٍة مــا علــى اليابســِة؟

مُت:  تعلَّ

مِن للعديِد مَن الحركاِت األرضيَِّة الّتي تعمُل على 	  ُض الِقشرةُ األرضيَّةُ عبَر الزَّ تتعرَّ
ُِّر في وجوِد الكاِئناِت الحيَِّة عليها. تغيُِّر شكِلها، وتؤث

نين.	  ةٌ زمنيَّةٌ تمتدُّ مئاِت المالييِن من السِّ الِحَقُب: مُدَّ

 أبحُث أكثر:

ــِة 	  ــِة العربيَّ َّ ــي الجمهوري َّاِت الموجــودِة ف ــتَحاث ــِض الُمس ــْن بع ــَرتي ع ــراِد أُس ــِد أف ــَع أح أَبحــُث م
ــوِر، ثـُـمَّ أَعرُضهــا  َِّة لكائنــاٍت عاَشــْت قديمــاً وداللــِة ذلــَك، وأُنظُّمهــا فــي مَقــاٍل مُرفـَـٍق بالصُّ ــوري السُّ

. ــفِّ علــى ُزمالئــي فــي الصَّ
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أختبُر َمعلوماتي
. ُح العباراِت اآلتيةَ دوَن تغييِر ما تحتَُه خطٌّ اًل: أُصحِّ أوَّ

يناصوُر في ِحَقِب الحياِة الُمتوسِّطِة،. 1   عاَش الدِّ
..................................... وانقرَض في نهايِة ِحَقِب الحياِة الحديثِة. 

2 ...................................... َّةُ هَي بقايا نباتاٍت أو حيواناٍت حديثٍة.  الُمستحاث

منيَِّة التي عاَشْت فيها مُستِعيناً  َّاِت اآلتيةَ باألرقامِ ِضْمَن الِحْقبِة الزَّ ثانيًا:  أصنُِّف المستحاث
مِن. بخطِّ الزَّ

ِحقَُب•الحَياِة•القديمِة•................•-•ِحقَُب•الحَياِة•المتوسِّطِة•................•-•ِحقَُب•الحَياِة•الحديثِة•
................
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ََّع الُعلماءُ حدوَث مجموعٍة من التَّغيُّراِت على سطِح األرِض  في الُمستقبَِل.  ثالثًا:  تَوق
ُّعاُت العلماء: ْت تَوق أُكِمُل الجدوَل اآلتي فيما لو َصحَّ

التَّغيُُّر بالنِّسبِة للكائناِت الحيَِّةالتَّغيُُّر الُمستقبليُّ الُمتوقَُّعَشكُل األرِض

ُل•البحُر•األحمُر .........................................•إلى محيٍطيتحوَّ

ُط ٍَّة جبليٍَّةيتحّوُل•البحُر•المتوسِّ .........................................إلى منطقٍة قاري
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة11

عُنواُن الَمشروِع:	 

ت�سميُم مقيا�سِ �سدَِّة الزِّلزاِل.

مُستلزماُت الَمشروِع:	 

غيرٌة - ُعلبٌة اأ�سطوانيٌَّة فارَغٌة. ورقٌة بي�ساُء - قلٌم - ِم�سمارٌ كبيٌر - قاعدٌة خ�سبيٌَّة �سَ

طريقةُ التَّنفيِذ:	 

 ألـُـفُّ الُعلبــةَ الفارغــةَ بالَورقَــِة ، ثــمَّ أثقبُهــا عنــَد القاعَدتيــِن، وأُدخــُل فيهــا الِمســماَر-  
ــِة،  ــُه علــى ســطِح الُعلب ــَم، وأضُع ــمَّ أُمســُك الَقل ــَت علــى القاعــدِة الخشــبيَِّة ، ث الُمثبَّ
ُر الُعلبــةَ ببــطٍء. أعيــُد التَّجربــةَ مــَع رفــِع قدمَــيَّ وِإنزاِلهمــا مــَع بقــاِء الَقلــمِ مُثبَّتــاً  وأُدَوِّ

علــى الَورقــِة.

تقويُم الَمشروِع:	 

1
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة11

عُنواُن الَمشروِع:	 

َّاٍت. ت�سميُم ُم�ستحاث

مُستلَزماُت المشروِع:	 

اٌل اأو معجوٌن...اأ�سكاٌل بال�ستيكيٌَّة نباتيٌَّة وحيوانيٌَّة �سغيرٌة. ل�سَ �سابوٌن اأو �سَ

طَريقةُ التَنفيِذ:	 

لَصــاِل، وأُصنِّــُف األشــكاَل -   ــكِل البالســتيكيِّ علــى الَمعجــوِن أو الصَّ أقــومُ بضغــِط الشَّ
ّــذي  ــومِ ال ــرِض العل ــي مع ــرِض ف ــا للع ُزه ــا، وأُجهِّ ــي ُوجــَدْت فيه ــِب الّت ــَق الِحَق ِوف

َســيُقامُ فــي نهايــِة الَفصــِل.

تقويُم الَمشروِع:	 

2
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الوحدة الّثانية

2
لنتعّلم:
بسيٌط .... ُمركٌَّب

أَتعرُّف الُجزيَء البَسيَط. 	 

أَتعرُّف الُجزيَء المركَّب.	 

 	
أُميُّز بيَن الُجزيِء البسيِط والُجزيِء الُمركَِّب.

 	
أَصنُع نَموذجاً للجزيِء البسيِط و الُجزيِء المركَِّب.

ظَواهُر ُمدِهَشٌة
أَذكُر العالقَة بيَن األجساِم المشحونِة باختالِف المسافِة والُقّوِة.	 

راراِت والّصدماِت الكهربائيِِّة بيَن 	  أُفّسُر أسباَب حدوِث الشَّ

األجساِم المشحونِة.

ساكٌن وُمتحرٌِّك
 	

ُر الَعالقَة بيَن الحركِة والُجملَِة المرجعيَِّة. أُفسِّ

 	
أُعطي أمثلًة عن العالقِة بيَن الحركِة والُجملَِة المرجعيَِّة.

رعَة الوسطى.	  أَستنتُج السُّ

 	
رعِة اللحظيَّة. أَشرُح عالقَة الّسرعِة الوسطى بالسُّ

 	
رعِة بالنسبِة للزَّمِن والَمسافِة. أُحلُّل مخطَّط السُّ

 	
أُفّسُر أثَر قّوِة الجاذبيَِّة واالحتكاِك والقوى األخرى على الحركِة.

ثابتٌة ال تتغيَُّر
 	

أُفّسُر مبدأَ َمصونّيِة الُكتلِة عنَد حدوِث الّتغّيراِت الِفيزيائّيِة.

 	
أَسَتنتُِج أّن الماّدَة تتغّيُر نتيجَة الّتغّيراِت الِكيميائّيِة.

 	

أُفّسُر َمبدأَ َمصونّيِة الُكتلِة عنَد ُحدوِث التَّغّيراِت الِكيميائّيِة.
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أبو الِكيمياِء - جابُر بن حيَّان.

اهتمَّ الَعرُب بِعلِم الِكيمياِء الّذي يدرُُس المادََّة والتَّغيُّراِت الّتي 

يَّاتها، وبُنيتها، تركيبها، ُسلوكها، تفاعالتها. تطرأُ عليها، وخاصِّ

َب بأبي الكيمياِء. وبرَز اسُم جابر بن حيَّان في الِكيمياِء، ولُقِّ

معلومة:
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 أنفــُخ علــى الشــموِع المشــتعلِة فتنطفئ نتيجةَ الهــواء الصادر من	 
فمــي، وعندمــا أُغطيهــا بكــوٍب زجاجــي ألحجــَب عنهــا الهــواء 

تنطفــئ أيضــاً، مــا ســبُب ذلــك؟

ُب:  ُأجرِّ
إلجراِء التَّجربِة أحتاُج إلى:

ٍ َّ ُ ٍ
  ٍ َّ

ٍ ِ

خُطواُت تنفيِذ التَّجربَِة:	 

معِة األولى والثَّانيِة باستخدامِ أعواِد الثَّقاِب.. 1 ً مَن الشَّ أُشعُل ُكاَلّ

كِل. أنتظُر قليالً، ماذَا أاُلِحُظ؟. 2 جاجيَِّة كَما في الشَّ معةَ الثَّانيةَ بالكأِس الزُّ أغطِّي الشَّ

• جَُزيءٌ•بَسيٌط. 
• جَُزيءٌ•ُمركٌَّب. 

كلماٌتٌ مفتاحّية

ٌب1 بسيٌط .... ُمركَّ
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حيحةَ:. 3 أقارُن بيَن النَّتائِج، ثمَّ أختَاُر اإلجابةَ الصَّ

َّها )تنطِفئُ - ال تنطِفئُ(.-   فَّافِة فإن جاجيَِّة الشَّ معِة الُمشتِعلِة بالكأِس الزُّ بعَد تغطيِة الشَّ

فَّافِة )يَمنُع - ال يَمنُع( وصوَل الهواِء إليها.-   جاجيَِّة الشَّ معِة بالكأِس الزُّ إنَّ تغطيةَ الشَّ

O2 الموجوِد في الهواِء لتبقى مُشتِعلةً.-   معةُ )تَحتاُج - ال تَحتاُج( إلى األكسجيِن  الشَّ

( لعمليَِّة االحتراِق.-   O2 )َضروريٌّ - غيُر َضروريِّ األكسجيُن 

 َأستنِتُج:

 	.O2 يغِة الكيميائيَِّة  األُكسجيُن ضروريٌّ لعمليَِّة االحتراِق ويُرمُز لُه بالصِّ

ةُ أصغُر جزٍء مَن المادَِّة يَحمُل ِصفاِتها.	  رَّ إضاءة: الذَّ

ًا:  أَتواَصُل َشَفويَّ

ــا 	  ــمَّ أتعــاوُن أن O2 ، ث ــِة لألكســجيِن  ــِة الكيميائيَّ يغ ــِح للصِّ ــي الُموضِّ ــكِل اآلت ــي الشَّ ــُم النَّظــَر ف أُنع
حيحــِة: ــِة الصَّ ــاِر اإلجاب ــي الختي وزميل

OO

تاِن( مَن األكسجيِن لتكويِن ُجَزيِء األكسجيِن.. 1 ةٌ واحدةٌ - ذرَّ تتَّحُد )ذرَّ

اٍت )مُتماِثلٍة - مُختِلفٍة(.. 2 ُن من ذرَّ َُّه يتكوَّ األُكسجيُن هَو ُجَزيءٌ بسيٌط ألن

 َأستنِتُج:

يتشكل الجزيء البسيط عند اتحاد ذرات متماثلة مثل غاز األكسجين.	 
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 ُأفّكُر:
هل هناَك أنواٌع أخرى مَن الُجزيئاِت؟	 

ُب:  ُأجرِّ
إلجراِء التَّجِربِة أحتاُج إلى:

 ٍ َ ِّ ِ  ِ ُّ ِ َ ُ ْ َ
ٍ َ ِ ٍّ

ٍ

خُطواُت تنفيِذ التَّجِربَِة:	 

معةَ بواسطِة أعواِد الثِّقاِب.. 1 أشعُل الشَّ

2 .. جاجيِّ وديومِ داخَل الوعاِء الزُّ أضُع ِملعقةً كبيرًة من بيكربوناِت الصُّ

وديومِ. ماذا أاُلِحُظ؟. 3 أسكُب القليَل من حمِض الخلِّ فوَق بيكربوناِت الصُّ

معِة دوَن أْن أسُكَب ما بداخِل الوعاِء كَما في . 4 ُب الوعاءَ بحذٍر مَن الشَّ أنتظُر قليالً، ثُمَّ أُقرِّ
كِل، ماذا أالِحُظ؟ الشَّ
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حيحِة:	  أقارُن بيَن النَّتائِج، ثمَّ أختاُر اإلجابةَ الصَّ

O2 - ثنائــي -   ، فينطلــُق غــاُز )األكســجين  وديــوم مــَع حمــِض الخــلِّ يتفاعــُل بيكربونــات الصُّ
.)CO2 أكســيِد الكربــوِن 

معِة.-   الغاُز المنطِلُق مَن التَّفاعُِل ) يؤدِّي – ال يؤدِّي ( إلى انطفاِء الشَّ

CO2 ) يساعُد – ال يساعُد ( على االحتراِق.-   غاُز ثنُائي أكسيِد الكربوِن 

 َأستنِتُج:

 	.CO2 يغِة الكيميائيَِّة  غاُز ثنائي أُكسيِد الكربوِن ال يُساعُد على االحتراِق ويُرمُز له بالصِّ

ًا:  أَتواَصُل َشَفويَّ

 	 ،CO2 يغــِة الكيميائيَّــِة لغــاِز ثنائــي أُكســيِد الَكربــوِن  ــِح للصِّ ــكِل اآلتــي الُموضِّ أُنِعــُم النَّظــَر فــي الشَّ
حيحــِة: ثـُـمَّ أتعــاوُن أنــا وزميلــي علــى اختيــاِر اإلجابــِة الصَّ

O Oc

ٍة من الَكربوِن لتشكيِل ُجَزيِء ثنائي أكسيِد . 1 تان( مَن األكسجيِن مَع ذرَّ ةٌ واحدةٌ - ذرَّ تَتَّحُد )ذرَّ
الكربوِن.

اٍت )مُتماِثلٍة – مُختِلفٍة(.. 2 ُن من ذَرَّ ُجَزيءُ ثنائي أكسيِد الكربوِن يتكوَّ

ثنائي أكسيِد الكربوِن هو ُجَزيءٌ )بسيٌط - مُركٌَّب(.. 3
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هل تعلم
اأنَّ ثنائي اأُك�سيِد الكربوِن يُ�ستخَدُم بدالً مَن الَماِء في اإطفاِء الَحرائِق النَّاجمِة عِن التَّجهيزاِت 

الكهربائيَِّة.

مُت:  تعلَّ

َّذي 	  اٍت مُتماِثلٍة، مثل غاِز األكسجيِن ال ِّحاِد ذرَّ يَتشكَُّل الُجَزيءُ البسيُط عنَد ات
.O2 يغِة الكيميائيَِّة  يُساعُد على االحتراِق، ويُرمُز لُه بالصِّ

اٍت مُختِلفٍة في النَّوِع، مثل غاِز ثنائي 	  ِّحاِد ذَرَّ يتشكَُّل الُجَزيءُ الُمركَُّب عنَد ات
.CO2 يغِة الكيميائيَِّة  َّذي يوِقُف عمليَّةَ االحتراِق، ويُرمَُز لُه بالصِّ أكسيِد الكربوِن ال

 أتفّكُر:

ــُر 	  ــكُل والَملمــُس، ويَختلفــاِن مــْن حيــُث الطَّعــُم. أفسِّ ِر مــن حيــُث الشَّ ــكَّ يتشــابَُه ملــُح الطَّعــامِ والسُّ
ذلَك.
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 أبحُث أكثر:

أصنــُع باســتخدامِ معجــوِن التَّشــكيِل واألعــواِد الخشــبيَِّة نموذجــاً عــن ُجــَزيٍء بســيٍط، وآخــَر عــن 	 
حــاً فوائــَد كلٍّ منهمــا فــي حياِتنــا. ، مُوضِّ ــفِّ ُجــَزيٍء مُركَّــٍب، وأَعرُضهمــا علــى زمالئــي فــي الصَّ
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أختبُر َمعلوماتي
حيحِة، وإشارَة غلط )✗( في نهايِة الِعبارِة  اًل:  أضُع إشارَة صح )✓( في نهايِة الِعبارِة الصَّ أوَّ

ُحها: حيحِة، ثم أُصحِّ غيِر الصَّ

H هَو ُجَزيءٌ بسيٌط. . 1 O2 ُجَزيءُ الماِء 

2 . .H2 كُل اآلتي عن صيغِة ُجَزيِء غاِز الهدروجين  يُعبُِّر الشَّ

وديوم( هَو ُجَزيءٌ مُركٌَّب. . 3 ُجَزيءُ ملِح الطَّعامِ )كلوريد الصُّ

َِّة فقط. . 4 تكوُن الُجَزيئاُت موجودًة في حالِة المادَِّة الغازي

حيحةَ ممَّا بيَن القوسيِن: ثانيًا: أختاُر اإلجابةَ الصَّ
ُح شكَل ُجزيِء الماِء، فصيغتُُه الكيميائيَِّة:	  كُل اآلتي يوضِّ إذا كاَن الشَّ

O
HH

.O H2 Ho2.أ.  H.ب.  O2 ج. 
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. أُنِعُم  معةَ بوعاٍء ُزجاجيٍّ ثالثًا:  أضُع شمعةً مُشتِعلةً في وعاٍء يحوي ماءً، ثُمَّ أغطِّي الشَّ
وِر اآلتيِة، ثُمَّ أُفّسُر بكلماِتي ما سيَحُدُث، ولماذا يَرتَفُع مُستوى الماِء  النَّظَر في الصُّ

؟ جاجيِّ داخَل الوعاِء الزُّ

� ��
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جِة، الحظُْت ارتفاَع  أَخرْجُت كأساً تحوي ماءً مُتجمِّداً مَن الثَّالَّ
مُستوى الماِء بعَد تَجمُِّدِه. هْل تتغيَُّر كتلةُ الماِء بتغيُِّر حالِتِه 

الفيزيائيَِّة؟

ُب:  ُأجرِّ
إلجراِء التَّجربِة أحتاُج إلى:

ٍّ
ٍ

خطواُت تنفيِذ التَّجربِة:	 

0.200.20

1 .. قميِّ أضُع ثمرة الِخياِر على الِميزاِن الرَّ

ُل النَّتيجةَ.. 2 أقيُس ُكتلةَ ثمرة الِخياِر، وأسجِّ

• مَصونيَّةُ•الكُتلِة. 

