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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع اأنشــطتها  ُيتوقـّـع مــن الطلبــة بعــد ال�إ

اأن يكونــوا قادريــن علــى المحافظــة علــى البيئــة الِفَلســطينيّة، وعلــى الربــط بيــن تركيــب 

ــا مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي: المــادة، واســتخداماتها فــي حياتن

التمييز بين الكائنات الحية في خصائصها باستخدام الصور.	 

تفسير بعض العمليات الحيوية التي تقوم بها الكائنات الحية عملياً.	 

المقارنة بين العمليات الحيويّة ال�آتية: التغذية الذاتية والتغذية غير الذاتية، والتنفس 	 

الهوائي والتخمر، والتكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي من خلال خارطة مفاهيمية.

استنتاج اأهّم التغيرات التي تطراأ على المراهق بال�ستعانة بصور ورسومات.	 

التعبير عن هوية بعض العناصر الكيميائية بالرموز. 	 

التعبير عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية لفظية بسيطة.	 

استنتاج ال�آثار السلبية ل�ستخدامات بعض المركبات الكيميائية عملياً.	 

التغذيـــــــة          ٣ 
ال�أيــــــض          ٦ 
 ٨ النمــــــــو         
 ٩ الحركــــــــــة         

 ١١ خـراج          ال�إ
 ١٢ ال�ســــــتجـابــــة         
١٣ التكـــــــــــــاثر         

 

١٦ تركيب الذرّة          

هوية العنصر                ١٨

٢١ مركبات مهمة في حياتنا        

٢٢ التفاعلات الكيميائية          

المحتويات
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تحصــل الكائنــات الحيّــة علــى حاجتهــا مــن الغــذاء 

الضــروري لعملياتهــا الحيويــة، اإمــا بتحويــل المــواّد ال�أوليّــة 

البســيطة كالماء، وثاني اأكســيد الكربون باســتغلال ضوء 

الشــمس اإلــى كربوهيــدرات مــن خــلال عمليــة البنــاء 

ــواع  ــات والطحالــب، وبعــض اأن الضوئــي كمــا فــي النبات

البكتيريــا، وتُســّمى كائنــاٍت ذاتيــَة التغذيــة )منتجــات 

اأخــرى،  حيّــة  كائنــات  مــن  جاهــزاً  واإمــا  الغــذاء(، 

نســان وتُســّمى كائنــاٍت غيــَر  كالفطريــات والحيوانــات وال�إ

ــة. ــة التغذي ذاتي

 الكشف عن النّشا:نشاط )١(

المواّد وال�أدوات:

اأنابيب اختبار)٢(، وقطّارة، وحامل اأنابيب، ومحلول نشا، وماء مقطر، ومحلول لوغول )يود(.

خطوات العمل:

ضع اأنبوبي اختبار في حامل ال�أنابيب.١- 

ضع في ال�أنبوب ال�أول )٣( مل من محلول النشا، وفي ال�أنبوب الثّاني )٣( مل من الماء المقطّر.٢- 

ضْف نقطتين من محلول لوغول اإلى كّل اأنبوب.٣- 

ما اللّوُن الذي ظهر في كل اأنبوب؟ سّجل ملاحظاتِك.	- 

يعــّد النشــا مــن الســكريات معقــدة التركيــب، ويتــم بنــاؤه مــن اتّحــاد مئــات مــن جزيئــات ســكر بســيط ناتجــة مــن 

نســان، يعمــل الجهــاز الهضمــي علــى تحويلــه اإلــى مــوادَّ  عمليــة البنــاء الضوئــي. يشــّكل النشــا مــادة غذائيــة رئيســة للاإ

بســيطٍة ُيســتفاد منهــا فــي العمليــات الحيويــة التــي تحــدث فــي الجســم.

الّدرس ال�أّول 

التغذيـــــــة

س
شم

 ال
وء

ض
اأكسجين

ثاني اأكسيد الكربون

مــــاء
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سؤال: ١- مثّل عملية البناء الضوئي بمعادلة لفظية بسيطة.       

     ٢- تظهر اأوراق شجر البرتقال بدرجات متفاوتة من اللّون ال�أخضر. فّسر ذلك.

     ٣- اإذا حركت يدك فاإنك تستهلك طاقة من الشمس. فّسر ذلك.

 حيوانات تتغّذىنشاط )٢(
تمتــاز البيئــة الفلســطينية بتنــوع حيواناتهــا، فمنهــا مــا هــو نافــع ،ومنهــا مــا هــو ضــاّر، مســتعيناً بالشــكل اأدنــاه 

اأجــب عــن ال�أســئلة التــي تليــه:

١- ما اسم العلاقة الغذائية بين كل من الثعلب وال�أرنب، والطائر والدودة؟

٢- اأيٌّ من تلك الحيوانات مستفيد واأيٌّ منها متضرر؟

٣- ما نوع الضرر المتوقَّع؟

	- اذكْر اأمثلة اأخرى لحيوانات من بيئتك المحيطة مبيناً طريقة تغذيتها. 

5- ما احتياطات السلامة الواجب مراعاتها عند تربية الحيوانات؟

تخــزّن الكائنــاُت الحيــة كالحيوانــات، والفطريــات، ومعظــُم اأنــواع البكتيريــا الغــذاَء علــى شــكل مركبــات عضويــة 

معقــدة حصلــت عليهــا مــن النباتــات مباشــرة، اأو مــن كائنــات تتغــذى علــى النباتــات، اأو مــن كليهمــا.  

َعَفن الخبز:نشاط )٣(

ل�حظــت ليلــى خــلال قيامهــا بتنظيــف مطبخهــا وجــود تغيــر فــي لــون ورائحــة قطــع مــن الخبــز، فتذكــرت مــا 

درســته ســابقاً عــن التعّفــن، ولتتاأكــد مــن ذلــك قامــت باإجــراء النشــاط ال�آتــي:

المواّد وال�أدوات:

قطع خبز )٣(، وكيس بلاستيك )٣(، وماء، وملح، وقطعة قماش )٢(.

