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ُيتوقّع من الطلبة بعد ال�إ نتهاء من دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين
على توظيف المجاهر وتفسير وظائف مك ّونات الخل ّية ،والتمكّن من تكثير النباتات خضريّاً .وتحلي ُل
مواقف حياتية ِ
ذات علاق ٍة بسلسلة من التح ُّولات للطاقة الميكانيك ّية ،و ُط ُرق تخزين الطاقة المختلفة.
َ
وذلك من خلال تحقيق ال�آتي:
استخدام ال ِمجهر في مشاهدة خلايا بعض الكائنات الح ّية.
المقارنة بين الخلية النباتية والحيوانية من حيث التركيب باستخدام الصور.

المقارنة بين نواتج الانقسام المتساوي والانقسام المنصف بالرسم.
واللاجنسي.
الجنسي
التمييز بين أ�نواع التكاثر
ّ
ّ
التوصل الى صفات مرحلة المراهقة من خلال توظيف الصور.

اســتنتاج العوامــل التــي تعتمــد عليهــا ك ٌّل مــن طاقتـ ّـي الحركــة والوضــع فــي مجــال الجاذب ّيــة
ال�أرض ّيــة عملي ـاً.

حل مسائل حساب ّية على طاقة الحركة ،وطاقة الوضع والطاقة الميكانيكية.
حساب مقدار طاقة الوضع في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية ال ُمختزنة في جسم ما.
توضيح مفهوم طاقة الوضع المرون ّية من خلال التجربة.
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الدّرس
()1

المجاهر

نشاط ( )١التع ُّرف إ�لى ال ِمجهر المركّب
تف ّحص ال ِمجهر المركّب في مدرستك ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
 -١اكتب ال�أجزاء ال�أساس ّية التي يتركّب منها ال ِمجهر المركّب؟
� -٢إلى ماذا ترمز ال�أرقام (× � )10أو (× � ... )40إلخ .التي تظهر على العدسات؟
عدسات شيئ ّي ٌة متفاوت ٌة في مقدار تكبيرها؟
 -٣لماذا يوجد
ٌ
 -٤ما اسم الجزء في ال ِمجهر المركّب الذي نضع عليه الشريحة؟
تثبيت الشريحة على ال ِمنضدة؟
 -٥كيف يت ُّم ُ
 -٦ما الجزء الذي يتحكّم في شدّة ال�إ ضاءة التي تصل �إلى الشريحة؟
ـت تحــت عدســة شــيئ ّية ×  ،40وعدسـ ٍة عين ّيــة × .15
ـب مقــدار التكبيــر لع ّينـ ٍة ُو ِض َعـ ْ
 -٧احسـ ْ
نشــاط ( )2مشــاهدة خلايــا نبات ّيــة
المــواد وال�أدواتِ :مجهــر مركّــب ،وشــرائح و�أغطيــة زجاج ّيــة ،ونبــات ُص ّبــارِ ،ومشــرط،

ِوملقــط ،ومحلــول اليــود ،وورقــة ن ّشــاف.
خطوات العمل:

الصبار ،باستخدام ال ِملقط.
 -١انز ْع بحذ ٍر جزءاً صغيراً من البشرة الخارج ّية لساق نبات ّ
 -٢ض ْع قطرة ما ٍء على الشريحة.
 -٣ض ْع الجزء الصغير من البشرة في قطرة الماء.
 -٤ض ْع غطاء الشريحة ٍ
بلطف ،مع مراعاة عدم تك ّون فُقاعات هواء.
 -٥ض ْع قطر ًة من محلول اليود بجانب غطاء الشريحة واتركها مدة دقيقة تقريباً.
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 -6ج ّفف الماء الزائد بالجانب المقابل للصبغة ،باستخدام ورق النشّ اف.
 -7تف ّحص الشريحة باستخدام ال ِمجهر المركّب.
� -٨أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ -ارسم الخلايا التي تشاهدها ،مع كتابة مقدار التكبير �أسفل الرسم.
ب -صف الخلايا التي شاهدتها؟
تختلــف الخلايــا التــي شــاهدتها عــن الخلايــا التــي شــاهدها (روبــرت هــوك) فــي �أن ّهــا خلايــا ح ّي ـ ٌة،
تحتــوي علــى �أنويــة ،تـ ّم �أخ ُذهــا مــن كائــنٍ حـ ّـي ،فــي حيــن �أ ّن الخلايــا التــي درســها (روبــرت هــوك)
�أ ِخـ َذ ْت مــن جــذع نبــات البلّــوط الم ّيتــة.
التشريحي
نشاط ( )٣استخدم ال ِمجهر
ّ
المواد وال�أدوات:

ـريحيِ ،ومســطرة بلاســتيك ّية شــفافة ،و�أوراق نباتــات مختلفــة ،وديــدان ،وحشــرات ،و�أجــزاء مــن
مجهــر تشـ ّ
خضار وفواكه.
خطوات العمل:
 -١ضع المسطرة البلاستيكية فوق المنضدة.

 -٢انظـ ْر تحــت المجهــر علــى مقــدار تكبيــر × 40لل ِمســطرة البلاســتيك ّية الشـ ّفافة .هــل تســتطيع �أ ْن تــرى
علامـ ِ
ـات عــن بعضهــا البعــض؟
ـات الميليمتــر علــى المســطرة؟ قـ ّد ْر كــم تبعــد العلامـ ُ
وصف ما تشاهده.
التشريحي،
قمت ب إ�حضارها تحت المجهر
 -٣تف ّحص الع ّينات التي َ
ْ
ّ
جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
 -٤أ� ْ

التشريحي بهذا الاسم؟
لماذا ُس ِّم َي المجهر
ّ
ـريحي مــن حيــث :العينــة المســتخدَمة ،مشــاهدة
قــار ّن بيــن المجهــر المركــب والمجهــر التشـ ّ
ال�أجــزاء الداخل ّيــة ،ومقــدار التكبيــر ،و�أبعــاد الصــورة.
4

لكتروني
ال�
ال ِمجهر إ
ّ
ُيعـ ُّد المجهــر ال�إ لكترونـ ّـي �أحـ َ
ـدث المجاهــر التــي تـ ّم اخترا ُعهــا فــي
�أواســط القــرن الـــ  ،20وهــي �أنــوا ٌع ِعـدّة  ،ويعتمــد مبــد�أ عملهــا
علــى مــرور حزمـ ٍة مــن ال�إ لكترونــات عبــر العينــة المــراد مشــاهدتها،
وهــي قــادرة علــى تكبيــر الصــورة �أكثــر مــن مليــون مــرة ،وبفضلهــا
تمكّــن العلمــاء مــن دراســة تفاصيــل الخل ّيــة وعض ّياتهــا ،والعمل ّيات
الحيويّــة التــي تحــدث فــي داخلهــا.
الدّرس
()٢

عالم
الخلية

تخصّ ص الخلايا
نشاط ( )١شكلي وتركيبي يناسب وظيفتي

ـص ك ُّل ِم ْهنـ ٍّـي فــي ِمهنتــه ،وك ُّل عالِ ـ ٍم فــي علمــه،
تتخصــص خلايــا الكائنــات الح ّيــة ،كمــا
ّ
ّ
يتخصـ ُ
المتخصصــة فــي جســم ال�إ نســان ،فاختــلاف الصفات
فمثــلا ً هنــاك  200نــو ٍع علــى ال�أقـ ّل مــن الخلايــا
ّ
التركيب ّيــة فــي الخلايــا يمكّ ُنهــا مــن القيــام بوظيفـ ٍة محـدّدة ،فمثــلا ً ُيعـ ُّد الجلـ ُد �أكبـ َـر �أعضــاء الجســم،
ويســتبدل يوم ّيـاً مــا يقــارب �ألفـ ّـي مليــون خل ّيــة جلديّــة بالانقســام.
�إلّا �أ ّن الخلايا العصب ّية ،والخلايا العضل ّية لا ُتستبدَل .مستعيناً بالجدول �أدناه� ،أجب عن ال�أسئلة التي تليه:
نوع الخلية

