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 توظيف صور المقارنة بين قبائل المملكة الواحدة.
 ذكر الاأهمّية الاقتصادية لبعض الكائنات الحّية.

 توضيح مستويات التصنيف في ممالك الكائنات الحّية بالاستعانة بخارطة مفاهيمية.
 تصميم مشروٍع يتعلّق بتصنيف الكائنات الحّية.

 توضيح تركيب الّشمس من خلال صور ورسومات.
 التعّرَف اإلى قاعدة بود عملياً.

 المقارنة بين كواكب النظام الشمسي، من حيث الحجم، ودرجة حرارة السطح، وطول اليوم والسنة.
 المقارنة بين الشهب والنيازك.
 تصميم تلسكوباً فلكّياً بسيطاً.

المحتـويـــات

تصنيف الكائنات الحية                                                                 ٤٨ الدرُس األول  

ممالك البدائيات والطالئعيات والفطريات                                 ٥٣   الدرُس الثاني 

المملكة النباتية                                                 ٦٠   الدرُس الثالث 

المملكة الحيوانية                                                ٦٧   الدرُس الرابع 

الشمس                                                                                         ٨٨ الدرُس األول  

الكواكب السيّارة                                                                   ٩٢   الدرُس الثاني 

ارتياد الفضاء                                                      ٩٨   الدرُس الثالث 
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يتــّم تقســيم الكائنــات الحّيــة بنــاًء علــى صفــاٍت مظهريـّـٍة مشــتركة بينهــا، مثــل: الشــكل، ومكان المعيشــة، 

أنــواع المكتشــفة حديثــاً فــي مكانهــا  وطريقــة التغذيــة؛ وذلــك لتســهيل دراســتها والتعامــل معهــا، ووضــع الا

المناســب، وهــذا مــا ُيطلــق عليــه علمّيــاً التصنيــف. 

نشاط )2( تصنيف الكائنات الحّية عبر التاريخ 

تاأّمل المخطّط الاآتي، ثم اأجب عن الاأسئلة التي تليه:
 

 1- ما الاأساس الذي صنّف عليه الفيلسوف )اأرسطو( الكائنات الحّية؟

نجــاز العلمــي الــذي حّققــه كلٌّ مــن: )جــون ري(، و)كارلــوس لينيــوس( في مجال   2- مــا الفــرق بيــن الاإ

تطــّور علــم التصنيف؟

راً لتصنيف الكائنات الحّية.  3- اقترح تصوُّ

 4- اذكر اأسماء الممالك الخمس حسب تصنيف )وتكر(.

نجليزي العالم ال�إ
 )جون ري(

)1627م – 1705 م(

وكان اأّول َمْن 
وضع مفهوم النوع، 
واأّول من طّور علم 

تصنيف النبات.

الفيلسوف 
غريقي  ال�إ
)اأرسطو(

3٨4 – 322 ق.م

صنَّف الكائنات الحّية 
اإلى حيوان ونبات، 
وصنّف الحيوانات 

حسب مكان معيشتها 
اإلى بحريّة، وبريّة، 

وهوائّية.

العالم السويدي
 )كارلوس لينيوس( 
)1707م-177٨م(

اأّول من وضع 
مفهوم الجنس، 

وُيعدُّ 
اأبو التصنيف

العالم ال�أمريكي
 )روبرت وتكر( 
)1920م-19٨0م(

وضع نظاماً جديداً 

صنّف فيه الكائنات 

الحية اإلى خمس ممالك 

)البدائّيات، الطلائعّيات، 

الفطريّات، النباتات، 

الحيوانات(

الّدرس
)1(

تصنيف 
الكائنات 

الحية
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 تطــّور علــم التصنيــف منــذ عهــد )اأرســطو( اإلــى عصرنــا الحاضــر، وتنــاول دراســة علمّيــة دقيقــة 
لتنــّوع الكائنــات الحّيــة تتضّمــن تعريفــاً لــكلٍّ مــن النــوع والجنــس.

ويعــّرف النــوع باأنـّـه الوحــدة الاأساســّية فــي تصنيــف الكائنــات الحّيــة، وهــو يمثـّـل اأفــراداً متشــابهة 

تركيبّيــاً ووظيفّيــاً، قادريــن علــى التــزاوج فيمــا بينهــم، واإنتــاج نســل خصــب.

     وُيعّرف الجنس باأنّه مجموعُة اأنواٍع من الكائنات الحّية تشترك معاً في صفاٍت مشتركة.

نشاط )3( ال�سم العلمي للكائنات الحّية: 

     بينمــا كان علــيٌّ يقــراأ قّصــًة حــول الِقطــط لفــت انتباهــه اأّن اســمها العلمــّي )Felis catus(، فتبــادر 

آتيــة: جابــة عــن الاأســئلة الا اإلــى ذهنــه تســاؤلات عــّدة. ســاعده فــي الاإ

سم العلمي للكائن الحي؟   1- اإلى ماذا تشير كل من الكلمة الاأولى و الثانية في الاإ

 2- لماذا ُيكتب الاسم العلمّي للقطّة من مقطعين؟    3- لماذا ُيكتب بخطٍّ مائل؟

 4- هل يوجد اسماً علمّياً لكّل كائٍن حّي؟ 

     لتســهيل التواصــل بيــن العلمــاء علــى اختــلاف جنســّياتهم ولغاتهــم، اتّفــق العلمــاء علــى اعتمــاد اللغــة 

اللاتينّيــة فــي كتابــة الاســم العلمــي الخــاص لــكّل كائــٍن حــّي، ويكتــب بخــٍط مائــل، واإذا كتــب بخــط 

اليــد يوضــع خــط تحــت كل مقطــع، حيــث يتكــّون كلُّ اســٍم علمــّي مــن مقطعيــن:

المقطع الاأول يدّل على الجنس، ويبداأ بحرف كبير، والمقطع الثاني يدّل على النوع، ويبداأ بحرف صغير.

 مثال: 

 Homo sapiens نســان ســم العلمــي للاإ  1- الاإ

المقطــع الاأول: Homo يــدل علــى الجنــس 

المقطــع الثانــي sapiens يــدل علــى النــوع.

 2- الاســم العلمــي للغــزال الجبلــي الفلســطيني 

.Gazella gazella
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نشاط )4(: مستويات التصنيف

ـــن  ـــه ع ـــزاً ل ـــن الحـــّي ممّي ـــّي للكائ ـــدُّ الاســـم العلم      ُيع
اأفـــراد الجنـــس الواحـــد مـــن الكائنـــات الحّيـــة، وحســـب 
المتشـــابهة  أنـــواع  الا ُوضعـــت  التصنيـــف  مســـتويات 
ضمـــن مجموعـــة واحـــدة ُســـّميت بالجنـــس، والاأجنـــاس 
ــة(،  ــة )فصيلـ ــّمى العائلـ ــت مسـ ــت تحـ ــابهة ُوضعـ المتشـ
ـــة، والرتـــب المتشـــابهة  ـــلات المتشـــابهة ضمـــن الرتب والعائ
ـــن  ـــابهة ضم ـــوف المتش ـــة(، والصف ـــّف )طائف ـــن الّص ضم
ـــة. ـــن المملك ـــابهة ضم ـــل المتش ـــعبة(، والقبائ ـــة )ش القبيل

آتي للقط: ولفهم ذلك ادرس التصنيف الهرمي الا

 ســؤال: ُيعــدُّ النمــر والاأســد مــن الجنــس نفســه، فــاإذا علمــت اأّن الاأســد مــن نــوع leo. اكتــب 

الاســم العلمــي للاأســد. 

     بعــد تصنيــف )كارلــوس لينيــوس( الكائنــات الحّيــة اإلــى مملكتيــن: نباتيــة وحيوانّيــة، ظهــرت كائنــات 

حّيــة تجمــع فــي صفاتهــا بيــن النبــات والحيــوان، مثــل: اليوغلينا، التريبانوســوما، وفطــر الترايكوفايتون الذي 

أمريكــي) وتكــر( فــي القــرن العشــرين اإلــى وضــع نظــام  يســّبب مــرض الَقــَدم الرياضــي؛ ممــا دعــا العالــم الا

تصنيــٍف جديــد، صنـّـف فيــه الكائنــات الحّيــة اإلــى خمــس ممالــك، هــي: 

البدائّيات، والطلائعّيات، والفطريّات، والنباتات، والحيوانات. 

وفي القرن الحادي والعشرين صنّف العالم )فوستا( وزملاؤه الكائنات الحّية اإلى ثلاثة مجالات: 
 1- البكتيريا القديمة.      

 2- البكتيريا الحقيقية.   
 3- حقيقّية النواة )طلائعّيات، فطريّات، نباتات، حيوانات( 

ــق  ــة وف ــات الحّي ــة الكائن ــتتم دراس ــك. وس ــة ســت ممال ــات الحّي ــك الكائن ــدد ممال ــح ع ــك يصب وبذل

تصنيــف )وتكــر(.