خطوات العمل:

١- امسْح قطع الخبز بسطح الطّاولة.

٢- رّش قليلا من الماء على كل منها.

٣- رّش كميــة مــن الملــح علــى قطعــة الخبــز ال�أولــى وضعهــا فــي كيــس بلاســتيكي واأحكــْم اإغلاقــه، وغطِّهــا بقطعــة 

قمــاش، ثــم ضْعهــا فــي مــكان مظلــم.
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	- ضْع قطعة الخبز الثانية في كيس بلاستيكي، واأحكم اإغلاقه وغطّها بقطعة قماش، ثم ضعها في مكان مظلم.

5- ضْع قطعة الخبز الثالثة في كيس بلاستيكي، واأحكْم اإغلاقه، ثم ضعها في مكان معرض ل�أشعة الشمس.

٦- راقِب العينات الثلاث مدة ل� تقّل عن اأسبوع، وسّجل التغيرات التي تحدث على كل قطعة خبز.

٧- اأجْب عن ال�أسئلة ال�آتية: 

اأيٌّ من قطع الخبز ظهر عليها العفن؟ ولماذا؟	 

كيف حصل فطر العفن على الغذاء؟	 

ما العلاقة بين فطر العفن والخبز؟	 

هل جميع اأنواع فطر العفن ضارٌّ بالصحة؟ ولماذا؟	 

ما اأثر الملح الذي تم اإضافته لقطعة الخبز ال�أولى؟	 

كيف توظّف ليلى هذا النّشاَط في المحافظة على المواّد الغذائية من التعفن؟	 

يفــرز فطــر العفــن اإنزيمــاٍت هاضمــة علــى المــواّد الغذائيــة فيحللهــا، ومن َثّم يمتــّص نواتج التحلل ل�ســتخدامها 

فــي عملياتــه الحيويــة، وهــذا مــا يفّســر تحلّــل المــواّد العضويــة، والفضــلات، وجثــث الكائنــات الحيــة بعــد 
موتهــا، وهــذا مــا يســمى بالترّمــم، وهــي شــكل مــن اأشــكال التغذيــة غيــر ال�أساســية.  

اأنا وبيئتي:نشاط )٤(

صنّف الحيوانات التي تراها في بيئتك في الجدول اأدناه اعتماداً على النشاط رقم )5(.

 تغذية غير اأساسيةتغذية اأساسية

قارتاآكل لحوماآكل نبات
تطفل

ترمم
خارجيداخلي
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ــة، والنمــو،  ــة للتغذي ــة الضروري ــن التفاعــلات الكيميائي ــٌة م ــة، مجموع ــات الحي ــي اأجســام الكائن تحــدث ف
اإنتــاج الطاقــة، حيــث اإن هنــاك تفاعــلاٍت يتــّم فيهــا تحويــُل مــوادَّ بســيطٍة اإلــى مــوادَّ معقــدٍة كمــا فــي عمليــة  و
البنــاء الضوئــي، حيــث يتــّم تحويــل ثانــي اأكســيد الكربــون والمــاء اإلــى كربوهيــدرات، ويطلــق عليهــا عمليــة 
البنــاء، وهنــاك تفاعــلات اأخــرى يتــم فيهــا تحطيــم المــواّد المعقــدة اإلــى مــواّد بســيطٍة ويطلــق عليهــا عمليــة 

الهــدم. وقــد اأطلــق العلمــاء علــى هــذه التفاعــلات بنوعيهــا البنــاء والهــدم اســَم ال�أْيــض.                                                                                                              

تســتمّد الكائنــات الحيـّـة طاقتهــا مــن الطاقــة المخزنــة فــي المركبــات العضويــة، وذلــك بتحطيــم هــذه المــواّد، 
بوجــود ال�أكســجين اأو عدمــه، اإلــى مــوادَّ صغيــرٍة، وتنتــج طاقــة تخزنهــا خلايــا الجســم علــى شــكل مركبــات 
كيميائيــة ُيســتفاد منهــا عنــد الحاجــة، ومــن هــذه العمليــات التنفــس الــذي يقســم اإلــى تنفــس هوائــي وتخمــر.  

التنفس الهوائي )الخلوي(:نشاط )٢(

المواّد وال�أدوات:
ــوس زجاجــي  ــر عــدد )٣(، وناق كاأس زجاجــي حجــم كبي
كبيــر عــدد )٢(، ونبتــة مزروعــة فــي وعــاء، و)١50( مــل مــن 

مــاء الجيــر، وقطعــة قمــاش ســوداء اللــون.
خطوات العمل: 

ضع )50( مل من ماء الجير في كل كاأس.- ١
باأحد - ٢ مًعا  وغطِّهما  النبتة،  قرب  الكؤوس  اأحد  ضع 

الناقوسين وغط الناقوس بقطعة القماش السوداء.
غطِّ الكاأس الثاني بالناقوس الثاني.- ٣
اترك الكاأس الثالث معرضاً للهواء.- 	
بعد ساعة من الزمن، اأزل الغطاء عن الناقوس ال�أول، وسّجل ملاحظاتك. - 5
فّسر مشاهداتك.- ٦

عبّر عن عملية التنفس الهوائي بمعادلة لفظية بسيطة مبيناً المواّد المتفاعلة والمواّد الناتجة.- ٧

يعــدُّ غــاز ثانــي اأكســيد الكربــون مــن مكونــات الغــلاف الجــوي، ونســبة تواجــده فيــه )	0,0 %( تقريبــا. وتعــّد 
الكائنــات الحيـّـة مــن المنتجــات الرئيســة لــه مــن خــلال عمليــة التنفــس. 