اسمها

حيوانية

دم حمراء
عصب ّية

صورتها

التلاؤم
لا تحت ــوي الخلاي ــا الناضج ــة عل ــى �أنوي ــه،
يمتلــئ الســيتوبلازم بالهيموغلوبين ،وغشــاؤها
َم ـرِن ومق ّع ــرة الوجه ْي ــن.
ـطواني ،طويــل،
تحتــوي علــى محــو ٍر �أسـ ّ
ومعــزول كهربائ ّيـاً ،ونهاياتهــا متشـ ّعبة.
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 -١ما وظيفة ك ٍّل خلية من الخلايا الواردة في الجدول؟
 -٢ما �أهم ّي ُة التلاؤم في خلايا الدم الحمراء؟
 -٣ب ّي ْن كيف تتلاءم خلايا الشّ عيرات الجذريّة مع وظيفتها.
� -٤أ ِ
متخصصة في جسمك.
عط �أمثل ًة �أخرى لخلايا
ّ
نظرية الخل ّية
تتم ّيز الكائنات الح ّية عن المك ّونات غير الح ّية بخصائص الحياة.
الحي؟
 -١اذكر بعضاً من هذه الخصائص.
 -٢ما �أهم ّية الخل ّية للكائن ّ
تُعـ ُّد الخلايــا ال َوحـ ِ
ـدات ال�أساسـ ّي َة للحيــاة ،وتمثّــل المــادة الح ّيــة فــي الكائــن الحـ ّـي ،وتتض ّمــن جميــع
المتخصصــة.
ال�أجــزاء الح ّيــة ،وتــؤ ّدي وظيفتهــا التنظيم ّيــة بتشــكيل ال�أنســجة
ّ

تستخدم الطاقة
تنمو
تتضاعف تستجيب
تتكاثر

مك ّونات الخلية
نشــاط ( )٢نبات ّيــة أ�م حيوان ّيــة
جب عن ال�أسئلة التي تليه:
ادرس الشّ كل ج ّيداً ،ثم �أ ْ
يمثّل الشكل ال�آتي خل ّي ًة حيوان ّي ًة وخل ّي ًة نبات ّي ًةْ ،
جب:
ت أ� ّمل ،و أ� ْ
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 -1ما ال�أجزاء ال�أساس ّية للخلية؟
الشبه والاختلاف بين خلايا النبات
 -2ما أ� ُ
وج ُه َ
وخلايا الحيوان؟
 -3مــا أ�ه ّم ّيــ ُة الاختــلاف فيمــا بينهــا ،وفــي ك ٍّل
منهــا؟
 .1الغشاء الخلوي
تُ ُ
حــاط جميــ ُع خلايــا الكائنــات الح ّيــة بغشــا ٍء
رقيــقٍ جـ ّداً ،يعزلُهــا عــن محيطهــا الخارجـ ّـي ،ويحفـ ُ
ـظ
وخروجها
محتوياتِهــا ،وينظّــم دخــو َل المــوا ّد �إلــى الخل ّية
َ
منهــا ،حســب حاجتهــا .ويتكــ ّون الغشــاء الخلــو ّي
مــن طبقت ْيــن مــن الليبيــدات ال ُمف َْس ـفَرة ،تتخلّلُهــا مــوا ُّد
�أخــرى ،مثــل المــوا ّد البروتين ّيــة التــي يعمــل بعضهــا
متخصص��ة لبع��ض الم��وا ّد المنقول��ة ِم��ن وــل��ى الخل ّي��ة.
كنواق�� َل
ّ
نشاط ( )٣الانتشار
الانتشــار :هــو انتقــال المــادة مــن الوســط ال�أكثــر
تركيــزاً بهــا �إلــى الوســط ال�أقــل تركيــزا  ،وتســتم ّر عمل ّيــة النقــل حتــى يتســاوى التركيــز بيــن الوســط ْين،
و ُيع ـ ُّد الانتشــا ُر �أح ـ َد ُطـ ُـرق انتقــال المــوا ّد عبــر الغشــاء الخلــو ّي ،مثــل انتقــال غــازات التنفــس.
 -١عدم توقف انتقال المواد بين الخلية والبيئة المحيطة بها.
 -٢عند َوضْ ِع كيس شاي في ما ٍء ساخنٍ  ،ف إ� ّن الماء يتل ّون ِ
بلون الشاي.
نشاط ( :)٤الخاص ّية ال�أسموز ّية
الموا ّد وال�أدوات:
ثلاث ب ْيضات ،وثلاثة كؤوس زجاج ّية ،وماء مالح ،وماء ُمقطّر ،وماء حنف ّية ،ومسمار.
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خطوات العمل:
 -١افصــل بلطــف صفــار كل بيضــة فــي
�أحــد الكــؤوس دون خدشــه.

ماء مقطر

ماء حنفية

ماء مالح

 -٢قــ ّر ْب طــرف المســمار مــن صفــار
الب ْيضــة ،ثـ ّم قـ ْم بوخزهــا بلُطـ ٍ
ـف مــع مراعــاة
عــدم ثقبها.مــاذا تلاحــظ؟
ـف مـ ًـاء مقطــراً للــك�أس ال�أولــى ،ومــاء
� -٣أ ِضـ ْ
ومــاء مالحــاً للــك�أس
حنفيــة للــك�أس الثانيــةَ ،
الثالثــة.
 -٤اترك الكؤوس الثلاث لليوم التالي ،وسجل ملاحظاتك.
توصلت اليه.
 -٥اربط مشاهداتك في النشاط السابق بخلايا الدم الحمراء في الصورة �أعلاه ،ف ّس ْر ما ّ
تُع ّر ُف الخاص ّية ال�أسموز ّية ب أ�نّها:
عمل ّي ـ ُة انتقــال جز ْيئــات الماء(ال ُمذيــب) مــن المحلــول ال�أق ـ ّل تركيــزاً بالمــادة المذابــة �إلــى المحلــول
ال�أكثــر تركيــزاً بهــا ،عبــر غشــا ٍء شــب ِه ُمن ِفــذ.
.2ال ُنواة:
توجــد ال�أنويـ ُة فــي معظــم خلايــا الكائنــات الح ّيــة ،وهــي جســم كــروي �أو شــبه كــروي تتحكّــم بجميــع
ال�أنشــطة داخــل الخل ّيــة ،مــن حيــث وقــت ومــدة حدوثهــا .وتتكـ ّون مــن غــلاف نــوو ّي يحتــوي علــى ثقــوب،
وســائ ٍل نــوو ّي ،ونويّــة ،والمــادة الوراث ّيــة التــي تحمــل علــى الكروموســومات ،وتعطــي الكائـ َـن الحـ ّـي صفاتِــه.
.3السيتوبلازم
ـص
تخ ّيـ ْل كائنـاً طولُــه 1م ،انكمــش  1000مليــون مـ ّر ٍة �أصغـ َـر مــن طولــه الحالـ ّـي ،وغــاص داخــل
الخل ّيــة ،وتف ّحـ َ
مك ّوناتِهــا ،بالاســتعانة بصــورة غــلاف ال َوحــدة� ،أجـ ْـب عــن ال�أســئلة ال�آتيــة علمـاً بـ�أن 1م =  9 10نانــو ميتــر:
 -١كم يصبح طول الكائن؟
 -٢ح ّد ْد موضع الجسم قبل وبعد انكماشه على صورة غلاف ال َوحدة؟
 -٣ما ال�أداة التي ُيمكنك استخدامها لمشاهدة ذلك الكائن بعد انكماشه؟
8

 -٤لو امتلك هذا الكائن �آلة تصوير ،ماذا ُيمكنه �أ ْن يص ّور من مكونات الخل ّية؟
ُيعـ ُّد الســيتوبلازم وســطاً ملائمـاً لحــدوث التفاعــلات الكيميائ ّيــة الحيويّــة .ويتكـ ّون مــن ســائلٍ هلامـ ّـي
مـ ٍ
ـذاب فيــه العديـ ُد مــن المــوا ّدُ ،يسـ ّمى (سيتوســول) ،ويمــل� أ معظــم حجــم الخل ّيــة ،وتوجــد فيــه العديــد
مــن العض ّيــات ،التــي لا ُيمكــن رؤي ُتهــا �إلا باســتخدام ال ِمجهــر ال�إ لكترونـ ّـي.
العض ّيات
تحتــوي الخل ّيــة عض ّيــات عديــدة ومنهــا لا غشــائية مثــل الرايبوســومات ،وغشــائية مثــل الميتوكندريــا،
وتــؤدي ك ُّل عض ّيـ ٍة مــن العض ّيــات وظيفـ ًة مع ّينــة.
ضاف ًة �إلى وجود عض ّي ٍ
ات مشتركة بين
الخلايا النبات ّية والحيوان ّية� ،إلّا �أ ّن كلًّا
من الخلايا النبات ّية والحيوان ّية تمتاز

