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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رّب العالمين، والصاة والسلام على سّيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

يسلّرنا أن نقّدم لطلبتنلا ومعلمينا األعّزاء كتاب العلوم للصف الخامس، الذي جاء منسلجًما مع 
فلسفة وزارة التربية والتعليم في تحسين جودة التعّلم والتعليم.

يشلتمل هذا الكتاب على موضوعات عّدة، ُعرضت بطريقة تربوية حديثة بما يتوافق مع أحدث 
األنظمة التعليمية العالمية وأكثرها نجاًحا وتمّيًزا، في إعداد مناهج علمية متمّيزة؛ وهي مناهج وطنية 

بمعايير جودة عالمية وبأسلوب جاذب. 

لقلد أعد هذا الكتاب، وفق اإلطار العام والخاص للعلوم ومعاييرها ومؤشلرات أدائها، ما يؤّكد 
أن بنلاء هلذا الكتلاب بوحداته ودروسله جاء وفق أسلس علّدة من أبرزهلا: مهارات القلرن الحادي 
والعشلرين في تعليم العلوم، بما تتضّمنه من مهارات علم وتفكير ناقد وحل ابتكاري للمشلكات، 
وتواصل وتعاون وبحث علمي وريادة وإبداع. وقد روعي في تأليف هذا الكتاب معايير دمج العلوم 
والرياضيلات والهندسلة والتكنولوجيلا والفنلون  STEAM، والمفاهيم المشلتركة العابلرة كالتنمية 
المسلتدامة والمحافظة على الموارد؛ ما اسلتدعى إجراء تغيير جوهري على أسلوب الطرح المعتاد 
للمحتوى العلمي، وتصميم أنشلطة من شأنها تعزيز مهارات التفكير وتنميتها بصورة إيجابية فاعلة. 
كما روعي كذلك المسلتوى التفكيري للطالب اللذي ُيفترض به أن يمارس الدور األول في العملية 
التعلمية التعليمية؛ عن طريق تنفيذه لألنشلطة واالسلتقصاءات المطلوبة، ويسلانده في ذلك المعلم 
بالتوجيه والتيسلير واإلرشلاد، وبخاّصة أّن موضوعات وحدات هذا الكتاب اشلتملت على الفيزياء 

والكيمياء واألحياء وعلوم األرض وربطها بالرياضيات، لتشمل الفروع األساسية األربعة للعلوم. 

لقد تضّمنت كل وحدة من وحدات هذا الكتاب محتًوى علميًّا أصيًا، يرافقه أنشطة استكشافية 
واسلتقصائية وإثرائيلة بحيث ُيمارس الطاللب في كل منها مهارات العلملاء، ويربط محتواها بحياته 

اليومية وصروف العلم المختلفة.

والمؤلفلون يحدوهلم األملل أن يكلون التوفيلق حليفهم فلي إعلداد الكتاب وإخراجله بصورة 
متكاملة، ويعلمون أّن ما قّدموه لن يؤتي ثماره إاّل بجهد المعلمين والمعلمات ومتابعة أولياء األمور 
الكلرام، ووعلي أبنائنا الطلبة الذين بهم ومن أجلهم يسلتثمر الوطن أغلى ملا لديه من طاقات، والله 

ولي التوفيق.

المؤلفون
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اْلبيئَةُ 

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

1اْلَوْحَدُة

َمن َِنتيجَة َعواِمَل ُمْخَتلَِفٍة، َأْو بَِسَبِب  َتَتَغيَُّر اْلَْنظَِمُة اْلبيئِيَُّة َمَع ُمروِر الزَّ
اْلكائِناِت اْلَحيَِّة.

قائَِمُة اْلُمْحَتوياِت

ُل راِسيُّ اْلَوَّ اْلَفْصُل الدِّ

ْفَحُة اْلَمْوضوُع                                                                                                               الصَّ

َمُة اْلُمَقدِّ

اْلَوْحَدُة اْلولى: اْلبيَئةُ 

ُل: َمفاهيُم النِّظاِم اْلبيِئيِّ ْرُس اأْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني: َأَثُر َتَغيُّراِت اْلبيَئِة في اأْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة الدَّ

ُع اْلكائِناِت اْلَحيَِّة اْلَوْحَدُة الّثانَِيُة: َتنَوُّ
ُل : النَّباتاُت ْرُس اأْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني : اْلَحَيواناُت الدَّ

ْرُس الّثالُِث: اْلِفْطِرّياُت الدَّ

اْلَوْحَدُة الّثالَِثُة: اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَُّة َوَمصاِدُر الّطاَقِة
ُل: اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَُّة ْرُس اأْلَوَّ الدَّ

الُتها ْرُس الّثاني: َمصاِدُر الّطاَقِة َوَتَحوُّ الدَّ

باُت اْلكيميائِيَُّة اْلَوْحَدُة الّرابَِعُة: اْلَعناِصُر َواْلُمَركَّ
ُل: اْلَعناِصُر اْلكيمياِئيَُّة ْرُس اأْلَوَّ الدَّ

باُت اْلكيمياِئيَُّة ْرُس الّثاني: اْلُمَركَّ الدَّ

ْوُت ْوُء َوالصَّ اْلَوْحَدُة اْلخاِمَسُة: الضَّ
ْوُء َوَخصاِئُصُه ُل: الضَّ ْرُس اأْلَوَّ الدَّ

ْوُت َوَخصاِئُصهُ  ْرُس الّثاني: الصَّ الدَّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

ُد ِمساَحًة ُمناِسَبًة  بِالتَّنْسيِق َمَع اْلُمَعلِِّم، َأْختاُر ِمنَْطَقًة في َحديَقِة اْلَمْدَرَسِة، ُثمَّ ُأَحدِّ  1

ٌع َمَثًا(، ُمْسَتعينًا بَِتْوجيهاِت اْلُمَعلِِّم. ِمنْها )ِمْتٌر ُمَربَّ

َأَضُع ُحدوًدا لِهِذِه اْلِمساَحِة؛ بِاْستِْخداِم   2

. ريِط الباستيِكيِّ        اأْلَْعواِد اْلَخَشبِيَِّة َوالشَّ

َدِة َوبِاْستِْخداِم اْلَعَدَسِة  ُأالِحُظ بِاْلَعْيِن اْلُمَجرَّ  3

اْلُمَكبَِّرِة، َمْوجوداِت هِذِه اْلِمساَحِة ِمْن كاِئناٍت 
َحيٍَّة َوَغْيِرها.

ناٍت  ُأَصنُِّف ما الَحْظُتُه في َمْجموَعَتْيِن:ُمَكوِّ  4

ناٍت َغْيِر َحيٍَّة.        َحيٍَّة، َوُمَكوِّ

َل إَِلْيِه ُكلٌّ  َأَتواصُل: ُأناِقُش ُزَماِئَي في ما َتَوصَّ  5

ِمنُْهْم ِمْن َمْوجوداٍت، في ِمساَحتِِه اْلُمْختاَرِة.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

؟ ُن النِّظاُم اْلبيئِيُّ ِممَّ يَتََكوَّ

نا اْلَخْمَسِة؛ إِْذ ُيْمِكنُنا النََّظُر إِلى اأْلَْشياِء  ُف اأْلَْشياَء بِاْستِْخداِم َحواسِّ اْلُماَحَظُة: َنَتَعرَّ
ُقها. ها َأْو َتَذوُّ َأْو َلْمُسها َأْو َسماُعها َأْو َشمُّ

َعَدَسٌة ُمَكبَِّرٌة، ِمْتُر ِقياٍس، 
َقَلٌم، َوَرَقٌة، َأْعواٌد َخَشبِيٌَّة، 

ٌن. َشريٌط باستيِكيٌّ ُمَلوَّ

. ُل   : َمفاهيُم النِّظاِم اْلبيئِيِّ ْرُس اْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني: َأَثُر َتَغيُّراِت اْلبيَئِة في الدَّ

                             اْلَْنظَِمِة اْلبيئِيَِّة.

قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

غيِر )اْلُخْلِد( أَْن يَُؤثَِّر  َهْل يُْمِكُن لِهذا اْلَحيَواِن الصَّ
في اْلبيئَِة؟ َوَهْل يُْمِكُن لِْلبيئَِة أَْن تَُؤثَِّر فيِه؟
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ناِت النِّظاِم اْلبيِئيِّ َواْلَعاقاِت اْلُمَتباَدَلِة َبْينَها، َفإِنَّني ُأماِرُس ما  حيَن َأْهَتمُّ بِِدراَسِة ُمَكوِّ
ُيماِرُسُه ُعَلماُء اْلبيَئِة؛ ِمْن: ُماَحَظٍة، َوَتْدويٍن لِْلَبياناِت، َوَتْحليٍل لها.

ِمْثَل  اْلَحيِِّة  َغْيَر  ناِت  َواْلُمَكوِّ َواْلَحَيواناِت،  النَّباتاِت  ِمْثَل  اْلَحيََّة  اْلكاِئناِت  َيْشَمُل  بيِئيًّا  نِظاًما  اْلغاَبُة  ُتَعدُّ 

اْلماِء َوالتُّْرَبِة َواْلَهواِء.

ناُت اْلُمْشَتَرَكُة َبْيَن اأْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة َجميِعها؟ ُق: ما اْلُمَكوِّ َأَتَحقَّ  

ناُت النِّظاِم اْلبيئِيِّ ُمَكوِّ

ُن النِّظاُم اْلبيِئيُّ )Ecosystem( ِمَن اْلكاِئناِت  َيَتَكوَّ
تلي َيْرَتبُِط َبْعُضها  ناِت َغْيِر اْلَحيَِّة الَّ اْلَحيَّلِة، َواْلُمَكوِّ
بَِبْعلٍض فلي بيَئلٍة ملا. َتْخَتِللُف اأْلَْنظَِملُة اْلبيِئيَُّة في 
ُحجوِمهلا؛ َفَقْد َتكوُن َكبيَرًة ِمْثلَل اْلغاَبِة، َأْو َصغيَرًة 
ناتِِه  ِمْثلَل بِْرَكلِة اْلملاِء، ِعْلًملا بِلَأنَّ لِلُكلِّ نِظلاٍم ُمَكوِّ

َة بِِه. اْلخاصَّ

1 ْرُس َمفاهيُم النِّظاِم اْلبيِئيِّالدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

كاِئناٍت  ِمْن  اْلبيِئيُّ  النِّظاُم  ُن  َيَتَكوَّ
بَِبْعٍض  َبْعُضها  َيْرَتبُِط  َحيٍَّة، 
ناِت  اْلَُكوِّ َمَع  َوَتَتفاَعُل  بَِعاقاٍت، 

َغْيِ اْلَيَِّة.

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
.)Ecosystem( ُّالنِّظاُم اْلبيِئي 

.)Population( ُة  اْلاَمَعُة اْلََيِويَّ
.)Community( ُّاْلُْجَتَمُع اْلََيِوي 
.)Biodiversity( ُُّع اْلََيِوي  التَّنَوُّ
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تي ُيْمِكنُها اْلَعْيُش َمًعا في نِظاٍم بيِئيٍّ  ِة اْلُمْخَتِلَفِة الَّ  ُيْطَلُق َعلى َمْجموَعِة اْلَجماعاِت اْلَحَيِويَّ
ُة  واِحلٍد، َوَتَتفاَعُل في ما َبْينَها، اْسلُم اْلُمْجَتَمِع اْلَحَيلِويِّ )Community(؛ َفاْلَجماعاُت اْلَحَيِويَّ
ا في النِّظاِم اْلبيِئيِّ  ُل ُمْجَتَمًعلا َحَيِويًّ بِِل َواأْلَفاعي َوالنَّباتاِت – َمَثًا - ُتَشلكِّ اْلُمْخَتِلَفلُة ِمَن اإْلِ

. ْحراِويِّ الصَّ

بِِل وَجماعاٍت ِمَن النَّباتاِت اْلُمْخَتِلَفِة. ْحراِء اأْلُْرُدنِيَِّة، َوَيُضمُّ َجماعاٍت ِمَن اإْلِ اْلُمْجَتَمُع اْلَحَيِويُّ في الصَّ

ُة اْلَجماعاُت َواْلُمْجَتَمعاُت اْلَحَيِويَّ
ُة )Population( َمْجموَعٌة  اْلَجماَعُة اْلَحَيِويَّ
ِمَن اأْلَْفراِد ِمَن النَّْوِع َنْفِسِه، َوَتعيُش في نِظاٍم 
لُر بِالظُّلروِف َواأْلَْحواِل  بيِئليٍّ واِحلٍد، َوَتَتَأثَّ
َنْفِسلها، َوَتْمِللُك ُقلْدَرًة َعلى اْلَبقلاِء. َفَمَثًا، 
تي َتعيُش في مياِه َخليِج اْلَعَقَبِة  َقناديُل اْلَبْحِر الَّ
. ًة في نِظاٍم بيِئيٍّ ماِئيٍّ ُل َمًعا َجماَعًة َحَيِويَّ ُتَشكِّ

َبْعٍض  َعْن  َبْعُضها  اْلَجماعاُت  َتْخَتِلُف 
في َخصاِئَص ُمَعيَّنٍَة ِمْثِل اْلَحْجِم.

َخليِج  ِمياِه  اْلَبْحِر في  َقناديِل  ِمْن  ٌة  َحَيِويَّ َجماَعٌة 
اْلَعَقَبِة.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: ِمْتُر ِقياٍس، َقَلٌم، 
َوَرَقٌة.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
يَّلِة  فِّ الصَّ اْلُغْرَفلِة  طلوَل  َأقي�ُس   1

َوَعْرَضها؛ بِاْستِْخداِم ِمْتِر اْلِقياِس.
َأْس�َتْخِدُم اْلَْرقاَم في إيجاِد ِمساَحِة   2

اْلُغْرَفِة.
َلَبلِة فلي اْلُغْرَفلِة  ُأْحصلي َعلَدَد الطَّ  3

يَِّة. فِّ الصَّ
َأْسَتْخِدُم اْلَْرقاَم في إيجاِد اْلِمساَحِة   4
َصِة لِلُكلِّ طالٍِب في اْلُغْرَفِة  اْلُمَخصَّ

يَِّة. فِّ الصَّ
َأْفَتِرُض وجوَد )10( َطَلَبٍة آَخريَن في   5
ُن اْلَمْجموَع؛  يَِّة، ُثمَّ ُأَدوِّ فِّ اْلُغْرَفِة الصَّ

ًرا اْلُخْطَوَة )4(. ُمَكرِّ
ُر اْلَجماَعلُة بَِتَغيُِّر  َأْس�َتنْتُِج: َهلْل َتَتَأثَّ  6

َعَدِد َأْفراِدها؟

ُة اْلَجماَعُة اْلَحَيِويَّ َنشاٌط
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ٍة ِهَي: تي ُتَعبُِّر َعْن َجماَعٍة َحَيِويَّ ِحيَحَة. الّصوَرُة الَّ َجاَبَة الصَّ َأْخَتاُر اْلِ  6

  ).............(: ُتَسّمى اأْلَْنواُع اْلُمْخَتِلَفُة لِْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في نِظاٍم بيِئيٍّ ُمَعيٍَّن. 
   ).............(: َمْجموَعٌة ِمَن اأْلَْفراِد ِمَن النَّْوِع َنْفِسِه، َوَتعيُش في نِظاٍم بيِئيٍّ واِحٍد. 

ُر ُمْجَتَمٌع َحَيِويٌّ بِِغياِب إِْحدى َجماعاتِِه. َأْسَتنْتُِج َكْيَف َيَتَأثَّ 3

 . ُع اْلَحَيِويُّ ، َيْظَهُر فيِه التَّنَوُّ َأْعَمُل َنموَذًجا لِنِظاٍم بيِئيٍّ ماِئيٍّ  4
ناُت َغْيُر اْلَحيَِّة في اْستِْمراِر اأْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة؟ ُر اْلُمَكوِّ التَّْفكيُر النّاِقُد: َكْيَف ُتَؤثِّ  5

رِْس رِْسُمراَجَعُة الدَّ ُمراَجَعُة الدَّ

في  َدْوِرَي  فيها  ُح  ُأَوضِّ ًة  َمْطِويَّ ُم  ُأَصمِّ
. ِع اْلَحَيِويِّ في اأْلُْرُدنِّ اْلِحفاِظ َعلى التَّنَوُّ

ئيَسُة: ما َأْوُجُه التَّشاُبِه َوااِلْختِاِف َبْيَن اأْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة؟ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

   

. ِع اْلَحَيِويِّ في النِّظاِم اْلبيئِيِّ يََّة التَّنَوُّ ُق: ُأَبيُِّن  َأَهمِّ َأَتَحقَّ  

ُع اْلَحَيِويُّ بِاْختِاِف اْلبيئاِت  َيْخَتِلُف التَّنَوُّ
تلي َتعيُش فيهلا اْلكاِئناُت اْلَحيَّلُة اْلُمْخَتِلَفُة،  الَّ
ًعلا، ِخاًفا  َوُتَعلدُّ اْلغابلاُت َأْكَثلَر اْلبيئلاِت َتنَوُّ

ْحراِء. لِلصَّ
اْلغاباُت

اْلَمناطُِق اْلباِرَدُة

ْحراُء الصَّ

ُيَمثِّلُل   )Biodiversity( اْلَحَيلِويُّ  ُع  التَّنَلوُّ
تلي  اأْلَْنلواَع اْلُمْخَتِلَفلَة ِملَن اْلكاِئنلاِت اْلَحيَّلِة الَّ
ُع اْلَحَيِويُّ  َتعيلُش في نِظاٍم بيِئليٍّ ما. َوُيَعدُّ التَّنَلوُّ
لا؛ أِلَنَّ اْلكاِئناِت اْلَحيَّلَة َيْعَتِمُد َبْعُضها َعلى  ُمِهمًّ
َبْعٍض في اْلُحصوِل َعلى اْلِغذاِء. َوَقْد َتَتَغيَُّر هِذِه 
ٍة َنتيَجلًة لَِعواِمَل ُمْخَتِلَفٍة  اأْلَْنواُع بِصوَرٍة ُمْسلَتِمرَّ
ُيْمِكلُن َأْن َتكلوَن َطبيِعيًَّة ِمْثَل اْلُمنلاِخ، َأْو َتكوَن 
بَِتْأثيلِر اْلَعاقاِت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَّلِة، َأْو بِِفْعِل 

ِة.  اأْلَْنِشَطِة اْلَبَشِريَّ

َمَع َمَعاْلبيئَِةاْلُعلوُم اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم

في  لِلنَّباتاِت  اْلَحَيِويِّ  ِع  التَّنَوُّ في  َأْبَحُث 
تي  الَّ النَّباتاِت  َعَدَد  ُل  َوُأَسجِّ َسَكنَِي،  ِمنَْطَقِة 

َتعيُش فيها، ُثمَّ َأْعِرُض النَّتاِئَج َأماَم ُزَماِئَي.

بأ

د ج
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2. َكواِرُث الطَّبيَعِة:               
َأَثَرها  الِزُل َواْلَبراكيُن َواْلَحراِئُق ِخاَل َلَحظاٍت، َولِكنَّ  َقْد َتْحُدُث اْلَفَيضاناُت َواأْلَعاصيُر َوالزَّ

َيْسَتِمرُّ َزَمنًا َطويًا؛ ما َقْد َيَتَسبَُّب في اْلَقضاِء َعلى َأْنظَِمٍة بيِئيٍَّة بِصوَرٍة كاِمَلٍة.

تي ُتَغيُِّر اأْلَْنظَِمَة اْلبيِئَيَة: اْلَبراكيُن.  ِمَن اْلَكواِرِث الطَّبيِعيَِّة الَّ

ْرُس ِةالدَّ راِت اْلبيَئِة في اْلَأْنِظَمِة اْلبيِئيَّ َأَثُر َتَغيُّ 2

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
ُر اأْلَْنظَِمُة اْلبيِئيَُّة بَِعواِمَل ُمَْتِلَفٍة  َتَتَأثَّ
َتْسَتجيُب َلا اْلكاِئناُت اْلَيَُّة بَِطراِئَق 

ُمَْتِلَفٍة.
اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:

   .)Extinction( ااِلْنِقراُض 

 التَّعاُقُب اْلبيِئيُّ
.)Ecological Succession(

ُل ُمْعَظُم اأْلَْوِدَيِة بَِسَبِب اْلَجَرياِن اْلُمْسَتِمرِّ لِْلماِء ِمْثِل ِمياِه اأْلَْنهاِر. َتَتَشكَّ

التََّغيُّراُت الطَّبيِعيَُّة في اْلبيَئِة
ُخيَِّل  َوإِْن  ٍة،  ُمْسَتِمرَّ بِصوَرٍة  اْلبيِئيَُّة  اأْلَْنظَِمُة  َتَتَغيَُّر 
َلنا َأنَّها ثابَِتٌة. َوَقْد َيْحُدُث ذلَِك بُِبْطٍء، َأْو بُِسْرَعٍة َكبيَرٍة؛ 

ٍة، َأْبَرُزها:  َنتيَجَة ُمَؤثِّراٍت ِعدَّ

1. َتَغيُُّر َتضاريِس اْلَْرِض:
لَِعواِمَل  َنتيَجًة  بِاْستِْمراٍر؛  اأْلَْرِض  َتضاريُس  َتَتَغيَُّر 
َوما  ِة،  اْلُمْسَتِمرَّ اْلِمياِه  َوَحَرَكِة  ياِح،  الرِّ ِمْثِل:  ُمْخَتِلَفٍة، 
اْلكاِئناِت  بيئاِت  في  ُر  ُيَؤثِّ َقْد  ما  َأْوِدَيٍة؛  ِمْن  َعنْها  َينُْجُم 

اْلَحيَِّة اْلُمْخَتِلَفِة.
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ِر اْلبيَئِة بِاْلَعاقاِت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة. ُق َأْذُكُر ِمثااًل َعلى َتَأثُّ  َأَتَحقَّ

اْلكائِناُت اْلَحيَُّة َوَأَثُرها في اْلبيَئِة

لُر اأْلَْنظَِمُة اْلبيِئيَُّة بِاْلَعاقاِت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؛ َسلواٌء َأكاَنْت ِضْمَن اْلَجماَعِة  َتَتَأثَّ
ُر هِذِه اأْلَْنظَِمُة َأْيًضا  اْلواِحَدِة، َأْم في نِطاِق اْلُمْجَتَمِع اْلَحَيِويِّ كاِمًا؛ ِمْثِل التَّناُفِس. َتَتَأثَّ
ْيِد، َوَقْطُع اأْلَْشجاِر. ْنساُن لِْلَوفاِء بِحاجاتِِه؛ ِمْثِل: الصَّ تي َيقوُم بِها اإْلِ ِة الَّ بِاأْلَْنِشَطِة اْلَبَشِريَّ

ِع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة إِلى: َكواِرَث َطبيِعيٍَّة، َوَعاقاٍت َبْيَن  َرَة في َتنَوُّ ُأَصنُِّف اْلَعواِمَل اْلُمَؤثِّ
ٍة.  اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، َوَأْنِشَطٍة َبَشِريَّ

َوَر ُل الصُّ أََتَأمَّ

َوَر ُل الصُّ أََتَأمَّ
َأِصُف آثاَر َتَغيُّراِت اْلُمناِخ في اأْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة اْلُمْخَتِلَفِة.

3. َتَغيُّراُت اْلُمناِخ:
في  َكثيًرا  اْلَحراَرِة  َدَرجاِت  اْرتِفاَع  إِنَّ 
ِد، ُيَؤّدي إِلى اْنِصهاِر اْلَجليِد؛  اْلُقْطِب اْلُمَتَجمِّ
اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َبْعِض  َفْقِد  في  َيَتَسبَُّب  ما 

َمْوطِنَها.

ِد.  َبَبُة اْلُقْطبِيَُّة َواْلَبطاريُق في اْلُقْطِب اْلُمَتَجمِّ َتعيُش الدِّ

. ْحراِويُّ النِّظاُم اْلبيِئيُّ في اْلغاباِت.النِّظاُم اْلبيِئيُّ الصَّ

بُّ اْلُقْطبِيُّ بَِتَغيُِّر اْلُمناِخ، َواْرتِفاِع َدَرَجِة اْلَحراَرِة؟ ُر الدُّ ُق َكْيَف َيَتَأثَّ  َأَتَحقَّ

. النِّظاُم اْلبيِئيُّ اْلماِئيُّ ُد. النِّظاُم اْلبيِئيُّ اْلُمَتَجمِّ
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ُض َبْعلُض اأْلَْنظَِمِة  َقلْد َتَتَعلرَّ
اْلبيِئيَّلِة، ِمْثُل اْلغابلاِت، لَِكواِرَث 
َفَتملوُت  َكاْلَحراِئلِق؛  َطبيِعيَّلٍة 
تي  الَّ اْلَحيَّلُة َجميُعهلا  اْلكاِئنلاُت 
َتعيلُش فيها َوَتْبقلى التُّْرَبُة، َفَتنْمو 

ًة ُأْخرى. ُخُطواُت اْلَعَمِل:فيها النَّباتاُت َمرَّ
ُم َنموَذًجا لِنِظاٍم بيِئيٍّ َعلى ِقْطَعٍة ِمَن اْلَكْرتوِن  ُأَصمِّ  1
الباستيِكيَِّة  ماِت  بِاْلُمَجسَّ ُمْسَتعينًا  اْلُمَقّوى؛ 

غيَرِة لِلنَّباتاِت َواْلَحَيواناِت.   الصَّ
ُثمَّ  اْلَمْدَرَسِة،  ُمْخَتَبِر  ِمْن  لُِبْركاٍن  َنموَذًجا  ُأْحِضُر   2
َأَضُع  ُثمَّ  ْمُتُه،  َصمَّ الَّذي  اْلبيِئيِّ  النِّظاِم  َوَسَط  َأَضُعُه 

ماِت َعلى َأْطراِف َنموَذِج اْلُبْركاِن. َبْعَض اْلُمَجسَّ
ُأْنبوَبِة  في  الّصوْديوِم  َبْيَكْربوناِت  ِمْن  ِمْلَعَقًة  َأَضُع   3

َنموَذِج اْلُبْركاِن، ُثمَّ َأْسُكُب َقليًا ِمَن اْلَخلِّ َفْوَقها.

