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بسم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة
انطالًقا من إيمان المملكة األردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات اإلنسان 
األردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع 
للطلبة  لتكون معينًا  الدراسية وتطويرها،  المناهج  إلى تحديث  التربية والتعليم،  وزارة 

على االرتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة.

بتنمية  ُتعنى  التي  العلوم  كتب  سلسلة  من  واحًدا  الرابع  للصف  العلوم  كتاب  ُيعّد 
الحياتية  المفاهيم  ودمج  المشكالت،  وحّل  التفكير  ومهارات  العلمية،  المفاهيم 
والمفاهيم العابرة للمواد الدراسية، واإلفادة من الخبرات الوطنية في عمليات اإلعداد 
الوطنية  القيم  مع  انسجامها  لضمان  عالميًّا؛  المّتبعة  الطرائق  أفضل  وفق  والتأليف 

الراسخة، وتلبيتها لحاجات أبنائنا الطلبة والمعّلمين.

وتأسيًسا على ذلك، فقد اعُتِمدت دورة التعّلم الخماسية المنبثقة من النظرية البنائية 
التي تمنح الطلبة الدور األكبر في العملية التعّلمية التعليمية، وتتمّثل مراحلها في التهيئة، 
الكتاب  هذا  في  أيًضا  اعُتِمد  والتوّسع.  والتقويم،  والتفسير،  والشرح  واالستكشاف، 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  لدمج  ُيستخدم  الذي  التعليم  في   STEAM منحى 

واآلداب والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنّوعة.

مثل:  من  العلم،  وعمليات  العلمي،  االستقصاء  مهارات  الكتاب  محتوى  ُيعّزز 
المالحظة، والتصنيف، والترتيب والتسلسل، والمقارنة، والقياس، والتوّقع، والتواصل. 
وحّل  التفكير  مهارات  وُتنّمي  الفردية،  الفروق  تراعي  متنّوعة  أسئلة  يتضّمن  وهو 
النتائج  إلى  التوّصل  في  العلمية  الطريقة  خطوات  توظيف  عن  فضاًل  المشكالت، 

باستخدام مهارة المالحظة، وجمع البيانات وتدوينها.



حيتوي اجلزء األول من الكتاب عىل مخس وحدات، هي: تصنيف النباتات واحليوانات، 
وتكاثر الكائنات احلية ودورات حياهتا، والعالقات بني الكائنات احلية يف النظام البيئي، 
التفكري، وأخرى  تثري  أسئلة  اإلنسان وصّحته، واملادة. وتشتمل كل وحدة عىل  وجسم 

حتاكي أسئلة االختبارات الدولية.

وقد ُأحلق بالكتاب كتاب األنشطة والتامرين، الذي حيتوي عىل التجارب واألنشطة 
لدى  العلمي  االستقصاء  مهارات  تطوير  إىل  وهتدف  الطالب،  كتاب  يف  الواردة  مجيعها 

الطلبة، وتنمية االجتاهات اإلجيابية لدهيم نحو العلم والعلامء.

األهداف   حتقيق  يف  ُيسِهَم  أن  نأَمُل  فإّنا  الكتاب،  مَن  الطبعَة  هذه  ُنقّدُم  إذ  ونحن 
والغايات النهائّية املنشودة لبناء شخصّية املتعّلم، وتنمية اجتاهات ُحّب التعلُّم ومهارات 
التعلُّم املستمّر، فضاًل عن حتسني الكتاب بإضافة اجلديد إىل حمتواُه، وإثراِء أنشطته املتنّوعة، 

واألخِذ بمالحظات املعّلمني.

واهلل ويل التوفيق

املركز الوطني لتطوير املناهج



تَْصنيُف النَّباتاِت َواْلَحيَواناِتتَْصنيُف النَّباتاِت َواْلَحيَواناِت

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

َتَتشاَبُه اْلكائِناُت اْلَحيَُّة في َبْعِض ِصفاتِها َوَخصائِِصها َوَتْخَتلُِف في َخصائَِص ُأْخرى.

1اْلَوْحَدُة
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الدَّْرُس )1(: التَّْصنيُف.

الدَّْرُس )2(: َتْصنيُف النَّباتاِت.

الدَّْرُس )3(: َتْصنيُف اْلَحَيواناِت.

روِس قاِئَمُة الدُّ

ُد اْلكائِناِت اْلَحيَّةَ في الّصوَرِة. بَِم تَتَشابَهُ هِذِه  أَُعدِّ
اْلكائِناُت؟ َوبَِم تَْختَلُِف؟

أَتََهيَّأُ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َمْجموَعٌة َكبيَرٌة َوُمْخَتِلَفٌة ِمَن اأْلَْزراِر.	 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

َواْلَحْجُم  ْوُن  اللَّ َحْيُث  ِمْن  اأْلَْزراَر  ُأالِحُظ   1

ْوِن  بِاللَّ اْلُمَتشابَِهَة  اأْلَْزراَر  َأَضُع  ُثمَّ  َوالنَّْوُع، 
في َمْجموعاٍت.

ِمْن  ْوِن  بِاللَّ اْلُمَتشابَِهِة  اأْلَْزراِر  َبْيَن  ُأقاِرُن   2

َمْجموعاٍت  في  َأَضُعها  ُثمَّ  اْلَحْجُم،  َحْيُث 
َأْصَغَر َحْسَب ُحجوِمها.

بِاْلَحْجِم ِمْن َحْيُث النَّْوُع، ُثمَّ َأَضُعها في  اْلُمَتشابَِهِة  َبْيَن اأْلَْزراِر  ُأقاِرُن   3

َمْجموعاٍت َأْصَغَر َحْسَب َأْنواِعها.

َأْسَتنْتُِج:  4

يَُّة َوْضِع اأْلَْزراِر في َمْجموعاٍت؟ 1  ما َأَهمِّ

2  ماذا ُتَسّمى َعَمِليَُّة َوْضِع اأْلَْزراِر في َمْجموعاٍت؟

التَّْصنيُف: َوْضُع اأْلَْشياِء اْلُمَتشابَِهِة في َخصاِئِصها َوِصفاتِها في َمْجموعاٍت.

تَْصنيُف اْلَْزراِر

َمهاَرةُ اْلِعْلِم
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َتْصنيُف اْلكائِناِت اْلَحيَِّة
َتْشـَتِرُك اْلكاِئنـاُت اْلَحيَّـُة فـي َمْجموَعـٍة ِمـَن اْلَخصاِئـِص 
َوَتْخَتِلـُف َعـْن َبْعِضهـا في َخصاِئـَص َكثيَرٍة؛ َفالنَّْسـُر َوَسـَمَكُة 
اْلِقـْرِش َواْلَجَمـُل َحَيوانـاٌت َتْشـَتِرُك فـي َخصاِئـَص َرئيَسـٍة، 
ِمْثـِل: اْلَمْقـِدَرِة َعلـى التَّكاُثـِر َوالنُُّمـوِّ والتَّْغِذَيـِة. َوَتْخَتِلُف َعْن 

َبْعِضهـا فـي َطريَقـِة اْلَحَرَكـِة َوِغطـاِء اْلِجْسـِم َوَغْيِرهـا.

1 ْرُس ْرُسالدَّ ْصنيُفالدَّ ْصنيُفالتَّ التَّ

ما َأْوُجُه التَّشاُبِه َوااْلْختاِلِف َبْيَن ُكلٍّ ِمَن اْلَجَمِل َوَسَمَكِة اْلِقْرِش َوالنَّْسِر؟

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

َنْسٌر.

َجَمٌل.

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َوَضَع اْلُعَلماُء اْلكاِئناِت 
َمْجموعاٍت؛  في  اْلَحيََّة 

لَِتْسُهَل ِدراَسُتها.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
التَّْصنيُف  

 .)Classification(

ِمْفتاُح التَّْصنيِف  
.)Classification key(

َسَمَكُة ِقْرٍش.
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َرِة ِمْن َحْيُث َحْجُم  ْيتوِن َوَنباُت الذُّ َوَتْخَتِلُف النَّباتاُت في ما َبْينَها، َفَمَثاًل: َتْخَتِلُف َشَجَرُة الزَّ
النَّْبَتِة، َوَشْكُل اأْلَْوراِق َوَغْيُرها.

َأْنواُع النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت في اْلعاَلِم َكثيَرٌة، اأْلَْمُر الَّذي َدَفَع اْلُعَلماَء إِلى َوْضِعها في َمْجموعاٍت؛ 
ُفها، َوهذا ُيَسّمى َتْصنيًفا  بِناًء َعلى َأْوُجِه التَّشاُبِه َوااْلْختاِلِف في ما َبْينَها؛ لَِتْسُهَل ِدراَسُتها َوَتَعرُّ

.)Classification(

َرِة. َنباُت الذُّ

ْيتوِن. َشَجَرُة الزَّ
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ِمْفتاُح التَّْصنيِف

ِف اْلكاِئنـاِت  تـي ُتْسـَتْخَدُم لَِتَعـرُّ ُتَسـّمى اأْلَداُة الَّ
التَّْصنيـِف   ِمْفتـاَح  َخصاِئِصهـا  َطريـِق  َعـْن  اْلَحيَّـِة 
َأْسـِئَلٍة  َتْوجيـُه  فيهـا  َوَيتِـمُّ   ،)Classification key(

جاَبـُة َعنْها بِــ )َنَعـْم( َأْو بِـ )ال(.  ُمباَشـَرٍة، َتكـوُن اإْلِ
َوَقْد اْسـُتْخِدَم ِمْفتاُح التَّْصنيِف فـي َوْضِع اْلَحَيواناِت 
َوالنَّباتـاِت في َمْجموعاٍت لَِتْسـُهَل ِدراَسـُتها، َوِمثاُل 

َأْدناُه. ذلِـَك  اْلُمَخطَّـُط 

ُح اْلَمْقصوَد بِالتَّْصنيِف. ُق: ُأَوضِّ  َأَتَحقَّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
ُمْخَتِلَفٍة،  َحَيواناٍت  لَِخْمَسِة  ُصَوٌر   

ى، َأْقالُم َتْخطيٍط. َكْرتوٌن ُمَقوًّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

فاِت اْلُمَميََّزَة لُِكلِّ َحَيواٍن  1  َأْكُتُب الصِّ

َعلى اْلَكْرتوِن اْلُمَقّوى.

َعْن  ُسَؤااًل  َأْكُتُب  اْلَبياناِت:  ُر  ُأَفسِّ  2

اْلَحَيواناِت  َأَحُد  بِها  َيْمتاُز  ِصَفٍة 
بِـ  جاَبُة  اإْلِ َتكوُن  بَِحْيُث  اْلَخْمَسِة 

)َنَعْم( َأْو بِـ )ال(.

َفِة  3 ُأالِحُظ: َأيُّ اْلَحَيواناِت َيْمتاُز بِالصِّ

تي اْخَتْرُتها، َوَأيُّها اْسُتْبِعَد؟ الَّ

َأْسـِئَلٍة  بَِتْوجيِه   )2( اْلُخْطَوَة  ُر  ُأَكـرِّ  4

ُكلِّ  في  َحَيواٍن  َواْستِْبعاِد  َجديَدٍة، 
ٍة. َمرَّ

ْغِز.  5  َأْسَتنْتُِج اْسَم اْلَحَيواِن اللُّ

ـُم َنموَذًجـا: َأَضُع اأْلَْسـِئَلَة  6 ُأَصمِّ

جابـاِت فـي ُمَخطَّـٍط، َوَأْعِرُف  َواإْلِ
َوَأْعـِرُض  ْغـِز،  اللُّ اْلَحَيـواِن  اْسـَم 

النَّمـوَذَج َعلـى ُزَمالِئـَي.

ْغُز اْلَحَيواُن اللُّ َنشاٌط

َهْل لِْلَحَيواِن َأْرُجٌل؟

َهْل لِْلَحَيواِن َأْجنَِحٌة؟

َنَعْم

َنَعْمَنَعْم

َفراَشٌة

الال

ماِعٌز

َهْل َيعيُش في التُّْرَبِة؟

ال

َسَمَكٌةدوَدُة اأْلَْرِض
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يَُّة َتْصنيِف اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ ئيَسُة: ما َأَهمِّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

  ).................(: َوْضُع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في َمْجموعاٍت؛ بِناًء َعلى َأْوُجِه التَّشاُبِه 
فاِت. َوااْلْختاِلِف َبْينَها في َبْعِض الصِّ

ِف اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َعْن َطريِق َخصاِئِصها؛    ).................(: َأداٌة ُتْسَتْخَدُم لَِتَعرُّ
جاَبُة َعنْها بِـ )َنَعْم( َأْو بِـ )ال(. َوذلَِك بَِتْوجيِه َأْسِئَلٍة ُمباِشَرٍة، َتكوُن اإْلِ

َبَعها اْلُعَلماُء في َتْصنيِف اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ تي اتَّ 3  ما اأْلُُسُس الَّ

4  التَّْفكيُر النّاِقُد: َكْيَف ُتفيُد ُمشاَهَدُة اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َتْحَت اْلِمْجَهِر، َأْو بَِوساَطِة َعَدَسٍة 

ُمَكبَِّرٍة في َتْصنيِفها؟

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

كِتاَبٌة َتْوضيِحيٌَّة
، َوَأِصُفُه  اًل َلَديَّ َأْختاُر َحَيواًنا َأْو َنباًتا ُمَفضَّ
َلُه  َأْلَتِقُط  َأْو  َأْرُسُمُه  ُثمَّ  َقصيَرٍة،  فِْقَرٍة  في 
َوَأْعِرُض  اللَّْوِح،  َعلى  َوُأْلِصُقها  صوَرًة، 

. فِّ اْلِفْقَرَة َأماَم ُزَمالِئَي في الصَّ

ُجهوُد اْلُعَلماِء
َأْكُتـُب َتْقريـًرا َعـْن َأَحـِد اْلُعَلمـاِء الَّذيَن 
َأْسـَهموا فـي َتْصنيـِف اْلكاِئنـاِت اْلَحيَّـِة 

ـِة اْلَمْدرَسـِة. َوَأْعِرُضـُه فـي َمَجلَّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع التّاريِخالتّاريِخ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِة
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َمْجموعاُت النَّباتاِت
قاَل َتعالى: ﴿

)سوَرُة اأْلَْنعاِم، اآْلَيُة 99(.                                      ﴾

َتْخَتِلُف النَّباتاُت في َأْشكالِها َوُحجوِمها َوَتْركيبِها َوَطراِئِق 
َوُتَسّمى   )Seeds( بِاْلُبذوِر  النَّباتاِت  ُمْعَظُم  َتَتكاَثُر  َتكاُثِرها. 
إِلى  َة  اْلبِْذِريَّ النَّباتاِت  اْلُعَلماُء  َوَصنََّف  َة،  اْلبِْذِريَّ النَّباتاِت 
 )Non	Flowering Plants( ٍة  الَزْهِريَّ َنباتاٍت  َمْجموَعَتْيِن: 

.)Flowering Plants( ٍة َوَنباتاٍت َزْهِريَّ

ُة النَّباتاُت الاّلَزْهِريَّ

َنباتاٌت ُتنْتُِج اْلُبذوَر داِخَل َمخاريَط َوَلْيَس لِهِذِه النَّباتاِت 
نَْوبِِر ِمثااًل َعَلْيها. َأْزهاٌر، َوُيَعدُّ َنباُت الصَّ

2 ْرُس ْرُسالدَّ باتاِتالدَّ باتاِتَتْصنيُف النَّ َتْصنيُف النَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
في  النَّباتاِت  اْلُعَلماُء  َصنََّف 
َمْجموعاٍت َحْسَب ِصفاتِها.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Seeds(  ُبذوٌر
ُة ْهِريَّ النَّباتاُت الزَّ

 .)Flowering Plants(

ُة النَّباتاُت الاّلَزْهِريَّ
.)Non	Flowering Plants(

النَّباتاُت ذاُت اْلَفْلَقِة
.)Monocot Plants(

النَّباتاُت ذاُت اْلَفْلَقَتْيِن
.)Dicot Plants(

نَْوَبِر. َنباُت الصَّ
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ُة ْهِريَّ النَّباتاُت الزَّ

ُل إِلى ثِماٍر  َنباتاٌت َلها َأْزهاٌر َتَتَحوَّ
في داِخِلها اْلُبذوُر. َوِمَن اأْلَْمثَِلِة َعَلْيها 

َنباتاُت التُّّفاِح َواْلَكَرِز.

َوِهَي   )Monocot Plants( اْلَفْلَقِة  النَّباتاِت ذاِت  َمْجموَعَتْيِن:  إِلى  ُة  ْهِريَّ الزَّ النَّباتاُت  ُتَصنَُّف 
َرِة، َوالنَّباتاِت ذاِت اْلَفْلَقَتْيِن  ُن ُبذوُرها ِمْن َفْلَقٍة واِحَدٍة ِمْثِل: َنباِت اْلَقْمِح َوالذُّ تي َتَتَكوَّ النَّباتاُت الَّ
ِص َواْلَعَدِس َواْلفوِل. ُن ُبذوُرها ِمْن َفْلَقَتْيِن ِمْثِل: َنباِت اْلِحمَّ تي َتَتَكوَّ )Dicot Plants( َوِهَي النَّباتاُت الَّ

َشَجَرُة ُتّفاٍح.

َرِة. ُبذوُر َنباِت الذُّ
ُبذوُر َنباِت اْلفوِل.

ُة؟ ْهِريَّ تي ُتَصنَُّف فيها النَّباتاُت الزَّ ُق: ما اْلَمْجموعاُت الَّ  َأَتَحقَّ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

، َأْقالُم َتْلويٍن.   َأْوراٌق، ِمَقصٌّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  َأْختاُر 10 َنباتاٍت ِمْن بيَئتَِي، ُثمَّ َأْعَمُل بِطاَقًة لُِكلٍّ 

ِمنْها.
2  ُأالِحُظ:

تي اْخَتْرُتها، َوبَِم َتْخَتِلُف؟ 	  بَِم َتَتشاَبُه النَّباتاُت الَّ

َهْل لِلنَّباِت الَّذي اْخَتْرُتُه َأْزهاٌر؟  	 

إِذا كـاَن لِلنَّبـاِت َأْزهـاٌر، َفَهْل ُيْمِكنُني َتْقسيـُم 	 
ُبذوِرِه إِلى ِقْسَمْيِن؟

َنباٍت 	  ُكلِّ  َخصاِئَص  ُل  َوُأَسجِّ َجْدَواًل،  َأْعَمُل 
اْخَتْرُتُه.

في  اْلُمَتشابَِهِة  النَّباتاِت  بِطاقاِت  َأَضُع  ُأَصنُِّف:   3

َنبـاتـاِت  َخصاِئِصها في َمْجموَعـٍة، ُثـمَّ ُأَصنُِّف 
اْلَمْجموَعِة اْلواِحَدِة إِلى َمْجموعاٍت َأْصَغَر.

ُل  4   ُأقاِرُن َبْيَن َخصاِئِص َنباتاِت ُكلِّ َمْجموَعٍة، َوُأَسجِّ

ُمالَحظاتَِي َعلى اْلبِطاقاِت.

ُأْخرى  َنباتاٍت  في  ُر  ُأَفكِّ ُأْخرى؟  لِنَباتاٍت  الّسابِِق  التَّْصنيِف  اْعتِماُد  ُيْمِكنُني  َهْل  ُع:  َأَتَوقَّ  5

ُيْمِكنُني َوْضُعها في ُكلِّ َمْجموَعٍة. 

تي اْعَتَمَدها ُزَمالِئَي. تي اْعَتَمْدُتها، َواْلَخصاِئِص الَّ 6  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَخصاِئِص الَّ

باتاِت َتْصنيُف النَّ َنشاٌط
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ئيَسُة: َكْيَف ُتَصنَُّف النَّباتاُت؟ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

  ).........................(: َنْباتاٌت ُتْقَسُم ُبذوُرها إِلى ِقْسَمْيِن.

ٌة ال َتنُْبُت َلها َأْزهاٌر.   ).........................(: َنباتاٌت بِْذِريَّ

ُل إِلى ثِماٍر. ٌة ُتنْتُِج َأْزهاًرا، َتَتَحوَّ   ).........................(: َنباتاٌت بِْذِريَّ

ْرُو، اْلكوسا،  ، السَّ ٍة: اْلَوْرُد اْلجوِريُّ ٍة َوالَزْهِريَّ 3  ُأَصنُِّف النَّباتاِت اآْلتَِيَة إِلى َنباتاٍت َزْهِريَّ

ّباُر ، اْلُبْرُتقاُل. ّراُق، الّتيُن، الصَّ الدُّ

4  التَّْفكيُر النّاِقُد: َهْل ُيْمِكنُني َتْصنيُف النَّباتاِت إِلى َمْجموعاٍت َأْصَغَر بِناًء َعلى ِصفاتِها 

ُح إِجاَبتَِي. اْلُمْشَتَرَكِة؟ ُأَوضِّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

تي  ُل اْلَبياناِت اْلواِرَدَة في اْلَجْدَوِل، والَّ ُأَحلِّ
ُتَبيُِّن َأْعداَد النَّباتاِت في ِمنَْطَقٍة ما، ُثَم ُأَرتُِّب 

ا َحْسَب اْلَعَدِد. النَّباتاِت َتْرتيًبا َتصاُعِديًّ

ٌة يَّ َلْوَحٌة َفنِّ
َأْجَمُع ُصَوًرا لَِبْعِض َمْجموعاِت النَّباتاِت 
ُثمَّ  لَِبْعِضها،  َوْصًفا  َوَأْكُتُب  ْفُتها  َتَعرَّ تي  الَّ

. فِّ ٍة في الصَّ َأْعِرُضها َعلى َلْوَحٍة ِجداِريَّ اأْلَْعداُدالنَّباُت
85اْلُبْطُم

43اْلَقْيَقُب

120اْلَبّلوُط

ْعروُر 39الزَّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلفَنِّاْلفَنِّ ياِضيّاِت ياِضيّاِتالرِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الرِّ
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َمْجموعاُت اْلَحَيواناِت
َصنََّف اْلُعَلماُء اْلَحَيواناِت في َمْجموعاٍت بِناًء َعلى 

تي َتَتشاَبُه بِها، َوِمنْها: فاِت الَّ الصِّ

َمْجموَعُة الثَّْديِّياِت

ُمَغّطاٌة  َأْجساُمها  َحَيواناٌت   )Mammals( الثَّْدِيّياُت 
بِاْلِوالَدِة،  َوَتَتكاَثُر  َئَتْيِن،  بِالرِّ ُس  َتَتنَفَّ اْلَفْرِو،  َأِو  ْعِر  بِالشَّ
بُِل، َواْلُقروُد،  َوُتْرِضُع ِصغاَرها. َوِمَن اأْلَْمثَِلِة َعَلْيها: اإْلِ
الفيُن، َواْلَخفافيُش؛ َمَع َأنَّها ُتْشبُِه الطُّيوَر  َواْلِفَيَلُة، َوالدَّ

بُِوجوِد اْلَجناَحْيِن.

3 ْرُس ْرُسالدَّ َتْصنيُف اْلَحَيواناِتَتْصنيُف اْلَحَيواناِتالدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َف اْلُعَلمـاُء اْلَحَيوانـاِت في  َصنَـّ

َحْسـَب ِصفاتِها. َمْجموعـاٍت 

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Mammals(  الثَّْدِيّياُت
 .)Reptiles(  واِحُف الزَّ

.)Insects(  اْلَحَشراُت
.)Fish(  اأْلَْسماُك
.)Birds(  الطُّيوُر

.)Amphibians(  اْلَبْرماِئّياُت

ِقـْرٌد.

18



َمْجموَعُة اْلَحَشراِت

بَِهْيَكٍل  ُمَغّطاٌة  َوَأْجساُمها  اْستِْشعاٍر،  َوَقْرنا  َأْرُجٍل  ِستُّ  َلها  َحَيواناٌت   )Insects( اْلَحَشراُت 
ْرعوُف( َوالنَّْمُل. خاِرِجيٍّ ُصْلٍب، َوَتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض. َوِمَن اأْلَْمثَِلِة َعَلْيها َفَرُس النَّبِيِّ )السَّ

ُسَلْحفاٌة.

َأْفعى.