الّدرس الثّاني 

ال�أيــــــض
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 التّخّمر في خلايا الخميرة:نشاط )٣(

قالــت ســهى لمعلمتهــا اإن والدتهــا تضــع قليــلاً مــن الســكر خــلال تصنيعهــا لمخلــل الخيــار، ولتفســير ذلــك 
طلبــت المعلمــة مــن ســهى تنفيــذ النشــاط ال�آتــي:

المواد وال�أدوات:
ــون  ــر، وبال ــار عــدد )٢(، وقمــع زجاجــي صغي ــب اختب ــرة، واأنابي ــة صغي ملعق
حجــم وســط عــدد )٢(، وحامــل اأنابيــب، وملعقــة خميــرة محســنة، ومحلــول 

ســكري.

خطوات العمل:
ضع )5( مل من المحلول السكري في كل اأنبوب.- ١
ضع ال�أنابيب في حامل ال�أنابيب.- ٢
ضع ملعقة صغيرة من الخميرة داخل بالون بوساطة القمع.- ٣
اسكب الخميرة داخل ال�أنبوب ال�أول مع ربط البالون باإحكام على فوهة - 	

ال�أنبوب.
اربط البالون الثاني باإحكام على فوهة ال�أنبوب الثاني.- 5
اترك العينات في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تقريباً.- ٦
سّجل مشاهداتك وفّسرها. - ٧
اقترْح على معلمك وسيلًة للتاأّكد من اأّن هذا الغاز المتجمع في البالون هو ثاني اأكسيد الكربون.- ٨
عبّر عن عملية التّخّمر في خلايا الخميرة بمعادلة لفظية.- ٩

تعدُّ الخميرة من الفطريات الرّمية، ويمكنها العيش في بيئة خالية من ال�أكسجين، فهي تستمد  الطاقة 
اللازمة لعملياتها الحيوية من تخمر المواّد العضوية.
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وحجمــه  الحــي  الكائــن  كتلــة جســم  فــي  الزيــادة  باأنــه  النمــو:  يعــرف   
فيــه. الحيــة  المــادة  كميــة  لزيــادة  نتيجــة 

يحــدث ال�نقســام فــي معظــم خلايــا جســم الحيــوان خــلال فتــرة نمــوه؛ اإْذ 
ــاج خليتيــن، وهــذا مــا  ــى اإنت ــؤدي اإل ــرات ت ــة بمجموعــة مــن التغي تمــّر الخلي
ــا فــي النباتــات  ّم يســمى بال�نقســام الخلــوي، كمــا فــي الشــكل المجــاور، اأ
تدعــى  والســاق  الجــذر  مــن  فــي كل  الناميــة  القمــم  فــي  خلايــا  فهنــاك 

الخلايــا المولــدة متخصصــة بعمليــة ال�نقســام لنمــو النبتــة.

جسمي يتغير:نشاط )١(

تاأمل الشكل اأدناه، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:

٢ م

٦ سنوات ٩ سنوات ١٢ سنوات ١5 سنة ٢١ سنة

)العمر(

)الطول(

١ م

ما التغيرات الجسمية الظاهرة على كلٍّ من الفتاة والشاب؟- ١
ما الصفات الجنسية الثانوية المميزة لكلٍّ منهما؟- ٢
في اأي الجنسين تبداأ الصفات الجنسية الثانوية بالظهور قبل الجنس ال�آخر؟- ٣
ما قواعد النظافة الواجب اتباعها في مرحلة المراهقة؟- 	

تعّد مرحلة المراهقة اإحدى مراحل النمو التي تقع بين مرحلتي الطفولة والرشد ، وتشمل السنوات التي تمتد من 
١٢ سنة اإلى سن ٢0 تقريباً من العمر. يكون النمو في هذه المرحلة سريعاً، حيث تحدث التغييرات الجسمية  
ازدياد الطول،  المرحلة:  التي تظهر في هذه  التغيرات الجسمية  اأهم  النمو المختلفة بسرعة، ومن  في مظاهر 

والوزن، وظهور الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بكل جنس وذلك نتيجة النشاط الهرموني الزائد في الجسم.

الّدرس الثّالث

خلية اأم

خلايا ناتجة

النمــــــــو
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كائنات دقيقة في مستنقع:نشاط )١(

المواّد وال�أدوات: 

مجهــر مركــب، وعينــة مــن مــاء راكــدة، وشــرائح زجاجيــة فارغــة، وقطّــارة، وملعقــة، وشــرائح جاهــزة 

لكائنــات حيــة دقيقــة توّضــح وســائل حركتهــا.  

خطوات العمل:

اأول�ً-

افحْص شرائح جاهزة  لكائنات حية دقيقة مثل البراميسيوم، 	 

العدسة  مستخدما  ال�أميبا،  اليوغلينا،  الكلاميدوموناس، 

الصغرى للمجهر المركب.

ل�حظ طول الزوائد اأينما وجدت.	 

قارن بين هذه الزوائد من حيث الطول والعدد.	 

ثانيًا- 
حرك عينة ماء المستنقع بوساطة الملعقة.	 

املاأ القطارة بماء من العينة.	 

ضْع عدة نقاط منها على شريحة زجاجية نظيفة.	 

افحص الشريحة تحت المجهر مستخدماً العدسة الصغرى.	 

ابحث بلطف بوساطة الضابط الكبير عن كائنات تتحرك في الشريحة.	 