كلماٌتٌ مفتاحّية

ُر2 ثابتٌة ال تتغيَّ
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ُم ثمرة الخياِر إلى أجزاٍء.. 3 أُقسِّ

ُل النَّتيجةَ.. 4 ، وأَقيُس ُكتلتَها، ثمَّ أسجِّ قميِّ مةَ على الميزاِن الرَّ أضُع األجزاءَ الُمقسَّ

حيحةَ:	  أقارُن بيَن النَّتائِج، وأختاُر اإلجابةَ الصَّ

ِعنَد تَقسيمِ الِخياِر )تتغيَُّر – ال تتغيَُّر( َخصائُصُه.-  

  -.) تقسيُم الِخياِر هو تغيٌُّر ) فيزيائيٌّ – كيميائيٌّ

ُكتلةُ ثمرة الِخياِر قبَل تقسيِمها )تساوي – ال تساوي( كتلتَها بعَد التَّقسيمِ.-  

التغيُُّر الفيزيائيُّ )يحافُظ – ال يحافُظ( على كتلِة ثمرة الخياِر.-  

  -. ُكتلةُ المادَِّة )تُصاُن – ال تُصاُن( عنَد حدوِث التَّغيُِّر الِفيزيائيِّ

 َأستنِتُج:

تبقى كتلةُ المادَِّة ثابتةً عنَدما يطرأُ تغيٌُّر فيزياِئيٌّ عليها، وهذا ما يُسمَّى بمبدِأ مَصونيَِّة الُكتلِة.	 

ًا:  أَتواَصُل َشَفويَّ

بَب.	  ائلِة؟ أبيُِّن السَّ ، كم ستكوُن كتلةُ الشُّوكوال السَّ g10 تنصهُر قطعةُ ُشوكوال كتلتُها 

 ُأفّكُر:

هل تتغيَُّر خاصيّات الَموادِّ عنَد ُحدوِث التَّغيُّراِت الِكيميائيَِّة؟	 

ُب:  ُأجرِّ
إلجراِء التَّجِربِة أحتاُج إلى:

 ٍ ٍ ٍٍٍ ٍِ ِ ْ َ
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خُطواُت تَنفيِذ التّجربَِة:	 

فَّافِة.. 1 َِّة الشَّ أسُكُب الحليَب في الكأِس الَحراري

أضُع كأَس الحليِب على الموقِد الَحراريِّ حتى يَسُخَن.. 2

اخِن.. 3 أضُع بضَع قطراٍت مْن عصيِر اللّيموِن في كأِس الَحليِب السَّ

َة دقائَق، مَاذا أاُلِحُظ؟. 4 أَنتظُر عدَّ

حيحةَ:	  أقارُن بيَن النَّتائِج، ثُمَّ أختاُر اإلجابةَ الصَّ

يَّاتِه.-   عنَد إضافِة عصيِر اللَّيموِن إلى الكأِس )يحافُظ – ال يحافُظ( الحليُب على خاصِّ

  -.) يَّاِت الحليِب يدلُّ على حدوِث تغيٍُّر ) فيزيائيٍّ – كيميائيٍّ تغيُُّر خاصِّ

تفاعُل الحليِب مَع عصيِر اللَّيموِن )يَنتُج – ال يَنتُج( عنُْه موادُّ جديدةٌ.-  

يَّات الَحليِب.-   يَّات الُجبِن النَّاتِج )تُشبُه – ال تُشبُه( خاصِّ خاصِّ

 َأستنِتُج:

يَّاٍت جديدٍة في التَّغيُّراِت الكيميائيَِّة.	  تَتَشكَُّل موادُّ جديدةٌ ذاُت خاصِّ
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 نشاٌط:

يَّاِت الكيميائيَِّة للموادِّ اآلتيِة:	  كيَف أغيُِّر مَن الخاصِّ

.........................................الحديُد

وضُعها في ماٍء فاتٍرالخميرُة الجافَُّة

..................................................................................

 ُأفّكُر:

هْل تبقى الُكتلةُ ثابتةً عنَد حدوِث التَّغيُّراِت الكيميائيَِّة كما في حالِة التَّغيُّراِت الِفيزيائيَِّة؟	 

ُب:  ُأجرِّ
إلجراِء التَّجربِة أحتاُج إلى:

ٍ ٍ ٍِ ٍِِِ ٍ ٍ

خُطواُت تَنِفيِذ التَّجربَِة:	 

0.17 0.17
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فَّاِف.. 1 أسكُب كمِّيَّةً من حمِض الخلِّ في الكيِس الشَّ

ُل النَّتيجةَ.. 2 أضُع قشَر البيِض وكيَس الخلِّ فوَق الميزاِن، أقيُس كتلتَُهما، ثمَّ أُسجِّ

3 .. أسحُق قشَر البيِض باستخدامِ الِمَدقِّ

أُضيُف قشَر البيِض المسحوِق إلى حمِض الخلِّ الموجوِد في الكيِس.. 4

، مَاذَا أاُلِحُظ؟. 5 ُكُه بيديَّ أربُط الكيَس بإحكامٍ، وأحرِّ

ُل النَّتيجةَ.. 6 ، أقيُس كتلتَُه، وأُسجِّ ابَق فوَق الِميزاِن الّرقميِّ أضُع الكيَس السَّ

حيحةَ:	  أقارُن بيَن النَّتائِج، وأختاُر اإلجابةَ الصَّ

قشُر البيِض المسحوِق )يتفاعُل – ال يتفاعُل( مَع حمِض الخلِّ.-  

تفاعُُل قشِر البيِض مَع حمِض الَخلِّ )ينتُج – ال ينتُج( َعنُه موادُّ جديدةٌ.-  

  -.) تََشكُُّل موادَّ جديدٍة دليٌل على حدوِث تغيٍُّر )فيزيائيٍّ – كيميائيٍّ

قشُر البيِض وحمُض الخلِّ موادُّ )تدخُُل في – تنتُُج عن( التَّفاعُِل.-  

فُقَّاعاُت الغاِز وبُخاُر الماِء من الَموادِّ الّتي )تدخُل في – تَنتُُج عْن( التَّفاعُِل.-  

اِخلــِة فــي التَّفاعـُـِل )يســاوي – ال يســاوي( مجمــوَع ُكتـَـِل المــوادِّ -   مجمــوُع ُكتـَـِل المــوادِّ الدَّ
النَّاِتجــِة عــِن التَّفاعـُـِل.

ُكتلةُ المادَِّة في التَّغيُّراِت الكيميائيَِّة تكوُن )ثابتةً - مُتغيِّرًة(.-  

 َأستنِتُج:

ــِل 	  ــِل تســاوي مجمــوَع ُكتَ ــِة فــي التَّفاعُ اخل ــوادِّ الدَّ ــِل الَم ــِة: مَجمــوُع ُكتَ فــي التَّغيُّــراِت الكيميائيَّ
ــِة. ــِة الُكتل ــِل، وهــذا مــا يُســمَّى بمبــدِأ مَُصونيَّ الَمــوادِّ النَّاتجــِة عــن هــذا التَّفاعُ

َتطِبيٌق:

ــالً تامَّــاً بوجــوِد شــرارٍة 	  g32 مــن غــاِز األكســجيِن تفاعُ g4 مــن غــاِز الهدروجيــن مــع  يتفاعــُل 
ــٍة ليتشــكََّل المــاءُ، مــا ُكتلــةُ المــاِء النَّاتــِج؟ كهربائيَّ
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مُت:  تعلَّ

تبقى كتلةُ المادَِّة ثابتةً عنَدما يطرأُ تغيٌُّر فيزياِئيٌّ عليها، وهذا ما يُسمَّى بمبدِأ 	 
مَصونيَِّة الُكتلِة.

يَّاٍت جديدٍة في التَّغيُّراِت الكيميائيَِّة.	  تَتَشكَُّل موادُّ جديدةٌ ذاُت خاصِّ

اخلِة في التَّفاعُِل تساوي مجموَع  	  في التَّغيُّراِت الكيميائيَِّة: مجموُع ُكتِل الموادِّ الدَّ
ُكتِل الموادِّ النَّاتجِة عن هذا التَّفاعُِل، وهذا ما يُسمَّى  بمبدِأ مَصونيَِّة الكتُلِة.

 أتفّكُر:

ــِة 	  ــدأَ مَصونيَّ ــاُل مَب ــُق هــذا الِمث ــَف يُحقِّ ــا، كي ــَي ِنصُفه َة ِنصــِف ســاعٍة، بق ــدَّ ــمعةُ مُ اشــتعلَِت الشَّ
ــِة؟ الُكتل

 أبحُث أكثر:

ٍة وانتهــاءً بأكبــِر نَجــمٍ، أَبحــُث فــي مصــادِر التَّعلُّــمِ 	  كلُّ شــيٍء فــي الكــوِن لــُه ُكتلــةٌ، ابتــداءً بأصغــِر ذرَّ
المختلفــِة عــن تغيُّــٍر فيزيائــّيٍ وآخــَر كيميائــيٍّ يحقِّقــان مبــدأَ مَصونيَّــِة الُكتلِة.
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أختبُر َمعلوماتي
حيحِة، وإشارَة غلط )✗( في ِنهايِة العبارِة  اًل:  أضُع إشارَة صح )✓( في ِنهايِة العبارِة الصَّ أوَّ

حيحِة: غيِر الصَّ

اخلِة في التَّفاعُِل ال تُساوي ُكتَل الموادِّ النَّاتجِة عِن التَّفاعُِل. . 1 ُكتُل الموادِّ الدَّ

دِأ. . 2 يمكُن فصُل الحديِد عِن األكسجيِن بعَد تشكُِّل الصَّ

3 . . ها تُساوي مجموَع ُكتَِل أجزاِئها بعَد الَقصِّ ُكتلةُ الَورقِة قبَل قصِّ

عنَدما يتغيَُّر شكُل الجسمِ تتغيَُّر كتلتُُه. . 4

تَلميُع قطعٍة نُحاسيٍَّة بالملِح وحمِض الخلِّ يحدُث تغيُّراً كيميائيّاً. . 5

ثانيًا: أعطي تفسيراً علميّاً ِلكلٍّ ممَّا يأتي:
كتلةُ قطعِة الَفحمِ قبَل االحتراِق ال تساوي ُكتلةَ الّرماِد النَّاتجِة عِن االحتراِق.. 1

وئيِّ عنَد النَّباِت تَغيُّراً كيميائيّاً.. 2 تُعُدّ عمليَّةُ التَّركيِب الضَّ
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ثالثًا: أصنُِّف الِعباراِت اآلتيةَ في الجدوِل:

ُق مبدَأ   يحِقّ
ِة الُكتلِة َمصونَيّ

تظهُر 
اٌت َيّ خاِصّ

جديدٌة
ُر شكُل  يتغَيّ

ِة فقْط  املاَدّ

تنتُج
مواُدّ جديدٌة

ُة   ُحتافُظ املاَدّ
اتِها  َيّ على خاِصّ

ِة  ُر تركيُب املاَدّ يتغَيّ ُن ال تتكَوّ
مواُدّ جديدٌة 

ٌُّر•فيزيائيٌّ ٌُّر•كيميائيٌّتغي تغي
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ــتاِء أُِحسُّ أحياناً بالتَّكْهُرِب عنَد مُصافحِة َصديِقي.	   في فصِل الشِّ
تَساءَلْنا: ما سبُب هذا اإلحساِس؟

ُب:  ُأجرِّ
إلجراِء التَّجربِة أحتاُج إلى:

ٍ ِ ٍِ ِ ٍ ٍِ ٍِ ٍ ِ

خُطواُت تَنفيِذ التَّجربِة:	 

أتعاوُن أنا وزميلي على تنفيِذ التَّجربِة وفَق اآلتي:

أضُع الِقمَع فوَق الوعاِء بترِك مَسافٍة مُناسبٍة بينَهما.. 1

أْسكُب الماءَ في الِقمِع بهدوٍء.. 2

ُب الِمسطرَة من خيِط الماِء الُمنَسِكِب مَن الِقمِع، مَاذا أالِحُظ؟ . 3 أُقِرّ

وِف.. 4 ُِّك طرَف الِمسطرِة ِبِقطعِة الصُّ أُدل

• رارةُ•الكهربائيَّةُ.  الشَّ
• اعقةُ.  الصَّ
• واعِق.•  مَانعةُ•الصَّ

كلماٌتٌ مفتاحّية

َظواهُر ُمدِهَشٌة3
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ُب طرَف الِمسطرِة المشحوَن من خيِط الماِء الُمنسِكِب من الِقمِع، ماذا أاُلِحُظ؟. 5 أُقرِّ

أُبِعُد طرَف الِمسطرِة المشحوَن تدريجيّا ًعن خيِط الماِء المنسِكِب، ماذا أالِحُظ؟. 6

ٍة أطوَل.. 7 وِف لمدَّ ُِّك طرَف الِمسطرِة بقطعِة الصُّ أُدَل

ٍة أطوَل من خيِط الماِء الُمنسِكِب، ماذا أالِحُظ؟. 8 ُب طرَف الِمسطرِة المشحوَن لمدَّ أُقِرّ

حيحةَ:	  أُقارُن بيَن النَّتائِج، وأختاُر اإلجابةَ الصَّ

طرُف الِمسطرِة غيُر المشحوِن )يَجذُب – ال يَجذُب( خيَط الماِء الُمنسِكِب.-  

وِف )يُكِسبُُه – ال يُكِسبُُه( شحنةً.-   دَلُْك طرِف الِمسطرِة  بقطعِة الصُّ

طرُف الِمسطرِة المشحوِن )يَجذُب – ال يَجذُب( خيط َالماِء الُمنسِكِب.-  

ــاءُ المــاِء -   ــزدادُ، ينقــُص( انحن ــِط المــاِء )ي ــا طــرَف الِمســطرِة المشــحوَن مــن خي كلَّمــا أَبعْدن
نحَوهــا.

ــاِء -   ــِط الم ــي انجــذاِب خي ِّــُر( ف ِّــُر، ال تُؤث ــاِء )تُؤث ــِط الم ــَن طــرِف الِمســطرِة وخي ــافةُ بي المَس
ــطرِة. للِمس

دَلُْك طرِف الِمسطرَة لفترٍة أطوَل )يزيُد – ينقُص( من شحنِتها.-  

اكتساُب طرِف الِمسطرِة ُشحنةً َكهربائيَّةً أكبَر )يزيُد – يُنِقُص( من جذِبِه لخيِط الماِء.-  

 َأستنِتُج:

ةُ الكهربائيَّةُ بينَها.	  ُكلَّما قلَِّت المسافةُ بيَن األجسامِ المشحونِة تزدادُ الُقوَّ

ةُ الُكهربائيَّةُ بينها.	  ُكلَّما زادَِت الشُّحنةُ الكهربائيَّةُ لألجسامِ زادَِت الُقوَّ

 ُأفّكُر:

اِت الغُبــاِر علــى 	  ِعنَدمــا أمســُح زجــاَج نافــذِة غُرفتــي بقطعــِة قمــاٍش جافـّـٍة أالحــُظ بقــاءَ بعــِض ذرَّ
ــُر ذلــَك. جــاِج. أُفسِّ الزُّ
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 ُأالِحُظ:
حيحةَ: وِر اآلتيِة، ثُمَّ أختاُر اإلجابِة الصَّ أُنِعُم النَّظَر في الصُّ

حابَِة.	  تتجمَُّع الشُّحناُت الكهربائيَّةُ )على سطِح - داخَل( السَّ

ُحِب.	  يَحُدُث البرُق نتيجةَ )انتقاِل – عدمِ انتقاِل( الشُّحناِت الكهربائيَِّة بين السُّ

ــُحِب 	  ـِة بســبِب )التَّفريــِغ – عــدمِ التَّفريــِغ( الكهربائــيِّ بيــَن السُّ ــحناِت الكهربائيَـّ انتقــاُل الشُّ
المشــحونِة.