ْستِْشعاِر َلَدْيها؟ َكْم َعَدُد َأْرُجِل اْلَحَشَرِة؟ َوَكْم َعَدُد ُقروِن ااْلِ

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

ُد َخصاِئَصُه. ُق: اأْلَْرَنُب ِمْن َمْجموَعِة الثَّْدِيّياِت. ُأَعدِّ  َأَتَحقَّ

واِحِف َمْجموَعُة الزَّ

واِحُف )Reptiles( َحَيواناٌت ِجْلُدهـا جـافٌّ ُمَغطًّى  الزَّ
َئَتْيِن، وَتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض. َوِمَن اأْلَْمثَِلِة  ُس بِالرِّ بِاْلَحراِشِف، َتَتنَفَّ

الِحُف، َواأْلَفاعي. َعَلْيها: التَّماسيُح، َوالسَّ

تِْمساٌح.

َسْرعوٌف.َنْمَلٌة.
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ُق: بَِم َتْخَتِلُف َمْجموَعُة الطُّيوِر َعْن َغْيِرها ِمْن َمْجموعاِت اْلَحَيواناِت؟  َأَتَحقَّ

َسَمُك اْلَكْرِب.

اْلبِْطريُق.

َلَمنَْدُر. السَّ

َمْجموَعُة اأْلَْسماِك

ُك  َتَتَحرَّ َزعانُِف  َلَدْيها  َحَيواناٌت   )Fish( اأْلَْسماُك 
اْلماِء،  فِي  َوَتعيُش  بِاْلُقُشوِر،  ُمَغطًّى  ِجْسُمها  بَِوساَطتِها، 
َوِمَن  بِاْلَبْيِض.  َوَتَتكاَثُر  اْلَخياشيِم،  َطريِق  َعْن  ُس  َوَتَتنَفَّ

اأْلَْمثَِلِة َعَلْيها َأْسماُك اْلِقْرِش َوَسَمُك اْلَكْرِب.

َمْجموَعُة الطُّيوِر

َأْجساَمها  الّريُش  ُيَغّطي  َحَيواناٌت   )Birds( الطُّيوُر 
َطَرفاِن  ِمنْها  َولُِكلٍّ  َأْجنَِحٌة،  ُمْعَظِمها  َوَلدى  اْلغالِِب،  في 
اأْلَْمثَِلِة  َوِمَن  بِاْلَبْيِض.  َوَتَتكاَثُر  َئَتْيِن،  بِالرِّ ُس  َتَتنَفَّ َوِمنْقاٌر، 

ْقَلُق. َعَلْيها اْلبِْطريُق َواللَّ

َمْجموَعُة اْلَبْرمائِّياِت

َرْطٌب،  ِجْلُدها  َحَيواناٌت   )Amphibians( اْلَبْرماِئّياُت 
في  اْلَخياشيِم  َطريِق  َعْن  ُس  َوَتَتنَفَّ اْلماِء،  في  َحياَتها  َتْبَدُأ 
ها؛ َفَتعيُش  َأْثناِء ُوجوِدها في اْلماِء. َأّمـا ِعنْـَد اْكتِماِل ُنُموِّ
َئَتْيِن، َوَتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض،  ُس بِالرِّ َعلى اْليابَِسِة ُقْرَب اْلماِء، َوَتَتنَفَّ
َلَمنَْدُر  َوَتـَضُع ُبيوَضها في اْلمـاء. َوِمَن اأْلَْمثَِلـِة َعَلْيها السَّ

ْفَدُع. َوالضِّ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

، َأْقالُم َتْلويٍن.   َأْوراٌق، ِمَقصٌّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  َأْخَتاُر 10 َحَيواناٍت؛ ُثمَّ َأْعَمُل بِطاَقًة لُِكلِّ َحَيَواٍن 

اْخَتْرُتُه.    

تي اْخَتْرُتها، َوبَِم  2  ُأالِحُظ: بَِم َتَتشاَبُه اْلَحَيواناُت الَّ

َتْخَتِلُف؟

تي َيْمتاُز بِها  فاِت الَّ ُه َأْسِئَلًة َعْن ِصَفٍة ِمَن الصِّ 3  ُأَوجِّ

جاَبُة بِـ )َنَعْم( َأْو  َأَحُد اْلَحَيواناِت بَِحْيُث َتكوُن اإْلِ
َذْيٌل؟  اْخَتْرُتُه  الَّذي  لِْلَحَيواِن  َهْل  ِمْثَل:  )ال(.  بِـ 

َهْل َلُه ُقروُن اْستِْشعاٍر؟ َهْل َلُه َأْجنَِحٌة؟

ُل َخصاِئَص  4  َتنْظيُم اْلَبياناِت: َأْعَمُل َجْدَواًل، َوُأَسجِّ

ُكلِّ َحَيواٍن اْخَتْرُتُه.

5  ُأَصنُِّف: َأَضُع بِطاقاِت اْلَحَيواناِت اْلُمَتشابَِهِة في 

َخصاِئِصها في َمْجموَعٍة.

َمْجموَعٍة،  ُكلِّ  َحَيواناِت  َخصاِئِص  َبْيَن  ُأقاِرُن   6

ُل ُمالَحظاتَِي َعلى اْلبِطاقاِت. َوُأَسجِّ

ُر في َحَيواناٍت ُأْخرى  ُع: َهْل ُيْمِكنُني اْعتِماُد التَّْصنيِف الّسابِِق لَِحَيواناٍت ُأْخرى؟ ُأَفكِّ 7   َأَتَوقَّ

ُيْمِكُن َوْضُعها في ُكلِّ َمْجموَعٍة.

تي اْعَتَمَدها ُزَمالِئَي. تي اْعَتَمْدُتها، َواْلَخصاِئِص الَّ 8  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَخصاِئِص الَّ

َتْصنيُف اْلَحَيواناِت َنشاٌط
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ئيَسُة: ُأقاِرُن َبْيَن الثَّْدِيّياِت َوالطُّيوِر ِمْن َحْيُث ِغطاُء اْلِجْسِم، َوُوجوُد اْلِمنْقاِر،  1  اْلِفْكَرُة الرَّ

َوَطريَقُة التَّكاُثِر.

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

  )...................(: َحَيواناٌت َيْكسوها الّريُش، َوَتْرعى ِصغاَرها.

  )...................(: َحَيواناٌت َتْبَدُأ َحياَتها في اْلماِء، ُثمَّ َتعيُش َعلى اْليابَِسِة.

اْلَجَمُل،  إَِلْيها:  َتنَْتمي  تي  الَّ اْلُمناِسَبِة  اْلَمْجموعاِت  في  اآْلتَِيَة  اْلَحيََّة  اْلكاِئناِت  ُأَصنُِّف   3

التِّْمساُح،  النَّْمُل،  اْلِقْرِش،  َسَمُك  ْقُر،  الصَّ اْلَبَقَرُة،  ْعسوَقُة،  الدَّ َلَمنَْدُر،  السَّ باُب،  الذُّ
. اأْلَْفعى، النَّْسُر، اْلَبطُّ

4  التَّْفكيُر النّاِقُد: َهْل ُيْمِكنُني َتْصنيُف اْلَحَيواناِت في َمْجموعاٍت َأْصَغَر؛ بِناًء َعلى ِصفاتِها 

ُح إِجاَبتَِي. اْلُمْشَتَرَكِة؟ ُأَوضِّ

ِجْسَمُه  َوُتَغّطي  بِاْلَبْيِض،  َيَتكاَثُر  َحيًّا  كاِئنًا  فيها  ُأَصنُِّف  تي  الَّ اْلَمْجموَعُة  ما  ُأَصنُِّف:   5

اْلَحراِشُف؟

6  التَّْفكيُر النّاِقُد: كاِئٌن َحيٌّ َثْدِييٌّ َيَتكاَثُر بِاْلَبْيِض. لِماذا ُيَصنَُّف في َمْجموَعِة الثَّْدِيّياِت؟

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

كِتاَبٌة َتْوضيِحيٌَّة
َأْخـتاُر َحـَيوانـًا ِمـْن َمْجـموَعِة الطُّـيوِر، 
ُح فيها َأْبَرَز  ًة َعلى لِسانِِه ُأَوضِّ َوَأْكُتُب ِقصَّ
َة  َخصاِئِصِه َوَكْيَف َيعيُش، ُثمَّ َأْعِرُض اْلِقصَّ

َأماَم ُزَمالِئَي.

ـُح فيـِه َمْجـموعاِت  َأْعَمُل ُمْلَصـًقا ُأَوضِّ
َتْحـَت  َأْسـماَءها  َوَأْكُتـُب  اْلَحَيوانــاِت، 

سـوِم. َوالرُّ َوِر  الصُّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلفَنِّاْلفَنِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِة
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ٌة َتْحَت اْلَخَطِر َخَطُر ااْلْنِقراِض... َسالِحُف َبْحِريَّ

 . ُة ِهَي َزواِحُف َمْوجوَدٌة َتْحَت َخَطِر ااْلْنِقراِض في َأماِكَن ُمْخَتِلَفٍة ِمَن اْلعاَلِمِ الِحُف اْلَبْحِريَّ السَّ
ِة، َولِكْن ال َيزيُد َعَدُدها اْلَيْوَم َعلى بِْضِع َعَشراٍت  الِحِف اْلَبْحِريَّ في اْلماضي كاَنْت توَجُد آالُف السَّ

ْسِم اْلَبيانِيِّ اآْلتي الَّذي ُيَبيُِّن َبياناِت عاِم 2015، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اأْلَْسِئَلِة. ُن في الرَّ َفَقْط. َأَتَمعَّ

ِة؟ الِحِف اْلَبْحِريَّ ، َحْوَل َعواِمِل إِصاَبِة السَّ ْسِم اْلَبيانِيِّ ما الَّذي ُيْمِكنُني اْستِنْتاُجُه ِمَن اْلَبياناِت في الرَّ  1

ِة ِمْن َخَطِر ااْلْنِقراِض. الِحِف اْلَبْحِريَّ َأْقَتِرُح َطراِئَق لِِحماَيِة السَّ  2

َعَدُد 
الِحِف  السَّ

ِة  اْلَبْحِريَّ
اْلُمصاَبِة.

ِة. الِحِف الَبْحِريَّ َعواِمُل إِصاَبِة السَّ
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ
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1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

 )...............(: َحَيواناٌت َتَتَميَُّز بِِمنْقاٍر َوريٍش ُيَغّطي َأْجساَمها.

 )...............(: َنباتاٌت ال ُتْقَسُم ُبذوُرها إِلى ِقْسَمْيِن.

 )...............(: َوْضُع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في َمْجموعاٍت؛ بِناًء َعلى َأْوُجِه التَّشاُبِه َبْينَها.

تي َتْقضي حياَتها في اْلماِء.  )...............(: ِمَن اْلَحَيواناِت الَّ

ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة اآْلتَِيِة:

، ُدبُّ اْلباْندا، ُلْعَبٌة  بُّ اْلُقْطبِيُّ ، الدُّ بُّ اْلُبنِّيُّ 2  ُأْنِشُئ ِمْفتاَح َتْصنيٍف لِْلَحَيواناِت اآْلتَِيِة: الدُّ

. َعلى صوَرِة ُدبٍّ

3  َعَثَر هاِشٌم َوَزْينَُة َعلى َمْجموَعٍة ِمَن اْلَحَيواناِت في َأْثناِء َتنْظيِفِهما َحديَقَة اْلَمنِْزِل. َوهِذِه 

. اْلَحَيواناُت ِهي: اْلُبزاُق، َواْلَفراَشُة، َودوَدُة اأْلَْرِض، َواْلَحَلزوُن، َوَقْمُل اْلَخَشِب، َواْلُعثُّ
َعَثرا  تي  الَّ اْلَحَيواناِت  َتْصنيِف  َعلى  َوَزْينََة  لُِمساَعَدِة هاِشٍم  التَّْصنيِف  ِمْفتاَح  َأْسَتْخِدُم 

َعَلْيها.

دوَدُة اأْلَْرِض.

اْلَفراَشُة.

. اْلُعثُّ

اْلَحَلزوُن.

َقْمُل اْلَخَشِب.

اْلُبزاُق.

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة )1(
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حيَحَة في ما َيْأتي: جاَبَة الصَّ 4  َأْختاُر اإْلِ

تي َتنَْتمي إَِلْيها اْلَخفافيُش، ِهَي:   اْلَمْجموَعُة الَّ

واِحُف.           جـ- الطُّيوُر.                   د  - اأْلَْسماُك. أ   - الثَّْدِيّياُت.            ب- الزَّ

  النَّباُت الاّلَزْهِريُّ ِمّما َيْأتي، ُهَو:

ْرُو.                    د  - التُّّفاُح. أ   - اْلُبْرُتقاُل.             ب- اْلِعنَُب.                 جـ- السَّ

  َنباٌت ذو َفْلَقٍة واِحَدٍة:

َرُة. ُص.             جـ- اْلَعَدُس.                 د  - الذُّ أ   - اْلفوُل.                 ب- اْلِحمَّ

  َفَرَز شادي َبْعَض اْلَحَيواناِت إِلى َمْجموَعَتْيِن َحْسَب اْلَجْدَوِل اآْلتي:

تي اْسَتْخَدَمها في َعَمِليَِّة اْلَفْرِز: فاُت اْلُمَميََّزُة في اْلَحيواناِت الَّ الصِّ

د  - اْلِجْلُد. ْيُل.  جـ- الذَّ ب- اْلُعيوُن.  أ   - اأْلَْرُجُل. 

  َتْشَتِرُك اْلِقَطُط في َمْجموَعتِها َمَع إِْحدى اْلَحَيواناِت اآْلتَِيِة:

د  - اْلحيتاُن. فاِدُع.  جـ- الضَّ ب- اْلَبطاريُق.  أ   - التَّماسيُح. 

ْنساِن: َئِة في اإْلِ   ُعْضٌو في اأْلَْسماِك َلُه َوظيَفُة الرِّ

د  - اْلِجْلُد. جـ- اْلَخياشيُم.  ب- اْلَقْلُب  أ   - اْلُكْلَيُة. 

اْلَمْجموَعُة )2(اْلَمْجموَعُة )1(

الثَّعابيُن
الّديداُن

اأْلَْسماُك

اْلِفْئراُن
اْلِكالُب
باُب الذُّ
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ُر أَْلبوِمَي اْلُمَصوَّ

1  َأْجَمُع ُصَوًرا لَِبْعِض َمْجموعاِت النَّباتاِت ِمَن اْلبيَئِة.

2  َأْكُتُب قاِئَمًة بَِأْسماِء هِذِه النَّباتاِت.

تي ُتَميُِّزها، َوَأَضُعها في َمْجموعاٍت. 3  ُأَصنُِّف النَّباتاِت َحْسَب َخصاِئِصها الَّ

ُل  َوَأَسجِّ اْلقاِئَمِة،  في  اْلَمْكتوِب  النَّباِت  صوَرَة  َوُأْلِصُق  َنَة،  اْلُمَلوَّ اْلبِطاقاِت  َأْسَتْخِدُم   4

ِة بِِه. ْمُتها َعْن ُكلِّ َنباٍت َأْسَفَل الّصوَرِة اْلخاصَّ تي َتَعلَّ اْلَمْعلوماِت الَّ

َبِه َوااْلْختاِلِف َبْينَُهما. 5  ُأَحلُِّل النَّتاِئَج: َأْختاُر َنباَتْيِن ِمَن اأْلُْلبوِم، ُثمَّ َأْذُكُر َأْوُجَه الشَّ

. فِّ 6  َأْعِرُض النَّتاِئَج َعلى ُزَمالِئَي في الصَّ

تَْقويُم اْلَداِء
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تَكاثُُر اْلكائِناِت اْلَحيَِّة َوَدْوراُت َحياتِهاتَكاثُُر اْلكائِناِت اْلَحيَِّة َوَدْوراُت َحياتِها

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ِة َتَغيُّراٍت في َمراِحِل َحياتِها. ُتنْتُِج اْلكائِناُت اْلَحيَُّة َأْفراًدا ُجُدًدا، َتُمرُّ بِِعدَّ

2اْلَوْحَدُة
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الدَّْرُس )1(: َتكاُثُر النَّباتاِت َوَدْوراُت 
َحياتِها.

الدَّْرُس )2(: َتكاُثُر اْلَحَيواناِت َوَدْوراُت 
َحياتِها.

روِس قاِئَمُة الدُّ

َكْيَف تَْنمو النَّباتاُت َوتَتَكاثَُر؟ أَتََهيَّأُ
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الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
َأْحَذُر ِعنَْد التَّعاُمِل َمَع اْلَموادِّ َواأْلََدواِت.	 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

يًَّة ِمَن اْلُقْطِن في اْلُعْلَبِة، َوَأَضُع  ُب: َأَضُع َكمِّ 1  ُأَجرِّ

ِص، َوُأضيُف اْلَقليَل  َعَلْيها اْلَقليَل ِمْن ُبذوِر اْلِحمَّ
ِمَن اْلماِء. ُأراِقُب ما َيْحُدُث لِْلُبذوِر َيْوِميًّا.

ْنباِت َيْوِميًّا. 2  َأقيُس طوَل النَّباِت َبْعَد ُحدوِث اإْلِ

ِه،  ُنُموِّ َأْثناِء  في  النَّباِت  َعلى  التََّغيُّراِت  ُأالِحُظ   3

ِة ُأْسبوٍع. ُل ُمالَحظاتَِي َيْوِميًّا لُِمدَّ َوُأَسجِّ

ِه؟ ُع: ماذا َسَيْحُدُث لِلنَّباِت َمَع اْستِْمراِر ُنُموِّ 4  َأَتَوقَّ

ْلُت إَِلْيِه َعلى ُزَمالِئَي. 5  َأَتواَصُل: َأْعِرُض ما َتَوصَّ

ًما َأْو ُمَخطًَّطا لَِتْوضيِح َعَمِل اأْلَْشياِء. َأْعَمُل َنموَذًجا: َأْعَمُل ُمَجسَّ

تَكاثُُر نَباِت اْلِحمَِّص

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ِص.   ُبذوُر اْلِحمَّ

  ُقْطٌن.

  ماٌء.

  ُعْلَبٌة باِلْستيِكيٌَّة َصغيَرٌة.

  ِمْسَطَرٌة.
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َتكاُثُر النَّباتاِت بِاْلُبذوِر
التَّكاُثُر )Reproduction( ُهَو ُقْدَرُة اْلكاِئِن اْلَحيِّ َعلى 

إِْنتاِج َأْفراٍد ُجُدٍد. ُمْعَظُم النَّباتاِت َتَتكاَثُر بِاْلُبذوِر.

ِمَن  ُمناِسَبًة  ُظروًفا  َلها  ُر  َوُأَوفِّ بِْذَرًة  َأْزَرُع  ِعنَْدما 
ُن َنباًتا َصغيًرا َتْحُدُث  اْلماِء َوالتُّْرَبِة َواْلَهواِء؛ َفإِنَّها ُتَكوِّ
َمِن،  الزَّ َمَع  َواْلَحْجِم  َواْلُكْتَلِة  ْكِل  الشَّ في  َتَغيُّراٌت  َلُه 

.)Growth( ََّوُتَسّمى هِذِه التََّغيُّراُت النُُّمو

1 ْرُس ْرُسالدَّ باتاِت َوَدْوراُت َحياِتهاالدَّ باتاِت َوَدْوراُت َحياِتهاَتكاُثُر النَّ َتكاُثُر النَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َتَتكاَثُر النَّباتاُت بَِطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة، 
َوالتَّكاُثُر  بِاْلُبذوِر  التَّكاُثُر  ِمنْها 

. اْلُخْضِريُّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Reproduction(  التَّكاُثُر

.)Life Cycle(  َدْوَرُة اْلَحياِة
التَّكاُثُر اْلُخْضِريُّ

.)Vegetative Reproduction(

.)Tuber(  َرَنُة الدَّ
.)Bulb(  اْلَبَصَلُة

.)Growth(  ُّالنُُّمو

ُبذوُر اْلفوِل.

نَْوَبِر. ُبذوُر الصَّ
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ِة )ُمَغّطاِة اْلُبذوِر( ْهِريَّ َدْوَرُة َحياِة النَّباتاِت الزَّ
ِة اْلَمراِحَل اآْلتَِيَة: ْهِريَّ ُن َدْوَرُة َحياِة النَّباتاِت الزَّ َتَتَضمَّ

ْنباِت: َتْبَدُأ هِذِه اْلَمْرَحَلُة ِعنَْد َتواُفِر اْلماِء، َوَدَرَجِة اْلَحراَرِة اْلُمناِسَبِة لِْلبِْذَرِة ِعنَْد ِزراَعتِها  َمْرَحَلُة اْلِ
ْنباِت؛  ُه يوَجُد في اْلبِْذَرِة ِمَن اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة ما َيْلَزُمها لَِتْبَدَأ بِاإْلِ َأْو ُسقوطِها َعلى التُّْرَبِة، َكما َأنَّ
َأْو  َوَرَقٌة  تِها  ِقمَّ في  ُن  َتَتَكوَّ َصغيَرٌة  اْلبِْذَرِة ساٌق  ِمَن  َتنْمو  ُثمَّ  َصغيٌر،  َجْذٌر  َلها  َيْظَهُر  ُثمَّ  َفَتنَْتِفُخ 

ُن في هِذِه اْلَمْرَحَلِة اْلباِدَرَة. غيُر اْلُمَتَكوِّ َوَرَقتاِن َصغيَرتاِن. َوُيَسّمى النَّباُت الصَّ

ِه؛  ُنُموِّ َأْثناِء  في  تِباًعا  بِالظُّهوِر  النَّباِت  َأْجزاُء  َوَتْبَدُأ  طوُلها،  َوَيْزداُد  اْلباِدَرُة  َتنْمو   : النُُّموِّ َمْرَحَلُة 
تي َتْحِمُل اأْلَْوراَق، ُثمَّ َتْظَهُر اأْلَْزهاُر.  ُن اْلُجذوُر ُثمَّ الّساُق الَّ ، َفَتَتَكوَّ لُِتْصبَِح َنباًتا ُمْكَتِمَل النُُّموِّ

اْلَجديَدِة  لِْلُبذوِر  َتواَفَرْت  َفإِذا  ُبذوٌر،  داِخِلها  في  ثِماًرا  اأْلَْزهاُر  ُتنْتُِج  اْلُبذوِر:  َتْكويِن  َمْرَحَلُة 
ًة ثانَِيًة. الظُّروُف اْلُمالِئَمُة َفإِنَّها َتنْمو َوُتْصبُِح َنباتاٍت َجديَدًة، َوهَكذا َتْبَدُأ َدْوَرُة َحياِة النَّباِت َمرَّ

ْنباِت. َأِصُف اْلباِدَرَة في َمْرَحَلِة اإْلِ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ِة َدْوراُت َحياِة النَّباتاِت اْلبِْذِريَّ
تي َيُمرُّ بِها النَّباُت ِخالَل َحياتِِه. لُِكلِّ َنباٍت َدْوَرُة َحياٍة )Life Cycle(، َوِهَي اْلَمراِحُل اْلُمَتعاِقَبُة الَّ
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َدْوَرُة َحياِة َنباِت ُمَغّطى اْلُبذوِر.

ُن  تي َتَتَكوَّ داِة الَّ ِة؛ إِْذ َتْحَتوي َعلى السَّ ْهِريَّ ْهَرَة ِهَي ُعْضُو التَّكاُثِر في النَّباتاِت الزَّ َنْسَتنْتُِج َأنَّ الزَّ
ُن ِمَن اْلَمْيَسِم  َتَتَكوَّ تي  ُينْتُِج ُحبوَب اللَّقاِح، َوَتْحَتوي َعلى اْلَكْرَبَلِة الَّ ِمَن اْلَخْيِط َواْلُمْتِك الَّذي 
َواْلَقَلِم َواْلِمْبَيِض الَّذي ُينْتُِج اْلُبَوْيضاِت. َوِعنَْد اْنتِقاِل ُحبوِب اللَّقاِح ِمَن اْلُمْتِك إِلى اْلَكْرَبَلِة، ُثمَّ 

ُر إِلى َثَمَرٍة َتْحَتوي َعلى اْلُبذوِر. اْنِدماِج ُحبوِب اللَّقاِح َمَع اْلُبَوْيضاِت؛ َينْمو اْلِمْبَيُض َوَيَتَطوَّ

داُة. السَّ
اْلُمْتُك.
اْلَخْيُط.

اْلَمْيَسُم.

اْلَقَلُم. اْلَكْرَبَلُة.