المملكة
الحيوانية

الحبليات

الثدييات

اللواحم

السنوريات

Panthera

Paradus

القبيلة )الشعبة(

الصف )الطائفة(

العائلة )الفصيلة(

الجنس

النوع

الرتبة
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مملكة البكتيريا
نشاط )1(: المعدُة بيُت الداء 

نســان، مثــل البكتيريــا       تعــدُّ البكتيريــا مــن الكائنــات الحّيــة بدائّيــة النــواة، منهــا مــا هــو نافــع للاإ
المســتخدمة فــي مجــالات الصناعــة، واإنتــاج الهرمونــات، ومنهــا مــا هــو ضــار، مثــل بعــض اأنــواع البكتيريــا 
نســان والحيــوان والنبــات. ويتــّم تصنيــف البكتيريــا بُطرٍق ِعــّدة، منها  أمــراض للاإ التــي تســّبب العديــد مــن الا

حاجتهــا للاأكســجين، ونــوع تغذيتهــا، ودرجــة الحــرارة، وشــكلها.

نشاط )2(: تركيب خلّية البكتيريا

آتية: تمّعن الشكل الاآتي، ثم اأجب عن الاأسئلة الا

 1- حّدد الاأجزاء الرئيسة للبكتيريا.

الاأهداب،  البكتيريّة،  للخلّية  ياأتي  مّما  كلٍّ  اأهمّية  ما   -2  

المادة الوراثية؟

 3- كــم عــدد الاأســواط الظاهــرة لهــذا النــوع مــن البكتيريــا؟ وهــل 

ــك العــدد نفســه مــن الاأســواط؟ ــا تمتل ــواع البكتيري ــع اأن جمي

تتركّب البكتيريا من تراكيب عدة كما في الشكل السابق اذكرها، 

ويحتوي سيتوبلازم خلية البكتيريا على كروموسوم منفرد، ويخلو من 

العضّيات المتخصصة. وتصنف البكتيريا تبعاً لحركتها اإلى: بكتيريا متحركة بوساطة الاأسواط اأو الاأهداب، 

وبكتيريا غير قادرة على الحركة.

الّدرس
)2(

ممالك
البدائيات 

والطلائعيات 
والفطريات 

نشاط )3(: مملكة الطلائعّيات  

آتية:  ور الا لاحظ الصُّ

يوغلينا سبيروجيرا

فطر غروياأميبابراميسيوم
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مثل مثلمثل

أميباالطحالب الخضراء فطريات غرويةالا

مملكة الطلائعيات

تقسم اإلى

الطلائعيات شبيهة النباتات
)الطحالب(

الطلائعيات شبيهة الحيوانات
أوليات( )الا

الطلائعيات شبيهة الفطريات
)الفطريات غير الحقيقية(

 2- اذكر اأسماء بعض الطلائعّيات التي تعيش في مياه البرك والمستنقعات.

 3- ما سبب اخضرار لون ماء البرك الراكدة؟

 

نشاط )4(: الطحالب

     ادرس الّصور اأدناه، ثم اأجب عن الاأسئلة التي تليها:

 1- ما سبب وجود طحالب باألوان مختلفة؟

 2- اذكر اأمثلة لطحالب وحيدة الخلية، واأخرى عديدة الخلايا.

أمّ الرشراش ؟  3- اأّي الّصور السابقة تتوقّع اأّن اإيمان قد شاهدتها اأثناء زيارتها لا

     تعــدُّ الطحالــب مــن اأقــدم الكائنــات الحّيــة؛ حيــث ُوجــد اأحافيــر تعــود اإلــى ملاييــن الســنين، ومــا زالــت 

نســان فوائــد كثيــرة فــي مجــالاٍت عــّدة، منهــا: الزراعــة، والصناعــة، والطــب، والغــذاء،  الطحالــب تقــدم للاإ

وهندســة الجينــات. وتُصنّــف الطحالــب اعتمــاداً علــى الصبغــة الموجــودة فــي خلاياهــا، )اإضافــة اإلــى وجــود 

صبغــة الكلوروفيــل( اإلــى طحالــب خضــراء، وحمــراء، وبنيــة، وذهبيــة وبالتالــي تعــّد ذاتيــة التغذيــة الضوئيــة، 

وتختلــف الطحالــب فــي تركيــب ُجــُدر خلاياهــا، وطبيعــة الغــذاء الــذي تخّزنه، فمثــلاً تخزن الدياتومــات الغذاء 

علــى شــكل زيــوت.

  طحالب حمراء  طحالب خضراء  طحالب بنيةطحالب ذهبية
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ــا،  ــا اأطفالن ــوم به ــي يق ــة الت ــي الســلوكات الخاطئ ــرة ه كثي

مثــل الّســباحة فــي بــرٍك غيــر اآمنــة، وغيــر مرّخصــة مــن ِوزارة 

ــى اإصــدار نشــراِت  ــادت عل ــي اعت الصحــة الفلســطينّية، الت

توعيــٍة حــول خطــورة الســباحة فــي مثــل هــذه المســطّحات 

المائّيــة، لمــا تشــكّله مــن وســٍط خْصــب لحيــاة الكثيــر 

ــل  نســان، مث ــات التــي تُســّبب اأمراضــاً عــدة للاإ مــن الطفيلّي

ــي.  أميب ــا هســتولتيكا المســّببة لمــرض الزحــار الا أنتاميب الا

نشاط )6( ال�أوليات والمرض  

  ال�أولّيات:   

نشاط )5(: اأتحّمل نتيجة تصرّفاتي 

أولّيــات عبــر كائــن حــّي ناقــل، يشــكّل وســطاً لتنشــيط الطفْيلــي، اأو لتحّولــه  تنتقــل معظــم مســّببات اأمــراض الا

أولّيات اإلى اأربع قبائل، كما في المخطّط الاآتي: من طْور غير ُمعٍد اإلى طْور ُمعٍد، وَتصنّفت الا

  الطلائعيات شبيهة الفطرّيات: 

      تعيــش الفطريــات الغرويــة فــي التربــة الرطبــة، والقطــع الخشــبية المتعفنــة، واأوراق النباتــات، وعلــى 

أبيــض،  المــواد العضويــة المتحلّلــة، وتبــدو علــى هيئــة كتــل بروتوبلازميــة لزجــة، باألــوان مختلفــة منهــا الا

والاأخضــر، والاأصفــر، والاأحمــر، تنتــج اأجســاماً ثمريــة شــبيهه بتركيــب الفطريــات.

براميسيومالبلازموديوماأميباتريبانوسوما

ال�أوليات

أميبات الا الهدبياتالبوغياتالسوطيات

مثلمثلمثلمثل

تقسم   اإلى قبائل
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مملكة الفطرّيات
نشاط )7(: خصائص الفطريات 

      تُعــدُّ الخميــرة مــن الكائنــات الحّيــة حقيقّيــة النــوى، وحيــدة الخليــة، غيــر 

ذاتّيــة التغذيــة، وتتكاثــر لا جنســّياً بعملّيــة التبرُعــم، وتُضــاف الخميــرة اإلى العجين 

لُتكســَبه نكهــًة ممّيــزة، وتعمــَل علــى انتفاخــه، وبالتالــي اإعطاءه القــوام المطلوب.

نشاط )٨(: تصنيف الفطرّيات 

تشتهر فلسطيُن بتنوع الفطريات التي تعيش في بيئات رطبة ومختلفة، ومنها ما يظهر في الّصور اأدناه: 

فطر القدم الرياضي فطر المشرومفطر البياض الدقيقي

آتية: تاأّمل الّصور اأعلاه، واأجب عن الاأسئلة الا

1- صنّف هذه الفطريات حسب طريقة تغذيتها. 2- ما الظروف المناسبة لنمو الفطريات؟
 خصائص الفطرّيات:

خصائص الفطريات العامة

طريقة التغذية

تقايض
وحيدة 
الخلية

الخميرة

لا جنسي

عفن 
الخبز

جنسي

فطر 
البياض 
الدقيقي

تطفل
عديدة 
الخلايا

المشروم
فطر 

القدم الرياضي

ترمم

عفن 
البنسيليوم

طريقة التكاثر حقيقية النواة

حسب

مثل

منهامنهامنها

مثل
مثلمثل

مثلمثلمثل

الفطر الذي 
يتقايض مع 
الطحالب
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ثانيًا: النباتات الوعائية

 النباتات اللابذرية:

نشاط )2(: نباتات وعائية في بيئتنا  

تُصنَّف النباتات الوعائية اإلى نباتات بذرية ونباتات لا بذرية، ويكون لها جذور، وسيقان، واأوراق، وتنتقل 

ــة  ــاك اأوعي ــة، فهن ــة ناقل ــر اأوعي فيهــا المــواد عب

تنقــل المــاء والاأملاح من الجذور اإلى الســيقان 

ــل  والاأوراق، وتُســّمى الخشــب، واأخــرى تنق

ــى الســيقان، والجــذور  ــن الاأوراق اإل ــذاء م الغ

ــة  ــات اللابذريّ ــش النبات وتُســّمى اللحــاء. وتعي

فــي اأماكــن يتوفــر فيهــا الظل والرطوبــة، وتتكاثر 

أبــواغ التــي تتواجــد فــي محافــظ  عــن طريــق الا

بوغيــة علــى الســطح الســفلي للورقــة، كمــا في 

نبــات الخنشــار وكزبــرة البئــر.

الّدرس
المملكات )3(

النباتية

اأول�ً: النباتات اللاوعائية

نشاط )1( نباتات ل� وعائّية في بيئتنا             

     تُقســم المملكــة النباتيــة حســب وســيلة نقــل المــواد فيهــا اإلــى نباتــات وعائّيــة، ونباتــات لا وعائّيــة. 