ِم. ُأالِحُظ التََّغيَُّر الَّذي َحَدَث لِلنِّظاِم اْلبيِئيِّ اْلُمَصمَّ  4
ماِت النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت. َأِصُف ما َحَدَث لُِمَجسَّ  5

اْلبيِئيِّ  النِّظاِم  في  اْلُبْركاُن  ُر  ُيَؤثِّ َكْيَف  َأْسَتنْتُِج   6
. اْلَحقيِقيِّ

َأَتواَصُل: ُأناِقُش ُزَماِئَي في ما َحَدَث.  7

ماٌت  ى، ُمَجسَّ اْلَموادُّ َواْلََدواُت: ِقْطَعُة َكْرتوٍن ُمَقوًّ
باستيِكيٌَّة َصغيَرٌة لِلنَّباتاِت َواْلَحَيواناِت، َنموَذٌج لُِبْركاٍن، 

، ِمْلَعَقٌة. َبْيَكْربوناُت الّصوْديوِم، َخلٌّ

راُت اْلبيَئِة َتَغيُّ َنشاٌط

. ُحدوُث َحريٍق في نِظاٍم بيِئيٍّ

َكْيَف َتَتَغيَُّر اْلَْنظَِمُة اْلبيئِيَُّة؟

ِة في اأْلَْنظَِملِة اْلبيِئيَِّة بَِطراِئلَق ُمْخَتِلَفٍة؛ َفَقْد  َتْسلَتجيُب اْلكاِئنلاُت اْلَحيَُّة لِلتََّغيُّراِت اْلُمْسلَتِمرَّ
ُل َبْعُض هِذِه اْلكاِئناِت الظُّروَف َواأْلَْحواَل  َينَْتِقلُل َبْعُضها لِْلَعْيِش في َمكاٍن آَخَر، َوَقْد َتَتَحمَّ
ُل ذلَِك، َوال َتْسلَتطيُع ااِلْنتِقاَل  ُر َعَلْيها َتَحمُّ تي َيَتَعذَّ ُن ِمَن اْلَبقاِء. َأّما تِْلَك الَّ اْلَجديَدَة، َفَتَتَمكَّ
إِللى َمكاٍن َأْفَضلَل، َفإِنَّها َتموُت. َوَملْوُت َأْفراِد َنْوِعهلا، َواْختِفاُؤُهْم َجميًعا فلي ِمنَْطَقٍة ما، 

 .)Extinction( ُيَسّمى ااِلْنِقراَض
يناصلوراِت، َوَقْد َتنَْقِرُض ِمْن  ِه َكما َحَدَث لِلدَّ َقلْد َتنَْقِرُض كاِئناٌت ُمَعيَّنٌَة ِملَن اْلعاَلِم ُكلِّ

. بيَئٍة ما دوَن َأْن َتنَْقِرَض ِمْن َبِقيَِّة اْلبيئاِت في اْلعاَلِم، َكما َحَدَث لِطاِئِر النَّعاِم الّسوِريِّ

النَّعاُم الّسوِريُّ اْلُمنَْقِرُض ِمَن اْلبيَئِة اأْلُْرُدنِيَِّة. ُوِجَدْت آِخُر َنعاَمٍة نافَِقٍة في وادي اْلَحسا َجنوَب 
اْلَمْمَلَكِة عاَم 1966م.
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اْلَمْحِمّياُت الطَّبيِعيَُّة في اْلُْرُدنِّ 

ا ُمَميًَّزا أِلَْنواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن  ًعا َحَيِويًّ َصُة، َأنَّ اأْلُْرُدنَّ َشِهَد َتنَوُّ راساُت اْلُمَتَخصِّ َأْظَهَرِت الدِّ
ٍة.  النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت، َغْيَر َأنَّها اْنَقَرَضْت َنتيَجًة لَِعواِمَل ِعدَّ

ِمْن هِذِه اْلَحَيواناِت: َغزاُل اْلَمها اْلَعَربِيُّ الَّذي اْنَقَرَض ِمَن اأْلُْرُدنِّ عاَم 1920م َنتيَجَة 
ْيِد اْلجاِئِر؛ َطَمًعا في ُقرونِِه َوفِراِئِه. الصَّ

التَّنَُوِع  َمظاِهِر  ِمْن  َأْمَكَن  ما  اْستِعاَدِة  إِلى  الطَّبيَعِة  لِِحماَيِة  اْلَمَلِكيَُّة  اْلَجْمِعيَُّة  َسَعِت  َلَقْد 
، َأْو تِْلَك  ِة اْلُمنَْقِرَضِة ِمَن اأْلُْرُدنِّ يَّ عاَدِة َتْوطيِن اأْلَْحياِء اْلَبرِّ ، َفَأْنَشَأِت اْلَمْحِمّياِت إِلِ اْلَحَيِويِّ
، َواْلِحفاِظ َعَلْيِه في َمْحِمّياٍت َطبيِعيٍَّة. نَْت ِمْن إِعاَدِة اْلَمها اْلَعَربِيِّ َدِة بِااِلْنِقراِض، َوَتَمكَّ اْلُمَهدَّ

اْستِْمراُر النَّباتاِت في النُُّموِّ َتْدريِجيًّا.

ُق: َكْيَف َتْسَتجيُب اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة لِلتََّغيُّراِت اْلبيِئيَِّة؟  َأَتَحقَّ

َنتيَجَة  َقْبَلُه  بيِئيٍّ  نِظاٍم  َمكاَن  َتْدريِجيٍَّة  بِصوَرٍة  َجديٍد  بيِئيٍّ  نِظاٍم  ِن  َتَكوُّ َعلى  ُيْطَلُق 
.)Ecological Succession( َِّمْوِت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َجميِعها فيه، اْسُم التَّعاُقِب اْلبيِئي

. ُحدوُث َحريٍق في نِظاٍم بيِئيٍّ

َمْوُت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َجميِعها.

َبْدُء النَّباتاِت بِالنُُّموِّ َتْدريِجيًّا.

ُن نِظاٍم بيِئيٍّ َجديٍد ُمْخَتِلٍف. َتَكوُّ
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َغزاُل اْلَمها اْلَعَربِيُّ في اْلبيَئِة اأْلُْرُدنِيَِّة.
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُر بِها اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة؟ تي َتَتَأثَّ ئيَسُة: ما التََّغيُّراُت اْلبيِئيَُّة الَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

  ).................(: َمْوُت َجميِع َأْفراِد َنْوٍع ُمَعيٍَّن ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.

راَعِة َوِحماَيِة النَّباتاِت، ُصنَِعْت  ٌص أِلَْغراِض الزِّ   ).................(: بِناٌء ُمَخصَّ
جاِج.  ُجْدراُنُه ِمَن الزُّ

ْنساِن َواْلَفَيضاِن في اْلبيَئِة. ُأقاِرُن َبْيَن َأَثِر َنشاِط اإْلِ  3

َأْعَمُل َنموَذًجا لَِبْيٍت ُزجاِجيٍّ ُيْمِكُن ِحماَيُة النَّباتاِت فيِه.  4

َر في اْلبيَئِة بِصوَرٍة إيجابِيٍَّة؟ التَّْفكيُر النّاِقُد: َكْيُف ُيْمِكُن لِْلِْنساِن َأْن ُيَؤثِّ  5

: حيَحَة. التَّعاُقُب اْلبيِئيُّ جاَبَة الصَّ َأْختاُر  اإْلِ  6

ًة َطويَلًة.                        ب. َيْعَتِمُد َعلى ُوجوِد َمْحِمّياٍت.       أ. َيْسَتْغِرُق ُمدَّ

     جل. ُيَؤّدي إِلى ااِلْنِقراِض.                   د. ال َينُْتُج ِمنُْه نِظاٌم بيِئيٌّ َجديٌد.

ْنَتْرنِت َعْن َحَيواناٍت  َأْبَحُث في اإْلِ
اْلُعصلوِر  فلي  اأْلُْرُدنِّ  فلي  عاَشلْت 
لِة، ُثمَّ اْنَقَرَضْت َنتيَجًة لَِعواِمَل  اْلَجليِديَّ

بيِئيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة.

يََّة  َأَهمِّ فيها  ُأَبيُِّن  َمقاَلًة  َأْكُتُب 
َوَكْيِفيََّة  َواْلبيَئِة  لِْلِْنساِن  اأْلَْنهاِر 
ْنَتْرنِت،  بِاإْلِ ُمْسَتعينًا  ِمنْها؛  ااْلْستِفاَدِة 

. فِّ َوَأْقَرُؤها َعلى ُزَماِئَي في الصَّ

َحياِة  َعلى  لِْلِحفاِظ  اْلقانونِيَِّة  بِاْلِحماَيِة  َتْحظى  اأْلَْرِض  ِمَن  ِمساَحٌة  الطَّبيِعيَُّة:  اْلَمْحِميَُّة 
َدِة بِااِلْنِقراِض. اْلكاِئناِت اْلُمَهدَّ

َمْحِميَُّة اْلموِجِب. َمْحِميَُّة ضانا.

ُق: إاِلَم َيْهِدُف َتْأسيُس اْلَمْحِمّياِت الطَّبيِعيَِّة؟  َأَتَحقَّ

َدِة  نَلِت اْلَجْمِعيَّلُة اْلَمَلِكيَُّة لِِحماَيِة الطَّبيَعلِة َأْيًضا، ِمْن ِحماَيِة َبْعلِض النَّباتاِت اْلُمَهدَّ َتَمكَّ
ٌص  جاِجيَّلِة، َوِهَي بِنلاٌء ُمَخصَّ بِااِلْنِقلراِض فلي اْلبيَئلِة اأْلُْرُدنِيَِّة، َوذلِلَك بِإِْنشلاِء اْلُبيوِت الزُّ
ِة  لماِح بُِوصوِل َأِشلعَّ جاِج لِلسَّ راَعِة َوِحماَيِة النَّباتاِت، ُصنَِعْت ُجْدراُنُه ِمَن الزُّ أِلَْغلراِض الزِّ

ْمِس َوالتَّْهِوَيِة الّاِزَمِة إِلى النَّباتاِت داِخَلُه. الشَّ

َمَع َمَعاْلِكتابَِةاْلُعلوُم تاريِخ اْلَْرِضاْلُعلوُم
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

1 اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:
لِْلِحفاِظ  اْلقانونِيَِّة،  بِاْلِحماَيِة  َتْحظى  اأْلَْرِض  ِمَن  ِمساَحٌة   :)........................(  

َدِة بِااِلْنِقراِض. َعلى َحياِة اْلكاِئناِت اْلُمَهدَّ
ض  ُن نِظاٍم بيِئيٍّ ِجديٍد َمكاَن النَّظاِم اْلبيِئيِّ اّلذي َتَعرَّ   )........................(: َتَكوُّ

لِكاِرَثٍة َطبيِعيٍَّة.
تي  الَّ َجميُعها،  اْلَحيَِّة  َغْيُر  ناُت  َواْلُمَكوِّ اْلَحيَُّة  )........................(:اْلكاِئناُت   

َتْرَتبُِط َمًعا بَِعاقاٍت في بيَئٍة ما. 
َتْسَتطيُع  تي  الَّ اْلُمْخَتِلَفِة،  ِة  اْلَحَيِويَّ اْلَجماعاِت  )........................(:َمْجموَعُة   

اْلَعْيَش َمًعا في نِظاٍم بيِئيٍّ واِحٍد، َوَتَتفاَعُل في ما َبْينَها. 
ّكاِن َوَقْطِع اأْلَْشجاِر. ياَدِة في َعَدِد السُّ 2 َأْسَتنْتُِج اْلَعاَقَة َبْيَن الزِّ

َكْم  عاٍم،  ُكلَّ  ِمْتٍر  ِملِّ  )3mm( ِل  بُِمَعدَّ ما  بيِئيٍّ  نِظاٍم  في  ُتْرَبٌة  ُن  َتَتَكوَّ اْلَْرقاَم:  َأْسَتْخِدُم   3
َسَيْبُلُغ ُسْمُك التُّْرَبِة َبْعَد )15( عاًما؟

ا بِها. ا ُمفيًدا لِْلبيَئِة، َوآَخَر ضارًّ 4 َأِصُف َنشاًطا َبَشِريًّ
ْكُل  تي ُيَعبُِّر َعنْها الشَّ تي َقْد ُتَؤّدي إِلى ُحدوِث اْلُمْشِكَلِة الَّ ُع اأْلَْسباَب اْلُمْحَتَمَلَة الَّ 5 َأَتَوقَّ

اْلتي:

ْرَطُة اْلبيئِيَُّة داَرُة اْلَمَلكِيَُّة لِِحماَيِة اْلبيَئِة: الشُّ اْلِ

ُع َواْلِْثراُء التََّوسُّ

جماعة حيوية
مجتمع حيوي

ْرَطِة اْلبيِئيَِّة بَِتْوِصَيٍة ِمْن َجاَلِة اْلَمِلِك َعْبِد اللِه الّثاني اْبِن اْلُحَسْيِن – َحِفَظُه  َسْت إِداَرُة الشُّ َتَأسَّ
اأْلَْفراُد  َوَيْخَضُع   . اْلعامِّ اأْلَْمِن  ِة  َوُمديِريَّ اْلبيَئِة  َمَع ِوزاَرِة  بَِشراَكٍة  2006م،  نِهاَيِة عاِم  اللُه - في 
َرطِيَِّة بَِهَدِف َتْأهيِلِهْم لِلتَّعاُمِل َمَع  الّتابِعوَن َلها لَِدْوراٍت ُمَكثََّفٍة في اْلُعلوِم اْلبيِئيَِّة واْلقانونِيَِّة َوالشُّ
ْنساِن، َوَتزيُد َوْعَيُه اْلبيِئيَّ َوَمْسؤولِيََّتُه  ٍة ُتحافُِظ َعلى َكراَمِة اإْلِ اْلُمخاَلفاِت اْلبيِئيَِّة بِصوَرٍة َحضاِريَّ

ُتجاَه َوَطنِِه.

ْنساِن  َكما َتْسعى إِلى َتْعريِف اْلُمواطِنيَن بِاْختِاِل التَّواُزِن اْلبيِئيِّ الَّذي َيْحُدُث َنتيَجَة َأْنِشَطِة اإْلِ
ْيِد، َوالتَّْحطيِب اْلجاِئِر. ْعِي َوالصَّ ناِعيَِّة َوالرَّ ُر َسْلًبا في اْلبيَئِة َكاْلَمْشروعاِت الصِّ تي ُتَؤثِّ اْلُمْخَتِلَفِة، الَّ

َكَتْلويِث  صوَرٍة؛  ِة  بَِأيَّ اْلبيَئِة  َعلى  َيْعَتدي  َمْن  لُِكلِّ  بيِئيًَّة  ُمخاَلفاٍت  اْلبيِئيَُّة  ْرَطُة  الشُّ ُر  ُتَحرِّ
اْلغاباِت،  بَِحراِئِق  َوالتََّسبُِّب  اأْلَْشجاِر،  َوَقْطِع  إِْتافِها،  َأْو  اْلَحَرِجيَِّة  َواأْلَراضي  هاِت  اْلُمَتنَزَّ
يِّ  حِّ ِث النّاِجِم َعْن ُكلٍّ ِمْن ِمياِه التَّْصريِف الصِّ ، َوالتََّلوُّ راِعيِّ ْنتاِج اْلَحَيوانِيِّ َوالزِّ ْضراِر بِاإْلِ َواإْلِ

َواْلَمصانِِع واْلَمْرَكباِت.

ْنَتْرنِت داَرِة اْلَمَلِكيَِّة لِِحماَيِة الطَّبيَعِة َعلى اإْلِ َأْرِجُع إِلى َمْوِقِع اإْلِ

ْرَطِة اْلبيِئيَِّة، ُثمَّ  ُن واِجباِت الشُّ ًة َتَتَضمَّ ُم َمْطِويَّ  )http://www.rangers.psd.gov.jo/( ُثمَّ ُأَصمِّ
يَِّة.  فِّ َأْعِرُضها َعلى ُزَماِئَي في اْلُغْرَفِة الصَّ
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ُع اْلكائِناِت اْلَحيَِّة تَنَوُّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

2اْلَوْحَدُة

�ِة، َوَتْخَتلِ�ُف ف�ي َبْعِض  َتَتش�اَبُه اْلكائِن�اُت اْلَحيَّ�ُة ف�ي َخصائِصه�ا اْلعامَّ
ًة. يًَّة بيئِيًَّة َواْقتِصاِديَّ اْلَخصائِِص اْلَفْرِعيَِّة، ما َيْجَعُل لُِكلٍّ ِمنْها َأَهمِّ

7 لِماذا َتْلَجُأ َبْعُض الطُّيوِر إِلى اْلِهْجَرِة ِمْن َمكاٍن 
َدٍة ِمَن اْلعاِم؟ إِلى آَخَر في َأْوقاٍت ُمَحدَّ

لِلنِّظاِم  اْلَحيَِّة  َغْيِر  ناِت  اْلُمَكوِّ ِمَن  اِْثنَْيِن  َأِصُف   8
ْحراِء. اْلبيِئيِّ في الصَّ

ْكِل؛ بِاْستِْخداِم  9 َأِصُف ُكلَّ ُمْسَتًوى ِمْن ُمْسَتَوياِت الشَّ
، اْلَجماَعُة  إِْحدى اْلُمْفَرداِت اْلتَِيِة: اْلُمْجَتَمُع اْلَحَيِويُّ

. ، اْلكاِئُن اْلَحيُّ ُة، النِّظاُم اْلبيِئيُّ اْلَحَيِويَّ

َتْقويُم اْلَداِء:
َعِن   ،) اأْلُْرُدنِّ )إِْرِث   /http://jordanheritage.jo لِْكترونِيِّ  اإْلِ اْلَمْوِقِع  في  َأْبَحُث   

تي َتعيُش في اْلبيَئِة اأْلُْرُدنِيَِّة. النَّباتاِت الَّ
  َأْجَمُع ُصَوًرا َوَمْعلوماٍت َعْن هِذِه النَّباتاِت.

  ُأِعدُّ َنْشَرًة َتْعريِفيًَّة َعْن هِذِه النَّباتاِت.
ِة اْلَمْعلوماِت اْلواِرَدِة فيها. ِم لِلتََّثبُِّت ِمْن ِدقَّ   َأْسَتعيُن بِاْلُمَعلِّ

ْلُت إَِلْيِه ِمْن َمْعلوماٍت.   ُأشاِرُك ُزَماِئَي في اْلَمْدَرَسِة في ما َتَوصَّ

َأْصَدَرْتها  تي  الَّ اأْلُْرُدنِّ  في  اْلَحَيِويِّ  ِع  التَّنَوُّ إِْحصاِئّياِت  إِْحدى  اْلتي  اْلُمَخطَُّط  ُيْظِهُر   6
اْلَجْمِعيَُّة اْلَمَلِكيَُّة لِِحماَيِة الطَّبيَعِة. 

َأْطَرُح سؤااًل  ُمباَشًرا َعِن اْلَمْعلوماِت اْلواِرَدِة فيِه.
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

ُن  1  ُأالِح�ُظ اْلَمخاريلَط اْلُمْخَتِلَفَة َأماِملَي، َوُأَدوِّ

ُماَحظاتَِي.

2  ُأَصنِّ�ُف اْلَمخاريلَط في َمْجموعلاٍت بِناًء َعلى 

ِصفاتِها.

3  َأَضلُع َمْخروًطلا ِمَن اْلَمخاريلِط اْلَمْفتوَحِة في 

َة  لُه بِِعناَيلٍة َذهاًبلا َوإِياًبلا ِعدَّ اْلِمنَْشلَفِة، ُثلمَّ َأُلفُّ
َملّراٍت.

تي  ُن َكْيَف َتْبلدو اْلُبذوُر الَّ َأْفَتلُح اْلِمنَْشلَفَة َوُأَدوِّ  4

َسلَقَطْت فيهلا، ُيْمِكنُنلي ااْلْسلتِعاَنُة بِاْلَعَدَسلِة 
اْلُمَكبَِّرِة.

نَْوَبُر ُبذوَرُه. َأْسَتنْتُِج َكْيَف َيْحمي الصَّ  5

َأَتواَصُل َمَع ُزَماِئَي لَِتْفسيِر النَّتاِئِج.  6

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

نَْوبَِر؟ ماذا أَْعِرُف َعِن الصَّ

َمخاريُط ُمْخَتِلَفُة اْلَحْجِم 
ْكِل، ِمنَْشَفُة َمْطَبٍخ  َوالشَّ
َصغيَرٌة، َعَدَسٌة ُمَكبَِّرٌة.

التَّْصنيُف: ِعنَْدما ُأَصنُِّف اأْلَْشياَء؛ َفَأنا َأَضُع اْلُمَتشابَِهَة ِمنْها في َمْجموَعٍة واِحَدٍة.

ُل : النَّباتاُت ْرُس اْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني : اْلَحَيواناُت الدَّ

ْرُس الّثالُِث: اْلِفْطِرّياُت الدَّ

قائَِمةُ الدُّروِس

قاَل َتعالى: 

)سوَرُة النّوِر: اْلَيُة 45(.

ُ أَتََهيَّأ

ما اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ الَّتي تَْظَهُر في الّصوَرِة؟ 
ْنساِن؟ ما َعالقَةُ ُكلٍّ ِمْنها بِاْلِ
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ِة َمْجموعاُت النَّباتاِت اْلبِْذِريَّ

ُل في  َتَتَحوَّ َأْزهاًرا  ُن  ُتَكوِّ تي  الَّ النَّباتاُت  ُهما:  َمْجموَعَتْيِن،  ُة في  اْلبِْذِريَّ النَّباتاُت  ُع  َتَتَوزَّ
ما َبْعُد إِلى ثِماٍر َتْحَتوي في داِخِلها َعلى ُبذوٍر، َوُتَسّمى ُمَغّطاَة اْلُبذوِر )Angiosperms( َأِو 
ُن َأْزهاًرا، َوتوَجُد ُبذوُرها داِخَل َمخاريَط،  تي ال ُتَكوِّ َة َكالتُّّفاِح. َوالنَّباتاُت الَّ ْهِريَّ النَّباتاِت الزَّ

نَْوَبِر. َة َكالصَّ َوُتَسّمى ُمَعّراَة اْلُبذوِر )Gymnosperms(، َأِو النَّباتاِت اْلاَزْهِريَّ

ُر َسَبَب َتْسِمَيِة النَّباتاِت ُمَعّراِة اْلُبذوِر هذا االْسَم.  ُأَفسِّ

نَْوَبِر َمخاريُط الصَّ َأْزهاُر التُّّفاِح

ُة النَّباتاُت اْلبِْذِريَّ

ُمَعّراُة اْلُبذوِرُمَغّطاُة اْلُبذوِر

اْلُبذوُر

اْلَمْخروُط الثََّمَرُة
اْلُبذوُر

َوَر ُل الصُّ أََتَأمَّ

ئيَسُة َمْجموعاُت النَّباِت الرَّ

َوَتَتَغّذى  َتنْمو  َحيًَّة  كاِئناٍت  النَّباتاُت  ُتَعدُّ 
َوَأْشكالِها  َأْحجاِمها  في  َوَتْخَتِلُف  َوَتَتنَُّفس، 
تي َتعيُش فيها، إاِّل َأنَّها ثابَِتٌة  َوَأْلوانِها َواْلبيئاِت الَّ

ُك.  ال َتَتَحرَّ

َمْجموَعَتْيِن  في  النَّباتاِت  َتْصنيُف  َوُيْمِكُن 
َرئيَسَتْيِن؛ اْعتِماًدا َعلى َطريَقِة َتكاُثِرها، َفالنَّباتاُت 
َة  اْلبِْذِريَّ النَّباتاِت  ُتَسّمى  بِاْلُبذوِر  َتَتكاَثُر  تي  الَّ
نَْوَبِر، َأّما النَّباتاُت  )Seed Plants( َكاْلبِّطيِخ َوالصَّ

َة  اْلابِْذِريَّ النَّباتاِت  َفُتَسّمى  بِاأْلَْبواِغ  َتَتكاَثُر  تي  الَّ
)Seedless Plants( َكاْلُخنْشاِر.

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
ُع النَّباتلاُت يف َمْموعاٍت َفْرِعيٍَّة،  َتَتَوزَّ

ٌة. لُِكلٍّ ِمنْها َخصاِئُص ُمََددَّ

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
 .)Seed Plants(  ُة   النَّباتاُت اْلبِْذِريَّ
 Seedless( لُة  اْلابِْذِريَّ النَّباتلاُت   

 .)Plants

.)Angiosperms( ُمَغّطاُة اْلُبذوِر  
.)Gymnosperms( ُمَعّراُة اْلُبذوِر  

.)Dicot( ِذاُت اْلَفْلَقَتْي  
.)Monocot( ذاُت اْلَفْلَقِة 

1 ْرُس  باتاُتالدَّ النَّ

َأْبواُغ اْلُخنْشاِرُبذوُر اْلبِّطيِخ

ُد اْلَفْرَق َبْيَن اْلبِّطيِخ َواْلُخنْشاِر ُق ُأَحدِّ َأَتَحقَّ  
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يََّة النَّباِت لِْلِْنساِن. ُد َأَهمِّ ُق ُأَحدِّ  َأَتَحقَّ

ْنسلاِن ِملْن دوِن  َكْيلَف َسلَتكوُن َحيلاُة اإْلِ
َرئيًسلا  َمْصلَدًرا  النَّباتلاُت  ُتَعلدُّ  النَّباتلاِت؟! 
ُدُه بِاْلَعناِصِر اأْلَساِسيَِّة  ْنسلاِن، إِْذ ُتَزوِّ لِِغذاِء اإْلِ
تِِه، َوُيْسَتْخَدُم َبْعُضها َكاْلُقْطِن  َواْلُمفيَدِة لِِصحَّ
َوالِكّتلان فلي ِصناَعلِة اْلَمابِِس، َوُتْسلَتْخَدُم 
نَْوَبِر في ِصناَعِة  َأْخشاُب بِْعِضها َكَأْشجاِر الصَّ
اأْلَثاِث َواأْلَْبواِب، َوُيْسَتْخَلُص ِمَن اأْلَْعشاِب 
بِّيَّلِة َبْعُض اأْلَْدِوَيلِة، َكما ُتْسلَتْخَدُم َبْعُض  الطِّ
ِكيَِّة في  واِئلِح الزَّ النَّباتلاِت َواأْلَْزهلاِر ذاِت الرَّ

ِصناَعِة اْلُعطوِر.

َتْحسليِنِ  فلي  النَّباتلاُت  ُتْسلِهُم  َوبِذلِلَك 
َعٍة. ااْلْقتِصاِد َوَتْوفيِر ُفَرِص َعَمٍل ُمَتنَوِّ

ْنساِن يَُّة النَّباتاِت في َحياِة اْلِ َأَهمِّ ُن ُبذوُرها ِمْن ُجْزٍء  تي َتَتَكوَّ َتنَْقِسُم النَّباتاُت ُمَغّطاُة اْلُبذوِر إِلى َمْجموَعَتْيِن، ُهما: النَّباتاُت الَّ
ُجْزَأْيِن  ِمْن  ُبذوُرها  ُن  َتَتَكوَّ تي  الَّ والنَّباتاُت  َرِة،  َكالذُّ  )Monocot( اْلَفْلَقِة  ذاَت  َوُتَسّمى  واِحٍد، 

ُمَتماثَِلْيِن َوُتَسّمى ذاَت اْلَفْلَقَتْيِن )Dicot( َكاْلفوِل.
ُمَغّطاُة اْلُبذوِر

ذاُت اْلَفْلَقَتْيِنذاُت اْلَفْلَقِة

َرِة ُبذوُر اْلفوِلُبذوُر الذُّ

نَْوَبِر في ِجباِل َعْجلوَن. َأْشجاُر الصَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
بَِحْيُث  اْلماِء  ِمَن  يًَّة  َكمِّ َوُأضيُف  اْلِوعاِء،  اْلُبذوَر في  َأَضُع   1

َة َيْوٍم واِحٍد.   َتْغُمُر اْلُبذوَر، َوَأْتُرُك اْلِوعاَء ُمدَّ
َأْفِصُل اْلُبذوَر َعِن اْلماِء، َوَأَتَخلَُّص ِمْن ِغاِف اْلبِْذَرِة بِاْلَيِد   2

ّكيِن. َأِو بِالسِّ
بِِرْفٍق،  َعَلْيها  ْغِط  الضَّ ِعنَْد  بِْذَرٍة  لُِكلِّ  َيْحُدُث  ما  ُأالِحُظ   3

ُل َماَحظاتَِي. َوُأَسجِّ
ُأقاِرُن َبْيَن اْلُبذوِر اْلُمْخَتِلَفِة.  4

ُأَصنُِّف اْلُبذوَر إِلى ذاِت َفْلَقٍة َوذاِت َفْلَقَتْيِن.  5
َأَتواَصُل َمَع ُزَماِئَي لَِتْفسيِر النَّتاِئِج.  6

ٌص، َقْمٌح، ُذَرٌة،  َعٍة )ِحمَّ اْلَموادُّ َواْلََدواُت: ُبذوٌر لِنَباتاٍت ُمَتنَوِّ
َلْوٌز، ُتْرُمٌس(، ماٌء، ِوعاٌء، ِسّكيٌن باستيِكيٌَّة.