َبَلُة.اْلِمْبَيُض. السَّ
اْلَبْتَلُة.

ْهَرِة. َتْركيُب الزَّ
ْهَرِة. ُح َتْركيَب الزَّ ُأَوضِّ

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

اْلُبذوُر.

ُنْضُج اْلُبذوِر.
ْنباِت. َمْرَحَلُة اإْلِ

َمْرَحَلُة َتْكويِن اْلُبذوِر.

/ َتْكويُن اأْلَْزهاِر. اْستِْمراُر النُُّموِّ

َتْكويُن اأْلَْوراِق.

. َمْرَحَلُة النُُّموِّ
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َدْوَرُة َحياِة َنباٍت ُمَعّرى اْلُبذوِر.

ِة )ُمَعّراِة اْلُبذوِر( َدْوَرُة َحياِة النَّباتاِت الاّلَزْهِريَّ

َتُمرُّ النَّباتاُت ُمَعّراُة اْلُبذوِر بَِدْوَرِة َحياٍة ُمشابَِهٍة لَِدْوَرِة َحياِة النَّباتاِت ُمَغّطاِة اْلُبذوِر، بِاْستِْثناِء 
اْلَمخاريِط  ِمَن  اللَّقاِح  ُحبوُب  َتنَْتِقُل  اأْلَْزهاِر.  َعِن  ِعَوًضا  فيها  ٍة  َوَذَكِريَّ ٍة  ُأْنَثِويَّ َمخاريَط  ُوجوِد 
ُن اْلُبذوُر، َوَتكوُن اْلُبذوُر َمْكشوَفًة. َتْبَدُأ اْلبِْذَرُة َدْوَرَة  ِة َحْيُث َتَتَكوَّ ِة إِلى اْلَمخاريِط اأْلُْنَثِويَّ َكِريَّ الذَّ
، ُثمَّ ُتْصبُِح َنباًتا  ْنباِت َوالنُُّموِّ َحياٍة َجديَدًة ِعنَْد ِزراَعتِها َأْو ُسقوطِها َعلى التُّْرَبِة َوَتُمرُّ بَِمْرَحَلِة اإْلِ

َة. َة َواأْلُْنَثِويَّ َكِريَّ َكبيًرا َيْحِمُل اْلَمخاريَط الذَّ

ُق: َكْيَف َتَتكاَثُر النَّباتاُت بِاْلُبذوِر؟  َأَتَحقَّ

. .َمْرَحَلُة النُُّموِّ اْستِْمراُر َمْرَحَلِة النُُّموِّ

. َنباٌت ُمكَتِمُل النُُّموِّ

كٌر. َمْخروٌط ُمذَّ

َمْخروٌط ُمَؤنٌَّث.

َمْرَحَلُة 
ْنباِت. اإْلِ

اْلُبذوُر.
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التَّكاُثُر اْلُخْضِريُّ
َرناِت،  ُيْمِكُن لَِبْعِض النَّباتاِت َأْن َتَتكاَثَر َوُتنْتَِج َنباتاٍت َجديَدًة؛ َعْن َطريِق َبْعِض َأْجزاِئها ِمْثِل: الدَّ
 )Vegetative Reproduction( اْلُخْضِريَّ  التَّكاُثَر  ُيَسّمى  التَّكاُثِر  ِمَن  النَّْوُع  َوهذا  اأْلَْبصاِل.  َأِو 

َوِمنُْه:

َرناِت التَّكاُثُر بِالدَّ

َرَنُة  الدَّ َتْحِمُل  اْلِغذاَء.  النَّباُت فيِه  ُن  ُيَخزِّ التُّْرَبِة  َينْمو داِخَل  النَّباِت  ِمَن  )Tuber( ُجْزٌء  َرَنُة  الدَّ
تي َتَتكاَثُر  َبراِعَم َينَْشُأ ِمنْها َنباٌت َصغيٌر َيْسَتِمرُّ في النُُّموِّ لَِتْكويِن َنباٍت ُمْكَتِمٍل. َوِمَن النَّباتاِت الَّ

َرناِت َنباُت اْلَبطاطا. بِالدَّ

ُبْرُعمٌ.

ُنُموُّ اْلُبْرُعِم.

. َنباُت َبطاطا ُمْكَتِمُل النُُّموِّ

َدَرَنٌة
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التَّكاُثُر بِاأْلَْبصاِل

اأْلَْبصاُل  َوَتنَْشُأ  اْلِغذاَء.  فيِه  النَّباُت  ُن  ُيَخزِّ التُّْرَبِة  في  َينْمو  النَّباِت  ِمَن  ُجْزٌء   )Bulb( اْلَبَصَلُة 
تي َتَتكاَثُر بِاأْلَْبصاِل َنباُت اْلَبَصِل، َوَنباُت  اْلَجديَدُة ِمْن َبراِعِم اْلَبَصَلِة اْلَقديَمِة. َوِمَن النَّباتاِت الَّ

النَّْرِجِس.

 ُتْزَرُع اأْلَْبصاُل في التُّْرَبِة.

ُنُموُّ َنباتاِت اْلَبَصِل.

َأْبصاٌل.
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

 َبَصَلٌة، َكْأٌس ُزجاِجيٌَّة، َأْعواُد َتنْظيِف 
َأْسناٍن، ماٌء.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  ُأالِحُظ: ما َأْجزاُء اْلَبَصَلِة؟

2  ُأْدِخُل عوَد َتنْظيِف َأْسناٍن في اْلَبَصَلِة 

. بَِشْكٍل َعْرِضيٍّ

َهـِة اْلـَكْأِس  3 َأَضـُع اْلَبَصَلـَة َفـْوَق ُفوَّ

جاِجيَّـِة. الزُّ

4 َأَضُع مـاًء في اْلـَكْأِس َحّتى ُيالِمَس 

َأْسـَفَل َسـْطِح اْلَبَصَلِة، ُثمَّ َأْنُقـُل اْلَكْأَس 
إِلى َمـكاٍن َجيِِّد اإْلِضـاَءِة والتَّْهِوَيِة.

تي َتْحُدُث َعلى  5  ُأالِحُظ التََّغيُّراِت الَّ

ُل  َوُأَسجِّ أّياٍم،  َسْبَعِة  ِة  لُِمدَّ اْلَبَصَلِة 
ُمالَحظاتَِي. 

6  َأقيُس َأْطواَل َنباِت اْلَبَصِل في َأْثناِء 

ِه ُكلَّ َيْوٍم، ِخالَل َفْتَرِة النَّشاِط. ُنُموِّ

في  التََّغيُّراِت  ِقياِس  َبياناِت  ُل  ُأَسجِّ  7

طوِل النَّباِت.

ْلُت إَِلْيِه. 8  َأْكُتُب َتْقريًرا ُمْخَتَصًرا بِما َتَوصَّ

ْبصاِل التَّكاُثُر اْلُخْضِريُّ بِاأْلَ َنشاٌط

ها َأَثُر اْلبيَئِة في َتكاُثِر النَّباتاِت َوُنُموِّ

النَّباتاِت  َتكاُثِر  في  َكثيَرٌة  بيِئيٌَّة  َعواِمُل  ُر  ُتَؤثِّ
ُة  يَُّة اْلماِء، َوَدَرَجُة اْلَحراَرِة، َوِشدَّ ها، ِمنْها: َكمِّ َوُنُموِّ
َأْو  اْلَحراَرِة  َدَرَجُة  َمَثاًل  اْنَخَفَضْت  َفإِذا  اإْلِضاَءِة. 
اْلُمناِسِب  اْلَحدِّ  َعِن  النَّباِت  بيَئِة  في  اإْلِضاَءِة  ُة  ِشدَّ
َوَلْن  َكبيًرا،  ًرا  َتَأثُّ َوَشْكُلُه  النَّباِت  ُنُموُّ  ُر  َفَسَيَتَأثَّ َلُه؛ 
ُضُه لِهِذِه  َيْسَتطيَع التَّكاُثَر َوَقْد َيموُت إِذا اْسَتَمرَّ َتَعرُّ

الظُّروِف.

. ُح اْلَمْقصوَد بِالتَّكاُثِر اْلُخْضِريِّ ُق: ُأَوضِّ  َأَتَحقَّ

تي َحَدَثْت لِْلَبَصَلِة. َأْسَتنْتُِج التََّغيُّراِت الَّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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ا َطبيِعيًّا،  تي َتَتواَفُر َلها الظُّروُف اْلُمالِئَمُة ِمْن ماٍء َوَحراَرٍة َوَضْوٍء؛ َفإِنَّها َتنْمو ُنُموًّ َأّما النَّباتاُت الَّ
َوَتكوُن يانَِعًة َسليَمًة ُيْمِكنُها التَّكاُثُر.

ِن اْلُبذوِر، إاِّل  ياُح في اْنتِقاِل ُحبوِب اللَّقاِح ِمْن َنباٍت إِلى آَخَر، َوهذا ُيَؤّدي إِلى َتَكوُّ َوُتْسِهُم الرِّ
ُن اْلُبذوُر الاّلِزَمُة لَِتكاُثِر النَّباِت.  ديَدَة َقْد ُتَسبُِّب َتساُقَط اأْلَْزهاِر، َفال َتَتَكوَّ ياَح الشَّ َأنَّ الرِّ

ُر في ُنُموِّ النَّباتاِت. تي ُتَؤثِّ ُق: َأْذُكُر َأَهمُّ اْلَعواِمِل اْلبيِئيَِّة الَّ  َأَتَحقَّ

َأَثُر اْنِخفاِض َدَرَجِة اْلَحراَرِة 
اْلحادِّ في النَّباتاِت.

َأَثُر اْرتِفاِع َدَرَجِة 
اْلَحراَرِة في النَّباتاِت.

َأَثُر اْلَجفاِف في النَّباتاِت.
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ُح َطراِئَق َتكاُثِر النَّباتاِت.  ئيَسُة: ُأَوضِّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

  )...................(: ُهَو َتكاُثُر النَّباِت بَِأَحِد َأْجزاِئِه.

  )...................(: ِهَي اْلَمراِحُل اْلُمَتعاِقَبُة في َحياِة النَّباِت.

ِه. تي َتْحُدُث لِلنَّباِت في َأْثناِء ُنُموِّ ُح فيِه التََّغيُّراِت الَّ 3  َأْعَمُل َنموَذًجا ُأَوضِّ

َفبَِأيِّ  َمْزَرَعتِِه،  في  ِة  الّضارَّ النَّباتاِت  ُظهوِر  ِمْن  التَّْقليَل  ُمزاِرٌع  َأراَد  إِذا  النّاِقُد:  التَّْفكيُر   4

ُر إِجاَبتَِي. ها َيِجُب َعَلْيِه إِزاَلُتها؟ ُأَفسِّ َمْرَحَلٍة ِمْن َمراِحِل ُنُموِّ

ُح َأماَم ُزَمالِئَي َكْيَف َيَتكاَثُر َنباُت اْلباِذْنجاِن. 5  َأَتواَصُل: ُأَوضِّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

كِتاَبٌة َتْوضيِحيٌَّة
َهًة لُِمزاِرٍع، ُأَبيُِّن  َأْكُتُب َنْشَرًة َقصيَرًة ُمَوجَّ

َلُه فيها َطراِئَق َتْكثيِر َبْعِض النَّباتاِت.

ساِت اْلَوَطنِيَِّة ُجهوُد اْلُمَؤسَّ
ْرشــاِد  اإْلِ ــِة  ُمديِريَّ َدْوِر  َعــْن  َأْبَحــُث 
اْلِخْدمــاِت  َتْقديــِم  فــي   ، راِعــيِّ الزِّ

لِْلُمزاِرعيــَن. ِة  ْرشــاِديَّ اإْلِ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الُمْجتََمِعالُمْجتََمِع  اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِة
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اْلَحَيواناُت ُتنْتُِج ِصغاًرا
اْلَحَيــواناُت اْلبالِغُة )Adult Animals( ِهَي اْلَحَيـواناُت 
تي َتْسـَتطيُع َأْن َتَتكاَثَر، َوُتنْتَِج َأْفـراًدا ُجُدًدا.  اْلُمْكَتِمَلـُة النُُّمـوِّ الَّ
َتْبـَدُأ َحياَتهـا َصغيـَرًة ُثـمَّ َتنْمـو َوَتْكُبـُر َحّتـى ُتْصبِـَح َحيواناٍت 
بالَِغـًة، َوِمـَن اْلَحَيواناِت ما ُينْتِـُج ِصغاًرا  ُتْشـبُِهها، َفَتنْمـو َوَتْكُبُر 

. لُِتْصبِـَح َحَيواناٍت ُمْكَتِمَلـَة النُُّموِّ

غاِر َيْحُدُث َلها  َويوَجُد َحَيواناٌت ُأْخرى ُتنْتُِج ِصغاًرا ال ُتْشبُِهها، َولِكْن َمَع اْستِْمراِر ُنُموِّ الصِّ
َتَغيُّراٌت َفُتْصبُِح َشبيَهًة آِلباِئها.

2 ْرُس ْرُسالدَّ َتكاُثُر اْلَحَيواناِت َوَدْوراُت َحياِتهاَتكاُثُر اْلَحَيواناِت َوَدْوراُت َحياِتهاالدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َتَتكاَثُر اْلَحَيواناُت َوَيْحُدُث 
ُة َتَغيُّراٍت في َمراِحِل  َلها ِعدَّ

َحياتِها اْلُمْخَتِلَفِة.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
َحَيواٌن بالٌِغ

.)Adult Animal(

َدْوَرُة َحياِة اْلَحَيواِن
.)Animal Life Cycle(

ْفَدِع َأبو ُذَنْيَبَة  َصغيُر الضِّ
ال ُيْشبُِه َأبََوْيِه.

ِصغاٌر ُتْشبُِه آباَءها.
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َوُيَغّطي  َأْرُجٌل،  لَِبْعِضها  َفَينْمو  ها،  ُنُموِّ َأْثناِء  في  اْلَحَيواناِت  لِِصغاِر  َكثيَرٌة  َتَغيُّراٌت  َتْحُدُث 
. الّريُش َأْجساَم َبْعِضها اآلَخِر، َوَيَتَغيَُّر ُسلوُك ِصغاِر اْلَحَيواناِت في َأْثناِء النُُّموِّ

ِه؟ تي َحَدَثْت لَِصغيِر الّطاِئِر في َأْثناِء ُنُموِّ ما التََّغيُّراُت الَّ

َوَر ُل الصُّ َوَرأََتَأمَّ ُل الصُّ أََتَأمَّ

ْفِء َواْلِحماَيِة لِِصغاِر الطُّيوِر. َتْوفيُر الدِّ

َتْحتـاُج َبْعـُض ِصغـاِر اْلَحيوانـاِت 
عاَيِة َكْي َتنُْمـَو َوَتْكُبَر، َفاأْلَبَواِن  إِلـى الرِّ
)َأْو َأَحُدُهما( ُيَوفِّـراِن اْلِغذاَء َواْلَمْأوى 

َواْلِحماَيَة. ْفَء  َوالـدِّ
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َحّتى  بِِصغاِرها  َوَتْعَتني  َتْفِقَس،  َحّتى  ُبيوِضها  َعلى  َوَتْرُقُد  َأْعشاًشا  َتْبني  الطُّيوَر  َأنَّ  ُنالِحُظ 
ُتْصبَِح قاِدَرًة َعلى ااْلْعتِماِد َعلى َنْفِسها.

ماِل. ٍة َوَتْدفِنُها في الرِّ واِحُف، َفَتَضُع ُبيوَضها َعلى َأْرٍض جافَّ َأّما الزَّ

تي َتْحُدُث لِِصغاِر َبْعِض اْلَحَيواناِت؟ ُق: ما َأَهُم التََّغيُّراِت الَّ  َأَتَحقَّ

الِحِف. ِصغاُر السَّ

َتْوفيُر اْلِغذاِء َواْلَمْأوى لِِصغاِر الطُّيوِر.
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َطرائُِق َتكاُثِر اْلَحَيواناِت َوَدْوراُت َحياتِها
َفِمنْها  ُمْخَتِلَفٍة؛  بِطراِئَق  اْلَحَيواناُت  َتَتكاَثُر 
ما َيَتكاَثُر بِاْلِوالَدِة ِمْثُل اْلماِعِز، َوِمنْها ما َيَتكاَثُر 
في  اْلَحَيواناُت  َتَتَغيَُّر  جاِج.  الدَّ ِمْثُل  بِاْلَبْيِض 
َتْحُدُث  تي  الَّ التََّغيُّراُت  َوُتَسّمى  ها،  ُنُموِّ َأْثناِء 
ِمِه في اْلُعْمِر َدْوَرَة َحياِة اْلَحَيواِن  لِْلَحَيواِن َمَع َتَقدُّ

.)Animal Life Cycle(

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

  بِطاقاٌت لُِصَوِر التََّغيُّراِت في َمراِحِل َدْوَرِة 
ى، َصْمٌغ. َحياِة اأْلَْرَنِب، َوَرٌق ُمَقوًّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  َأْجَمُع ُصَوًرا لَِدْوَرِة َحياِة َأْرَنٍب.

َوِر. 2  ُأالِحُظ: َأِصُف ما ُأشاِهُدُه في الصُّ

في  النُُّموِّ  اْلكاِمُل  اْلَحَيواُن  ما  ُع:  َأَتَوقَّ  3

َوِر؟ الصُّ

َصغيِر  َبْيَن  التَّشاُبِه  َمدى  ما  ُأالِحُظ:   4

اأْلَْرَنِب َوَأبََوْيِه؟

5  َأْسَتنْتُِج َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة اأْلَْرَنِب.

ْرَنِب َدْوَرُة َحياِة اأْلَ َنشاٌط

 .) اْلماِعُز اْلبالُِغ )اْلُمْكَتِمُل النُُّموِّ غيُر. اْلماِعُز الصَّ
َدْوَرُة َحياِة اْلماِعِز.

َحديُث اْلِوالَدِة.
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ُه َيَتكاَثُر ُثمَّ َيْهَرُم َوَيموُت، َفَيَتَحلَُّل ِجْسُمُه  َفاْلَحَيواُن َيكوُن َصغيًرا َوَينْمو، َوِعنَْدما َيْكَتِمُل ُنُموُّ
ُأْخرى  َحيٌَّة  كاِئناٌت  إَِلْيها  َتْحتاُج  التُّْرَبِة،  إِلى  ِغذاِئيًَّة  َموادَّ  ُيضيُف  ما  التُّْرَبِة؛  ِمَن  ُجْزًءا  وُيْصبُِح 

لَِتعيَش َوَتنُْمَو.

تي َتْطَرُأ َعلى اْلماِعِز في َدْوَرِة َحياتِِه؟ ُق: ما َأَهمُّ التََّغيُّراِت الَّ  َأَتَحقَّ

جاِج. َدْوَرُة َحياِة الدَّ

َبْيضٌة.
َجنيٌن.

صوٌص.َتْفقيٌس.

جاجُة  الدَّ
اْلبالِغُة.

ْفَدِع، َوُأالِحُظ التََّغيُّراِت. َأَتَتبَُّع َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة الضِّ

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

غيُر.َأبو ُذَنْيَبَة.اْلُبيوُض. ْفَدُع الصَّ .الضِّ ْفَدُع اْلُمْكَتِمُل النُُّموِّ الضِّ
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جاَجِة.  ُح َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة الدَّ ئيَسُة: ُأَوضِّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ِه. تي َتْحُدُث لِْلكاِئِن اْلَحيِّ في َأْثناِء ُنُموِّ   )...................(: ِهَي التََّغيُّراُت الَّ

تي َتْحُدُث في    ُنُموُّ اأْلَْرُجِل َوُظهوُر الّريِش َوِزياَدُة الّطوِل َواْلُكْتَلِة؛ ِمَن التََّغيُّراِت الَّ
َأْثناِء )...................(.

3  ما َمظاِهُر ِعناَيِة َبْعِض اْلَحَيواناِت بِِصغاِرها؟ ُأْعطي َأْمثَِلًة.

ُع َأْن َيْحُدَث إِذا َعبَِث اأْلَْطفاُل بُِبيوِض الطُّيوِر؟ َكْيَف َأِصُف  4  التَّْفكيُر النّاِقُد: ماذا َأَتَوقَّ

َرِر؟ لوَك؟ َكْيَف يُمِكنُني اْلَحدُّ ِمْن ذلَِك الضَّ هذا السُّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َتِلُد ُأْنثى اْلَفْهِد َبْيَن )3	5( ِصغاٍر ُكلَّ عاٍم، 
إِناٍث؟   )6( َتِلَدُه  َأْن  ُيْمِكُن  َعَدٍد  َأَقلُّ  َفما 

َوما َأْكَثُر َعَدٍد ُيَمِكُن َأْن َيِلْدَنُه؟

َلْوَحٌة َفنِّيٌَّة
ًة  ُم َلْوَحًة ِجداِريَّ بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَي، ُأَصمِّ
َحَيواٍن  َحياِة  َدْوَرِة  َمراِحَل  فيها  ُح  ُأَوضِّ
َأِو  َوِر  الصُّ َبْعَض  نُها  َوُأَضمِّ  ، َلَديَّ ٍل  ُمَفضَّ
التََّغيُّراِت  ُتَبيُِّن  تي  الَّ التَّْوضيِحيَِّة،  سوِم  الرُّ
ُثمَّ  َحياتِِه،  َدْوَرِة  َأْثناِء  في  َلُه  َتْحُدُث  تي  الَّ

. فِّ ُأَعلُِّقها في الصَّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلفَنِّاْلفَنِّ ياِضيّاِت ياِضيّاِتالرِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الرِّ
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التَّكاُثُر بِاْلُعَقِل

آَخَر؛  َمكاٍن  في  َوِزراَعتِِه  النَّباِت  ِمَن  ُمَعيٍَّن  ُجْزٍء  َفْصِل  َعلى  اْلُخْضِريُّ  التَّكاُثُر  َيْعَتِمُد 
، َوِمْن َطراِئِقِه: التَّكاُثُر بِاْلُعَقِل. لِْلُحصوِل َعلى َنباتاٍت ُمطابَِقٍة في ِصفاتِها لِلنَّباِت اأْلَْصِليِّ

َتْعَتِمُد هِذِه الطَّريَقُة َعلى اْختِياِر اْلُعَقِل في النَّباِت، إِْذ ُيْمِكنُني َفْصُل َأْجزاٍء ِمَن الّساِق ُتَسّمى 
أِلَْحُصَل  اْلُعَقَل؛  َأْزَرُع هِذِه  ُثمَّ  َة،  اْلَجْذِريَّ اْلُعَقَل  ُتَسّمى  اْلَجْذِر  ِمَن  َأْجزاٍء  َأْو  الّساِقيََّة،  اْلُعَقَل 

. َعلى َنباتاٍت ُتْشبُِه النَّباَت اأْلَْصِليَّ

ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ُث َعْن  َأَتَحدَّ

ا،  َطراِئَق ُأْخرى لَِتْكثيِر النَّباتاِت ُخْضِريًّ
ْلُت إَِلْيِه َعلى ُزَمالِئَي. َوَأْعِرُض ما َتَوصَّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة )2(

1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

  )...................(: َمْرَحَلٌة َتْبَدُأ فيها الطُّيوُر َدْوَرَة َحياتِها.

  )...................(: َتكاُثُر َبْعِض النَّباتاِت َعْن َطريِق َبْعِض َأْجزاِئها.

ِن اْلباِدَرِة في َدْوَرِة َحياِة النَّباِت.   )...................(: َمْرَحَلُة َتَكوُّ

  )...................(: ُقْدَرُة اْلكاِئِن اْلَحيِّ َعلى إِْنتاِج َأْفراٍد ُتْشبُِهُه.

َواْلَحْجِم  ْكِل  الشَّ اْلَحيِّ في  لِْلكاِئِن  َتْحُدُث  تي  الَّ التََّغيُّراُت   :)...................(  
ِمِه في اْلُعْمِر. َواْلُكْتَلِة، ِخالَل َتَقدُّ

ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة اآْلتَِيِة:

ِه. تي َتْحُدُث لِْلَحَيواِن في َأْثناِء ُنُموِّ يََّة التََّغيُّراِت الَّ 2  ُأَبيُِّن َأَهمِّ

ا. 3  ُأْعطي َأْمثَِلًة َعلى َنباتاٍت َتْسَتطيُع التَّكاُثَر بِاْلُبذوِر َأْو ُخْضِريًّ

ُر َضروَرَة ِرعاَيِة َبْعِض اْلَحَيواناِت لِِصغاِرها. 4  ُأَفسِّ

5  َأَتَتبَُّع َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة َنباِت اْلفوِل.