وُســّميت النباتات اللاوعائية بهذا الاســم؛ لافتقارها 

لاأوعيــة ناقلــة، ولكنها تمتلك اأشــباه جذور، واأشــباه 

ســيقان، واأشــباه اأوراق، وتنتشــر علــى المســطّحات 

الرطبــة والصخريـّـة بطــول يتراوح بين )1-2٠( ســم، 

فيوناريااسفاغنوممثــل نبات الفيوناريا والاأســفاغنوم.    
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 النباتات البذرية:

ـــذور )تتواجـــد بذورهـــا   ـــّراة الب ـــات مع ـــى نبات ـــف اإل ـــر بهـــا، وتُصنَّ ـــذوراً تتكاث ـــة ب ـــات البذري ن النبات ـــوِّ      تُك

ـــذور  ـــاة الب ـــات مغطّ ـــر، ونبات ـــات الصنوب ـــل نب ـــوي مث أنث ـــط كل حرشـــفة مـــن حراشـــف المخـــروط الا ـــي اإب ف

ـــات البنـــدورة. ـــل نب تتواجـــد بذورهـــا داخـــل الثمـــار مث

تصنف نباتات مغطاة البذور اإلى:     1- ذوات الفلقة.         2- ذوات الفلقتين.

نشاط )3(: نباتات معّراة البذور 

آتية، واأجب عن الاأسئلة التي تليها: تاأّمل الّصور الا

 1- ما سبب تسمية النباتات معّراة البذور بهذا الاسم؟

نسان والبيئة؟  2- ما اأهمّية هذه النباتات لكلٍّ من الاإ

ـــل،  ث ـــا، والاإ ـــر، والســـرو، والكين ـــل: الصنوب ـــرة الحجـــم، مث ـــدة كبي ـــات اأشـــجاراً عدي      تضـــّم المخروطي

أنـــواع اإلـــى اأكثـــر مـــن عشـــرين متـــراً، وتتمّيـــز بقّوتهـــا فـــي تحّمـــل الريـــاح، ومقاومـــة  ويصـــل ارتفـــاع معظـــم الا

الجفـــاف، وانخفـــاض درجـــات الحـــرارة وتراكـــم الثلـــوج. اأوراقهـــا رفيعـــة اإبريـــة مغطـــاة بمـــادة شـــمعّية؛ مـــا 

ُيقلـــل مـــن التبّخـــر، ويســـاعد فـــي احتفـــاظ الاأوراق بالمـــاء.

ال�أثْل سنط بلوطكازَورينا

 النباتات مغّطاة البذور

نشاط )4( زيتي من خير بلادي

ــات  ــر فــي فلســطين نبات      يكث

نتــاج الزيــت ولهــا منافــع  تشــتهر باإ

آتيــة، ثــم  عديــدة، تاأّمــل الّصــور الا
ذرة صفراء زيتونسمسم
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نشاط )5(: اأعرُف نبات بلادي 2  )فلقة اأم فلقتان(

 المواد وال�أدوات: 

ــذرة،  ــن، وســيقاناً مــن القمــح، والشــعير، وال ــوط، والعنــب، والتي ــات الخــروب، البل ــرع مــن نب عــدة اأف
ــرة. ــل، وعدســة مكب ــاً مــن النخي والفــول، واأوراق

 خطوات العمل:

استخدم العدسة المكّبرة لمشاهدة تعرُّق الاأوراق التي اأحضرتها.

رة ونباتات حْولّية )فصلّية(.  صنّف النباتات السابقة اإلى نباتات معمِّ

 صنّف النباتات حسب عدد الفلقات فيها، في الجدول اأدناه.

ذوات الفلقتينذوات الفلقة

البذور

البادرة

طول الورقة

التعرق في الورقة

المحيطات الزهرية

قُطر الساق

      تظهــر عــروق الاأوراق فــي نباتــات ذوات الفلقــة الواحــدة بشــكل متــواٍز، كمــا يظهــر فــي اأوراق القمــح 
والشــعير، والــذرة، وبشــكل متشــابك فــي نباتــات ذوات الفلقتيــن، مثــل اأوراق الفــول والخــّروب والعــدس. 

اأعــِط اأمثلــة اأخــرى.

ع النبات
نو

الخاصية

اأجــب عــن الاأســئلة التاليــة:
 1- اأي جزء من النبات الذي تُستخلص منه هذه الزيوت؟

 2- ما عدد فلقات بذور كلٍّ من: الزيتون، السمسم، الذرة؟

 3- ما الاأساس الذي اعتمدَت عليه في تصنيفك هذه البذور؟

ـــة،  ـــات ذوات الفلق ـــى نبات ـــا اإل ـــات بذوره ـــدد فلق ـــى ع ـــاداً عل ـــذور اعتم ـــاة الب ـــات مغطّ ـــف النبات      تُصنّ

ـــدة  ـــا اســـتخدامات عدي ـــة، له ـــوٌت متنوع ـــا زي ـــا وبذوره ـــن ثماره ـــن، وُيســـتخَرُج م ـــات ذوات الفلقتي ونبات

اإضافـــة اإلـــى كونهـــا مـــادة غذائيـــة. 
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نشاط )1(: قبيلتا المسامّيات واللاسعات 

آتية، ثم اأجب عن الاأسئلة التي تليها:  تاأّمل الصور الا

 1- اإلى اأّي الحيوانات تنتمي فقارية اأم لا فقارية؟ فّسر اإجابتك.
 2- ما سبب تسمية المساميات واللاسعات بهذا الاسم؟

 3- قارن بين المساميات واللاسعات من حيث طريقة التغذية، والحركة.
ســفنجّيات مــن  ــاه فــرادى، اأو فــي مســتعمرات مثّبتــة علــى الصخــور، تعــدُّ الاإ ســفنجّيات فــي المي     تعيــش الاإ
نــاء،  ســفنج الاإ اأبســط اأنــواع اللافقاريــات، وتغذيتهــا غيــر ذاتيــة )لا تقــوم بعمليــة البنــاء الضوئــي(. يشــبه جســم الاإ
وفيــه العديــد مــن المســامات والثغــور )لذلــك ُســميت المســامّيات(، وليــس لهــا اأنســجة، اأو اأعضــاء، اأو اأجهــزة.
     تعيــش الّلاســعات فــي الميــاه المالحــة، والقليــل منهــا يعيــش فــي الميــاه العذبــة، وهــي كثيــرة التنــّوع، وبعضهــا يعيــش 
فــرادى كالهيــدرا وقنديــل البحــر، اأو فــي مســتعمرات مثــل شــقائق النّعمــان والمرجــان، ولهــا اأحجام واألوان رائعــة ومختلفة.

     لّلاســعات تجويــف معــوي يتصــل بالخــارج عــن طريــق الفــم )لذلــك ُســميت بالجوفمعويــات(، ولهــا 
اأذرع اأو لوامــس، وُســمّيت باللاســعات؛ لاحتوائهــا علــى خلايــا لاســعة فــي لوامســها، تســتخدمها لشــّل 
حركــة فريســتها، والدفــاع عــن نفســها. وتعــّد لســعة قنديــل البحــر مؤلمــة جــداً، وســاّمة، ويمكــن اإســعافها 

أّن اإفــرازات لســعة قنديــل البحــر مــادة قاعديـّـة. اأولّيــاً باســتخدام الخــّل، اأو عصيــر الليمــون؛ لا

سفنج مقطع طولي في ال�إ اإسفنج مروحي  مقطع طولي في الهيدرا   شقائق النعمان 

      تُصنـّـف الحيوانــات اإلــى فقاريــات ولا فقاريــات؛ وذلــك اعتمــاداً علــى وجــود اأو عــدم وجــود العمــود 
الفقــري، وقــد تُصنَّــف الحيوانــات وفــق اختــلاف اأماكــن معيشــتها اإلــى مائّيــة اأو بريـّـة.

 اأول�ً: اللافقاريات 

تقســم اإلــى ٨ قبائــل: المســاميات واللاســعات والديــدان المفلطحــة والديــدان الاأســطوانية، والديــدان 

الحلقيــة، والرخويــات، والجلــد الشــوكيات، والمفصليــات.

الّدرس
المملكات )4(

الحيوانية
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نشاط )2(: قبائل الديدان )المفلطحة، ال�أسطوانية، والحلقية(

عثــر العالِــم )بلهاريــس( فــي القــرن التاســع عشــر عــام 1851م علــى ديــدان صغيــرة تعيــش فــي اأوعيــة دم 

شــخص متوفَّــى بمــرض البــول الدمــوي، ســّماها البلهارســيا، وتنتقــل العــدوى مــن شــخص مصــاب اإلــى 

شــخص ســليم عــن طريــق يرقــات البلهارســيا التــي تتّخــذ مــن قواقــع مائيــة ناقلــة لهــا، ويعيــش هــذا الطفْيــل 

فــي الاأوعيــة الدمويــة.

آتية، ثّم اأجب عن الاأسئلة التي تليها:  تاأّمل الّصور الا

 1- ما نوع التطّفل في دودة الاأسكارس؟

 2- صف المظهر الخارجي لهذه الديدان.