وءُ( الُمراِفُق للبَرِق.	  وُت، الضَّ عُد هو )الصَّ الرَّ

ــحابِة المشــحونِة واألرِض، ســحابتيِن 	  اعقــةُ بســبِب التَّفريــِغ الكهربائــيِّ بيــَن )السَّ دُث الصَّ تحــ
ــحنِة(. مُختلَفتيــِن بالشُّ

 َأستنِتُج:

ُحِب الَمشحونِة.	  البَرُق: شراراٌت كهربائيَّةٌ تَحُدُث بسبِب التَّفريِغ بيَن السُّ

عُد: صوٌت مُراِفٌق للبرِق.	  الرَّ

ُحِب المشحونِة واألرِض.	  اعقةُ: شراراٌت كهربائيّةٌ تَحُدُث بسبِب التَّفريِغ بيَن السُّ الصَّ
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مُت:  تعلَّ

ةُ الكهربائيَّةُ.	  ُكلَّما قلَِّت المسافةُ بيَن األجسامِ الَمشحونِة زادَِت القوَّ

ةُ الكهربائيَّةُ.	  ُكلّما زادَِت الشُّحنةُ الكهربائيّةُ زادَِت الُقوَّ

ُحِب الَمشحونِة.	  البَرُق: شراراٌت كهربائيَّةٌ تحدُث بسبِب التَّفريِغ بيَن السُّ

عُد: صوٌت مُراِفٌق للبرِق.	  الرَّ

ُحِب الَمشحونِة واألرِض.	  اعقةُ: شراراٌت كهربائيَّةٌ تحُدُث بسبِب التَّفريِغ  بيَن السُّ الصَّ

 أتفّكُر:

ُر ذَلَك.	  هْل يُمكُن ُحدوُث برٍق من دوِن رعٍد؟ أُفسِّ

 أبحُث أكثر:

ــِة عــن 	  ــمِ الُمختلف ــي مصــادِر التَّعلُّ ــرتي ف ــراِد أُس ــَع أحــد أف ــُع. أبحــُث م ــِق أخطــاٌر ومناف واع للصَّ
ــِق. واع ــِد الصَّ فوائ
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أختبُر َمعلوماتي
حيحِة، وإشارَة غلط )✗( في ِنهايِة  اًل:  أضُع إشارَة صح )✓( في ِنهايِة العباراِت الصَّ أوَّ

حيحِة: العباراِت غيِر الصَّ

ةُ الكهربائيَّةُ بازدياِد المسافِة بيَن الشُّحناِت. . 1 تنُقُص القوَّ

ينشأُ البرُق نتيجةَ تصادُمِ غيمتيِن إحداهُما تحمُل ُشحنةً سالبةً، واألخرى مُوِجبةٌ. . 2

عُد. . 3 وُت الُمراِفُق للبرِق هو الرَّ الصَّ

ثانيًا: أكتُب المصطلَح العلميَّ لكلٍّ ممَّا يأتي:
َّتي تحُدُث نتيجةَ التَّفريِغ. 1 رارةُ الكهربائيَّةُ ال  الشَّ

 ......................... ُحِب الَمشحونة  الكهربائيِّ بيَن السُّ

ُحِب المشحونِة والمباني العاليِة. 2  تَحُدُث بيَن السُّ
 ......................... على سطِح األرضِ 

ثالثًا: أُعِطي تفسيراً علميَّاً لُكلٍّ ممَّا يأتي:
1 .. أُِحسُّ بشحناٍت كهربائيٍَّة في أثناِء القيامِ عِن الكرسيِّ البالستيكيِّ

تنجِذُب قُصاصاُت الورِق إلى شاشِة التِّلفاِز عنَدما يكوُن مُشتَِغالً.. 2

َّى من الَخلِف بحيُث تبقى على . 3 تجهيُز شاحناِت الغاِز أو النَّفِط بسلسلٍة معدنيٍَّة تتدل
تماسٍّ مَع األرِض.
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بكِة ألحصَل على الكلماِت اآلتيِة: رابعًا: أِصُل بيَن الحروِف الموجودِة في الشَّ

برٌق ، رعٌد ، شحنةٌ ، سحابةٌ ، شرارةٌ ، أرٌض

ُمالحظةٌ: يمكُن استخدامُ
ٍة. الحرِف أكثَر من مَرّ

صةررش ا

اعقبح ر

دةقعن ض

ةباسة ح

نٍة من خمسِة أحرٍف  أجمُع الحروَف المتبِقّيةَ ألحصلَ على كلمِة سٍرّ ُمكَوّ
تدُلّ على اسمِ ظَاهرٍة لها فوائُد ومضاُرّ في آٍن معاً
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بــِة أضُع حــزامَ األماِن	   فــي مدينــِة األلعــاِب ِعنَدمــا ألعــُب في القالَّ
ِحفاظاً على سالمتي.

ِّــي أدوُر، كيــَف 	  أخبَرِنــي َصديِقــي وهــو يراقبُِنــي مــَن األســفِل أن
ْك مــن مَكانــي فــي الِمقَعــِد؟ حــدَث ذَلــك وأنــا لــْم أتحــرَّ

ُب:  ُأجرِّ
إلجراِء التَّجربَِة أحتاُج إلى:

ٍ ُ ٍ ٍَّ َ ٍ َّ ُ

• ُك.  الِجسُم•المُتحرِّ
• الِجسُم•المرِجُع. 
• رعةُ•الوسطى.  السُّ
• رعةُ•اللَّحظيَّةُ.  السُّ

كلماٌتٌ مفتاحّية

ٌك ساكٌن وُمتحرِّ 4
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خطواُت تنفيِذ التَّجِربِة:	 

أقُف أمامَ الطَّاولِة، وأضُع الكرَة على سطِحها، ثمَّ أضُع بجانِبها مُكعَّباً معدنيَّاً.. 1

أدحرُج الكرَة على سطِح الطَّاولِة مسافةً ما.. 2

حيحةَ:	  أقارُن بيَن النَّتائِج، وأختاُر اإلجابةَ الصَّ

ٌك( بالنِّسبِة إلى الطَّاولِة.-   الُمكعَُّب جسٌم )ساكٌن ، مُتحرِّ

كةٌ( بالنِّسبِة للُمكعَِّب.-   الكرةُ الُمتدحِرجةُ )ساكنةٌ ، مُتحرِّ

الكرةُ الُمتدحِرجةُ جسٌم )يتغيَُّر ، ال يتغيَُّر( موقُعُه بالنِّسبِة للُمكعَِّب.-  

ثباُت الُمكعَِّب )يساعُد ، ال يساعُد( على وصِف حركِة الكرِة.-  

كِة.-   ( الجسَم المرجَع بالنِّسبِة للكرِة الُمتحرِّ الُمكعَُّب الساكن )يُعدُّ ، ال يُعدُّ

كوِن لجسمٍ ما )يتعلَُّق ، ال يتعلَُّق( بالجسمِ المرجِع.-   تحديُد الحركِة والسُّ

 َأستنِتُج:

مِن.	  ُك: جسٌم يتغيَُّر موضُعُه بالنِّسبِة إلى جسمٍ آخَر ساكٍن بمروِر الزَّ الجسُم الُمتحرِّ

الجسُم المرجُع: جسٌم يستخدمُ لوصِف حركِة جسمٍ آخَر.	 

كوُن لجسمٍ ما مفهوماِن نسبياِن يتعلَّقاِن بالجسمِ المرجِع.	  الحركةُ والسُّ
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 نشاٌط:

ُك داخَل الحافلِة.	  كِة، تميٌم يتحرَّ مجٌد وهاني طالباِن جالساِن داخَل الحافلِة الُمتحرِّ

ارَع بأماٍن.	  صيِف مروَر الحافلِة لتعبَر الشَّ النا تنتظُر على الرَّ

حيحةَ:-   أالحُظ الجدوَل اآلتي، ثمَّ أختاُر الحالةَ الحركيَّةَ الصَّ

الناتميٌممجد وهانيالوضُع

سكوٌن - حركةٌسكوٌن - حركةٌسكوٌن - حركةٌبالنِّسبِة لساِئِق الحافلِة

سكوٌن - حركةٌسكوٌن - حركةٌسكوٌن - حركةٌبالنِّسبِة لألرِض

 ُأفّكُر:

ِّرةُ في وصِف حركِة األجسامِ؟	  ماالعوامُل الُمؤث

ًا:  أَتواَصُل َشَفويَّ
أتواصُل أنا وزميلي، وأمألُ الجدوَل اآلتي:

صيــِف ذاِتِه، وفــي جهتيــِن مُختِلَفتَيِن، -   ــارِع ذاِتــِه وعلــى الرَّ بيتــي وبيــُت صديقــي أيمــن  فــي الشَّ
علمــاً أنَّ بيتــي أبعــُد مــن بيِتِه.

ــابعةَ وعشــريَن دقيقــةً صباحــاً، وخرْجــُت مــن بيتــي فــي -   ــاعةَ السَّ ــِه السَّ خــرَج أيمــُن مــن بيِت
ــَق صباحــاً. ــابعِة وعشــِر دقائ ــاعِة السَّ السَّ

ــابعِة والنِّصــِف -   ــاعِة السَّ أصــُل أنــا وصديِقــي أيمــن إلــى المدرســِة فــي التَّوقيــِت ذاِتــِه، فــي السَّ
صباحــاً.
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مُنالمسافةُجهةُ الحركِة شكُل مساِر الحركِة رعةُالزَّ السُّ

......... ms ..........m/s 1800..........خطٌّ ..........أنا

......... ms ..........m/s 1200..........خطٌّ ..........صديقي أيمن

المسافة	 
من الزَّ مَِن األسرُع في الوصوِل؟ علماً أّن 

 َأستنِتُج:

رعِة.	  يتعلَُّق وصُف حركِة األجسامِ ِبـ : الجهِة، والمسافِة، والسُّ

 ُأفّكُر:

هل تتغيَُّر سرعتي بيَن لحظٍة وأُخرى؟	 

 نشاٌط:
أحتاُج لتنفيِذ النَّشاِط إلى:

شريٍط متريٍّ - شريٍط الصٍق - ميقاتيٍَّة.	 

خطواُت تنفيِذ النَّشاِط:

صِق خطَّ البدايِة، وخطَّ النِّهايِة على األرِض لمسافِة ثالثيَن ِمتراً . 1 ريِط الالَّ دُ باستخدامِ الشَّ أحدِّ
بينَهما.

صِق.. 2 ريِط الالَّ ُم المسافةَ إلى ثالثِة أقسامٍ مُتساويٍة باستخدامِ الشَّ أُقَسِّ

أركُض في عشرِة األمتاِر األولى.. 3

ِل باستخدامِ الميقاتيَِّة.. 4 ريِط األوَّ زمِ للوصوِل إلى الشَّ أطلُب من زميلي حساَب الوقِت الالَّ

ابعةَ.. 5 ُر الُخطوَة الرَّ ِّجاِه النُّقطِة الثَّانيِة، وأكرِّ أُهَْرِوُل بات

ابعةَ.. 6 ُر الخطوَة الرَّ أمشي ببطٍء في عشرِة األمتاِر الثَّالثِة، وأكرِّ
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أمألُ الجدوَل اآلتي:. 7

المرحلةُ الثَّالثةُالمرحلةُ الثَّانيةُالمرحلةُ األولى

المسافةُ 

مُن الزَّ

رعةُ السُّ

أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ وفَق نتائِج النَّشاِط:	 

  -m .................................... ًَّتي قطْعتُها كاملة المسافةُ ال

  -s .................................... ًمُن كامال الزَّ

  -m/s .................................... زمةُ لقطِع كامِل المسافِة رعةُ الالَّ السُّ

رعِة ....................................-   زمةَ لقطِع المسافِة كاملةً بالسُّ رعةَ الالَّ أسمِّي السُّ

 َأستنِتُج:

رعةُ عنَد لحظٍة معيَّنٍة.	  رعةُ اللَّحظيَّةُ: هي السُّ السُّ

زمِ لقطِعها.	  مِن الالَّ رعةُ الُوسطى: هَي المسافةُ المقطوعةُ كاملةً على الزَّ السُّ

رعةُ الُوسطى تغيَُّر المسافِة في زمٍن كبيٍر.	  تَقيُس السُّ

رعةُ اللَّحظيَّةُ تغيَُّر المسافِة في زمٍن صغيٍر.	  تَقيُس السُّ

 نشاٌط:

m/hk50 بيــن مُحافظَتــي ِدمشــَق ودرعا،أحســُب 	  mk100 بســرعٍة ُوْســطى  قطَعــْت حافلــةٌ مســافةَ 
مــَن الُمســتَغَرَق لقطــِع هــذِه المســافِة. الزَّ
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 ُأفّكُر:

رعِة بيانيّاً؟	  هل أستطيُع تمثيَل تغيُِّر السُّ

أتأمَُّل الُمخطََّط البيانيَّ اآلتي:	 

100

1

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

200

300

400

الزمن بالثانية

المسافة بالمتر

أكمُل الجدوَل اآلتي:	 

)m 100200300400المسافةُ )

) s مُن ) 5101520الزَّ

)m/s رعةُ ) السُّ

 َأستنِتُج:

نني من معرفِة موقِع الجسمِ وُسرعتِه في زمٍن معيٍَّن.	  : يُمكِّ الخطُّ البيانيُّ
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 ُأفّكُر:

ُِّر في سرعِة حركِة األجسامِ؟	  هل هناَك عوامُل تؤث

حيحةَ:	  ورَة اآلتيةَ، وأختاُر اإلجابةَ الصَّ أالحُظ الصُّ

هُبوُط المظلِّيِّ سببُُه )الجاذبيَّةُ األرضيَّةُ – مُقاومةُ الهواِء(.-  

  -. ُِّر( في سرعِة هبوِط المظلِّيِّ ُِّر - ال تؤث كتلةُ الجسمِ )تؤث

كلَّما زادَْت كتلةُ الجسمِ )زادَْت – نقَصْت( سرعةُ سقوِطِه.-  

ِّجاِه هبوِط المظلِّيِّ )مقاومةُ الهواِء - ِثَقُل الِمظلَِّة(.-   مَن القوى الُمعاِكسِة الت

فتُح الِمظلَِّة )يزيُد – ينقُص( من مقاومِة الهواِء.-  

 َأستنِتُج:

ِّــرِة فيــِه وقــوًى 	  ةُ قــوًى كالجاذبيَّــِة األرضيَّــِة، ومقاومــِة الهــواِء المؤث ِّــُر فــي ُســرعِة جســمٍ مــا عــدَّ يؤث
أخرى.

 نشاٌط:

ةُ نفُســها علــى ســطٍح 	  إذا دفْعــَت طاولــةً خشــبيَّةً، وطاولــةً بالســتيكيَّةً لهمــا الحجــُم نفُســُه والقــوَّ
ــُر إجابتــي. ُك بســرعٍة أكبــُر؟ أُفَسِّ ُّهمــا تتحــرَّ . أي أُفقــيٍّ
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مُت:  تعلَّ

مِن.	  ُك: جسٌم يتغيَُّر موضُعُه بالنِّسبِة إلى جسمٍ آخَر ساكٍن بمروِر الزَّ الجسُم الُمتحرِّ

الجسُم المرجُع: جسٌم يستخدمُ لوصِف حركِة جسمٍ آخَر.	 

كوُن لجسمٍ ما مفهوماِن نسبيَّاِن يتعلَّقاِن بالجسمِ المرجِع.	  الحركةُ والسُّ

رعِة.	  يتعلَُّق وصُف حركِة األجسامِ بـ: الجهِة، والمسافِة، والسُّ

رعةُ عنَد لحظٍة مُعيَّنٍة، وتمثُِّل المسافةَ المقطوعةَ في زمٍن 	  رعةُ اللَّحظيَّةُ: هي السُّ السُّ
صغيٍر جّداً.

مِن 	  ُك على الزَّ َّتي يقطُعها الجسُم الُمتحرِّ رعةُ الُوْسطى: حاصُل قسمِة المسافِة ال السُّ
زمِ لقطِعها. الالَّ

ِك ثابتةً.	  رعتاِن: اللَّحظيَّةُ والُوْسطى عنَدما تكوُن سرعةُ الُمتحرِّ تتساوى السُّ

ُن من معرفِة موقِع الجسمِ وُسرعتِه في زمٍن معيٍِّن.	  : يمكِّ الخطُّ البيانيُّ

ِّرِة فيِه، 	  ةُ قوًى كالجاذبيَِّة األرضيَِّة، ومقاومِة الهواِء المؤث ُِّر في ُسرعِة جسمٍ ما عدَّ يؤث
وقوًى أخرى.