ُر إِجاَبتَِي. ْفَدِع؟ ُأَبرِّ 6  التَّْفكيُر النّاِقُد: َهِل اْلماُء َضروِريٌّ لَِدْوَرِة َحياِة الضِّ

حيَحَة: جاَبَة الصَّ 7  َأْختاُر اإْلِ

  َأَحُد اْلَحَيواناِت اآْلتَِيِة ُينْتُِج ِصغاًرا ال ُتْشبُِهُه:
ْفَدُع.           د  - اْلَكْلُب. جاَجُة.            جـ- الضِّ أ   - اأْلَْرَنُب.            ب- الدَّ

  إِْحدى النَّباتاِت اآْلتَِيِة َتَتكاَثُر بِاأْلَْبصاِل:
ُص. أ   - اْلفوُل.              ب- اْلَقْمُح.                 جـ- النَّْرِجُس.              د  - اْلِحمَّ
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ّفاِف. 8  َأْسَتنْتُِج َأْسباَب َتْغطَِيِة َبْعِض النَّباتاِت بِاْلباِلْستيِك الشَّ
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تَْقويُم اْلَداِء

تَْكثيُر نَباٍت بِطَريقٍَة ُخْضِريٍَّة

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

َدَرناُت َبطاطا، ُتْرَبٌة ُمناِسَبٌة.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

. ُئ َحبََّة اْلَبطاطا إِلى َأْجزاٍء، َيْحَتوي ُكلُّ ُجْزٍء َعلى ُبْرُعٍم واِحٍد َعلى اأْلََقلِّ 1  ُأَجزِّ

2  َأْزَرُع َأْجزاَء َحبَِّة اْلَبطاطا في التُّْرَبِة بَِمسافاٍت ُمناِسَبٍة.

تي َزَرْعُت فيها َأْجزاَء اْلَبطاطا بِاْستِْمراٍر. 3  َأْسقي التُّْرَبَة الَّ

48



اْلَعالقاُت بَْيَن اْلكائِناِت اْلَحيَِّة في النِّظاِم اْلبيئِيِّاْلَعالقاُت بَْيَن اْلكائِناِت اْلَحيَِّة في النِّظاِم اْلبيئِيِّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

َدٍة. ناٍت َغْيِر َحيٍَّة، َتْرَتبُِط في ما َبْينَها بَِعالقاٍت ُمَتَعدِّ ُن النِّظاُم اْلبيئِيُّ ِمْن كائِناٍت َحيٍَّة َوُمَكوِّ َيَتَكوَّ

3اْلَوْحَدُة
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الدَّْرُس )1(: اْلَعالقاُت َبْيَن اْلكائِناِت اْلَحيَِّة.

. ناُت النِّظاِم اْلبيئِيِّ الدَّْرُس )2(: ُمَكوِّ

روِس قاِئَمُة الدُّ

تَعيُش اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ في َجماعاٍت. فَما اْلَعالقاُت 
الَّتي تَْربُطُ بَْينَها؟

أَتََهيَّأُ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َرِة، 	  َوالذُّ َواْلَعَدِس  ِص  اْلِحمَّ ُبذوِر  ِمْن  ُمَتساِوَيٌة  ّياٌت  َكمِّ

ّفاَفُة، ساَعُة َتْوقيٍت. ، َأْكياُس ِحْفِظ الطَّعاِم الشَّ كيٌس َوَرِقيٌّ

ُذ اْلُجْزَء الّثانَِي في َحديَقِة اْلَمْدَرَسِة.	  َمْلحوَظٌة: ُأَنفِّ
الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ

َأْحَذُر ِعنَْد إِْجراِء النَّشاِط في َحديَقِة اْلَمْدَرَسِة.	 
ُخُطواُت اْلَعَمِل:

، َوَأْخِلُطها َجيًِّدا. َرِة في اْلكيِس اْلَوَرِقيِّ ِص َواْلَعَدِس َوالذُّ َأَضُع ُبذوَر اْلِحمَّ  1

، َوَيْأُخُذ ُزَمالِئَي في اْلَمْجموَعِة َقْبَضًة لُِكلِّ واِحٍد ِمنُْهْم. آُخُذ َقْبَضًة ِمَن اْلُبذوِر ِمَن اْلكيِس اْلَوَرِقيِّ  2

تي َحَصْلُت َعَلْيها ِمَن اْلكيِس في َمْجموعاٍت، َوَأُعدُّ اْلُبذوَر في ُكلِّ َمْجموَعٍة. ُأَصنُِّف اْلُبذوَر الَّ  3

ُل النَّتاِئَج في اْلَجْدَوِل َتْحَت َبنِْد )ِمْن دوِن َتناُفٍس(. ُأَسجِّ  4

ّفاَفَة َعلى َأْفراِد َمْجموَعتَِي، بَِحْيُث َيكوُن لُِكلٍّ ِمنُْهْم كيٌس. ُع اأْلَْكياَس الشَّ ُأَوزِّ  5

َأْنُثُر ُمْحَتوياِت اْلكيِس اْلَوَرِقيِّ في َحديَقِة اْلَمْدَرَسِة.  6

ِة 30 ثانَِيًة. ُل ساَعَة التَّْوقيِت لُِمدَّ َأْسَتِعدُّ َأنا َوُزَمالِئَي لِْلُمناَفَسِة، َوُأَشغِّ  7

فاِف، َوَكذا َيْفَعُل ُزَمالِئَي. تي َنَثْرُتها َوَأَضُعها في اْلكيِس الشَّ َأْجَمُع َأْكَبَر َقْدٍر ُمْمِكٍن ِمَن اْلُبذوِر الَّ  8

ُل النَّتاِئَج في اْلَجْدَوِل الّسابِِق َتْحَت َبنِْد )َمَع َتناُفٍس(. ُأَسجِّ  9

ْلُت إَِلْيها بُِوجوِد ُمناَفَسٍة َوبَِعَدِم ُوجوِدها، ُثمَّ ُأقاِرُنها بِنَتاِئِج ُزَمالِئَي. تي َتَوصَّ ُأقاِرُن النَّتاِئَج الَّ  10

َأْسَتنْتُِج: ما َأَثُر التَّناُفِس في ُفْرَصِة اْلكاِئِن اْلَحيِّ بِاْلُحصوِل َعلى ِغذاِئِه؟ التَّناُفُس إِْحدى َعالقاِت   11

اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َمَع َبْعِضها. َهْل توَجُد َعالقاٌت ُأْخرى؟

َي اْلكاِئناِت اْلَحيََّة في النِّظاِم اْلبيِئيِّ ِمْن َحْولَِي، َواْلَعالقاِت َبْينها. اْلُمالَحَظُة: ُأالِحُظ بَِحواسِّ

عاَلقَةُ التَّنافُِس

َمهاَرةُ اْلِعْلِم
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اْلَعالقاُت َبْيَن اْلكائِناِت اْلَحيَِّة في النِّظاِم اْلبيئِيِّ
تي َتعيُش في بيَئٍة واِحَدٍة َمَع  َتَتفاَعُل اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة الَّ
ُمْخَتِلَفٍة،  بَِطراِئَق  اآْلَخِر  َعلى  ِمنْها  ُكلٌّ  َوَيْعَتِمُد  َبْعِضها، 
ِمْثِل َتْوفيِر َمْصَدِر اْلِغذاِء. َوَتْرَتبُِط اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة في ما 
تي َتعيُش فيها؛ َوِمنْها ااْلْفتِراُس  َبْينَها بَِعالقاٍت في اْلبيَئِة الَّ

َوالتَّناُفُس، َوالتَّعاُيُش َوالتَّقاُيُض.

ااْلْفتِراُس 
اْلَعالَقُة َبْيَن كاِئنَْيِن َحيَّْيِن؛ َأَحُدُهما ُمْفَتِرٌس َيَتَغّذى َعلى 

.)Predation( اآْلَخِر، َواآْلَخُر َفريَسٌة ُتَسّمى ااْلْفتِراَس

1 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ ِةاْلَعالقاُت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَّ اْلَعالقاُت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َبْيـَن  اْلَعالقـاِت  َأْنـواُع  ُد  َتـَتَعدَّ
ـظاِم  النِـّ في  اْلَحـيَّـِة  اْلكاِئــناِت 
؛ وِمنْها َعالَقاُت ااْلْفتِراِس  اْلبِيِئيِّ

َوالتَّناُفِس َوالتَّعاُيِش َوالتَّقاُيِض.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Predation(  ااْلْفتِراُس

.)Competition(  التَّناُفُس
.)Commensalism(  التَّعاُيُش

.)Mutualism(  التَّقاُيُض
.)Decomposers(  النَّْسُر طاِئٌر ُمْفَتِرٌس.اْلُمَحلِّالُت
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التَّناُفُس 
َتكوُن َعالَقُة التَّناُفِس )Competition( َبْيَن كاِئناٍت َحيٍَّة ِمَن النَّْوِع َنْفِسِه، إِْذ َتَتناَفُس َمَع َبْعِضها 
ْوِء َواْلَمْأوى وَغْيِر ذلَِك. وَتميُل اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة اْلُمَتشابَِهُة في حاجاتِها  ِمْن َأْجِل اْلِغذاِء َواْلماِء َوالضَّ

ْوِء، إِلى ااْلْبتِعاِد َعْن َبْعِضها لِلتَّْقليِل ِمْن َعَمِليَِّة التَّناُفِس. لِْلِغذاِء َواْلماِء َوالضَّ

ُق: ما اْلَعالَقُة اْلِغذاِئيَُّة َبْيَن اْلِقطِّ َواْلَفْأِر؟  َأَتَحقَّ

تي َقْد ُتَؤّدي إِلى َتناُفِس اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الّظاِهَرِة في الّصوَرِة؟ ما اأْلَْسباُب الَّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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التَّقاُيُض 
َتنَْشـُأ َعالَقـٌة َبْيـَن كاِئنَْيـِن َحيَّْيـِن َيْسـَتفيُد ِكالُهما 
ِمـَن اآْلَخـِر ُتَسـّمى التَّقاُيـَض )Mutualism(. َفَمَثـاًل 
َتْعَمـُل الطُّيـوُر َعلـى َتنْظيِف َوحيـِد اْلَقْرِن َعـْن َطريِق 
تـي  َتَغّذيهـا َعلـى كاِئنـاٍت َحيَّـٍة ِمْثـِل اْلَحَشـراِت، الَّ

ِجْسـِمِه. َعلى  َتعيـُش 

التَّعاُيُش
اْلَعالَقـُة َبْيـَن كاِئنَْيـِن َحيَّْيـِن َيْسـَتفيُد َأَحُدُهمـا ِمنْها 
َتعاُيـٍش  ِهـَي َعالَقـُة  ُر  َيَتَضـرَّ َوال  اآْلَخـُر  َيْسـَتفيُد  َوال 
ـَجَرُة في الّصوَرِة ال َتْسـَتفيُد  )Commensalism(. َفالشَّ

َوال  سـاِقها  َعلـى  َتنْمـو  تـي  الَّ اْلَحيَّـِة  اْلكاِئنـاِت  ِمـَن 
ُر، َأّمـا تِْلـَك اْلكاِئناُت اْلَحيَّـُة َفَتْحتـاُج إِلى َمكاٍن  َتَتَضـرَّ

ـَجَرِة.  َتنْمـو َعَلْيـِه، َوبِـذا َتْسـَتفْيُد ِمَن الشَّ

َوحيُد اْلَقْرِن َوالطُّيوُر.

كاِئناٌت َحيٌَّة َتنْمو َعلى ساِق َشَجَرٍة.
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ُل اْلكائِناِت اْلَحيَِّة َبْعَد َمْوتِها َتَحلُّ
ِعنَْد َمْوِت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في اأْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة، َتْعَمُل 
َأْجساِم  َتْحليِل  َعلى  اْلَحيَِّة،  اْلكاِئناِت  ِمَن  َمْجموَعٌة 
ناتِها اأْلَْصِليَِّة، بَِحْيُث َيْسُهُل  تِْلَك اْلكاِئناِت إِلى ُمَكوِّ
ًة ُأْخرى. َوُيْطَلُق َعلى هِذِه  َعلى التُّْرَبِة اْمتِصاُصها َمرَّ

.)Decomposers( اْلكاِئناِت اْسُم اْلُمَحلِّالِت

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
قابٌِل  باِلْستيِكيٌّ  كيٌس  ُخْبٍز،  ِقَطُع   

لِْلِْغالِق، ماٌء.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُل ِقَطَع اْلُخْبِز بِاْلماِء، َوَأَضُعها  1  ُأبَلِّ

. في كيٍس باِلْستيِكيٍّ

َمكاٍن  في  َوَأَضُعُه  اْلكيَس  ُأْغِلُق   2

دافٍِئ َوُمْظِلٍم.

ُل  3  ُأالِحُظ اْلكيَس ُكلَّ َيْوٍم، َوُأَسجِّ

َمالَحظاتَِي في َجْدَوٍل.

َتَغيََّر  َكْيَف  ُزَمالِئَي:  َمَع  َأَتواَصُل   4

اْلُخْبُز؟

َتَغيُِّر  إِلى  َأّدى  الَّذي  ما  َأْسَتنْتُِج:   5

اْلُخْبِز؟ لِماذا؟

اْلُمَحلِّالُت َنشاٌط

َعَفُن اْلُخْبِز.
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تي َتْرُبُط َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ ئيَسُة: ما اْلَعالقاُت الَّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلُمْفَرَدَة اْلُمناِسَبَة في اْلَفراِغ:

ُر    ُتَسّمى اْلَعالَقُة َبْيَن كاِئنَْيِن َحيَّْيِن َيْسَتفيُد َأَحُدُهما ِمنْها، َوال َيْسَتفيُد اآْلَخُر َوال َيَتَضرَّ
.)..............(

  ِعنَْد َمْوِت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في اأْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة، َتْعَمُل َمْجموَعٌة ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، 
ناتِها اأْلَْصِليَِّة. ُتَسّمى )..............( َعلى َتْحليِل َأْجساِم تِْلَك اْلكاِئناِت إِلى ُمَكوِّ

3  التَّْفكيُر النّاِقُد:

ُح إِجاَبتَِي.   ماذا َسَيْحُدُث إِذا َلْم ُتَحلَّْل َأْجساُم اْلَكاِئناِت اْلَميَِّتِة؟ ُأَوضِّ

جاِج، وَقْد الَحَظ ُظهوَر َعالقاِت َتناُفٍس    ُيَربِّي َأْحَمُد في َمنِْزلِِه َأْنواًعا ُمْخَتِلَفًة ِمَن الدَّ
ِمَن  َعَدًدا  ُم  َوُأَقدِّ َزميِلَي،  َمَع  َأَتناَقُش  ِمنْها.  َعَدٍد  إيذاِء  في  َتَسبََّب  ما  جاِج،  الدَّ َبْيَن 

ااْلْقتِراحاِت أِلَْحَمَد بِْخصوِص ذلَِك.

ئاِب َعلى اأْلَرانِِب؟ تي َتَتناَفُس َمَع الذِّ 4  ما اْلَحَيواناُت الَّ

َيُة َتْرِك َمسافاٍت َبْيَن اْلَمْزروعاِت في اْلَمزاِرِع؟ 5  ما َأَهمِّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ًة َقِصيَرًة َأِصُف فيها َكيَف ُيْمِكُن  َأْكُتُب ِقصَّ
َأْن َتكوَن اْلَحياُة َعلى َسْطِح اأْلَْرِض، ِمْن 
اْلَحيَِّة  اْلَكاِئناِت  َبْيَن  َتْرُبُط  َعالقاٍت  دوِن 
تي َتعيُش فيها، ُثمَّ ُأْلقيها  في النُُّظِم اْلبيِئيَِّة الَّ

َعلى َمساِمِع ُزَمالِئَي.

َسَبَب  فيها  ُح  ُأَوضِّ َتْعليِميًَّة  ُلْعَبًة  ُم  ُأَصمِّ
في  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َبْيَن  َعالقاٍت  ُوجوِد 
وَكيَف  فيِه،  َتعيُش  الَّذي  اْلبِيِئيِّ  النِّظاِم 
َعلى  اْلَعالقاِت  ِمَن  واِحَدٍة  ُكلُّ  َتنَْعِكُس 

اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، َوُأشاِرُكها َمَع ُزَمالِئَي.

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلفَنِّاْلفَنِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِة
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ُة اْلَجماَعُة اْلَحَيِويَّ
ُن ِمْن كاِئناٍت َحيٍَّة  َدَرْسُت سابًِقا َأنَّ النِّظاَم اْلبيِئيَّ َيَتَكوَّ
تي َتعيُش  ناٍت َغْيِر َحيٍَّة. َتَتفاَعُل اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة الَّ َوُمَكوِّ
ناِت النِّظاِم اْلبِيِئيِّ  في النِّظاِم اْلبيِئيِّ في ما َبْينَها َوَبْيَن ُمَكوِّ
ْفُت َأْيًضا َأنَّ  َغْيِر اْلَحيَِّة؛ ما َيْكَفُل َبقاَء هذا النِّظاِم. َوَتَعرَّ
َدٍة. تِْلَك اْلكاِئناِت اْلَحيََّة َتْرَتبُِط في ما َبْينَها بَِعالقاٍت ُمَتَعدِّ

اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  ِمَن  اْلواِحِد  النَّْوِع  َأْفراِد  َعلى  ُيْطَلُق 
ـِة  اْلَحَيِويَّ اْلَجماَعِة  اْسـُم  ؛  بيِئيٍّ نِـظاٍم  في  َتعيُش  تي  الَّ

.)Biological Populations(

2 ْرُس ْرُسالدَّ ناُت النِّظاِم اْلَبْيِئيِّالدَّ ناُت النِّظاِم اْلَبْيِئيُِّمَكوِّ ُمَكوِّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
في  َتعيُش  تي  الَّ اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت 
، َوَتْرُبُط َبْينَها َعالقاٌت  نِظاٍم بيِئيٍّ
. ُمْخَتِلَفٌة؛ ُتَسّمى اْلُمْجَتَمَع اْلَحَيِويَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
ُة   اْلَجماعاُت اْلَحَيِويَّ

.)Biological Populations(

ُة   اْلُمْجَتَمعاُت اْلَحَيِويَّ
.)Biological Communities(

.)Habitat(  اْلَمْوطُِن
.)Niche(  ُّالنََّمُط اْلَحياتِي

ٌة ِمَن اأْلَْسماِك. َجماعٌة َحَيِويَّ
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اْلَمْوطُِن
النِّظـاِم  فـي  اْلِمنَْطَقـُة  َأِو  اْلَمـكاُن  ُيَسـّمى 
، َوَتَتواَفـُر فيِه  اْلبيِئـيِّ َحْيـُث َيعيـُش اْلكاِئـُن اْلَحـيُّ
اْلُمَتَطلَّباُت الاّلِزَمــُة لَِحياتِِه ِمْثُل اْلِغــذاِء َواْلمــاِء 
ْفِء؛ اْلَمْوطِـَن )Habitat(. َتْخَتِلُف اْلَمواطُِن  َوالـدِّ
َرِة،  في مـا َبْينَهـا اِلْختِـالِف اْلَعواِمـِل اْلبيِئيَّـِة اْلُمَؤثِّ
يَّـِة اأْلَْمطـاِر َوَدَرجـِة  ْمــِس َوَكمِّ ِمْثــِل َضــْوِء الشَّ

اْلَحـراَرِة َوَنـْوِع التُّْرَبـِة.

َمْوطُِن اْلفيِل.

. اْلُمْجَتَمُع اْلَحَيِويُّ في نِظاٍم بِيِئيٍّ

. اْلُمْجَتَمُع اْلَحَيِويُّ
ُة. اْلَجماَعُة اْلَحَيِويَّ

اْلَفْرُد.

. النِّظاُم اْلبِيئِيُّ

اْلُمْجَتَمُع اْلَحَيِويُّ
تي َتعيُش في نِظاٍم بِيِئيٍّ َوَتْرُبُط َبْينَها َعالقاٌت ُمْخَتِلَفٌة؛  ُتَسّمى َمْجموعاُت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّ
قوُر ُكلُّها  ئاُب َواْلِغْزالُن َوالصُّ اْلُمْجَتَمَع اْلَحَيِويَّ )Biological Community(. َفالنَّباتاُت َوالذِّ
ِة في النِّظاِم  ا في اْلغاَبِة. َكما َيُضمُّ اْلُمْجَتَمُع اْلَحَيِويُّ ُكلَّ اْلَجماعاِت اْلَحَيِويَّ ُتَمثُِّل ُمْجَتَمًعا َحَيِويًّ

. اْلبيِئيِّ
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النََّمُط اْلَحياتِيُّ
النََّمُط اْلَحياتِيُّ )Niche( َيِصُف َكْيَف َيَتالَءُم اْلكاِئُن اْلَحيُّ َمَع نِظاِمِه اْلبيِئيِّ الَّذي َينَْتمي إَِلْيِه، 
، َوَنْوَع اْلَمْأوى،  ُد لِْلكاِئِن اْلَحيِّ نِظاَمُه اْلِغذاِئيَّ ُم َلها؛ َفْهَو ُيَحدِّ َوَكْيَف َيْسَتفيُد ِمْن بِيَئتِِة َوماذا ُيَقدِّ

َوَغْيَرها...

َفَمَثاًل، َتْبني َبْعُض الطُّيوِر َأْعشاَشها َعلى اأْلَْشجاِر َوَتَضُع َبْيَضها فيها، َوُتَعدُّ َمْوطِنًا َلها.

بِناُء اْلُعشِّ َعلى اأْلَْشجاِر، َنَمٌط َحياتِيٌّ خاصٌّ بِهِذِه الطُّيوِر.
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ناُت النِّظاِم اْلبيِئيِّ في َحْوِض َسَمٍك؟ ُق: ما ُمَكوِّ  َأَتَحقَّ

ما النََّمُط اْلَحياتِيُّ اْلخاصُّ بَِتْغِذَيِة ُطيوٍر ُمْخَتِلَفٍة، َتعيُش َجميُعها في َمْوطٍِن واِحٍد؟

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

1  طاِئٌر َيَتَغّذى َعلى اْلَحَشراِت.

ْمِل َعِن الّديداِن. ٍة، َوَيْبَحُث في الرَّ بيِه بِِسّكيٍن حادَّ 2  طاِئٌر َيْفَتُح َصَدَفَة اْلَمحاِر بِِمنْقاِرِه الشَّ

3  طاِئٌر َيَتَغّذى َعلى اْلَحَشراِت َواْلُبذوِر الّطافَِيِة َعلى َسْطِح اْلماِء.

ِة َواْلُحبوِب َواْلَحَلزوِن. 4  طاِئٌر َيْقِلُب ِجْسَمُه َرْأًسا َعلى َعِقٍب؛ لَِيِصَل إِلى النَّباتاِت اْلَبْحِريَّ

ِة، َبْعَد اْستِْخراِجها ِمَن الّطيِن. 5  طاِئٌر َيَتَغّذى َعلى َبْعِض النَّباتاِت َواْلكاِئناِت اْلَبْحِريَّ

12
3

45
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

ُتراٌب،  َأْحجاٌر،  َأْسناٍن،  َأْعواُد  ى،  ُمَقوًّ َوَرٌق  َشّفاٌف، َشريٌط الِصٌق،  باِلْستيِكيٌّ   ُصنْدوٌق 
 ، ِمَقصٌّ َأْلواٌن،  َوَأْشجاٍر،  لَِحَيواناٍت  باِلْستيِكيٌَّة  ماٌت  ُمَجسَّ ِصناِعيٍَّة،  َأْشجاٍر  َأْوراُق 

َمْعجوٌن.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  َأْسَتْخِدُم َمراِجَع ِمَن اْلَمْكَتَبِة؛ أِلَْحُصَل َعلى ُصَوٍر لِكاِئناٍت َحيٍَّة في نِظاٍم بيِئيٍّ َأْختاُرُه.