 3- ما اأوجه الشبه والاختلاف بينهما؟

 4- صنِّف هذه الديدان اإلى قبائلها المختلفة.

صابة بالديدان الطفيلية؟  5- ما طرق الوقاية من الاإ

 6- ما اإجراءات السلامة الواجب اتّباعها عند التعامل مع:

        اأ- لحوم المواشي؟          ب- النباتات الورقية؟ 

ــا لا يمتلــك تجويفــاً جســمياً، كمــا  ــة الطبقــات، ومنهــا م ــات ثلاثي ــدان مــن اللافقاري ــف الدي      تُصنَّ

الديــدان المفلطحــة، ومنهــا مــا يمتلــك تجويفــاً جســمّياً، كالديــدان الاأســطوانّية، والديــدان الحلقّية. ومنها 

نســان وبيئتــه، مثــل ديــدان الاأرض التــي تزيــد مــن خصوبــة التربــة، وتعمــل علــى تهويتهــا،  مــا هــو نافــع للاإ

نســان والحيــوان. ومنهــا مــا هــو ضــار مثــل: دودة الاأســكارس التــي تصيــب الاإ

ال�أسكارس  دودة شريطيةعلق طبيدودة البلهارسيا

نشاط )3(: قبيلتا الرخوّيات والجلد شوكّيات

آتية، واأجب عن الاأسئلة التي تليها:  تاأّمل الّصور الا
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حلزون قنفذ بحرحبار نجم بحر 

 1- اأّي الحيوانات السابقة ينتمي اإلى قبيلة الرخويات، واأيّها ينتمي اإلى قبيلة الجلد شوكيات؟

 2- صف المظهر الخارجي لكلٍّ منها.

 3- ما العلاقة بين نجم البحر والمحار؟

 4- اأعط اأمثلة لحيوانات اأخرى تشبه في صفاتها الاأخطبوط، واأخرى تشبه المحار.

 5- اأّي منها يمتلك عيوناً: الرخويات اأم الجلد شوكيات؟ 

ــار،  ــوط والحب ــة، بعضهــا ذو جســم ناعــم كالاأخطب ــواع المختلف أن ــات اآلاف الا ــة الرخوي      تضــّم قبيل
وبعضهــا لــه غطــاء خارجــي يحمــي جســمه الناعــم كالمحــار والحلــزون. وتتكــون اأجســام الرخويــات مــن 

ثلاثــة اأجــزاء هــي: الــراأس، القــدم، الكتلــة الحشــوية.

     وتشـــمل قبيلـــة الجلـــد شـــوكيات حيوانـــات بحريـــة بطيئـــة الحركـــة، يســـهل التعـــرف عليهـــا مـــن 

ــاز  ــا جهـ ــرة، لهـ ــرة اأو صغيـ ــواٌك كبيـ ــه اأشـ ــميك، وعليـ ــد سـ ــاة بجلـ ــي مغطـ ــة، وهـ ــا الخارجيـ صفاتهـ

أمثلـــة عليهـــا نجـــم البحـــر، وقنفـــذ  هيكلـــي داخلـــي كلســـي؛ لـــذا ُســـّميت الجلـــد شـــوكيات، ومـــن الا

البحـــر، وخيـــار البحـــر.
 

نشاط )4(: قبيلة المفصلّيات 

 1- فّسر ما ياأتي: 
    اأ- تُصنَّف عصا موسى من المفصلّيات ذوات الاألف قدم. 
    ب- قدرة عصا موسى على الالتواء عند اإحساسها بالخطر.
    جـ- من طرق مكافحة عصا موسى وضُعها في حوض ماء.

 2- قارن بين عصا موسى واأم اأربع واأربعين من حيث عدد الاأرجل، وطريقة التغذية.

نحلجمبريام اأربع واأربعينعقرب

 قبيلة المفصليات 

القشريات الحشراتعديدة الاأرجلالعنكبيات
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تضــّم المفصليــات اأكثــر مــن مليــون نــوع، وهــي بذلــك تعــّد اأكبــر قبيلــة مــن حيــث العــدد فــي المملكــة 

أّن اأجســامها واأقدامهــا متمفصلــة. يت بالمفصليــات؛ لا الحيوانيــة، وُســمِّ

   ثانيًا: الحبلّيات

نشاط )5(: الفقاريات 

آتية، ثم اأجب عن الاأسئلة التي تليها:                                                       تاأّمل الاأشكال الا

 1- ما الصفة المشتركة بين هذه الحيوانات؟

 2- ما موقع العمود الفقري في الجسم؟

 3- ما العضو الذي يحميه العمود الفقري؟

 4- ما نوع الهيكل الدعامي للفقاريات؟

 5- اكتب ثلاثة اأوجه رقّي للفقاريات عن اللافقاريات.

     تُســّمى الحبلّيــات بهــذا الاســم لاحتــواء اأجنتهــا علــى حبــل ظهــرّي، 

ومــع نمــّو وتطــّور الجنيــن قــد يختفــي الحبــل الظهــري اأو جــزء منــه، وقــد يتحــول اإلــى عمــود فقــري يتكــّون 

مــن عظــام، اأو غضاريــف، ويمتــد علــى الناحيــة الظهريــة للجســم، وتســمى الفقاريــات. وتشــمل الفقاريــات 

اللافكيــات، والفكّيــات التــي تضــّم صفــوف: )الاأســماك، والبرمائيــات، والزواحــف، والطيــور، والثدييــات(. 

وســندرس مجموعــة الفكّيات.

   
 اأول�ً: صف ال�أسماك الغضروفية والعظمية 

نشاط )6( خصائص ال�أسماك   

آتية، ثم اأجب عن الاأسئلة التي تليها: تاأّمل الّصور الا

 1- كيف تتم عملية تبادل الغازات في الاأسماك؟

 2- ما طرق التغذية في الاأسماك؟

)اأ(

)ب(

 3- اذكــر اأنــواع العلاقــات الغذائيــة بيــن الاأســماك، وبينهــا وبيــن كائنــات 

مائيــة اأخــرى. مــع ذكــر اأمثلــة.

 4- علل:

    - قدرة الاأسماك العظمية على الحركة العمودية.
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 5- قارن بين السمكتين في الصورتين اأ، ب من حيث:

1- موقع الفم من الراأس.   2- الهيكل الدعامي.    3- غطاء الخياشيم.   4- غطاء الجلد. 

5- طبيعة الاأسنان.         6- الشكل.             ٧- فتحات الاأنف. 
    اعُتِمــد الهيــكل الدعامــي كاأســاس فــي تصنيــف الاأســماك اإلــى اأســماك غضروفيــة مثــل ســمك القــرش 
والوطــواط، واأخــرى عظميــة مثــل ســمك البلطــي، الســلمون، وهــي مــن ذوات الــدم البــارد )تتغّيــر درجــة 
حــرارة جســمها بتغيــر درجــة حــرارة الوســط(، ويكــون شــكل الســمكة انســيابياً لتســهيل حركتهــا، ولهــا 

زعانــف مزدوجــة واأخــرى مفــردة للســباحة وتغييــر الاتّجــاه. 

   تعيــش جميــع ال�أســماك الغضروفيــة فــي الميــاه المالحــة، ولهــا جهاز هيكلــي داخلي مكّون من غضاريف، وشــكل 

اأجســامها اإنســيابي ومغطــاة بالقشــور وهــي مفلطحــة، ولهــا خمســة اأزواج اأو اأكثــر من الخياشــيم تظهر مــن الخارج على 

أمثلة عليها الاأســماك المفلطحة )الشــفنينيات( ويبلغ  جانبّي الســمكة، ولها اأســنان قوية وفتحتان اأنفيتان للشــم ومن الا

طولهــا حوالــي المتــر اأو اأكثــر، واأســماك القــرش باأنواعهــا المختلفــة والــذي قــد يصل طول بعضها اإلــى 15 متر.

     تعيــش ال�أســماك العظميــة فــي الميــاه المالحــة والعذبــة، لهــا جهــاز هيكلــي داخلــي مكــّون مــن 

العظــام، وشــكلها انســيابي، جســمها مغطـّـى بقشــور مســتديرة متراكبــة، يحتــوي الفــم على اأســنان وبعضها 

بــدون اأســنان، ولهــا فتحتــان اأنفّيتــان للشــم، ولا علاقــة لهمــا بتبــادل الغــازات. لمعظــم الاأســماك كيــس اأو 

مثانــة عــوم اأو تمكنهــا مــن الطفــو والغــوص فــي اأعمــاق مختلفــة، وذلــك بتغييــر كميــة الهواء داخــل المثانة، 

وقــد اســتفاد العلمــاء مــن مثانــة العــوم فــي مبــداأ عمــل الغواصــات.

نشاط رقم )7(: مثانة العوم           

  المــواد وال�أدوات: زجاجــة فارغــة، بالــون، اأنبــوب بلاســتيكي مــرن، حلقــات مطاطيــة، 

حــوض زجاجــي، مــاء.