اأي الكائنات الحية التي شاهدتها على الشرائح الجاهزة استطعت مشاهدتها في عينة الماء؟	 

ِصْف ما شاهدته في العينات السابقة.	 
ــة. ــام بالعمليــات الحيوي ــة الدقيقــة وســائل مختلفــة للحركــة ؛ بهــدف تمكينهــا مــن القي تمتلــك الكائنــات الحي
ــة   ــد طويل ــك زوائ ــا يمتل ــداب( ، وبعضه ــرة) اأه ــد قصي ــك زوائ ــات يمتل ــذه الكائن ــض ه ــك ل�حظــت اأّن بع لعل
)اأســواط(، ومنهــا مــا ل� يمتلــك زوائــد، ولكــن  يتغيــر شــكله باســتمرار خــلال حركتــه نتيجــة حــدوث انبعاجــات 

ــة. فــي الســيتوبلازم تســمى اأقدامــا كاذب

الّدرس الّرابع

الحركــــــــــة

اأميبا ايوغلينا

كلاميدوموناس براميسيوم
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سلوكات حركّية:نشاط )٢(

يهوى سامي التقاط صور للحياة البرية في فلسطين ورصد منها الصور الموضحة في الشكل اأدناه. تاأّمل 

الصور، ثم اأجب عن ال�أسئلة  التي تليه:

نخيل نيص ضبع

١- اأّي الكائنات الحية تغير موضعها من وقت ل�آخر كما ل�حظ سامي؟        

٢- ماذا ُيسّمى التغير في الموضع؟

٣- هل يتغير موضع النبتة مع حركة اأغصانها؟

 استنتج ان من انواع الحركة: حركة موضعية وحركة انتقالية.

	- اأكمل الجدول اأدناه.

  

النوع

الهدف

السلوك 

الحركي خصائص 

الحركة
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الّدرس الخامس 
خـراج ال�إ

 وسائل اإخراجية في الجسم:نشاط )١(

 تاأمل الصور المجاورة،  ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية: 

ما اأهمية التعرق للجسم؟	 

ما مكونات العرق؟ وما الطرق السليمة للتخلص منه؟	 

خراج؟	  ما دور جهاز التنفس في ال�إ

اذكر وسائل اإخراجية اأخرى في الجسم.	 

تختلف الكائنات الحية في تعقيد تركيب اأجسامها، وبالتالي في 

طرق تخلصها من الفضلات. ينتج من عمليات ال�أيض التي تحدث في خلايا الحيوانات فضلات، يلجاأ 

الجسم اإلى التخلص منها؛ ل�أن تراكم الفضلات في الجسم يسبب اأضراراً وتسمماً للكائن الحي، فمثلاً يتمثل 

دور الجهاز البولي في تنقية الدم من بعض الفضلات النيتروجينية واإخراجها اإلى خارج الجسم في البول.

المواّد وال�أدوات:

   ناقوس زجاجي، ونبتة في وعاء، وورق معتم، ولوح زجاجي، وكبريتات النحاس اللامائية، وماء .

خطوات العمل:
١- غلّف تربة الوعاء تماما بالورق المعتم بعد رّي النبتة بالماء.

٢- ضع النبتة وبجانبها كمية من كبريتات النحاس، ثم غطّهم بالناقوس.
٣- بعد ١5 دقيقة راقب العينة وسجل التغيرات التي شاهدتها.

	- ما التغير الذي حدث على كبريتات النحاس؟ فّسر اإجابتك.    

ل� تحتــاج النباتــات اإلــى اأجهــزة اإخراجيــة كمــا الحيــوان ؛ ل�أن كميــة فضلاتهــا قليلــة 

وتجمعهــا بطــيء، وتســتخدم نواتــج بعــض العمليــات الحيويــة فــي عمليــات حيويــة اأخــرى.

ــم التخلــص منهــا  ــات مــن فضلاتهــا بطــرق مختلفــة منهــا: تجمــع الفضــلات فــي ال�أوراق ث تتخلــص النبات

ــر المرغــوب فيهــا عــن طريــق الثغــور، وتخزيــن الفضــلات فــي  بســقوط ال�أوراق، والتخلــص مــن الغــازات غي

ــا طيلــة حياتهــا.  فجــوات خاصــة فــي الخلاي

خراج في النباتات:نشاط )٢(  ال�إ
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تمتلــك الكائنــات الحيــة وســائل مختلفــة للتكيــف مــع مؤثــرات البيئــة المحيطــة: فال�أميبــا مثــلاً ل� تمتلــك 

خلايــا متخصصــة، لكنّهــا تنجــذب للضــوء ، وتبتعــد عن الحرارة الشــديدة، وُيســمى هذا الســلوك ال�ســتجابة 

والتــي يمكــن اأن تعــرف علــى اأنهــا  ســلوك يقــوم بــه الكائــن الحــي كوســيلة  للتكيــف مــع مؤثــرات البيئــة.

ــا متخصصــة تمكنهــا مــن ال�ســتجابة وبســرعة  نســان فاإنهــا تمتلــك خلاي ــة كال�إ ــة الراقي ــات الحي اأمــا الكائن

ــة. ــرات الخارجي للمؤث

 استجابة النبات للضوءنشاط )١(

ل�حــظ عيســى اأن قمــة نبــات دوار الشــمس فــي حديقــة المنــزل تكــون باتجــاه الشــمس، فطلــب مــن اأمــه اأن 
تفّســر لــه هــذه الظاهــرة. فاأجابتــه بــاأن النباتــات ل� تمتلــك خلايــا اأو اأجهــزة متخصصــة للاســتجابة، ولذلــك تكــون 
اســتجابتها بطيئــة، اإل� اأن هنــاك حــال�ت اســتجابة ســريعة للمؤثــرات الخارجيــة ، كمــا فــي نبــات دوار الشــمس، 

ونبــات الســت المســتحية، وغيرهــا ولتوضيــح ذلــك لــه بشــكل اأكبــر قامــت بتنفيــذ النشــاط ال�آتــي:

صائد الحشراتالست المستحيةدوار الشمس

الّدرس الّسادس

استجابة الكائنات الحية

سريعة

اإنسان اأوليات

المخطط )ب(

ال�ســــــتجـابــــة
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الّدرس الّسابع

التبرعم في الخميرة:نشاط )١(

المواد وال�أدوات: 

خميرة محسنة، ومحلول سكري، ودورق زجاجي، ومصدر حرارة، وشرائح فارغة، وقطّارة، ومجهر مركب.