، وُأحاِوُل َأْن  ُم ِمْن َموادَّ ُدني بِِه الُمَعلِّ ًما بِاْستِْخداِم ما ُيَزوِّ ُم َنموَذًجا لِنِظاٍم بيِئيٍّ ُمَجسَّ 2  ُأَصمِّ

ُل اْلكاِئناِت اْلَحيََّة َواأْلَْشياَء َغْيَر اْلَحيَِّة بَِأْفَضِل َشْكٍل ُمْمِكٍن. تي ُتَشكِّ َتْظَهَر اْلَموادُّ الَّ

ُذ َتْصميِمَي: َأْنَتبُِه إِلى اأْلَْلواِن َواْلَمقاساِت، َوَأْحِرُص َعلى اْستِْغالِل اْلِمساَحِة اْلُمَتوافَِرِة  3  ُأنَفِّ

نْدوِق. في الصُّ

4  ُأْلِصُق َأْسماَء اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َعلى ُصَوِرها َوَأْشكالِها في النَّموَذِج.

في  اْخَتْرُتها  تي  الَّ اْلَحيَِّة  لِْلكاِئناِت  اْلَحياتِيَّ  النََّمَط  فيِهما  َأِصُف  فِْقَرَتْيِن  َأْو  فِْقَرًة  َأْكُتُب   5

ِم. اْلُمَجسَّ

ْلُت إَِلْيِه َأماَم ُزَمالِئَي. 6  َأَتواَصُل: َأْعِرُض ما َتَوصَّ

ناِت النِّظاِم اْلبيئِيِّ َنموَذٌج لُِمَكوِّ َنشاٌط
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ِة. ُح اْلَفْرَق َبْيَن اْلُمْجَتَمِع اْلَحَيِويِّ َواْلَجماَعِة اْلَحَيِويَّ ئيَسُة: ُأَوضِّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلُمْفَرَدَة اْلُمناِسَبَة في اْلَفراِغ:

، َوَتْرُبُط َبْينَها َعالقاٌت  تي َتعيُش في نِظاٍم بيِئيٍّ   ُتَسّمى َمْجموعاُت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّ
ُمْخَتِلَفٌة؛ )..............(.

، َوَأْنماُط َتفاُعالتِِه  تي َيْحتاُج إَِلْيها اْلكاِئُن اْلَحيُّ   ُتَسّمى َمْجموَعُة الظُّروِف َواْلَمواِرِد الَّ
؛ )..............(. ناِت نِظاِمِه اْلبيِئيِّ َمَع ُمَكوِّ

، وَتَتواَفُر فيِه    ُيَسّمى اْلَمكاُن َأِو اْلِمنَْطَقُة في النِّظاِم اْلبيِئيِّ َحْيُث َيعيُش اْلكاِئُن اْلَحيُّ
اْلُمَتَطلَّباُت الاّلِزَمُة لَِحياتِِه؛ )..............(.

ْكِل  ِة؛ َعْن َطريِق الشَّ ُح َمفاهيَم اْلُمْجَتَمِع اْلَحَيِويِّ َوالنِّظاِم اْلبيِئيِّ َواْلَجماَعِة اْلَحَيِويَّ 3  ُأَوضِّ

اآْلتي.

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

اْلَجراِد  َأْعداِد  َتَغيَُّر  اآْلتي  اْلَجْدَوُل  ُيَبيُِّن 
َعلى  لَِحْقٍل،  اْلبيِئيِّ  النِّظاِم  في  َوالطُّيوِر 
َأْعداِد  َبْيَن  اْلَعالَقُة  ما  َأْعواٍم.  َثالَثِة  َمدى 

الطُّيوِر َواْلَجراِد؟

َأْشكااًل  فيها  ُأَبيُِّن  ًة  ِجداِريَّ َلْوَحًة  َأْرُسُم 
نًا  ِة، ُمَضمِّ ُمْخَتِلَفًة ِمَن اْلُمْجَتَمعاِت اْلَحَيِويَّ

روِح التَّْوضيِحيَِّة. إِّياها َبْعَض الشُّ

200020012002
450350300َجراٌد
100150200ُطيوٌر

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلفَنِّاْلفَنِّ ياِضيّاِت ياِضيّاِتالرِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الرِّ
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اْليوكا

َحدٍّ  إِلى  اْليوكا  َتْعَتِمُد  ْلَبِة.  الصُّ َوَأْوراِقِه  بَِأْزهاِرِه  َيَتَميَُّز  ٌر  ُمَعمَّ َصْحراِويٌّ  َنباٌت  اْليوكا 
َكبيٍر في َتْلقيِح َأْزهاِرها َعلى ُعثَِّة اْليوكا، إْذ توَجُد َعالَقُة َتقاُيٍض َبْينَهما؛ َفَتَضُع ُعثَُّة اْليوكا 
ُح اْلُعثَُّة ُمقابَِل ذلَِك  ُتَلقِّ َبْينَما  ُبيوَضها في َأْزهاِر اْليوكا، َوَتْلَتِهُم َيَرقاُتها نِْسَبًة ِمْن ُبذوِرها، 

َأْزهاَر اْليوكا.
تي َسَتْخُرُج ِمْن  َتَضُع هِذِه اْلُعثَُّة ِمْقداًرا َمْدروًسا ِمَن اْلُبيوِض بَِحْيُث ال َتْلَتِهُم اْلَيَرقاُت الَّ
هِذِه اْلُبيوِض اْلُبذوَر َجميَعها، َوإِذا ُزِرَعِت اْليوكا في َأماِكَن ال توَجُد فيها هِذِه اْلُعثَُّة؛ َفَيِجُب 

ٍة. ِعنَْدها إِْجراُء التَّْلقيِح بَِطريَقٍة َيَدِويَّ

ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

َأْكُتُب َتْقريًرا 

َعْن َعالَقِة َتقاُيٍض ُأْخرى َبْيَن 
َحَشراٍت َوَنباتاٍت.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة )3(

1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلُمْفَرَدَة اْلُمناِسَبَة في اْلَفراِغ:

  َعالَقٌة َتنَْشُأ َبْيَن كاِئنَْيِن َحيَّْيِن، َيْسَتفيُد ِكالُهما ِمَن اآْلَخِر )..............(.

، َوَتْرُبُط َبْينَها َعالقاٌت  تي َتعيُش في نِظاٍم بِيِئيٍّ   ُتَسّمى َمْجموعاُت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّ
ِغذاِئيٌَّة ُمْخَتِلَفٌة؛ )..............(.

َواآْلَخُر  اآْلَخِر،  َعلى  َيَتَغّذى  ُمْفَتِرٌس  َأَحُدُهما  َحيَّْيِن؛  كاِئنَْيِن  َبْيَن  اْلَعالَقُة  ى  ُتَسمَّ  
َفريَسٌة؛ َعالَقَة )..............(.

ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة اآْلتَِيِة:

2  التَّْفكيُر النّاِقُد: ماذا ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث في حاِل ِغياِب اْلُمَحلِّالِت؟

. 3  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَمْوطِِن َوالنََّمِط اْلَحياتِيِّ لِْلكاِئِن اْلَحيِّ

حيَحَة: جاَبَة الصَّ 4  َأْختاُر اإْلِ

بِّ َواأْلَْسماِك:   الَعالَقُة َبْيَن الدُّ

أ   - َتعاُيٌش.                                    ب- اْفتِراٌس.

جـ- َتقاُيٌض.                                   د  - َتناُفٌس.

: تي َتعيُش في نِظاٍم بِيِئيٍّ   ُيْطَلُق َعلى َأْفراِد النَّْوِع اْلواِحِد ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّ

ٌة. أ   - َأْفراٌد.                                        ب- َجماَعٌة َحَيِويَّ

جـ- َعالقاٌت ِغذاِئيٌَّة.                     د  - َتناُفٌس.

  اْلَعالَقُة َبْيَن َوحيِد اْلَقْرِن َوالطُّيوِر:

أ   - َتعاُيٌش.                                    ب- اْفتِراٌس.

جـ- َتقاُيٌض.                                   د  - َتناُفٌس.
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، َوَأْنماُط َتفاُعالتِِه  تي َيْحتاُج إَِلْيها اْلكاِئُن اْلَحيُّ   ُتَسّمى َمْجموَعُة الظُّروِف َواْلَمواِرِد الَّ
: ناِت نِظاِمِه اْلبيِئيِّ َمَع ُمَكوِّ

أ   - َمْوطِنًا.                                       ب- َنَمًطا َحياتِيًّا.

ا. ًة.                          د  - ُمْجَتَمًعا َحَيِويًّ جـ- َجماَعًة َحَيِويَّ

ْكُل اْلُمجاِوُر َنْسًرا َيْلَتِقُط َأْرَنًبا لَِيَتَغّذى َعليِه.  ُح الشَّ   ُيَوضِّ
ُيَعدُّ اأْلَْرَنُب ِمثااًل َعلى:

أ   - اْلُمَحلِّالِت.                               ب- اْلُمْفَتِرِس.

جـ- اْلَفريَسِة.                                    د  - اْلُمنْتِجاِت.

في  بالَِغًة  َأْضراًرا  َوُتَسبُِّب  اْلَمْلفوِف،  َعلى  َتَتَغّذى  لَِحَشراٍت  َيَرقاٌت  اْلَمْلفوِف  دوُد    
ْنساِن: ُر َتْأثيَر هِذِه اْلَحَشراِت في اإْلِ ُحْقولِِه. إِْحدى اْلُجَمِل اآْلتَِيِة ُتَفسِّ

ْنساَن َعلى َنباِت اْلَمْلفوِف. أ   - ُتنافُِس اإْلِ

ْنساُن بِاْلَمْلفوِف. تي َيْزَرُعها اإْلِ ُن التُّْرَبَة الَّ ب- ُتَحسِّ

ْنساَن َعلى اْلَمْلفوِف. جـ- َتَتَغّذى َعلى َحَشراٍت ُأْخرى ُتنافُِس اإْلِ

ْنساُن لَِريِّ َنباتاِت اْلَمْلفوِف. تي َيْسَتْخِدُمها اإْلِ ُث َمصاِدَر اْلِمياِه الَّ د  - ُتَلوِّ
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أَْلَعُب َمَع النِّظاِم اْلبيئِيِّ

1  أْجَمُع ُصَوًرا لِكاِئناٍت َحيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة

ُم بِاْستِْخداِم َقَلٍم َوِمْسَطَرٍة ِقْطَعَة َكْرتوٍن  2  ُأَقسِّ

ِمْن  َنْوًعا  ِمنْها  ُكلٌّ  ُيَمثُِّل  َأْعِمَدٍة،  َثالَثِة  إِلى 
َأْنواِع اْلَعالقاِت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.

ااْلْفتِراِس؛  بَِعالَقِة  َل  اأْلَوَّ اْلَعموَد  ُأَعنِْوُن    3

الّثانَِي  َواْلَعموَد   ،)-/+( ْمِز  بِالرَّ إَِلْيها  ُمشيًرا 
ْمِز )+/0(،   بَِعالِقِة التَّعاُيِش؛ ُمشيًرا إَِلْيها بِالرَّ
ُمشيًرا  التَّقاُيِض؛  بَِعالِقِة  الّثالَِث  َواْلَعموَد 

ْمِز )+/+(.   إَِلْيها بِالرَّ

تي  الَّ اْلَعالقاِت  ِمَن  َعالَقٍة  َكلِّ  َمْبَدَأ  لُِزَمالئي  َأْشَرُح  اْعَتَمْدُتُه  الَّذي  بِالتَّْرميِز  ُمْسَتعينًا    4

َكَتْبُتها.

، َوَعلى َزميلي َأْن َيْختاَر صوَرَة كاِئٍن َحيٍّ آَخَر َلُه َعالَقٌة بِاْلكاِئِن  5  َأْختاُر صوَرًة لِكاِئٍن َحيٍّ

اْلَحيِّ الَّذي اْخَتْرُتُه.

ًحا  6  ُأْلِصُق صوَرَة ُكلٍّ ِمَن اْلكاِئنَْيِن اْلَحيَّْيِن في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب َعلى ِقْطَعِة اْلَكْرتوِن؛ ُمَوضِّ

تي َتْرُبُط َبْينَُهما. اْلَعالَقَة الَّ

ِد ِمْن َأنَّ إِجاَبتي َصحيَحٌة. 7  َأْسَتعيُن بُِمَعلِّمي َوُزَمالئي لِلتََّأكُّ

8  َأَتباَدُل اأْلَْدواَر َمَع َزميلي؛ لَِيْبَدَأ َهَو اآْلَخُر بِاْختِياِر صوَرِة كاِئٍن َحيٍّ َجديٍد.

تَْقويُم اْلَداِء

ِه َعلى َشَجَرٍة. طاِئٌر في ُعشِّ
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تُهُ ْنساِن َوِصحَّ تُهُِجْسُم اْلِ ْنساِن َوِصحَّ ِجْسُم اْلِ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

يَِّة. حِّ باِع اْلُمماَرساِت الصِّ ِة َأْجساِمنا بِاتِّ ُنحافُِظ َعلى ِصحَّ

4اْلَوْحَدُة
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الدَّْرُس )1(: اْلَحواسُّ اْلَخْمُس.

ُة  حَّ ُة اْلِجْسِميَُّة َوالصِّ حَّ الدَّْرُس )2(: الصِّ
النَّْفِسيَُّة.

روِس قاِئَمُة الدُّ

ِف اْلَْشياِء،  نا ِمْن تََعرُّ نُنا َحواسُّ  َكْيَف تَُمكِّ
َوفَْهِم ما يَدوُر َحْولَنا؟

أَتََهيَّأُ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
ٍة(، ِقَطٌع ِمَن اْلَوَرِق 	  ٍة، ِمْثِل: )شاِرٍع ُمْزَدِحٍم، َوَحديَقٍة عامَّ ُصَوٌر ُمْخَتِلَفٌة أِلَماِكَن عامَّ

، الِصٌق، َقَلٌم. اْلُمَقّوى، ِمَقصٌّ باِلْستيِكيٌّ

الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
 	. َأْحَذُر ِعنَْد اْستِْخداِم اْلِمَقصِّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُلُه. 1  َأُقصُّ بِالتَّعاوِن َمَع ُزَمالِئَي )5( ِقَطٍع ِمَن اْلَوَرِق اْلُمَقّوى بَِأيِّ َشْكٍل ُأَفضِّ

ْكِل َأْعالُه. ُم َشْكاًل بَِلْصِق ِقَطِع اْلَكْرتوِن، َكما في الشَّ 2  ُأَصمِّ

ْكَل َأْعالُه. ْمُتُه. ُأالِحُظ الشَّ ْكِل الَّذي َصمَّ َوِر َوُأْلِصُقها في ُمنَْتَصِف الشَّ 3  َأْختاُر إِْحدى الصُّ

َجْمِع  التَّْفكيَر في  َوُأحاِوُل  اْخَتْرُت صوَرَتُه،  الَّذي  اْلَمكاِن  إِلى  ِزياَرٍة  َّني في  َأن َأْفَتِرُض   4

َي. َمْعلوماٍت َعِن اْلَمكاِن بَِتْوظيِف َحواسِّ

َي في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب،  ٍة ِمْن َحواسِّ ُل إَِلْيِه ِمْن َمْعلوماٍت بُِكلِّ حاسَّ ُل ما ُيْمِكنُني التََّوصُّ 5 ُأَسجِّ

ْمُتُه. ْكِل الَّذي َصمَّ َعلى الشَّ

ْكِل َأِصُف لُِزَمالِئَي اْلَمكاَن الَّذي ُزْرُتُه. 6  َأَتواَصُل: ُمْسَتعينًا بِالشَّ

ْمُتُه؟ َهْل ُيْمِكنُني َتْضمينُها  ْكِل الَّذي َصمَّ ِق في الشَّ َة التََّذوُّ ْن حاسَّ ُع: لِماذا َلْم ُأَضمِّ 7  َأَتَوقَّ

ُر إِجاَبتَِي. إِذا َغيَّْرُت الّصوَرَة؟ ُأَبرِّ

نا ِمَن اْلُمحاَفَظِة َعلى َحياتِنا؟ نُنا َحواسُّ 8  َأْسَتنْتُِج: َكْيَف ُتَمكِّ

ُذ اْستِْقصاًء ِعْلِميًّا َيْعَتِمُد َعلى اْلُمالَحَظِة؛ َفإِنَّني َأَجْمُع اْلَبياناِت الاّلِزَمَة. َجْمُع اْلَبياناِت: ِعنَْدما ُأَنفِّ

يَّةُ اْلَحواسِّ في َحياتِنا أََهمِّ

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

الّصوَرُة

ماذا ُيْمكُِن َأْن َأرى؟

ماذا ُيْمكُِن َأْن َأْسَمَع؟

ماذا ُيْمكُِن 
؟ َأْن َأُشمَّ

ماذا ُيْمكُِن 
َأْن أْلِمَس؟
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يَُّة اْلَحواسِّ َأَهمِّ
َحْولِنا،  ِمْن  اْلعاَلِم  ِف  َتَعرُّ َعلى  اْلِحسِّ  َأْعضاُء  ُتساِعُدنا 
اْلَمْعلوماِت  َتْحليِل  َمْرَكَز  ُيَعدُّ  الَّذي  ماِغ  بِالدِّ ُمتَِّصَلٌة  َفِهَي 
َوِحْفظِها. َفَمَثاًل، ِعنَْدما َنرى َشْيًئا ما، َفإِنَّ َعْينَْينا َتكوناِن َقْد 
ماِغ )Brain( الَّـذي َيْعَمُل َعلى َتْفسيِر  َأْرَسَلتا إِشـاَرًة إِلى الدِّ
إَِلْيِه.  ُف  َوَنَتَعرَّ ْيَء  الشَّ هذا  َنرى  َيْجَعُلنا  ما  شاَرِة،  اإْلِ هِذِه 

ا. َتْحُدُث هِذِه اْلَعَمِليَُّة بُِسْرَعٍة َكبيَرٍة ِجدًّ

1 ْرُس ْرُسالدَّ اْلَحواسُّ اْلَخْمُساْلَحواسُّ اْلَخْمُسالدَّ

ْؤَيِة. َعَمِليَُّة الرُّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َحْولِنا  ِمْن  اأْلَْشياِء  ُف  َتَعرُّ
اْلخْمِس  نا  َحواسِّ بِاْستِْخداِم 
ِق،  ْمِع، َواْلَبَصِر، َوالتََّذوُّ )السَّ

، َواللَّْمِس(. مِّ َوالشَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Brain(  ماُغ الدِّ

.)Senses(  ُّاْلَحواس
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)Senses( في ِحماَيتِنا  اْلَحواسُّ  ُتْسِهُم 
ُرُه َلنا ِمْن َمْعلوماٍت  ِمَن اْلَمخاطِِر، بِما ُتَوفِّ
َعِن اْلبيَئِة اْلُمحيَطِة بِنا. َفَمَثاًل، إِذا َسِمْعُت 
َسدِّ  إِلى  ُأساِرُع  َفإِنَّني  صاِخَبًة  َأْصواًتا 
ُمْسَتساٍغ  َغْيَر  َطعاًما  ْقُت  َتَذوَّ َوإِذا   ، ُأُذَنيَّ

َفإِنَّني َأَتَوقَُّف َعْن َأْكِلِه.

ِم َدْوُر اْلَحواسِّ في التََّعلُّ
تي  ُم اْلَكثيَر ِمَن اْلَمْعلوماِت َحْوَل اأْلَْشياِء الَّ يٌَّة َكبيَرٌة في َعَمِليَِّة التََّعلُِّم، َفَأنا َأَتَعلَّ لِْلَحواسِّ َأَهمِّ
ْبصاِر َواللَّْمِس، َوِعنَْدما  َتِي اإْلِ َأْسَتْخِدُم حاسَّ َفإِنَّني  اْلُعلوِم  َأْقَرُأ ِكتاَب  َفَمَثاًل، ِعنَْدما  ُتحيُط بي. 

ْمِع. ْبصاِر َوالسَّ َتِي اإْلِ ُأشاِهُد فيديو َتْعليِميًّا َفإِنَّني َأْسَتْخِدُم حاسَّ

اْستِْخداُم اْلَحواسِّ في التََّعلُِّم.

ُر َلنا اْلَحواسُّ َمْعلوماٍت ِمَن اْلبيَئِة لِِحماَيتِنا. ُتَوفِّ
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ِم اْلَجيِِّد، َفال ُبدَّ ِمْن َتْوظيِف اْلَحواسِّ في َعَمِليَِّة التََّعلُِّم، َوَتنْويِع َمصاِدِر  َولِْلوصوِل إِلى التََّعلُّ
ماِغ َوُتْرَبُط بِاْلِخْبراِت  ُر في الدِّ تي ُتَفسَّ اْلَمْعِرَفِة، ما ُيَؤّدي إِلى َجْمِع َأْكَبِر َقْدٍر ِمَن اْلَمْعلوماِت، الَّ

الّسابَِقِة لِْلوصوِل إِلى َمْعِرَفٍة َجديَدٍة.

َوَمواِقِع  اْلَمْدَرَسِة،  َمْكَتبِة  في  اْلُكُتِب  ِمْثُل  اْلَمْعِرَفِة،  َعلى  لِْلُحصوِل  َكثيَرٌة  َمصاِدُر  يوَجُد 
ِمَن  ُبدَّ  لِذا، ال  حيَحَة؛  الصَّ اْلَمْعلوماِت  َلنا  ُم  ُتَقدِّ اْلَمْعِرَفِة  ُكلُّ َمصاِدِر  َلْيَسْت  َولِكْن،  ْنَتْرنِت.  اإْلِ
ِة اْلَمْعلوماِت الّصاِدَرِة َعنْها، َفال َيجوُز َأْخُذ  ِق ِمْن ِمْصداِقيَِّة َمصاِدِر اْلَمْعِرَفِة، َوَمدى ِصحَّ التََّحقُّ

اْلَمْعلوماِت ِمْن َمصاِدَر َغْيِر َمْوثوَقٍة، ُثمَّ َتناُقُلها َوَنْشُرها.

ِم َعْن َطريِق اللَِّعِب. اْستِْخداُم اْلَحواسِّ في التََّعلُّ
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َتآُزُر َأْعضاِء اْلِحسِّ في َعَملِها
َتْعَمُل َأْعضاُء اْلِحسِّ في ِجْسِمَي َجميُعها في اْلَوْقِت َنْفِسِه غالًِبا. َفَمَثاًل، ِعنَْدما آُكُل َطعاِمَي 
ِمْن  َتِصُلُه  تي  الَّ شاراِت  اإْلِ ِدماِغَي  ُر  وُيَفسِّ َوَأْلِمُسُه.  َطْعَمُه،  ُق  َوَأَتَذوَّ راِئَحَتُه،  َوَأُشمُّ  َأراُه،  َفإِنَّني 
ماُغ قاِدًرا  َأْعضاِء اْلِحسِّ َلَديَّ َجميِعها، لَِتْكويِن صوَرٍة َدقيَقٍة َعِن الطَّعاِم الَّذي آُكُلُه؛ َفُيْصبُِح الدِّ
اْلَمّراِت  ِقِه، َأو ُمشاَهَدتِِه في  َتَذوُّ َأْو  َنْفِسِه،  شاراِت َجميِعها ِعنَْد َشمِّ الطَّعاِم  ِر هِذِه اإْلِ َتَذكُّ َعلى 

اْلقاِدَمِة.

تي َيْسَتْخِدُمها اأْلَْطفاُل؟ ما اْلَحواسُّ الَّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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نا؟ ُق: َكْيَف ُنحافُِظ َعلى َحواسِّ  َأَتَحقَّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

ِقْطَعُة ُقماٍش لَِعْصِب اْلَعْينَْيِن، َعًصا بِطوِل   
ِمْتٍر َتْقريًبا.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

فـي  ـْيَر  السَّ َوُأحـاِوُل   ، َعْينَــيَّ َأْعُصـُب   1

اْلَعصـا. بِاْسـتِْخداِم  ـفِّ  الصَّ

تي اْسَتَطْعُت َسْيَرها ِمْن  َأقيُس اْلَمساَفـَة الَّ  2

دوِن ااْلْصطِداِم بَِأيِّ َشْيٍء.