  خطوات العمل: 

أنبوب البلاستيكي باستخدام الحلقات المطاطية.  2- اأدخل البالون في الزجاجة.  1- اإربط البالون بالا
 3- اإملاأ الحوض اإلى ثلثيه بالماء.  4- ضع الزجاجة داخل الحوض، ماذا يحدث؟

أنبوب، ماذا يحدث؟ ولماذا؟  5- اأنفخ البالون عن طريق الا
 6- اأفرغ البالون من الهواء مرة اأخرى، ماذا يحدث؟ لماذا؟

عنــد نفــخ البالــون بالمــاء تطفــو الزجاجــة علــى ســطح المــاء، وعنــد اإفــراغ الهــواء مــن البالــون تمتلــيء 

ــة العــوم. ــاً عنــد بعــض الاأســماك بوســاطة مثان الزجاجــة بالمــاء فتغــوص وهــذا مــا يحــدث عملي



19 18

 2- ما الظروف البيئية المناسبة لحياة الضفدع؟

 3- ما طرق تنفس البرمائيات في مراحل عمرها المختلفة؟

 4- لماذا يطلق عليها اسم البرمائيات؟

 5- ما طريقة التغذية عند البرمائيات؟

 6- ما سبب كلٍّ مما يلي:

مساك بالضفدع.              ب- محافظة الضفدع على بقاء جلده رطباً.   اأ- صعوبة الاإ

حصاء الفلســطيني في التقرير الوطني الخامس للتنوع       اأشــار مركز الاإ

الحيــوي الصــادر عــام 2٠15 اإلــى وجــود خمســة اأنــواع مــن البرمائيــات 

فــي فلســطين، ومــن اأمثلتهــا العلاجــم، والســلمندرات والضفــادع التــي 

تعــد اأشــهرها، تمتلــك الضفــادع جلــداً رطبــاً غير مغطى بغطــاء خارجي، 

وتبــداأ دورة حياتهــا بوضــع بيوضهــا علــى ســطح المــاء بالقــرب مــن 

ــب البيــض خارجيــاً،  الاأعشــاب المحيطــة بالبــرك والمســتنقعات، وُيخصَّ

ليفقــَس بعــد فتــرة مــن الزمــن عــن صغــار تشــبه اليرقــات، وتمتلــك خياشــيَم للتنفــس، ومــع مــرور الزمــن 

تتحــّول اإلــى ضفــادع تتنفــس بالرئتيــن. 

 ثانيًا: صف البرمائيات 

نشاط )٨(: الضفادع 

تاأمــل الصــورة المجــاورة ثــم اأجــب عــن الاأســئلة 
آتيــة: الا

 1- تتبع بمخطط سهمي دورة حياة الضفدع.

 ثالثًا: صف الزواحف

نشاط )9(: حيوانات زاحفة 

    تصنــف الزواحــف ضمــن فقاريــات بريــة اأو مائيــة، يتــم تبــادل الغــازات فيهــا بالرئتيــن ويغطـّـي جســمها 

حراشــف قرنيــة، والزواحــف ذات الاأطــراف تمتلــك اأطرافــاً اأماميــة قصيــرة، واأطرافــاً خلفيــة طويلــة وقويــة 

مثــل التماســيح، وترتكــز علــى جانبــّي الجســم؛ مــا يجعلهــا تتحــرك زحفــاً. وتعــّد جميعهــا مــن ذوات الــدم 

البــارد؛ لــذا تدخــل بالبيــات الشــتوي.
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 رابعًا: صف الّطيور:

نشاط )10(: الطيور في بيوتنا 

     تعدُّ الطيور حيواناٍت فقاريّة تتكاثر بالبيض، وجســمها ِمغزلي ومغطّى 

ــة(،  ــدم الحــار )درجــة حــرارة جســمها ثابت ــن ذوات ال ــي م ــش، وه بالّري

أمامّيــة تحــّورت اإلــى اأجنحــة، وتُصنَّف  أّن اأطرافهــا الا وتســير علــى قدميــن؛ لا

اإلــى طيــوٍر بريـّـة وطيــوٍر داجنــة، وقليــل منهــا لا يطيــر، مثــل البطريــق والنّعام.

 خامسًا: صف الثدييات

 نشاط )11( حيوانات تُرضع صغارها 

آتية، ثم اأجب عن الاأسئلة التي تليها:   1- تاأّمل الّصور الا

 1- لماذا ُسّميت الثدييات بهذا الاسم؟

 2- صنّــف الحيوانــات اأعــلاه حســب طريقــة التغذيــة، مــكان العيــش، اســم غطــاء الجلــد، نمــط 

المعيشــة، الفائــدة الاقتصاديــة، الحجــم، اســم القــدم. 

الناقة وصغيرها الكوال� وصغيرها حوت الفقمات وصغارها 

تُصنـّـف الثدييــات ضمــن الحيوانــات ذوات الــدم الحــار، وُيغطَّــى جلُدهــا بالشــعر، 

اأو الوبــر، اأو الصــوف، اأو الفــراء.  تُقســم الثدييــات مــن حيــث طريقــة التكاثــر اإلــى:

أولّيــة: مثــل اآكل النمــل الشــوكي، وخلد الماء، حيث تضع بيضاً  1- الثدييــات الا

يفقس خارج جســمها.

 2- الثدييــات الكيســّية: مثــل الكنغــر والكــوالا وموطنهمــا الاأصلــي اأســتراليا، 

حيــث اإّن صغارهــا لا تكــون مكتملــة النمــو، فبعــد الــولادة تدخــل الصغــار اإلــى 

أم لتتغــذى مــن الغــدد اللبنّيــة. كيــس فــي منطقــة بطــن الاأم، وتلتقــط اأثــداء الا

 3- الثدييــات المشــيمّية: مثــل الماعــز، حيــث تُكمــل صغارهــا نمّوهــا الجنيني 

داخــل الرحــم؛ وتتّصــل الاأجنـّـة بــدم الاأم عن طريق الحبل الّســري والمشــيمة. 
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اأختبر نفسي

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أول: اختر الاإ

1- ما عدد ممالك الكائنات الحية حسب تصنيف )ويتكر(؟

   اأ- 4.        ب- 5.       ج- 6.            د- 8. 

آتية ُيصنّف ضمن قبيلة اللاسعات؟ 2- اأّي الكائنات الحية الا

سفنج.           ب- الدودة الشريطية.  ج- قنديل البحر.    د- نجم البحر.     اأ- الاإ

نسان صحيحة؟  آتية للاإ 3- اأّي الاأسماء العلمّية الا

   homo Sapiens  -د     Homo Sapiens -ج    homo sapiens -ب   Homo sapiens -اأ   
آتية تمتلك اأشباه جذور، واأشباه سيقان، واأشباه اأوراق؟    4- اأي النباتات الا

   اأ- السرخسيات.      ب- الحزازيات.        ج- النباتات الوعائية.     د- ُمعّراة البذور.  

  5- ما سبب تسمية النباتات معراة البذور بهذا الاسم؟

   اأ- لا تمتلك اأوعية نقل.                                 ب- شكل الاأشجار مخروطي.                                 

   ج- البذور تظهر على السطح الخارجي للمخروط.       د- البذور تكون داخل الثمار.

آتية لافقاري يتكون جسمه من قطٍع عّدة متمفصلة، ومغطى بالقشور؟   6- اأي الحيوانات الا

   اأ- قنديل البحر.        ب- العنكبوت.        ج-  الجمبري.            د- العقرب. 

آتية:    السؤال الثاني: اأ- اأكمل الفراغات الواردة في الخريطة المفاهيمية الا

المملكة الحيوانية 

تضم

اللاسعات

ة  د و لــد ا
الشــريطية

مثلمثلمثلمثلمثل

تضم

تقسم   اإلى
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نشاط )1(: اأّشعُة الّشمس

     بالرغــم مــن الفوائــد العظيمــة لاأشــعة الشــمس فــي توفيــر الــدفء، والضــْوء، والطاقــة، اإلّا اأّن بعــض اأنــواع 
شــعاعات الصــادرة عــن الشــمس، مثــل الاأشــعة فــوق البنفســجّية، تشــكّل خطــراً كبيــراً علــى الحيــاة علــى  الاإ

سطح الاأرض. 

الّدرس
الّشمس)5(

نشاط )2(: النظام الشمسّي والكون الواسع 

آتية: ادرْس الشكل المجاور، ثم اأجْب عن الاأسئلة الا

 1- اأيُّهما اأكبر: الكون اأم النظام الشمسّي؟

 2- ما اسم المجّرة التي ننتمي اإليها؟

 3- ما عدد كواكب النظام الشمسّي؟ سمِّ تلك الكواكب.

 4- ما عدد نجوم النظام الشمسّي؟ 

ــذه  ــْش ه ــة. ناق ــدُّ الشــمس المصــدر الرئيســي للطاق  5- تَُع
العبــارة.

     نعيُش على كوكب الاأرض، الذي هو اأحد كواكب النظام الشمســّي الثمانية. وتدور الاأرض والكواكب 
الاأخــرى حــول نجــم النظــام الشمســّي الوحيــد، وهــو الشــمس. وينتمــي النظــام الشمســي كامــلاً اإلــى مجــّرة 

درب التبانــة، التــي تضــّم النظــاَم الشمســّي، واأنظمــًة اأخــرى مــن كواكــَب، ونجــوٍم وغيرها.   