َهِل اْلُبذوُر َجميُعها ُمَتشابَِهٌة؟ َنشاٌط

ِة؟ ِة َوالنَّباتاِت اْلاَزْهِريَّ ْهِريَّ ُق ما اُلَفْرُق َبْيَن النَّباتاِت الزَّ  َأَتَحقَّ

ْنساَن  ُيْضفي ُوجوُد النَّباتاِت َجمااًل َعلى اْلبيَئِة؛ ما َدَفَع اإْلِ
هاِت. اِلْستِْخداِمها في َتْزييِن الطُُّرِق َواْلَحداِئِق َواْلُمَتنَزَّ
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ئيَسُة َمْجموعاُت اْلَحَيواناِت الرَّ
َوَتَتَغلّذى  َتنْملو  َحيَّلٌة  كاِئنلاٌت  اْلَحَيوانلاُت 
ُس َوَتَتكاَثُر، َوَلهلا اْلُقْدَرُة َعلى ااْلْنتِقاِل ِمْن  َوَتَتنَفَّ
َملكاٍن إِلى آَخلَر، إاِّل َأنَّهلا َتْخَتِلُف فلي َأْحجاِمها 
َوَأْشلكالِها َوَأْلوانِها َوَمكاِن َمعيَشلتِها، َفَقْد َتعيُش 

َعلى اْليابَِسِة َأِو في اْلماِء.

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
ُع اْلََيواناُت يف َمْموعاٍت، لُِكلٍّ ِمنْها  َتَتَوزَّ

َدٌة. َخصاِئُص ُمَدَّ

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
.)Invertebrates( اْلاَفقاِرّياُت  

.)Vertebrates( اْلَفقاِرّياُت 

2 ْرُس  اْلَحَيواناُتالدَّ رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ِة؟  ِة َواْلابِْذِريَّ ئيَسُة: ما اْلَفْرُق َبْيَن النَّباتاِت اْلبِْذِريَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

ُن ُبذوُرها ِمْن ُجْزٍء واِحٍد. تي َتَتَكوَّ  )...............(: ِهَي النَّباتاُت الَّ

تي َتَتكاَثُر بِاْلُبذوِر.  )...............(: ِهَي النَّباتاُت الَّ

ُص، اْلَقْمُح،  ُأَصنُِّف النَّباتاِت اْلتَِيَة إِلى َذواِت اْلَفْلَقِة َوَذواِت اْلَفْلَقَتْيِن: )اْلِحمَّ  3
َرُة، اللَّْوُز(. اْلفوُل، الذُّ

ْنساِن بِاْلُمحاَفَظِة َعلى النَّباتاِت اْلُمْخَتِلَفِة.  ُر َسَبَب اْهتِماِم اإْلِ ُأَفسِّ  4

، َولَِمْخروِط َنباٍت.  َأْعَمُل َنموَذًجا لَِثَمِرِة َنباٍت َزْهِريٍّ  5

نِها. نَْوَبِر، ِمْن َحْيُث َمكاُن َتَكوُّ ُأقاِرُن َبْيَن ُبذوِر اْلُبْرُتقاِل َوُبذوِر الصَّ  6

كيَزَة اأْلَساِسيََّة لأِْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة؟ التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا ُتَعدُّ النَّباتاُت الرَّ  7

نَْوَبُر ِمثااًل َعلى النَّباتاِت: حيَحَة. ُيَعدُّ الصَّ َأْختاُر اإْلجاَبَة الصَّ  8

ِة.         ب. ذاِت اْلَفْلَقِة.         ج. ذاِت اْلَفْلَقَتْيِن.        د. ُمَعّراِة اْلُبذوِر.      أ. اْلابِْذِريَّ

ِمْن  ُمَتساِقَطًة  َأْوراًقا  َأْسَتْخِدُم 
في  ْيتِيََّة  الزَّ َواأْلَْلواَن  ُمْخَتِلَفٍة  َنباتاٍت 
في  َوَأْعِرُضها  َفنِّيٍَّة،  َلْوحاٍت  إِْعداِد 

. فِّ ُغْرَفِة الصَّ

في  اْلغاباِت  يَِّة  َأَهمِّ في  َأْبَحُث 
اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلبيَئِة.

َمَع َمَعاْلفَنِّاْلُعلوُم اْلبيئَِةاْلُعلوُم
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واِحِف َواْلَبْرماِئّياِت؟ ُق: ما اْلَفْرُق َبْيَن الزَّ َأَتَحقَّ  

َمْجموعاُت اْلَفقاِرّياِت
اْلَْسماُك. ِجْسُمها ُمَغطًّى بِاْلُقشوِر. 

َتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض.

الطُّيوُر. ِجْسُمها ُمَغطًّى بِالّريِش.

َتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض.

اْلَبْرمائِّياُت. ِجْلُدها َأْمَلُس َوَرطٌِب. 

َتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض.

َأِو  ْعِر  َبالشَّ ُمَغطًّى  ِجْسُمها  الثَّْديِّياُت. 
اْلَفْرِو.َتَتكاَثُر بِاْلِوالَدِة.

واِحُف. ِجْسُمها ُمَغطًّى بِاْلَحراِشِف. الزَّ

َتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض.

ِملَن  َحْجًملا  َأْصَغلُر  الاَفقاِرّيلاِت  ُمْعَظلُم 
يٍَّة َأْكَبَر  اْلَفقاِرّيلاِت؛ لِذا، َفاْلَفقاِرّياُت َتْحتاُج إِلى َكمِّ
ًة، َعلى  ِملَن اْلِغذاِء، ما َيْجَعُلها َتْمَتِلُك َأْجسلاًما َقِويَّ
تلي َتْمتلاُز بِِصَغلِر َحْجِمها  َعْكلِس اْلاَفقاِرّيلاِت الَّ

َوَضْعِف بِنَْيتها.

فِْقِريٍّ  َعموٍد  وجوِد  َعلى  اْعتِماًدا  اْلُعَلماُء  َصنََّفها  َوَقْد   
َتْمَتِلُك  تي  الَّ َفاْلَحَيواناُت  َرئيَسَتْيِن:  َمْجموَعَتْيِن  إِلى 
 )Vertebrates( اْلَفقاِرّياِت   ُتَسْمى  ا  فِْقِريًّ َعموًدا 
ُتَسّمى  ا  فِْقِريًّ َعموًدا  َتْمَتِلُك  ال  تي  َوالَّ َكاْلِحصان، 

اْلاَفقاِرّياِت )Invertebrates( َكالنَّْحَلِة.

ُق ما اْلَفْرُق َبْيَن اْلَفقاِرّياِت َواْلاَفقاِرّياِت؟ َأَتَحقَّ  
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َمْجموعاُت الّلَفقاِرّياِت
ِة  ِعدَّ في  َبْعِضها  َعْن  الّاَفقاِرّياِت  َتْخَتِلُف 
باَبِة َأْو  ِصفاٍت َكاْلَحْجِم؛ َفَقْد َتكوُن َصغيَرًة َكالذُّ
َتَتَغّذى  ما  في  َتْخَتِلُف  َكما  َكاأْلَْخَطبوِط،  َكبيَرًة 
اأْلَْزهاِر  َيَتَغّذى َعلى َرحيِق  َمَثًا  َفالنَّْحُل  َعَلْيِه؛ 
َبْينَما َتَتَغّذى اْلَعناِكُب َعلى اْلَحَشراِت، َوَتعيُش 
اْلاَفقاِرّياُت في اْلبيئاِت اْلُمْخَتِلَفِة. َوَقْد َصنََّفها 

َدٍة، ِمنْها:  اْلُعَلماُء في َمْجموعاٍت ُمَتَعدِّ

َخِوّياُت   الرَّ
َأْجساُمها َرْخَوٌة، إاِّل َأنَّ َبْعَضها َيْمَتِلُك َأْصداًفا. ِمنْها ما ُهَو َسريٌع َكاأْلَْخَطبوِط، َوِمنْها ما ُهَو 
َبطيٌء َكاْلَحَلزوِن، َوَتعيُش في اْلماِء َأْو َعلى اْليابَِسِة، َوَقْد َتْسَبُح َأْو َتْزَحُف َعلى َبْطنِها، َوِمنْها ما 

ُهَو ُمفيٌد لِْلِْنساِن َواْلبيَئِة َكاْلَمحاِر.

َتْمَتِللُك ُكلُّ َمْجموَعلٍة ِملَن اْلَفقاِرّيلاِت 
نُها ِمَن اْلَبقاِء في بيَئتِها،  َخصاِئَص َتْركيبِيًَّة ُتَمكِّ
َوَتْسَمُح َلها بِالنُُّموِّ َوالتَّكاُثِر؛ َفاأْلَْسماُك َمَثًا 
لباَحِة، َأّملا  نُهلا ِملَن السِّ َلَدْيهلا َزعانِلُف ُتَمكِّ
الطُّيوُر َفَلَدْيهلا َأْجنَِحٌة، َبْينَملا َتْمَتِلُك َبْعُض 
واِحِف َكاْلِحْرباِء اْلُقْدَرَة َعلى َتْغييِر َلْونِها  الزَّ

لِلتََّخّفي َعِن اْلُمْفَتِرساِت. 

َوَر ُل الصُّ أََتَأمَّ

َكْيَف ُتساِعُد هِذِه التَّراكيُب اْلَحَيواَن َعلى اْلَعْيِش؟

ِزُج اللِّساُن الطَّويُل اللَّ

اأْلَْنياُب

اْلَخياشيُم
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َنْحُصلُل َعللى ُجلْزٍء ِملْن ِغذاِئنا ِملْن َبْعِض 
اْلَحَيواناِت.

ْنساِن يَُّة اْلَحَيواناِت في َحياِة اْلِ َأَهمِّ
َكبيَرٍة  يٍَّة  َأَهمِّ ذاَت  بَِأْنواِعها  اْلَحَيواناُت  ُتَعدُّ 
اْلُمْخَتِلَفَة  الطَّعاِم  َمواِئَد  ْلنا  َتَأمَّ َفإِْن  لِْلِْنساِن؛ 
َواأْلَْجباِن  َواأْلَْلباِن  بِاللُّحوِم  َمليَئًة  َسنِجُدها 
من  عليها  نحصل  التي  َواْلَبْيِض  َواْلَعَسِل 

الحيوانات.

فلي  اْلَحَيوانلاِت  ِملَن  ْنسلاُن  اإْلِ َوَيْسلَتفيُد 
ِصناعلاٍت ُمْخَتِلَفلٍة؛ لِذا، ُتَعلدُّ اْلَحَيواناُت َثْرَوًة 
، ُيسلاِعُد َعللى  لًة ذاَت َملْردوٍد ملاِديٍّ اْقتِصاِديَّ

َتْحسيِن اْلُمْستوى اْلَمعيِشيِّ َلُه.

اْلِمْفَصلِّياُت 
َأْجلزاٍء  إِللى  لَمٌة  ُمَقسَّ َأْجسلاُمها 
بَِطَبَقلٍة  َوُمَغّطلاٍة  بَِبْعِضهلا،  ُمتَِّصَللٍة 
ُصْلَبللٍة. َوِهللَي َمْجموَعللٌة َكبيللَرٌة 
ا، َوَتعيُش فلي بيئاٍت  َعلٌة ِجلدًّ َوُمَتنَوِّ
ٍة، َوَقْد َتطيُر َأْو َتْسلَبُح َأْو َتْمشي.  ِعدَّ
َكما َأنَّ َبْعَضها ُمفيٌد لِْلِْنسلاِن َواْلبيَئِة 
َكالنَّْحِل، َوَبْعَضها اْلَخَر َضارٌّ َوُمْؤٍذ 

َكاْلَعْقَرِب.

الّديداُن 
ريطِيَِّة في  َعٍة. َقْد َيعيُش َبْعُضها َكالّدوَدِة الشَّ ْكِل، وَتعيُش في بيئاٍت ُمَتنَوِّ َأْجساُمها ُأْنبوبِيَُّة الشَّ
َرَر، إاِّل َأنَّ ِمنْها ما ُهَو ُمفيٌد لِْلبيَئِة؛ َحْيُث َتْعَمُل َعلى َتْهِوَيِة التُّْرَبِة  ْنساِن َفُتَسبُِّب َلُه الضَّ ِجْسِم اإْلِ

َوِزياَدِة ُخصوَبتِها َكدوَدِة اأْلَْرِض.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
بِاْستِْخداِم  ِم؛  بِاْلُمَجسَّ ُمْسَتْرِشًدا  لِْلَحَيواِن  َنموَذًجا  َأْعَمُل   1

اْلَمْعجوِن َفَقْط.  
اْلَمْعجوِن  بِاْستِْخداِم  َنْفِسِه؛  لِْلَحَيواِن  َنموَذًجا  َأْعَمُل   2

َواأْلَْعواِد اْلَخَشبِيَِّة. 
َأَضُع ِقَطَع النَّْقِد بِالتَّْدريِج َفْوَق ِكا النَّموَذَجْيِن.  3

ُن َماَحظاتَِي. ُأالِحُظ ما َيْحُدُث لُِكلٍّ ِمنُْهما، َوُأَدوِّ  4
ُأقاِرُن َبْيَن ما َيْحُدُث لِلنَّموَذَجْيِن.  5

ْلُت إَِلْيِه. َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَماِئَي في ما َتَوصَّ  6

ُم َحَيواٍن  اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َمْعجوٌن، َأْعواٌد َخَشبِيٌَّة، ُمَجسَّ
ٌة. )ِحصاٌن، َأَسٌد ...............(، ِقَطٌع َنْقِديَّ

َنْمَذَجُة اْلَحَيواناِت َنشاٌط

ُق: ُأْعطي ِمثااًل َعلى ُكلِّ َمْجموَعٍة ِمَن اْلاَفقاِرّياِت. َأَتَحقَّ  
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَِّة  اأْلََهمِّ َعْن  ْنَتْرنِت  اإْلِ في  َأْبَحُث 
بِّيَِّة لِدوَدِة اْلَعَلِق. الطِّ

ْعاِن  اإْلِ َعِن  ْنَتْرنِت  اإْلِ في  َأْبَحُث 
بِاْلَحَيواِن  ْفِق  بِالرِّ اْلخاصِّ  اْلعاَلِميِّ 
في  ُبنوِدِه  َأَهمَّ  ُص  َوُأَلخِّ  ،)UDAW(

. فِّ َتْقريٍر َوَأْقَرُؤُه َعلى ُزَماِئَي في الصَّ

ِة.  ِة َواْلاَفقاِريَّ ئيَسُة: ما اْلَفْرُق َبْيَن اْلَحَيواناِت اْلَفقاِريَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: ُأْكِمُل اْلَفراَغ بِاْستِْخداِم اْلَمْفهوِم اْلُمناِسِب:

. تي َتْحَتوي َعلى َعموٍد فِْقِريٍّ  )....................(: ِهَي اْلَحَيواناُت الَّ

.  )....................(: ِهَي اْلَحَيواناُت الَّتي ال َتْحَتوي َعلى َعموٍد فِْقِريٍّ

اأْلَْرَنُب،  اأْلََسُد،  )اْلَجراَدُة،  ٍة:  َوالَفقاِريَّ ٍة  َفقاِريَّ إِلى  اْلتَِيَة  اْلَحَيواناِت  ُأَصنُِّف   3
اْلَمحاُر، اأْلَْفعى، دوَدُة اأْلَْرِض، اْلِقْرُد، اْلَعنَْكبوُت، اْلَكْلُب، النَّْمُل(.

يَِّة ِغذاٍء َأْكَثَر ِمَن اْلَعنَْكبوِت. ُر َسَبَب حاَجِة اأْلَْرَنِب إِلى َكمِّ 4  ُأَفسِّ

ِة لِْلِْنساِن. ِة َواْلاَفقاِريَّ يَِّة اْلَحَيواناِت اْلَفقاِريَّ 5  ُأقاِرُن َبْيَن َأَهمِّ

ِة إيجابِيًَّة َوَسْلبِيًَّة َمًعا؟ ْنساِن َباْلَحَيواناِت اْلاَفقاِريَّ التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا ُتَعدُّ َعاَقُة اإْلِ  6

ِمْن  َأْجساَمها  ُيَغّطي  ريًشا  َتْمَتِلُك  تي  الَّ اْلَمْجموَعُة  حيَحَة.  الصَّ اإْلجاَبَة  َأْختاُر   7
َمْجموعاِت اْلَحَيواناِت اْلتَِيِة، ِهَي:

واِحُف             ج. الطُّيوُر.           د. الثَّْدِيّياُت.       أ. اأْلَْسماُك.         ب. الزَّ

الّصوِف  ِمَن  اْلَمابَِس  ْنساُن  اإْلِ َيْصنَُع 
َواْلَحريِر.

اْلَحَيواناِت  َبْعَض  ْنساُن  اإْلِ َيْسَتْخِدُم 
ْيِد َواْلِحراَسِة. في الصَّ

ْنساُن اْلحقاِئَب َواأْلَْحِذَيَة ِمْن ُجلوِد اْلَحَيواناِت. َيْصنَُع اإْلِ

يََّة اْلَحَيواناِت لِْلِْنساِن. ُد َأَهمِّ ُق: ُأَحدِّ َأَتَحقَّ  

َمَع َمَعالطِّبِّاْلُعلوُم اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم
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ٍة. ُق ُأْعطي َأْمثَِلًة َعلى فِْطِرّياٍت ُمفيَدٍة لِْلِْنساِن، َوفِْطِرّياٍت ضارَّ َأَتَحقَّ  

ْنساِن:  َأِصُف َدْوَر اْلِفْطِرّياِت اْلتَِيِة في َحياِة اإْلِ

ْنساِن فِْطِرّياٌت في َحياِة اْلِ
اْلِفْطِرّيلاِت  َعاَقلُة  َتْخَتِللُف 
ْنسلاِن بِاْختِلاِف َأْنواِعها، َفِمنْها  بِاإْلِ
ملا ُهلَو ُمفيلٌد َيْسلَتْخِدُمُه فلي إِْنتلاِج 
لِة لِِعاِج  َبْعلِض اْلُمضلاّداِت اْلَحَيِويَّ
َبْعلِض  ُصنْلِع  فلي  َأْو  اأْلَْملراِض، 
اأْلَْطِعَملِة، َوِمنْهلا ملا َقلْد ُيَسلبُِّب َلُه 
َبْعَض اأْلَْمراِض، َأْو ُيْفِسلُد اأْلَْطِعَمَة 

اْلُمْخَتِلَفَة.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َشْكِلِه  َحْوِل  ُماَحظاتَِي  ُل  َوُأَسجِّ اْلَمْشروِم،  فِْطَر  ُأالِحُظ   1

َوَمْلَمِسِه َوَحْجِمِه.  
 . ُن ُماحظاتَِي َحْوَل ما َأراُهُ ُأَقطُِّع اْلَمشروَم طولِيًّا، َوُأَدوِّ  2

)بُِمساَعَدِة  اْلُخْبِز.  َعَفِن  لِِفْطِر  ًة  ِمْجَهِريَّ َشريَحًة  ُأِعدُّ   3
اْلُمَعلِِّم(.

ُل َماَحظاتَِي. ريَحَة َتْحَت اْلِمْجَهِر، َوُأَسجِّ َأْفَحُص الشَّ  4
ُأقاِرُن َبْيَن اْلَمْشروِم َوَعَفِن اْلُخْبِز، ِمْن َحْيُث التَّْركيُب.  5

قيَق لِنَْوَعي اْلِفْطر. َأِصُف لُِزَماِئَي التَّْركيَب اْلخاِرِجيَّ َوالدَّ  6

نٌَة،  اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َعيِّناٌت ِمَن اْلَمْشروِم، ِقْطَعُة ُخْبٍز ُمَتَعفِّ
ٌة، َأَدواُت َتْشريٍح. ِمْجَهٌر، َشراِئُح ِمْجَهِريَّ

َعَفُن اْلُخْبِز َواْلَمْشروُم َنشاٌط

فِْطُر اْلَكْمَأِة

فِْطُر َصَدأِ اْلَقْمِح

فِْطُر اْلَخميَرِة

َوَر ُل الصُّ أََتَأمَّ

َخصائُِص اْلِفْطِرّياِت
ْرنا َيْوًما في َسلَبِب اْنتِفاِخ اْلَمْخبوزاِت،  إِذا َفكَّ
َأْو فلي اْلَملذاِق اْلُمَميَّلِز لَِبْعلِض اأْلَْجبلاِن؛ َفلإِنَّ 
لَبَب في ذلَِك َيعلوُد لَِبْعلِض َأْنلواِع اْلكاِئناِت  السَّ
تي ُتَسلّمى اْلِفْطِرّياِت، َوُتْشلبُِه اْلِفْطِرّياُت  اْلَحيَِّة الَّ
ُك، َكما ُتْشبُِه  )Fungi( النَّباتاِت َفِهَي ثابَِتٌة ال َتَتَحرَّ

اْلَحَيوانلاِت فلي َأنَّها اَل َتْسلَتطيُع َتْصنيلَع غذاِئَها 
ِة ِصفاٍت  بِنَْفِسلها، َوْتَخَتِلُف َعلْن َبْعِضها في ِعلدَّ
غيُر  لْكِل َواْلَحْجِم؛ َفِمنْها الَكبيلُر َوِمنْها الصَّ َكالشَّ
ا، َوُيْمِكلُن لِْلِفْطِرّيلاِت اْلَعْيلُش فلي اْلبيئاِت  ِجلدًّ

اْلُمْخَتِلَفِة َعلى اأْلَْرِض.

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
اْلَيَِّة  اْلكاِئناِت  َأَهمِّ  ِمْن  اْلِفْطِرّياُت  ُتَعدُّ 
ِة  ااْلْقتِصاِديَّ النّاِحَيَتْيِ  ِمَن  لِْلِْنساِن، 

َواْلبيِئيَِّة.

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
.)Fungi( اْلِفْطِرّياُت  

.)Decomposers( اْلَُحلِّاُت 

3 ْرُس اْلِفْطِرّياُتالدَّ

ُة  �ُق: مللا اْلَخصللاِئلُص اْلعامَّ َأَتَحقَّ  
لِْلِفْطِرّياِت؟

ُل ِغذاًء  تي ُتَشكِّ فِْطُر اْلَمْشروِم ِمَن اْلِفْطِرّياِت، الَّ
لِْلِْنساِن.
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َنظاَفِة  َعلى  اْلِحفاِظ  في  َأساِسيًّا  عاِمًا  اْلِفْطِرّياُت  »ُتَعدُّ  اْلتَِيَة:  اْلِعباَرَة  ُر  ُأَفسِّ  4
اْلبيَئِة«.

ِة بِاْلُمقاَرَنِة َمَع اْلَخميَرِة؟ التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا ُيَعدُّ َعَفُن اْلُخْبِز ِمَن اْلِفْطِرّياِت الّضارَّ  5

ُة لِْلِْنساِن. يَُّة ااْلْقتِصاِديَّ ُأقاِرُن َبْيَن َعَفِن اْلُخْبِز َواْلَمْشروِم، ِمْن َحْيُث اأْلََهمِّ  6

تي ُتْفِسُد اأْلَْطِعَمَة: حيَحَة: ِمَن اأْلَْمثَِلِة َعلى اْلِفْطِرّياِت الَّ َأْختاُر اإْلجاَبَة الصَّ  7

      أ. اْلَخميَرُة.           ب. َعَفُن اْلُخْبِز.           ج. اْلَكْمَأُة.           د. اْلَمْشروُم.

يَُّة اْلِفْطِرّياِت لِْلِْنساِن؟  ئيَسُة: ما َأَهمِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

 )...........(:كاِئناٌت َحيٌَّة ُتْشبُِه النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت في َبْعِض اْلَخصاِئِص.

 )...........(:كاِئناٌت َحيٌَّة ُتَحلُِّل َبقايا اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة إِلى َموادَّ ُمفيَدٍة لِلتُّْرَبِة.

ٌة(. ْنساِن: )ُمفيَدٌة، ضارَّ ُأَصنُِّف اْلِفْطِرّياِت اْلتَِيَة َحْسَب َعاَقتِها بِاإْلِ  3

      َعَفُن اْلُخْبِز، اْلَخميَرُة، اْلَمْشروُم، َعَفُن اْلُبْرُتقاِل، اْلَكْمَأُة.

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َأْبَحُث َعْن اْسلتِْخاِص اْلبِنِْسلين ِمْن 
فِْطِر اْلبِنْسليليوم؛ فلي َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسلِة َأْو 

ِة. ْنَتْرنِت لِِعاِج اأْلَْمراِض اْلَبْكتيِريَّ فِي اإْلِ

ُر اْلُمْخَتّصلوَن ِعبلاَرَة: »ال َتلْأُكِل  ُيَكلرِّ
اْلَمْشلروَم ملا َلْم ُتَميِّلْز َنْوَعلُه«. َأْبَحُث في 
ْنَتْرنِلت َعلِن اْلَمْقصلوِد بِهلِذِه اْلِعبلاَرِة،  اإْلِ

ُل إَِلْيِه. َوُأناِقُش ُزَماِئَي في ما َأَتَوصَّ

اْلِفْطِرّياُت َواْلبيَئُة
ُر ُرْؤَيُتنا َلها  َقْد ُنشاِهُد ُجثًَّة لَِحَيواٍن نافٍِق في َمكاٍن ما َأْو َبقايا َنْبَتٍة ُمْلقاٍة ُهنا َأْو ُهناَك، َوَقْد َتَتَكرَّ

َمِن، َفما الَّذي َحلَّ بِهِذِه اْلُجثَِّة َأْو َبقايا النَّْبَتِة؟   ٍة ِمَن الزَّ َبْعَد ُمدَّ

ُلها إِلى َموادَّ َبسيَطٍة  ُتَحلُِّل َبْعُض اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َبقايا َأْجساِم اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة اْلَميَِّتِة َوُتَحوِّ
ِمثااًل  اْلِفْطِرّياُت  َوُتَعدُّ   )Decomposers( اْلُمَحلِّاِت  اْلكاِئناُت  هِذِه  َوُتَسّمى  لِلتُّْرَبِة،  ُتضيُفها 
َث النّاتَِج َعْن َتراُكِم اْلُجَثِث، َوَتزيُد  يَِّة في اْلبيَئِة؛ أِلَنَّها ُتَقلُِّل التََّلوُّ َعَلْيها. َواْلُمَحلِّاُت بالَِغُة اأْلََهمِّ

ِمْن ُخصوَبِة التُّْرَبِة.