 أتفّكُر:

ــرعةَ المســموحةَ لــكلِّ وســيلِة نقــٍل 	  دُ السُّ َّــةٌ علــى الطُّرقــاِت تحــدِّ لمــاذا تُوَضــُع شــاخصاٌت مروري
)ســيَّارةٌ، حافلــةٌ، شــاحنةٌ(
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 أبحثُ أكثر:

ــمِ 	  ــي مصــادِر التَّعلُّ ــرتي ف ــراِد أُس ــِد أف ــَع أح أبحــُث م
اداِر. ــرَّ ــاِز ال ــِل جه ــن عم ــِة ع الُمختِلف

أختبُر َمعلوماتي
حيحةَ لكلٍّ من العباراِت اآلتيِة: اًل: أختاُر اإلجابةَ الصَّ أوَّ

يَّارِة هي:. 1 ُِّر على ُسرعِة السَّ مَن القوى التي ال تُؤث

ةُ مُقاومِة الهواِءأ.  ةُ االحتكاِكب. قُوَّ ةُ المغناطيسيَّةُج. قُوَّ القوَّ

أحتاُج إلى وصِف حركِة جسمٍ إلى كلٍّ مّما يأتي عدا:. 2

رعِةأ.  ِكِهب. ِقيمِة السُّ ثقِلِهج. ِجهِة تحرُّ

أنَت جالٌس على قارٍب  في ِرحلِتَك إلى جزيرِة أرواد، فأنَت بالنِّسبِة إلى القارِب ال . 3
: ُك ألنَّ تتحرَّ

موضَعَك بالنِّسبِة إلى أ. 
القارِب لم يتغيَّْر

موضَعَك بالنِّسبِة إلى ب. 
القارِب تغيََّر

ُك.ج.  القارَب ال يتحرَّ
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ً منها: ثانيًا: أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسُب كالَّ
اكُن الذي يستخدمُ لوصِف حركِة جسمٍ آخَر هو ........................ 1 الجسُم السَّ

كوُن مفهوماِن ........................ 2 الحركةُ والسُّ

وصُف حركِة الجسمِ يتعلَُّق بـ ....................... و ....................... و ........................ 3

رعةُ اللَّحظيَّةُ تغيَُّر المسافِة في زمن ........................ 4 تقيُس السُّ

مِن مُستخِدماً  ثالثًا:  أرسُم مُخطَّطاً بيانيّاً لتغيُِّر المسافِة التي تقطُعها سيَّارةٌ بداللِة الزَّ
البياناِت اآلتيةَ:

50 km

100 km

150 km

0 1 h 2 h 3 h h مُن الزَّ

km ُالمسافة

هل الّسرعة ثابتة أم متغيرة عندما تقطع السيارة المسافة بأربع ساعات؟	 
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22
حيحةَ ممَّا يأتي: اًل: أختاُر اإلجابةَ الصَّ أوَّ

كُل أدناهُ عن ُجَزيِء:. 1 يُعبُِّر الشَّ

Hأ.  O2 .بCO2 .جNaCl

أيٌّ ممَّا يأتي يُعدُّ صحيحاً بالنِّسبِة إلى قانوِن حفِظ الكتلِة:. 2

الكتلةُ ال تفنى وال تُستحدُثج. الكتلةُ تُستحَدُثب. الكتلةُ تفنىأ. 

تحليُل الماِء إلى غازي الهدروجين واألكسجين هَو:. 3

ال يوجُد تغيٌُّرج. تغيٌُّر كيميائيٌّب. تغيٌُّر فيزيائيٌّأ. 

ؤاليِن اآلتييِن: ثانيًا: أجيُب عِن السُّ
1 . 3 يَّارةُ في  ، أُوِجُد المسافةَ التي تقطُعها السَّ km/h60 ُك سيَّارةٌ بسرعٍة مُتوسِّطٍة   تتحرَّ

ساعاٍت.

km100 في خمِس ساعاٍت، ما ُسرعتُُه الُمتوسِّطةُ؟. 2 اجٍة رحلةً بمسافِة  أكمَل راكُب درَّ
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ثالث�: ما نحُن؟22
ظَاهرتاِن طبيعيَّتاِن تَحدثاِن معاً شتاًء.

إذا جمْعَت الحروَف بالتَّسلُسِل تحصُل عىل:

..............................

تُطلُق عىل االبِن الّذي يحرتُم

ُر أهلَُه. ويقدِّ

1 2 3 7 4+ + + +

..............................

ر). اسم ُالفاِعِل مْن الفعِل (قدَّ

5 1 11 9+ + +

..............................

ال يخلُِف ِبِه.

7 8 6 10 11+ + + +

1234567891011

73



َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة22

عنوان الَمشروِع:	 

.) )�سناَعُة الخلِّ

مُستلزماُت المشروِع:	 

. اطيٌّ ِعنٌب )اأو تفَّاٌح( - وعاٌء زُجاجيٌّ يُمكُن اإغالُقُه - ِقطعتا �سا�سٍ - �سريٌط َمطَّ

طريقةُ التَّنفيِذ:	 
أتعاوُن أنا وأفرادُ مجموَعتي لنَصنَع الخلَّ مُتَِّبعاً الُخطواِت اآلتيةَ:

واِئِب واألتربِة العالقِة بها.. 1 أغسُل حبَّاِت الِعنَِب جيِّداً للتَّخلُِّص مَن الشَّ

أجفُِّف حبَّاِت الِعنَِب جيِّداً مَن الماِء.. 2

3 .. جاجيِّ أضُع حبَّاِت الِعنَِب في الوعاء ِالزُّ

4 .. ريِط المطَّاطيِّ هِة الوعاِء بالشَّ اش ِعلى فُوَّ أثبُِّت قطعةَ الشَّ

أضُع الوعاءَ في مكاٍن جيِِّد التَّهويِة لمّدِة 40 يوماً. . 5

اِش. . 6 غُ محتوياِت الوعاِء، وأصفِّيها بسكِبها على قطعِة الشَّ أفرِّ

أضُع الخلَّ في زجاجاٍت، وأحفظُها في مكاٍن جافٍّ وبارٍد.. 7

راً عن صناعِة الخلِّ، وأعرُضُه مَع عُبوٍة مَن الخلِّ الذي قْمنا . 8 أكتُب تقريراً مُصوَّ
بإنتاِجِه في معرِض مدرستي.

1
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة22

تقويُم الَمشروِع:	 
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الوحدة الّثالثة

3
لنتعّلم:

نبتَتي تَتَكاثُر:
أَستنتُج كَيفيََّة تَشكُِّل الِبذرِة والثَّمرِة.	 

 	
أَتعرَُّف َمراِحَل اإِللقاِح لَدى النَّباتاِت الزَّهريَِّة.

ثروتي الخضراُء:
أَتَعرَُّف أَساليَب الِعنايِة بالنَّباتاِت.	 

 	
أُقاِرُن بيَن أَساليِب الِعنايِة بالنَّباتاِت )أَساليب قَديمة 

وأَساليب َحديثَة(.

حياُة نبَتتِي:
 	

أَستنتُج َمفهوَم التَّكاثِر الَّالِجنسيِّ لَدى النَّباتاِت الزَّهريَِّة.

 	
أَتَعرَُّف بعَض التَّطبيقاِت الزِّراعيَِّة إلكثاِر بعض النَّباتاِت.
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ياُح حبَّاِت الطَّلعِ لمسافٍة تَبعُد نحَو ١٦٠ كم. قْد تَحِمُل الرِّ

معلومة:
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وميَِّة بتدريِس علمِ النَّباِت واألعشاِب الطِّبيَِّة،	   اشتهَر العالُم ابُن الرُّ
ـةُ(. مــا رأيُُكــم أْن نقــومَ  حلــةُ النباتيَـّ َّفاِتــِه )الرِّ وِمــْن أهــمِّ مُؤل
َف طراِئــَق تكاثـُـِر النَّبــاِت ِبرفقــِة  برحلـَـٍة فــي عالــمِ النَّبــاِت؛ لنتعــرَّ

ــازن. ــا م صديِقن

تعالَوا معي يا أصدقاِئي 
لنَتذكََّر أقسامَ الَّزهرِة،

كلِ المُجاوِر لَها على الشَّ ونُسِجّ
قبلَ البدِء برحلِتنا.

أجزاء الزهرة

الِمدقَّةُ :
عُضو التَّكاثِر

األنثويِّ
داةُ: السُّ

عُضو التَّكاثِر
كريِّ الذَّ

هرِة دوٌر في التَّكاثُِر لدى النَّباتاِت للزَّ
هريَِّة). َِّة (الزَّ البْذري

ما أجملَ أزهارَِك،
لمَاذا ال أراها على

نِة؟ مداِر الَسّ

ُل أزهاِري يا مازنُ تتحَوّ
إلى  ثمار ٍلذيذٍة ومفيدٍة بوساطِة عمليَِّة اإللقاحِ،

فَْك على مراِحِلها. تعالَ أعِرّ

• هرةُ.  الزَّ
• اإللقاُح. 
• التَّأبيُر. 
• اإلنتاُش. 
• حبَّاُت•الطَّلِْع. 
• اإلخصاُب. 

كلماٌتٌ مفتاحّية

نبَتتي َتَتكاثُر1
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خليَّة إعاشيّة



 َأستنِتُج:

التَّأبيُر: هَو انتقاُل حبَّاِت الطَّلِْع مَن المآبِر إلى المياسمِ، ولُه نوعان:	 

هرِة نفِسها .-   : هو انتقاُل حبَّاِت الطَّلِْع مَن الِمئْبَِر إلى الَميَْسمِ في الزَّ اتيُّ التَّأبيُر الذَّ

: هــو انتقــاُل حبَّــاِت الطَّلـْـِع مــْن ِمئْبـَـِر زهــرٍة إلــى مَيَْســمِ زهــرٍة أخــرى مــَن -   اتــيِّ التَّأبيــُر غيــُر الذَّ
النَّــوِع نفِســِه.

ــةُ – 	  ــاهُ الجاري ــاُح – المي ي ــِع )الحشــراُت – الرِّ ــاِت الطَّلْ ــاِل حبَّ ــى انتق ــي تســاِعُد عل َّت ــُل ال العوام
ــاُن(. ــاِت - اإلنس ــُض الحيوان بع

أمَّا المرحلةُ الثَّانيةُ من مراِحلِ
اإللقاحِ فهَي مرحلةُ إنتاشِ حبَّاِت الطَّلِْع.

فَْك دْعِني يا مازنُ أُعِرّ
المرحلةَ الثَّالثَةَ لإللقاحِ

وهَي اإلخصاُب .

حبة الطلع

األنبوب الطلعي

بعَد سقوطي على المَْيَسمِ
. ينمو األنبوُب الطَّلْعيُّ

يخترُق األنبوُب الطَّلْعيُّ
المَْيَسَم والقلَم باِتّجاِه

البُذَيرِة في الِمْبيَِض.

تنقسُم الخليَّةُ التَّكاثُريَّةُ إلى
عروسيِن ذكريَّيِن و تتالشى

نواةُ الخليَِّة اإلعاشيَِّة.

عروسان ذكريَّان

إنتاُش حبَِّة الطَّلِْع

نواةُ الخليَِّة
اإلعاشيَِّة
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اإلخصاُب:
كريَِّة مع اندماُج العروسِ الذَّ

َِّة. العروسِ األُنثوي

لنفكِّر بمراحِل اإلخصاِب، ونساعد صديَقنا مازناً في ملِء الفراغاِت.	 

مراحُل اإلخصاِب:-  

تندمُج العروُس .......... معَ
العروس ............

(البَُويضَة ) في البُذَْيَرِة داخلَ ..............
لتعِطي ........... الملقَّحةَ.

َشيَم )جنيُن النَّباِت(.	  تنمو البيضةُ الُملقََّحةُ مُعِطيةً الرُّ

بيِع ، نًة في فصلِ الرَّ لقد كنُْت زهرًة ُملوَّ
رائحتي جميلةٌ ومنظري ساحٌر فبعَد عمليِة
غيرةُ إلى بذوٍر لَْت بُذيراتي الصَّ اإللقاحِ تحوَّ
لَ المبيُض لديَّ إلى ثمرٍة. ُوِجْدُت في وتحوَّ
غاِر والكباِر . مَ الفائدةَ للِصّ هذِه الحياِة ألقِدّ

 َأستنِتُج:

هــرِة إلــى ثمــرٍة والبَُذيــرةُ إلــى بــذرِة، وإذا ُزِرَعــِت البــذرةُ 	  ُل مبيــُض الزَّ بعــَد عمليَّــِة اإللقــاِح يتحــوَّ
فــي تُربــٍة مناســبٍة تنتــُش وتعطــي نباتــاً جديــداً.
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 نشاٌط:

ف 	  هــرِة إلــى ثمــرِة ونتعــرَّ ِل الزَّ واآلن تعالــوا معنــا لنســاعْد صديَقنــا مــازن فــي ترتيــِب مراحــِل تحــوُّ
َّــة )الَزهريـَـِة(: هــرِة فــي التَّكاثــِر عنــد النباتــاِت البذري دوَر الزَّ

البيضة
الُملقَّحة

إنتاُش
البذور

1

2

3

4
5

6

7
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مُت:  تعلَّ

َِّة( وفَق المراحِل اآلتيِة:	  هري َِّة )الزَّ تتمُّ عمليَّةُ اإللقاِح في النَّباتاِت البذري
التَّأبير.. 1

إنتاُش حبَِّة الطَّلِع.. 2

اإلخصاب.. 3

ُل البَُذيرةُ إلى بذرٍة.	  هرِة إلى ثمرٍة، وتتحوَّ ُل مَِبيُض الزَّ يتحوَّ

 أبحُث أكثر:

ــُل اإلنســاُن 	  أبحــُث بمســاعدِة أحــِد أفــراِد أســرتي فــي مصــادِر التَّعلُّــمِ المختلفــِة عــن نباتــاٍت يتدخَّ
فــي عمليـَّـِة تأبيِرهــا لزيــادِة محصوِلهــا، ثــمَّ أكتــُب أســماءَها ومعلومــاٍت عنهــا، وأخبـُـر بهــا زمالئــَي.
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أختبُر َمعلوماتي
اًل: أكتُب المصطلَح العلميَّ الُمناِسَب في نهايِة كلٍّ مَن العباراِت اآلتيِة: أوَّ

1 ..)..................( َِّة وتشكُُّل البيضِة الملقَّحةِ  َِّة مَع العروِس األنثوي كري اندماُج العروِس الذَّ

2 ..)..................( هرةِ  انتقاُل حبَّاِت الطَّلِْع من المآبِر إلى المياسمِ في الزَّ

3 ..)..................( هرةِ  عُضو التَّكاثُِر األنثويِّ في الزَّ

4 ..)..................( َِّة(  هري َِّة )الزَّ عُضو التَّكاثُِر في النَّباتاِت البذري

حيحِة، وكلمةَ )غلط( في نهايِة العبارِة  ثانيًا:  أضُع كلمةَ )صح( في نهايِة العبارِة الصَّ
المغلوِط فيها مَع تصحيِحها:

: انتقاُل حبَّاِت الطَّلِع من ِمئْبَِر زهرٍة إلى مَيَْسمِ زهرٍة أخرى. 1 اتيُّ   التَّأبيُر الذَّ
ِمَن النَّوِع نفِسِه.  

2 .  . تعطي البيضةُ الملقَّحةُ األنبوَب الطَّلْعيَّ

هرِة إلى ثمرٍة.  . 3 ُل مَبيُض الزَّ بعَد اإللقاِح يتحوَّ

هَرِة.  . 4 كريِّ في الزَّ داةُ: عُضو التَّكاثُِر الذَّ السُّ
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ثالثًا: أكمُل الُمخطََّط اآلتي بالكلماِت الُمناِسبِة:

ِة)  هريَّ ِة (الزَّ مراحُل ا�لقاِح في النباتاِت الِبْذريَّ
هي:

أبيُر  التَّ

أنواُعُه

الت الّتي تطرأُ على حبَِّة الطَّلِع في أثناِء إنتاِشها خالَل اإللقاِح في النَّباتاِت  رابعًا:  ماالتَّبدُّ
َِّة؟  البذري
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 أتفّكُر:

ــَر النَّباتــاُت بطرائــَق أُْخــَرى دوَن الحاجــِة 	  هــل يمكــُن أن تتكاث
لعمليــِة اإللقــاِح؟

 نشاٌط:

َوَر اآلتيةَ، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على اإلجابِة عمَّا يأتي:	  أالحُظ الصُّ

•  . التَّكاثُُر•الّلجنسيُّ
• التَّعقيُل. 
• التَّرقيُد. 
• التَّطعيُم.• 

كلماٌتٌ مفتاحّية

حياُة نبَتِتي 2
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ِل والعموِد الثَّالِث.. 1 أقارُن بين صفاِت النَّباتاِت في العموِد األوَّ

ابقِة؟. 2 هرِة في طرائِق التَّكاثُِر السَّ ما دوُر الزَّ

ابقِة.. 3 أقترح أنا وزمالئي اسماً لطريقِة التَّكاثُِر السَّ

 َأستنِتُج:

َّــة( تكاثـُـراً ال جنســيّاً عــن طريــِق أحــِد أقســامِ جهاِزهــا اإلعاشــيِّ 	  هري َّــةُ )الزَّ تتكاثــُر النباتــاُت البذري
ــاِق واألوراِق. ويَُكــوُن النَّبــاُت النَّاتــُج مُطاِبقــاً للنَّبــاِت األصــِل بصفاِتــِه  ِن مــن الجــذِر والسَّ الُمَكــوَّ

الكاملــِة.