خاصة ،وما يم ّيز بينهما وجود ك ٍّل من:
بعض ّيات ّ

الفجوات :توجد فجو ٌة واحد ٌة مركزية،
ملاح ،وسكاكر.
وتحتوي على ما ٍء ،و أ� ٍ

ال ُمريكزات :تتواجد في الخلايا الحيوانية،
جوفاء ،تتكّون
ويتركّب ال ُمريكز من �أسطوان ٍة
َ
من ٍ
خيوط بروتين ّية ،تُس ّمى �أنَ ْيبيبات دقيقة .وتلعب المريكزات دوراً مه ّماً في انقسام الخل ّية الحيوان ّية.
ـوي :يحيــط بالغشــاء الخلــو ّي للخلايــا النبات ّيــة ،ويحافـ ُ
ـظ علــى شــكلها وحجمهــا،
الجــدار الخلـ ّ
ويعمـ ُل علــى حمايـ ِة الخل ّيــة مــن الانفجــار عنــد دخـ ِ
ـول المــاء ،وحمايتهــا مــن الانكمــاش عنــد خروجه،
كمــا ويوجــد جــدا ُر الخل ّيــة �أيضــا فــي كائنـ ٍ
ـات �أخــرى ،مثــل الفطريّــات ،وبعــض �أنــواع البكتيريــا.
البلاستيدات:تتواجد في الخلايا النباتية وتقسم �إلى ثلاثة �أنواع:
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البلاستيدات
تقسم �إلى
خضراء
�أهميتها
تكسب النبات اللون ال�أخضر ،ويتم فيها
تفاعلات البناء الضوئي

عديمة اللون

ملونة

�أهميتها
أ�هميتها
تعطي الثمار وال�أزهار اللون تخزن النشا والدهون
والبروتين
المم َّيز لكل منها

مواد كيميائية توجد في معظم أ�جزاء الخلية
نتاجهــا فــي
إ
ال�نزيمات:هــي مجموع ـ ٌة كبيــر ٌة ومتن ّوعــة يتك ـ ّون معظ ُمهــا مــن بروتينــات ،ويت ـ ّم �إ ُ
�ط التفاعـ ِ
عض ّيـ�ة الرايبوسـ�ومات ،وتُعـ� ُّد عوامـ� َل حيويّـ�ة تنشّ ـ ُ
�لات الحيويّـ�ة التـ�ي تحـ ُ
�دث فـ�ي الخل ّيـ�ة.
تعمــل ال�إ نزيمــات علــى تحلّــل جزيئــات المــوا ّد ،مثــل جزيئات الغذاء ،ليســهل امتصاصهــا ،وجزيئات
ٍ
جزيئــات جديــد ٍة ،مثــل
الم��وا ّد الس��ا ّمة ،ليس��هل التخلــص منه�اـ ،مث��ل الكحول ّياــت .وفــي بنــاء
البروتينـ�ات والدهـ�ون ،وتعمـ�ل داخـ�ل الخلايـ�ا بشـ�كلٍ حـ� ّر فـ�ي السـ�يتوبلازم� ،أو داخـ�ل العض ّيـ�ات.
الدّرس
( )٣ا نقســـا م

ا لخلا يـــا

نشاط ( :)١كائنات حية متنوعة
قامــت هنــد بجولــة فــي مزرعــة جدهــا ،ثــم التقطــت مجموعــة مــن الصــور لعــدد مــن الكائنــات الحيــة
الموجــودة فيهــا ثــم بحثــت وكتبــت عــدد الكروموســومات علــى كل منهــا ،ت�أ ّمــل الصــور ال�آتيــة ،ثــم
ـب عــن ال�أســئلة التــي تليهــا:
�أجـ ْ
4٦
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١٤

٤٨

الحي وعدد الكروموسومات في خلايا جسمه؟
 -١هل يوجد علاق ٌة بين حجم الكائن ّ
ِ
وض ْح ذلك.
 -٢هل عدد الكروموسومات يحدّد
الحي؟ ّ
صفات الكائن ّ

نشاط ( )٢الخلايا تُ ِ
ف أ�عدادها
ضاع ُ

كثيـ ٌر مـ�ن الخلايـ�ا فــي �أجس�اـمنا تنقسـ ُم وتتكاثــر ،وتُنتـ ُـج خلايــا جديــدة ،قــد تكــون مطابقــة للخلايــا
ـومات
ال�أصل ّيــة� ،أو غيــر مطابقــة .وقبــل انقســام الخلايــا تكون الكروموسـ ُ
مفــردةً ،وعلــى شــكل خيـ ٍ
ـوط طويلـ ٍة رفيعـ ٍة ومتشــابكة داخــل ال ُنــواة فــي
الخلايــا ،تُسـ ّمى شــبك ًة كروماتين ّيـ ًة.
ولا يمكن مشـــاهدتُها على هيئة كروموســـومات مســـتقل ٍة بوضوح ،في
حال عدم انقســـام الخل ّية.
ــف لمــادة الوراثــة()DNA
يحــدث تضا ُع ٌ
والعض ّيــات ،قبــل البــدء بعمل ّيــة الانقســام،
ِ
متضاعــف تحــت
حيــث يظهــر ك ُّل كروموســوم
ال ِمجهــر ال�إ لكترونــي مك ّونــاً مــن كروماتيديــن مراحل تضا ُعف الكروموسومات في نُواة الخل ّية
(كروماتيــد �أصلــي وكروماتيــد جديــد) .يرتبــط
ك ُّل كروماتيديــن بنقطــ ٍة ُتســ ّمى الســنترومير.
أ�نواع انقسام الخلايا
تتك ـ ّو ُن �أجســام الكائنــات الح ّيــة عديــدة الخلايــا التــي تتكاثــر جنســياً
مــن نوع ْيــن رئيس ـ ْين مــن الخلايــا ،همــا:

الخلايــا الجســم ّية :تشــمل خلايــا جســم الكائنــات الحيــة
الراقيــة ،وتنقســم النــواة بطريقــة الانقســام المتســاوي ،وينتــج
عنــه خل ّيتــان (ابنتــان) ،تحتــوي كلاهمــا علــى العــدد نفســه مــن
الكروموســومات.
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الخلايــا التناســل ّية (الجنسـ ّية المنتجــة للغاميتــات) :توجد في ال�أعضاء الجنسـ ّية الذكريّــة وال�أنثويّة
لــدى معظــم الحيوانــات والنباتــات ،وتنقســم النواة بطريقة الانقســام المنصف منتجــة الغاميتات.
11

انقسام الخلايا
مراحل الانقسام المتساوي

قبــل دخــول الخل ّيــة فــي عمل ّيــة الانقســام الخلــوي تمـ ُّر بمرحلـ ٍة تحضيريّـ ٍة ،تُسـ ّمى الطـ ْو َر الب ْينــي ،تنمــو
ـف كميــة المــا ّدة الوراث ّيــة (.)DNA
فيــه الخل ّيــة ويــزداد حج ُمهــا ،وتتضاعـ ُ
الانقســام المتســاوي :يحـ ُ
ـدث فــي جميــع خلايــا الكائنــات الح ّيــة وحيــدة الخل ّيــة لتتكاثــر مثــل
البراميســيوم ،وعديــدة الخلايــا مثــل ال�إ نســان؛ للنمــو ،وتعويــض الخلايــا التالفــة.
نشاط ( )3الانقسام المتساوي للخل ّية الحيوان ّية
جب عن ال�أسئلة ال�آتيه:
ادرس مراحل الانقسام المتساوي للخل ّية في الشكل �أدناه ،ث ّم �أ ْ
ْ
 -١ماذا يحدث �إذا لم تم ّر الخلية في الطور الب ْيني؟
 -٢من خلال الشّ كل أ�علاه ،حدّد ال�أدوار التي

يم ُّر بها الانقسام المتساوي؟
 -٣ما �أهم ّية المريكزات ،وخيوط المغزل في

عمل ّية الانقسام المتساوي؟

 -٤لماذا تترتّب الكروموسومات فرادى في

الاستوائي؟
منتصف الخل ّية في الدور
ّ

فس ْر �إجابتك.
 -٥هل الخل ّية المنقسمة حيوان ّية �أم نبات ّية؟ ّ
 -٦ما عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام؟  -٧ما عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة؟

نشاط ( )٤الانقسام المنصّ ف
جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ادرس الشكل المجاور ،و أ� ْ
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 -١س ِّم الخلايا التي يحدث فيها هذا النوع من الانقسام.