يَُّة اْلِفْطِرّياِت لِْلبيَئِة؟ ُق: ما َأَهمِّ َأَتَحقَّ  

واطِِئ. ( َعلى أَحِد الشَّ َبقايا ُدْلفين) َحَيواٌن َبْحِريٌّ

َمَع َمَعالطِّبِّاْلُعلوُم اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

1 اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ في ما َيْأتي:  
تي َتَتكاَثُر بِاأْلَْبواِغ، َوِمنْها الُخنْشاُر.  )...................(: ِهَي النَّباتاُت الَّ

ُن َأْزهاًرا.  )...................(: ِهَي النَّباتاُت الَّتي ال ُتَكوِّ
ُل َبقايا َأْجساِم اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة اْلَميَِّتِة إِلى َموادَّ َبسيَطٍة.  )...................(: ُتَحوِّ

ُن ُبذوُرها ِمْن ُجْزَأْيِن ُمَتماثَِلْيِن. تي َتَتَكوَّ  )...................(: ِهَي النَّباتاُت الَّ
ًة. ُر: ال ُيْمِكُن َعدُّ اْلِفْطِرّياِت َجميِعها ضارَّ 2 ُأَفسِّ

تي َينَْتمي إَِلْيها َنباٌت َكبيُر اْلَحْجِم ال ُينْتُِج َأْزهاًرا.  3 َأْسَتنْتُِج اْلَمْجموَعَة الَّ

يََّة اْلَحَيواناِت لَِحياِة النَّباتاِت. 4 ُأَحلُِّل َأَهمِّ

ُم َتْجِرَبًة ُيْمِكُن َعْن َطريِقها َتْوضيُح َأنَّ اْلِفْطِرّياِت َغْيُر َذاتِيَِّة التَّْغِذَيِة. 5 ُأَصمِّ

تي  الَّ اْلبيَئُة   ، اْلِفْقِريِّ اْلَعموِد  َحيُث )وجوُد  ِمْن  َواأْلََسِد  اأْلَْخَطبوِط  ِمَن  ُكلٍّ  َبْيَن  ُأقاِرُن   6

َيعيشاِن فيها(.
َتْسَتطيُع  ال  َبْينَما  كاِمٍل،  بَِشْكٍل  َنْفِسها  َحْوَل  ااْلْلتِفاَف  الّديداُن  َتْسَتطيُع  لِماذا  َأْسَتنْتُِج   7

َمَكُة َذلَِك. السَّ
واِحِف، َوَلْيَس ِمَن اْلَبْرماِئّياِت.  ُم َدليًا َعلى َأنَّ التِّْمساَح ِمَن الزَّ 8 ُأَقدِّ

ْرصوُر االْختِباَء بُِسهوَلٍة في ُغْرَفٍة ما، َبْينَما ال َيْسَتطيُع اْلِحصاُن  ُر: لِماذا َيْسَتطيُع الصَّ 9 ُأَفسِّ

ذلَِك.
ِة: حيَحَة: إِْحدى اْلتَِيِة ال ُتَعدُّ ِمْن َخصاِئِص النَّباِت اْلبِْذِريَّ جاَبَة الصَّ 10 َأْختاُر اإْلِ

ُس.           جل. َتنْمو.            د. َتعيُش في اْلبيئاِت الُمْخَتِلَفِة.       أ. َتَتكاَثُربِاأْلَْبواِغ.     ب. َتَتنَفَّ
، َتكوُن إِجاَبُتُه اْلَحَلزوَن.  فِّ 11  َأْطَرُح ُسؤاال َعلى ُزَماِئَي في الصَّ

ِزراَعُة اْلِفْطِر َمْشروٌع اْقتِصاِديٌّ ناِجٌح
، بَِوْصِفِه ِمَن اْلَمْشلروعاِت  اْنَتَشلَرْت ِزراَعلُة فِْطِر اْلَمشلروِم في اْلِوَنلِة اأْلَخيَرِة فلي اأْلُْرُدنِّ
؛ إِْذ ُيْمِكُن َتنْفيلُذُه في إِْحدى ُغَرِف  ْبِحيَّلِة اأْلَْكَثِر والتَّْكِلَفلِة اأْلََقلِّ غيلَرِة ذاِت الرِّ لِة الصَّ ااْلْقتِصاِديَّ
تي  اْلَمنْلِزِل. َولَِضملاِن َنجاِح هذا اْلَمْشلروِع، ال ُبدَّ ِمْن َتْجهيِز اْلبيَئِة اْلُمناِسلَبِة لِنُُموِّ اْلَمْشلروِم الَّ
ِه َتْوفيُر اْلَمكاِن  ِة، َكما َيْلَزُم لَِضماِن ُنُموِّ راِعيَِّة اْلُمْخَتصَّ ساِت الزِّ ُيْمِكنُنا ِشراؤها جاِهَزًة ِمَن اْلُمَؤسَّ
اْلُمناِسِب النَّظيِف بَِدَرَجِة َحراَرٍة ال َتِقلُّ َعْن  )18CO( َوال َتزيُد َعلى 30، َونِْسَبِة ُرطوَبٍة ال َتزيُد 

راَعِة. ْمِس اْلُمباِشَرِة لَِمكاِن الزِّ ِة الشَّ َعلى %85، َمَع اْلِحْرِص َعلى َعَدِم وصوِل َأِشعَّ

تي ُتَعدُّ َأْسلَهَل الطَّراِئِق  َوِمْن َطراِئِق إِْنتاِج اْلَمْشلروِم اْلُمتََّبَعِة ما ُيَسلّمى َطريَقَة اأْلَْكياِس، الَّ
ُة  َوَأَقلَّهلا ُكْلَفًة، َحْيُث توَضلُع َطَبَقٌة ِمَن اْلبيَئِة اْلجاِهَزِة في اأْلَْكياِس، ُثلمَّ توَضُع اأْلَْبواُغ اْلِفْطِريَّ
َة  ًة َأْو اْثنََتْيِن. َبْعَد ذلَِك ُيْغَلُق اْلكيُس َجيًِّدا َوُيَتَرُك ُمدَّ ُر اْلُخْطَوُة ذاُتها َمرَّ َوُتْضَغلُط بِِرْفٍق، ُثمَّ ُتَكرَّ
ُأْسلبوَعْيِن إِلى َثاَثِة َأسلابيَع َحّتى َيْبَدُأ اْلَمْشلروُم باِلظُّهوِر؛ ُيْفَتُح اْلكيُس ِعنَْد ذلَِك ِمَن اأْلَْعلى 
َوُيْتَرُك ُأْسبوًعا، ُثمَّ ُيْفَتُح اْلكيُس ِمَن اْلَجوانِِب لُِخروِج َبْعِض اْلَمْشروِم ِمنُْه، َوال ُبدَّ ِمَن ااْلْنتِباِه 
ُق  ُق َوَتَتَحقَّ طوَبِة اْلُمناِسلَبَتْيِن َلُه، َوِعنَْد َجْمِع اْلِفْطِر ُيَسوَّ بَِشلْكٍل ُمْسَتِمرٍّ لَِدَرَجَتي اْلَحراَرِة َوالرُّ

ُة ِمْن ِزراَعتِِه. اْلفاِئَدُة اْلَمْرُجوَّ
َأْبَحُث َمَع ُزَماِئَي َوبِالتَّنْسيِق َمَع اْلُمَعلِِّم، في إِْمكانِيَِّة َتْطبيِق هذا اْلَمْشروِع في اْلَمْدَرَسِة. 

ُع َواْلِْثراُء التََّوسُّ
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َتْقويُم اْلَداِء:
ُص اْلَمْعلوماِت اْلواِرَدَة في اْلَوْحَدِة َعْن َفواِئِد النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت.    ُأَلخِّ

ْكِل اْلتي:  ُأَنظُِّم اْلَمْعلوماِت في الشَّ

ْلُت إَِلْيِه.   ُأشاِرُك ُزَماِئَي في ما َتَوصَّ
 ُأَطبُِّق اْلِفْكَرَة َنْفَسها َعلى َفواِئِد النَّباتاِت َواْلِفْطِرّياِت.

َفواِئُد اْلَحَيواناِتاْلَفواِئُد اْلُمْشَتَرَكُةَفواِئُد النَّباتاِت
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اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَّةُ َوَمصاِدُر الطّاقَِة

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

3اْلَوْحَدُة

ٍة َنْعَتِمُد َعَلْيها في َحياتِنا، َوُيْمكُِن  َحبا اللُه بيَئَتنا الطَّبيِعيََّة بَِمواِرَد ِعدَّ
اِلْستِفاَدُة ِمْن َبْعِضها في َتْوليِد الّطاَقِة.
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
َأْعَمُل َنموَذًجا  1

َأُقصُّ َمقابَِض اْلَمالِعِق اْلبالستيِكيَِّة ِمْن   
ُمنَْتَصِفها، بِالّطوِل َنْفِسِه ِوبالتَّساوي َوبَِشْكٍل 

ماِئٍل.

َأُقصُّ ُقْرًصا ِمْن َلْوِح اْلبولِستريِن بِِمْقداِر   
طوِل اْلِمْلَعَقِة.  ُأَثبُِّت اْلَمالِعَق اْلبالستيِكيََّة 

في ُمْحيِط اْلُقْرِص.

َأْعَمُل ُثْقًبا في َوَسِط اْلُقْرِص بَِحْيُث ُيْمِكنُني   
إِْدخاُل اْلَعصا ِمنُْه.

ُأْدِخُل اْلَعصا اْلَخَشبِيََّة ِمَن الثُّْقِب بَِحْيُث   
ُل ِمْحَوَر َدَوراٍن لِْلُقْرِص. ُتَشكِّ

ُأْمِسُك اْلَعصا اْلَخَشبِيََّة ِمْن َأَحِد َطَرَفْيها   
 . بَِحْيُث َتكوُن في َوْضٍع ُأُفِقيٍّ

ْمُتُه َتْحَت  ُب. َأَضُع َنموَذِجَي الَّذي َصمَّ ُأَجرِّ  2
اْلَمْصَدِر اْلماِئيِّ اْلُمْسَتِمرِّ )ُصنْبوِر اْلماِء(. 
ِق  َأْضُبُط اْلُمَتَغيِّراِت. إِذا َغيَّْرُت ُسْرَعَة َتَدفُّ  3

نْبوِر بَِشْكٍل َتْدريِجيٍّ ماذا  اْلماِء ِمَن الصُّ
ُل ُمالَحظاتَِي. ُأالِحُظ؟ ُأَسجِّ

َأْسَتنْتُِج. ما َعالَقُة ُسْرَعِة َدَوراِن اْلِمْرَوَحِة   4
ِق اْلماِء؟ بُِسْرَعِة َتَدفُّ

ُع. َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َنْسَتفيَد ِمْن َحَرَكِة  َأَتَوقَّ  5
اْلِمياِه في الطَّبيَعِة؟

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

طاقَةُ اْلماِء

)10( َمالِعَق بالستيِكيٍَّة، َعًصا َخَشبِيٌَّة 

ْكِل طوُلها )10cm( ، َلْوٌح  ُأْسُطوانِيَُّة الشَّ
ِمَن اْلبولِستريِن ُسْمُكُه )5cm( ، َمْصَدٌر 

ماِئيٌّ )ُصنْبوُر ماٍء(، ِمْشَرٌط.

َمْلحوَظ�ٌة: َأْحِرُص َعل�ى َتْجميِع اْلماِء اْلُمْس�َتْخَدِم 
في النَّش�اِط، َوااْلْس�تِفاَدِة ِمنُْه في َريِّ اْلَمْزروعاِت، 

َوَأْحِرُص َعلى اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلماِء َوَعَدِم َهْدِرِه.

اْس�تِْخداُم  اْلَبيان�اِت:  َتْحلي�ِل  َمه�اَرُة 
ت�ي ُجِمَع�ْت، لِْلِجاَبِة َعْن  اْلَمْعلوم�اِت الَّ

َأْسِئَلٍة َأْو َحلِّ َمْسَأَلٍة ما.

ُل : اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَُّة ْرُس اْلَوَّ الدَّ

لُتها ْرُس الّثاني : َمصاِدُر الّطاَقِة َوَتَحوُّ الدَّ

قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

َهْل تَْنُضُب اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَّةُ، أَْم تَتَوافَُر 
دائًِما؟
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َأِصُف اْستِْخداًما واِحًدا لُِكلٍّ ِمَن اْلَمواِرِد اْلتَِيِة:
ْكَل ُل الشَّ أََتَأمَّ

اْلَمواِرُد اْلَحَيوانِيَُّة

النَّْفُط اْلَمواِرُد النَّباتِيَُّة

ياُح الرِّ ْمُس الشَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
بَِأْشكاٍل  اْلبيَئِة  يف  الطَّبيِعيَُّة  اْلَواِرُد  َتَتواَفُر 
فيها،  ْنساِن  اْلِ ِل  َتَدخُّ دوِن  ِمْن  َدٍة،  ُمَتَعدِّ

ٌة. َوتوَجُد َلا اْستِْخداماٌت ِعدَّ

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
  َمواِرُد َطبيِعيٌَّة 

.)Natural Resources(    

َدٌة     َمواِرُد ُمَتَجدِّ
.)Renewable Resources(    

َدٍة    َمواِرُد َغْيُ ُمَتَجدِّ
.)Nonrenewable Resources(    

اْلَمواِرُد اْلَمْعِدنِيَّةُ  
.)Mineral Resources(    

1 ْرُس ُةالدَّ بيِعيَّ اْلَمواِرُد الطَّ

َمْفهوُم اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة
 )Natural Resources( الطَّبيِعيَُّة  اْلَمواِرُد 
ْنساِن  اْلِ َعلى  بِها  اللُه  َأْنَعَم  الطَّبيَعِة،  في  توَجُد 
لَِحياتِِه،  َأساِسيٌّ  َوَبْعُضها  ِمنُْه،  ٍل  َتَدخُّ دوِن  ِمْن 
اْلَخُر  َوَبْعُضها  َواْلماِء،  َواْلَهواِء  ْمِس  الشَّ ِمْثُل 
خوِر  َيْجَعُل َحياَتُه َأْفَضَل َوَأْكَثَر ُسهوَلًة، ِمْثُل الصُّ

َواْلَمعاِدِن.

ِمَن  َتْسَتفيُد  َأنََّك  َسَتِجُد  َحْوَلَك  َنَظْرَت  إِذا 
َوَأنَّ  ُكلِّها،  اْلَحياِة  الطَّبيِعيَِّة في َمجاالِت  اْلَمواِرِد 
ُسُه،  َتَتنَفَّ الَّذي  بِاْلَهواِء  َبْدًءا  ُع،  َتَتنَوَّ اْستِْخداماتِها 
الثِّياِب  بِِصناَعِة  ُمروًرا  بِِه،  ى  َتَتَغذَّ الَّذي  َوالطَّعاِم 
قيَقِة في اْلَْجِهَزِة  تي َتْلَبُسها، َواْنتِهاًء بِاْلِقَطِع الدَّ الَّ

ِكيَِّة.  الذَّ

اْلَمواِرُد اْلماِئيَُّة

التُّْرَبُة اْلغاُز الطَّبيِعيُّ
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َدِة؟ َدِة، َواْلَمواِرِد َغْيِر اْلُمَتَجدِّ ُق:  ما اْلَفْرُق َبْيَن اْلَمواِرِد اْلُمَتَجدِّ َأَتَحقَّ  

ِصناَعِة  في  اْلفوْسفاُت  ُيْسَتْخَدُم 
اْلَْسِمَدِة.

ِصناَعِة  في  جاِجيُّ  الزُّ ْمُل  الرَّ ُيْسَتْخَدُم 
جاِج. الزُّ

اْلَْسَمنِْت  ِصناَعِة  في  اْلِجْبُس  ُيْسَتْخَدُم 
َوالتَّصاميِم )الّديكوراِت(.

في  النَِّقيُّ  اْلجيِريُّ  اْلَحَجُر  ُيْسَتْخَدُم 
ِصناَعِة اْلَْسَمنِْت.

داِخَلها  َأْو  اْلَْرِض  َسْطِح  َعلى  َنْت  َتَكوَّ َموادُّ    :)Mineral Resources( اْلَمْعِدنِيَُّة  اْلَمواِرُد 
ناعاِت )ِمْثِل: اْلَْدِوَيِة، َواْلَْسِمَدِة، َواْلَْسَمنِْت،  بَِطراِئَق ُجيولوِجيٍَّة، َوِهَي َتْدُخُل في َكثيٍر ِمَن الصِّ
، َوَحلِّ ُمْشِكَلِة  تي ُتْسِهُم في َتْعزيِز ُنُموِّ ااِلْقتِصاِد اْلَوَطنِيِّ جاِج، َوُمْخَتِلِف َأْنواِع اْلَْجِهَزِة(، الَّ َوالزُّ

اْلبِطاَلِة. 

َتَتواَفُر َبْعُض اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة 
الّش�ْمِس  ِمْث�ُل  داِئَم�ٍة،  بِص�وَرٍة 
ُد َبْعُضها  َواْلَهواِء َواْلم�اِء، َوَيَتَجدَّ
ٍة َزَمنِيَّ�ٍة َقصي�َرٍة، ِمْثُل  ِخ�الَل ُم�دَّ
النبَّات�اِت َواْلَحَيوانات، وُيَس�ّمى 
هذا النَّْوع ِم�َن اْلَم�واِرِد الطَّبيِعيَِّة 
 Renewable( َدَة اْلَمواِرَد اْلُمَتَجدِّ

.)Resources

ّياٍت  بَِكمِّ َيَتواَف�ُر  آَخُر  َوَبْعٌض 
َوَيْس�َتْغِرُق  الطَّبيَعِة،  َدٍة ف�ي  ُمَحدَّ
ا، ِمْثُل:  ُن�ُه َزَمنً�ا َطوياًل ِج�دًّ َتَكوُّ
 ، اْلَحَج�ِريِّ َواْلَفْح�ِم  النَّْف�ِط، 
خ�وِر. ُيْع�َرُف  َواْلَمع�اِدِن، َوالصُّ
ه�ذا النَّْوُع ِمَن اْلَم�واِرِد الطَّبيِعيَِّة 
َدِة  بِاْس�ِم اْلَم�واِرِد َغْي�ِر اْلُمَتَج�دِّ
.)Nonrenewable Resources(

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
، َوَعلى  َأْكُتُب َعلى َأَحِد َوْجَهِي اْلبِطاَقِة اْسَم َمْوِرٍد َطبيِعيٍّ  1

ٍد(. ٌد، َغْيُر ُمَتَجدِّ اْلَوْجِه اْلَخِر َنْوَع اْلَمْوِرِد )ُمَتَجدِّ
اْلَوْجُه الّظاِهُر لُِزَمالِئَي اْسَم  اْلبِطاَقَة بَِحْيُث َيكوُن  َأْقِلُب   2

اْلَمْوِرِد.
َغْيُر  ٌد،  )ُمَتَجدِّ اْلَمْوِرِد  َنْوِع  َتْحديَد  َزميِلَي  إِلى  َأْطُلُب   3

ٍد(. ُمَتَجدِّ
َأْقِلُب اْلبِطاَقَة، ُثمَّ ُأَقيُِّم إِجاَبَة َزميِلَي.  4

َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالِئَي في اللَِّعِب.   5

َنٌة، َأْقالُم َتْلويٍن. اْلَموادُّ َواْلََدواُت. بِطاقاٌت ُمَلوَّ

ِة بيِعيَّ َأْلَعُب َمَع اْلَمواِرِد الطَّ َنشاٌط
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Nonrenewable En�( َدٍة  ُمَتَجدِّ َغْيُر  َمصاِدُر    
َدٌة َوقابَِلٌة لِلنُّضوِب،  يَُّتها ُمَحدَّ ergy(: َمصاِدُر َكمِّ

نيَن  السِّ َمالييِن  إِلى  َتْحتاُج  َوِهَي  لِْلبيَئِة،  َثٌة  َوُمَلوِّ
َن. َكْي َتَتَكوَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َدٍة  ُتَصنَُّف َمصاِدُر الّطاَقِة إىِل َمصاِدَر ُمَتَجدِّ
ُل الّطاَقُة ِمْن  َدٍة، َوَتَتَحوَّ َوُأْخرى َغْيِ ُمَتَجدِّ

َشْكٍل إىِل آَخَر.

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
.)Energy Sources( َمصاِدُر الّطاَقِة 

َدٌة   طاَقٌة ُمَتَجدِّ
.)Renewable Energy(   

َدٍة   طاَقٌة َغْيُ ُمَتَجدِّ
.)Nonrenewable Energy(   

2 ْرُس الُتهاالدَّ َمصاِدُر الّطاَقِة َوَتَحوُّ

َمصاِدُر الّطاَقِة 
َنْسَتْخِدُمها  تي  الَّ اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة  ُيْطَلُق َعلى 
في َتْوليِد الّطاَقِة بُِصَوٍر ُمْخَتِلَفٍة اْسُم َمصاِدِر الّطاَقِة 

)Energy Sources(، َوِهَي َنْوعاِن: 

 :)Renewable Energy( َدٌة  ُمَتَجدِّ َمصاِدُر   -
َصديَقٌة  َوِهَي  َتنَْتهي،  َوال  َتنُْضُب،  ال  َمصاِدُر 

لِْلبيَئِة.

َمصاِدُر الّطاَقِة

ْمُس ياُحالشَّ اْلَوقوُد اْلُْحفوِريُّاْلماُءالرِّ

النَّْفُط

َدٌة َدٍة.ُمَتَجدِّ َغْيُر ُمَتَجدِّ

اْلغاُز الطَّبيِعيُّاْلَفْحُم اْلَحَجِريُّ

-

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُد َأْرَبَعَة اْستِْخداماٍت لِْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة.  ئيَسُة: ُأَعدِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

2 اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

 )..............(:  َمواِرُد توَجُد فِي الطَّبيَعِة، َوال َدْخَل لِْلِْنساِن في َتْكوينِها.

َأْو داِخَلها بَِطراِئَق  َنْت َعلى َسْطِح اْلَْرِض،  َتَكوَّ ٌة  ُمِهمَّ )..............(: َمواِرُد   
ُجيولوِجيٍَّة.

َدٍة: َدٍة، َوَمواِرَد َغْيِر ُمَتَجدِّ 3 ُأَصنُِّف اْلَمواِرَد الطَّبيِعيََّة اْلتية، إِلى َمواِرَد ُمَتَجدِّ

.) ْمُس(، و)اْلماُء(، و)اْلَمعاِدُن(، و)اْلَفْحُم اْلَحَجِريُّ      )النَّْفُط(، و)اْلَحَيواناُت(، و)الشَّ

حيَحَة في ما َيْأتي:  جاَبَة الصَّ 5 َأْختاُر اْلِ

 َأَحُد اْلتَِيِة ال ُيَعدُّ َمْوِرًدا َطبيِعيًّا:

ْمُس.     ج�. اْلماُء.       د. النَّباتاُت.        أ. البالستيُك.      ب. الشَّ

 َأَحُد اْلتَِيِة ُيْسَتْخَدُم في ِصناَعِة اْلَْسَمنِْت:

.                         ب. َصْخُر اْلغرانيِت.   ْيتِيُّ ْخُر الزَّ         أ   . الصَّ

.    د. اْلفوْسفاُت.         ج�. اْلَحَجُر اْلجيِريُّ النَِّقيُّ

ُح ذلَِك. ئيُس َعلى َسْطِح اْلَْرِض. ُأَوضِّ ْمُس ِهَي َمْصَدُر الّطاَقِة الرَّ 6 التَّْفكيُر النّاِقُد: الشَّ

ناِت  ُمَكوِّ َعْن  ْنَتْرنِِت  اْلِ َأْبَحُث في 
َعالَقَتها  ًدا  ُمَحدِّ ِكيَِّة،  الذَّ اْلَْجِهَزِة 

بِاْلَمواِرِد اْلَمْعِدنِيَِّة.

ُتَمثُِّل  بيَئتي  ِمْن  َفنِّيًَّة  َلْوَحًة  َأْرُسُم 
اْلَمواِرَد الطَّبيِعيََّة.

َمَع َمَعاْلُعلوُم الفناْلُعلوُم التِّْكنولوجيا
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لُت الّطاَقِة  َتَحوُّ
ْوِئيَُّة، َوالّطاَقُة  ٌة، ِمنْها: الّطاَقُة اْلكيمياِئيَُّة، َوالّطاَقُة اْلَكْهَرباِئيَُّة، َوالّطاَقُة الضَّ لِلّطاَقِة َأْشكاٌل ِعدَّ

ُة، َوالّطاَقُة اْلَحَرِكيَُّة. اْلَحراِريَّ

ِمَن  َة  اْلَحراِريَّ الّطاَقَة  ْمِسيَُّة  الشَّ اْلَخاليا  ُل  ُتَحوِّ فمثاًل؛  آَخَر،  إِلى  َشْكٍل  ِمْن  الّطاَقُة  وَتَتَغيَُّر 
ْمِس إِلى طاَقٍة َكْهَرباِئيٍَّة. الشَّ

ْمِسيَُّة َعلى نِطاٍق واِسٍع في اْلُْرُدنِّ ، َففي َمعاَن َواْلَْزَرِق َوَغْيِرها ِمَن  وُتْسَتْخَدُم اْلَخاليا الشَّ
ْمِسيَِّة،؛َوذلَِك لَِتْخفيِض اْستِْهالِك  اْلَمناطِِق َمشاريُع َكبيَرٌة لَِتْوليِد الّطاَقِة اْلَكْهَرباِئيَِّة ِمَن الّطاَقِة الشَّ

َث اْلبيَئِة. النَّْفِط الَّذي ُيَسبُِّب َتَلوُّ

ْمِس إِلى َكْهَرباٍء ُتْسَتْخَدُم في اْلَمناِزِل. َة الشَّ ْمِسيَُّة َأِشعَّ ُل اْلَْلواُح الشَّ ُتَحوِّ

ُيَعدُّ اْلَوقوُد اْلُْحفوِريُّ َأَحَد َأَهمِّ َمصاِدِر 
َن َنتيَجَة َدْفِن  َدِة، الَّذي َتَكوَّ الّطاَقِة َغْيِر اْلُمَتَجدِّ
َواْلَحَيوانِيَِّة(  )النَّباتِيَِّة،  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َبقايا 
َضْت  تي َتَعرَّ َتْحَت َطَبقاِت اْلِقْشٓرِة اْلَْرِضيَِّة، الَّ
نيَن.  لَِحراَرٍة َوَضْغٍط َكبيَرْيِن َقْبَل َمالييِن السَّ

بِْئُر َنْفٍط

َمْصَيَدُة النَّْفِط

َيْشَمُل اْلَوقوُد اْلُْحفوِريُّ النَّْفَط، َواْلَفْحَم 
، َوُيْمِكُن ااِلْستِفاَدُة  ، َواْلغاَز الطَّبيِعيَّ اْلَحَجِريَّ

ِمْن طاَقتِِه َبْعَد َحْرِقِه بُِوجوِد اْلَهواِء.

. َأِصُف اْستِْخداماِت اْلَوقوِد اْلُْحفوِريِّ
ْكَل ُل الشَّ أََتَأمَّ

؟ ُن اْلَوقوُد اْلُْحفوِريُّ ُق:  َكْيَف َيَتَكوَّ َأَتَحقَّ  

غاٌز َطبيِعيٌّ
َنْفٌط
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ئيَسُة: ما َأْنواُع َمصاِدِر الّطاَقِة؟ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

اْلِقْشَرِة  َطَبقاِت  في  ُدفِنَْت  تي  الَّ َواْلَحَيواناِت  النَّباتاِت  َبقايا   :)..............(   
نيَن.  َضْت لَِحراَرٍة َوَضْغٍط َكبيَرْيِن بُِمروِر َمالييِن السِّ اْلَْرِضيَِّة، َوَتَعرَّ

 )................(: َتَغيُُّر الّطاَقِة ِمْن َشْكٍل إِلى آَخَر. 

َدِة. َدِة َوَمصاِدِر الّطاَقِة َغْيِر اْلُمَتَجدِّ 3 ُأقاِرُن َبْيَن َمصاِدِر الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ

تي َسَتْطَرُأ َعلى  ٍد. ما التََّغيُّراُت الَّ 4 التَّْفكيُر النّاِقُد: النَّْفُط َمْصَدٌر لِلّطاَقٍة َغْيُر ُمَتَجدِّ
َحياتي حيَن َينُْضُب.