نشاط )3(:الّشمس

     تبــدو الشــمس صغيــرًة عنــد مراقبتهــا مــن كوكبنــا الاأرض، ولكنّهــا فــي الواقــع كبيــرُة الحجــم، ونراهــا 
اأصغــَر مــن حجمهــا الحقيقــّي؛ بســبب ُبعِدهــا الكبيــر عــن الاأرض، حيــث تبعــُد عــن الاأرض مســافًة 
مقداُرهــا َوحــدٌة فلكّيــٌة واحــدة. وتَُعــدُّ الشــمس كــرًة ملتهبــًة مــن الغــازات، وتتكــّوُن بشــكٍل رئيســيٍّ مــن 
ــٍة مــن  ــى نِســٍب قليل ــوي عل ــاً. كمــا تحت ــوم بنســبة 42% تقريب ــن بنســبة 5٧%، والهيلي غــازّي الهيدروجي

الاأكســجين، والكربــون، والنيــون، والحديــد. 
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نشاط)1(:كواكب النظام الشمسّي

آتية: لاحظ الصورَة، ثم اجْب عن الاأسئلة الا

لشمســّي  ا م  لنظــا ا كــب  ا كو ســّم   - 1  
لّشــمس؟  ا مــن  بهــا  قر حســب   ، تبــًة مر

ــِده  ــِب الاأرض حســَب ُبع ــُب كوك ــا ترتي  2- م
عــن الّشــمس؟  

 3- اأيُّهما درجُة حرارة سطحه اأعلى: الاأرض اأم 
المّريخ؟ ولماذا؟

الّدرس
الكواكب )2(

السّياره

نشاط )4(: ُبنيُة الشمس وغلافها الجوّي 

      يتمُّ اإنتاج الطاقة الشمسّية التي تصلُنا اإلى الاأرض على شكل 
طاقــٍة حراريّــٍة، وضــْوٍء فــي مركــز الشــمس )النــواة(، الــذي تبلــغ 
درجُة حرارتِه حوالي 61 مليونْ س. هذه الدرجُة العاليُة مناســبٌة 
ــي تتحــّوُل  ــن، الت ــِة الهيدروجي أنْوي ــٍة لا لحــدوِث اندماجــاٍت نوويّ
اإلــى اأنويــِة هيليــوم منتجــًة طاقــة. تنتقــُل هــذه الطاقــُة عبــَر منطقــِة 
شــعاِع الحــرارّي فــي الّشــمس، اإلــى منطقــة الحْمــل الحــرارّي.  الاإ

     طبقــُة الفوتوســفير وهــي ســطح الشــمس، والطبقــة المضيئــة فيهــا، تبلــغ درجــُة حرارتِهــا حوالي 6 األاف 
س°، بينمــا يبلــغ ســمكها مــا بيــن عشــرات اإلــى مئــات الكيلومتــرات. اأّمــا طبقــة الكروموســفير فتتمّيــُز بلْونِها 
الذي يتباين ما بين الاأحمر والوردّي. تُسّمى الطبقُة الخارجّيُة للّشمس الكورونا )اإكليل الشمس(، وتمتّد 
اإلــى مســافة ملاييــن الكيلومتــرات فــي الفضــاء. ويمكــُن رؤيــُة طبقتــّي الكروموســفير والكورونــا عنــد حدوث 
الكســوف الكلــّي للشــمس، مــع مراعــاة احتياطــات الســلامة الخاّصــة بالعْيــن، عنــد النظــر اإلــى الّشــمس.  
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     نشــاأْت كواكــُب النظــاِم الشمســّي فــي مداراتهــا حــول الّشــمس منــذ ٠٠64 مليــون ســنة تقريبــاً، وكان 
النــاس يعتقــدون اأّن الشــمس والكواكــب حولهــا هــي الكــون، لكنّنــا نعلــُم الاآن اأّن النظــام الشمســّي الــذي 
هــو عبــارة عــن نَْجــِم الشــمس، والكواكــب التــي تــدور حولهــا، ومــا يتبــع هــذه الكواكــب مــن اأقمــار، وكلُّ 
مــا يــدور حــول الشــمس مــن اأجســاٍم اأخــرى مثــل الكوْيكبــات، اأو النيــازك، اأو المذنّبــات مــا هــو اإلا نقطــٌة 

صغيــرٌة جــّداً فــي هــذا الكــون الشاســع.

نشاط )2(: جميُع الكواكب تدور

ــدور الكواكــب حــول الشــمس فــي مــداراٍت       ت
اإهليلجيــة الشــكل وليســت دائريّــة؛ ولهــذا الســبب، 
ــة،  ــُر ثابت ــن الكوكــب والشــمس غي ّن المســافَة بي ــاإ ف
فاأحيانــاً يكــون الكوكــب قريبــاً مــن الشــمس، واأحياناً 
يكــون بعيــداً عنهــا. ويمــّر الكوكــب اأثنــاء دورانــه 
ى نقطــَة  ــا، تُســمَّ ــرِب نقطــٍة منه حــول الشــمس باأق
الحضيــض، لتكــون ســرعُته اأكبــَر مــا يمكــن، وعندما 
يمــّر باأبعــِد نقطــٍة عنهــا ُيصبــح فــي نقطــة الاأْوج، 
وتكــون ســرعُته اأقــلَّ مــا يمكــن؛ لذلــك يتــمُّ حســاُب 

متوّســط ســرعة الكوكــب فــي هاتْيــن النقطتْيــن، وتُســّمى الّســرعَة المداريـّـَة للكوكــب. كما يتمُّ حســاُب متوّســِط المســافة 
بين الكوكب والشمس في هاتْين النقطتْين. 

الحضيض

)اأ(
الاأوج

)ب(

بؤرة)2(
بؤرة)1(

كوكب

الشمس

نشاط )3(: تختلُف كواكُب النظام الشمسّي في صفاتها

هــرة، والاأرض، والمّريــخ، الكواكــَب  أقــرُب اإلــى الشــمس: ُعطــارد، والزُّ أربعــُة الا     تُســّمى الكواكــُب الا
ــا  ــدوُر حوله ــالاأرض ي ــاٌر، ف ــا اأقم ــُع بعَضه ــة.  ويتَب ــا الصخريّ ــٌة؛ بســبب طبيعته ــا عالي ــة، وكثافُته الداخلّي
هــرة فــلا يــدور حولهمــا اأيـّـُة اأقمــار. كمــا اأّن بعَضها له  القمــر، والمّريــخ يــدور حولــه قمــران، اأّمــا عطــارد والزُّ
غــلاٌف جــويٌّ يحميــه مثــل الاأرض، وبعضهــا ليــس لــه غــلاٌف جــويٌّ مثــل عطــارد، وتختلــف ســماكُة هــذا 
الغــلاف، وتركيبــه مــن كوكــٍب اإلــى اآخــر، فغــلاف كوكــب الزُّهرة ســميٌك جــّداً، ويتكّون من ثاني اأكســيد 

الكربــون فــي معظمــه؛ مــا يجعــل ظاهــرُة الاحتبــاس الحــرارّي كبيــرًة علــى ســطحه.

أبعــُد عــن الشمس:المشــتري، وزحــل، واأورانــوس، ونبتــون الكواكــَب  أربعــُة الا       وتُســّمى الكواكــُب الا
الخارجّيــة، وكثافُتهــا قليلــٌة ؛ بســبب طبيعتهــا الغازيـّـة، ويتبعهــا اأقمــاٌر كثيــرٌة، حيــث يــدور حــول المشــتري 

وحــده 6٧ قمــراً فــي مــداراٍت مختلفــة.
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           الشهب والنيازك

ــى الشــمس والكواكــب،        لا يقتصــر النظــاُم الشمســّي عل

النيــازك،  مثــل  كثيــرٌة  اأخــرى  اأجســاٌم  هنــاك  بــل  أقمــار،  والا

والمذنّبــات، والُكوْيكبــات. وتتكّون النيازُك من ُحطام الصخور، 
وقــد تكــون فــي حجــم ُحبْيبات الّرمــل الصغيــرة، اأو فــي حجــم 
صخــرٍة كبيــرة. وعنــد دخــول النيــزك الغــلاَف الجــويَّ لــلاأرض 
يحتــرق كلّيــاً، اأو جزئّيــاً؛ نتيجــة الحرارة العاليــة بفعل الاحتكاك، 

ــهاب.  ــرف باسم الّش ــا ُيع وعنده

      تحتــرُق معظــُم النيــازك كلّيــاً عنــد دخولهــا الغــلاف الجــوّي 
لــلاأرض، لكــن قــد تصــُل بقاياهــا اإلــى ســطح الاأرض، وتصطــدم 
بــه، وتتــرك اأثــراً على ســطح الاأرض؛ نتيجــًة لهذا الاصطدام، مثل 
أمريكّيــة،  الحفــرة فــي ولايــة )اأريزونــا( فــي الولايــات المتحــدة الا

التــي تظهــر فــي الصــورة المجاورة.

نشاط )4(: القمُر تابُع ال�أرض

 - يــدور القمــر حــول الاأرض فــي مــداٍر بيضــاوّي الّشــكل. وطبيعــة ســطح القمــر صخريّة، كمــا اأنّه معتٌم، 
لا يضــيء بذاتــه كمــا تضــيء النجــوم،  بــل يعكــُس اأّشــعَة الّشــمس الســاقطة عليه. 