23
23

12

23

23
23

23

المنصف؟  -٣ما عدد الخلايا الناتجة عنه؟
 -٢ما المقصود بالانقسام
ّ
 -٣ما عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة؟
 -٤ماذا ُيطلق على الخلايا الناتجة؟
 -٥مــاذا تتوقّــ ُع �أ ْن يحــدث �إذا وقــع خ َلــ ٌل �أثنــاء انقســام الخل ّيــة الجنســ ّية المنتجــة للغاميتــات
فــي ال�إ نســان ،ونتــج الحيــوان المنــوي� ،أو البويضــة ،بحيــث يحتــوي ك ٌّل منهمــا علــى عــدد
كروموســومات �أقــ ّل� ،أو �أكبــر مــن العــدد النصفــي للكروموســومات؟
المنصــف لخليــة تناســلية �أربــع خلايــا ،تحتــوي ك ٌّل منهــا علــى نصــف العــدد
ينتــج عــن الانقســام
ّ
ال�أصلـ ّـي مــن الكروموســومات فــي الخل ّيــة ال�أم وتُسـ ّمى غاميتــات ،ويســهم هــذا النــوع مــن الانقســام
فــي ثبــات عــدد الكروموســومات فــي خلايــا النــوع الواحــد مــن الكائنــات الحيــة.
متلازمة داون
الحـــي ثابـــت ،و�أ ُّي تغ ُّير في عددهـــا ،نقص �أو
�إ ّن عـــدد الكروموســـومات فـــي �أنويـــة خلايـــا الكائن
ّ
الحي وهو ما يســـمى بالطفرة ففـــي كل خلية من خلايا
زيـــادةُ ،يحـــ ِد ُث تغ ُّيـــراً في صفات الكائـــن ّ
ال�إ نســـان العادي ( )46كروموســـوماً ،ولكن يولد بعض ال�أطفال ،وعندهم زيادة كروموســـوم فتحتوي
كل خليـــة من خلايا الجســـم على ( )47كروموســـوماً ،و ُيطلق عليهـــم متلازمة داون.
تظهر على المصاب بمتلازمة داون بعض الصفات المظهر ّية ال�آتية:
وجــود ثنيــة �إضاف ّيــة فــي جفــن العيــن ،قُصــر القامــة ،رؤوســهم منبســطة ،جبهتهــم بــارزة ،لســانهم
كبيــر الحجــم ،ذوو �أي ـ ٍد و�أقــدا ٍم قصيــرة ،يعانــي معظمهــم مــن صعوبـ ٍ
ـات فــي التعلّــم.
الدّرس
()٤
يوجد نوعان من التكاثر:

التكاثر

ـي :وينتــج عنــه �أبنــاء تتشــارك فــي بعــض الصفــات مــع �آبائهــا ،ولكنّهــا لا تشــبه
التكاثــر الجنسـ ّ
تمامــا �أيّـاً مــن ال�أبو ْيــن.
نسخ ِط ْب َق ال�أصل عن ال�آباء.
التكاثر
اللاجنسي :وينتج عنه ٌ
ّ
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التكاثر الجنسي
تتكاثــر معظــم الكائنــات الح ّيــة عديــدة الخلايــا (حيوان ّيــة �أو نبات ّيــة) تكاثــراً جنسـ ّيا ،وهــي بحاجـ ٍة �إلــى
ـاء حيـ ٍ
ـوان منــو ّي مــن الــزوج
ذكـ ٍر و�أنثــى مــن (النــوع نفســه) لِتنتـ َـج نســلا ً جديــداً .ففــي ال�إ نســان يلــز ُم التقـ ُ
مخصبةــ (زايجــوت) ،تتطــور فــي رحــم الزوجــة لتكـ ّون الجنيــن.
م��ع بويض�� ٍة مــن الزوج��ة ،ليك ّوناــ بويضـ ًة ّ

يســتم ّر نم ـ ُّو الطفــل بعــد الــولادة ،وفــي نهايــة مرحلــة النم ـ ّو (مرحلــة الشــباب) تُق ـ َّد ُر عــد ُد خلايــا
جســمه بترليونــات الخلايــا ،كمــا يتغ ّيــر حج ُمــه ،وكتل ُتــه ،ومظهـ ُـره ،وتحــدث �إضاف ـ ًة �إلــى التغ ّيــرات
خاصــة فــي مرحلــة المراهقــة.
الجســم ّية تغ ّيـ ٌ
ـرات نفس ـ ّية ،واجتماع ّيــة واســعةّ ،
نشاط ( )1مرحلة المراهقة
ِص ْل ك َّل ٍ
سؤال في العمود ال�أول بالجواب الذي يناسبه في العمود الثاني فيما ي�أتي:
ال�أجوبة
الرقم
ال�أسئلة
الرقم
تختلــف التغيــرات التــي تحــدث فــي مرحلــة
المراهقــة لــدى الفتيــات عــن تلــك التــي
 ١متى تبد�أ مرحلة المراهقة؟
تحــدث لــدى الفتيــان ،بســبب الاختــلاف
فــي ُبنيــة ك ٍّل منهــم.
يختلــف موعــد نهايــة مرحلــة المراهقــة مــن
هـــل تحـــدث التغ ّيرات الجســـم ّية،
 ٢والنفســـ ّية ،والاجتماع ّيـــة فـــي ٍ
شــخص �إلــى �آخــر .فقــد تنتهــي فــي سـ ّن .20
وقت
وقــد تمتــد لــدى �آخريــن حتــى سـ ّن � 24أحيانا.
واحـــد عنـــد الجميع؟
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٣

هل تكون تلك التغ ّيرات متشابهة
لدى الفتيان والفتيات؟

٤

هــل تنتهــي مرحلــة المراهقــة لــدى
الجميــع فــي وقــت واحــد؟

٥

هــل نســتطيع القفــز عــن مرحلــة
المراهقــة مباشــرة �إلى مرحلــة البلوغ؟

لا نســتطيع الانتقــال مــن مرحلــة الطفولــة
�إلــى مرحلــة الشــباب ،دون المــرور بمرحلــة
المراهقــة.
لا توجــد س ـ ٌّن مح ـدّدة لمرحلــة المراهقــة.
فقــد تبــد�أ قبــل الثانيــة عشــرة بنصــف ســنة.
وقــد تت�أخــر عنهــا ســنة �أو اكثــر.
لا تحــدث التغ ّيــرات نفســها لــدى الجميــع
فــي ٍ
وقــت واحــ ِد؛ حيــث تتفــاوت ســرعة
حدوثهــا ،فيكــون النمــ ّو ســريعاً لــدى
البعــض ،ويكــون بطيئـاً لدى البعــض ال�آخر.

علامات مرحلة المراهقة
الجسمي:
النمو
ّ
تســتم ُّر عمل ّيــة النمـ ّو عنــد ال�إ نســان مــد ًة طويلــة ،ولكـ ّن الخلايــا تختلــف فــي نموهــا وســرعة انقســامها
مــن مرحل ـ ٍة �إلــى �أخــرى ،وتُع ـ ُّد مرحلــة نم ـ ّو الجنيــن �أســر َع مراحــل النم ـ ّو ،ولــو اســتمرت الخلايــا
بالنمــو والانقســام بالســرعة الســابقة نفســها لبلغــت كتلــة الطفــل بعــد ســن ٍة مــن ولادتــه 10ملاييــن
طــن .ولوحــظ �أ ّن ســرعة النمـ ّو تنخفــض بعــد الــولادة ،ولكنهــا تبقــى ســريع ًة فــي �أول ســنتين ،ثــم تبــد�أ
بالانخفــاض ،ثــم تتســارع ثانيـ ًة عنــد مرحلــة المراهقــة .وتظهــر بعــض التغ ّيــرات الجســديّة لــدى الفتيــان
والفتيــات مثــل زيــادة الطــول.
الجنسي:
النضوج
ّ
خــلال هــذه الفتــرة تبــد�أ الــدورة الشــهريّة عنــد ال�إ نــاث ،ولا ُيشــترط فــي البدايــة ظهو ُر جميــع الخصائص
الجنس ـ ّية ،مثــل كبــر حجــم الثــدي ،واتســاع الحــوض وغيرهــا� .أ ّمــا فــي الذكــور فتبــد�أ بزيــادة حجــم
الخصيت ْيــن ،وبــدء نمـ ّو شــعر العانــة ،وحــدوث ظاهــرة الاحتــلام.
نشاط ( :)2الثقافة الجنس ّية تحميني من المخاطر الصح ّية
موضحاً موقفك من ك ٍّل منها:
ناقش كلًّا من العبارات ال�آتيةّ ،
ْ
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الفتيات