ُث اْلبيَئَة: حيَحَة. َأَحُد َمصاِدِر الّطاَقِة اْلتَِيِة ال ُيَلوِّ َأْختاُر اْلجاَبَة الصَّ  5

.        د. اْلغاُز الطَّبيِعيُّ ْمُس.      ب. النَّْفُط.   ج�. اْلَفْحُم اْلَحَجِريُّ     أ. الشَّ

ْمِسيَُّة في َأَحِد  ُتْسَتْخَدُم الطَّاَقُة الشَّ
ا  َشْهِريًّ ديناًرا   )80( ُر  ُيَوفِّ ما  اْلَمناِزِل؛ 
ُر  ُيَوفِّ ديناًرا  َكْم  اْلَكْهَرباِء.  فاتوَرِة  ِمْن 

ا. صاِحُب هذا اْلَمنِْزِل َسنَِويًّ

َأْكُتُب َمقاَلًة َقصيَرًة َعِن اْستِْخداِم 
َبقايا  ِمْثِل  ِة،  اْلُعْضِويَّ اْلُمَخلَّفاِت 

الطَّعاِم َسماًدا لِلتُّْرَبِة.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت. ِقَطُع )LEGO( َتْصُلُح لَِعَمِل 
 ، َسّياَرٍة، َكْرتوٌن، َأْعواٌد َخَشبِيٌَّة، َشريٌط الِصٌق، ِمَقصٌّ

َقَلُم َرصاٍص، ِمْمحاٌة، ِمْرَوَحٌة َكْهَرباِئيٌَّة، ِمْتٌر َأْو ِمْسَطَرٌة. 

ُة ّياَرُة اْلَهوائِيَّ السَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
راَع الَّذي َأْرَغُب بَِتْصميِمِه.  َأْرُسُم الشِّ  1

ُم ِشراًعا، ُمراِعًيا َشْكَلُه َوِمسآحُتُه، بِاِْستِْخداِم  ُأَصمِّ  2
اْلِمَقصِّ َواْلَكْرتوِن.

راِع َعلى ُلْعَبِة َسّياَرٍة؛ لَِتْحريِكها  ُب َتْثبيَت الشِّ ُأَجرِّ  3
. ريِط الاّلِصِقِ بِِاِْستِْخداِم اْلَْعواِد اْلَخَشبِيَِّة َو الشَّ

اْلَمساَفَة  َأقيُس  ُثمَّ  َعَلْيها،  بِالنَّْفِخ  ّياَرَة  السَّ َأْخَتبُِر   4
تي َتْقَطُعها.  الَّ

َأقيُس  ُثمَّ  اْلِمْرَوَحِة،  بِاْستِْخداِم  ّياَرَة  السَّ َأْخَتبُِر   5
َأْكَثَر  التَّْجِرَبِة  َتْكراُر  َتْقَطُعها )ُيْمِكُن  تي  الَّ اْلَمساَفَة 

ٍة؛ بِاْستِْخداِم ُسْرعاٍت ُمْخَتِلَفٍة لِْلِمْرَوَحِة(. ِمْن َمرَّ
ُل إَِلْيها في َجْدَوٍل.  تي َأَتَوصَّ ُن النَّتاِئَج الَّ ُأَدوِّ  6

َعْن  إَِلْيِهْم  ُث  َوَأَتَحدَّ ُزَمالِئَي،  َمَع  َأَتواَصُل   7
ُمْقَتَرحاتِِهْم لَِتْطويِر َتصاميِمنا.  

�ُق:   ُأَس�ّمي َثالَثَة َأْجِه�َزٍة َأْو  َأَتَحقَّ  
الِت  ُد َتَح�وُّ َأَدواٍت ف�ي َمنِْزل�ي، ُث�مَّ ُأَح�دِّ

الّطاَقِة فيها.

طاَقٍة  إِلى  اْلِمْكواِة  في  اْلَكْهَرباِئيَُّة  الّطاَقُة  ُل  َتَتَحوَّ
ٍة، َوطاَقٍة َضْوِئيٍَّة. َحراِريَّ

اْلَوقوِد  في  َنُة  اْلُمَخزَّ اْلكيمياِئيَُّة  الّطاَقُة  ُل  َتَتَحوَّ
ٍة. ِعنَْد اْحتِراِقِه إِلى طاَقٍة َحَرِكيٍَّة، َوطاَقٍة َحراِريَّ

ياِح َحَرَكَة اْلَهواِء إِلى َكْهَرباٍء. ُل َطواحيُن الرِّ ُتَحوِّ

َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم َمَع ياِضيّاِتاْلُعلوُم الرِّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:
َزَمنِيًَّة  ًة  ُمدَّ ُنها  َتَكوُّ َوَيْسَتْغِرُق  الطَّبيَعِة،  في  َدٍة  ُمَحدَّ يٍَّة  بَِكمِّ َتَتواَفُر  َمواِرُد   :)...........(  

ا.  َطويَلًة ِجدًّ
ًة َزَمنِيًَّة َقصيَرًة. ُنها ُمدَّ  )............(: َمواِرُد َطبيِعيٌَّة َتَتواَفُر بِصوَرٍة داِئَمٍة، َأْو َيْسَتْغِرُق َتَكوُّ

 )............(: َمصاِدُر داِئَمٌة لِلّطاَقِة ال َتنُْضُب.
ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

ا قيَمَة فاتوَرِة اْلَكْهَرباِء. َوحيَن  2 َأْحُسُب: اْعتاَدْت إِْحدى اْلَُسِر َدْفَع )100( ديناٍر َشْهِريًّ

ِعنَْد  اْلَكْهَرباِئيَِّة  اْلَمصابيِح  بِاْستِْخداِم  اْلَكْهَرباِء،  ِمَن  اْستِْهالِكها  َتْرشيِد  إِلى  َعَمَدْت 
هِذِه  ُر  ُتَوفِّ ديناًرا  َفَكْم  ديناًرا.   )50( إِلى  اْلفاتوَرِة  قيَمُة  اْنَخَفَضْت  َفَقْط،  إَِلْيها  اْلحاَجِة 

ا؟ اْلُْسَرُة َسنَِويًّ
ُر: َيِجُب التَّْقليُل ِمَن ااِلْعتِماِد َعلى اْلَوقوِد اْلُْحفوِريِّ بَِوْصِفِه َمْصَدًرا لِلّطاَقِة. 3 ُأَفسِّ

. ِن اْلَوقوِد اْلُْحفوِريِّ 4  َأْعَمُل َنموَذًجا: َأْرُسُم َنموَذًجا َبسيًطا لَِتَكوُّ

ِل الّطاَقِة في ما َيْأتي: ُد َأْشكاَل َتَحوُّ 5 ُأَحدِّ

َدِة في إِْنتاِج اْلَكْهَرباِء، َبَداًل ِمَن اْلَوقوِد  6 التَّْفكيُر النّاِقُد: ما َفواِئُد اْستِْخداِم اْلَمصاِدِر اْلُمَتَجدِّ

؟ اْلُْحفوِريِّ
َدِة. تي َنْكُتُب َعَلْيها ِمَن اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة اْلُمَتَجدِّ 7 ُأَحلُِّل: ُتَعدُّ اْلَْوراُق الَّ

 َتْدويُر اْلُمَخلَّفاِت

ُع َواْلِْثراُء التََّوسُّ

ُر في  ًة، ُتَؤثِّ ّياٍت َكبيَرًة ِمَن اْلُمَخلَّفاِت َيْوِميًّا؛ ما ُيمثُِّل ُمْشِكَلًة بيِئيًَّة ُمْسَتِمرَّ ْنساُن َكمِّ َيْطَرُح اْلِ
ْنساِن َنْفِسِه، َفْضاًل َعْن َتْأثيِرها َسْلًبا في اْلبيَئِة. ُيَعدُّ َتْدويُر اْلُمَخلَّفاِت إِْحدى الطَّراِئِق  ِة اْلِ ِصحَّ

اْلفاِعَلِة لَِتَجنُِّب َأْضراِرها، َولِْلُمحاَفَظِة َعلى بيَئتِنا َنظيَفًة.

ِصناَعِة  في  الخاِم-  اْلَموادِّ  ِمَن  بَِوْصِفها   - اْلَيْوِميَِّة  اْلُمَخلَّفاِت  اْستِْخداُم  بِالتَّْدويِر  ُيْقَصُد 
َواْلَكْرتوِن،  اْلَوَرِق،  ُمَخلَّفاُت  َتْدويُرها:  ُيْمِكُن  تي  الَّ اْلُمَخلَّفاِت  َوِمَن  َجديَدٍة.  ُمنَْتجاٍت 

جاِج، َوالبالستيِك، َواْلَمعاِدِن، َوَبقايا اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، َوَبقايا الطَّعاِم. َوالزُّ

َوَتْوفيُرها  الّطاَقِة  َوَمواِرِد  الطَّبيِعيَِّة  اْلَمواِرِد  َعلى  اْلُمحاَفَظُة  ِمنْها:  َكثيَرٌة،  َفواِئُد  لِلتَّْدويِر 
ِث اْلماِء َواْلَهواِء، َواْلُمحاَفَظُة َعلى اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َوَمواطِنِها،  لِْلَْجياِل اْلقاِدَمِة، َوَتَجنُُّب َتَلوُّ
َوَتْوفيُر ُفَرِص َعَمٍل لَِكثيٍر ِمَن اْلَْشخاِص؛ لِذا، َينَْبغي َلنا النََّظُر إِلى هِذِه اْلُمَخلَّفاِت بَِوْصِفها 
َتْدويِر  ساِت َعلى  َواْلُمَؤسَّ اْلَْفراَد  تي ُتساِعُد  الَّ ُبِل  السُّ َتْهِيَئُة  َوَكذلَِك  اْستِْغالُلُه،  ُيْمِكُن  َمْوِرًدا 

اْلُمَخلَّفاِت. 
َمْشروٌع

ُر َمَع َمْجموَعٍة ِمْن ُزَمالئي، في َعَمِل َمْشروٍع َصغيٍر لَِتْدويِر اْلُمَخلَّفاِت اْلَمنِْزلِيَِّة. ُأَفكِّ
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اْلَعناِصُر َواْلُمَركَّباُت اْلكيميائِيَّةُ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

4اْلَوْحَدُة

ٌب َأْو  ُة ِهَي ُعنُْصٌر َأْو ُمَركَّ ، َواْلمادَّ ُن ِمْن َموادَّ اْلَْشياُء َحْوَلنا َكثيَرٌة َوَتَتَكوَّ
َمْخلوٌط ِمْن َأيٍّ ِمنُْهما.

حيَحَة في ما َيْأتي:  جاَبَة الصَّ 8 َأْختاُر  اْلِ

ْنساُن َعلى الّطاَقِة ِمَن اْلِغذاِء. وإنَّ َمْصَدَر الّطاَقِة اْلُمْخَتَزَنِة في اْلِغذاِء ُهَو:     َيْحُصُل اْلِ
ْمُس.            ج. اْلفيتاميناُت.               د. التُّْرَبُة.        أ. اْلَْسِمَدُة.              ب. الشَّ

الِت الّطاَقِة التالي)طاَقٌة كيمياِئيٌَّة ← طاَقٌة  تي ُيْمِكُن َتْفسيُرها َوْفَق َتْرتيِب َتَحوُّ   الّظاِهَرُة الَّ
ٌة ← طاَقٌة َحَرِكيٌَّة( هي:  َحراِريَّ

       أ. إِضاَءُة ِمْصباٍح.                                          ب. اْشتِعاُل َشْمَعٍة. 
ّياَرِة.               د. اْستِْخداُم َتّياٍر َكْهَرباِئيٍّ لَِتْشغيِل َثاّلَجٍة.        ج. َحْرُق اْلبِنْزيِن لَِحَرَكِة السَّ

َتْقويُم اْلَداِء:
. ْنَتْرنِت َعْن التَّْأثيراِت اْلبيِئيَِّة لَِحْرِق اْلَوقوِد اْلُْحفوريِّ  َأْبَحُث في اْلِ

 َأْجَمُع ُصَوًرا َوَمْعلوماٍت َعْن هِذِه التَّْأثيراِت.
. ْلبِيَِّة لَِحْرِق اْلَوقوِد اْلُْحفوريِّ  َأْقَتِرُح إِْجراءاٍت لِْلَحدِّ ِمْن التَّْأثيراِت اْلبيِئيَِّة السَّ

 ُأِعدُّ َنْشَرًة َتْعريِفيًَّة َعْن هِذِه التَّْأثيراِت.
ِة اْلَمْعلوماِت اْلواِرَدِة فيها. ِم لِلتََّثبُِّت ِمْن ِدقَّ  َأْسَتعيُن بِاْلُمَعلِّ

ْلُت إَِلْيِه ِمْن َمْعلوماٍت.  ُأشاِرُك ُزَمالِئَي في اْلَمْدَرَسِة في ما َتَوصَّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
ِم�َن  ُمَتماثَِل�ًة  َصغي�َرًة  ُك�راٍت  ُل  ُأَش�كِّ  1

اْلَمْعجوِن بَِلْوٍن واِحٍد.
ُل ُكراٍت َأْكَبَر َقلياًل ِمَن اْلًكراِت في  ُأَشكِّ  2

اْلُخْطَوِة اْلولى، َوبَِلْوٍن ُمْخَتِلٍف.
َل  اْلَوَّ َب�َق  الطَّ َأْم�َلُ  َنموَذًج�ا:  َأْعَم�ُل   3
َبَق الّثاني  ْوِن َنْفِس�ِه، والطَّ بُِكراٍت ِمَن اللَّ

ْوِن الَخِر. بُِكراٍت ِمَن اللَّ
َأْعَمُل َنموَذًجا: َأْس�َتْعِمُل َأْعواَد َتنْظيِف   4
اْلَْسناِن لَِرْبِط ُكراِت اْلَمْعجوِن، بَِحْيُث 
َيْرُب�ُط ُكلُّ عوٍد َبْيَن ُكَرَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن في 

ْوِن، َوَأَضُعها في الّطَبِق الّثالِِث.  اللَّ
ْنُتها  تي َكوَّ الَّ الثَّالَثِة،  النَّماِذِج  َبْيَن  ُأقاِرُن   5

في اْلَْطباِق الثَّالَثِة.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

نَْمَذَجةُ اْلُعْنُصِر َواْلُمَركَِّب

َنٌة، َطَبُق بِْتري َعَدَد )3(،  ِقَطُع َمْعجوٍن ُمَلوَّ
َأْعواُد َتنْظيِف َأْسناٍن.

ْب�داِء اْلُمالَحظاِت  التَّْجري�ُب: َتْعَتِم�ُد َمه�اَرُة التَّْجريِب اْلِعْلِم�يِّ َعلى َتْخطي�ِط التَّجاِرِب، ِلِ
ِق ِمْن َمْعلوَمٍة ُمَعيَّنٍَة.  َواْختِياِر اْلَفَرِضّياِت اْلُمناِسَبِة لِلتََّحقُّ

ِمْن  ُب  اْلُمَركَّ ُن  َيَتَكوَّ َبْينَما  ُمَتشابَِهٍة،  َذّراٍت  ِمْن  ُن  َيَتَكوَّ اْلُعنُْصَر  َأنَّ  َعِلْمُت  إِذا  َأْسَتنْتُِج:   6
ًبا؟ ها ُيَمثُِّل ُمَركَّ َتْيِن َأْو َأْكَثَر، َفَأيُّ النَّماِذِج ُيَمثُِّل ُعنُْصًرا َوَأيُّ اْرتِباِط َذرَّ

ُل : اْلَعناِصُر اْلكيميائِيَُّة ْرُس اْلَوَّ الدَّ

باُت اْلكيميائِيَُّة ْرُس الّثاني : اْلُمَركَّ الدَّ

قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

ُن ِمْن  يَْحتَوي اْلبَْحُر اْلَميُِّت َعلى ُمَركَّباٍت كيْميائِيٍَّة تَتََكوَّ
َعناِصَر كيْميائِيٍَّة. فَما اْلَعناِصُر؟ َوَما اْلُمَركَّباُت؟
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ف�ي  َبعِضه�ا  َع�ْن  اْلَعناِص�ُر  َتْخَتِل�ُف 
�ْكِل َوالّراِئَحِة.  ْوِن َوالشَّ ها ِمْث�ِل اللَّ َخواصِّ
ْلَبِة  َوتوَجُد غالِبِيَّ�ُة اْلَعناِصِر في اْلحاَلِة الصُّ
ِعنَْد َدَرَجِة َحراَرِة اْلُغْرَفِة،  َكاْليوِد َوالنُّحاِس 
ف�ي  َوَبُعضه�ا  َواْلَمْغنيْس�يوم،  َواْلَحدي�ِد 
ِة َكالَهْيُدروجين َواْلُْكُسجين  اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ
َئْبِق  َواْلكلوِر، َوَبْعُضها اْلَخُر َكاْلبروم َوالزِّ
في اْلحاَلِة الّساِئَلِة. اْكَتَشَف اْلُعَلماُء َبْعَض 
�روا  َوَحضَّ الطَّبيَع�ِة،  ف�ي  اْلَعناِص�ِر  ه�ِذِه 

َبْعَضها ِصناِعيًّا في اْلُمْخَتَبِر.

َخصائُِص الَْعناِصِر

اْلَوادُّ وَاْلَدَواُت:

َشريُط  الِْكبْريِت،  ِمَن  يٌَّة  كَمِّ نُحاٍس،  ِسلُْك  َحديٍد،  بودْرَةُ 
يٌَّة ِمَن الْكَرْبوِن. ِمْغنيْسيوم، كَمِّ

ُخُطواُت الَْعَمِل:

ُل ُمالَحظاتَِي. ُص الَْعناِصرَ، وَأَُسجِّ 1. أاُلِحُظ: أَتََفحَّ

كُْل. 2. أُقارُِن بَْيَ الَْعناِصِر الثَّالثَِة ِمنْ َحْيُث اللَّوُْن وَالشَّ

في  ُمْخَتِلَفٌة  أَْم  ُمَتشابَِهٌة  الَْعناِصرُ  َهِل  أَْسَتنْتُِج:   .3
َخصائِِصها؟

4. أَتَواَصُل: أُناِقُش زَُمالئَِي في النَّتائِِج.

يٌَّة  اْلَموادُّ َواْلََدواُت: ُبراَدُة َحديٍد، ِسْلُك ُنحاٍس، َكمِّ
يٌَّة ِمَن اْلَكْربوِن.  ِمَن اْلِكْبريِت، َشريُط َمْغنيْسيوم، َكمِّ

َخصائُِص اْلَعناِصِر َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ُل ُمالَحظاتَِي. ُص اْلَعناِصَر، َوُأَسجِّ ُألِحُظ: َأَتَفحَّ  1

ْكُل. ْوُن َوالشَّ 2  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَعناِصِر  ِمْن َحْيُث اللَّ
في  ُمْخَتِلَفٌة  َأْم  ُمَتشابَِهٌة  اْلَعناِصُر  َهِل  َأْسَتنْتُِج:   3

َخصاِئِصها؟
َأَتواَصُل: ُأناِقُش ُزَمالِئَي في النَّتاِئِج.  4

ِة؟ ُق:  ما اْلَوْحَدُة اْلَساِسيَُّة لِْلمادَّ َأَتَحقَّ  

اْليوُد اْلبروُم اْلكلوُر

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َولُِكلِّ   ، اْلَعناِصِ َذّراِت  ِمْن  اْلَوادِّ  ُن  َتَتَكوَّ

ُعنُْصٍ َرْمٌز خاصٌّ بِِه َوَخصاِئُص ُمَْتِلَفٌة.

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
.)Atom( ُة رَّ   الذَّ

 .)Element( ُاْلُعنُْص  
.)Element Symbol(  َِرْمُز اْلُعنُْص 

1 ْرُس ُةالدَّ اْلَعناِصُر اْلكيمياِئيَّ

َمْفهوُم اْلُعنُْصِر
ُكْتَلٌة،  َوَلُه  َحيًِّزا  َيْشَغُل  َشْيٍء  ُكلُّ  ِهَي  ُة  اْلمادَّ
َغِر  ُة ِمْن ُجَسْيماٍت ُمَتناِهَيٍة في الصِّ ُن اْلمادَّ َوَتَتَكوَّ
اْلَوْحَدُة  ِهَي   )Atom( ُة  رَّ َوالذَّ َذّراٍت.  ُتَسّمى 
بِاْلَعْيِن  ُرْؤَيُتها  ُيْمِكنُنا  َوال  ِة،  لِْلمادَّ اْلَساِسيَُّة 

َدِة. اْلُمَجرَّ

َوَنْسَتْخِدُمها  َحْوَلنا  تي  الَّ اْلَموادِّ  ِمَن  اْلَكثيُر 
واْلُعنُْصُر  اْلكيمياِئيَِّة.  اْلعناِصِر  ِمَن  َنٌة  ُمَكوَّ بَِكْثَرٍة، 
إِلى  َتْفكيُكها  ُيْمِكنُنا  ال  َنِقيٌَّة  ٌة  مادَّ  )Element(
اْلكيمياِئيَِّة،  التَّفاُعالِت  بَِوساَطِة  َأْبَسَط  َموادَّ 
ِمَن  واِحٍد  َنْوٍع  اْرتِباِط  ِمْن  اْلُعنُْصُر  ُن  َوَيَتَكوَّ

ّراِت.  الذَّ

ُن ُعنُْصُر النُّحاِس ِمْن َنْوٍع واِحٍد  َفَمَثاًل، َيَتَكوَّ
ُن  َوَيَتَكوَّ َخصاِئِصها،  في  َتَتشاَبُه  ّراِت  الذَّ ِمَن 
ِة ِمْن َذّراٍت ُمَتشابَِهٍة، َولِكنَّها َتْخَتِلُف  ُعنُْصُر اْلِفضَّ

َعْن َذّراِت النُّحاِس.

َذّراُت النُّحاِس - ُعنُْصُر النُّحاِس 

ِة  ِة -ُعنُْصُر اْلِفضَّ َذّراُت اْلِفضَّ
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. يُّ
ْوِر

الدَّ
َوُل 

َجْد
اْل

ُرموُز اْلَعناِصِر
اْكتِشاُفها  َتمَّ  تي  الَّ اْلَعناِصِر  َعَدُد  َيزيُد 
َبها اْلُعَلماُء في َجْدَوٍل  َعلى 118 ُعنُْصًرا، َرتَّ
ْوِريَّ لِْلَعناِصِر. َولِلتَّْسهيِل  َي اْلَجْدَوَل الدَّ ُسمِّ
َوااِلْختِصاِر؛ َأْعطى اْلُعَلماُء لُِكلِّ ُعنُْصٍر َرْمًزا 
 )Element Symbol( ا به. َوَرْمُز اْلُعنُْصِر خاصًّ
َحْرَفْيِن  َأِو  َل  اْلَوَّ اْلَحْرَف  ُيَمثُِّل  اْختِصاٌر  ُهَو 
ِة َأِو  ْنِجليِزيَّ َغِة اْلِ َمًعا ِمْن اْسِم اْلُعنُْصِر في اللُّ

الاّلتينِيَِّة. 

ُق:  ما َرْمُز ُعنُْصِر اْلَهْيدروجين؟ َأَتَحقَّ  

ِة،  ْنجليِزيَّ ُيْكَتُب َرْمُز اْلُعنُْصِر بِاْلُحروِف اْلِ
ُيْكَتُب َحْرًفا َكبيًرا، َوإِذا َتشاَبَه ُعنُْصراِن في  إْذ 
لِْلُعنُْصِر  َيتِمُّ إِضاَفُة َحْرٌف آَخر  ِل  اْلَوَّ اْلَحْرِف 
ُل  اْلَوَّ اْلَحْرُف  ُيْكَتُب  إِْذ  الِحًقا  اْلُمْكَتَشِف 
َعْن  لَِتْمييِزِهما  َصغيًرا؛  الَخُر  َواْلَحْرُف  َكبيًرا 
 )H( َوَرْمُزُه  اْلَهْيدروجين  غاِز  ِمْثُل  َبْعِضهما، 
اْسُم  ُيْكَتُب   .)He( َوَرْمُزُه  اْلهيْليوم  وغاُز 
ٍع َصغيٍر في اْلَجْدَوِل  اْلُعنُْصِر َوَرْمُزُه ِضْمَن ُمَربَّ
في  بِالتَّْفصيِل  َعنُْه  ُم  َسنََتَعلَّ َحْيُث   ، ْوِريِّ الدَّ

اْلَْعواِم اْلُمْقبَِلِة.

ْمُز الرَّ ِة ْنِجليِزيَّ َغِة اْلِ اْلْسُم بِاللُّ اْلُعنُْصُر

C Carbon اْلَكْربون

Ca Calcium اْلكالْسيوم

H Hydrogen اْلَهْيدروجين

O Oxygen اْلُْكُسجين

N Nitrogen النَّْيتروجين

ْمُز الرَّ َغِة الّلتينِيَِّة اْلْسُم بِاللُّ اْلُعنُْصُر

Na Natrium الّصوْديوم

K Kalium اْلبوتاْسيوم

Fe Ferrum اْلَحديُد
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ئيَسُة: بَِم َتْخَتِلُف اْلَعناِصُر َعْن َبْعِضها؟ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: ُأْكِمُل اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة:  2

ّراِت. ُن ِمْن َنْوٍع واِحٍد ِمَن الذَّ ٌة َنِقيٌَّة، َتَتَكوَّ  ).................(:  مادَّ

َدِة. ِة، َوال ُيْمِكنُنا ُرْؤَيُتُه بِاْلَعْيِن اْلُمَجرَّ  ).................(: َأْصَغُر ُجْزٍء في اْلمادَّ

َأْكُتُب ُرموَز اْلَعناِصِر اْلتَِيِة: اْلََلِمنيوم، اْلَكْربون، اْلكاْلسيوم.  3

َو)النَّْيتروجين  َواْلَهْيدروجين(،   )اْلهيْليوم  ُعنُْصَريِّ  َرْمِز  َبْيَن  ُأَميُِّز  ُأَصنُِّف:   4
َوالّصوْديوم(؟

يَُّة اْستِْخداِم ُرموِز اْلَعناِصِر لِْلُعَلماِء؟ 5 التَّْفكيُر النّاِقُد: ما َأَهمِّ

.)Magnesium( حيَحَة. َرْمُز ُعنُْصِر اْلَمْغنيْسيوم جاَبَة الصَّ َأْختاُر اْلِ  6

Se .د               N  .ج               Na  .ب            Mg  .أ      

َموادَّ  بَِأْسماِء  قاِئَمًة  َأْكُتُب 
ِمَن  َمْصنوَعٍة  َمناِزلِنا  في  َنْسَتْخِدُمها 
ِة،  اْلمادَّ اْسَم  ُن:  َتَتَضمَّ اْلَعناِصِر، 
َوبِماذا  ِمنُْه،  ُصنَِعْت  الَّذي  َواْلُعنُْصَر 

َأْسَتْخِدُمها.

َأَحِد  يَِّة  َأَهمِّ َعْن  َتْقريًرا  َأْكُتُب 
َوُأناِقُش  ْنساِن،  اْلِ لِِجْسِم  اْلَعناِصِر 

ُزَمالِئَي في َنتاِئجي.