ـنا َعلى  َأْسـَتنْتُِج: َكْيـَف ُتسـاِعُدنا َحواسُّ  3

ُمماَرَسـِة َأْنِشـَطتِنا اْلَيْوِميَّـِة؟

؟ َكْيَف ُتساِعُدنا اْلَحواسُّ َنشاٌط نا؟ َكْيَف ُنحافُِظ َعلى َحواسِّ
َوبِمـا َأنَّ اْلَحواسَّ ُتسـاِعُد َعلى اْكتِشـاِف 
اْلعاَلـِم ِمْن َحْولِنا؛ لِـذا، َفِمَن اْلُمِهـمِّ اْلُمحاَفَظُة 
َعَلْيهـا َعـْن َطريـِق اْلُمحاَفَظـِة َعلـى َأْعضاِء 
ـْمِع  السَّ ـُة  ُر حاسَّ َتَتَضـرَّ َقـْد  َفَمَثـاًل،   . اْلِحـسِّ
بَِسَبِب َسمــاِع اأْلَْصــواِت الّصاِخَبــِة، َوَقــْد 
فـي  اْلِقـراَءِة  بَِسـَبِب  اْلَبَصـِر  ـُة  حاسَّ ُر  َتــَتَضرَّ
ًة َطوِيَلًة؛ لِـذا، لِْلِحفاِظ َعلى  َضْوٍء خافِـٍت ُمـدَّ
ـنا َيِجُب َتَجنُُّب َبْعِض اْلُمماَرسـاِت َغْيِر  َحواسِّ
ِة،  حيَحِة ِمْثــِل: اللَِّعـِب بِاأْلَْجسـاِم اْلحـادَّ الصَّ
ِق الطَّعـاِم الّسـاِخِن، َواْلُجلـوِس َقريًبا  َوَتــَذوُّ
ٍة،  حـادَّ بِـَأداٍة  اأْلُُذِن  َوَتنْظيـِف  التِّْلفـاِز،  ِمـَن 

ْصَبـِع فـي اأْلَْنِف. َوَوْضـِع اإْلِ

ُأحافُِظ َعلى َعْينَيَّ بِإِْجراِء َفْحٍص َدْوِريٍّ ِعنَْد َطبيِب اْلُعيوِن.
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يََّة اْلَحواسِّ في َعَمِليَِّة التََّعلُِّم؟  ئيَسُة: ُأَبيُِّن َأَهمِّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

. ُم في َأْعضاِء اْلِحسِّ   )..............(: َيَتَحكَّ

3   ُأَصنِّـُف اْلُمماَرسـاِت اآْلتَِيـَة إِلـى ُمماَرسـاٍت َصحيَحـٍة َأْو َغْيـِر َصحيَحـٍة: )َسـماُع 

ًة َقصيَرًة، اْلِقـراَءُة في  ياَضـِة، ُمشـاَهَدُة التِّْلفاِز ُمـدَّ اأْلَْصـواِت الّصاِخَبـِة، ُمماَرَسـُة الرِّ
ًة َطويَلًة(. َضـْوٍء خافِـٍت ُمـدَّ

ِمَن  ُمْخَتِلَفًة  َأْنواًعا  َيْسَتْقبُِل  ْنساَن  اإْلِ َأنَّ  فيها  ُح  ُأَوضِّ َلْوَحًة  ُم  ُأَصمِّ َنموَذًجا:  َأْعَمُل   4

َمُه. ِه، َوُيعالُِج هِذِه اْلَمْعلوماِت في ِدماِغِه بِما ُيفيُد َتَعلُّ اْلَمْعلوماِت َعْن َطريِق َحواسِّ

ْمِع َبَداًل ِمْن ُأُذٍن واِحَدٍة؟ 5  ما فاِئَدُة اْمتاِلِكَي ُأُذَنْيِن لِلسَّ

حيَحَة: جاَبَة الصَّ 6  َأْختاُر اإْلِ

ْيِء: ِف إِلى هذا الشَّ ْخُص َشْيًئا ما، َفالَّذي َيْعَمُل َعلى التََّعرُّ   ِعنَْدما َيرى الشَّ
د - اْلَعَضالُت. ماُغ.   جـ- الدِّ ب- اْلَيُد.   أ   - اْلَعْيُن.  

:   َأَحُد اأْلَْعضاِء اآلتَِيِة َلْيَس ِمْن َأْعضاِء اْلِحسِّ
ماُغ. د - الدِّ ب- اأْلَْنُف.              جـ- اأْلُُذُن.   أ   - اْلَعْيُن.  

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

كِتاَبٌة َتْوضيِحيٌَّة
َتْوظيِف  َكْيِفيََّة  فيها  ُح  ُأَوضِّ َمقاَلًة  َأْكُتُب 

اْلَحواسِّ في َعَمِليَِّة التََّعلُِّم.

ُجهوُد اْلُعَلماِء
 ، اْلَمَحلِّيِّ اْلُمْجَتَمِع  لَِتْوِعَيِة  َنْشَرًة  ُم  ُأَصمِّ
ِمْن  َأيٍّ  فاِقدي  َمَع  التَّعاُمِل  َكْيِفيَِّة  َحْوَل 

ِهْم. َحواسِّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الُمْجتََمِعالُمْجتََمِع  اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِة
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ْنساِن ُة اْلِ  ِصحَّ

َق ذلَِك  ، َولَِيَتَحقَّ تِِه بَِشْكٍل عامٍّ ْنساُن َعلى ِصحَّ ُيحافُِظ اإْلِ
النَّْفِسيَِّة  ِة  حَّ َوالصِّ اْلِجْسِميَِّة  ِة  حَّ بِالصِّ ااْلْهتِماِم  ِمَن  ُبدَّ  ال 

َواْلعاطِِفيَِّة.

2 ْرُس ْرُسالدَّ ُةالدَّ ُة َواْلعاِطِفيَّ ْفِسيَّ ُة النَّ حَّ ُة َوالصِّ ُة اْلِجْسِميَّ حَّ ُةالصِّ ُة َواْلعاِطِفيَّ ْفِسيَّ ُة النَّ حَّ ُة َوالصِّ ُة اْلِجْسِميَّ حَّ الصِّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
توَجُد َتْأثيراٌت ُمَتباَدَلٌة َبْيَن ُكلٍّ 
ِة  حَّ ِة اْلِجْسِميَِّة َوالصِّ حَّ ِمَن الصِّ

النَّْفِسيَِّة َواْلعاطِِفيَِّة.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
ُة اْلِجْسِميَُّة حَّ الصِّ

.)Physical Health(

ُة النَّْفِسيَُّة َواْلعاطِِفيَُّة حَّ الصِّ
 Psychological &(

.)Emotional Health

ُتماِرُس اأْلُْسَرُة ِرياَضَة ُكَرِة 
اْلَقَدِم.

ُة النَّْفِسيَُّة َواْلعاطِِفيَُّة حَّ الصِّ ُة اْلِجْسِميَُّة حَّ الصِّ

ُة حَّ الصِّ
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ُة اْلِجْسِميَُّة  حَّ الصِّ
َة اْلِجْسِميََّة  حَّ َيَتَمتَُّع فيها اْلِجْسُم بَِسالَمِة َأْعضاِئِه َوقياُمها بَِوَظاِئفِها، ُتَسّمى الصِّ تي  اْلحاَلُة الَّ

)Physical Health(، َوَتْشَمُل ُقْدَرَة اْلِجْسِم َعلى ُمقاَوَمِة اأْلَْمراِض َوالتََّغيُّراِت َجميِعها.

ُة النَّْفِسيَُّة َواْلعاطِِفيَُّةُ  حَّ الصِّ
بيَئتِِه،  َمَع  َوَتَكيُِّفِه  َتواُفِقِه  َوَمدى  َواْلعاطِِفيَِّة،  النَّْفِسيَِّة  النّاِحَيِة  ِمَن  َوعافَِيُتُه  ْخِص  الشَّ َسالَمُة 
النَّْفِسيَِّة  ِة  حَّ بِالصِّ ُتْعَرُف  اْنِفعاالتِِه  َضْبِط  َعلى  َوُقْدَرتِِه  اْلُمْخَتِلَفِة  ْنسانِيَِّة  اإْلِ بِاْلَعواطِِف  َوُشعوِرِه 

.)Psychological & Emotional Health( َواْلعاطِِفيَِّة

ُيصاُب  َفِعنَْدما  َواْلعاطِِفيَِّة.  النَّْفِسيَِّة  ِة  حَّ َوالصِّ اْلِجْسِميَِّة  ِة  حَّ الصِّ بِْيَن  ُمَتباَدَلٌة  َعالَقٌة  يوَجُد 
َوَكذلَِك  ِر،  َوالتََّوتُّ بِاْلَقَلِق  َوَيْشُعُر  بِذلَِك  النَّْفِسيَُّة  حاَلُتُه  ُر  َتَتَأثَّ ِجْسِميٍَّة  يٍَّة  ِصحِّ بُِمْشِكَلٍة  ْخُص  الشَّ
ْرهاِق،  ْخُص بِالتََّعِب اْلِجْسِميِّ َواإْلِ َفَيْشُعُر الشَّ ِة اْلِجْسِميَِّة،  حَّ ُر ااْلْنِفعاالُت النَّْفِسيَُّة في الصِّ ُتَؤثِّ

ُر ذلَِك أِلَْمراٍض ِجْسِميٍَّة. َوَقْد َيَتَطوَّ

ِة. حَّ ياِن إِلى َسالَمِة الصِّ التَّآُلُف َوالتَّقاُرُب ُيَؤدِّ
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تِنا؟ َكْيَف ُنحافُِظ َعلى ِصحَّ

ِم بِاْلَمشاِعِر،  تِنا النَّْفِسيَِّة َواْلعاطِِفيَِّة ال ُبدَّ ِمْن َتَجنُِّب ااْلْنِفعاالِت، َوالتََّحكُّ لِْلُمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ
ِة اْلِجْسِميَِّة  حَّ ْأي اآْلَخِر. َوُيْمِكُن اْلُمحاَفَظُة َعلى الصِّ ٍة َمَع اآْلَخريَن، َوَتَقبُِّل الرَّ يَّ َوبِناِء َعالقاٍت ُودِّ
ياَضِة، َوااْلْهتِماِم  ّياٍت كافَِيٍة ِمَن اْلماِء َيْوِميًّا، َوُمماَرَسِة الرِّ ِحيَِّة، َوُشْرِب َكمِّ بَِتناُوِل اأْلَْغِذَيِة الصِّ

واِء إاِّل َبْعَد اْستِشاَرِة الطَّبيِب. ، َوَعَدِم َتناُوِل الدَّ بِنَظاَفِة اْلِجْسِم، َوُمراَجَعِة الطَّبيِب بَِشْكٍل َدْوِريٍّ

ٍة. يَّ بِناُء َعالقاٍت ُودِّ

ياَضِة. ُمماَرَسُة الرِّ

َعٌة. َأْغِذَيٌة ُمَتنَوِّ

ِة اْلِجْسِميَِّة. حَّ ُح اْلَمْقصوَد بِالصِّ ُق: ُأَوضِّ  َأَتَحقَّ
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 ، َمْلحوَظٌة:  ُيْمِكنُني ااْلْختِياُر ِمَن اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة اآْلتَِيِة في َتْصميِم اْلَبْرناَمِج اْلِغذاِئيِّ اأْلُْسبوِعيِّ
َوُيْمِكنُني إِضاَفُة َموادَّ ِغذاِئيٍَّة ُأْخرى: )ُجْبٌن، ُخْبٌز، َدجاٌج، ُتّفاٌح، َمْوٌز، َحليٌب، ِخياٌر، 
، ِعنٌَب، َلَبٌن راِئٌب، َلَبنٌَة، َسَمٌك،  َبنَدوَرٌة، َزْعَتٌر، َزْيُت َزْيتوٍن، َلْحُم َضْأٍن، َجَزٌر، َخسٌّ

َعصيُر ُبْرُتقاٍل، َبْيٌض، شوكوالَتٌة(.

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

ى، َأْلواٌن.   َوَرٌق ُمَقوًّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ِة ُأْسبوٍع،  ْفطاِر َيْوِميًّا َولُِمدَّ تي ُيْمِكنُني َأْن َأَتناَوَلها َعلى َوْجَبِة اإْلِ 1  َأْختاُر اْلَموادَّ اْلِغذاِئيََّة الَّ

َمَع التَّنْويِع فيها.

ِة ُأْسبوٍع، َمَع  تي ُيْمِكنُني َأْن َأَتناَوَلها َعلى َوْجَبِة اْلَغداِء َيْوِميًّا َولُِمدَّ 2  َأْختاُر اْلَموادَّ اْلِغذاِئيََّة الَّ

التَّنْويِع فيها.

ِة ُأْسبوٍع، َمَع  تي ُيْمِكنُني َأْن َأَتناَوَلها َعلى َوْجَبِة اْلَعشاِء َيْوِميًّا َولُِمدَّ 3  َأْختاُر اْلَموادَّ اْلِغذاِئيََّة الَّ

التَّنْويِع فيها.

تي اْخَتْرُتها َوفي ُكلِّ َوْجَبٍة. يََّة ُكلِّ َنْوٍع ِمَن اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة الَّ ُد َكمِّ 4  ُأَحدِّ

ُل ذلَِك  ِة ُأْسبوٍع، َوُأَسجِّ َمنِيََّة َولُِمدَّ َة الزَّ تي َسُأماِرُسها َيْوِميًّا َواْلُمدَّ ياَضِة الَّ ُد َنْوَع الرِّ 5  ُأَحدِّ

في َجْدَوٍل.

ِة ُأْسبوٍع. تي اْخَتْرُتها لُِكلِّ َوْجَبٍة في َجْدَوٍل َولُِمدَّ ّياِت الَّ ُل اْلَموادَّ َواْلَكمِّ 6  ُأَسجِّ

7  َأْسَتنْتُِج:

يَُّة التَّنْويِع في اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة اْلُمَتناَوَلِة في اْلَوْجباِت اْلَيْوِميَِّة؟   ما َأَهمِّ

ِة اْلِجْسِم؟ ياَضِة لِِصحَّ يَُّة الرِّ   ما َأَهمِّ

َتْصميُم َبْرناَمٍج ِغذائِيٍّ َوِرياِضيٍّ َنشاٌط
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النَّْفِسيَِّة  ِة  حَّ َوالصِّ اْلِجْسِميَِّة  ِة  حَّ الصِّ َبْيَن  اْلُمَتباَدَلَة  اْلَعالَقَة  ُح  ُأَوضِّ ئيَسُة:  الرَّ اْلِفْكَرُة    1

 . َواْلعاطِِفيَِّةِ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ْنسانِيَِّة، َوَضْبِط  عوِر بِاْلَعواطِِف اإْلِ ْخِص َعلى الشُّ   )................(: َتْعني ُقْدَرَة الشَّ
اْنِفعاالتِِه، َوَمدى َتواُفِقِه َمَع بيَئتِِه.

ٍة َمَع اآْلَخريَن. يَّ يََّة بِناِء َعالقاٍت ُودِّ 3  ُأَبيُِّن َأَهمِّ

ُمها لَِزميٍل َسريِع ااْلْنِفعاِل َوالتََّوتُِّر؟ تي ُأَقدِّ 4  التَّْفكيُر النّاِقُد: ما النَّصاِئُح الَّ

5  ُأْعطي َأْمثَِلًة َعلى ُمْشِكالٍت ِجْسِميٍَّة َوَنْفِسيٍَّة َوعاطِِفيٍَّة شاِئَعٍة في اْلُمْجَتَمِع.

ِمْن  َعَدٌد  ُأصيَب  َأّياٍم  ِة  ِعدَّ َوَبْعَد  ْنفلَوْنزا،  بِاإْلِ ُمصاٌب  َوُهَو  اْلَمْدَرَسِة  إِلى  سالٌِم  َذَهَب   6

ْنفلَوْنزا،  َبُب اأْلَْرَجُح في َأنَّ َبْعَض ُزَمالِئِه َقْد ُأصيَب بِاإْلِ فِّ بِها. ما السَّ ُزَمالِئِه في الصَّ
َوَبْعَضَهُم اآْلَخَر َلْم ُيَصْب بِها؟

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ِعْشُتها  َتجاِرَب  َعْن  لُِزَمالِئَي  ُث  َأَتَحدَّ
ِة  حَّ الصِّ ِمَن  لُِكلٍّ  اْلُمَتباَدِل  التَّْأثيِر  َحْوَل 

ِة النَّْفِسيَِّة َواْلعاطِِفيَِّة. حَّ اْلِجْسِميَِّة َوالصِّ

واِء  الدَّ ِصناَعِة  ِر  َتَطوُّ يَِّة  َأَهمِّ في  َأْبَحُث 
ْنساِن، َواْلُمْشِكالِت  ِة اإْلِ َوَأَثِرها في ِصحَّ

واِء. النّاتَِجِة َعْن سوِء اْستِْخداِم الدَّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع التِّْكنولوجياالتِّْكنولوجيااْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اللَُّغِةاللَُّغِة
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ِهْم ْغِم ِمْن َفْقِد َبْعِض َحواسِّ ُمَتَعلِّموَن َعلى الرَّ

ْمُع  ْخُص الَّذي ال ُيْمِكنُُه السَّ ِهْم، َفالشَّ ًة َأْو َأْكَثَر ِمْن َحواسِّ يوَجُد َأْشخاٌص َفَقدوا حاسَّ
اْلَكفيَف.  ُيَسّمى  َحولِِه  ِمْن  اأْلَْشياِء  َوُمشاَهَدُة  ْبصاُر  اإْلِ ُيْمِكنُُه  ال  َوالَّذي   ، اأْلََصمَّ ُيَسّمى 
َة  ُم اْلَكفيفوَن اْلِقراَءَة بَِوساَطِة نِظاِم )برايل( الَّذي َيقوُم َعلى اْستِْخداِم اْلَكفيِف حاسَّ َوَيَتَعلَّ
ْبصاِر؛ ما ُيساِعُدُه َعلى اْلِقراَءِة بَِلْمِسِه النُّتوءاِت اْلباِرَزَة  ِة اإْلِ اللَّْمِس َلَدْيِه ِعَوًضا َعْن حاسَّ

َعلى َسْطِح اْلَوَرَقِة.

نِظاُم برايل.

َرُجٌل َكفيٌف.

َأْكُتُب َتْقريًرا 

اأْلََصمُّ  ُم  َيَتَعلَّ تي  الَّ الطَّريَقِة  َعِن 
بَِوساَطتِها، َوُأناِقُش ُزَمالِئَي فيِه.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة )4(

1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

تي َيَتَمتَُّع فيها اْلِجْسُم بَِسالَمِة َأْعضاِئِه َجميِعها.   )...................(:  اْلحاَلُة الَّ

ْمُع. ْخُص الَّذي ال ُيْمِكنُُه السَّ   )...................(:  ُهَو الشَّ

ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة اآْلتَِيِة:

ِة اْلِجْسِميَِّة. حَّ ِة النَّْفِسيَِّة َواْلعاطِِفيَِّة َوالصِّ حَّ 2  ُأقاِرُن َبْيَن الصِّ

ِة النَّْفِسيَِّة َواْلعاطِِفيَِّة َلدى النّاِس في اْلُمْجَتَمِع. حَّ 3  َأْقَتِرُح َطراِئَق لَِتْعزيِز الصِّ

َي اْلَخْمِس. 4  َأْقَتِرُح ُمماَرساٍت لِْلُمحاَفَظِة َعلى َحواسِّ

تَِي اْلِجْسِميَِّة؟ 5  َكْيَف ُأحافُِظ َعلى ِصحَّ

ُع َأْن َيْحُدَث َنتيَجَة ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: 6  ماذا َأَتَوقَّ

  ااْلْنِفعاالُت النَّْفِسيَُّة.

ِة.   اللَِّعـُب بِاأْلَْجساِم اْلحادَّ

حيَحَة: جاَبَة الصَّ 7  َأْختاُر اإْلِ

في  الطِّْفُل  َيْسَتْخِدُمها  تي  الَّ ُة  اْلحاسَّ   
ْكِل اْلُمقابِِل، ِهَي: الشَّ

ْبصاُر. أ   - اإْلِ

ْمُع. ب- السَّ

. مُّ جـ- الشَّ

ُق. د  - التََّذوُّ
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ِة النَّْفِسيَِّة َواْلعاطِِفيَِّة: حَّ   إِْحدى اآْلتَِيِة ُتَعدُّ ِمْن َطراِئِق اْلُمحاَفَظِة َعلى الصِّ

أ   - َتناُوُل اأْلَْدِوَيِة.

ب- َعَدُم التَّواُصِل َمَع اآْلَخريَن.

جـ- َتَجنُُّب ااْلْنِفعاالِت.

ْأي اآْلَخِر. د  - َرْفُض الرَّ

الَّذي  واَء  الدَّ َتناَوَل  َوِعنَْدما  َمريٍض،  َزميٍل  لِِزياَرِة  َوَصديِقَي  َأنا  َذَهْبُت  النّاِقُد:  التَّْفكيُر   8

ُه َيْشُعُر َأْحياًنا  واِء الَّذي َيَتناَوُلُه؛ أِلَنَّ َصَرَفُه َلُه الطَّبيُب؛ َطَلَب َصديِقَي إَِلْيِه َأْن ُيْعطَِيُه ِمَن الدَّ
بِاأْلَْعراِض اْلَمَرِضيَِّة َنْفِسها.

  َهْل ُأوافُِق َصديِقَي َعلى َطَلبِِه؟ لِماذا؟

ُمها أِلَْصِدقاِئَي في هذا اْلَمجاِل؟ تي ُأَقدِّ   ما النَّصيَحُة الَّ
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أُنَظُِّم ُمناظََرةً

واِء ِمْن دوِن اْستِشاَرِة الطَّبيِب. 1  َأْختاُر َمْجموَعًة ِمْن ُزَمالِئَي اْلُمَؤيِّديَن لَِتناُوِل الدَّ

واِء ِمْن دوِن اْستِشاَرِة الطَّبيِب. 2  َأْختاُر َمْجموَعًة ُأْخرى ِمَن الّرافِضيَن لَِتناُوِل الدَّ

3  َأْختاُر َمْجموَعًة ثالَِثًة ُمحاِيَدًة، لِلتَّْحكيِم َبْيَن اْلَمْجموَعَتْيِن الّسابَِقَتْيِن.

ُم َأداًة لِلتَّْحكيِم َتْحَتوي َعلى َبْعِض اْلَمعاييِر. 4  ُأَصمِّ

واِء ِمْن دوِن اْستِشاَرِة الطَّبيِب َوالّرافِضيَن لِذلَِك،  5  ُأديُر نِقاًشا َبْيَن اْلُمَؤيِّديَن لَِتناُوِل الدَّ

تِِه لَِتْبريِر َمْوِقِفِه. َوَأْطُلُب إِلى ُكلٍّ ِمنُْهما َتْقديَم َأِدلَّ

ِة  6  َتْرُصُد َمْجموَعُة التَّْحكيِم اْلُمالَحظاِت َحْوَل َأداِء اْلَفريَقْيِن؛ بِاْستِْخداِم اأْلَداِة اْلخاصَّ

بِذلَِك.

تي َجَمَعها ُكلٌّ ِمَن اْلَفريَقْيِن، وُأْعِلُن َنتيَجَة التَّْحكيِم. 7  َأْحُسُب النِّقاَط الَّ

تَْقويُم اْلَداِء
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ةُ ةُاْلمـادَّ اْلمـادَّ

5اْلَوْحَدُة

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

َتْخَتلُِف اْلَموادُّ في َخصائِِصها َوحاالتِها.
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ِة. الدَّْرُس )1(: َخصائُِص اْلمادَّ

ِة. الدَّْرُس )2(: َتَغيُّراُت اْلمادَّ

روِس قاِئَمُة الدُّ

َكْيَف يُْمِكنُني أَْن أَِصَف اْلَموادَّ؟ أَتََهيَّأُ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل:

 ، َيَديَّ بِإْحدى  غيَرَة  الصَّ اْلُكَرَة  ُأْمِسُك  ُب:  ُأَجرِّ  1

ُهما  َأيُّ اأْلُْخرى.  بِاْلَيِد  اْلَكبيَرَة  اْلُكَرَة  َوُأْمِسُك 
َأْثَقُل؟

إِليجاِد  لِْكترونِيَّ  اإْلِ اْلميزاَن  َأْسَتْخِدُم  ُأالِحُظ:   3

ُل ُمالَحظاتَِي. ُكْتَلِة اْلُكَرَتْيِن، َوُأَسجِّ

يٍَّة َأْكَبَر ِمَن  3  ُأالِحُظ: َأيُّ اْلُكَرَتْيِن َتْحَتوي َعلى َكمِّ

ِة؟ اْلمادَّ

4  َأْسَتنْتُِج: لِماذا َتْخَتِلُف ُكْتَلتا اْلُكَرَتْيِن؟

ُب: َأَضُع ُكلَّ ُكَرٍة َعلى َوَرَقٍة َبْيضاَء، َوَأْرُسُم  5  ُأَجرِّ

داِئَرًة َحْوَل اْلَمكاِن الَّذي َشَغَلْتُه اْلُكَرُة.