 نشاٌط:

ـِة( اآلتيــِة وفــَق طريقــِة تكاثُِرهــا 	  َـّ هري ـِة )الزَّ َـّ أتعــاوُن أنــا وزميلــي علــى تصنيــِف النَّباتــاِت البذري
الَّالجنســي فــي الجــدوِل التَّالــي:

اِقالجذِر األوراِقالسَّ

 أتفّكُر:

؟	  َّبُعها إلكثاِر بعِض النَّباتاِت اعتماداً على طرائِق التَّكاثُِر الاّلجنسِيّ َّتي أت ما األساليُب ال
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هل تعلم
الُعقلَُة جزٌء من فرِع نباٍت يَحِمُل عدََّة براعٍم.

 نشاٌط:
وَر اآلتيةَ، وأتتبَُّع مَراِحَل التَّعقيِل بالتَّرتيِب.. 1 أاُلحُظ الصُّ

أكتُب أنا وزميلي قائمةً عن نباتاٍت نقومُ بإكثاِرها عن طريِق التَّعقيِل.. 2
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 ُأالِحُظ:

َّتي تناسبُها من مراحِل التَّرقيِد.	  وَر اآلتيةَ، وأكتُب تحَت كلِّ صورٍة الجملةَ ال أتأمَُّل الصُّ

أقطُع فرَع النَّباِت عن أصِلِه.	 

أدفُن جزءاً مَن النَّباِت تحَت التُّراِب.	 

أحصُل على نباٍت جديٍد.	 

تتشكَُّل الجذوُر العرضيَّةُ.	 
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 َأستنِتُج:

َّــِة( مثــَل: 	  هري َّــِة )الزَّ تُســتخَدمُ طريقتــا التَّعقيــِل والتَّرقِيــِد فــي إكثــاِر أنــواٍع عديــدٍة مــَن النَّباتــاِت البذري
يتــوِن( بطريقــِة التَّرقيــِد بشــكٍل أســرَع وجــودٍة  )الِعنـَـِب – التِّيــِن( بطريقــِة التَّعقيــِل، و)الياَســمين والزَّ

. أفضَل

 أتفّكُر:

ُح ذلَك.	  يُمكُن إجراءُ عمليَِّة التَّرقيِد إذا كاَن غُصُن النَّباِت مُرتِفعاً عن سطِح األرِض، أوضِّ

 نشاٌط:

ُح فــي حقِلــِه مــن ِصغـَـِر حبَّــاِت اللـّـوِز ومـَـراَرِة مذاِقهــا، فاستشــاَر مُهندســاً زراعيَّــاً فــي 	  َعانـَـى الفــالَّ
ِّبــاع الُخطــواِت اآلتيــِة للحصــوِل علــى أشــجاِر لــوٍز ذاِت  هــَذا الَموضــوِع، فطلــَب المهنــدُس إليــِه ات

ــاٍت جيّدٍة. مُواصف

ُح ما سأقومُ ِبِه.. 1 أُعبُِّر عْن كلِّ ُصورٍة مّما سبَق بجملٍة توضِّ
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أتناقُش أنا وزميِلي ِضمَن مجموعتي في فوائِد التَّطعيمِ.. 2

هل تعلم

عُم واالأ�سُل من الجن�سِ ذاِتِه والجن�سِ ي�سمُّ اأنواعاً  مْن �سروِط نجاِح التَّطعيِم اأْن يكوَن الطُّ

. : النَّارنَج واللَّيموَن الَحام�سَ والبُرتقاَل واليُو�سَف اأفنديَّ عدَّة ً،مثال: جن�سُ اللَّيموِن وي�سمُّ

 َأستنِتُج:

التَّطعيــُم: هــَو نقــُل قطعــٍة مــن نبــاٍت تحمــُل بُرعُمــاً أو أكثــَر تُدعــى الطُّعــَم، وتُلَصــُق على نبــاٍت آخَر 	 
فــاِت الجيِّــدَة، يُســتعمُل التَّطعيــُم فــي الُحصــوِل  يُدَعــى األصــَل للحصــوِل علــى نبــاٍت يَحِمــُل الصِّ

علــى ثمــاٍر بمواصفــاٍت مَرغوبــٍة وبهــدِف إكثاِرهـَـا.

 أتفّكُر:

ما أسباُب فشِل عمليَِّة التَّطعيمِ في أشجاِر الفاكهِة أحياناً؟	 

مُت:  تعلَّ

اِق واألوراِق، 	  َِّة( من الجذِر و السَّ هري َِّة )الزَّ ُن الِجهاُز اإلعاشيُّ للنباتاِت البذري يتكوَّ
. جنسيِّ ويمكُن لكلِّ جزٍء من هذا الِجهاِز أن يُسهَم في َعمليَِّة التّكاثُِر الالَّ

يُمكُن القيامُ بتطبيقاٍت زراعيٍَّة إلكثاِر بعِض النَّباتاِت اعتماداً على طرائِق التَّكاثُِر 	 
جنسيِّ كـ )التَّعقيِل ، التَّرقيِد ، التَّطعيمِ(. الالَّ

 أبحُث أكثر:

َّتــي يتــمُّ بهــا تطعيــُم 	  أبحــُث مــَع أحــِد أفــراِد أســرتي فــي مصــادِر التَّعلُّــمِ الُمختِلفــِة عــِن الطَّرائــِق ال
ــوِر  َّاهــا بالصُّ النَّباتــاِت وشــروِط نجاِحهــا، ثــمَّ أكتبُهــا فــي مقالــٍة، وأقرؤهــا علــى زمالئــي مُرِفقــاً إي

إْن أمكــَن.
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أختبُر َمعلوماتي
حيحِة، وكلمةَ )غلط( في نهايِة العبارِة  اًل:  أضُع كلمةَ )صح( في نهايِة العبارِة الصَّ أوَّ

المغلوِط فيها مع تَصحيِحها:

يَتكاثُر نباُت الفريِز الجنسيّاً عن طريِق األوراِق.  . 1

 الُعقلةُ هي جزءٌ من ساٍق نباتيٍّ يحمُل بُرعُماً ويُزرُع في تُربٍة مُناِسبٍة،. 2

ويُعطي نباتاً جديداً.  

َّة( من األزهاِر.  . 3 هري َِّة )الزَّ َُّف الِجهاُز اإلعاشيُّ عنَد النَّباتاِت الِبذري يتأل

يتوِن.  . 4 يُطعَُّم نباُت البُرتقاِل على نباِت الزَّ

ثانيًا: أُكمُل الُمخطََّط اآلتي:

طعيُم التَّ

مثُل مثُل مثُل

الَبطاطا

كاُثِر الّلاجنسيِّ عنَد  ُة للتَّ راعيَّ طبيقاُت الزِّ التَّ
ِة باتاِت البذريَّ النَّ
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َِّة: جنسيِّ عنَد النَّباتاِت البذري ثالثًا: أقارُن بيَن التَّكاثُِر الجنسيِّ والتَّكاثُِر الالَّ

الِقسُم 
المسؤوُل

الَمراحُل اّلتي 
يمر	 ِبها

باِت  صفاُت النَّ
سبِة  اتِج بالنِّ النَّ

باِت ا�مِّ للنَّ

نمُط
كاثِر التَّ

كاُثُر التَّ
الجنسي	

كاُثُر التَّ
الّلاجنسي	
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 أتفكّرُ:

ـٍة 	  زراعيَـّ مُنتَجــاٍت  علــى  لنحصــَل  بالنَّباتــاِت  نعتنــي  كيــَف 
بمواصفاٍت جيِّدٍة؟

 نشاٌط:

وَر اآلتيةَ، وأقومُ مَع مجموعتي بما يأتي:	  أتأمَُّل الصُّ

• البيوُت•البلستيكيَّةُ. 
• ي.•  ائُل•المغذِّ السَّ

كلماٌتٌ مفتاحّية

ثروتي الخضراُء 3
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ابقةَ باألرقامِ وفَق المطلوِب في الجدوِل اآلتي:. 1 وَر السَّ نصنُِّف الصُّ

أساليُب زراعيَّةٌ حديثةٌأساليُب زراعيَّةٌ قديمةٌ

ننظِّم قائمةً بأساليَب قديمٍة، وأساليَب حديثٍة أخرى للعنايِة بالنباِت.. 2

 نستخدمُ الكلماِت المفتاحيَّةَ اآلتيةَ للمقارنِة بيَن األساليِب القديمِة والحديثِة:. 3
ُث - اليُد العاملةُ - المياهُ(. )الوقُت – اإلنتاُج – الجهُد – الجودةُ – األداةُ – التَّلوُّ

ورِة رقمِ )2(؟. 4 نعطي رأينا في الوسيلِة الُمتَّبعِة في طريقِة ريِّ المزروعاِت في الصُّ

ورِة رقمِ )4(؟. 5 ورِة رقم )3(، وذبوِلِه في الصُّ ُر سبَب نضارِة النَّباِت في الصُّ نفسِّ
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ورتيِن . 6 راعِة في البيوِت البالستيكيَِّة بالنسبِة للمزروعاِت في الصُّ راعِة الطبيعيَِّة والزِّ نقارُن بيَن الزِّ
رقمِ )7 – 8( من حيُث: )اإلنتاُج – الجهُد – الجودةُ(.

 َأستنِتُج:
من األساليِب الحديثِة للعنايِة بالنباِت:

يُّ بالتَّنقيــِط: يعتمــُد علــى ِســقايِة النَّباتــاِت بالمــاِء علــى شــكِل قطــراٍت عبــَر شــبكٍة مــن األنابيــِب	   الــرَّ

حيُث يتمُّ فيِه توفيُر المياِه.

ــٍد 	  ــِة للحفــاِظ علــى نمــوٍّ جيِّ ــاُت إلــى الترب َّتــي يحتاُجهــا النَّب ــِة ال التَّســميُد: إضافــةُ العناصــِر الغذائيَّ
ــِة. ــِع قدرِتهــا اإلنتاجيَّ للمزروعــاِت، ورف

جنــُي الثِّمــاِر باألســاليِب الحديثــِة يحافــُظ علــى ســالمِة األشــجاِر وجــودِة الثِّمــاِر وتوفيــِر الوقــِت 	 
والجهــِد.

ِّــُر بيئــةً مَْحِميَّــةً وأجــواءً اصطناعيَّــةً تحقُِّق الظُّــروَف المالِئمــةَ للنَّباتاِت 	  : حيِّــٌز يوف البيــُت البالســتيكيُّ
المزروعــِة فيــِه؛ للحصــوِل علــى المنتجــاِت فــي غيِر موســِمها.

هل تعلم

َل َمْن �سرَح طريقَة الرَّيِّ بالتَّنقيِط، ويعوُد له الف�سُل في  َّا بِن العوَّاِم اأوَّ يَُعدُّ العالُم يحيى بُن زكري

تاأ�سي�سِ علِم الفالحِة والزِّراعِة.

 أُالحِظُ:

ــَك 	  ــٍة وذل ــن دوِن ترب ــاً م ــةَ أحيان راع نســتطيُع الزِّ
بزراعــِة النَّبــاِت ضمــَن أحــواٍض وتغذيِتــِه بســائٍل 

ــاِت. َّــةَ للنَّب روري يحــوي العناصــَر الضَّ

راعِة.. 1 أقترُح اسماً لهذِه الطَّريقِة في الزِّ

راعِة.. 2 َُّع أهمِّيَّةَ هذِه الطَّريقِة في الزِّ أتوق
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 َأستنِتُج:

ــاً 	  ي ــائالً مُغذِّ ــي أحــواٍض تحــوي س ــاِت ف ــةُ النَّبات ــٍة(: زراع ــن دوِن وجــوِد ترب ــةُ )م ــةُ المائيَّ راع الزِّ
ــاِت  ــَن اآلف ــِل م ــى المحاصي ــِة عل ــي المحافظ ــا ف ــُن أهمِّيَّتُه ــاِت(، تكم ــةُ للنَّب َّ ــُر الضروري )العناص

ــِة. ــِد العامل ــاِه والي ــِر المي ــكاِن وتوفِي ــي أيِّ م ــا ف ــِة زراعِته ــِة وإمكانيَّ راعيَّ الزِّ

 أتفّكُر:

ُح ذلَك.	  . أوضِّ لألساليِب الحديثِة في العنايِة بالمزروعاِت دوٌر مهمٌّ في االقتصاِد الوطنيِّ

مُت:  تعلَّ

يُّ بالتَّنقيِط – التَّسميُد - جنُي 	  مَن األساليِب الحديثِة للعنايِة بالمزروعاِت: الرَّ
راعةُ المائيَّةُ. راعةُ ضمَن البيوِت البالستيكيَِّة – الزِّ الثِّماِر باألساليِب الحديثِة – الزِّ

راعِة أهمِّيَّةٌ كبيرةٌ في: زيادِة اإلنتاِج – جودِة المحاصيِل 	  لألساليِب الحديثِة في الزِّ
– توفيِر المياِه والوقِت والجهِد.

 أبحُث أكثر:

 	 ، يِّ راعــةُ واســتخدامُ أجهــزِة التَّحكُّــمِ فــي الــرَّ راعــةُ المقلوبــةُ، الزِّ راعــِة )الزِّ مــَن الطرائــِق الحديثــِة للزِّ
راعــةُ بتغطيــِة التُّربــِة بالقــشِّ ..... إلــخ( أبحــُث بمســاعدِة أحــِد أفــراِد أســرتي فــي مصــادِر التَّعلُّــمِ  الزِّ
المختِلفــِة عــن إحــدى هــذِه الطَّرائــِق، ثــمَّ أكتــُب مقــاالً عنهــا ألعرَضــُه فــي مجلَّــِة الحائــِط مُرفَقــاً 

وِر. بالصُّ
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أختبُر َمعلوماتي
حيحِة، وكلمةَ )غلط( في نهايِة العبارِة  اًل:  أضُع كلمةَ )صح( في نهايِة العبارِة الصَّ أوَّ

حها. المغلوِط فيها، وأصحِّ

للتَّسميِد أهمِّيَّةٌ كبيرةٌ في زيادِة القدرِة اإلنتاجيَِّة للنَّباِت.  . 1

ُِّر كمِّيَّاٍت كبيرًة من المياِه.  . 2 قايةُ بطريقِة الغَْمِر توف السِّ

تُساعُد البيوُت البالستيكيَّةُ على حمايِة النَّباتاِت مَن الظُّروِف البيئيَِّة القاسيِة.  . 3

راعةُ المائيَّةُ من أساليِب العنايِة القديمِة بالمزروعاِت.  . 4 تَُعدُّ الزِّ

ثانيًا: أكتُب المصطلَح العلمَيّ المناِسَب في نهايِة كٍل مَن العباراِت اآلتيِة:

بِة          (...................). ١. إضافُة العناِرص الغذائيَِّة التي يحتاُجها النَّباُت إىل الرتُّ

٤. من طرائِق الرَّيِّ الحديثِة، تتمُّ فيها سقايُة النَّباتاِت عَرب شبكٍة مَن األنابيِب       (...................).

٢. زراعُة األرِض دوَن وجوِد تُربٍة                          (...................).