َواْلَجْدَوُل اْلتي ُيَبيُِّن َأْسماَء اْلَعناِصِر اْلَمْألوَفِة، َوَرْمَز ُكلٍّ ِمنْها َوَخصاِئَصُه:

َخصائُِصُه ْمُز الرَّ اْسُم اْلُعنُْصِر َخصائُِصُه ْمُز الرَّ اْسُم اْلُعنُْصِر

ا في  ُعنُْصٌر يوَجُد  ُحرًّ
الطَّبيَعِة َعلى َشْكِل 

َجرافيت َأْو َأْلماٍس.
C

اْلَكْربون ْوِن،  غاٌز َعديُم اللَّ
ذو َوميٍض 

ُأْرُجوانِيٍّ
H

اْلَهْيدروجين

غاٌز ال َيَتفاَعُل بُِسهوَلٍة، 
ْوِن، َكثاَفُتُه  َوَعديُم اللَّ

َقليَلٌة َوُيْسَتْخَدُم في 
َنْفِخ اْلبالوناِت.

He

اْلهيْليوم ٌي،  ُعنُْصٌر َلْوُنُه فِضِّ
َطِريٌّ َوَشديُد 
ااِلْنِفجاِر ِعنَْد 

ُمالَمَستِِه لِْلماِء.

Na

الّصوْديوم

ْوِن،  ُعنُْصٌر َأْصَفُر اللَّ
باُتُه في  ُتْسَتْخَدُم ُمَركَّ
ِصناَعِة َأْعواِد الثِّقاِب 

َواْلَمّطاِط.

S

اْلِكْبريت ُعنُْصٌر ُصْلٌب َلْوُنُه 
، ِمَن اْلَعناِصِر  يٌّ فِضِّ

اْلَْكَثِر َوْفَرًة َعلى 
اْلُكَرِة اْلَْرِضيَِّة 

َيْدُخُل في ِصناَعِة 
بابيِك َواْلَمطابِِخ الشَّ

Al

اْلََلِمنْيوم

ُعنُْصٌر َلْوُنُه َرماِديٌّ 
الِمٌع، ُيْسَتْخَدُم في 

لِْكترونِّياِت. ِصناَعِة اْلِ
Si

الّسيليكون ُعنُْصٌر ساِئٌل 
 ، َلْوُنُه ُبنِّيٌّ ُمْحَمرٌّ
باُتُه  ُتْسَتْخَدُم ُمَركَّ

في اْلُمبيداِت 
ِة. اْلَحَشِريَّ

Br

اْلُبروم

ُعنُْصٌر سائٌل َلْوُنُه 
ا  ، سامٌّ ِجدًّ يٌّ فِضِّ

َوَكثاَفُتُه عالَِيٌة، َيْدُخُل 
في ِصناَعِة الثِّرموميَتر 
لِقياِس َدَرَجِة اْلَحراَرِة.

Hg

ْئَبق الزِّ ُعنُْصٌر ُصْلٌب َلْوُنُه 
َبنَْفَسِجيٌّ ماِئٌل 

واِد، َوُيْسَتْخَدُم  لِلسَّ
ًرا  َمْحلوُلُه ُمَطهِّ

لِْلُجروِح.

I

اْليود

َمَع َمَعاْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم ِةاْلُعلوُم حَّ الصِّ
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 ، يِّ اْلَجوِّ اْلِغالِف  ِة في  اْلغاِزيَّ اْلحاَلِة  َواْلُْكُسجين في  اْلَهْيدروجين  ُعنُْصَريِّ  ِمْن  يوَجُد ُكلٌّ 
ُب )H2O( الَّذي ُيْسّمى اْلماَء، َوَيْخَتِلُف  َتيِّ َهْيدروجين َينُْتُج ُمَركَّ ِة ُأْكُسجين َمَع َذرَّ َوِعنَْد اتِّحاِد َذرَّ

. اْلماُء َعْن ُكلٍّ ِمنُْهما؛ َفُهَو ساِئٌل ُمِهمٌّ ِلَْجساِم اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، َوَتذوُب فيِه اْلَكثيُر ِمَن اْلَموادِّ

ُه ُصْلٌب، َوَينَْفِجُر ِعنَْد َوْضِعِه في اْلماِء، َأّما ُعنُْصُر اْلُكلور َفُهَو غاٌز  َيْمتاُز ُعنُْصُر الّصوْديوم بَِأنَّ
الَّذي   )NaCl( ُب ُكلوريد الّصوْديوم  ُمَركَّ َينُْتُج  ِة ُكلور  َذرَّ َمَع  ِة صوْديوم  َذرَّ اْرتِباِط  َوِعنَْد   . سامٌّ

ِة اْلِجْسِم. ُيَسّمى ِمْلَح الطَّعاِم، َوُهَو َضروِريٌّ لِِصحَّ

َتي َهْيدروجين ِة ُأْكُسجين َمَع َذرَّ َينُْتُج اْلماُء ِمْن اتِّحاِد َذرَّ

ُكلور صوْديومُكلوريد الّصوْديوم 

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
باِت،  اْلَُركَّ ِمَن  اْلَوادِّ  ِمَن  اْلَكثُي  ُن  َتَتَكوَّ
َعِن  َخصاِئِصها  يف  باُت  اْلَُركَّ َتِلُف  َوَتْ

َنِة ِمنْها. اْلَعناِصِ اْلَُكوَّ

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
.)Compound( ٌب    ُمَركَّ

.)Mixture( َمْلوٌط   

2 ْرُس ُةالدَّ باُت اْلكيمياِئيَّ اْلُمَركَّ

َعْن  ِب  اْلُمَركَّ َخصائُِص  َتْخَتلُِف  َكْيَف 
َخصائِِص َعناِصِرِه؟

َعُة َحْوَلنا ِمَن اْلَعناِصِر  ُن اْلَموادُّ اْلُمَتنَوِّ ال َتَتَكوَّ
َفَقْط، َبْل َقْد َتْرَتبُِط َذّراُت َبْعِض اْلَعناِصِر اْلَمْخَتِلَفِة 
ُتَسّمى  َوَينُْتُج َعْن ذلَِك َموادُّ َجديَدٌة  َبْعِضها،  َمَع 

باِت اْلكيمياِئيََّة.    اْلُمَركَّ

َنِقيٌَّة،  ٌة  مادَّ ُهَو   )Compound( ُب  اْلُمَركَّ
بِنَِسٍب  َمًعا  َأْكَثَر  َأْو  ُعنُْصَرْيِن  اْرتِباِط  ِمْن  ُن  َوَيَتَكوَّ
ُن  تي َيَتَكوَّ َدٍة ِمْن َذّراِت اْلَعناِصِر، َواْلَعَمِليَُّة الَّ ُمَحدَّ
ُب َنتيَجَة اْرتِباِط َذّراِت اْلَعناِصِر ُتَسّمى  فيها اْلُمَركَّ

. التَّفاُعَل اْلكيمياِئيَّ

ُب ِمْن اْرتِباِط َذّراِت اْلَعناِصِر ُن اْلُمَركَّ َيَتَكوَّ

7677



َنِة َلها في َحياتِنا: باِت َواْلَعناِصِر اْلُمَكوِّ َبْعُض اْلُمَركَّ

َخصائُِصُه َنُة َلُه اْلَعناِصُر اْلُمَكوِّ ُب اْلُمَركَّ

ُة ُصْلَبٌة َبْيضاُء، ذاُت َطْعٍم ُحْلٍو،  مادَّ
َنِة َلها. َتْخَتِلُف َعِن اْلَعناِصِر اْلُمَكوِّ

اْلَكْربون َواْلَهْيدروجين 
َواْلُْكُسجين.

   C6H12O6    ُر كَّ السُّ

ٌة ُبنِّيٌَّة، َتْخَتِلُف َعِن  ُة ُصْلَبٌة َهشَّ مادَّ
ْلِب اْلقاسي َوَعْن غاِز  اْلَحديِد الصُّ

اْلُْكُسجين.

اْلَحديُد َواْلُْكُسجين.
َدُأ(   )الصَّ اْلَحديِد  ُأْكسيد 

Fe2O3

ْوِن َوالّراِئَحِة، َينُْتُج  غاٌز َعديُم اللَّ
ْلِب  َعْن َحْرِق ُعنُْصِر اْلَكْربون الصُّ

اْلَْسَوِدِ.
َكْربون َوُأْكُسجين

CO2ثاني ُأْكسيد اْلَكْربون

ٌة ُصْلَبٌة، َتْدُخُل في ِصناَعِة  مادَّ
جاِج والّسيراميِك.  الزُّ

الّسيليكون َواْلُْكُسجين

SiO2 الّسيليكا

ٌة ُصْلَبٌة َبْيضاُء ناِعَمٌة، ُتْسَتْخَدُم  مادَّ
ناِت. في َخْبِز اْلَكْعِك َواْلُمَعجَّ

الّصوْديوم َواْلَكْربون َواْلَهْيدروجين 
َواْلُْكُسجين

َبْيَكْربونات الّصوْديوم 
NaHCO3

الّصوْديوم  نِْترات  آَخُر:  ِمثاٌل 
َبْيضاُء،  ُصْلَبٌة  ٌة  مادَّ  )NaNO3(

الثِّقاِب  َأْعواِد  ِصناَعِة  في  ُتْسَتْخَدُم 
ُن  َتَتَكوَّ تي  الَّ ِة،  النّاِريَّ َواْلَْلعاِب 
َمَع  الّصوْديوم  ِمَن  ٍة  َذرَّ اتِّحاِد  ِمْن 
َذّراٍت  َوَثالِث  النَّْيتروجين  ِمَن  ٍة  َذرَّ
في  َوَتْخَتِلُف  اْلُْكُسجين.  ِمَن 
ِمْن  ُكلٍّ  َخصاِئِص  َعْن  َخصاِئِصها 

هِذِه اْلَعناِصِر.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َشريُط َمْغنيْسيوم، َوَرُق َصنَْفَرٍة، َطَبُق 
بِْتري، َمْوِقُد بِنِْسن.

 

ُب اْلُعْنُصُر َواْلُمَركَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
.)10cm( َأْقَطُع َشريًطا ِمَن اْلَمْغنيْسيوم طوُلُه  1

َأْسَتْخِدُم َوَرَق َصنَْفَرٍة لَِتنْظيِف َشريِط اْلَمْغنيْسيوم.  2
ُل َمالَحظاتَِي. ريِط، َوُأَسجِّ ُألِحُظ َلْوَن الشَّ  3

ريَط في اْلَهواِء َفْوَق َطَبِق بِْتري؛ بِاْستِْخداِم َمْوِقِد  ُأْشِعُل الشَّ  4
بِنِْسن.

َة النّاتَِجَة. ماذا ُأالِحُظ؟  ُص اْلمادَّ َأَتَفحَّ  5
ريِط. َة النّاتَِجَة َعْن إِْشعاِل الشَّ َأِصُف اْلمادَّ  6

ِة النّاتَِجِة. ُأقاِرُن َبْيَن َشريِط اْلَمْغنيْسيوم َواْلمادَّ  7
ٌب َأْم ُعنُْصٌر؟ ُة النّاتَِجُة ُمَركَّ َأَتنَبَُّأ: َهِل اْلمادَّ  8

َخواصِّ  َمَع  النّاتَِجِة،  ِة  اْلمادَّ َخواصُّ  َتَتشاَبُه  َهْل  َأْسَتنْتُِج:   9
اْلَموادِّ اْلُمَتفاِعَلِة؟ 

ُق:  َكْيَف َيْخَتِلُف ِمْلُح الطَّعاِم َعْن ُعنُْصِر الّصوْديوم؟ َأَتَحقَّ  
نَِترات الّصوْديوم
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب:  2

ُن ِمْن اْرتِباِط ُعنُْصَرْيِن َأْو َأْكَثَر.  ٌة َتَتَكوَّ  ).................(: مادَّ

ٍب َأْو َمْخلوٍط: 3  ُأَصنُِّف اْلَموادَّ اْلتَِيَة إِلى ُمَركَّ

     أ. اْلَهواُء.           ب. اْلماُء.           ج. َسَلَطُة اْلَفواِكِه.      د. ثاني ُأْكسيد اْلَكْربون.

ُح إِجاَبتَِي. ٌة َنِقيٌَّة؟ ُأَوضِّ 4  التَّْفكيُر النّاِقُد: َهِل اْلَمْخلوُط مادَّ

حيَحَة في ما َيْأتي:  جاَبَة الصَّ 5 َأْختاُر اْلِ

ُب في ما َيْأتي، ُهَو:    اْلُمَركَّ

راُت             د. ماُء اْلَبْحِر         أ. َعصيُر اْلُبْرُتقاِل         ب. ِمْلُح الطَّعاِم       ج. اْلُمَكسَّ

َتي ُأْكُسجين، ُهَو: ُب الَّذي َيْحَتوي َعلى َذرَّ   اْلُمَركَّ

     .)NaCl( ب. ِمْلُح الطَّعاِم    .)CO2( أ. ثاني ُأْكسيد اْلَكْربون        

.)Fe2O3( َدُأ          ج. اْلماُء )H2O(.                             د.  الصَّ

ِب الَّذي  ْنَتْرنِت َعِن اْلُمَركَّ َأْبَحُث في اْلِ
َتدويِر  يَِّة  َوَأَهمِّ اْلََلِمنيوم،  ِمنُْه  ُيْسَتْخَلُص 

اْلََلِمنيوم في َتْرشيِد اْستِْهالِك الّطاَقِة.

ٍة لِْلِجْسِم.  َأْبَحُث َعْن َأْمالٍح َمْعِدنِيٍَّة ُمِهمَّ
َوَأْكُتُب َأْسماَء الَعناِصِر الّداِخَلِة في َتْركيبِها. 
َنُة  اْلُمَكوِّ اْلَعناِصُر  لِْلِجْسِم.َوما  يََّتها   وَأَهمِّ

باِت. لِهِذِه اْلُمَركَّ

اْلكاْلسيوم  َكْربوناِت  ِب  لُِمَركَّ َنِة  اْلُمَكوِّ اْلَعناِصِر  َأْسماَء  َأْسَتنْتُِج  ئيَسُة:  الرَّ اْلِفْكَرُة   1

)CaCO3(، َوَعَدَد َذّراِت ُكلِّ ُعنُْصٍر. 

اْلَمخاليُط
صوَرِة  في  َحْوَلنا  تي  الَّ اْلَموادُّ  َتكوُن  َقْد 
ِمْن  َمزيٌج   )Mixture( َواْلَمْخلوُط  َمخاليَط. 
َتْيِن َأْو َأْكَثَر، ِمْن دوِن ُحدوِث َتفاُعٍل كيمياِئيٍّ  مادَّ
اْلَمْخلوِط  في  ٍة  مادَّ ُكلُّ  َوَتْحَتِفُظ  َبْينَها،  ما  في 
َنِة  اْلُمَكوَّ راِت  اْلُمَكسَّ ذلَِك  َوُيْشبُِه  بَِخصاِئِصها. 
ِمْن كاجو َوُفْسُتٍق َوَلْوٍز، َفِعنَْدما ُتْخَلُط َمًعا َتْبقى 

ْوِن َوالطَّْعِم َنْفِسِه.  ْكِل َواللَّ ُكلٌّ ِمنْها في الشَّ

اْلَعديِد  ِمَن  ُن  َيَتَكوَّ َمْخلوٌط  يُّ  اْلَجوِّ اْلَهواُء 
َخصاِئُصُه.  ِمنْها  َولُِكلٍّ  باِت،  َواْلُمَركَّ اْلَعناِصِر  ِمَن 
ِب  ُمَركَّ ِمْن  ُن  َيَتَكوَّ َمْخلوٌط  َواْلِمْلَح  اْلماَء  َأنَّ  َكما 
الطَّعاِم(،  )ِمْلِح  الّصوْديوم  ُكلوريد  ِب  َوُمَركَّ اْلماِء 

ْرنا اْلماَء. َوُيْمِكنُنا َفْصُل اْلِمْلِح َعِن اْلماِء إِذا َبخَّ

َمْخلوًطا،  هذا  ُيَسّمى  اْلَحديِد؛  ُبراَدِة  ِمْن  يٍَّة  َكمِّ إِلى  اْلِكْبريِت  ُعنُْصِر  ِمْن  يٍَّة  َكمِّ إِضاَفِة  ِعنَْد 
َمَع  اْلَحديِد  ِمَن  ٌة  َذرَّ َتْرَتبُِط  ِعنَْدما  َولِكْن،  اْلِمغناطيِس.  بِاْستِْخداِم  اْلَحديِد  ُبراَدِة  َفْصُل  َوُيْمِكنُنا 
ُب َكْبريتيد اْلَحديِد، الَّذي َيْخَتِلُف في َلْونِِه َعْن ُكلٍّ ِمَن اْلِكْبريِت  ُن ُمَركَّ َيَتَكوَّ ٍة ِمَن اْلِكْبريِت  َذرَّ

َواْلَحديِد َوال َينَْجِذُب إِلى اْلِمْغناطيِس.

َمْخلوُط اْلُمَكّسراِت

َمْخلوُط اْلماِء َواْلِمْلِح

ُب َكْبريتيد اْلَحديِد ُمَركَّ

َفْصُل ُبراَدِة اْلَحديِد َعْن ُعنُْصِر 
اْلِكْبريِت بِاْستِْخداِم اْلِمغناطيِس

َمَع َمَعاْلبيئَِةاْلُعلوُم ِةاْلُعلوُم حَّ الصِّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

1 اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلُمْصَطَلَح في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:
 . َتْيِن َأْو َأْكَثَر ِمْن دوِن ُحدوِث َتفاُعٍل كيمياِئيٍّ   )...............(: َمزيٌج ِمْن مادَّ

ِة.    )...............(: ُتَمثُِّل اْلَوْحَدَة اْلَساِسيََّة لِلمادَّ
ِل َأِو َحْرَفْيِن َمًعا، ِمْن اْسِم اْلُعنُْصِر الَّذي    )...............(: اْختِصاُر اْلَحْرِف الَوَّ

ُيَمثُِّلُه. 
2 ُأَصنُِّف اْلَموادَّ اْلتَِيَة َحْسَب اْلَجْدَوِل: َشراُب اْلَقْهَوِة، اْلُْكُسجين، ُكلوريد الّصوْديوم، 

َدُأ. ْمُل َواْلماُء مًعا،  الصَّ ُة، اْلماء، الرَّ اْلَعصير، اْلِفضَّ

ٍب َأْو َمْخلوٍط: 3 ُأَصنُِّف اْلَْشكاَل اْلتَِيَة إِلى ُعنُْصٍر َأْو ُمَركَّ

حيَحَة: 4 َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

* إٍْحدى اْلَموادِّ اْلتَِيِة ُتَعدُّ ُعنُْصًرا: 
      أ. اْلُْكُسجين َواْلَهْيدروجين َواْلماُء.             ب. اْلُْكُسجين َواْلَهْيدروجين َفَقْط.  

     ج. اْلُْكُسجين َفْقط.                                          د. اْلماُء َفَقْط. 

َمْخلوٌطُعنُْصٌرُمَركٌَّب

ُع َواْلِْثراُء التََّوسُّ

راَعِة، في َتْزويِد التُّْرَبِة بُِعنُْصٍر َأْو َأْكَثَر ِمَن اْلَعناِصِر اْلَساِسيَِّة  ُيفيُد ِعْلُم اْلكيمياِء في ِقطاِع الزِّ
لِنُُموِّ النَّباِت، ِمْثِل النَّْيتروجين َواْلفوْسفور َواْلبوتاْسيوم َعْن َطريِق اْلَْسِمَدِة اْلُمَصنََّعِة. َفَمَثاًل، 
ِعنَْدما َتْظَهُر َعلى النَّْبَتِة َأْعراٌض َتُدلُّ َعلى َنْقِص اْلبوتاْسيوم الَّذي َيزيُد ِمْن ُقْدَرِة اْلَجْذِر َعلى 
اْمتِصاِص اْلماِء َواْلَعناِصِر اْلِغذاِئيَِّة ِمَن التُّْرَبِة؛ َيِجُب اْختِياُر َسماٍد َيُسدُّ َنْقَص اْلبوتاْسيوم في 
ُر َسْلًبا في ُنُموِّ النَّباِت َوَجْوَدِة الثِّماِر، َوَلُه َأْيًضا  ماِد ُيَؤثِّ التُّْرَبِة، ِعْلًما بَِأنَّ ااِلْستِْخداَم الزاِئَد لِلسَّ

آثاٌر َسْلبِيٌَّة في التُّْرَبِة َواْلبيَئِة.

َأْبَدُأ  َمْدَرَستَِي،  َأْو  َمنِْزلَِي  َحديَقِة  في  اْلَمْزروعاِت  لَِتْحسيِن  َمْشروٍع  لَِعْمِل  ُأَخطُِّط 
عيِف  تي َتْظَهُر َعلى النَّباِت الضَّ فاِت الَّ اْلَمْشروَع بَِفْحِص اْلَمزروعاِت، ُثمَّ َأْرُبُط َبْيَن الصِّ
َعلى  َتْظَهُر  تي  الَّ اْلَْعراِض  َعِن  َبْحٍث  بِإِْجراِء  َوذلَِك  إَِلْيها؛  َيْحتاُج  تي  الَّ اْلَعناِصِر  َوَنْوِع 
، َأْبَحُث في  النَّباتاِت ِعنَْد َنْقِص َأيٍّ ِمَن اْلعناِصِر، ُثمَّ بِالتَّعاُوِن َمَع َأَحِد والِّديَّ َأْو ُمَعلِِّميَّ
ما  في  ُزَمالِئَي  َوُأشاِرُك  َدٍة،  ُمَحدَّ َعناِصَر  لَِتْوفيِر  النَّباُت  إَِلْيها  َيْحتاُج  تي  الَّ اْلَْسِمَدِة  َنْوِع 

ْلُت إَِلْيِه. َتَوصَّ

راَعِة باُت َواْلَعناصُر الكيميائِيَُّة في الزِّ اْلُمَركَّ

دجبأَنْقُص َمْغنيْسيومَنْقُص نِْتروجينَنْقُص بوتاْسيومَنْقُص ُفْسفورَنباٌت َسليٌم
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ْوُت ْوُء َوالصَّ الضَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

5اْلَوْحَدُة

ْوُت ِمْن َأْشكاِل الّطاَقِة، َوَلُهما َخصائُِص ُتَميُِّز ُكلٍّ ِمنُْهما. ْوُء َوالصَّ الضَّ

قاَل َتعالى: 
ْعِد: اْلَيُة 13(. )سوَرُة الرَّ

  َمْسحوٌق َيْحَتوي َعلى ُحَبْيباٍت َبْيضاَء َوُأْخرى َسْوداَء، َقْد َيكوُن:
ًبا َأْو َمْخلوًطا. ًبا.                     ب. َمْخلوًطا.            ج. ُعنُْصًرا.               د. ُمَركَّ     أ. ُمَركَّ

َنِة؟ ِة اْلُمَتَكوِّ   إِذا َتفاَعَل غاُز اْلكلوِر َمَع الّصوْديوِم، ما َنْوُع اْلمادَّ
ٌب.             ج. َسبيَكٌة.                 د. َمْحلوٌل.  أ. َمْخلوٌط.                ب. ُمَركَّ

5  ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل:
َرْمُز اْلُعنُْصِراْسُم اْلُعنُْصِرَرْمُز اْلُعنُْصِراْسُم اْلُعنُْصِر

Hَكْربون
ِكْبريتَأَلِمنْيوم

Naَحديد
ُكلوربوتاْسيوم

OCa

ِب اْلماِء.   َتْقويُم اْلَداِء: َأْعَمُل َنموَذًجا لُِمَركَّ
1 ُأْحِضُر َمْعجوًنا بَِلْوَنْيِن َأْزَرَق َوَأْبَيَض، َوَأْعواَد َتنْظيِف اْلَْسناِن.

َة اْلُْكُسجين. ْوِن اْلَْبَيِض؛ لُِيَمثَِّل َذرَّ 2 َأْعَمُل ُكَرًة ِمَن اْلَمْعجوِن ذي اللَّ

َتي َهْيدروجين. ْوِن اْلَْزَرِق؛ لُِيَمثَِّل َذرَّ 3 َأْعَمُل ُكَرَتْيِن َأْصَغَر َحْجًما ِمَن اْلَمْعجوِن ذي اللَّ

4 َأْرُبُط اْلُكراِت الثَّالَث؛ بِاْستِْخداِم اْلَْعواِد.

ُح إجاَبتَِي. ًبا؟ ُأَوضِّ ْمُتُه ُيَمثُِّل َمْخلوًطا َأْم ُمَركَّ 5 َأْسَتنْتُِج: َهِل النَّموَذُج الَّذي َصمَّ

حيَحِة في ما َيْأتي: حيَحِة، َوإِشاَرَة )x( َأماَم اْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ( َأماَم اْلِعباَرِة الصَّ 6 َأَضُع إِشاَرَة )

ْلَبِة َفَقْط. )     ( َتْيِن َأْو َأْكَثَر ِمَن اْلَموادِّ الصُّ ُيْمِكنُني َعَمُل اْلَمْخلوِط  ِمْن مادَّ  .1
ناِت اْلَمْخلوِط  داِئًما. )     ( ُيْمِكنُني ُمشاَهَدُة ُمَكوِّ  .2

ْمِل َعْن ُبراَدِة اْلَحديِد بِاْستِْخداِم اْلِمْغناطيِس. )     (  ُيْمِكنُني َفْصُل الرَّ  .3
َذّراُت اْلُعنُْصِر اْلواِحِد ُمَتشابَِهٌة، َوَتْخَتِلُف َعْن َذّراِت اْلَعناِصِر اْلُْخرى. )     (  .4

َتْرَتبُِط َذّراُت اْلُعنُْصِر َمَع َذّراِت ُعنُْصٍر واِحٍد َأْو َأْكَثَر؛ َعْن َطريِق التَّفاُعِل اْلكيمياِئيِّ لَِتْكويِن   .5
َمْخلوٍط.)     (
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
أََضُع اْلَقَلَم في اْلَكأِْس، ُثمَّ أَْنُظُر إِلى اْلَكأِْس   1

ِمْن أَْعلى َوِمَن اْلَجنِْب.

اْلَقَلُم ِعنَْد النََّظِر إِلى  َيْظَهُر  ُألِحُظ َكْيَف   2

اْلَكأِْس ِمْن أَْعلى َوِمَن اْلَجنِْب.

ُأقاِرُن َبْيَن ما شاَهْدُتُه ِعنَْد النََّظِر إِلى اْلَكأِْس   3

ِمْن أَْعلى َوِمَن اْلَجنِْب.

�ْكِل ف�ي  �ُر ُظه�وَر اْلَقَل�ِم بِه�ذا الشَّ ُأَفسِّ  4

اْلحاَلَتْيِن.

ْلُت  َأَتواَصُل: أُشاِرُك ُزَمالِئَي في ما َتَوصَّ  5

إَِلْيهِ. 

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ْوِء اْنِكساُر الضَّ

َكْأُس ماٍء َشّفاَفٌة، َقَلُم َرصاٍص، ماٌء. 

ُع َأَدواُت اْلِقياِس  َمه�اَرُة اْلِقي�اِس: َيْس�َتْخِدُم اْلُعَلم�اُء اْلِقي�اَس ِعنَْد َجْم�ِع اْلَبيان�اِت، َوَتَتنَ�وَّ
تي ُيراُد ِقياُسها. يَِّة الَّ اْلُمْسَتْخَدَمُة َوْفَق اْلَكمِّ

ْوُء َوَخصائُِصُه ُل  : الضَّ ْرُس اْلَوَّ الدَّ

ْوُت َوَخصائُِصُه ْرُس الّثاني : الصَّ الدَّ

قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

ْوُء أَِم  أَيُُّهما أَْسَرُع اْنتِقاًل في اْلَهواِء، الضَّ
ْوُت؟ الصَّ
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اْلَموادُّ َواْلََدواُت: ُمَتوازي ُمْسَتطيالٍت ُزجاِجيٌّ َأْو 
بالستيِكيٌّ َشّفاٌف، َضْوُء َلْيَزر، َوَرَقٌة َبْيضاُء، ِمْسَطَرٌة، ِمنَْقَلٌة.