الفتيان

لا تحــدث ظاهــرة الاحتــلام عنــد الجميــع فــي دم الحيض فاسد ،يجب �أ ْن يخرج من الجسم.
وقــت مح ـدّد.
الاحتلام ظاهرة طبيع ّية تدل على النمو والبلوغ .الحيض هو �أحد المؤشرات على بلوغ الفتاة.
عنــد الاحتــلام يجــب الاســتحمام ،واســتبدال الاستحمام �أثناء الحيض ،ومراعاة النظافة
العا ّمة.
وغســل الملابــس ،وشراشــف الســرير.
الحــذر مــن انتقــال ال�أمــراض الجنســ ّية ،مثــل :الحذر من انتقال ال�أمراض الجنس ّية ،مثل:
ال�إ يدز.
ال�إ يــدز.
التكاثر اللاجنسي
ُيعـ ُّد التكاثــر اللاجنسـ ّـي مــن �أبســط طـ ِ
ـرق التكاثــر ،وتحــدث فــي العديــد مــن الكائنــات الحيــة مثــل:
البكتيريــا ،وال�أول ّيــات ،والفطريّــات ،والعديــد مــن الحيوانــات والنباتــات ،وهــذا النــوع مــن التكاثــر لا
يلــزم وجــو ُد �أزواج (ذكــر و�أنثــى) لحدوثــه.
اللاجنسي في الكائنات الح ّية:
بعض أ�نماط التكاثر
ّ
اسم الكائن

الصورة

اللاجنسي
طريقة التكاثر
ّ

البكتيريا

الانشطار الثنائي

الخميرة

التبرعم

نجم البحر

التجزئة

نبات

تكاثر خضري
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اللاجنسي(الخضري) في النباتات:
التكاثر
ّ

الخضــري ب أ�نّــه� :إكثــار �أو زيــادة �أعــداد النباتــات ،عــن طريــق اســتخدام
ُيعــ ّر ُف التكاثــ ُر
ّ
ال�أجــزاء الخضريّــة� ،أو الجذريّــة المختلفــة ال ُممكنــة للنبــات الواحــد ،بعيــداً عــن جنيــن البــذرة الجنسـ ّـي
الناتــج عــن عمل ّيــة التلقيــح وال�إ خصــاب .ويمكــن �إجــراء التكاثــر الخضــر ّي باســتخدام ال�أجــزاء النبات ّيــة
المختلفــة� .إليــك بعــض طــرق التكاثــر الخضــر ّي فــي النبــات:
التكاثــر بوســاطة الســيقان(الرايزومات) :وهــي ســيقان تنمــو �أفق ّي ـاً،
وتك ـ ّون براع ـ َم تخــرج منهــا الجــذو ُر ،لتك ـ ّون نبات ـاً جديــداً مثــل النعنــاع.
التكاثــر بوســاطة الدرنــات :لبعــض النباتــات ســيقا ٌن منتفخ ـ ٌة ،تُس ـ ّمى
درنــات ،مثــل نبــات البطاطــا العاديّــة ،حيــث تنمــو الدرنــات لتك ـ ّو َن عــدة نباتــات،
كمــا فــي الشــكل المجــاور.
التكاثــر بوســاطة الفســائل :تعــد الفســائل براعــم تنمــو قريبـاً مــن قاعــدة
النبتــة ،مك ِّونـ ًة فرعـاً وجــذوراً ،يمك ُننــا فصلُهــا وزراع ُتهــا لتكـ ّو َن نبتـ ًة جديــدة،
مثــل :النخيــل والمــوز.
التكاثــر بال ُع َقل:هــو َق ْطـ ُع �أجــزا ٍء مــن ســيقان النبــات يحتــوي كل منهــا
علــى ثلاثــة براعــم علــى ال�أقــل ،وزراع ُتهــا فــي �أماكـ َـن �أخــرى ،مثــل ســيقان
العنــب ،التيــن ،والــورد الجــوري.
التكاثــر بوســاطة ال�أبصال:هــي عبــارة عــن ســاق قرص ّيــه،
تحمــل برعمــاً طرفيــاً كبيــراً تحيــط بــه قواعــد ال�أوراق مثــل
البصل،الثــوم ،الغيصلان(القيصــلان) ب�أنواعــه.
التكاثــر بالترقيد:هــو دفـ ُن غصــنٍ مــن نبـ ٍ
ـات دون فص ِلــه عــن النبــات ال�أم،
�إلــى �أ ْن يك ـ ّون جــذوراً عرضيــة ،ثــم فصلــه مــن جهــة ال�أم ونقلــه ،كمــا يحــدث
فــي نبــات العنــب ،والتيــن ،والر ّمــان.
التكاثــر بالتطعيم:تثبيــت غصــنٍ نباتـ ٍّـي علــى جــذع شــجر ٍة مــن نــو ٍع
قريــب ،مثــل :التكاثــر بالقلــم وهــو تركيــب غصــن الخــوخ علــى نبتــة اللّــوز
الم ـ ّر ،كمــا فــي الشــكل المجــاور.
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أ�ختبر نفسي
السؤال ال�أول :ح ّد ْد رمز ال�إ جابة الصحيحة لك ِّل عبار ٍة من العبارات ال�آتية:
 -1أ� ٌّي من ال�آتية ُيع ُّد من خصائص خلايا البشرة في البصل؟
جـ -عديمة ال�أنوية .د -لا تنقسم.
ب -كرويّة.
متراصة.
�أ-
ّ
 -2أ� ّي الع ّينات ال�آتية يمكن مشاهدتُها باستخدام المجهر التشريحي؟
�أ -الكائنات الح ّية الدقيقة.

جـ -الفيروسات.

ب -عضيات الخلية.
د -ال ِمفصل ّيات.

 -3ما العض ّية التي لها دو ٌر مه ٌّم في الخلايا الحيوان ّية ،ولا توجد في الخلايا النبات ّية؟
جـ -الفجوات  .د -الرايبوسومات.
ب -المريكزات.
�أ -الميتوكندريا.
 -6في �أي المراحل العمرية ال�آتية يزداد اهتمام ال�إ نسان بمظهره الخارجي؟
�أ -الطفولة.

ب -الشباب.

جـ -المراهقة.

د -الشيخوخة.

السؤال الثاني:ح ّد ْد نوع الانقسام (متساو �أو منصف) الذي يحدث في ك ٍّل من الحالات ال�آتية:
تكاثر البكتيريا ،التئام الجروح� ،إنتاج حبوب اللقاح في ال�أزهار ،نم ّو ال�أجنّة في ال�أرحام،
�إنتاج البو ْيضات في مبيض المر�أة.

الســؤال الثالــث :ا ّدعــت ســلمى �أ ّن عــدد الكروموســومات فــي خلايــا جلدهــا مســا ٍو لعــدد
الكروموســومات فــي خلايــا جلــد زميلتهــا رنيــم ،فــر ّدت عليهــا رنيــم ب ـ�أ ّن العــدد غيــر متســاوٍ؛ ل�أن ّه ـ ّن
مــن �أبو ْيــن مختلفين�.أيّهمــا علــى ح ـ ّق؟ ولمــاذا؟
جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
السؤال الرابع :من خلال دراستك لموضوع الانقسام� ،أ ْ
منصفاً ،والخلايا الناتجة من هذا الانقسام؟
 -١ما الفرق بين الخل ّية ال�أم التي تنقسم انقساماً ّ

زواج متماثلــة .مــا
 -٢الكروموســومات فــي الخلايــا الجســم ّية للكائنــات الح ّيــة توجــد علــى شــكل �أ ٍ
زوج كروموســومي؟
مصــدر ك ّل كروموســوم فــي ك ّل ٍ
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الدّرس
()5

طاقة
الحركة

نشاط( )١الاتّحاد ق ّوة
حركتــه،
�إذا �أثّـ ْ
ـرت ق ـ ّوةٌ� ،أو مجموع ـ ٌة مــن ال ِقــوى الخارج ّيــة فــي جس ـ ٍم مــا ،ف إ�ن ّهــا ُتس ـ ِّب ُب تغ ُّيــراً فــي َ
الســاك ُن ،نتيجـ ًة لت�أثيـ ِر هــذه ال ُقــوى الخارج ّيــة .وعندمــا يتحـ َّر ُك الجسـ ُم بســرع ٍة
فقــد يتحـ ّر ُك الجسـ ُم ّ
مــا ،ف إ�نّــه يمتلــك شــكلا ً مــن �أشـ ِ
لحرك ِتــه ،تُسـ َّمى الطّاقـ َة الحرك ّيـ َة للجســم.
ـكال الطّاقـ ِة؛ نتيجـ ًة َ
نشاط ( )2أ� َث ُر كُتل ِة الجس ِم ال ُمتح ِّر ِك على مقدار طاق ِته الحرك ّية
المواد وال�أدوات:
ووعاء فيه رمل.
كُر ٌة كُتل ُتها صغيرةٌ ،وكر ٌة كتل ُتها كبير ٌة (لهما الحجم نفسه)ِ ،ومسطرةٌ،
ٌ
خطوات العمل:
� -١أسقط الكر َة صغيرة الكتلة في وِعاء ال ّرمل.
باستخدام ال ِمسطرة.
 -٢قم بقياس مقدار ا ْنغرا ِ
س الكر ِة ّ
الصغير ِة في ال ّرمل ْ
 -٣أ�سقط الكر َة كبيرة الكتلة في وِعاء الرمل ،من الارتفاع ِ
نفسه الذي �أسق ْط َت منه الكر َة الصغيرة.
باستخدام ال ِمسطرة.
 -٤قم بقياس مقدار انْغرا ِ
س الكرة الكبيرة في ال ّرمل ْ