ُق الظروَف املالِ¢َة للنَّباتاِت املزروعِة فيِه              (...................). ٣. حيٌِّز يوفُِّر بيئًة َمْحِميًَّة تحقِّ
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ثالثًا: أُعطي تفسيراً علميّاً لكلٍّ ممَّا يأتي:
راعِة داخَل البيوِت البالستيكيَِّة.. 1 أهمِّيَّةُ الزِّ

قايِة.. 2 يِّ بالتَّنقيِط في السِّ أهمِّيَّةُ استخدامِ طريقِة الرَّ

َِّة العربيَِّة  رابعًا:  أقترُح أساليَب للعنايِة بمحصوِل القمِح وزيادِة إنتاجِه في بلِدنا الجمهوري
َِّة. وري السُّ
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أقرأُ البطاقاِت اآلتيةَ، وأُجيُب عن ُكلٍّ منها
جرِة، ثُمَّ ضمنَ رقمِ تُفَّاحَتها المُناِسبِة في الشَّ
اللَ وفقَ ما يُناِسبها من اإلجاباِت: أمألُ الِسّ

من خالِل عدِد التُّفَّاحاِت الموجودِة في ُكلِّ
ٍَّة، أستطيُع تقييَم دراستي لوحدِة النَّباِت سَل

كاآلتي: (مقبول، جِيّد، جِيّد جداً، أحتاُج
ًة أُخرى). لمراجعِة دروسِ الوحدِة مرَّ

6
9

5

1

2

4

3

8

7
10

دُ طرائقَ التَّكاثِر الَّالجنسّي عند أُعِدّ
النَّباِت مع مثاٍل لكلٍّ منها.

ماالفرُق بين التَّكاثِر الجنسِيّ والتَّكاثِر
الَّالجنسِيّ من حيُث النَّباُت النَّاتُج؟

أُعطي فائدًة واحدًة لكلٍّ من: البيِت
راعِة المائيَِّة. البالستيكّي والِزّ

ماذا لو طعَّمنا شجرةَ اللَّوِز على
شجرِة اللَّيموِن؟

أقترُح أُسلوبيِن لتطويِر القدرِة
اإلنتاجيَِّة للنَّباِت.

دُ ُخطواِت التَّرقيِد في إكثاِر  أُعِدّ
النَّباتاِت.

فرعٌ من نباتات يحوي برعماً
أو أكثر فمن أنا؟

ًَّة واحدًة الستخدامِ طريقِة أُعطي أهِمّي
ِيّ بالتَّنقيِط. الرَّ

أُرِتُّب مَراحلَ اإللقاحِ في النَّباتاِت
َِّة للحصوِل على ثمار. البذري

أُقارنُ بين األساليِب الحديثِة واألساليِب
القديمِة للعنايِة بالنَّباِت من حيث الوقت.

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

لم أجبإجاباتي جزئيةإجاباتي كاملة
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أقرأُ البطاقاِت اآلتيةَ، وأُجيُب عن ُكلٍّ منها
جرِة، ثُمَّ ضمنَ رقمِ تُفَّاحَتها المُناِسبِة في الشَّ
اللَ وفقَ ما يُناِسبها من اإلجاباِت: أمألُ الِسّ

من خالِل عدِد التُّفَّاحاِت الموجودِة في ُكلِّ
ٍَّة، أستطيُع تقييَم دراستي لوحدِة النَّباِت سَل

كاآلتي: (مقبول، جِيّد، جِيّد جداً، أحتاُج
ًة أُخرى). لمراجعِة دروسِ الوحدِة مرَّ

6
9

5

1

2

4

3

8

7
10

دُ طرائقَ التَّكاثِر الَّالجنسّي عند أُعِدّ
النَّباِت مع مثاٍل لكلٍّ منها.

ماالفرُق بين التَّكاثِر الجنسِيّ والتَّكاثِر
الَّالجنسِيّ من حيُث النَّباُت النَّاتُج؟

أُعطي فائدًة واحدًة لكلٍّ من: البيِت
راعِة المائيَِّة. البالستيكّي والِزّ

ماذا لو طعَّمنا شجرةَ اللَّوِز على
شجرِة اللَّيموِن؟

أقترُح أُسلوبيِن لتطويِر القدرِة
اإلنتاجيَِّة للنَّباِت.

دُ ُخطواِت التَّرقيِد في إكثاِر  أُعِدّ
النَّباتاِت.

فرعٌ من نباتات يحوي برعماً
أو أكثر فمن أنا؟

ًَّة واحدًة الستخدامِ طريقِة أُعطي أهِمّي
ِيّ بالتَّنقيِط. الرَّ

أُرِتُّب مَراحلَ اإللقاحِ في النَّباتاِت
َِّة للحصوِل على ثمار. البذري

أُقارنُ بين األساليِب الحديثِة واألساليِب
القديمِة للعنايِة بالنَّباِت من حيث الوقت.
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لم أجبإجاباتي جزئيةإجاباتي كاملة
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة33

عُنواُن المشروِع:	 

رحلٌة علميٌَّة اإلى الحديقِة.

مُستلزماُت المشروِع:	 

َرٌط - �سريٌط - اأداُة حفٍر - كرتوٌن - اأقالٌم. ِم�سْ

طريقةُ التَّنفيِذ:	 
ُع المهامُ كاآلتي: ُع إلى مجموعاٍت، وتتوزَّ نتوزَّ

تنفيُذ عمليَِّة إكثاِر العنِب بالتَّعقيِل.-  

تنفيُذ عمليَِّة إكثاِر الفريِز بالتَّرقيِد.-  

تنفيُذ عمليَِّة التَّطعيمِ للَّيموِن.-  

تدويُن المعلوماِت عن هذِه النَّباتاِت، ثمَّ عرُضها في مجلَِّة الحائِط.-  

تقويُم الَمشروِع:	 

1
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة33

عُنواُن المشروِع:	 

ت�سميُم �سوٍق زراعٍيّ.

مُستلزماُت المشروِع:	 

خ�سٌب - فلِّيٌن - لوا�سُق - ورٌق - ُمنتجاٌت زراعيٌَّة - ُمخلَّفاٌت منزليٌَّة ...

طريقةُ التَّنفيِذ:	 

اِت البيِع ومستلزماتِه.-   تجهيُز المعرِض من ِمنصَّ

اِت البيِع.-   ِة بمنصَّ تجهيُز المنتجاِت الزراعيَِّة الخاصَّ

راعيَِّة.-   تسعيُر المنتجاِت الزِّ

  -. راعيِّ وِق الزِّ عايةُ للسُّ عواِت، والدِّ تجهيُز الدَّ

تقويُم الَمشروِع:	 

2
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الوحدة الّرابعة

4
لنتعّلم:

التَّكاثُُر لدى اإلنساِن:
أَتَعرَُّف َمفهوَم التَّكاثِر.	 

 	
. أَتَعرَُّف أَقساَم ِجَهاَزيِّ التَّكاثُِر الذَّكريِّ واألُنثويِّ

 	
أَستنتُج َوظاِئَف كُلِّ ِقسٍم من أَقساِم ِجَهاَزيِّ التَّكاثُِر 

. الذَّكريِّ واألُنثَويِّ

ُة وتنظيُم األُسرِة: حَّ الصِّ
 	

أَتَعرَُّف بعَض األَمراِض الَّتي قَد تُصيُب ِجهاَز التَّكاثُِر.

 	
أَستنتُج بعَض فواِئِد تَنظيِم األُسرَِة.

الَحمُل والوالدُة:
 	

أَتَعرَُّف َمفهوَمي الَحمِل والِوالَدِة.

 	
. أَستنتُج فَوائَِد اإِلرضاِع الطَّبيعيِّ

التَّكاثُُر لَدى الفقاريَّاُت:
 	

أَتَعرَُّف أَجهزََة التَّكاثُِر الذَّكريَِّة واألُنثويَِّة لدى بعض الَفقاريَّاِت.

 	
أُقاِرُن بيَن أَجهزَِة التَّكاثُِر لدى بعض الَفقاريَّاِت.
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 ينبُض قلُب الَجنيِن بانتظاٍم حوالي ١٦٠ مرًَّة في 

قيقِة الواحدِة بحلوِل األسبوِع الثَّامِن من ُعمرِِه. الدَّ

معلومة:
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 أتفّكُر:

ــي 	  ــا ومجموعت ــُش أن ــمَّ أتناق ــِة ث ــوِر اآلتي ــي الصُّ ــَر ف ــُم النَّظ أنع
ــي: ــا يل ــَب عمَّ لنجي

يادَة.	  ُر هذِه الزِّ عددُ سكَّاِن األرِض يتزايُد كَلّ ثانيٍة .أفسِّ

• التَّكاثُُر. 
•  . جهازُ•التّكاثُِر•األنثويِّ
•  •. كريِّ جهازُ•التَّكاثُِر•الذَّ

كلماٌتٌ مفتاحّية

كاُثُر لدى اإلنساِن1  التَّ
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 نشاٌط:
َّةَ التي أدَّْت إلى زيادِة عدِد األفراِد.. 1 أستخرُج من الُمخطَِّط اآلتي العمليَّةَ الحيوي

بعُض العمليَّاِت الحيويَِّة

النُّموُّالتَّكاثُر

الحركةُ واالنتقاُل

التَّنفُُّس اإلطراُح

التَّغذيُة

أتعاوُن أنا وزميلي في مجموعتي، وأضُع مفهومَ التَّكاثُِر.. 2

 َأستنِتُج:

َّةٌ تُساعُد على زيادِة عدِد األفراِد وحمايِتهم من االنقراِض.	  التَّكاثُُر هو عمليَّةٌ حيوي
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 ُأالِحُظ:

وَر اآلتية،َ وأتعاوُن أنا وزميلي في مجموعتي على اإلجابِة عمَّا يأتي:	  أتأمَُّل الصُّ

الرحم
المثانةالقناتان النَّاقلتاِن للبيوضِ

البروستات

القناة الناقلة للنطاف
الخصية

جهاز التكاثر الذكريجهاز التكاثر األنثوي

المبيضالمبيض

المهبل

اإلحليل

1 . . أسمِّي أقسامَ جهاِز التَّكاثُِر األنثويِّ

أصُل كلَّ قسمٍ من أقسامِ جهاِز التَّكاثُِر األنثويِّ بوظيفِتِه:. 2

جهاز التكاثر األنثوي

المبيض

الرحم
القناتاِن النَّاقلتاِن للبيوضِ 

المبيض

المهبل
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الوظيفةُالقسُم

ينتُج البيوَض.	 الِمْهبَُل

ِحُم يساعُد على خروِج الجنيِن في أثناِء الوالدِة.	 الرَّ

ُِّر لُه الغذاءَ واألكسجيَن.	 القناةُ النَّاقلةُ للبيوِض جوٌف عضليٌّ يستقرُّ فيِه الجنيُن، ويوف

ِحمِ.	 الَمِبيُض تنقُل البيوَض من المبيِض إلى الرَّ

 َأستنِتُج:

حمِ والمْهبَِل.	  ُن جهاُز التَّكاثُِر األنثويِّ من: المبيضيِن والقناتِين الناقلتِين للبيوض والرَّ يتكوَّ

 نشاٌط:

سمِ اآلتي، وأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:	  أُنِعُم النَّظَر في الرَّ

البروستات

القناتان الناقلتان للنطاف

الخصيتان

جهاز التكاثر الذكري

اإلحليل

. كرِيّ - أنسُب كلَّ بطاقٍة من البطاقاِت اآلتيِة إلى كلِّ قسمٍ من أقسامِ جهاِز التَّكاثُِر الذَّ

1. إنتاُج النِّطاِف

2. إفرازُ سائلٍ يغّذي ويُسهُِّل حركةَ النِّطاِف

3. تلتقي فيِه الطُّرُق البوليَّةُ والتَّناسليَّةُ 

4. نقُل النِّطاِف  إلى اإلحليلِ
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 َأستنِتُج:

ــِة 	  ــدِد الُملَحق ــِن للنِّطــاِف والغُ ــِن النَّاقلتي ــِن والَقناتي ــن الِخصيتي كــريِّ م ــِر الذَّ ُ ــاُز التَّكاث ُن ِجه يتكــوَّ
ــِل. ــتات(، واإلحلي ــا البروس )منه

مُت:  تعلَّ

ِع الواحِد وحمايتَُه من االنقراِض.	  يادَة العدديَّةَ ألفراِد النوَّ التَّكاثُُر عمليَّةٌ حيويّةٌ تؤمُِّن الزِّ

كريِّ مْن الِخصيتيِن والَقناتيِن النَّاقلتيِن للنِّطاِف واإلحليِل 	  ُن ِجهاُز التَّكاثِر الذَّ يتَكوَّ
. كريِّ والغُدِد الملحقِة بِجهاِز التَّكاثُر ِالذَّ

حمِ 	  ُن ِجهاُز التَّكاثُِر األنثويِّ من المبيضيِن والقناتَين النَّاقلتَين للبيوِض والرَّ يتكَوّ
والِمْهبَِل.

 أبحُث أكثر:

ــِد عــدِد 	  ــلبيَِّة لتزاي ــاِر السَّ ــِة عــَن اآلث ــمِ المختِلف ــي مصــادِر التَّعلُّ ــرتي ف ــراِد أُس ــَع أحــِد أف أبحــُث م
ــِة. ســكَّاِن الكــرِة األرضيَّ
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أختبُر َمعلوماتي
حيحةَ لكلٍّ مَن العباراِت اآلتيِة: اًل: أختاُر اإلجابةَ الصَّ أوَّ

كريِّ لدى اإلنساِن:. 1 من أقسامِ ِجهاِز التَّكاثُِر الذَّ

حُم.أ.  الَمبيُض.د. القناةُ النَّاقلةُ للبيوِض.ج. الِخصيَةُ.ب. الرَّ

وظيفةُ الَمبيِض في ِجهاِز التَّكاثُِر األنثويِّ إنتاُج:. 2

يِة.ج. البيوِض.ب. الِنّطاِف.أ.  وائِل المغذِّ الطَّاقِة.د. السَّ

ثانيًا: أُكمُل الَجدوَل اآلتي بالكلماِت المناسبِة:

الوظيفةُالعضُو

الِخصيةُ	 

استقراُر الجنيِن بداخِلِه وتأميُن الغذاِء واألكسجين لُه.

القناةُ النَّاقلةُ للنِّطاِف.	 
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 ُأالِحُظ:

وَر اآلتيةَ، وأستنتُج مفهومَ اإللقاِح:	  أتأمَُّل الصُّ

 َأستنِتُج:

اإللقــاُح هــو التقــاءُ نطفــٍة مــن األِب مــَع الخليَّــِة البيضيَّــِة مــن األمِّ لتَشــكيِل البيضــِة الملقَّحــِة الّتــي 	 
ُر لتعطــَي جنينــاً. تتطــوَّ

• إلقاٌح. 
• حمٌل. 
• والدةٌ. 
• رضاعةٌ.• 

كلماٌتٌ مفتاحّية

الَحمُل والوالدُة 2
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 ُأالِحُظ:

وَر اآلتيةَ، ثمَّ أتعاوُن أنا ومجموعتي على تنفيِذ ما يأتي:	  أتأمَُّل الصُّ

ِر الجنيِن في رحمِ أمِِّه.. 1 ترتيُب مراحِل تطوُّ

اقتراُح تعريٍف لظاهرِة الحمِل.. 2

 َأستنِتُج:

واِج، نتيجــةَ اإللقــاِح، يســتقرُّ فيهــا الجنيــُن داخــَل 	  الحمــُل ظاهــرةٌ تحــُدُث عنــَد المــرأِة بعــَد الــزَّ
َة تســعِة أشــهٍر تقريبــاً حتَّــى الــوالدِة. حــمِ مــدَّ الرَّ
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 نشاٌط:

وِر اآلتيةَ، ثُمَّ أُجيُب عمَّا يلي:	  أتأمَُّل الصُّ

لبيَِّة . 1 أتناقُش أنا وزمالئي في مجموعتي، وأستنتُج بعَض األفعاِل اإليجابيَِّة واألفعاِل السَّ
لُها في دفتري. ابقِة لألُمِّ الحامِل، وأسجِّ وِر السَّ حِة بالصُّ الموضَّ

ِّباعُها.. 2 أضُع قائمةً بأفعاٍل إيجابيٍَّة على األمِّ الحامِل ات

 أتفّكُر:

ِة للتَّدخيِن على األمِّ الحامِل وجنيِنها، وأذكُرها.	  ارَّ ُر في اآلثاِر الضَّ أفكِّ
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 نشاٌط:

ؤاِل اآلتي: 	   أقرأُ الحواَر اآلتي، ثمَّ أجيُب عن السُّ
داَر حواٌر بيَن سلمى وأِمّها الُمرضِع.