جاِج ْوِء داِخَل الزُّ اْنِكساُر الضَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ُد  َوُأَحدِّ اْلَبْيضاِء،  اْلَوَرَقِة  َعلى  اْلُمْسَتطيالِت  ُمَتوازي  َأَضُع   1

ُمحيَطُه بِاْلَقَلِم.
بَِشْكٍل  اْلُمْسَتطيالِت  ُمَتوازي  إِلى  ْوَء  الضَّ ُه  ُأَوجِّ ُب:  أَُجرِّ  2

ْوِء. ماِئٍل، َوُألِحُظ ماذا َيْحُدُث لَِمساِر الضَّ
 ، َعموِديٍّ بَِشْكٍل  اْلُمْسَتطيالِت  ُمَتوازي  إِلى  ْوَء  الضَّ ُه  ُأَوجِّ  3

ْوِء. َوُألِحُظ ماذا َيْحُدُث لَِمساِر الضَّ
ُن: ماذا شاَهْدُت في اْلحاَلَتْيِن؟ ُأَدوِّ  4

ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ ُر النَّتاِئَج الَّ ُأَفسِّ  5
َأَتواَصُل َمَع ُزَمالِئَي لَِتْفسيِر النَّتاِئِج.  6

ْوِء؟    ُق:  ما ُشروُط ُحدوِث اْنِكساِر الضَّ َأَتَحقَّ  

َتْعِكُس  ِعنَْدما  اْلَْجساَم  َنرى 
َيكوُن  َنراُه  َوما  َأْعُينِنا،  إِلى  ْوَء  الضَّ
إِلى  َيْدُخُل  الَّذي  عاِع  الشُّ اْمتِداَد 
اْلُمنَْعِكُس  ْوِئيُّ  الضَّ عاُع  َفالشُّ اْلَعْيِن، 
َمَكِة َينَْحِرُف ِعنَْد ُعبوِرِه ِمَن  َعِن السَّ
اتِّجاُهُه  َيَتَغيَُّر  َأْي  اْلَهواِء،  إِلى  اْلماِء 
َنرى  لِذا،  اْلَعْيِن؛  َعلى  َيْسُقُط  ُثمَّ 
 . اْلَحقيِقيِّ َمْوِقِعها  َغْيِر  في  َمَكَة  السَّ
َتنَْكِسُر  ْوِئيََّة  الضَّ َة  اْلِشعَّ َأنَّ  الِحْظ 
َشّفاٍف  َوَسٍط  إِلى  َعَبَرْت  إِذا  َفَقْط 

آَخَر بِزاِوَيٍة.

ُه ُيَغيُِّر اتِّجاَه َمساِرِه. جاِج بِزاِويٍٓة َينَْكِسُر؛ َأْي َأنَّ ْوِء ِمَن اْلَهواِء إِلى الزُّ ِعنَْد اْنتِقاِل الضَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َشّفاَفْيِ  َوَسَطْيِ  َبْيَ  ْوِء  الضَّ اْنتِقاِل  ِعنَْد 

ُه َينَْحِرُف َعْن َمساِرِه. ؛ َفإِنَّ ُمَْتِلَفْيِ

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
ْوِء  اْنِكساُر الضَّ  

.)Refraction of Light(     
.)Convex Lens( َبٌة   َعَدَسٌة ُمَدَّ

.)Concave Lens( َرٌة   َعَدَسٌة ُمَقعَّ
.)Real Focus( اْلُبْؤَرُة اْلَقيِقيَُّة  

1 ْرُس ْوُء َوَخصاِئُصُهالدَّ الضَّ

ْوِء َعْبَر اْلَموادِّ  اْنتِقاُل الضَّ
ْوُء بُِس�ْرَعٍة َأْكَبَر ف�ي اْلَفراِغ َأِو  َينَْتِق�ُل الضَّ
اْلَهواِء، ِمْن ُسْرَعِة اْنتِقالِِه في َأيِّ َوَسٍط َشّفاٍف 
جاِج َأِو اْلماِء؛ لِذا، ِعنَْدما َينَْتِقُل  آَخ�َر ِمْثِل الزُّ
ْوُء ِمْن َوَسٍط َشّفاٍف إِلى آَخَر َفإِنَّ ُسْرَعَتُه  الضَّ
�عاُع  َتَتَغيَّ�ُر. َوف�ي َأْثناِء اْنتِقالِِه، إِذا َس�َقَط الشُّ
ْوِئيُّ َعلى اْلَوَس�ِط اْلَجدي�ِد بِزاِوَيٍة؛ َيَتَغيَُّر  الضَّ
ْوِء اْنِكساَر  َمساُرُه. ُيَسّمى التََّغيُُّر في َمساِر الضَّ

 .)Refraction of Light(  ْوِء الضَّ

َمْوِقِعها  َغْيِر  في  َمَكِة  السَّ ُرْؤَيَة  ُر  ُيَفسِّ َوهذا 
؛ ِعنَْد النَّْظِر إَِلْيها في اْلبِْرَكِة َأْو في َحْوِض  اْلَحقيِقيِّ

َمِك. السَّ

َمَكُة لِلنّاظِِر إَِلْيها، َأْقَرَب ِمّما ِهَي َعَلْيِه ِعنَْد النََّظِر إَِلْيها ِمْن جانِِب اْلَحْوِض. َتْبدو السَّ
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َبِة ِصفاُت اْلَْخيَِلِة في اْلَعَدَسِة اْلُمَحدَّ
ِخالِل  ِمْن  َبعيٍد  ِجْسٍم  إِلى  َننُْظُر  ِعنَْدما 
َبَة  اْلُمَحدَّ اْلَعَدَسَة  َفإِنَّ  َبِة؛  اْلُمَحدَّ اْلَعَدَسِة 
اْلَخياُل  َوُيَعدُّ  َمْقلوًبا َحقيِقيًّا،  َلُه َخيااًل  ُن  ُتَكوِّ
َوَقْد  َأْو شاَشٍة.  َرَأْيناُه َعلى حاِجٍز  إِْن  َحقيِقيًّا 
لِْلِجْسِم،  ُمساِوًيا  َأْو  ًرا  ُمَصغَّ َأْو  ُمَكبًَّرا  َيكوُن 

َوْفًقا لُِبْعِد اْلِجْسِم َعِن اْلَعَدَسِة. 

ِمَن  ا  ِجدًّ َقريًبا  اْلِجْسُم  َيكوُن  ِعنَْدما 
لِْلِجْسِم  َخياٌل  ُن  َيَتَكوَّ َبِة؛  اْلُمَحدَّ اْلَعَدَسِة 
ُمْعَتِدٌل َوَوْهِميٌّ َوُمَكبٌَّر. َواْلَخياُل اْلَوْهِميٌّ ال 
ُيْمِكنُنا َتْجميُعُه َعلى حاِجٍز َأْو شاَشٍة،  ُتَسّمى 

َبُة اْلَعَدَسَة اْلُمَكبَِّرَة. اْلَعَدَسُة اْلُمَحدَّ

ُر في  اْلَخياُل اْلَمْقلوُب اْلُمَصغَّ
َبِة. اْلَعَدَسِة اْلُمَحدَّ

ُن َخيااًل ُمْعَتِداًل َوْهِميًّا ُمَكبًَّرا. َبُة ُتَكوِّ اْلَعَدَسُة اْلُمَحدَّ

َبٌة، َشْمَعٌة، ِقْطَعُة  اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َعَدَسٌة ُمَحدَّ
َكْرتوٍن َبْيضاُء، ِمْسَطَرٌة.

َبِة ِصفاُت اْلَخياِل في اْلَعَدَسِة اْلُمَحدَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َبِة  اْلُمَحدَّ اْلَعَدَسِة  َأماَم  ْمَعَة  الشَّ َأَضُع  ُب:  ُأَجرِّ  1

َعلى ُبْعٍد ُمَعيٍَّن.
َأَضُع ِقْطَعَة اْلَكْرتوِن اْلَبْيضاَء في اْلِجَهِة اْلُمقابَِلِة.  2
ُك الّشاَشَة َنْحَو اْلَعَدَسِة َأْو َبعيًدا َعنْها؛ َكْي  ُأَحرِّ  3

ْمَعِة.  َأْحُصَل َعلى َأْفَضِل َخياٍل )صوَرٍة( لِلشَّ
ُن َعلى ِقْطَعِة اْلَكْرتوِن اْلَبْيضاِء. ماذا  َأْرُسُم ما َيَتَكوَّ  4

ُأشاِهُد؟
َأْسَتنْتُِج ِصفاِت اْلَخياِل.  5

فاِت. َأَتواَصُل: َأناِقُش ُزَمالِئَي في هِذِه الصِّ  6

ْوِء  َتْطبيقاُت اْنكِساِر الضَّ

اْلَعَدساُت
التَّْطبيق�اِت  )Lenses( ِم�َن  اْلَعَدس�اُت  ُتَع�دُّ 
ْوِء؛ َفاْلَعَدَس�ُة ِجْس�ٌم َشّفاٌف  ِة اِلْنِكس�اِر الضَّ اْلُمِهمَّ
تي ُنراِقُبها ِمْن ِخالِل اْلَعَدَسِة،  ُيَغيُِّر َأْبعاَد اْلَْجساِم الَّ
َفنَراه�ا َأْكَب�َر ِمّما ِه�َي َعَلْي�ِه َأْو َأْصَغَر َحْس�َب َنْوِع 
تي  اْلَعَدَس�ِة. َواْلَعَدَسُة اْلُمَكبَِّرُة ِمْن َأَهمِّ اْلََدواِت الَّ

َيْسَتْخِدُمها اْلُعَلماُء في ُمالَحَظِة اْلَْشياِء. 

َبُة اْلَعَدَسُة اْلُمَحدَّ
َبُة )Convex Lens( َسميَكٌة  اْلَعَدَس�ُة اْلُمَحدَّ
ى  ِم�َن اْلَوَس�ِط َوَأَق�لُّ ُس�ْمًكا ِم�ْن َأْطرافِه�ا. ُتَس�مَّ
ْوِئيََّة اْلُمَتواِزَيَة  َة الضَّ َعَة؛ ِلَنَّها َتْكِس�ُر اْلَِش�عَّ اْلُمَجمِّ
ُعها في ُنْقَطٍة ُتَس�ّمى اْلُبْؤَرَة  الّس�اِقَطَة َعَلْيها، َوُتَجمِّ

.)Real Focus( اْلَحقيِقيََّة لِْلَعَدَسِة

َأْنواٌع ِمَن اْلَعَدساِت. 

ٌة َبُة َعَدَسٌة المَّ  اْلَعَدَسُة اْلُمَحدَّ

َبِة َحقيِقيٌَّة  ُبْؤَرُة اْلَعَدَسِة اْلُمَحدَّ
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ْوِء؟ ُق:  ما اْلَمْقصوُد بَِتْحليِل الضَّ َأَتَحقَّ  

َقْوُس اْلَمَطِر
اْلَمَطِر  َتساُقِط  َبْعَد  اْلَمَطِر  َقْوُس  َيْظَهُر 
ناتَِجٌة  الّظاِهَرُة  َوهِذِه  ْمِس،  الشَّ َوُشروِق 
إِلى  اْلَْبَيِض  ْمِس  الشَّ َضْوِء  َتْحليِل  َعْن 
َعْبَر  ُمروِرِه  َنتيَجَة  َسْبَعٌة،  َعَدُدها  َأْلواٍن 
اْلماِء  َقَطراُت  ُر  ُتَكسِّ إِذ  اْلماِء،  َقَطراِت 

ْوِئيََّة ذاَت اْلَْلواِن اْلُمْخَتِلَفِة. َة الضَّ اْلَِشعَّ

ْوِء اْلَْبَيِض بَِطراِئَق  َوُيْمِكُن َتْحليُل الضَّ
. جاِجيِّ ُمْخَتِلَفٍة ِمْثِل اْستِْخداِم اْلَمنْشوِر الزَّ

بِاْستِْخداِم  اْلَْبَيُض  ْوُء  الضَّ َتْحليُل 
اْلَمنْشوِر.

َقْوُس اْلَمَطِر

، َمْصَدُر َضْوٍء َأْو  اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َمنْشوٌر ُزجاِجيٌّ
ْمِس، َوَرَقٌة َبْيضاُء. َضْوُء الشَّ

ْبَيِض ْوِء اْلَ َتْحليُل الضَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ْوِء إِلى اْلَوَرَقِة اْلَبْيضاِء.  ُه َمْصَدَر الضَّ ُب: ُأَوجَّ ُأَجرِّ  1

ُمواِجًها  َيكوُن  بَِحْيُث  جاِجيَّ  الزُّ اْلَمنْشوَر  َأَضُع   2
ْوِء؛ َكْي َيُمرَّ ِمْن ِخاللِِه.  لَِمْصَدِر الضَّ

اْلَوْجِه  ِمَن  ْوُء  الضَّ َيْخُرُج  بَِحْيُث  اْلَمنْشوَر  ُك  ُأَحرِّ  3
اْلَخِر.

اْلَوَرَقِة  َعلى  اْلَمنْشوِر  ِمَن  اْلخاِرَج  ْوَء  الضَّ ُألِحُظ   4
اْلَبْيضاِء.

ُل َمالَحظاتَِي. ُأَسجِّ  5
ْوِء اْلَْبَيِض؟ ُر: ما الَّذي َحَدَث لِلضَّ ُأَفسِّ  6

ْلُت إَِلْيِه َمَع ُزَمالِئَي. َأَتواَصُل بِما َتَوصَّ  7

َرُة اْلَعَدَسُة اْلُمَقعَّ
 )Concave Lens( َرُة اْلَعَدَسُة اْلُمَقعَّ
َرقيَقٌة ِمَن اْلَوَس�ِط َوَس�ميَكٌة ِمْن َأْطرافِها. 
َة  اْلَِش�عَّ ُق  ُتَف�رِّ ِلَنَّه�ا  َق�َة؛  اْلُمَفرِّ ُتَس�ّمى 

الّساِقَطَة َعَلْيها.

َرِة  ِصفاُت اْلَْخيَِلِة في اْلَعَدَسِة اْلُمَقعَّ
َرٌة. َرِة، بَِأنَّها ُمْعَتِدَلٌة َوَوْهِميَُّة َوُمَصغَّ َنُة في اْلَعَدَسِة اْلُمَقعَّ َتَتَميَُّز اْلَْخِيَلُة اْلُمَتَكوِّ

َرِة. َنرى َوْجَه الّطالِِب َأْصَغَر ِمَن اْلَحقيَقِة؛ بِاْستِْخداِم اْلَعَدَسِة اْلُمَقعَّ

َقٌة َرُة َعَدَسٌة ُمَفرِّ اْلَعَدَسُة اْلُمَقعَّ

َبِة؟ ْوِئيَِّة في اْلَعَدَسِة اْلُمَحدَّ ِة الضَّ ِع اْلَِشعَّ ُق:  ماذا ُتَسّمى ُنْقَطُة َتَجمُّ َأَتَحقَّ  

َرِة َوْهِميٌَّة  ُبْؤَرُة اْلَعَدَسِة اْلُمَقعَّ
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ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َحْسَب  ُمَْتِلَفٍة  عاٍت  بُِسْ ْوُت  الصَّ َينَْتِشُ 

اْلَوَسِط الَّذي َينَْتِقُل ِمْن ِخاللِِه.

اْلَفاهمُي َواْلُْصَطَلحاُت:
ْوِت   اْنِعكاُس الصَّ

.)Reflection of Sound(    
ْوِت   اْمتِصاُص الصَّ

.)Absorption of Sound(    
.)Echo( ْوِت  َصدى الصَّ

2 ْرُس ْوُت َوَخصاِئُصُهالدَّ الصَّ

ْوِت َعْبَر اْلَموادِّ  اْنتِقاُل الصَّ
ْوُت الَّذي َنْسَمُعُه َشْكاًل ِمْن َأْشكاِل  ُيَعدُّ الصَّ
َوَينَْتِقُل  اْلَْجساِم،  اْهتِزاِز  َنتيَجَة  َيْحُدُث  الّطاَقِة، 
ْوُت في اْلَفراِغ، َكما َينَْتِقُل عاَدًة إِلى اْلُُذَنْيِن  الصَّ
تي  الَّ اْلَهواِء  ُجَسْيماِت  َحَرَكِة  َنتيَجَة  اْلَهواِء،  َعْبَر 
َتنُْقُلُه، َوَتكوُن َحَرَكُة ُجَسْيماِت اْلَهواِء َعلى َشْكِل 

َتضاُغطاٍت َوَتَخْلُخالٍت.

َحَرَكُة ُجَسْيماِت اْلَهواِء 

ْوِت التَّضاُغطاُت اتِّجاُه اْنتِقاِل الصَّ

التََّخْلُخالُت

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َرُة،  اْلُمَقعَّ ْوِء،   اْلُمناِسَبِة: )اْنِكساَر الضَّ بِاْلَكِلَمِة  اْلَفراَغ  َواْلُمْصَطَلحاُت:َأْمَلُ  اْلَمفاهيُم   2
اْلُبْؤَرَة اْلَحقيِقيََّة(

ْوِئيَُّة ُتَسّمى ............. ُة الضَّ ُع فيها اْلَِشعَّ تي َتَتَجمَّ   النُّْقَطُة الَّ

ْوِئيََّة. َة الضَّ ُق اْلَِشعَّ َيِت اْلَعَدَسُة ............. بهذا االْسَم؛ ِلَنَّها ُتَفرِّ   ُسمِّ

آَخَر  َشّفاٍف  َوَسٍط  إِلى  َشّفاٍف  َوَسٍط  ِمْن  َينَْتِقُل  ِعنَْدما  َمساِرِه،  َعْن  ْوِء  الضَّ اْنِحراُف    
ُيَسّمى ..........

وَرِة َأْدناُه. ُر ُظهوَر اْلِمْلَعَقِة َكَأنَّها َمْكسوَرٌة َكما في الصُّ ُأَفسِّ  3

َحْيُث  ِمْن  َرِة  اْلُمَقعَّ َواْلَعَدَسِة  َبِة  اْلُمَحدَّ اْلَعَدَسِة  َبْيَن  ُأقاِرُن   4
ُنُه َوَنْوُع اْلُبْؤَرِة. ِصفاُت اْلَخياِل الَّذي ُتَكوِّ

قاِعَدُتها  َتكوُن  َشّفاَفًة  ماٍء  َكْأَس  َأْسَتْخِدُم  َنموَذًجا:  َأْعَمُل   5
َرًة، َوُأحاِوُل ُرْؤَيَة اْلِكتاَبِة ِمْن ِخالِل قاِعَدِة اْلَكْأِس ُأعيُد  ُمَقعَّ
َوُأناِقُش  ُمْسَتِوَيٌة،  قاِعَدُتها  ُأْخرى  َكْأٍس  بِاْستِْخداِم  التَّْجِرَبَة 

ُزَمالِئَي في اْلِفْرِق َبْيَن اْلحاَلَتْيِن.

اْلعالِِم  َدْوِر  َعْن  ْنَتْرنِت  اْلٍ في  َأْبَحُث 
اْلَحَسِن بِن اْلَهْيَثِم في ِعْلِم اْلَبَصِرّياِت.

اْستِْخداَم  فيها  ُأَبيُِّن  َمقاَلًة  َأْكُتُب 
اْلَعَدساِت في طِبِّ اْلُعيوِن.

ْوِء ِعنَْدما َينَْتِقُل َبْيَن َوَسَطْيِن َشّفاَفْيِن؟ ئيَسُة: ماذا َيْحُدُث لِلضَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

ْمُس؟  ْرِق؛ َففي َأيِّ اتِّجاٍه َتكوُن الشَّ 6 التَّْفكيُر النّاِقُد: إِذا شاَهَد َأْحَمُد َقْوَس اْلَمَطِر بِاتِّجاِه الشَّ
ُح إِجاَبتي.  ُأَوضِّ

َرِة َيكوُن: ُن بِاْستِْخداِم اْلَعَدَسِة اْلُمَقعَّ حيَحَة. اْلَخياُل اْلُمَتَكوِّ جاَبَة الصَّ 7  َأْختاُر اْلِ
ج�( َحقيِقيًّا.               د( َمْقلوًبا. ُمَكبًَّرا.          ب(َوْهِميًّا.              أ( 

َمَع َمَعالتّاريِخاْلُعلوُم الطِّبِّاْلُعلوُم
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ْعِد ظاِهَرُة اْلَبْرِق َوالرَّ

ْوِت  َخصائُِص الصَّ
ْوِت  ِة؛ َوَيْحُدُث َتَغيٌُّر في َخصاِئِص الصَّ ْلَبِة َوالّساِئَلِة َواْلَغاِزيَّ ْوُت َعْبَر اْلَموادِّ الصُّ َينَْتِقُل الصَّ
ْوُت ِعنَْد اْنتِقالِِه َعْبَر َبْعِض اْلَموادِّ إِلى  ُض الصَّ تي َينَْتِقُل بِها. َوَقْد َيَتَعرَّ ْرَعِة الَّ َنتيَجًة لِذلَِك، ِمْثُل السُّ

ُر ذلَِك؟ َتَغيُِّر َمساِرِه. َفَكْيَف ُنَفسِّ

ْوِت ُسْرَعُة الصَّ
ُمشاَهَدتِنا  َبْعَد  ْعِد  الرَّ َصْوَت  َنْسَمُع 
َأنَّ  َيْعني  ما  تاِء؛  الشِّ َأّياِم  في  اْلَبْرِق  َضْوَء 
ْوِء.  ْوِت َأَقلُّ بَِكثيٍر ِمْن ُسْرَعِة الضَّ ُسْرَعَة الصَّ
ْوِت ثابَِتٌة إِذا اْنَتَقَل في  لِكْن، َهْل ُسْرَعُة الصَّ

َأْوساٍط ُأْخرى َغْيِر اْلَهواِء؟

ْوِت  الصَّ ُسْرَعَة  اْلتي  اْلَجْدَوُل  ُيَبيُِّن 
ْوِت  في َأْوساٍط ُمْخَتِلَفٍة، َتكوُن ُسْرَعُة الصَّ
ْلَبِة َوَأَقلَّ  َأْكَبَر ِعنَْدما َينَْتِقُل َعْبَر اْلَموادِّ الصُّ
ِمنْها َعْبَر اْلَموادِّ الّساِئَلِة، َوَأَقلَّها َعْبَر اْلَموادِّ 

ِة. اْلغاِزيَّ

أَْقَرأُ اْلَجْدَوَل

ْوِت ِهَي   في َأيِّ َوَسٍط كاَنْت ُسْرَعُة اْنتِقاِل الصَّ
اْلَْكَبُر؟ 

فيها  ْوِت  الصَّ ُسْرَعِة  َوْفَق  اْلَْوساَط  ُأَرتُِّب   
ا. َتصاُعِديًّ

ْوِت )m/s(اْلَوَسُط ُسْرَعُة الصَّ
343اْلَهواُء

5950اْلَحديُد
1493اْلماُء

وائِِل ْوِت في السَّ اْنتِقاُل الصَّ
ْوَت النّاتَِج َعنُْهما، َوهذا  ْبُت َطْرَق ِمْلَعَقَتْيِن َمَع َبْعِضهما َتْحَت اْلماِء؛ َفإِنَّني َأْسَمُع الصَّ إِذا َجرَّ

واِئِل.  ْوُت بَِشْكٍل َجيٍِّد في السَّ ْوَت اْنَتَقَل في اْلماِء ُثمَّ إِلى ُأُذنَِي؛ لِذا، َينَْتِقُل الصَّ ُح َأنَّ الصَّ يَوضِّ

ْلَبِة ْوِت في اْلَموادِّ الصُّ اْنتِقاُل الصَّ
ُأُذَنيَّ َعلى َسْطِح طاِوَلٍة،  ِعنَْدما َأَضُع إِْحدى 
الطََّرِف  َعلى  بِاْلَقَلِم  النَّْقَر  َزميِلَي  إِلى  َأْطُلُب  ُثمَّ 
النَّْقِر،  َصْوَت  َأْسَمُع  َفإِنَّني  الّطاِوَلِة؛  ِمن  اْلَخِر 
ْوَت؛  ٌة ُصْلَبٌة َتنُْقُل الصَّ َوبِما َأنَّ َسْطَح الّطاِوَلِة مادَّ

ْوَت. ْلَبَة توِصُل الصَّ َفإِنَّ اْلَموادَّ الصُّ

اْنتِقاَل  َأِصُف  ُق:   َأَتَحقَّ  
ِة. ْوِت َعْبَر اْلمادَّ الصَّ

ْنساِن، َوُيْمِكُن َسماُع َنَبضاِت اْلَقْلِب بَِوساَطِة َسّماَعِة الطَّبيِب. ْوُت َعْبَر ِجْسِم اْلِ َينَْتِقُل الصَّ

تي َتعيُش في اْلماِء ُتْصِدُر َأْصواًتا َتنَْتِقُل َعْبَر اْلماِء؛ لَِتَتواَصَل َمَع َبْعِضها َبْعًضا. الفيُن الَّ الدَّ
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دى )Echo( بَِأنَّها َتْكراُر  ُتْعَرُف ظاِهَرُة الصَّ
ُد  ْوِت بَِسَبِب اْنِعكاِس�ِه، َفِعنَْدما َيْرتَّ َس�ماِع الصَّ
�ْوُت َوَينَْعِكُس عاِئ�ًدا إِلى َم�كاِن ُصدوِرِه  الصَّ
�دى  الصَّ َوَيْظَه�ُر  �ْوِت.  الصَّ َص�دى  َيْح�ُدُث 
واِضًح�ا ِعنْ�َد إِْص�داِر َصْوٍت ف�ي بِْئ�ٍر َأْو َبْيٍت 

الِسِل اْلَجَبِليَِّة. فاِرٍغ، َأْو في اْلَْوِدَيِة َبْيَن السَّ

ْوِت في اْكتِشاِف النَّْفِط في باطِِن اْلَْرِض، َوِقياِس ُعْمِق اْلبِحاِر  ُيْسَتفاُد ِمْن ظاِهَرِة َصدى الصَّ
عاِت  َتَجمُّ لَِتْعييِن  الّظاِهَرُة  ُتْسَتْخَدُم هِذِه  اْلَْسماِك  َصْيَد  َتْمَتِهُن  تي  الَّ َوِل  الدُّ َوفي  َواْلُمحيطاِت. 

ْمِك لَِيْسُهَل َصْيُدُه. السَّ

ْوِت اْنِعكاُس الصَّ
، َوهذا ُيَس�ّمى  ُه َيْرَتدُّ خ�اِم َفإِنَّ جاِج َوالرُّ ٍة ُصْلَبٍة َوقاِس�َيٍة َكالزُّ ْوُت بِم�ادَّ ِعنَْدم�ا َيْصَط�ِدُم الصَّ

.)Reflection of Sound( ْوِت اْنِعكاَس الصَّ

َيْسَتِدلُّ َعلى  َفاْلُخّفاُش  ُمْخَتِلَفٍة؛  َحيٍَّة  ًة في َحياِة كاِئناٍت  ُمِهمَّ ْوِت  اْنِعكاِس الصَّ ُتَعدُّ ظاِهَرُة 
َعنْها  َواْرتِداِدِه  اْلَفريَسِة  في  ْوِت  الصَّ هذا  اْصطِداِم  َوِعنَْد  َصْوٍت؛  إِْصداِر  َطريِق  َعْن  َفريَستِِه 

َيْصطاُدها. 