           المدُّ والَجْزر

المّد والَجْزُر ظاهرٌة طبيعّيٌة من مرحلتْين، تحدث لمياه المحيطات والبحار. 

 1- مرحلة المّد: يحدث فيها ارتفاٌع وقتيٌّ تدرُّجّي في منسوب مياه سطح المحيط اأو البحر. 

 2- مرحلة الجْزر: يحدث فيها انخفاٌض وقتيٌّ تدرُّجّي في منسوب مياه سطح المحيط، اأو البحر.
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أّن        تنشــاأ حركــُة المــّد والجــزر بفعــل جاذبّيــة الشــمس والقمــر لميــاه البحــار والمحيطــات علــى الاأرض، ولا
القمــَر اأقــرُب اإلــى الاأرض، فتاأثيــُر جاذبّيتــه تكــون اأكبــَر مــن تاأثيــر جاذبّيــة الشــمس، رغــم ِصَغــر حجمــه مقارنــًة 
أّن اأجــزاَء ســطح الاأرض تمــّر اأثنــاء دورتهــا اأمــام القمــر،  بالشــمس. يحــُدُث المــّد والجــزر مرتْيــن كّل يــوم، لا
أماكــن  أماكــن المواِجهــة للقمــر، ثــم لا يلبــث اأْن يحــدَث الجــزر عندمــا تبتعــد هــذه الا فيحــدث المــّد فــي الا
عنــه، ويختلــُف ارتفــاُع المــّد باختــلاف موقــع القمــر فــي مــداره بالنســبة اإلــى كلٍّ مــن الاأرض والشــمس؛  ففي 
الُمحــاق والبــدر يعلــو المــّد اإلــى اأقصــى ذروتــه؛  نظــراً لوقــوع الشــمس والقمــر فــي جهــة واحــدة ، وتبلــغ قــّوُة 
ــة القمــر اأقصاهــا عنــد كســوف الشــمس، عندمــا يكــون القمــُر بيــن الشــمس والاأرض علــى اســتقامٍة  جاذبّي

واحــدة، فيكــون تاأثيُرهمــا علــى الاأرض شــديداً.

الّدرس
ارتياد )3(

الفضاء

      وبــداأت معرفُتنــا بالفضــاء، وموقــع كوكِبنــا فــي هــذا الكــون تتّضــُح مــع تطــّور التكنولوجيــا شــيئاً فشــيئاً، 

وســتزداد معرفُتنــا اأكثــر مســتقبلاً، حيــث مــا زالــت اأدواُت علــم الفَلــك مــن تلســكوباٍت، وســفٍن فضائّيــٍة، 

ٍر مســتمّر. ومراصــَد، ومحطــاٍت فلكّيــة فــي تطــوُّ

التلسكوب: اأداة تُستخدم لتجعَل ال�أجساَم البعيدَة جدًا تبدو قريبة

نشاط )1(: عمُل تلسكوٍب بسيٍط كاسٍر للضْوء

 المواّد وال�أدوات:

     عدســتان محّدبتــان مختلفتــان فــي مقــدار بعديهمــا البــؤرّي )يفضــل 15 ســم و5٠ ســم(، واأنبوبــان 

اأســطوانّيان مــن الكرتــون المقــّوى، مفتوحــان مــن طرفيهمــا، ومختلفــان فــي قُطــر الفتحــة )يمكــن الحصول 

عليهمــا مــن بقايــا لفافــة ورق المطبــخ، اأو اأيـّـة علبــة معدنيــة، وشــريط لاصــق شــفاف.
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 خطوات العمل:

 1- األصــق العدســَة ذات البعــِد البــؤرّي الكبيــر علــى اأحــد 
الكبيــرة.  الفتحــة  الاأســطوانّية، ذات  الكرتونــة  اأطــراف 

ــيئّية للتلســكوب.  ــة الش ــي العدس ــذه ه ــتكون ه وس

 2- األصــق العدســة ذات البعــد البــؤرّي الصغيــر علــى اأحــد 
الصغيــرة  الفتحــة  ذات  الاأســطوانّية،  الكرتونــة  اأطــراف 

ــة للتلســكوب. ــي العدســة العينّي ــذه ه وســتكون ه

 3- اأدِخــل الاأســطوانة الصغيــرة داخــل الاأســطوانة الكبيــرة مــن الجهــة التــي لا يوجــد عليهــا عدســة. الاآن 
حصلــَت على تلســكوب.

 4- انظْر من جهة العدسة العينّية، بينما تُوّجُه الجهَة التي عليها العدسُة الشيئّيُة على جسٍم تريد رؤيَته.

 5- اســحب الاأســطوانة الصغيــرة مــن داخــل الاأســطوانة الكبيــرة قليــلاً، اأو ادفْعهــا اإلــى الداخــل قليــلاً، 
حتــى تــرى الجســَم بوضــوح.

 6- استخدم هذا التلسكوب للنظر اإلى القمر ليلاً، وسّجْل مشاهداتك.

اأجْب عن ال�أسئلة ال�آتية: 

 مــا الفــرق فــي حجــم الجســم عندمــا تنظــر اإليــه بعينــك 
باســتخدام  اإليــه  تنظــر  وعندمــا   ، مباشــرة  المجــّردة 

تلســكوبك البســيط؟ 

 هل الصورة التي تراها مقلوبة؟

      بعــُض التلســكوبات ضخــٌم، تصــل كتلُتــه اإلــى اأطنــاٍن 
عــدة ، وغيــر مثّبــت علــى ســطح الاأرض، واإنّمــا محمــوٌل 

علــى قمــٍر صناعــّي يــدور حــول الاأرض، مثــل تلســكوب )هابــل(، الــذي ُوضــع فــي مــداٍر حــول الاأرض عــام 
199٠، ويقــوم  بتصويــر الفضــاء الخارجــّي، ونْقــِل الّصــور اإلــى حواســيَب ضخمــٍة علــى الاأرض. وقــد تــّم 
وضُعــه فــي مــداٍر حــول الاأرض؛ للتخلـّـص مــن التلــّوث الضْوئــي علــى ســطح الاأرض، الناتــج عــن اإضــاءة 
المــدن والشــوارع ليــلاً، ويعيــق عمــَل التلســكوب الضخــم فــي اأخــِذ صــوٍر واضحــٍة للكواكــب والمجــّرات.  
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     هــو اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء للقيــام برحــلاٍت بواســطة المركبــات 

الفضائّيــة، اإلــى وعبــر الفضــاء الخارجــي. وكان الهبــوط علــى القمــر مــن 
ــدا  ــث مشــى رائ ــّي؛  حي ــى الفضــاء الخارج ــان اإل نس ــل رحــلات الاإ اأوائ
الفضــاء »نيــل اآرمســترونج« و«اإدويــن بــاز األدريــن« علــى ســطح القمــر فــي 
نســان  شــهر تّمــوز مــن عــام  1969 ، وكانــت هــذه اأّوَل زيــارٍة يقــوم بهــا الاإ
اإلــى جــرم فــي النظــام الشمســي غيــر كوكــب الاأرض، وكانــت اأيضــاً اأّوَل 

مــرٍة ينظــر فيهــا النــاس مــن الاأرض اإلــى القمــر، وهــم يعلمــون اأّن هنــاك شــخصين مــن كوكبهــم يمشــيان 
علــى ســطحه، وينظــران اإليهــم.

ــه بواســطة  ــلات مــن جاذبّيت ف ــاد الفضــاء هــي الخــروج مــن كوكــِب الاأرض، والاإ      واأّوُل خطــوٍة لارتي

صواريــخ فضــاٍء، تحمــل علــى متنهــا المركبــاِت الفضائّيــَة، ورّواَد الفضــاء. وتُطَلــُق صواريــُخ الفضــاء مــن 

ِمنّصــاِت اإقــلاع الصواريــخ، التــي مــن اأهّمهــا ِمنّصــة »كايــب كانافيــرال«، في ولايــة )فلوريدا( فــي الولايات 

أمريكّيــة »ناســا« كمــا فــي الشــكل المجــاور. أمريكّيــة، والتابعــة لوكالــة الفضــاء الا المتحــدة الا

           ارتياد الفضاء

نشاط )2(: بالوني يندفع اإلى ال�أعلى

 المواّد وال�أدوات:بالون.

 خطوات العمل:

 1- اأنفخ البالون.

 2- امســـك البالـــون المنفوخ باإحـــكام بين اإصبعيك، 
بحيـــث تكون الفّوهة نحو الاأســـفل.

 3- اأطلق البالون من اإصبعيك.

 4- صف ما تشاهده.

 سؤال: اأذكر نّص قانون )نيوتن( الثالث في الحركة.

قوة رد الفعل

قوة 
الفعل

قوة رد الفعل

قوة الفعل

الغاز

 المندفع للاأسفل

الغازات

 المندفعة للاأسفل
الغاز

المحصور
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 الصواريــخ: يعتمــد اإطــلاق الصواريــخ مــن المنصــات  الاأرضيــة علــى القانــون الثالــث لنيوتــن فــي 
الحركــة حــول قــوة الفعــل ورد الفعــل، يحافــظ المهندســون علــى ثلاثــة اأجــزاء رئيســّية بنســٍب ثابتــة، 

لتشــكّل كتلــة الصــاروخ، هــي:

 الهيــكل: ويشــكل مــا نســبته 3% مــن كتلــة الصــاروخ تقريبــاً. 
ويضــّم اأجــزاء الصــاروخ الميكانيكّيــة كافـّـًة.