خطوات العمل:

ضع )50( مل من المحلول السكري في الدورق الزجاجي.- ١

اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:- ٧

ما النتيجة التي توصلت اإليها؟           اذكر طرقاً اأخرى من التكاثر اللاجنسي.	 

عند مراقبة ال�أميبا تحت المجهر تلاحظ اأن الخلية تنقسم  اإلى خليتين. ماذا نسمي هذا النوع من ال�نقسام؟ 	 

 تتنوع طرق تكاثر الكائنات الحية فهناك تكاثر ل� جنسي اأي ل� يحتاج اإلى وجود اأزواج )ذكر واأنثى( 	 
مثل: ال�نشطار في ال�أميبا، والتبرعم في الخميرة، والتكاثر بالتجزئة )تقطيع الحيوان كما في نجم البحر 
مكان اأن يصبح قادراً على تكوين  اإلى اأجزاء على اأن يحتوي كل جزء على القرص المركزي فاإنه بال�إ

حيوان جديد( والتكاثر الخضري في النباتات كالتطعيم، اأو الترقيد، اأو الفسائل.

تكاثر وحياة:نشاط )٢(

مشاهداتها  مطابقة  وقرّرت  بلدتها،  مزارع  في  من جولتها  نادية  عادت 

جابة عن اأسئلتها  على نباتات وحيوانات جّدتها، فّكر مع نادية، وقُم بال�إ

ال�آتية: 

لماذا يعيش الحمام على شكل اأزواج؟	 

ما اأهمية ال�أزهار في النبات؟  . ما نوع التكاثر فيها؟	 

يعد التكاثر الجنسي من اأنواع التكاثر التي تحتاج اإلى وجود اأزواج )ذكر واأنثى( 

كما في الحيوانات والنباتات الزهرية.

ضع )٣( غم من الخميرة في الدورق.- ٢

مرّر العينة بلطف على مصدر حراري حتى تدفاأ.- ٣

خْذ بالقطارة كمية قليلة جداً من العينة كّل خمس دقائق، وافحصها تحت المجهر، مع مراقبة حجم العينة في الدورق.- 	

ارسْم ما شاهدته تحت المجهر.- 5

سجل ملاحظاتك في كل مرة وفّسر ذلك.- ٦

التكـــــــــــــاثر
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  اأختبر نفسي

جابة الصحيحة لكل مما يلي:  السؤال ال�أول- ضع دائرة حول رمز ال�إ

 ١(  اأّي الكائنات الحية ال�آتية يصنف من الكائنات الحية غير ذاتية التغذية غير ال�أساسية؟

نسان. اأ- النمر.            ب- الفاأر.             ج- الخميرة.          د- ال�إ

 ٢( ما صنف التغذية في دودة ال�أسكارس؟

      اأ- تطفل خارجي.    ب- تطفل داخلي.         ج- ترمم.             د- التغذية الذاتية.

 ٣( اأّي الكائنات الحية ال�آتية يتغذى على )النباتات( فقط؟

      اأ- القط.             ب- ال�أسد.     ج- الجراد.           د- الدجاج.

	( اأّي المواد ال�آتية تلزم لحدوث عملية البناء الضوئي؟

      اأ- الغلوكوز.         ب- ثاني اأكسيد الكربون.     ج- ال�أكسجين.       د- اأول اأكسيد الكربون.

5( اأّي ال�آتية يحقق الهدف من عملية التنفس؟

ب- اإنتاج الغلوكوز.      اأ- استهلاك ثاني اأكسيد الكربون.      

      ج- استهلاك الطاقة.                                               د- اإنتاج الطاقة.

٦( اأّي ال�آتية يعد من نواتج عملية التنفس الهوائي ؟

      اأ- ثاني اأكسيد الكربون.  ب- ال�أكسجين.              ج- الغلوكوز.           د- الكحول.

٧( ما نوع الحركة المتمثلة في عملية فتح واإغلاق الثغور في النباتات؟

     اأ- سيتوبلازمية.          ب- موضعية.                 ج- انتقالية.            د- اأميبية.

نسان الواقعة بين ١٢ - ٢0 سنة؟ ٨(  ما اسم المرحلة العمرية للاإ

     اأ- الرشد.               ب- الطفولة.                  ج- النضج.            د- المراهقة.

٩( ما الكائن الحي الذي يتكاثر بعملية ال�نشطار؟

     اأ- اليوغلينا.              ب- العنب.                   ج- المشروم.          د- الخميرة .

نسان؟  ١0( ما العضو المسؤول عن اإخراج ثاني اأكسيد الكربون من جسم ال�إ

      اأ- الرئتين.             ب- القلب.                   ج- الجلد.            د- الكلية.

 السؤال الثاني-  اتفق زوجان على اأن تتم تغذية طفلهما بالرضاعة الطبيعية خلال ال�أشهر ال�أولى من 

عمره، وعدم ال�ستعانة بالحليب الصناعي، ما راأيك في ذلك؟ فّسر اإجابتك.
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 السؤال الثالث-   يربي اأحمد اأنواعاً من اأسماك الزينة في حوض زجاجي، اقترح عليه والده باأن يضع

                 طحالب في الحوض. ما الهدف من ذلك؟

 الســؤال الرابــع- قامــت مجموعــة مــن شــباب اإحــدى قــرى محافظــة الخليــل بحملــة تحــت عنــوان 

ــرْح علــى هــذه المجموعــة اإجــراءاٍت  ــا نظيفــة« علــى صفحــة التواصــل ال�جتماعــي. اقت »بلادن

ــم. ــداف حملته ــق اأه ــي تحقي لمســاعدتهم ف

 السؤال الخامس- علل ما يلي:

تلجاأ الكائنات الحية اإلى التخلص من فضلاتها النيتروجينية وبسرعة.. ١

تحدث العديد من التغيرات النفسية على المراهق.. ٢

ل� تحتاج النباتات اإلى جهاز اإخراجي متخصص.. ٣

 السؤال السادس-  ل�حظت معلمة العلوم للصف السابع اأن هالة اأصبحت انطوائية، ل� تقوم بواجباتها المدرسية كعادتها، 

ما النصائح التي تقدمها لكل من هالة، ومعلمتها، ووالديها ل�نقاذ هالة من هذه الحالة؟ 
 

 السؤال السابع- اأكمل الجدول ال�آتي:   

الطريقةل�جنسيالطريقةجنسي  

الزيتون

البندورة

الدجاج

البكتيريا

الخميرة

السؤال الثامن-  اأعبر بلغتي الخاصة عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة 

اأسطر.