تي َتْعَمُل َعلى نِظاِم  ْنساُن َأْن ُيحاِكَي هِذِه اْلَغريَزَة الطَّبيِعيََّة بَِأْن َصنََع اْلَغّواَصَة، الَّ اْسَتطاَع اْلِ
إِْرساِل إِشاراٍت َصْوتِيٍَّة لاِلْستِْدالِل َعلى َطريِقها.

ْلفيِن؛  َوالدُّ اْلُخّفاِش  ِمَن  ُكلٌّ  َيَتواَصُل 
ْوتِيَِّة.  بِاْنِعكاِس اْلَمْوجاِت الصَّ

اْنِعكاِس  ظاِهَرَة  اْلَغّواصاُت  َتْسَتْخِدُم 
ْوِت في َتْحديِد َمساِرها. الصَّ

ْوُت َأْسَرَع ما ُيْمِكُن؟  ُق:  في َأيِّ اْلَْوساِط َيكوُن الصَّ َأَتَحقَّ  
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

اْستِْخداَم  فيها  ُأَبيُِّن  َمقاَلًة  َأْكُتُب 
. ْوِت في الطِّبِّ َصدى الصَّ

َتْمَتصُّ  َموادُّ  اْلبِناِء  في  ُتْسَتْخَدُم 
ْوَت َفُتساِعُد َعلى َعْزِل اْلمباني.  الصَّ
 ، اْلَموادِّ هِذِه  َأَهمِّ  َعْن  َأْبَحُث 
َوَأْسَتْقصي إِْن كاَنْت َصديَقًة لِْلبِيَئِة َأْم 

ال.

ْوِت فيِه َأْكَبَر، اْلماُء َأِم اْلَهواُء؟  ُهما َتكوُن ُسْرَعُة الصَّ ئيَسُة: َأيُّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: ُأْكِمُل اْلَفراَغ بِاْلُمْصَطَلِح اْلُمناِسِب:

  َيْحُدُث ............... ِعنَْد إِْحداِث َصْوٍت داِخَل بِْئٍر فاِرَغٍة.

ْوُت بِاْلِفلِّيِن.    َيْحُدُث ............... ِعنَْدما َيْصَطِدُم الصَّ

التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا َيْسَتْخِدُم الطَّبيُب َسّماَعًة لَِسماِع َدّقاِت اْلَقْلِب؟  3

تي َتْصُلُح لُِصنِْع َسّداداِت اْلُُذِن. 4  َأْسَتنْتُِج َبْعَض اْلَموادِّ الَّ

ُر: َيَضُع اْلَكْلُب ُأُذَنُه َعلى اْلَْرِض ِعنَْدما َيكوُن ناِئًما. 5  ُأَفسِّ

ْوِت في: حيَحَة. ُيْسَتفاُد ِمْن َصدى الصَّ جاَبَة الصَّ َأْختاُر اْلِ  6

    أ. اْكتِشاِف اْلُحقوِل النَّْفطِيَِّة َتْحَت اْلَْرِض.           ب. ِقياِس ُعْمِق اْلبِحاِر َواْلُمحيطاِت.

َمِك.        د. ُكلُّ ما ُذِكَر َصحيٌح. عاِت السَّ    ج. َصْيِد اْلَْسماِك َوَتْعييِن َتَجمُّ

ْوِت اْمتِصاُص الصَّ
�ْوُت  َق�ْد َنَتس�اَءُل: إِذا اْصَط�َدَم الصَّ
ْس�ِفنِْج َفماذا  ْيِن َواْلِ ٍة  َليِّنَ�ٍة ِمْثِل اْلِفلِّ بِمادَّ
َيْح�ُدُث َل�ُه؟ َتْعَم�ُل َبْع�ُض اْلَم�وادِّ ِعنَْد 
�ْوِت بِه�ا َعل�ى اْحتِج�اِزِه  اْصطِ�داِم الصَّ
اْمتِص�اَص  ُيس�ّمى  َوه�ذا  داِخَله�ا، 

.)Absorption of Sound( ْوِت الصَّ

ْوِت ِعنَْد اْنتِقالِِه ِمْن َوَسٍط إِلى آَخَر؟ تي َتْحُدُث لِلصَّ ُق   ما التََّغيُّراُت الَّ َأَتَحقَّ  

، ِقْطَعُة إِْسِفنٍْج. اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َقَلٌم، َسْطٌح َخَشبِيٌّ

ْوِت اْمتِصاُص الصَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
، َوَأْسَمُع  ْطِح اْلَخَشبِيِّ ُب: َأْطُرُق اْلَقَلَم َعلى السَّ 1 ُأَجرِّ

ْوَت النّاتَِج َعِن الطَّْرِق. الصَّ
ُل ُمالَحظاتَِي.  2 ُأَسجِّ

ْطِح اْلَخَشبِيِّ َوَأْطُرُق  ْسِفنِْج َعلى السَّ 3 َأَضُع ِقْطَعَة اْلِ
ْوَت النّاتَِج َعِن الطَّْرِق.  ِمْن َفْوِقها، َوَأْسَمُع الصَّ

ُل ُمالَحظاتَِي. 4 ُأَسجِّ
ْوَت في اْلحاَلَتْيِن. 5 ُأقاِرُن الصَّ

ْوِت؟  ْسِفنِج في َخْفِض الصَّ 6 َأْسَتنْتُِج: ما َدْوُر اْلِ
7 َأَتواَصُل: ُأناِقُش ُزَمالِئَي في النَّتاِئِج.  ُر إِجاَبتَِي. ْخُص اْلُمنَْزِعُج؟ ُأَبرِّ َمِن الشَّ

ْكَل ُل الشَّ أََتَأمَّ

َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم َمَع الطِّبِّاْلُعلوُم
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

1 اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: ُأْكِمُل اْلَفراَغ بِاْلَمْفهوِم اْلُمناِسِب:
، َوهذا ُيَسّمى: )...............( ُه َيْرَتدُّ ٍة ُصْلَبٍة َوقاِسَيٍة َفإِنَّ ْوُت بِمادَّ   ِعنَْدما َيْصَطِدُم الصَّ

َة الّساِقَطَة َعَلْيها : )...............( ُع اْلَِشعَّ تي ُتَجمِّ   ُتَسّمى اْلَعَدَسُة الَّ
ى:  ُتَسمَّ ُنْقَطٍة  في  َبِة،  اْلُمَحدَّ اْلَعَدَسِة  َعلى  ْمِس  الشَّ ِمَن  الّساِقَطُة  ُة  اْلَِشعَّ ُع  َتَتَجمَّ   

)...............(
ُأجيُب َعِن اْلَْسِئَلِة اْلتَِيِة:

ُر ُظهوَر َأْلواِن َعلى ُفقاعاِت الّصابوِن. 2 ُأَفسِّ

ُكها َوَأنا صاِمٌت؟ 3 التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا َأْسَمُع َصْوَت َأْسنانَِي ِعنَْدما ُأَحرِّ

ْلفيِن؟ ْوِت لِلدُّ يَُّة اْنِعكاِس الصَّ 4 َأْسَتنْتُِج: ما َأَهمِّ

ًرا إجاَبتَِي. ُد َنْوَع ُكلِّ َعَدَسٍة، ُمَبرِّ 5 ُألِحُظ: َأِصُف ما ُأشاِهُدُه في الّصوَرِة، ُثمَّ ُأَحدِّ

ْوِء َواْنِعكاِسِه؟ 6 ُأقاِرُن: ما َأْوُجُه التَّشاُبِه َبْيَن اْنِكساِر الضَّ

نا؟ َوَكْيَف َنْسَتفيُد ِمنُْهما؟ ْوَء بَِحواسِّ ْوَت َوالضَّ 7 التَّْفكيُر النّاِقُد: َكْيَف ُنْدِرُك الصَّ

َأنَُّهما  َمَع  ْعِد،  الرَّ َصْوَت  َنْسَمُع  ُرْؤَيتِِه  ِمْن  َقصيَرٍة  ٍة  ُمدَّ َوَبْعَد  اْلَبْرَق  َنرى  لِماذا  ُر:  ُأَفسِّ  8

َيْحُدثاِن في اْلَوْقِت َنْفِسِه، َوَيسيراِن في اْلَوَسِط َنْفِسِه.

)Virtual Reality( ُّاْلواِقُع اْلْفتِراِضي

ُع َواْلِْثراُء التََّوسُّ

حاسوبِيٌَّة  ُمحاكاٌة  ُهَو  ااْلْفتِراِضيُّ  اْلواِقُع 
ُل  َفُتَشكِّ َوَأْصواًتا؛  َكًة  َوُمَتَحرِّ ثابَِتًة  ُصَوًرا  َتْجَمُع 
َأْو  اْلَمْلموَس،  اْلواِقَع  ُتحاكي  َقْد  اْفتِراِضيًَّة  بيَئًة 
تِْقنِياُت  َتْسَتْخِدُم  َجديٍد.  واِقٍع  اِلْبتِكاِر  ُتْسَتْخَدُم 
َوَر، َفَيكوُن َمجاُل التَّفاُعِل  اْلواِقِع ااْلْفتِراِضيِّ الصُّ
ُن َنّظاراُت  َعْن َطريِق النََّظِر َأْوَسَع ما َيكوُن. َتَتَكوَّ
اْلواِقِع ااْلْفتِراِضيِّ ِمْن ِقْطَعٍة ُتَغّطي اْلَعْينَْيِن بِصوَرٍة 

َوَر  كاِمَلٍة، َوَأماَم ُكلِّ َعْيٍن توَجُد َعَدَسٌة - َوِهَي شاَشُة َعْرٍض َصغيَرُة اْلَحْجِم - َتْعِرُض الصُّ
ماُغ  الدِّ ُب  ُيَركِّ ذلَِك،  َوَبْعَد  ِحَدٍة.  َعلى  َعَدَسٍة  ُكلِّ  ِمْن  َوَر  الصُّ اْلَعْيناِن  َفَتْلَتِقُط  )3D(؛  بِتِْقنَِيِة 

َوَر لَِتْبدَو فِْعاًل ُثالثِيََّة اْلَْبعاِد. الصُّ

ِمَن التَّْطبيقات َعلى اْلواِقِع ااْلْفتِراِضيِّ َمجاالٌت َعديَدٌة ِمنْها اْلَْلعاُب َواْلَفنُّ َوالتَّْصميُم، 
ًة َحْوَل َمواضيَع ِعْلِميٍَّة َوطِبِّيٍَّة  ُر ِرْحالٍت َبَصِريَّ َأّما في َمجاِل التَّْعليِم َفإِنَّ اْلواِقَع ااْلْفتِراِضيَّ ُيَوفِّ
ّراُت،  ِل النُّجوِم، َوَكْيَف َتْبدو الذَّ ِف َكْيِفيَِّة َتَشكُّ ُمْخَتِلَفٍة؛ َفَمَثاًل ُيْمِكُن َأْن َتْذَهَب في ِرْحَلٍة لَِتَعرُّ

َأْو َحّتى َكْيَف َتْعَمُل َأْعضاُء اْلِجْسِم الّداِخِليَُّة. 

ٍم  ُمَصمَّ فيلٍم  لُِمشاَهَدِة  َنّظاَرًة  ُم  َوُأَصمِّ  ، ااْلْفتِراِضيِّ اْلواِقِع  َنّظاراِت  َتْركيِب  في  َأْبَحُث 
ِف إَِلْيها. تي َأْرَغُب في التََّعرُّ بِتِْقنَِيِة اْلواِقِع ااْلْفتِراِضيِّ ِلََحِد اْلُمْوضوعاِت اْلِعْلِميَِّة الَّ
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ْكَبِر، بَِحْيُث َتكوُن اْلَعَدَستاِن ِعنَْد اْلَْطراِف. ْنبوِب اْلَ ْصَغَر داِخَل اْلُ ْنبوَب اْلَ 4 َأَضُع اْلُ

ْؤَيُة واِضَحًة. ُد َأنَّ َمْرَكَزيِّ اْلَعَدَسَتْيِن َعلى االْستِقاَمِة َنْفِسها؛ َكْي َتكوَن الرُّ 5 َأَتَأكَّ

غيَرِة إِلى َشْيٍء َبعيٍد، َمَع َتْحريِك اْلُْنبوِب اْلَْصَغِر إِلى  6 َأْنُظُر ِمنُْه ِمْن ِجَهِة اْلَعَدَسِة الصَّ

ْؤَيُة، َوَأرى ِمنُْه اْلَْشياَء اْلَبعيَدَة بِصوَرٍة َأْكَبَر َوَأْوَضَح. اْلَماِم َواْلَخْلِف، َحّتى َتتَِّضَح الرَّ
ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ 7 َأَتواَصُل: ُأناِقُش ُزَمالِئَي في اْلَمْعلوماِت الَّ

لَمِة: َتْحذيراٌت َوإِْرشاداٌت  إِْرشاداُت اْلَْمِن َوالسَّ
ْمِس  هذا ِمْجَهٌر َبسيٌط َوال َيْحَتوي َعلى واٍق لِْلَعْيِن؛ لِذا، َيِجُب َأاّل َننُْظَر ِمْن ِخاللِِه إِلى الشَّ

 . ْيَزِر، َأْو َأيِّ َمْصَدِر َضْوٍء َقِويٍّ ِة اللَّ َأْو َأِشعَّ

َأْصنَُع )ِمْقراًبا( تِلِْسكوَب  
اْلَهَدُف. ُرْؤَيُة اْلَْشياِء اْلَبعيَدِة بِصوَرٍة َأْكَبَر َوَأْوَضَح.

َبتاِن واِحَدٌة َكبيَرٌة َواْلُْخرى َصغيَرٌة، َوَرُق َكْرتوٍن ُمَقّوى،  اْلَموادُّ َواْلََدواُت. َعَدَستاِن ُمَحدَّ
. ، َشريٌط الِصٌق، ِمْسَطَرٌة، َقَلٌم، ِغراٌء َأْو َصْمٌغ َقِويٌّ ِمَقصٌّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
1 َأُقصُّ َطَبَق اْلَكْرتوِن إِلى ِقْطَعَتْيِن ُمَتساِوَيَتْيِن.

بَِأَحِد  َوُأَثبُِّتها  َنْفِسِه،  اْلَكبيَرِة  اْلَعَدَسِة  بُِقْطِر  ُأْنبوٍب  َشْكِل  َعلى  اْلَكْرتوِن  َطَبَق  َأُلفُّ   2

ريِط  َبَق اْلَكْرتونِيَّ بِالشَّ ُأْلِصُق الطَّ َتْيها، ُثمَّ  اْلَقليِل ِمَن اْلِغراِء َعلى حافَّ اْلَْطراِف بَِوْضِع 
الاّلِصِق؛ َكْي ُيحافَِظ َعلى َشْكِلِه َكُأْنبوٍب.

غيَرِة. ْيَء َنْفَسُه لِْلَعَدَسِة الصَّ 3 َأْسَتْخِدُم النِّْصَف اْلَخَر ِمْن َطَبِق اْلَكْرتوِن، َوَأْفَعُل الشَّ

َرٍة؟ َتْقويُم اْلَداِء تي توَضُع َأماَم َعَدَسٍة ُمَقعَّ ُص: ما َخصاِئُص َأْخِيَلِة اْلَْجساِم الَّ 9 ُأَلخِّ

ْؤَيِة  الرَّ النّاِس َعلى  َبْعَض  الاّلِصَقُة  َواْلَعَدساُت  النَّّظاراُت  ُتساِعُد  َكْيَف  بِإيجاٍز  َأْشَرُح   10
بُِوضوٍح.

ُتشيُر  حيَحَة:  الصَّ ِجاَبَة  اْلِ َأْختاُر   11
َشْخٍص  إِلى  اْلُمجاِوَرُة  الّصوَرُة 
َوَيْسَتِمُع  َعميٍق،  واٍد  في  َيْصَرُخ 
اْنِعكاِسِه  َبْعَد  ُصراِخِه  َصدى  إِلى 
َعِن اْلِجباِل اْلُمحيَطِة. َبْينَما في واٍد 
يوَجَد  َلْن  اْلَقَمِر  َسْطِح  َعلى  ُمشابٍِه 
ِلََحِد  َوذلَِك  ْوِت؛  لِلصَّ َصًدى 

اْلَْسباِب اْلتَِيِة: 
ا.          أ( َدَرَجُة اْلجاِذبِيَِّة َعلى اْلَقَمِر ُمنَْخِفَضٌة ِجدًّ

ا. ب( َدَرَجُة اْلَحراَرِة َعلى اْلَقَمِر ُمنَْخِفَضٌة ِجدًّ
ْوُت ِمْن ِخاللِِه.   ج( ال يوَجُد َهواٌء َعلى اْلَقَمِر َكْي َينَْتِقَل الصَّ

ْوَت. د( اْلِجباُل َعلى َسْطِح اْلَقَمِر ال َتْعِكُس الصَّ
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ع
َة  ُق اْلَِشعَّ َرٌة ِمَن اْلِجَهَتْيِن َوَرقيَقٌة ِمَن اْلَوَسِط، ُتَفرِّ َرٌة )Concave Lens(: ِقْطَعٌة َشّفاَفٌة ُمَقعَّ َعَدَسٌة ُمَقعَّ

الّساِقَطَة َعَلْيها. 
ُع  ُتَجمِّ اْلَوَسِط،  ِمَن  َوَسميَكٌة  اْلِجَهَتْيِن  ِمَن  َبٌة  ُمَحدَّ َشّفاَفٌة  ِقْطَعٌة   :)Convex Lens( َبٌة  ُمَحدَّ َعَدَسٌة 

َة الّساِقَطَة َعَلْيها. اْلَِشعَّ
اْلكيمياِئيَِّة،   التَّفاُعالِت  بَِوساَطِة  َأْبَسَط  َموادَّ  إِلى  َتْفكيُكها  ُيْمِكُن  ال  َنِقيٌَّة  ٌة  مادَّ  :)Element( اْلُعنُْصُر 

ّراِت. ُن ِمْن اْرتِباِط َنْوٍع واِحٍد ِمَن الذَّ َوَيَتَكوَّ
ف

ُك، َوَبْعَض  تي َتْحِمُل َبْعَض ِصفاِت النَّباتاِت؛ َفِهَي ثابَِتٌة ال َتَتَحرَّ اْلِفْطِرّياُت )Fungi(: اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة الَّ
ِصفاِت اْلَحَيواناِت؛ َفِهَي َتَتَغّذى َعلى َغْيِرها ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.

ا. تي َتْمَتِلُك َعموًدا فِْقِريًّ اْلَفقاِرّياُت )Vertebrates(: اْلَحَيواناُت الَّ
ل

ا. اْلالَفقاِرّياُت )Invertebrates(: اْلَحَيواناُت الَّتي ال َتْمَتِلُك َعموًدا فِْقِريًّ
م

اْلَميَِّتِة،  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َأْجساِم  َبقايا  ُتَحلُِّل  تي  الَّ اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت   :)Decomposers( اْلُمَحلِّالُت 
ُلها إِلى َموادَّ َبسيَطٍة. َوُتَحوِّ

تي ُيْمِكنُها اْلَعْيُش َمًعا  ِة اْلُمْخَتِلَفِة الَّ اْلُمْجَتَمُع اْلَحَيِويُّ )Community(: َمْجموَعُة اْلَجماعاِت اْلَحَيِويَّ
في نِظاٍم بيِئيٍّ واِحٍد، َوَتَتفاَعُل في ما َبْينَها.

بُِصَوٍر  الّطاَقِة  َتْوليِد  في  َنْسَتْخِدُمها  تي  الَّ الطَّبيِعيَُّة  اْلَمواِرُد   :)Energy Sources( الّطاَقِة  َمصاِدُر 
ُمْخَتِلَفٍة. 

ُن َأْزهاًرا، َوتوَجُد ُبذوُرها داِخَل َمخاريَط. ُمَعّراُة اْلُبذوِر )Gymnosperm(: النَّباتاُت الَّتي ال ُتَكوِّ
َتْحَتوي  ثِماٍر  إِلى  َبْعُد  ما  ُل في  َتَتَحوَّ َأْزهاًرا،  ُن  ُتَكوِّ تي  الَّ النَّباتاُت   :)Angiosperm( اْلُبذوِر  ُمَغّطاُة 

داِخَلها َعلى ُبذوٍر.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

أ
ْوِئيُّ َعْن َمساِرِه  عاُع الضَّ ْوِء )Refraction of Light(: ظاِهَرٌة فيزياِئيٌَّة َينَْحِرُف فيها الشُّ اْنِكساُر الضَّ

ْطَح اْلفاِصَل َبْيَن َوَسَطْيِن َشّفاَفْيِن ُمْخَتِلَفْيِن َكاْلَهواِء َواْلماِء. ِعنَْد ُعبوِرِه السَّ
ااْلْنِقراُض )Extinction(: َمْوُت َأْفراِد َنْوٍع ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، َواْختِفاُؤُهْم َجميًعا في ِمنَْطَقٍة ما.

اتِّجاٍه  في  بِحاِجٍز،  اْصطِداِمِه  ِعنَْد  ْوِت  الصَّ اْرتِداُد   :)Reflection of Sound( ْوِت  الصَّ اْنِعكاُس 
ْوُت. ُمعاِكٍس لاِْلتِّجاِه الَّذي َصَدَر ِمنُْه الصَّ

َأْو  َنفاِذِه  َوَعَدُم   ، اْلَموادِّ ْوِت داِخَل  الصَّ اْحتِجاُز   :)Absorption of Sound( ْوِت  الصَّ اْمتِصاُص 
اْنِعكاِسِه ِمنْها.

ب
َبِة. ِة الّساِقَطِة َعلى اْلَعَدَسِة اْلُمَحدَّ ِع اْلَِشعَّ اْلُبْؤَرُة اْلَحقيِقيَُّة )Real Focus(: ُنْقَطُة َتَجمُّ

ت
َحيٌَّة  كاِئناٌت  فيِه  َتعيُش  َجديٍد،  بيِئيٍّ  نِظاٍم  ُن  َتَكوُّ   :)Ecological Succession( اْلبيِئيُّ  التَّعاُقُب 

َعٌة َنتيَجَة َمْوِت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َجميِعها في النِّظاِم اْلبيِئيِّ بِصوَرٍة َتْدريِجيٍَّة. ُمَتنَوِّ
. تي َتعيُش في نِظاٍم بيِئيٍّ ُع اْلَحَيِويُّ )Biodiversity(: اْلَْنواُع اْلُمْخَتِلَفُة ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، الَّ التَّنَوُّ

 ذ
ُن ُبذوُرها ِمْن ُجْزٍء واِحٍد. تي َتَتَكوَّ ذاُت اْلَفْلَقِة )Monocot(: النَّباتاُت الَّ

ُن ُبذوُرها ِمْن ُجْزَأْيِن ُمَتماثَِلْيِن. تي َتَتَكوَّ ذاُت اْلَفْلَقَتْيِن )Dicot(: النَّباتاُت الَّ
ِة. ُة )Atoms(: اْلَوْحَدُة اْلَساِسيَُّة لِْلمادَّ رَّ الذَّ

ر
َل َوالّثاني َمًعا،  َل، َأِو اْلَحْرَفْيِن اْلَوَّ َرْمُز اْلُعنُْصِر )Element Symbol(: اْختِصاٌر ُيَمثُِّل اْلَحْرَف اْلَوَّ

ِة َأِو الاّلتينِيَِّة. ْنجليِزيَّ َغِة اْلِ ِمْن اْسِم اْلُعنُْصِر في اللُّ
ص

ْوِت َواْنِعكاُسُه عاِئًدا إِلى َمكاِن ُصدوِرِه. ْوِت )Echo(: اْرتِداُد الصَّ َصدى الصَّ
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تَمَّ بَِحْمِد هللاِ تَعالى

ْنساِن ِمْن  اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَُّة )Natural Resources(: َمواِرُد َمْوجوَدٌة في الطَّبيَعِة، َأْنَعَم اللُه بِها َعلى اْلِ
ْمِس َواْلكاِئناِت اْلَحيَِّة. ِة الشَّ ٍل ِمنْه، ِمْثُل اْلَهواِء َواْلماِء َوَأِشعَّ دوِن َتَدخُّ

ُن  َتَتَكوَّ َأْو  داِئَمٍة،  بِصوَرٍة  َمْوجوَدٌة  َطبيِعيٌَّة  َمواِرُد   :)Renewable Resources( َدُة  اْلُمَتَجدِّ اْلَمواِرُد 
َعِن  َبعيًدا  ُمْعَتِدٍل  بُِأْسلوٍب  ْنساُن  اْلِ اْسَتَغلَّها  إِذا  َتنُْضُب  ال  َمواِرُد  َوِهَي  َمِن.  الزَّ ِمَن  َقصيَرٍة  ٍة  ُمدَّ ِخالَل 

ْسراِف. اْلِ
َدِة )Nonrenewable Resources(: َمواِرُد َطبيِعيٌَّة َمْوجوَدٌة َعلى َشْكِل َرصيٍد  اْلَمواِرُد َغْيُر اْلُمَتَجدِّ

ُض، َوِهَي ُعْرَضٌة لَِخَطِر النُّضوِب. ثابٍِت ما ُيْؤَخُذ ِمنُْه ال ُيَعوَّ
َأْو  اْلَْرِض  َسْطِح  َعلى  َنْت  َتَكوَّ َدٍة،  ُمَتَجدِّ َغْيُر  َمواِرُد   :)Mineral Resources( اْلَمْعِدنِيَُّة  اْلَمواِرُد 

ناعاِت. داِخَلها بَِطراِئَق ُجيولوِجيٍَّة، َوِهَي َتْدُخُل في َكثيٍر ِمَن الصِّ
َدٍة ِمْن َذّراِت  ُن ِمْن اْرتِباِط ُعنُْصَرْيِن َأْو َأْكَثَر َمًعا، بِنَِسٍب ُمَحدَّ َنِقيٌَّة َتَتَكوَّ ٌة  ٌب )Compound(: مادَّ ُمَركَّ

اْلَعناِصِر.
َتْيِن َأْو َأْكَثَر ِمْن دوِن ُحدوِث َتفاُعٍل كيمياِئيٍّ َبْينَها. َمْخلوٌط )Mixture(: َمزيٌج ِمْن مادَّ

ن
تي َتَتكاَثُر بِاْلُبذوِر. ُة )Seed Plants(: النَّباتاُت الَّ النَّباتاُت اْلبِْذِريَّ

تي َتَتكاَثُر بِاْلَْبواِغ. ُة )Seedless Plants(: النَّباتاُت الَّ النَّباتاُت اْلالبِْذِريَّ
تي َيْرَتبُِط َبْعُضها  ناِت َغْيِر اْلَحيَِّة الَّ ُن ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، َواْلُمَكوِّ النِّظاُم اْلبيِئيُّ )Ecosystem(: َيَتَكوَّ

بَِبْعٍض في بيَئٍة ما.
و

اْلَوقوُد اْلُْحفوِريُّ )Fossil Fuel(: َبقايا كاِئناٍت َحيٍَّة )َنباتِيَِّة، َوَحَيوانِيَِّة( ُدفِنَْت َتْحَت َطَبقاِت اْلَْرِض، 
نيَن. َضْت لَِحراَرٍة َوَضْغٍط َكبيَرْيِن َقْبَل َمالييِن السَّ َوَتَعرَّ
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