 -٥قار ْن بين مقدار انغراس الكرة الصغيرة في الرمل ومقدار انغراس الكرة الكبيرة .ماذا تلاحظ؟

لكتلـ ِة الجسـ ِم دو ٌر مهـ ُّم فــي مقــدار الطّاقــة التــي يمتلكهــا ،فكلّمــا زادت كتلـ ُة الجســم المتحـ ّرك تــزدا ُد
طاقـ ُة الحركـ ِة التــي يمتل ُكها.
نشاط ( )3أ� َث ُر سرعة الجسم المتح ّرك على مقدار طاقته الحرك ّية
المواد وال�أدوات :كرةِ ،ومسطرة ،ووِعاء فيه رمل.
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خطوات العمل:
� -١أسقط الكر َة في وعا ِء ال ّرمل سقوطاً ح ّراً.
باستخدام ال ِمسطرة.
 -٢قم بقياس ُع ْمقِ انْغرا ِ
س الكر ِة في ال ّرمل ْ
� -٣أخرج الكر َة من ال ّرمل ،واضر ْبها في ال ّرمل �إلى ال�أسفل بق ّو ٍة بعد تسوية سطح الرمل.
س الكر ِة في ال ّرمل في هذه الحالة باستخدام ال ِمسطرة.
 -٤قم بقياس عمقِ انْغرا ِ
انغرست فيه الكرة في الحالت ْين .ماذا تلاحظ؟
 -٥قار ْن بين ال ُعمقِ الذي
ْ
تعتمـ ُد طاقـ ُة الحركـ ِة للجســم المتحـ ّرك علــى ِمقــدار ســرعته ،فكلّمــا زادت ســرع ُة الجســم تــزدا ُد طاق ُتــه
ـاب طاقـ ِة الحركـ ِة للجســم المتحـ ّرك مــن العلاقة:
الحرك ّيــة ،و ُيمكـ ُن حسـ ُ
2
طاقة الحركة =  × 12الكتلة × (السرعة)
2
طح =  × 12ك × ع
					
العالمــي ،فــ إ� ّن َوحــد َة الطاقــة هي(جــول) ،حيــث الكتلــة ب َوحــدة (كغــم)،
َوفــق نظــام ال َوحــدات
ّ
وال ّســرعة ب َوحــدة (م/ث).
مثال:

ـطح �أفقـ ٍّـي �أملــس ،بســرع ٍة ثابتـ ٍة مقدارهــا  9م/ث ،فمــا مقــدا ُر
تتحـ ّرك كــر ٌة كتل ُتهــا  1كغــم علــى سـ ٍ
طاقتهــا الحرك ّيــة؟
2
2
=  40,5جول
= )9( × 1 × 12
الحل :طح =  × 12ك ×ع
سؤال:

حصــة التربيــة الرياض ّيــة حــول الملعــب بســرع ٍة ثابت ـ ٍة مقدا ُرهــا  2م/ث ،ف ـ إ�ذا
ـض عدنــا ُن خــلال ّ
ركـ َ
ـب:
علمـ َ
ـت �أ َّن كتل َتــه  45كغــم ،احسـ ْ
 -1طاقته الحرك ّية �أثناء الركض.
 -2طاقته الحرك ّية� ،إذا �أصبحت سرع ُته 4م/ث .كم ضعفاً زادت طاق ُته الحرك ّية؟
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الدّرس
()6

طاقة
ْ
الوضع

نشاط ( )١أ�ف ّكر مع العالِم إ�سحاق نيوتن
ـاح
جلــس �إســحا ُق نيوتــن تحــت شــجرة تفـ ٍ
ـقطت ت ّفاحـ ٌة
ذات يــوم ،و�أثنــاء جلوســه ،سـ ْ
(�أ)
�إلــى ال�أســفل باتّجــاه ال�أرض .ت�أ ّمــل الشــكل
ـب عــن ال�أســئلة ال�آتيــة:
المجــاور ،و�أجـ ْ
(ب)
 -1لمــاذا لــم تصعــد الت ّفاحـ ُة �إلــى �أعلــى،
بــل ســقطت ر�أسـ ّياً نحــو ال�أرض؟
 -2قــار ْن بيــن مقــدا ِر ســرعة الت ّفاحــة لحظ ـ َة
ســقوطها عــن غصــ َن الشّــجرة ،ومقــدا ِر
ِ
اصطدامهــا بــال�أرض.
ســرع ِتها لحظــ َة
�أيّهمــا �أكبــر؟
ِ
سقوطها؟ وما اتّجا ُهه؟
 -3ما مقدا ُر تسا ُر ِع التّفاحة �أثناء
� -4أ ُّيهمــا �أبعـ ُد عــن غصــنِ الشّ ــجرة :النقطــة (�أ)� ،أم النقطــة (ب) مــن مســار التّفاحــة؟ و�أيــن تقـ ُع
النقطتــان بالنســبة �إلــى غصــن الشــجرة؟ (فــوق �أم تحــت؟)
� -5أيّهمــا �أبعـ ُد عــن ال�أرض :النقطــة (�أ)� ،أم النقطــة (ب) فــي مســار التّفاحــة؟ و�أيــن تقــع النقطتــان
بالنســبة �إلــى ال�أرض؟
كبــر :عندمــا تكــون فــي النقطــة (�أ)� ،أم فــي النقطــة (ب) مــن
� -6أيــن تكــو ُن ســرع ُة التّفاحــ ِة �أ َ
مســارها؟ ف ّســ ْر �إجابتــك.
عندمــا كانــت التّفاح ـ ُة علــى غصــن الشــجرة اختزنــت شــكلا ً مــن �أشــكال الطاقــة ،وعندمــا بــد�أت
التّفاح ـ ُة بالســقوط عــن الغصــن ،بــد�أ هــذا الشــكل مــن الطاقــة بالتح ـ ُّول �إلــى طاق ـ ٍة حرك ّي ـ ٍة تدريج ّي ـاً
حتــى وصلــت ال�أرض.
الطّاقـ ُة المخزونـ ُة فــي الجســم بســبب موق ِعــه «وضْ ِعــه» علــى ارتفــا ٍع مع ّيــنٍ مــن ســطح ال�أرض� ،أو �أ ّي
نقطـ ٍة مرجع ّيـ ٍة �أخــرى ،تُسـ ّمى طاقـ َة الوضْ ـ ِـع فــي مجــال الجاذب ّيــة ال�أرض ّيــة.
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نشاط ( )2أ� َث ُر كتل ِة الجس ِم على مقدارِ طاقة ْ
الوضع في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية
المواد وال�أدوات:

الحقيبة المدرس ّية ،وقلم ال ّرصاص.
خطوات العمل:
َ -١ضع الحقيب َة �إلى جانب قلم ال ّرصاص على ال�أرض.
 -٢ارف ـ ْع قلــم ال ّرصــاص عــن ال�أرض �إلــى مســتوى ر�أســك ،وانتظ ـ ْر قليــلاً ،ثــم �أرج ْعــه �إلــى مكانــه
علــى ال�أرض.
 -٣أ� ْمســك الحقيبـ َة المدرسـ ّي َة بيد ْيــك ،وارف ْعهــا عــن ال�أرض �إلــى مســتوى ر�أســك ،وانتظـ ْر قليــلاً،
ثــم �أرج ْعهــا �إلــى مكانهــا علــى ال�أرض.
احتجت �إلى بذل مجهو ٍد �أكبر؟ لماذا؟
 -٤في �أ ّي الحالت ْين
َ
كلّما تزدا ُد كتل ُة الجسم تزدا ُد طاق ُة ْ
الوض ِع التي يمتل ُكها بالنسبة إ�لى ارتفاعه عن سطح ال�أرض.
نشاط ( )3العلاقة بين ارتفاع الجسم ومقدار طاقة الوضع
المواد وال�أدوات :الحقيبة المدرس ّية.
خطوات العمل:
� -١أ ِ
مسك الحقيبة المدرس ّية بيد ْيك ،وارفعها عن ال�أرض �إلى مستوى صدرك ،وانتظ ْر قليلاً.
� -٢أ ْرجع الحقيبة �إلى مكانها.
 -٣ا ْرفع الحقيبة �إلى مستوى ر�أسك ،وانتظ ْر قليلاً.
 -٤أ� ِ
رجع الحقيبة �إلى مكانها.
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 -٥ا ْرفع الحقيبة �إلى ال�أعلى فوق مستوى ر�أسك على امتداد ذراع ْيك ،وانتظ ْر قليلاً.
 -٦في �أيّة الحالات الثلاث احتجت �إلى بذل مجهو ٍد �أكبر؟ لماذا؟
ـب طاقـ ُة الوضْ ــع فــي مجــال الجاذب ّيــة ال�أرض ّيــة ل� أ ّي جســم بالنســبة �إلــى نقطـ ٍة مرجع ّيــة .ويكــون
تُ َ
حسـ ُ
مقــدا ُر طاقــة الوضــع صفــراً �إ ْن تواجــد الجس ـ ُم عنــد هــذه النقطــة .و�إذا تواجــد الجس ـ ُم فــوق النقطــة
المرجع ّيــة يكــون مقــدا ُر طاقــة الوضــع موجبــاً ،ويكــون ســالباً �إذا تواجــد الجســ ُم �أســف َل النقطــة
المرجع ّيــة .ونســتخد ُم مســتوى ســطح ال�أرض كمرجـ ٍـع ،حيــث تكــون طاقــة الوضــع تســاوي صفــراً
عنــد مســتوى ال�أرض .وكلّمــا ارتفــع الجسـ ُم عــن مســتوى ال�أرض زادت طاقـ ُة الوضــع التــي يختزنُهــا.
طاقة الوضع في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية = مقدار وزن الجسم×الارتفاع العمود ّي عن مستوى ال�أرض
= الكتلة × تسارع الجاذب ّية ال�أرض ّية × الارتفاع العمود ّي عن مستوى ال�أرض
2
طو = ك × جـ × ف  ،مع العلم �أن تسا ُرع الجاذب ّية ال�أرض ّية (جـ) تقريباً =  10م/ث
َو ْفــق نظــام ال َوحــدات العالمـ ّـي ،ف ـ إ� ّن َوحــد َة الطاقــة هــي (جــول) ،حيــث الكتلــة ب َوحــدة (كغــم)،
وتســا ُرع الجاذب ّيــة ال�أرض ّيــة ب َوحــدة (م/ث ،)2والارتفــاع عــن نقطــة المرجــع ب َوحــدة (م).
مثال:
ـف الثّامــن ،كتل ُتهــا 40كغــم ،موجــودة فــي الطابــق الثّانــي مــن المدرســة ،فـ إ�ذا
ســهى طالبـ ٌة فــي الصـ ِّ
ـت �أ ّن هــذا الطاب ـ َق يرتفــع عــن مســتوى ال�أرض بمقــدار  3م ،فمــا مقــدا ُر طاق ـ ِة الوضــع التــي
علمـ َ
تمتل ُكهــا ســهى ،بالنســبة �إلــى نقط ـ ٍة مرجع ّي ـ ٍة علــى ال�أرض؟
الحل :طو = ك × جـ × ف

= 3 × 10 × 40

=  1200جول

ـت
ـتيكي ،موجــود علــى ســطح بناي ـ ٍة ترتفــع  7م عــن ال�أرض ،ف ـ إ�ذا علمـ َ
ســؤال:خ ّزا ُن مــا ٍء بلاسـ ّ
ـب طاقــة الوضــع التــي يمتلكهــا الخـ ّزان وهــو
�أ َّن كتلـ َة الخـ ّزان ،وهــو ممتلـ ٌـئ بالمــاء  1000كغــم ،احسـ ْ
ممتلــئ بالمــاء .بالنســبة �إلــى نقطـ ٍة مرجع ّيـ ٍة عنــد مســتوى ال�أرض.
نشاط ( )4طاق ُة ْ
الوضع المرون ّية:
ـض المــوا ّد بالمرونــة (مثــل المطّــاط� ،أو النابــض) ،حيــث يتغ ّيـ ُـر شــكلها �إذا �أثّــرت فيهــا قــوة،
تمتــاز بعـ ُ
ثــم تعــود �إلــى شــكلها ال�أصلـ ّـي بعــد زوال القــوة المؤثّــرة .وتختــزن ال�أجســا ُم ال َمرِنــة طاقـ َة وضـ ٍـع مرون ّيــة
عنــد ت�أثُّرِهــا بقـ ّو ٍة خارج ّيـ ٍة ،تــؤ ّدي �إلــى انْبســاطها� ،أو انضغاطهــا
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الدّرس
( )7قانون حفظ

الطاقة

نشاط ( )١طاقة حرك ٍة ،أ�م ْ
وض ٍع في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية ،أ�م كلاهما؟
جــب عــن
ت�أ َمــل الشــكل المجــاور ،و أ� ْ
طاقة وضع
ال�أســئلة ال�آتيــة:
تتحول طاقة
 -1مــا العوامــل التــي تعتمــ ُد عليهــا طاقــ ُة الوضع �إلى
الوضــع ،فــي مجــال الجاذبيــة ال�أرضيــة طاقة حركة
ّ
ّ
للجســم؟
 -2مــا العوامـ ُل التــي تعتمــد عليهــا طاقـ ُة
الحركة للجســم؟
 -3في الصورة (�أ) ،ما نو ُع الطّاق ِة التي تمتل ُكها الكرة؟ وما مقدار طاقتها الحرك ّية في تلك اللحظة؟
� -4أثنــاء نـ ِ
ـدث لارتفاعهــا عــن ســطح ال�أرض؟ مــاذا يحـ ُ
ـزول الكــرة فــي الصــورة (ب) ،مــاذا يحـ ُ
ـدث
لطاقتهــا الحركيــة؟ مــاذا يحـ ُ
ـدث لطاقــة الوضــع؟
للطّاقـ ِة أ�شــكا ٌل كثيــرة ،كمــا أ�ن ّهــا تتحـ ّول مــن شــكل �إلــى �آخــر ،فمثــلا ً تتحـ ّول طاقـ ُة الحركــة �إلــى طاقـ ِة
وضــع� ،أو العكس.
ف الطاقــة الميكانيك ّيــة للجســم ب�أن ّهــا :مجمــوع طاقتـ ّـي الحركــة والوضــع لــه فــي أ�يّــة نقط ـ ٍة مــن
تُع ـ َّر ُ
الطاقــة الميكانيك ّيــة = طاقــة الحركــة  +طاقــة الوضــع
مســاره.
طم = طح  +ط
و
مثال:

ف جس ٌم في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية ،وكان مقدار طاقته الميكانيك ّية  12جول .في نقط ٍة ما من
قُ ِذ َ
مساره� ،أصبح مقدا ُر طاق ِته الحرك ّية  5جول .ما مقدا ُر طاقة الوضع له في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية ،
الحل :طم = طح  +ط
عند تلك النقطة؟
و
 + 5 = 12ط

و

طو =  7 = 5 – 12جول
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نشاط ( )2قانون حفظ الطاقة الميكانيك ّية

جـ

المواد وال�أدوات :كرة صغيرة.
خطوات العمل:
 -١ا ْقذف الكرة ر أ�س ّياً �إلى ال�أعلى من مستوى يدك،
والتق ْطها عند عودتها �إلى يدك.
ف مسار الكرة المقذوفة ر�أس ّياً �إلى ال�أعلى،
ِ -٢ص ْ

من بداية رحلتها من مستوى يدك حتى عودتها.
 -٣في المسار ( أ� ب جـ) ،أ�ثناء صعود الكرة،