الكائن الحي                
      نوع التكاثر   



16

نشاط )١( عناصر ومرّكبات 

عــرض معلــم العلــوم والحيــاة اللوحــة الظاهــرة فــي الشــكل اأدنــاه ثــم طــرح علــى مؤيــد مجموعــة مــن 

ــة عنهــا:  جاب ــي ال�إ ــد ف التســاؤل�ت، ســاعد مؤي

FeSAl CO
2

H
2
ONaCl

صّنف المواد اأعلاه اإلى عناصر ومركبات.. ١

ما العناصر المكونة لكل من الماء وثاني اأكسيد الكربون؟. ٢

اأعط مثالً� على عنصر فلزي واآخر ل� فلزي. . ٣

لمنيوم؟. 	 ما وحدة بناء عنصر ال�أ

تتكون المادة من وحدات صغيرة جداً ل� ترى بالعين المجردة تسمى الذرات.

جسيمات الذرّة:
نســان مــن مجموعــة مــن ال�أجهــزة التــي تتكــون مــن اأعضــاء، والتــي تتكــون مــن اأنســجة وال�أنســجة  يتكــون جســم ال�إ
تتكــون مــن خلايــا يدخــل فــي تركيبهــا مــواد مختلفــة والتــي تتكــون مــن ذرات، توّصــل العلمــاء علــى مــّر القــرون مــن 

معرفــة مكونــات الــذرة وخصائــص كل منهــا.

الّدرس الثامن 

تركيب الذرّة 
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نشاط )٢( جسيمات الذرة 

تاأمل ال�أشكال ال�آتية التي تبين مكونات ذرات بعض العناصر، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:   

CNaNe

جزاء الرئيسية التي تتكون منها ذرة كل من العناصر السابقة؟. ١ ما ال�أ
ما الجسيمات التي تتواجد في نواة الذرة؟. ٢
ما شحنة كل من المكونات السابقة؟. ٣
ما الجسيم الذي يدور حول نواة الذرة؟. 	
ما العلاقة بين عدد ال�لكترونات وعدد البروتونات؟. 5

ــة  ــات، وجســيمات متعادل ــة الشــحنة تســمى البروتون ــواة تتركــز فيهــا جســيمات موجب ــذرة مــن ن تتكــون ال
الشــحنة تســمى النيوترونــات، كمــا يوجــد مســتويات طاقــة حــول النـّـواة تــدور فيهــا جســيمات ســالبة الشــحنة 

تســمى ال�لكترونــات، كتلــة البروتــون تســاوي كتلــة النيوتــرون وتســاوي 0	١٨ كتلــة ال�لكتــرون.

سؤال: اأكمل الجدول ال�آتي:

ال�لكترونالنيوترونالبروتونجسيمات الذرة

الرمز

الشحنة

الموقع
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نشاط )١( جواز سفر  

يمتلــك المواطــن الفلســطيني جــواز ســفر يعكــس هويتــه، ول� يمكــن اأن تتطابــق 

معلومــات اأي مواطــن مــع اآخــر، وكذلــك العناصــر الكيميائيــة، فــكل عنصــر يمتلــك 

ــة والفيزيائيــة. ــزه، وتحــدد نوعــه وخصائصــه الكيميائي ــه تمي هويــة خاصــة ب

ولقد اصطلح على تمثيل كل عنصر بالطريقة ال�آتية. 

X
A

Z
رمز العنصر

العدد الكتلي

العدد الذري

ــه يمكــن  ــاً فاإن ــة كهربائي ــذرة متعادل ــواة ذرة العنصــر، وبمــا اأن ال ــات فــي ن ــذري عــدد البروتون ــل العــدد ال ويمث

لكترونات مســاوياً لعــدد البروتونات.   لكترونــات مــن العــدد الــذري، حيــث يكــون فيها عدد ال�إ ال�ســتدل�ل علــى ال�إ

لكترونات في الذرّة المتعادلة العدد الذري = عدد البروتونات = عدد ال�إ

ويمثل العدد الكتلي مجموع عدد البروتونات والنيوترونات داخل نواة الذرة.

العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات

لكترونــات، والبروتونــات،    35 ، فمــا عــدد كل مــن ال�إ

17
Cl مثال  اإذا علمــت اأن رمــز ذرّة عنصــر الكلــور

والنيوترونات فيها؟                                        

الحل: 

عدد البروتونات = العدد الذري = ١٧ بروتوناً.

لكترونات = عدد البروتونات = ١٧ اإلكتروناً. لماذا؟ عدد ال�إ

عدد النيوترونات = العدد الكتلي – العدد الذري = ٣5 – ١٧ = ١٨ نيوتروناً. 

الّدرس التاسع 
هوية العنصر
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تحتوي نواة العنصر ال�فتراضي )M( على ١١ بروتوناً و١٢ نيوتروناً، اكتب هوية  العنصر )M(.سؤال:

ــات فيهــا  ــات ذرّة ال�أكســجين يســاوي 8، وعــدد النيوترون اإذا علمــت اأن عــدد بروتون

لكترونــات فيهــا.    ــاً توزيــع ال�إ يســاوي 8، ارســم نموذجــاً لهــذه الــذرّة مبين .٢

.١

نشاط )٢( اشتقاق رمز العنصر 
المواّد وال�أدوات: لوحة الجدول الدوري. 