ناعــِيّ مــن حيــُث )الوقايــةُ مــن األمــراِض 	  أقــارُن بأســلوبي بيــَن حليــِب األمِّ الطَّبيعــيِّ والحليــِب الِصّ
َّــةُ(. وســهولةُ التَّحضيــِر والُكلفــةُ المادي

 َأستنِتُج:

الِرّضاعــةُ الطَّبيعيَّــةُ عمليـَّـةٌ مُهمَّــةٌ لــكلٍّ مــَن الِطّفــِل واألمِّ، أمَـّـا الِرّضاعــةُ االصطناعيَّــةُ فلهــا العديــُد 	 
مــَن المســاوئ.ِ
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 نشاٌط:

ــي 	  ــي منطقت ــِة ف ّ حيَ ــِز الصِّ ــى أحــِد المراك ــةً إل ّ ــارًة علميَ ــي مدرســتي زي ــومِ ف ســةُ العل ــْت مُدرِّ نظَّم
مِ. ــَدّ ــراضِ ال ــى قســمِ أم ــُب الُمشــِرُف عل ــتقباِلنا الطّبي ــي اس مِ وكاَن ف ــَدّ ــراضِ ال ــِض أم ِف بع ــرُّ لتع

مِ لُه.	  م،ِ وعندها سألُْت عن سبِب نقِل الدَّ أثار َانتباهي طفٌل يُجري لُه الطَّبيُب عمليَّةَ نقِل الَدّ

 قاَل الطَّبيُب: إنَّ هذا الطِّفَل مُصاٌب بمرٍض وراثيٍّ يُسمى التَّالسيميا. 	 
مَ لنا الطَّبيُب بطاقةً تُجيُب عن كلِّ أســئلِتنا.  وعنَد ســؤاِلنا عن هذا المرِض وأهمِّ أســباِبِه وأعراِضِه قدَّ
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 َأستنِتُج:

مِ الحمراِء، 	  مــرُض التاّلســيميا هــو عجــٌز بشــكٍل كلِّــيٍّ أو جزئــيٍّ فــي الجســمِ عن إنتــاِج كريـَّـاِت الــَدّ
وهــَو مــرٌض ســببُُه وراثــيٌّ تــزدادُ نســبتُُه نتيجــةَ زواِج األقــارِب، وتظهــُر أعــراُض هــذا المــرِض فــي 
هاٌت فــي العظــام،ِ وتأخُّــٌر فــي النُّمــوِّ والتَّعــُب  ِل ِســتِّة أشــهٍر مــن عُمــِر الِطّفــِل فتظهــُر عليــِه تشــُوّ أوَّ

المفــرُط، وشــحوُب الوجِه.

 نشاٌط:
واِج.. 1 أبيُِّن أهمِّيَّةَ إجراِء الُفحوصاِت الطِّبِّيَِّة قبَل الزَّ

ُف بعَض األمراِض النَّاتجِة عن زواِج األقارِب.. 2 أتعرَّ

مُت:  تعلَّ

اإللقاُح هو التقاءُ نُطفٍة مَن األِب مَع الخليَِّة البيضيَِّة من األمِّ لتشكيِل البيضِة الملَقّحِة 	 
ُر لتُعطي جنيناً. الّتي تتطوَّ

واِج، نتيجةَ اإللقاِح، يستقرُّ الجنيُن داخَل 	  الحمُل ظاهرةٌ تَحدُث عنَد المرأِة بعَد الزَّ
َة تسعِة أشهٍر تقريباً يستمرُّ فيها الجنيُن بالنمو حتى الوالدِة. حمِ مدَّ الرَّ

الّرضاعةُ الطَّبيعيَّةُ عمليّةٌ مفيدةٌ لكلٍّ من األمِّ والِطّفِل.	 

 أبحُث أكثر:

ضاعــِة الطَّبيعيَّــِة وعــن أكبــِر عــَدٍد مُمِكــٍن مــن 	  أبحــُث مــَع أحــِد أفــراِد أســرتي عــن إيجابيَّــاِت الرِّ
ســلبيَّاِت الِرّضاعــِة االصطناعيَّــِة، وأكتبُهــا فــي بطاقــٍة أقرُؤوهــا علــى زمالئــي، وأضُعهــا فــي مجلَّــِة 

الحائــط.
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أختبُر َمعلوماتي
اًل:  أَضُع إشارَة صح )✓( في ِنهايِة الِعبارِة الّصحيحِة، وإَشارَة غلط )✗( في ِنهايِة الِعبارِة  أوَّ

حيَحِة: غَيِر الصَّ

ُر النُّطفةُ إلى جنيٍن.  . 1 تتطَوّ

ُض لألشعَِّة ضارٌّ بالجنيِن.  . 2 عاعيُّ والتَّعُرّ التَّصويُر الشُّ

ناعيُّ يُعطي الطّفَل المناعةَ الاّلزمةَ ضدَّ بعِض األمراِض.  . 3 الحليُب الصِّ

ِة األمِّ الحامِل.  . 4 ُِّر في صحَّ اِل ال يؤث االستخدامُ الُمفِرُط للجَوّ

5 .  . مرُض التاّلسيميا مرٌض غيُر وراثٍيّ

ثانيًا: أُكمُل الُمخطََّط اآلتي بما يُناِسبُُه:

تنقسُم وتنمو

نطفٌة

حٌة بيضٌة ُملقَّ
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ِل من كلِّ عامٍ اليومَ العالميَّ	  ُل من شهِر كانوَن األوَّ  يَُعدُّ اليومُ األوَّ
ــِذِه المناســبِة  ــبِة(، وبه ــدِز )نقــُص المناعــِة الُمكتَس لمــرِض اإلي
ــا عــن مــرِض  ِث مَعن ــا بالتَّحــدُّ ــةُ العلــومِ فــي صفِّن َس ــْت مُدرِّ قامَ

ــدز. اإلي

،ِ ُ ّ ٌ ُ ٍّ ٍ ِ ُ ِ ُ َّ ِ
ِ ِ َ َّ ِ ّ ِ ِّ َ ٍ ُ

ُ ُ َ

• •اإليدزُ•)نقُص•المناعِة• 
المُكتَسبِة(

• تنظيُم•األسرِة.• 

كلماٌتٌ مفتاحّية

ُة وتنظيُم اأُلسرِة حَّ الصِّ 3
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 نشاٌط:
أالِحُظ الُمخطََّط اآلتي، وأقومُ أنا وزميِلي ِبشطِب الِبطاقاِت الّتي ال تعِبُّر عن طرائِق انتقاِل . 1

مرِض اإليدِز بيَن األفراِد فيما يأتي:

ال ينتقُل
مرُض

اإليدِز عبَر:

مِ نقلِ الدَّ

المُصافَحِة
الطَّعامِ

المَسابِح
التَّنفُّسِ

الحشراِتجهاِز التَّكاثِر

أتعاوُن أنا ومجموعتي على استنتاِج طرائِق الوقايِة مْن مرِض اإليدِز مُستفيديَن من طرائِق . 2
لُها في الِبطاقِة اآلتيِة: ابقِة، ونُسجِّ انتقاِل المرِض السَّ

ــا 	  ــُب جهاَزن ــي تُصي ــراِض الّت ــن األم ــَد م ــاَك العدي ــأنَّ هن ــْت ب هَ ــا، ونوَّ ــى عمِلن ــةُ عل ــِت الُمعلِّم أثنَ
ــخصيَِّة. ــِة الشَّ ــِة بالنَّظاف ــرورَة العناي ــَدْت ض ، وأكَّ ــريَّ التَّكاثُ

121



 َأستنِتُج:

ــليمِ مــَع 	  مِ السَّ ينتقــُل مــرُض اإليــدِز عــن طريــِق: جهــاِز التَّكاثـُـِر، وكلِّ مــا يــؤدِّي إلــى اختــالِط الــدَّ
دمِ المريــِض.

من طرائِق الوقايِة:-  
عدمُ استخدامِ أغراِض اآلخريَن.. 1

مِ قبَل نقِلِه.. 2 فحُص الدَّ

التحلّي بالقيمِ األخالقيَِّة.. 3

 أتفّكُر:

مَاذا لو كانَْت األُسُر جميُعها في المجتمِع كثيرَة األوالِد، وأعماُرهم مُتقاِربةٌ.	 
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أتناقُش أنا وزمالئي في أثِر ذَلك على كلٍّ مَن:. 1

األسرِةالطِّفلِ

المجتَمِع

أكتُب قائمةً مع زمالئي حوَل فوائِد تنظيمِ األُسرِة.. 2

مُت:  تعلَّ

ة.	  ِة جهاِز التَّكاثُِر بطَرائَق عدَّ نحافُظ على ِصحَّ

يمكُن تنظيُم األسرِة من خالِل تحديِد األِب واألمِّ لعِدِد األطفاِل الّذين يرغبوَن في 	 
إنجاِبهم والمباعَدِة بيَن الوالداِت.

َّةٌ واجتماعيَّةٌ على الطِّفِل واألسرِة 	  يَّةٌ واقتصادي تنظيُم األسرِة لَه فوائُد عّدةٌ؛ صحِّ
والمجتَمِع.
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 أبحُث أكثر:

ولــِة فــي تنظيــمِ األُســرِة، وأكتــُب ذلــك َفــي بطاقــاٍت 	  أبحــُث مــَع أحــِد أفــراِد أُســرتي فــي دوِر الدَّ
أضُعهــا فــي مجلَّــِة الحائــِط فــي مدرســتي.

أختبُر َمعلوماتي
حيحِة، وإَشارَة غلط )✗( في ِنهايِة الِعبارِة  اًل:  أَضُع إشارَة صح )✓( في ِنهايِة الِعبارِة الصَّ أوَّ

حيَحِة: غَيِر الصَّ

1 .  . مرُض اإليدِز )نقُص المناعِة المكتَسبِة( هو مرٌض وراثيٌّ

ينتقُل مرُض اإليدز من األمِّ الحامِل إلى جنيِنها.  . 2

كثرةُ عدِد األوالِد في األسرِة الواحدِة يُسبُِّب إرهاَق الوالديِن.  . 3

َِّة لتنظيمِ األسرِة بالنسبِة للمجتمِع. ثانيًا: أذكُر بعَض الفوائِد االقتصادي

124



ثالثًا: أكمُل خارطةَ المفاهيمِ اآلتيةَ بالَكلماِت المناسبِة.

فوائد تنظيم ا�سرة لدى

ُل بـ : يتمثَّ

ُل بـ : يتمثَّ
ُل بـ : يتمثَّ

التقليل من معدالت 
وفيات ا�طفال الرضع.

التقليل من مخاطر الحمل 
الناتجة عن تقارب الوالدات.

تخفيف العبء
والمسؤولية عن ا�ب.

......................... .........................

.........................

ا�ب الطفل

ا�م
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تتَكاثَُر بعُض الفقاريَّاِت بالوالدِة وبعُضها يتكاثَُر بالبيوِض.	 

• أجهزةُ•التَّكاثُِر.• 

كلماٌتٌ مفتاحّية

كاُثُر لَدى الفقاريَّاِت التَّ 4
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 ُأالِحُظ:

وَر اآلتية،َ ثمَّ أتعاوُن أنا ومجموعتي في اإلجابِة على األسئلِة التَّاليِة:	  أالِحُظ الصُّ
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نمألُ الجداوَل اآلتيةَ بأقسامِ ِجهاِز التَّكاثُِر لَدى الفقاريَّاِت.. 1

أقسامُ جهاِز
التَّكاثُِر األنثويِّ

أقسامُ جهاِز
كريِّ التَّكاثُِر الذَّ

أقسامُ جهاِز
التَّكاثُِر األنثويِّ

أقسامُ جهاِز
كريِّ التَّكاثُِر الذَّ

أقسامُ جهاِز
التَّكاثُِر األنثويِّ

أقسامُ جهاِز
كريِّ التَّكاثُِر الذَّ

أقسامُ جهاِز
التَّكاثُِر األنثويِّ

أقسامُ جهاِز
كريِّ التَّكاثُِر الذَّ

أقسامُ جهاِز
التَّكاثُِر األنثويِّ

أقسامُ جهاِز
كريِّ التَّكاثُِر الذَّ

فادِع.. 2 كريِّ لدى الضَّ نُقاِرُن بَيَن أقسام ِِجهازي التَّكاثُِر األنثَويِّ والذَّ

َّياِت واألسماِك.. 3 نُقاِرُن بَيَن ِجهازي التَّكاثُِر األنثَويِّ لدى كلٍّ من الثَّدي

كريِّ لدى كلٍّ من األسماِك واألبقاِر.. 4 نُقاِرُن بَيَن ِجهازي التَّكاثُِر الذَّ
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أختبُر َمعلوماتي
حيحِة، وإَشارَة غلط )✗( في ِنهايِة الِعبارِة  اًل:  أَضُع إشارَة صح )✓( في ِنهايِة الِعبارِة الصَّ أوَّ

حيَحِة: غَيِر الصَّ

تتكاثُر كلُّ األسماِك بالبيوِض.  . 1

واحِف.  . 2 حُم قسماً من أقسام ِجهاِز التَّكاثُِر األنثويِّ لدى الزَّ يُعدُّ الرَّ

َّياِت.  . 3 كريِّ لدى الثَّدي يُعدُّ اإلحليُل من أقسامِ جهاِز التَّكاثُِر الذَّ

تمتلُك أُنثى البرمائيَّاِت مَبيضاً واحداً أيسَر.  . 4

حيحةَ لكلِّ عبارٍة مّما يأتي: ثانيًا: أختاُر اإلجابةَ الصَّ
الِقسُم المشتَرُك بيَن جهازي التَّكاثُِر واإلطراِح لدى البرمائيَّاِت:. 1

ِمقَذرةٌ.د. مبيٌض.ج. خصيتاِن.ب. قناةٌ ناقلةٌ للبيوِض.أ. 

من أقسامِ جهاِز التَّكاثُِر األنثويِّ لدى الطُّيوِر:. 2

قناةٌ ناقلةٌ للنِّطاِف.ب. قناتاِن ناقلتاِن للبيوِض.أ. 

ِخصيتاِن.د. قناةٌ ناقلةٌ للبيوِض.ج. 
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ثالثًا: أُكمُل الُمخطََّط اآلتي بالَكلماِت المنَاسبِة:

أجهزةُ التَّكاثر لدى
الفقاريَّاِت

نُ جهازُ يتكوَّ
التَّكاثر األنثويِّ من

نُ جهازُ يتكوَّ
التَّكاثر الذكريِّ من

الفتحُة التَّناسليَُّة
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44
اًل: أكتُب المصطلَح العلميَّ المناسَب في نهايِة كلٍّ من العباراِت اآلتيِة: أوَّ

1 ..)..........( َّةٌ تُساعُد على زيادِة عَدِد األفراِد وحمايِتهم من االنقراضِ  عمليَّةٌ حيوي

2 ..)..........( التقاءُ نُطفٍة من األِب مَع الخليَِّة البيضيَِّة من األمِّ ضمَن القناِة النَّاقلِة للبيوضِ 

3 ..)..........( مرٌض يُسِبّبُُه فيروٌس يُصيُب الجهاَز المناعيَّ لدى اإلنسانِ 

ثانيًا: أُعطي تفسيراً علميَّاً لكلٍّ مّما يأتي:
ِة األمِّ.. 1 ضاعةُ الطَّبيعيَّةُ مفيدًة لصحَّ تَُعدُّ الرِّ

مِ وسوِء التَّغذيِة.. 2 من فوائِد تنظيمِ األسرِة، تخفيُض نسبِة إصابِة األمَّهاِت بفقِر الدَّ

حيحةَ لكلٍّ ممَّا يأتي: ثالثًا: أختاُر اإلجابةَ الصَّ
سلوٌك ينبغي على األمِّ الحامِل تجنُّبُُه:. 1

.ب. رياضةُ المشي.أ.  عاعيُّ التَّصويُر الشُّ

النَّومُ الكافي.د. تناوُل األغذيِة المتوازنِة.ج. 

ينتقُل مرُض اإليدِز )نقُص المناعِة الُمكتَسبِة( بوساطِة:. 2

ِث.أ.  مِ الُملوَّ المصافحةُ.ب. نقُل الدَّ

الَحشراُت.د. الُعطاُس.ج. 

ُح ما تحتَُه خطٌّ مَن العباراِت اآلتيِة: رابعًا: أُصحِّ
زمةَ ضدَّ األمراِض.. 1 ناعيُّ يُعطي الطِّفَل المناعةَ الالَّ الحليُب الصِّ

مِ البيضاِء.. 2 َّاِت الدَّ مرُض التَّالسيميا هو عجٌز كلِّيٌّ أو جزئيٌّ في الجسمِ عن إنتاِج ُكري

ينتقُل مرُض اإليدِز )نقُص المناعِة الُمكتَسبِة( عبَر الُمصافحِة.. 3
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ؤالَين 44 ، ثمَّ أجيُب عن السُّ كَل اآلتي الّذي يُمثُِّل ِجهاَز التَّكاثَُر األنثويِّ خامسًا:  أدرُس الشَّ
اآلتييَن:

جهاز التكاثر األنثوي

١

٢

٤

٣

حِة على الشكِل التَّسمياِت المناسبة.. 1 أستبدُل باألرقامِ الموضَّ

ما أنا:. 2

أنتُج البويضاِت.أ. 