َعلى  َأْكَبَر  َمكاًنا  َتْشَغُل  اْلُكَرَتْيِن  َأيُّ  ُأالِحُظ:   6

اْلَوَرَقِة؟

ُكلٌّ  َتْشَغُل  َهْل  اْلُكَرَتْيِن.  َمكاَن  ُل  ُأَبدِّ ُب:  ُأَجرِّ  7

ُر إِجاَبتَِي. ِمنُْهما َمكاَن اأْلُْخرى َنْفَسُه؟ ُأَفسِّ

َعًة لِحاِدَثٍة َأْو َتْجِرَبٍة. ُع: َأَضُع َنتاِئَج ُمَتَوقَّ التََّوقُّ

ما اْلُكْتلَةُ؟ َوما اْلَحْجُم؟

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

.   ميزاٌن إِلِْكترونِيٌّ

  ُكَرتاِن ِمَن اْلَمْعجوِن إِْحداُهما 
َكبيَرٌة َواأْلُْخرى َصغيَرٌة.

  َأْوراٌق َبْيضاُء.

َنٌة.   َأْقالٌم ُمَلوَّ
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ِة اْلَخصائُِص اْلفيزيائِيَُّة لِْلمادَّ
َعـِة، َوِمنْها اأْلَثـاُث  ُتحيُط بِنا اْلَكثيُر ِمَن اأْلَْشيـاِء اْلُمَتنَوِّ
تي َنْلهو  تي َنَتناَوُلها، َواأْلَلْعاُب الَّ الَّذي في ُبيوتِنا، َواأْلَْطِعَمُة الَّ
َواْلَوَرُق،  َواأْلَْقالُم  َواْلُكُتُب  َنْرَتديها،  تي  الَّ َواْلَمالبُِس  بِها، 

َوْغيُرها. َوُكلُّ هِذِه اأْلَْشياِء َيْشَغُل َحيًِّزا )َمكاًنا(.

 )Matter( ُة ؛ َفاْلمادَّ ُيْطَلُق َعلى هِذِه اأْلَْشياِء اْسُم اْلَموادِّ
ٍة  مادَّ َولُِكلِّ  َحيًِّزا.  َوَيْشَغُل  َوَحْجٌم  ُكْتَلٌة  َلُه  َشْيٍء  ُكلُّ  ِهَي 
 ، اْلخاِرِجيُّ اْلَمْظَهُر  َأِو  ْكُل  الشَّ َحْيُث  ِمْن  ُمْخَتِلَفٌة،  ِصفاٌت 

َواْلَحْجُم َواْلُكْتَلُة َواللَّْوُن. 

َوِقياُس  ُيْمِكنُني ُمالَحَظُتها  تي  الَّ ِة  َوُتَسّمى ِصفاُت اْلمادَّ
.)Physical Properties( ُمْعَظِمها؛ اْلَخصاِئَص اْلفيزياِئيََّة

1 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ ِةَخصاِئُص اْلمادَّ َخصاِئُص اْلمادَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
ِة َوَحْجُمها َوَشْكُلها  ُكْتَلُة اْلمادَّ

ِمَن اْلَخصاِئِص اْلفيزياِئيَِّة.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Matter(  ُة اْلمادَّ

اْلَخصاِئُص اْلفيزياِئيَُّة  
.)Physical Properties(

.)Mass(  اْلُكْتَلُة
.)Volume(  اْلَحْجُم

ِة؟ ُق: ما اْلَخصاِئُص اْلفيزياِئيَُّة لِْلمادَّ  َأَتَحقَّ

َتْخَتِلُف اْلَموادُّ في َخصاِئِصها.
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. ميزاٌن إِلِْكترونِيٌّ

َتْيِن. ميزاٌن ذو َكفَّ

. ميزاٌن َمنِْزلِيٌّ

اْلُكْتَلُة

اْلُكْتَلَة  اْلِجْسُم؛  َيْحويها  تي  الَّ ِة  اْلمادَّ ِمْقداُر  ُيَسّمى 
اْلَوْحَدِة،  بِداَيِة  في  )َأْسَتْكِشُف(  َنشاِط  في   .)Mass(
ُكْتَلِة  ِمْن  َأْكَبُر  ُكْتَلٌة  َلها  ٌة  مادَّ اْلكبيَرَة  اْلُكَرَة  َأنَّ  الَحْظُت 
َأْكَبَر  ٍة  َيْحَتوي َعلى مادَّ الَّذي  َفاْلِجْسُم  غيَرِة؛  الصَّ اْلُكَرِة 

َتكوُن ُكْتَلُتُه َأْكَبَر، َوَيكوُن ُهَو اأْلَْثَقَل.

َأِو   )kg( اْلكيلوغراِم  بَِوْحَدِة  اْلِجْسِم  ُكْتَلَة  َأقيُس 
اْلَموازيِن  ِمَن  ُمْخَتِلَفًة  َأْنواًعا  َوَأْسَتْخِدُم   ،)g( اْلِغراِم 
َواْلميزاِن  َتْيِن،  اْلَكفَّ ذي  اْلميزاِن  ِمْثَل:  اْلُكْتَلِة،  لِِقياِس 

. (، َواْلميزاِن اْلَمنِْزلِيِّ ْقِميِّ لِْكترونِيِّ )الرَّ اإْلِ

ِر ُكْتَلُتهـا )5kg( ُوِضَعْت  ـكَّ يٌَّة ِمَن السُّ ـُق: َكمِّ َأَتَحقَّ  

، ُثمَّ ُنِقَلـْت ِمَن اْلكْيـِس إِلى ِوعاٍء  فـي كيـٍس َوَرِقيٍّ
ِر فـي اْلِوعاِء؟ ـكَّ ، َفَكـْم َتكوُن ُكْتَلُة السُّ باِلْسـتيِكيٍّ
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ْكِل طوُل ِضْلِعِه )3cm( َأْحُسُب َحْجَمُه. ُب الشَّ ُصنْدوٌق ُمَكعَّ
L = 3cm  :اْلُمْعَطياُت

V)cm3(  :اْلَمْطلوُب
V = L × L × L  : َطريَقُة اْلَحلِّ
V = 3 × 3 × 3   : َطريَقُة اْلَحلِّ
V = 27 cm3

اْلَحْجُم

تي َأْرَكُب فيها َمَع َوالَِديَّ ِجْسٌم َيْشَغُل َحيًِّزا  ّياَرُة الَّ السَّ
تي َأْسَتْخِدُمها ِجْسٌم َأْيًضا َولِكْن َيْشَغُل  َكبيًرا، َواْلِمْبراُة الَّ
ِمَن  اْلِجْسُم  َيْشَغُلُه  ما  ِمْقداِر  َعلى  ُيْطَلُق  َصغيًرا.  َحيًِّزا 
إِْحدى  اْلَحْجُم  َوُيَمثُِّل   ،)Volume( اْلَحْجِم  اْسُم  اْلَحيِِّز 

ِة، َوُيْمِكنُني ُمالَحَظُتُه َوِقياُسُه.  َخصاِئِص اْلمادَّ
َأقيـُس ُحجـوَم اْلَموادِّ الّسـاِئَلِة عـاَدًة بَِوْحـَدِة اْلِمّليِلْتِر 
َة َأَدواٍت،  ْتـِر )L(، َوَأْسـَتْخِدُم فـي ذلَِك ِعـدَّ )mL( َأِو اللِّ

َجُة. ُج َأِو اْلـَكْأُس اْلُمَدرَّ ِمنْهـا: اْلِمْخباُر اْلُمـَدرَّ
نْتيِمْتِر  السَّ بَِوْحَدِة  ْلَبِة  الصُّ اْلَموادِّ  ُحجوَم  َأقيُس  َبْينَما 
ِب )m3(. َولِكْن، َتْخَتِلُف  ِب )cm3( َأِو اْلِمْتِر اْلُمَكعَّ اْلُمَكعَّ
ْلَبُة في َطراِئِق ِقياِس ُحجوِمها َوَأَدواِت اْلِقياِس  اْلَموادُّ الصُّ
ْلَبُة  الصُّ ُة  اْلَمادَّ كاَنِت  َفإِذا  ِقياِسها،  في  ُتْسَتْخَدُم  تي  الَّ
َفإِنَّ  َمَثاًل؛  اأْلَْضالِع  ُمَتوازي  َهْيَئِة  َعلى  ْكِل  الشَّ ُمنَْتظَِمَة 
َحْجَمها ُيساوي الّطوَل × اْلَعْرِض × ااْلْرتِفاِع. َوَأْسَتْخِدُم 
الَّذي  اْلِجْسِم  َأْبعاِد  لِقياِس  اْلِمْتِريَّ  ريَط  َوالشَّ اْلِمْسَطَرَة 

ُنريُد ِحساَب َحْجِمِه.

ِمْسَطَرُة ِقياٍس.

. َشريٌط ِمْتِريٌّ

َجٌة. ٌج.َكْأٌس ُمَدرَّ ِمْخباٌر ُمَدرَّ

ِمثاُل

L
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ُق: ُوِضَع ِمْفتاٌح في ِمْخباٍر   َأَتَحقَّ
  420mL َعلى  َيْحَتوي  ٍج  ُمَدرَّ

.803mL ِج إِلى ِمَن اْلماِء. َأِجُد َحْجَم اْلِمْفتاِح إِذا اْرَتَفَع اْلماُء في اْلِمْخباِر اْلُمَدرَّ

َدًة ِمَن  يًَّة ُمَحدَّ ْلَبُة َغْيُر اْلُمنَْتظَِمِة َفَأقيُس ُحجوَمها بَِغْمِرها في اْلماِء، إْذ َأَضُع َكمِّ َأّما اْلَموادُّ الصُّ
ُل  َجٍة َحْسَب اْلِجْسِم الَّذي ُأريُد ِقياَس َحْجِمِه، َوُأَسجِّ ٍج َأْو في َكْأٍس ُمَدرَّ اْلماِء في ِمْخباٍر ُمَدرَّ
َأْغُمُر اْلِجْسَم اْلُمراَد ِقياُس َحْجِمِه في اْلماِء َتماًما َوَسُأالِحُظ اْرتِفاَع ُمْسَتوى  َحْجَم اْلماِء ، ُثمَّ 
اْلماِء، َوَأقيُس ُمْسَتوى اْلماِء، الَّذي ُيَمثُِّل َحْجَم اْلماِء َواْلِجْسِم اْلَمْغموِر َمًعا. َولِِحساِب َحْجِم 

اْلِجْسِم َأْطَرُح َحْجَم اْلماِء َقْبَل َغْمِر اْلِجْسِم فيِه ْمِن َحْجِم اْلِجْسِم َواْلماِء َمًعا َبْعَد اْلَغْمِر.

.)1cm3( ُتساوي )1mL( َُّيْذَكُر َأن

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
ٌج َسَعُتُه 500mL، ماٌء، ِمْسماٌر، ُكَرٌة ُزجاِجيٌَّة. ِمْخباٌر ُمَدرَّ  

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ُل  يََّة 100mL ِمَن اْلماِء في اْلِمْخباِر، َوُأَسجِّ 1  َأَضُع َكمِّ

ِقراَءَة ُمْسَتوى َسْطِح اْلماِء في اْلِمْخباِر.
ُب: َأْغُمُر اْلِمْسماَر في اْلِمْخباِر. ماذا ُأالِحُظ؟  2  ُأَجرِّ

ُل ِقراَءَة ُمْسَتوى َسْطِح اْلماِء في اْلِمْخباِر. ُأَسجِّ
جاِجيَِّة. ُر اْلُخْطَوَة )2( بَِغْمِر اْلُكَرِة الزُّ 3  ُأالِحُظ: ُأَكرِّ

4  ُأقاِرُن: ما اْلِجْسُم الَّذي َرَفَع ُمْسَتوى َسْطِح اْلماِء  َأْكَثَر؟

ِعنَْد  اْلماِء،  َسْطِح  ُمْسَتوى  اْرتِفاِع  في  اْلَفْرَق  َأْحُسُب   5

جاِجيَِّة في اْلِمْخباِر. َوْضِع ُكلٍّ ِمَن اْلِمْسماِر َواْلُكَرِة الزُّ
6  َأْسَتنْتُِج: َعالَم َيُدلُّ اْلَفْرُق في اْرتِفاِع ُمْسَتوى َسْطِح 

اْلماِء في اْلِمْخباِر؟
َواْلُكَرِة  اْلِمْسماِر  ِمَن  ِمْقداُر َحْجِم ُكلٍّ  َأْحُسُب: ما   7

جاِجيَِّة؟  الزُّ

ِقياُس َحْجِم ِجْسٍم َغْيِر ُمْنَتِظٍم َنشاٌط

َأْحُسُب َحْجَم اْلَحَجِر.

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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ِة؟  ئيَسُة: ما اْلَخصاِئُص اْلفيزياِئيَُّة لِْلمادَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

تي َيْحَتوي َعَلْيها اْلِجْسُم. ِة الَّ )....................................(: ِمْقداُر اْلمادَّ  

)....................................(: َوْصٌف لَِمْظَهِر اْلِجْسِم اْلخاِرِجيِّ َكما َأراه.  

)....................................(: ِمْقداُر اْلَحيِِّز الَّذي َيْشَغُلُه اْلِجْسُم.  

ْلَبِة؟ َكْيَف َأقيُس ُحجوَم اْلموادِّ الصُّ  3

.20cm ٍب ِمَن اْلَحديِد طوُل ِضْلِعِه َأْحُسُب َحْجَم ُمَكعَّ  4

ُح إِجاَبتَِي. التَّْفكيُر النّاِقُد: َهْل ُكْتَلُة )50( ِكتاًبا ِضْعفا ُكْتَلِة )25( ِكتاًبا؟ ُأَوضِّ  5

ْكِل اآْلتي: يَِّة ِقياِس اْلَحْجِم في َحياتِنا ُمْسَتعينًا بِالشَّ ُث َأماَم ُزَمالِئَي َعْن َأَهمِّ َأَتَحدَّ  6

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

كِتاَبٌة َتْوضيِحيٌَّة
َأْكُتـُب َتْقريـًرا َعْن َأْنـواِع َموازيـِن اْلُكْتَلِة 
ُث َعنْـُه َأماَم ُزَمالِئَي. َواْسـتِْخداماتِها، َوَأَتَحدَّ

ْكِل َأْدناُه، ما َحْجُم ُمَتوازي اأْلَْضالِع  في الشَّ
ٌم إِلى ُمَربَّعاٍت، طوُل  ُه ُمَقسَّ َأنَّ إِذا َعِلْمُت 

.1cm ِضْلِع ُكلٍّ ِمنْها

ياِضيّاِت ياِضيّاِتالرِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الرِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِة
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ِة التََّغيُّراُت اْلفيزيائِيَُّة لِْلمادَّ
ِد )فريَزر(  باُت اْلَجليِد ِعنَْد إِْخراِجها ِمْن ُمَجمَّ َتنَْصِهُر ُمَكعَّ
ُر  ُل إِلى مـاٍء ساِئـٍل، َوِعنْـَد َتْسخينِـِه َيَتَبخَّ الثَّاّلَجـِة َوَتَتَحوَّ
باِرٍد  َسْطٍح  إِلى  اْلُبخاِر  َتْعريِض  َوِعنَْد  ُبخاٍر،  إِلى  ُل  َوَيَتَحوَّ
َعلى  َولِكْن  ساِئٍل؛  إِلى  ُأْخرى  ًة  َمرَّ َوَيعوُد  َيَتكاَثُف  ُه  َفإِنَّ

ْغِم ِمْن ذلَِك َيْبقى ماًء. الرَّ

ْغِم ِمْن َعَمِل َنماِذِج َلِعٍب  وَعلى الرَّ

ِمَن اْلَمْعجوِن بَِأْشكاٍل ُمْخَتِلَفٍة، إاِّل َأنَّ 

َة اْلَمْعجوِن َتْبقى َعلى حالِها. مادَّ

2 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ راُت اْلمادَّ ِةَتَغيُّ راُت اْلمادَّ َتَغيُّ

 . الَتَغيُُّر في حاالِت اْلماِء َتَغيٌُّر فيزياِئيٌّ

 . الَتَغيُُّر في حاالِت اْلماِء َتَغيٌُّر فيزياِئيٌّ

. َتَغيُُّر َشْكِل اْلَمْعجوِن َتَغيٌُّر فيزياِئيٌّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َتْطَرُأ َتَغيُّراٌت فيزياِئيٌَّة َوكيمياِئيٌَّة 

ِة. َعلى اْلمادَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
التََّغيُّراُت اْلفيزياِئيَُّة 

.)Physical Changes(

التََّغيُُّر اْلَعْكِسيُّ
.)Reversible Change(

التََّغيُّراُت اْلكيمياِئيَُّة  
.)Chemical Changes(

التََّغيُُّر الاّلَعْكِسيُّ  
.)Irreversible Change(
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َتْرِكِه  ِعنَْد  َأّما  َينَْصِهُر،  ْبَدِة  الزُّ ِب  ُمَكعَّ َتْسخيِن  َوِعنَْد 
َيْطَرُأ  الَّذي  التََّغيُُّر  َوهذا  ُأْخرى،  ًة  َمرَّ َيَتَصلَُّب  ُه  َفإِنَّ لَِيْبُرَد 
َوَتْبقى  َجديَدٌة،  َموادُّ  َعنُْه  َتنُْتَج  َأْن  دوِن  ِمْن  ِة  اْلمادَّ َعلى 

. ُة َعلى َطبيَعتِها اأْلَْصِليَِّة يوَصُف بِالتََّغيُِّر اْلفيزياِئيِّ اْلمادَّ

التََّغيُُّر اْلفيزياِئيُّ )Physical Change( ُهَو التََّغيُُّر الَّذي 
ِة، َفُيَغيُِّر َحْجَمها َأْو َشْكَلها َأْو حاَلَتها، َوال  َيْحُدُث لِْلمادَّ
ِة  َينُْتُج َعنُْه َموادُّ َجديَدٌة، َفَقْد َتَتَغيَُّر َبْعُض َخصاِئِص اْلمادَّ
ِر  كَّ ِب السُّ . َفَمَثاًل، ِعنَْد َطْحِن ُمَكعَّ بِسَبِب التََّغيُِّر اْلفيزياِئيِّ
َيْبقى  َولِكنَُّه  َشْكُلُه  َوَيَتَغيَُّر  ناِعٍم  َمْسحوٍق  إِلى  ُل  َيَتَحوَّ
ًرا َوَيَظلُّ َمذاُقُه ُحْلًوا. َوِعنَْد َطيِّ اْلَوَرَقِة َيَتَغيَُّر َشْكُلها  ُسكَّ
( بَِأنَّه  َولِكنَّها َتْبقى َوَرَقًة. َويوَصُف التََّغيُُّر اْلفيزياِئيُّ )الطَّبيِعيُّ
ِة َكما  َتَغيٌُّر َعْكِسيٌّ )Reversible Change(؛ أِلَنَّ إِعاَدَة اْلمادَّ

كاَنْت ِمْن َقْبُل ُمْمِكنٌَة.

. َطيُّ اْلَوَرَقِة َتَغيٌُّر فيزياِئيٌّ

. ْبَدِة َتَغيٌُّر فيزياِئيٌّ ِب الزُّ اْنِصهاُر ُمَكعَّ

جاِج َتَغيًُّرا فِيزياِئيًّا؟ ُر: لِماذا ُيَعدُّ َكْسُر الزُّ ُأَفسِّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ُصنِْع  ِعنَْد  َتْحُدُث  تي  الَّ التََّغيُّراُت  ما  ُق:  َأَتَحقَّ  
طاِئَرٍة َوَرِقيٍَّة؟ ما َنْوُع التََّغيُِّر؟
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؟ ُق: َكْيَف َأْعِرُف َأنَّ َعَمِليََّة َسْلِق اْلَبْيِض َتَغيٌُّر ِكيمياِئيٌّ  َأَتَحقَّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

  َشْمَعٌة، ِمْسَطَرٌة، َأْعواُد ثِقاٍب.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ْمَعِة َقْبَل إِْشعاِل  1  ُأالِحُظ حاَلَة الشَّ

َفتيِلها؟ َوَأقيُس طوَلها بِاْستِْخداِم 
ُل ُمالحظاتَِي. اْلِمْسَطَرِة َوُأَسجِّ

ْمَعِة َوَأْنَتظُِر  ُب: ُأْشِعُل َفتيَل الشَّ 2  ُأَجرِّ

مـاذا  ُأْطِفُئها.  ُثمَّ  َدقيَقَتْيِن  ِة  لُِمـدَّ
ُل ُمالحظاتَِي. ًأالِحُظ؟ ُأَسجِّ

َفتيِل  اْحتِراُق  ُيَمثُِّل  ماذا  َأْسَتنْتُِج:   3

ْمَعِة واْنِصهاُرها؟ الشَّ

ْمَعُة؟ ُر الشَّ َكْيَف َتَتَغيَّ َنشاٌط ِة التََّغيُّراُت اْلكيميائِيَُّة لِْلمادَّ
ِعنَْدما َأْقلي َبْيَضًة ال ُيْمِكنُني إِْرجاُعها إِلى َوْضِعها 
َتنُْتُج  تي  الَّ ْوداِء  السَّ ِة  لِْلمادَّ اْلحاُل  َوَكذلَِك   ، اأْلَْصِليِّ
ًة  َمرَّ َوَرَقًة  إِْرجاُعها  ُيْمِكنُني  َفال  َوَرَقًة؛  َأْحِرُق  ِعنَْدما 
تي َتَطَرُأ َعلى  ُأْخرى. ُيَسّمى هذا النَّْوُع ِمَن التََّغيُّراِت الَّ

ِة؛ التََّغيُّراِت اْلكيمياِئيََّة. اْلمادَّ

التََّغيُّـُر اْلكيمياِئـيُّ )Chemical Change( ُهَو الَتَغيُُّر 
ِة  الَّـذي َتنُْتـُج َعنْـُه َمـوادُّ َجديـَدٌة  َتْخَتِلـُف َعـِن اْلمادَّ
اأْلَْصِليَّـِة فـي َخصاِئِصهـا؛ َأْي إنَّ التََّغيُّـَر اْلكيمياِئـيَّ 
ٌر الَعْكِسـيٌّ )Irreversible Change(. َوالتََّغيُّراُت  َتَغيُّ
اْلكيمياِئيَّـُة َتْحـُدُث َكثيًرا في َحياتِنا، ِمنْهـا ما ُهَو ُمفيٌد 
َلنا ِمْثـُل َطْهِو الطَّعـاِم، َوِصناَعِة اأْلَْدِوَيِة َواْلباِلْسـتيِك 
ـِن اْلفاِكَهِة  َواأْلَْقِمَشـِة، َوِمنْهـا مـا ُهـَو ضـارٌّ ِمْثـُل َتَعفُّ

َواْلُخضـاِر، َوَصـَدأِ اْلَحديـِد الَّذي ُيَسـبُِّب َتَلَفُه.

ُر اْلَعجينَِة. َصَدُأ اْلَحديِد.َتَخمُّ ُن اْلفاِكَهِة. َتَعفُّ
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. تي ُتشيُر إِلى ُحدوِث َتَغيٍُّر كيمياِئيٍّ الِئِل الَّ ُد َبْعَض الدَّ ُق: ُأَحدِّ  َأَتَحقَّ

ِة َدالئُِل َعلى ُحدوِث التََّغيُّراِت اْلكيميائِيَِّة لِْلمادَّ

ْوِن َواْنبِعاُث الّراِئَحِة  توَجُد َدالِئُل َعلى ُحدوِث اْلَكثيِر ِمَن التََّغيُّراِت اْلكيمياِئيَِّة، ِمنْها َتَغيُُّر اللَّ
ْوِء، َأْو َتصاُعُد ُفقاعاِت غاٍز. َفاْلَبْيُض اْلفاِسُد َينُْتُج َعنُْه راِئَحٌة  َكريَهٌة َتْخَتِلُف  َأِو اْلَحراَرِة َأِو الضَّ
ُض لِْلُكُسجيِن َواْلماِء َتْصَدُأ َوُيْصبُِح َلْوُنها  َعْن راِئَحِة اْلَبْيِض الّطاَزِج، َوِقْطَعُة اْلَحديِد ِعنَْدما َتَتَعرَّ
َتَتصاَعُد  اْلَخلِّ  إِلى  اْلُخْبِز  إِضاَفِة صودا  َوِعنَْد  َلْوُنها،  َيَتَغيَُّر  ُن  َتَتَعفَّ ِعنَْدما  َواْلفاِكَهُة  ا،  ُمْحَمرًّ ُبنِّيًّا 
ُفقاعاُت اْلغاِز، َوَينَْبِعُث َضْوٌء ِعنَْد َحْرِق َشريِط اْلَمْغنيْسيوِم، وَتنَْبِعُث َحراَرٌة َوُدخاٌن ِعنَْد َحْرِق 

اْلَخَشِب.