خطوات العمل:

١- اأحضر الجدول الدوري للعناصر.      ٢-حدد موقع عنصر الهيدروجين فيه.

٣- اكتب اأسماء ١١ عنصراً تلي عنصر الهيدروجين في الترتيب ال�أفقي. 

	- تاأمل الحروف الموجودة فوق اسم العنصر.

5-اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:

• اأي من العناصر اشتق رمزها باأخذ الحرف ال�أول من اسمها؟	

• اأي من العناصر اشتق رمزها باأخذ الحرفين ال�أول والثاني؟	

• اأي من العناصر اشتق رمزها باأخذ الحرفين ال�أول والثالث؟	

نجليزية:  وقد اشتقت رموز العناصر من اأسمائها اللاتنية اأو ال�إ
اأوًل�- العناصر التي اشتقت رموزها من اأسمائها اللاتنية وهي العناصر المكتشفة قديماً كالذهب والفضة.

نجليزية وهي العناصر المكتشفة ل�حقاً مثل المغنيسيوم والكالسيوم.  ثانيا- العناصر التي اشتقت رموزها من اأسمائها ال�إ
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جدول رقم )١(: اأسماء بعض العناصر ورموزها

نجليزيةال�سم باللغة اللاتينيةالعنصر الرمزال�سم باللغة ال�إ
AurumGoldAuذهب
ArgentumSilverAgفضة
FerrumIronFeحديد
CuprumCopperCuنحاس
NatriumSodiumNaصوديوم
KaliumPotassiumKبوتاسيوم
PlumbumLeadPbرصاص

HydrogenHهيدروجين
FlourineFفلور

OxygenOاأكسجين
NitrogenNنيتروجين

IodineIيود
CarbonCكربون
BoronBبورون
HeliumHeهيليوم
PoloniumPoبولونيوم
SiliconSiسيليكون

ChlorineClكلور
LithiumLiليثيوم

CalciumCaكالسيوم

MagnessiumMgمغنيسيوم

تمعن الجدول السابق ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:

اذكر اأسماء ثلاثة عناصر اشتقت رموزها من اأسمائها اللاتينية. . ١

سماء اللاتينية التي اشتقت منها رموز العناصر ) صوديوم، وبوتاسيوم، ورصاص(؟. ٢ ما ترتيب الحروف في ال�أ

نجليزية.. ٣ اذكر اأسماء ثلاثة عناصر اشتقت رموزها من اأسمائها ال�إ

ول والثاني في كل منهما.. 	 قارن بين رمزي عنصري الكالسيوم والنحاس من حيث رسم الحرفين ال�أ

اأي العناصر الواردة في الجدول يعد من العناصر السامة عند وجوده في مياه الشرب؟. 5

اختر عنصرين موضحًا استخدامات كل منهما في الحياة.. ٦
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الّدرس العاشر  
مركبات مهمة في حياتنا

نشاط )١( مرّكبات في حياتنا  

يوجد في حياتنا كثيٌر من المرّكبات الكيميائية التي نستخدمها في مجال�ت متعددة، كالطب، والغذاء، والصيدلة، 

والزراعة... اإلخ، ولتتعرّف اإلى بعض هذه المركبات ادرس الجدول ال�آتي، واأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

ال�أسبرين
C

9
H

8
O

4

اأحد مكونات غاز الطبخ
C

3
H

8

اأحد اأنواع ال�أسمدة الكيميائية
CO)NH

2
)
2

C فيتامين
C

6
H

8
O

6

الكحول الطبي
CH

3
CH

2
OH

مزيل طلاء ال�أظافر
C

3
H

6
O

سّكر المائدة
C

12
H

22
O

11

ملح الطعام
NaCl

اذكر استخدامًا واحدًا لكل من:. ١

د- اأحد اأنواع ال�أسمدة الكيميائية. سبرين     ب- فيتامين C   ج- ملح الطعام       اأ- ال�أ

٢ .. C  حدد نوع الذرات وعددها في مركب فيتامين

ظافر؟   . ٣ ما الضرر المتوقع حدوثه عن ال�ستخدام المتكرر لطلاء ال�أ

تدل الصيغة الجزيئية لمركب ما على عدد ذرات العناصر المكونة له ونوعها.

* الرموز للاطلاع

 

حدد عدد الذرات المكونة لكل من المركبات الكيميائية ال�آتية ونوعها:سؤال:

CCl( المستخدم في التنظيف الجاف.
4
١. رابع كلوريد الكربون )

٢. اأكسيد الكالسيوم )الشيد( )CaO( المستخدم في طلاء سيقان ال�أشجار، لمكافحة بعض ال�آفات الزراعية.
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نشاط )١( المواد تتغّير   

تتاأثر المواد بنوعين من التغيّرات: تغيرات فيزيائية، وتغيرات كيميائية، وللتمييز بينهما نفذ النشاط ال�آتي:

ادرس الصور ال�آتية ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليها:

صّنف التغيرات السابقة اإلى تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية.- ١

صلية؟- ٢ اأي هذه التغيرات ينتج عنها مواد تختلف كلّيًا عن المواد ال�أ

يعــّد التغيــر الفيزيائــي تغيــراً فــي شــكل المــادة دون التاأثيــر علــى تركيبهــا الكيميائــي، بينمــا يعــّد 
التغيــر الكيميائــي تغيــراً فــي التركيــب الكيميائــي للمــادة وينتــج عنــه مــادة اأو مــواد جديــدة ذات 

خــواص مختلفــة يطلــق عليــه اســم التفاعــل الكيميائــي.

الّدرس الحادي عشر

 التفاعلات الكيميائية  

صداأ الحديد

جليد

رمل في ماء

سكر محترق

بيضة مسلوقة

زبدة سائحة
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المعادلة الكيميائية:
يعبّــر عــن التفاعــل الكيميائــي بمعادلــة كيميائيــة تبيــن المــواد المتفاعلــة )المتفاعــلات( والمــواد الناتجــة 

)النواتــج( وعوامــل مســاعدة تســاعد فــي حــدوث التفاعــل تســمى ظــروف التفاعــل.