 الوقــود: ويشــكُّل مــا نســبته 91% مــن كتلــة الصــاروخ، 
ــع الاأكســجين الســائل، اأو  ــط م وهــو اأحــد مشــتقات النّف

ــن الســائل. الهيدروجي

 الحمولــة: وتشــكّل مــا نســبته 6% مــن كتلــة الصــاروخ، 
ــاء، اأو  ــام، اأو م ــه الصــاروخ مــن طع ــا يحمل وتضــمُّ كلَّ م

ــّداٍت اأخــرى للاستكشــاف. اأشــخاص، اأو مع

أمثلــة عليهــا مركبــة )اأبولــو(، التــي حملت ثلاثَة رّواِد فضــاٍء عام 1969   المركبــات الماأهولــة: مــن الا
اإلــى القمــر، واأعادتهــم اإلــى الاأرض باأمــان. وقــد تكّونــت المركبــة مــن ثــلاث َوحــداٍت اأساســّية، هــي: 

 1- وحدة القيادة والتحكم وتُسّمى اأيضاً »غرفة المعيشة لرواد الفضاء«.

مدادات من وقوٍد ومعّداٍت.  2- وحدة الخدمة وفيها الاإ

 3- الوحدة القمرية وهي الجزء الذي هبط به الرائدان )اأرمسترونج، واألدرين( على القمر. 

 ال�أقمــار الصناعّيــة: وهــي مركبــاٌت تُرَســُل لكــي تتّخــَذ لهــا مــداراٍت حــول الاأرض، علــى ارتفــاٍع 

يتــراوح بيــن 16٠ كيلومتــراً وبضعــِة اآلاٍف مــن الكيلومتــرات. والمهــام الُموَكلــة اإليهــا متعــّددة، منهــا: 

الاتّصــالات اللاســلكّية، والبــّث التلفــزّي، والتقــاط صــوٍر للفضــاء الخارجــي، والتجّســس وغيرهــا.

ــة  ــة الاأرضّي ــٌة تفلــت مــن الجاذبّي ــاٌت فضائّي ــة: وهــي مركب ــر الماأهول ــة غي   الِمســبارات الفضائّي

ــٍة، وللحصــول علــى  تمامــاً، وتســافر اإلــى الفضــاء الخارجــي عبــر الكواكــب، لتقــوَم بتجــارَب علمّي

قياســاٍت معينــة. وعــادة مــا تبقــى هــذه الِمســبارات فــي الفضــاء الخارجــّي، ولا تعــود اإلــى الاأرض، 

ســواء هبطــت علــى ســطح كوكــٍب مــا، اأو تبقــى فــي حالــة دوران حــول الكوكــب. وُينــاط بهــذه 

المركبــات اأداُء مهــامّ معينــة.

نسان استيطان الفضاء، واأهّمها محطّة الفضاء الدْولّية.  محّطات الفضاء: وتمثّل محاولات الاإ
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  اأختبر نفسي

جابة الصحيحة  فيما ياأتي:  السؤال ال�أول: ضْع دائرًة حول رمز الاإ

1- اإلى اأيّة مجّرٍة ينتمي النظام الشمسي؟

    اأ- درب التبانة      ب- المراأة المسلسلة     جـ- اندروميدا            د- ماجلان

2- كم يبلغ متوسط المسافة بين الشمس والاأرض؟

اأ- 15٠كم       ب-15٠ مليون كم       جـ- 15٠مليون ميل      د- 15مليون كم

3- ما الكوكب الثالث الاأقرب اإلى الشمس؟

اأ- المّريخ            ب- عطارد               جـ- الاأرض              د- زحل

4- ما الغاز الذي تقّل كمّيته في الشمس مع مرور الزمن؟

جـ- الهيدروجين          د- الاأكسجين     اأ- الهيليوم           ب- النيتروجين    

5- ما الطبقة الخارجية للشمس التي تمتد اإلى مسافة ملايين الكيلومترات في الفضاء؟

    اأ- الكروموسفير      ب- الكورونا             جـ- مركز الشمس     د- الفوتوسفير

6- ماذا يحدث للكوكب عندما يكون في اأقرب نقطة له من الشمس خلال دورانه حولها؟

    اأ- كتلته تزداد                               ب- كتلته تقّل      

   جـ- سرعة دورانه حول الشمس تزداد           د- حجمه يزداد

٧- على ماذا يعتمد اإقلاع صواريخ الفضاء من الِمنصات الاأرضية؟

اأ- فرضية بود                                ب- قانون نيوتن الثالث    

جـ- نظرية فيثاغوروس                         د- قانون نيوتن الثاني

8- لماذا ُيستخدم التلسكوب؟

اأ- رؤية البكتيريا                             ب- رؤية الخلية النباتية 

جـ- رؤية الاأجرام السماوية                    د- رؤية الذرات 
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9- ما الجرم السماوي الذي يتساوى زمن دورانه حول نفسه مع زمن دورانه حول جرم سماوي اآخر؟

اأ- القمر    ب- الاأرض            جـ- نبتو     د- بلوتو

1٠- اأي كواكب المجموعة الشمسية له اأكبر كثافة؟

اأ- نبتون          ب- المشتري         جـ- الاأرض   د- المريخ

 السؤال الثاني: استخدم اأشكال )فن( لحصر اأوجه الشبه

                     والاختلاف بين كوكبّي الزهرة والاأرض.

 السؤال الثالث: علّل:

اأ- لا ُينصح بالتعّرض للشمس وقت الظهيرة.

ب- ستبدو السماء سوداء اإذا نظرت اإليها واأنت تقف على سطح عطارد والشمس ساطعة.

جـ- يزداد رّواد الفضاء طولاً بعد قضائهم فترة طويلة داخل المحطة الدْولّية للفضاء.

 السؤال الرابع: ماذا تتوقّع اأن يحدث لو؟

اأ- كانت الاأرض مكان كوكب زحل.

ب- توقّفت التفاعلات النووية في الشمس.

جـ- توقّفت الاأرض عن الدوران حول محورها.

د- اأصبحت نسبُة حمولة الصاروخ تزيد عن 4٠% من كتلته عند تصنيعه.

 الســؤال الخامــس: اأعبــر بلغتــي الخاصــة عــن المفاهيــم التــي اكتســبتها فــي هــذه الوحــدة بمــا لا 

يزيــد عــن ثلاثــة اأســطر.

الزهرةال�أرض
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نموذج اختبار 

السؤال ال�أول: 

جابة الصحيحة فيما ياأتي: ضع دائرة حول ال�إ

1- من اأول عالم صنف الكائنات الحية؟

    اأ. اأرسطو                    ب. لينيوس                     ج. ويتكر                     د. جون ري

2- ما المفهوم الذي اأضافه العالم جون ري اإلى علم التصنيف؟

   اأ. النوع                      ب. الصف                      ج. الجنس                   د. القبيلة

3- ما القبيلة التي ينضم اإليها البراميسيوم؟

أميبيات                    ج. البوغيات                 د. الهدبيات    اأ. السوطيات                 ب. الا

4- ما البذرة التي تعتبر من ذوات الفلقة الواحدة؟

  اأ. الحمص                    ب. الفول                        ج. الذرة                      د. العدس

آتية يعتبر من اللاسعات؟ 5- اأي الكائنات الحية الا

   اأ. نجم البحر                 ب. قنفد البحر                  ج. خيار البحر               د. قنديل البحر

نسان؟ أتية ينتمي الاإ 6- اإلى اأي التصنيفات الا

أولية أولية             ب. الثديات الكيسية            ج. الثديات المشيمية        د. الثديات المشيمية الا    اأ. الثديات الا

٧- ما الغاز الذي يشكل اأكبر نسبة من الشمس؟

   اأ. الهيدروجين                ب. الهيليوم                     ج. ثاني اأكسيد الكربون      د. النيتروجين

8- ما الطبقة المضيئة من الشمس؟

   اأ. الكورونا                    ب. الفوتوسفير                  ج. الكروموسفير               د. النواة

9- ما اأقرب الكواكب اإلى الشمس؟

    اأ. الاأرض                    ب. المريخ                     ج. عطارد                    د. المشتري

آتية يعتبر من الكواكب الخارجية ذات الكثافة القليلة؟ 1٠- اأي الكواكب الا

    اأ.عطارد                    ب. الزهرة                        ج. الاأرض                    د. بلوتو
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السؤال الثاني: 

وضح المقصود بالاآتي:

1- الحضيض: .........................................................................................................................................................................

2- التصنيف: ...........................................................................................................................................................................

السؤال الثالث:

 اأذكر وظيفة كل من: 

الخشب: ...........................................................................................................................................................................

اللحاء: ...........................................................................................................................................................................

السؤال الرابع: 

بين سبب تسمية كل ما ياأتي:

الجوفمعويات: ..........................................................................................................................................................................

المفصليات: ...........................................................................................................................................................................

السؤال الخامس: 

قارن بين الشهب والنيازك من حيث مكوناتها وتاأثيرها على الاأرض: 

النيازكالشهبوجه المقارنة

مكوناتها

تاأثيرها على الاأرض

                                                                         