َتَغيُُّر َلْوِن عوِد الثِّقاِب 
َوَشْكِلِه َبْعَد اْحتِراِقِه.

َتَغيُُّر َلْوِن اْلَمْوِز، َدليٌل َعلى 
. ُحدوِث َتَغيٍُّر كيمياِئيٍّ

َحْرُق َشريِط اْلَمْغنيْسيوِم 
َتَغيٌُّر كيْمياِئٌي.

َتَغيًُّرا كيمياِئيًّا.  اْلُفشاِر  َطْهُي  ُيَعدُّ 
ُح ذلَِك. ُأَوضِّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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ئيَسُة: بَِم َتْخَتِلُف التََّغيُّراُت اْلكيمياِئيَُّة َعِن التََّغيُّراِت اْلفيزياِئيَِّة؟  1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ِة، ال َتنُْتُج َعنْها َموادُّ َجديَدٌة. َغيُّراٌت َتْحُدُث لِْلمادَّ )................................(: تَّ  

ِة، َتنُْتُج َعنْها َموادُّ َجديَدٌة. َغيُّراٌت َتْحُدُث لِْلمادَّ )................................(: تَّ  

)................................(: َتَغيٌُّر َيِصُف التََّغيَُّر اْلكيمياِئيَّ اِلْحتِراِق اْلَوَرِق.  

ُد َنْوَع التََّغيُِّر الَّذي َحَدَث  3  ُأالِحُظ َقْلَي اْلَبْيَضِة في الّصوَرِة، َوُأَحدِّ

ِة. ًما إجاَبتَِي بِاأْلَِدلَّ لها ُمَدعِّ

َسْلُق  كيمياِئيٍَّة:  َتَغيُّراٍت  َأْو  فيزياِئيٍَّة  َتَغيُّراٍت  إِلى  اآْلتَِيِة  اْلَموادِّ  في  التََّغيُّراِت  ُأَصنُِّف   4

ِر، َقصُّ اْلَوَرِق، َتْجميُد اْلماِء. كَّ اْلَبْيِض، َتْقطيُع اْلَبنَدوَرِة، اْحتِراُق السُّ

5  التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا َأْحَفُظ َبْعَض اأْلَْغذَيِة في الثَّاّلَجِة؟

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ِصناَعُة اْلُمَخلَّالِت
تي  َأْبَحُث َحْوَل َكْيِفيَِّة َتْحضيِر اْلُمَخلَّالِت الَّ
التََّغيُّراِت  نُُه  ُأَضمِّ َتْقريًرا  َوَأْكُتُب  َنَتناَوُلها، 
تي َتْحُدُث في َأْثناِء  اْلفيزياِئيََّة َواْلكيمياِئيََّة الَّ
النَّتاِئِج  في  ُزَمالِئَي  وُأشاِرُك  َتْحضيِرها، 

ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ الَّ

التََّغيُّراُت اْلَعْكِسيَُّة
َأنَّ  فيـها  ُح  ُأَوضِّ ـًة  ِجداِريَّ َلْوَحـًة  ُم  ُأَصمِّ
َتَغيُّراٌت  ِهَي  اْلفيزيـاِئيَّـَة  ِة  اْلمـادَّ َتَغيُّراِت 
اأْلَْمثَِلـِة  َبْعَض  إِّيـاهـا  نـًا  ُمَضمِّ َعْكِسيَّـٌة، 

َوِر التَّْوضيِحيَِّة. َوالصُّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلفَنِّاْلفَنِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلَحياِةاْلَحياِة
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

َأْعَمُل َكاْلُعَلماِء.

؟ َكْيَف َيْحُدُث التََّغيُُّر اْلكيميائِيُّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

اْلَعَدَسِة  بِاْستِْخداِم  اْلَخميَرَة  ٍن  بَِتَمعُّ ُأالِحُظ   1

اْلُمَكبَِّرِة، َوَأْرُسُم ما ُأالِحُظُه.

ُب: َأَضُع ِمْلَعَقًة ِمَن اْلَخميَرِة في كوٍب فيِه  2  ُأَجرِّ

ماٌء. ماذا ُأالِحُظ؟

3  ُأقاِرُن َبْيَن ما الَحْظُتُه في اْلُخْطَوَتْيِن )1( َو )2(.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

  َخميَرُة ُخْبٍز.

  ماٌء دافٌِئ.

ٌر.   ُسكَّ

  ِمْلَعَقُة َطعاٍم َكبيَرٌة.

.   كوٌب ُزجاِجيٌّ

  َعَدَسٌة ُمَكبَِّرٌة.

اْلُخْطَوُة )2(اْلُخْطَوُة )1(

اْلُخْطَوُة )2(
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ِر في اْلكوِب  كَّ ُب: َأَضُع َقلياًل ِمَن السُّ 4  ُأَجرِّ

َسَيْحُدُث  ما  َوُأالِحُظ   ،)2( اْلُخْطَوِة  في 
.)10min( َبْعَد

ُل ما الَحْظُتُه في َجْدَوٍل: 5 ُأَسجِّ

6  َأْسَتنْتُِج: ما َنْوُع التََّغيُِّر اْلحاِصِل؟

ليُل َعلى ُحدوِث التََّغيُِّر في النَّشاِط الّسابِِق؟ 7  ما الدَّ

ِراْلَخميَرُة في اْلماِءاْلَخميَرُة َوْحَدها كَّ اْلَخميَرُة َبْعَد إِضاَفِة السُّ

اْلُخْطَوُة )4(
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة )5(

1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ٌة َجديَدٌة. ِة ِمْن حاَلٍة إِلى ُأْخرى، َوَينُْتُج َعنْها مادَّ )........................(: َتَغيُُّر اْلمادَّ  

تي ُيْمِكنُني ُمالَحَظُتها َوِقياُسها بَِطراِئَق َبسيَطٍة. ِة الَّ )........................(: ِصفاُت اْلمادَّ  

َكما  إِعاَدتِها  إِْمكانِيَِّة  َمَع  ِة  لِْلمادَّ َيْحُدُث  الَّذي  التََّغيُِّر  َوْصُف   :)........................(  
كاَنْت َعَلْيِه ِمْن َقْبُل.

َكما  إِعاَدتِها  إِْمكانِيَِّة  بَِعَدِم  ِة  لِْلمادَّ َيْحُدُث  الَّذي  التََّغيُِّر  َوْصُف   :)........................(  
كاَنْت َعَلْيِه ِمْن َقْبُل.

ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة اآْلتَِيِة:

ْكِل اْلُمجاِوِر. 2  َأْحُسُب َحْجَم اْلَحَجِر ُمْسَتعينًا بِالشَّ

ؤاَلْيِن اآْلتَِيْيِن: ْكِل اْلُمجاِوِر، َوُأجيُب َعِن السُّ َبْيِن في الشَّ 3  ُأالِحُظ اْلُمَكعَّ

ُهما َيْشَغُل َحيًِّزا َأْكَبَر؟ أ   - َأيُّ

ِب اأْلَْكَبِر، إِذا َعِلْمُت  ب- َأْحُسُب َحْجَم اْلُمَكعَّ
َأنَّ طوَل ِضْلِعِه 2cm؟
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ُل الّصوَرَتْيِن، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اأْلَْسِئَلِة اآْلتَِيِة: 4  َأَتَأمَّ

واِء إِلى اْلماِء؟   َما َنْوُع التََّغيُِّر الَّذي َيْحُدُث ِعنَْد إِضاَفِة ُقْرِص الدَّ

  َما َنْوُع التََّغيُِّر الَّذي َيْحُدُث ِعنَْد َخْلِط َمْسحوِق اْلِجْبِس بِاْلماِء؟

َخْلطِِه  َطريِق  َعْن  ُأْخرى  ًة  َمرَّ اْستِْخداِمِه  َوإِعاَدُة  ْلِب،  الصُّ اْلِجْبِس  َطْحُن  ُيْمِكُن  َهْل    
ُر إِجاَبتَِي. بِاْلماء؟ ُأَفسِّ

ْكِل َحْجُمُه 24cm3، َأراَدْت َأْن َتَضَع ِقَطًعا ِمَن  ُب الشَّ 5  َأْحُسُب: َلدى فاتَِن ُصنْدوٌق ُمَكعَّ

ْكِل َأْيًضا َوطوُل  َبُة الشَّ نْدوِق، إِذا َعِلَمْت َأنَّ ِقَطَع الّصابوِن ُمَكعَّ الّصابوِن داِخَل َهذا الصُّ
نْدوِق. تي ُيْمِكنُها َوْضُعها داِخَل الصُّ ِضْلِع ُكلِّ ِقْطَعٍة 2cm، َفَكْم َعَدُد الِقَطِع الَّ

6  َعلى َأيٍّ ِمَن اْلَخصاِئِص اْلفيزياِئيَِّة َتُدلُّ هِذِه اْلُجَمُل:

.10kg ُِّكتَِب َعلى كيٍس ِمَن اأْلَُرز  

.350mL ُكتَِب َعلى ُزجاَجِة ماٍء  

حيَحَة. جاَبَة الصَّ 7  َأْختاُر اإْلِ

:   ِمْن َأْمثَِلِة التََّغيُِّر اْلفيزياِئيِّ

ِر. كَّ ْمِع.                  ب- َصَدُأ اْلَحديِد.                  جـ- َطْحُن السُّ أ   - اْحتِراُق الشَّ

  إِْحدى التََّغيُّراِت اآْلتَِيِة ُيَعدُّ َتَغيًُّرا كيمياِئيًّا:

أ   - َتْقطيُع اْلَبنَدوَرِة.                  ب- َطيُّ اْلَوَرَقِة.                     جـ- َصَدُأ اْلَحديِد.
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لَْوَحةٌ ِجداِريَّةٌ

ْنَتْرنِت َعْن َتَغيُّراٍت كيمياِئيٍَّة  1  َأْبَحُث في اإْلِ

ٍة. ُمفيَدٍة وَتَغيُّراٍت ضارَّ

ِة اْلَمْعلوماِت  ُِّت ِمْن ِدقَّ 2  َأْسَتعيُن بُِمَعلِّمي لِلتََّثب

َلْوَحٍة  في  ُنها  ُأَدوِّ ُثمَّ  َعَلْيها،  َحَصْلُت  تي  الَّ
َوَأْدَعُم  اْلُمجاِوِر،  ْكِل  ٍة َكما في الشَّ ِجداِريَّ

َلْوَحتَِي بُِصَوٍر َتْوضيِحيٍَّة لَِهِذِه التََّغيُّراِت.

تي  الَّ النَّتاِئِج  في  ُزَمالِئَي  ُأشاِرُك  أتَواَصُل:   3

َة  اْلِجداِريَّ ْوَحَة  اللَّ َوُأَعلُِّق  إَِلْيها،  ْلُت  َتَوصَّ
. في الّصفِّ

تَْقويُم اْلَداِء

التََّغيُّراُت اْلكيميائِيَُّة

َتَغيُّراٌت َغْيُر ُمفيَدٍة َتَغيُّراٌت ُمفيَدٌة
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َمْسَرُد اْلَمفاهيِم َواْلُمْصطَلَحاِت
أ

ُك بَِوساَطتِها، َوِجْسُمها ُمَغطًّى بِاْلُقشوِر. َوِهَي  اأْلَْسماُك Fish: َحَيواناٌت َلَدْيها َزعانُِف َتَتَحرَّ
ُس بِاْلَخياشيِم َوَتَتكاَثُر بِالَبْيِض.  َتعيُش في اْلماِء، َوَتَتنَفَّ

اآْلَخِر،  َعلى  َيَتَغّذى  ُمْفَتِرٌس  َأَحُدُهما  َحيَّْيِن؛  َكاِئنَْيِن  َبْيَن  اْلَعالَقُة   :Predation ااْلْفتِراُس 
َواآْلَخُر َفريَسٌة.  

ب

ُس  اْلَبْرمائِّيـاُت Amphibians: َحَيوانـاٌت ِجْلُدهـا َرْطـٌب، َتْبـَدُأ َحياَتهـا في اْلمـاِء، َوَتَتنَفَّ
بِاْلَخياشـيِم فـي َأْثنـاِء ُوجوِدها فـي اْلماِء. َأّمـا ِعنَْد ُبُلوِغهـا َفَتعيُش َعلى اْليابَِسـِة ُقـْرَب اْلماِء 

َئَتْيـِن، َتَتكاَثـُر بِاْلَبْيِض َوَتَضُع ُبيوَضهـا في اْلماِء.   ـُس بِالرِّ وَتَتنَفَّ

اأْلَْبصاُل  َوتنَْشُأ  اْلِغذاَء،  فيِه  النَّباُت  ُن  ُيَخزِّ التُّْرَبِة  في  َينْمو  النَّباِت  ِمَن  Bulb: ُجْزٌء  اْلَبَصَلُة 
اْلَجديَدُة ِمْن َبراِعِم اْلَبَصَلِة اْلَقديَمِة. 

ت

التَّْصنيُف Classification: َوْضُع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في َمْجموعاٍت، بِناًء َعلى َأْوُجِه التَّشاُبِه 
فِها. فاِت؛ لَِتْسهيِل ِدراَستِها َوَتَعرُّ َوااْلْختاِلِف في ما َبْينَها في َبْعِض الصِّ

التَّعاُيُش Commensalism: َعالَقٌة َتنَْشُأ َبْيَن َكاِئنَْيِن َحيَّْيِن َيْسَتفيُد ِمنْها َأَحُدُهما، وال َيْسَتفيُد 
ُر.  اآْلَخُر وال َيَتَضرَّ

ِة  ُه ُيْمِكُن إِعاَدُة اْلمادَّ التََّغيُُّر اْلَعْكِسيُّ Reversible Change: يوَصُف بِالتََّغيُِّر اْلفيزياِئيِّ أِلَنَّ
َكما كاَنْت ِمْن َقْبُل. 

ِة؛ َفَيَتَغيَُّر َحْجُمها َأْو َشْكُلها  التََّغيُُّر اْلفيزيائِيُّ Physical Change: التََّغيُُّر الَّذي َيْحُدُث لِْلمادَّ
َأْو حاَلُتها، َوال َينُْتُج َعنُْه َموادُّ َجديَدٌة. 
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التََّغيُّـُر اْلكيميائِـيُّ Chemical Change: التََّغيُّـُر الَّـذي َتنُْتـُج ِمنُْه َموادُّ َجديـَدٌة َتْخَتِلُف َعِن 
ِة اأْلَْصِليَّـِة في َخصاِئِصها.  اْلمادَّ

ُه ال ُيْمِكُن إعاَدُة  التََّغيُّـُر الاّلَعْكِسـيُّ  Irreversible Change: يوَصُف بِالتََّغيُِّر اْلكيمياِئـيِّ أِلَنَّ
ِة َكما كاَنْت ِمـْن ِقْبُل. اْلمـادَّ

التَّقاُيُض Mutualism: َعالقٌة َتنَْشُأ َبْيَن كاِئنَْيِن َحيَّْيِن، َيْسَتفيُد ِمنْها ِكالُهما ِمَن اآْلَخِر. 

التَّكاُثُر Reproduction: ُقْدَرُة اْلكاِئِن اْلَحيِّ َعلى إِْنتاِج َأْفراٍد ُجُدٍد.

التَّكاُثُر اْلُخْضِريُّ Vegetative Reproduction: ُقْدَرُة َبْعِض النَّباتاِت َعلى التَّكاُثِر َوإِْنتاِج 
َنباتاٍت َجديَدٍة؛ َعْن َطريِق َبْعِض َأْجزاِئها.

التَّناُفُس Competition: َعالَقٌة َتنَْشُأ َبْيَن كاِئناٍت َحيٍَّة ِمَن اْلنَْوِع َنْفِسِه َتَتناَفُس َمَع َبْعِضها، 
ْوِء واْلَمْأوى وَغْيِر ذلَِك.   ِمْن َأْجِل اْلِغذاِء َواْلماِء َوالضَّ

ث

ُس  ْعِر َأِو اْلَفْرِو، َتَتنَفَّ الثَّْديِّياُت Mammals: َمْجموَعٌة ِمَن اْلَحَيواناِت َأْجساُمها ُمَغّطاٌة بِالشَّ
َئَتْيِن َوَتَتكاَثُر بِاْلِوالَدِة َوُتْرِضُع ِصغاَرها.  بِالرِّ

ج

ُة Biological Populations: َأْفراُد النَّْوِع اْلواِحِد ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة،  اْلَجماعاُت اْلَحَيِويَّ
 . تي َتعيُش في نِظاٍم بيِئيٍّ الَّ

ح

اْلَحْجُم Volume: ِمْقداُر ما َيْشَغُل اْلِجْسُم ِمْن َحيٍِّز.

اْلَحَشراُت Insects: ِمْن َأْكَثِر َمْجموعاِت اْلَحَيواناِت اْنتِشاًرا َعلى َسْطِح اأْلَْرِض، َلها ِستُّ 
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َأْرُجٍل َوَقْرنا اْستِْشعاٍر، َوَأْجساُمها ُمَغّطاٌة بَِهْيَكٍل خاِرِجيٍّ ُصْلٍب، َوَتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض.  

تي َتْسَتطيُع َأْن َتَتكاَثَر،  ، الَّ اْلَحَيواناُت اْلبالَِغُة Adult Animals: اْلَحَيواناُت اْلُمْكَتِمَلُة النُُّموِّ
َوُتنْتَِج َأْفراًدا ُجُدًدا.

خ

 ) ْكِل )اْلَمْظَهِر اْلخاِرِجيِّ ِة ِمْثُل الشَّ اْلَخصائُِص اْلفيزيائِيَُّة Physical Properties: ِصفاُت اْلمادَّ
تي ُيْمِكُن ُمالَحَظُتها ِوِقياُس ُمْعَظِمها.  ْوِن، الَّ َواْلَحْجِم َواْلُكْتَلِة َواللَّ

د

َرَنُة  ُن النَّباُت فيِه اْلِغذاَء. َتْحِمُل الدَّ َرَنُة Tuber: ُجْزٌء ِمَن النَّباِت َينْمو داِخَل التُّْرَبِة ُيَخزِّ الدَّ
َبراِعَم َتنَْشُأ ِمنَها سيقاٌن َوَأْوراٌق.

تي َيُمرُّ بِها اْلكاِئُن اْلَحيُّ ِخالَل َحياتِِه.  َدْوَرُة اْلَحياِة Life Cycle: اْلَمراِحُل اْلُمَتعاِقَبُة الَّ

ز

َئَتْيِن َوَتَتكاَثُر  ُس بِالرِّ واِحُف Reptiles: َحَيواناٌت ِجْلُدها جافٌّ ُمَغطًّى بِاْلَحراِشِف، َتَتنَفَّ الزَّ
بِاْلَبْيِض.      

ص

ُة اْلِجْسِميَُّة Physical Health: َتَمتُُّع اْلِجْسِم بَِسالَمِة َأْعضاِئِه َجميِعها َوتآُزِرها في  حَّ الصِّ
َعَمِلها، َوُقْدَرُة اْلِجْسِم َعلى ُمقاَوَمِة اأْلَْمراِض.

ْخِص  ُة النَّْفِسيَُّة َواْلعاطِِفيَُّة Psychological & Emotional Health: َسالَمُة الشَّ حَّ الصِّ
َوعافَِيُتُه ِمَن النّاِحَيِة النَّْفِسيَِّة َواْلعاطِِفيَِّة، َوَمدى َتواُفِقِه َوَتَكيُِّفِه َمَع بيَئتِِه، َوُشعوِرِه بِاْلَعواطِِف 

ْنسانِيَِّة اْلُمْخَتِلَفِة َوُقْدَرتِِه َعلى َضْبِط اْنِفعاالتِِه. اإْلِ
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ط

الطُّيوُر Birds: َحَيواناٌت ُيَغّطي الّريُش َأْجساَمها في اْلغالِِب، َوَلدى ُمْعَظِمها َأْجنَِحٌة 
َئَتْيِن َوَتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض.  ُس بِالرِّ َولُِكلٍّ ِمنْها َطَرفاِن َوِمنْقاٌر، َتَتنَفَّ

ك

تي َيْحويها اْلِجْسُم.  ِة الَّ اْلُكْتَلُة Mass: ِمْقداُر اْلمادَّ

م

ُة Matter: ُكلُّ َشْيٍء َلُه ُكْتَلٌة َوَحْجٌم َوَيْشَغُل َحيًِّزا.  اْلمادَّ

تي َتعيُش  ُة Biological Communities: َمْجموعاُت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّ اْلُمْجَتَمعاُت اْلَحَيِويَّ
، َوَتْرُبُط َبْينَها َعالقاٌت ُمْخَتِلَفٌة. في نِظاٍم بِيِئيٍّ

َأْجساِم  َتْحليِل  َعلى  َتْعَمُل  اْلَحيَِّة،  اْلكاِئناِت  ِمَن  َمْجموَعٌة   :Decomposers اْلُمَحلِّالُت 
ًة ُأْخرى. ناتِها اأْلَْصِليَِّة، بَِحْيُث َيْسُهُل َعلى التُّْرَبِة اْمتِصاُصها َمرَّ اْلكاِئناِت اْلَميَِّتِة إِلى ُمَكوِّ

ِف اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َعْن َطريِق  ِمْفتاُح التَّْصنيِف Classification Key: َأداٌة ُتْسَتْخَدُم لَِتَعرُّ
جاَبُة َعنْها بِـ )َنَعْم( َأْو بِـ )ال(. َخصاِئِصها؛ َوذلَِك بَِتْوجيِه َأْسِئَلٍة ُمباِشَرٍة َتكوُن اإْلِ

فيِه  َوَتَتواَفُر   ، اْلَحيُّ اْلكاِئُن  َيعيُش  َحْيُث  اْلبيِئيِّ  النِّظاِم  في  ِمنَْطَقٌة   :Habitat اْلَمْوطُِن 
ْفِء. اْلُمَتَطلَّباُت الاّلِزَمُة لَِحياتِِه ِمْثُل اْلِغذاِء َواْلماِء َوالدِّ

 ن

تي  الَّ الثِّماِر  داِخَل  ُبذوُرها  توَجُد  تي  الَّ النَّباتاُت   :Flowering Plants ُة  ْهِريَّ الزَّ النَّباتاُت 
َنْت ِمَن اأْلَْزهاِر.  َتَكوَّ
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ُن فيها اْلُبذوُر ِمْن دوِن  تي َتَتَكوَّ ُة Non-Flowering plants: النَّباتاُت الَّ النَّباتاُت الاّلَزْهِريَّ
َأْزهاٍر. 

ُن ُبذوُرها ِمْن َفْلَقٍة واِحَدٍة.  تي َتَتَكوَّ النَّباتاُت ذاُت اْلَفْلَقِة Monocot Plants: النَّباتاُت الَّ

ُن ُبذوُرها ِمْن َفْلَقَتْيِن.  تي َتَتَكوَّ النَّباتاُت ذاُت اْلَفْلَقَتْيِن Dicot Plants: النَّباتاُت الَّ

 ، اْلَحيُّ اْلكاِئُن  إَِلْيها  َيْحتاُج  تي  الَّ َواْلَمواِرِد  الظُّروِف  َمْجموَعُة   :Niche اْلَحياتِيٌّ  النََّمُط 
 . ناِت نِظاِمِه اْلبيِئيِّ َوَتفاُعالُتُه َمَع ُمَكوِّ

َمَع  َواْلَحْجِم  َواْلُكْتَلِة  ْكِل  الشَّ في  اْلَحيِّ  لِْلكاِئِن  َتْحُدُث  تي  التََّغيُّراُت الَّ  :Growth النُُّموُّ 
َمِن. الزَّ
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