المواد الناتجة

)النواتج(

المواد المتفاعلةالعوامل المساعدة

)المتفاعلات(

 

ــاء الضوئــي، ثــم سؤال: ــة البن ــة التــي تبيــن التفاعــل فــي عملي ــة ال�آتي تاأمــل المعادل

ــة: اأجــب عــن ال�أســئلة ال�آتي

  الماء  +  ثاني اأكسيد الكربون
ضوء الشمس

مادة كلوروفيل
ال�أكسجين  +  سكر الغلوكوز  

١. حدد المواد المتفاعلة.

٢. حدد المواد الناتجة.

٣. ما العوامل المساعدة في اإتمام عملية البناء الضوئي؟
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  اأختبر نفسي

جابة الصحيحة:  السؤال ال�أول: ضع دائرة حول رمز ال�إ

١- ما اأصغر مكونات الذرّة؟   

د- النواة    ج-  النيوترون   ب- البروتون   لكترون  اأ-  ال�إ

٢- ما عدد النيوترونات في نواة ذرّة الفسفور الذي عدده الذري ١5 وعدده الكتلي ٣١؟

د- ١5 ج- ١٦    ب- ٣١    اأ- ٦	  

٣- عم تعبّر الصيغة الجزيئية للمركب؟

اأ- عدد الذرات المكونة له فقط.                      ب- نوع الذرات المكونة له فقط.                             
ج- عدد الذرات المكونة له ونوعها.                   د- حجم الذرات المكونة له فقط.

23 ؟

11
Na لكترونات لذرة الصوديوم 	- ما عدد ال�إ

د- ١٢ ج- ٢٣    ب- ١١    اأ- ١0  

C(؟
12
H

22
O

11
5- اأي العناصر ال�آتية ل� تدخل في تركيب سكر المائدة )

د- الكربون ج- ال�أكسجين   ب- الهيليوم   اأ- الهيدروجين 

AlCl( ؟
3
٦- ما عدد ذرات الكلور المكونة لصيغة مركب كلوريد ال�ألومينوم )

اأ- ١                  ب- ٢                    ج- ٣                      د- 	

٧- ماذا تمثل المعادلة الكيميائية؟

اأ- المواد المتفاعلة           ب- المواد الناتجة     
ج- ظروف التفاعل           د- المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وظروف التفاعل.

 السؤال الثاني: فّسر ما ياأتي تفسيراً علمياً: الذرّة متعادلة كهربائياً. 

التفاعل  عن  عبّر  والهيدروجين،  ال�أكسجين  من  مكوناته  اإلى  كهربائياً  الماء   السؤال الثالث:  يتحلل 
بمعادلة كيميائية لفظية مبيناً المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وظروف التفاعل.

نموذج اختبار

ما اسم املرحلة العمرية لإلنسان الواقعة بني سن )45-60(؟ . 1

اأ- الرشد.                ب- ال�أمان.                ج- الشيخوخة.        د- المراهقة.

اأ يتسارع.               ب- يسيربسرعة ثابتة.       ج- يتباطاأ.             د- يتسارع ثم يتباطاأ.
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رقم 
الفقرة

غري جاهزيحاول يطّوريحّققالفقرة

 يبدع يف إعداد فيلم فيديو قصري.  1-

يبادر للقيام باملهام املنوطة به.  2-
يهتم  بتعلم طرق تكثري النباتات خرضياً.  3-
يقرتح طرقاً للمحافظة عىل حيوانات فلسطني من االنقراض.  4-
يهتم بدراسة سلوكات الحيوانات خالل موسم التكاثر.  5-

نموذج تقويم:

أي من طرق تكثري النباتات اآلتية تشذ عن األخريات؟. 2

اأ- ترقيد.                 ب- تطعيم.                ج- فسائل.            د- بذور.

أي اآلتية تُعّد إحدى وظائف الجهاز البويل؟  . 3

تنقية الدم من الصوديوم. ب.  تنقية الدم من الماء.                          اأ. 

تنقية الدم من الفضلات النيتروجينية. د.  تنقية الدم من ثاني اأكسيد الكربون.          ج. 

ما نوع العالقة الغذائية بني دودة األسكارس واإلنسان؟  تطبيق. 4

أي العبارات اآلتية صحيحة فيام يتعلق بحصول الكائنات الحية عىل الطاقة الالزمة للعمليات الحيوية؟ . 5

تحطيم المركبات العضوية بوجود ال�أكسجين اأو عدمه اإلى ماء وثاني اأكسيد الكربون.أ. 

تحويل الماء وثاني اأكسيد الكربون بوجود ال�أكسجين اأو عدمه اإلى مركبات عضوية.ب. 

تحويل الماء وال�أكسجين اإلى مركبات عضوية.ج. 

تحطيم المركبات العضوية بوجود ال�أكسجين اأو عدمه اإلى ثاني اأكسيد الكربون.د. 

ما املادة التي يدخل الصوديوم يف تركيبها ؟. 6

اأ- ملح الطعام    .        ب-  الشيد .        ج- الماء .         د- ثاني اأكسيد الكربون.

 عنرص إفرتايض عدد النيوترونات فيه 18 و عدده الكتيل  24، ما عدد الربوتونات فيه ؟                     . 7

اأ- 24   .        ب-  6 .        ج- 18 .         د- 42.

 أي العنارص اآلتية يعد فلزياً ؟    . 8

اأ- الكربون   .        ب-  ال�أكسجين .        ج- الكلور .         د- الحديد.

ما الشحنة الكهربائية التي يحملها الربوتون؟    . 9

اأ- موجبة   .        ب-  سالبة .        ج- متعادل كهربائياً .         د- ل� يحمل اأي شحنة.

انتهت ال�أسئلة