د

ب
ع

هـ

أ�

ماذا يحدث لسرعتها؟ ماذا يحدث لطاقة الوضع لها؟ ولماذا؟
 -٤فــي المســار (جـــ د هـــ) ،أ�ثنــاء نــزول الكــرة ،مــاذا يحــدث لســرعتها؟ مــاذا يحــدث لطاقــة الوضــع
لهــا؟ ولماذا؟
الموضــح فــي الشــكل ،واذك ـ ْر العلاقــة بيــن
 -٥تت ّب ـ ْع مســار الكــرة المقذوفــة ر أ�س ـ ّياً �إلــى ال�أعلــى،
ّ
طاقتـ ّـي الحركــة والوضــع للكــرة ،فــي ك ّل نقط ـ ٍة مــن مســارها.
ثناء ارتفا ِع الكرة المقذوفة ر�أس ّياً �إلى ال�أعلى ،تتحول طاق ُتها الحرك ّية �إلى طاقة وضْ ع ،ويكون مقدار
�أ َ
النقصان في طاقة الحركة مساوياً لمقدار الزيادة في طاقة الوضع ،حتى تص َل الكرة �إلى �أقصى ارتفا ٍع
لها؛ بحيث تصبح طاق ُتها الحرك ّية صفراً (ع =  )0عند هذه النقطة ،حيث �أن الطاقة الميكانيكية
محفوظة في حال غياب مقاومة الهواء والاحتكاك .و�أثناء سقوط الكرة ،تح ّولت طاق ُة الوضع لها �إلى
طاق ِة حركة ،ويكون مقدار النقصان في طاقة الوضع مساوياً لمقدار الزيادة في طاقة الحركة.
مجمــوع طاقتـ ّـي الحركــة والوضــع (الطاقــة الميكانيكيــة) للجســم فــي �أيّــة نقطـ ٍة مــن مســاره هــو مقــدار
ثابت.
قانون حفظ الطاقة الميكانيك ّية = مقدار ثابت لا يتغ ّير في أ�يّة نقط ٍة من مسار الجسم
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مثال:
ـس ملتـوٍ ،بســرع ٍة مقدا ُرهــا  8م/ث،
بــد�أت سـ ّيار ٌة كهربائ ّيـ ٌة كتل ُتهــا  1كغــم بالحركــة علــى مســا ٍر �أملـ َ
موضــح فــي الشــكل المجــاور ،وعلــى ارتفــاع (ف =  4م) .مــع العلــم بـ�أ ّن مقــدا َر طاقـ ِة الوضـ ِـع
كمــا هــو ّ
ـب:
فــي مجــال الجاذب ّيــة ال�أرض ّيــة للسـ ّيارة عنــد النقطــة (جـــ) يســاوي صفــراً .احسـ ْ
أ� -طاقتهــا الميكانيك ّيــة عندمــا تكــون فــي
النقطــة (�أ) مــن مســارها.
ب -طاقتهــا الحرك ّيــة عندمــا تكــون فــي
النقطــة (جـــ) مــن مســارها.
الح ّل:

�أ -النقطة (�أ) من مسار السيارة على ارتفاع نقطة البداية ِ
نفسه ،وعليه ف إ�نّ:
طم = طح  +ط
و
=  × 12ك × ع + 2ك × جـ × ف
= 4 × 10 ×1 + 2)8( ×1× 12
= 40+ 32
=  72جــول فــي النقطــة (�أ) ،و�أيّــة نقطـ ٍة �أخــرى مــن مســار الســيارة؛ بســبب قانــون حفــظ
الطاقــة الميكانيك ّيــة.
ب -بمــا �أ ّن طاقــة الوضــع فــي مجــال الجاذب ّيــة ال�أرض ّيــة للسـ ّيارة تســاوي صفــراً عنــد النقطــة (جـــ)،
ومــن قانــون حفــظ الطاقــة الميكانيك ّيــة ،فـ إ�نّ:
طم = طح  +ط
و
 = 72طح  +صفر
طح =  72جول في النقطة (جـ).
ـب طاقــة الوضــع فــي مجــال الجاذب ّيــة ال�أرض ّيــة للس ـ ّيارة ،مــن المثــال الســابق،
سؤال:احسـ ْ
عندمــا تكــون فــي النقطــة (ب) ،التــي ترتفــع بمقــدار  2م.
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أ�ختبر نفسي
السؤال ال�أول :ض ْع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لك ٍّل م ّما ي�أتي:
 -١ماذا يحدث للطاقة الميكانيك ّية لجس ٍم ما� ،إذا زادت طاقة الوضع له؟
د -يتغ ّير اتّجاهها.
جـ -تبقى ثابتة.
ب -تنقص.
�أ -تزداد.
 -٢ماذا يحدث لطاقة الحركة لجس ٍم ما� ،إذا زادت طاقة الوضع له؟
د -تصبح سالبة.
جـ -تبقى ثابتة .
ب -تنقص .
�أ -تزداد.
 -٣عند تصا ُدم س ّيارت ْين مسرعت ْين ،ف إ� ّن ال�أضرار تكون �أكبر من تصا ُدم س ّيارت ْين بطيئت ْين ،فما السبب؟
�أ -الس ّيارتان السريعتان لا تمتلكان طاقة وضع.
ب -الس ّيارتان البطيئتان لا تمتلكان طاقة وضع.
جـ -الس ّيارتان السريعتان تمتلكان طاقة حركة �أكبر من الس ّيارتين البطيئتين.
د -الس ّيارتان السريعتان تمتلكان طاقة حركة �أق ّل من الس ّيارتين البطيئت ْين.
وضع ،في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية؟
� -٤أ ّي المواقف ال�آتية تتح ّول فيها طاقة الحركة �إلى طاقة ٍ
س وينساب منها الماء.
�أ -عندما يسقط غصن شجرة نحو ال�أرض.ب-عندما تتش ّق ُق ك�أ ٌ
تتدحرج صخر ٌة من �أعلى تل ٍة نحو الوادي.
جـ-عندما
ُ
ف كر ٌة ر�أس ّياً �إلى ال�أعلى في الهواء.
د -عندما تُق َذ ُ
 -٥ب َم تمتاز طاقة الحركة دائماً؟
د -موجبة.
ب -مساوية لطاقة الوضع .جـ -تكون صفر ًا.
أ� -سالبة.
� -٦أ ّي من ال�أجسام ال�آتية يمتلك �أق َّل طاقة حركة؟
�أ -قمر صناعي يدور حول ال�أرض.
جـ -شخص واقف على ال�أرض لا يتح ّرك.

ب -سيارة تتحرك على الشارع.
د -عصفور يطير.

 -٧ما وحدة قياس طاقة الوضع؟
�أ -كغم.

ب -م/ث.٢

جـ -كغم م/ث.٢

د -كغم م/٢ث.٢
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نموذج اختبار
السؤال ال�أول:
ضع دائرة حول ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -1ما الجزء من المجهر الذي يستخدم لتثبيت الشريحة؟
�أ .الضاغطان

ج .ال�إ سطوانة

ب .العدسة العينية

د .المصدر الضوئي

 -٢ما المكون الذي يلعب دور في انقسام الخلية الحيوانية؟
�أ .النوية

ب .الرايبوسومات

د .المريكزان

ج .الميتوكوندريا

 -٣ما نوع التكاثر الذي يحدث في الموز؟
�أ .الفسائل

ب .الدرنات

د .ال�أبصال

ج .العقل

 -٤بم تمتاز الطاقة المختزنة في نابض؟
�أ -حركية

ب .وضع

د.ميكانيكية

ج .كهربائية

السؤال الثاني� :إذا كانت طاقة الوضع في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية تساوي صفراً عند مستوى
ال�أرض ،فعند �أ ِّي ارتفا ٍع عن مستوى ال�أرض تكون طاق ُة الوضع مقدارها  100جول ،لجس ٍم كتل ُته
 2كغم.
السؤال الثالث� :أس ِق َط ْت كر ٌة كتلتها  0,12كغم من سطح بناي ٍة على ارتفاع 5م فوق مستوى
احسب� :أ -طاقة الوضع في مجال الجاذب ّية ال�أرض ّية للكرة ،عندما قطعت مسافة � 3أمتار.
ال�أرض.
ْ
ب -الطاقة الميكانيك ّية للكرة ،عندما قطعت مسافة � 3أمتار.
جـ -مقدار سرعة الكرة ،عندما قاربت على ملامسة ال�أرض.
نموذج تقويم
يحقق

الفقرة
استخدم ال�أدوات وال�أجهزة استخداماً صحيحاً.
�أجرى خطوات التجربة بشكل متسلسل.
توصل �إليها بشكل منظم.
س ّجل النتائج التي ّ
توصل �إلى نتائج دقيقة.
ّ
توصل �إلى استنتاجات صحيحة.
ّ
عرض النتائج التي حصل عليها بطريقة صحيحة.
اتبع قواعد السلامة العامة.
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يطور

يحاول

ليس بعد