يستقُر الجنيُن داخلي.ب. 
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة44

عُنواُن المشروِع:	 

ت�سميُم �سجرِة عائلتي.

مُستلزماُت المشروِع:	 

كرتوٌن اأو اأوراُق الرَّ�سِم واالأ�سغاِل وكلُّ ما يمكُن اأْن يفيَد م�سروِعي من اأ�سياَء تالفٍة في البيئِة.

طريقةُ التَّنفيِذ:	 

أنفُِّذ مشروعي بطريقٍة فنِّيٍَّة أختاُرهَا ِبدءاً من الَجدِّ وصوالً إلى األحفاِد.-  

تقويُم الَمشروِع:	 

1
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة44
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الوحدة الخامسة

٥
لنتعّلم:

غاٌز في الهواِء:
أَتَعرَُّف َدورََة الَكربوِن في الطَّبيعِة.	 

أَستنتُج تَأثيَر الَكربوِن على األَحياِء.	 

دورُة اآلزوِت )النِّتروجين(:
 	

أَتَعرَُّف َدورَة اآلَزوِت )النِّتروِجين( في الطَّبيعِة.

 	
أَستنتُج تَأثيَر اآلَزوِت )النِّتروِجين( على األَحياِء.
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غاُز اآلزوِت )النِّيتروجين(:

َي  يِه: ماَء النَّاِر، كما ُسمِّ كان جابُر بُن حيَّان يُسمِّ

ا اسمُه  بالغاِز الخامِل، أو المادَِّة الُمطِفئِة للَّهِب، أمَّ

الحاليُّ فقد أَطلَقُه عليِه العالُِم أنطوان شابتال.

معلومة:
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 ُأالِحُظ:

ــى 	  ــي عل ــا وزميل ــاوُن أن ــِة، وأتع ــوِر اآلتي ــي الصُّ ــَر ف ــُم النَّظ أُنع
اإلجابــِة عــن األســئلِة التَّاليــِة.

ابقِة؟. 1 وِر الثَّالِث السَّ ما الغاُز الُمشتَرُك بيَن الصُّ

تُرى من أيَن يأتي، وماذا تعرُف عنُه؟. 2

• الكربونُ. 
• الغرافيُت. 
• موادُّ•عضويَّةٌ.• 

كلماٌتٌ مفتاحّية

غاٌز في الهواِء1
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 ُأالِحُظ:

ــن 	  ــوِن م ــاِل الَكرب ــةَ ِانتق ــي كيفيَّ ــع زميل ــاوِن م ــتنتُج بالتَّع ــةَ، وأس ــةَ اآلتي ــلةَ الغذائيَّ لس ــُظ السِّ أالح
ــى آخــَر. عنصــٍر إل

 َأستنِتُج:

وئــيِّ مُنِتجــةً المــوادَّ 	  تمتــصُّ النَّباتــاُت الخضــراءُ غــاَز ثنائــي أكســيِد الكربــوِن بعمليَّــِة التَّركيــِب الضَّ
َّــةَ الَّتــي تنتقــُل مــن كائــٍن إلــى آخــَر، ثــمَّ يعــودُ الكربــوُن إلــى الطَّبيعــِة علــى شــكِل غــاِز ثنائــي  العضوي

أكســيِد الكربــوِن عــن طريــِق التَّنفُّــِس.

هل تعلم

تكوُن ن�سبُة غاِز ثنائي اأك�سيِد الكربوِن في المناطِق اال�ستوائيَِّة اأعلى من غيِرها على �سطِح الكرِة 

االأر�سيَِّة.
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مُت:  تعلَّ

وراِت الكاملِة في الطَّبيعِة، وهَو من العناصِر األساسيِّة 	  تُعدُّ دورةُ الكربوِن من الدَّ
لإلنساِن والنَّباِت والحيواِن.

هناِلَك عمليَّاٌت مُنِتجةٌ لغاِز ثنائي أكسيِد الكربوِن وعمليَّاٌت مُستهِلكةٌ لُه، وهاتاِن 	 
العمليَّتاِن تُبقياِن نسبتَُه ثابتةً في الطَّبيعِة.

 أبحُث أكثر:

 	 ، أبحــُث مــَع أحــِد أفــراِد أســرتي فــي مصــادِر التَّعلُّــمِ الُمختَِلفــِة عــن مشــكلِة االحتبــاِس الحــراريِّ
وأخبــُر زمالئــي بهــا.

أختبُر َمعلوماتي
حيحةَ مّما بيَن القوسيِن فيما يأتي: أواًل: أختاُر اإلجاباِت الصَّ

مَن العمليَّاِت الُمنِتجِة لغاِز ثُنائي أُكسيِد الكربوِن:. 1

.ب. التَّنفُُّس.أ.  وئيُّ ذوباُن ملِح الطَّعامِ في المياِه.د. االحتراُق.ج. التَّركيُب الضَّ

2 .: من أسباِب ارتفاِع نسبِة غاِز ثنائي أكسيِد الكربوِن في الجوِّ

.أ.  كلُّ ما سبَق صحيٌح.د. المصانُع.ج. كثافةُ الغاباِت.ب. التَّركيُب الضوئيُّ

ثانيًا: أُعطي تَفسيراً علميّاً لكلٍّ ممَّا يأتي:
ينَُصُح بضرورِة المحافظِة على نسبِة غاِز ثُنائي أُكسيِد الكربوِن ثابتةً في الطَّبيعِة.. 1

أهمِّيَّةُ الكربوِن للكائناِت الحيَِّة.. 2
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ثالثًا: أستبعُد العبارَة المغلوَط فيها ممَّا يأتي:
وراِت الكاملِة في الطَّبيعِة.أ.  تُعدُّ دورةُ الكربوِن من الدَّ

ينتقُل الكربوُن من شكٍل آلخَر في الطَّبيعِة.ب. 

ُِّر تغيُُّر نسبِة الكربوِن في الطَّبيعِة في البيئِة.ج.  ال يؤث

يُعدُّ الكربوُن من العناصِر األساسيَِّة للكائناِت الحيِّة.د. 

َّتي أسهَمْت بارتفاِع درجاِت  دُ بعَض الممارساِت المغلوِط فيها لإلنساِن وال رابعًا:  أعدِّ
حرارِة الكرِة األرضيَِّة.

خامسًا: أرسُم دورَة الكربوِن في الطَّبيعِة.
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 أتفّكُر:

تراُجعــاً 	  المزارعيــَن  بعــُض  المجــاورِة الحــَظ  ــورِة  الصُّ فــي 
ـِة المحاصيــِل ونوعيَِّتهــا، وحاولــوا معرفــةَ  واضحــاً فــي كمِّيَـّ

ــةٌ  ــُه عالق ــوُن ل ــد يك ــَك ق ــأنَّ ذل ــيُّ ب راع ــدُس الزِّ ــم المهن ــَك، فأخبَرهُ ــِة وراءَ ذل ــباِب الكامن األس
 بنقِص عنصٍر مُهمٍّ في التُّربِة هَو اآلزوُت، 

ما رأيَك أن نبحَث في هذا االحتماِل، ونساعَد المزارعيَن في إيجاِد حلٍّ لمشكلِتِهم؟

• اآلزوُت. 
• الجراثيُم.• 

كلماٌتٌ مفتاحّية

تروجين( دورُة اآلزوِت )النِّ 2
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 نشاٌط:

 لدينا البياناُت اآلتيةُ: 	 
يُّ على:   يحتوي الغالُف الجوِّ

األكسجين %21، الكربون % 0.03، النِّتروجين %78، غازاٌت أخرى 0.97 والمطلوُب:
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األكسجين الكربون النّتروجين غازات أُخرى

؟. 1 يِّ أمثُِّل بيانيّاً باألعمدِة ِنَسَب العناصِر الموجودِة في الغالِف الجوِّ

؟. 2 يِّ َّتي تدخُل في تركيِب الغالِف الجوِّ َّذي نسبتُُه أكبُر من بيِن العناصِر ال ما العنصُر ال

 َأستنِتُج:

ُل نســبتُُه 	  ــكِّ َّــذي تُش ــا عنصــُر اآلزوِت ال ــن العناصــِر، منه ــُد م يِّ العدي ــي الغــالِف الجــوِّ يوجــُد ف
.78%
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 نشاٌط:

َّتــي يقــومُ بهــا اآلزوُت فــي الطَّبيعــِة باالســتعانِة 	  ورِة ال ُّــِع مســاِر الــدَّ أتعــاوُن أنــا وزمالئــَي علــى تتب
ــِة. ــورِة الُمرفَق بالصُّ

آزوت في الهواء

تحول النباتات
اآلزوت إلى بروتين

تأكل الحيوانات
النباتات

فضالت الحيوانات
حيوانات ميتة

موت النباتات

جراثيم

بواسطة جراثيم
التحلل

العُقَُد اآلزوتيَّةُ في
النَّباتاِت البقوليَِّة
تستخدمُ اآلزوَت

مباشرةَ

تهضم الحيوانات
البروتين النباتي

وتحّوله إلى ُمرّكبات
( تحوي اآلزوت).

 أستنتج:

يــدوُر عنصــُر اآلزوِت )النِّتروجيــن (بيــَن الجــوِّ والتُّربــِة والمــاِء وحيوانــاِت األرِض ونباتاِتهــا، 	 
ــُه النَّباتــاُت بواســطِة  حيــُث يتــمُّ تثبيتـُـُه بواســطِة جراثيــَم توجــُد فــي النَّباتــاِت البقوليَّــِة، وقــد تمتصُّ
ــاٍت  ــن حيوان ــةُ )م ــاُت الحيَّ ــوُت الكائن ــا تم ــاِت، وعنَدم ــاُت بالنَّبات ى الحيوان ــذَّ ــا، وتتغ جذوِره
َّــذي تعيــُدهُ مــرًة أخــرى إلــى الغــالِف  ونباتــاٍت( تتحلَّــُل بواســطِة جراثيــَم آزوتيَّــٍة، وتنتــُج اآلزوَت ال

. يِّ الجــوِّ
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هل تعلم
الجراثيُم كائناٌت حيٌَّة دقيقٌة قد تكوُن �سارًّة اأو مفيدًة.

 نشاٌط:
، أحاوُل بالتعاوِن مَع زميلي أن أربَط فيما . 1 لدينا الكلماُت اآلتيةُ، وهَي مكتوبةٌ بشكٍل عشوائيٍّ

بينَها، وأكتَب نّصاً أعبُِّر فيِه عن أهمِّيَِّة اآلزوِت بالنِّسبِة لإلنساِن؟

الجراثيُمالحيواناُتالنباتاُت

اإلنسانُ
غازُ اآلزوِت

المثبَِّت
بروتيناٌت
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ثْنا عنهم في بدايِة . 2 َّذيَن تحدَّ فِّ هم المزارعوَن ال أتخيَُّل نفسي مُهنِدساً زراعيّاً وزمالئي في الصِّ
رِس، وأقترُح عليهم مجموعةً من الحلوِل لمشكلِة نقِص كمِّيَِّة المحاصيِل ونوعيَِّتها. الدَّ

الحلوُل هي:

ورَة اآلتيةَ:	  أتأمَُّل أنا وزمالئي في المجموعِة الصُّ

َّتي تحتوي على  ى بالحشراِت ال نباُت آكِل الحشراِت يعيُش في تربٍة فقيرٍة باآلزوِت؛ لذلَك يتغذَّ
غالٍف غنيٍّ باآلزوِت.
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مُت:  تعلَّ

َِّة للنباِت والحيواِن واإلنساِن.	  روري يدخُل اآلزوُت في تركيِب البروتيناِت الضَّ

 أبحُث أكثر:

ــاً 	  ــا ارتباط ــُط ببعِضه ــوُن، واآلزوُت( ترتب ــِة )األكســجيُن، والكرب ــي الطَّبيع إنَّ دوراِت العناصــِر ف
ــا  ، واختاللُه ــيِّ ــواُزِن البيئ ــى التَّ ــِة عل ــي المحافظ وراِت تســهُم ف ــدَّ ــَن ال ــةُ بي ــذِه العالق ــاً، وه وثيق

ّــواُزِن. ــٍل فــي هــذا التَ ــى خل ــؤدِّي إل ي

لـْـُت إليــِه علــى زمالئــي، ثـُـمَّ أحتفــُظ 	  أبحــُث مــَع أحــِد أفــراِد أســرتي فــي ذلــَك، وأعــرُض مــا توصَّ
بــه فــي ملــفِّ إنجــازي.
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أختبُر َمعلوماتي
حيحةَ ممَّا يأتي: أواًل: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

1 .. يِّ ُل غاُز اآلزوِت ما نسبتُُه ................... من الهواِء الموجوِد في الغالِف الجوِّ يشكِّ

%78.د. %89.ج. %56.ب. %21.أ. 

إحدى هذِه العباراِت ليست ِمن مراحِل دورِة اآلزوِت:. 2

.أ.  يِّ تثبيتُُه من ِقبَِل جراثيمِ الُعَقِد اآلزوتيَِّة.ب. وجودُهُ في الغالِف الجوِّ

ِّحادُهُ مَع الكربوِن.ج.  تحلُُّل النَّباِت والحيواِن بوساطِة الجراثيمِ.د. ات

َح دورَة اآلزوِت في الطَّبيعِة: ثانيًا: أُكمُل الُمخطََّط اآلتي ألوضِّ

اآلزوت

الجراثيم

ينطلق إلى الهواءتثبته

تحوله
تنحل
بفضل

تتفكك بعد موتهاغذاء

النباتات

مخطٌَّط يوِضُّح دورةَ اآلزوِت في الطَّبيعِة
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ابِق )دورةُ الكربوِن( أقارُن بيَن كلٍّ من دورِة اآلزوِت  رِس السَّ ثالثًا:  باالعتماِد على الدَّ
بِه واالختالِف. ودورِة الكربوِن من حيُث أوجُه الشَّ

بِه أوجُه االختالِفأوجُه الشَّ

رابعًا: أذكُر ضرراً واحداً يمكُن أن يحدَث للبيئِة نتيجةَ تدخُِّل اإلنساِن في دورِة اآلزوِت.
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55
. داً وقَت البدِء بالحلِّ أوالً: أجيُب عن األسئلِة التاليِة ضمَن الجدوِل اآلتي مُحدِّ

اعِة وفَق وقِت البدِء بتنفيِذ الَمهمَِّة.	  أرسُم عقارَب السَّ

4
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7
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ث
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@

ل

ا

ك

ب
و

1
بيعِة. وراِت الكاملِة يف الطَّ ُيعدُّ من الدَّ

2
. يِّ ُل أكبَر نسبٍة بَني غازاِت الغالِف اجلوِّ ُيشكِّ

4
من عملّياِت استهالِك الكربوِن.

3
اِت إنتاِج الكربوِن. من عمليَّ

5
بيعِة. ُيعدُّ من أشكاِل الكربوِن يف الطَّ

6
ُتها تثبيُت اآلزوِت. باتاِت البقولّيِة وَمهمَّ توجُد يف النَّ

7
ابِق  كِل السَّ اهَرِة يف ُمنتصِف الشَّ ائِرِة الظَّ أرسُم داخَل الدَّ

ُل انتقاَل اآلزوِت لإلنساِن. شكًال ميثِّ
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اعِة وفَق وقِت انتهاِء تنفيِذ الَمهمَِّة.	 55 أَرسُم عقارَب السَّ

ــِة ........ مــن الوقــِت، وقــد أنجْزتُهــا بشــكٍل )جيِّــٍد جــّداً - جيِّــٍد - 	  اســتغرَق تنفيــذي للَمهمَّ
ًة ثانيــةً. ِّي)أحتــاُج / ال أحتــاُج( إلــى إعــادِة دراســِة الوحــدِة مــرَّ مقبــوٍل(، وأجــُد أن
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة55

عُنواُن المشروِع:	 

بيعِة )ماء - اآزوت - كربون(. ت�سميُم الدَّوراِت في الطَّ

مُستلزماُت المشروِع:	 

كرتوٌن - اأقالٌم - اأ�سكاٌل نباتيٌَّة وحيوانيٌَّة -قطٌن - األواٌن- وكلُّ ما يمكُن اأن يفيَد م�سروعي من اأ�سياَء تالفٍة من 

البيئِة.

طريقةُ التَّنفيِذ:	 

ــماٍت أو أيِّ طريقٍة أخــرى أراها -   أنفِّــُذ المشــروَع علــى قطــِع كرتــوٍن أو بشــكِل مُجسَّ
مُناِســبةً ألنجــَزهُ فــي نهايــِة الفصــِل تمهيــداً لعرِضــِه في معــرِض العلــومِ الطبيعيَِّة.

1
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َمشاريُع الوحَدِةمشاريع الوحدة55

تقويُم الَمشروِع:	 
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