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تـقـديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر المشــهد الترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربي

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، 

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــوازن  ــة الكتــب المقــّرَرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ل؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  أوَّ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجــات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

ــر، ونحــن واثقــون مــن  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن وال�إ

تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٧



مــقــدمــة

ينــدرج اهتمــام وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية بتطويــر مناهــج التعليــم؛ وتحديثهــا فــي اإطــار الخطــة العامــة للــوزارة؛ وســعيها الحثيــث 

ُعــد كافــة، باســتلهام واضــح للتطــّور العلمــي والتكنولوجــي المتســارع، وبمــا ينســجم وتطلعاتنــا  لمواكبــِة التطــورات العالميــة علــى الصُّ

للطالــب الــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا، وباحثــا، ومجربـّـا، ومستكشــفا، ومتاأمــلا.

طــار؛ ياأتــي كتــاب العلــوم والحيــاة للصــف الســابع ال�أساســي فــي اإطــار مشــروع تطويــر مناهــج العلــوم والحيــاة الهــادف   فــي هــذا ال�إ

اإلــى اإحــداث تطويــر نوعــيٍّ فــي تعليــم العلــوم والحيــاة، وتعلـّـم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور واكتســاب مــا تتطلبــه مــن مهــارات، وبمــا 

يوفـّـر الضمانــات الكفيلــة بــاأن يكــون للطالــب الــدور الرئيــس المحــوريُّ فــي عمليــة التعلــم والتعليــم .

 اأمــا عــن الكتــاب الــذي بيــن اأيدينــا، فقــد توزّعــت مادتــه علــى فصليــن دراســيين، وهــو يشــتمل علــى ثمانــي وحــدات، حــوى الجــزء 

أولــى عنــوان »خصائــص الكائنــات الحيــة«، فــي حيــن حملــت الوحــدة الثانيــة عنــوان »الــذرة  ال�أول منهمــا اأربــع وحــدات؛ حملــت ال�

ــوان  ــن نيوتــن«، اأمــا الوحــدة الرابعــة فقــد حملــت عن ــوان »الحركــة وقواني ــة فقــد حملــت عن والتفاعــل الكيميائــي«، والوحــدة الثالث

ــويٍّ فاعــل؛ يعكــس توجهــات المنهــج  ــٍم ترب ــوى باأســلوب ســلٍس، وبتنظي ــى عــرض المحت ــا عل ــة«، وحرصن ــة الجوي »عناصــر الحال

وفلســفتِه، ويتمثــل فــي دورة التعلــم .

 اشــتمل المحتــوى علــى اأنشــطٍة متنوعــِة المســتوى َتتَِّســُم باإمكانيــة تنفيــذ الطلبــة لهــا، مراِعَيــًة فــي الوقــت نفســِه مبــداأ الفــروق الفرديــة 

بينهــم، مــع ال�هتمــام بتضميــن المحتــوى صــورا ورســومات اإيضاحّيــة معّبــرة تعكــُس طبيعــة الوحــدة اأو الــدرس، مــع تاأكيــد الكتــاب 

فــي وحداتــِه ودروســِه المختلفــِة علــى مبــداأ التقويــم التكوينــّي، والتقويــم الواقعــّي .

 وتســتلهم فلســفُة الكتــاب اأهمّيــة اكتســاب الطالــب منهجيــة علميــة فــي التفكيــر والعمــل، وتنميــة مهاراتــه العقليــة والعمليــة، ومنهــا: 

ــة، والرســم، وعمــُل النمــاذج والتجــارب، عــلاوة علــى اهتمامهــا بربــط المعرفــة بواقــع حيــاة  قــراءة الصــور، والكتابــة والقــراءة العلمّي

الطالــب مــن جهــة، وبالرياضيــات والفــن والدرامــا والمهــارات الحياتيــة مــن جهــة اأخــرى، لجعــل التكامــل حقيقــة واقعــة، وهدفــا قابــلا 

للتحقــق.

فريق التاأليف



المحتويات
التغذيـــــــة          ٤ 
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 ١٣ النمــــــــو         
 ١8 الحركــــــــــة         
 ٢٠ خـراج          ال�إ
 ٢٣ ال�ســــــتجـابــــة         
٢6 التكـــــــــــــاثر         

 

٣٢ تركيب الذّرة          

هوية العنصر                ٣٤
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٤١ التفاعلات الكيميائية          
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ت الحية
ص الكائنا

صائ
خ

الحركة وقوانين نيوتن
الذرّة والتفاعل الكيميائي

صر الحالة الجوية
عنا
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 الـــــوحدة   ١

خصائص الكائنات الحية

 تتميز البيئة الفلسطينية بغناها بالمكونات الحية وغير الحية.تاأمل وفكر
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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا  ُيتوقـّـع مــن الطلبــة بعــد ال�إ

آتــي: قادريــن علــى المحافظــة علــى البيئــة الِفَلســطينّية مــن خــلال تحقيــق ال�

توظيف صور للتمييز بين الكائنات الحّية في خصائصها.	 

تفسير بعض العمليات الحيوية التي تقوم بها الكائنات الحية عملياً.	 

اإجراء بعض التجارب العلمية المتعلقة بالعملّيات الحيويّة في الكائنات الحّية.	 

تمييز بين اأنواع التغذية في الكائنات الحّية بال�ستعانة بجدول.	 

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

خلال  من  اللاجنسي  والتكاثر  الجنسي  والتكاثر  والتخمر،  الهوائي  والتنفس 

خارطة مفاهيمية.

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

توظيف المفاهيم الواردة في الوحدة لتصميم جهاز لتحضير الدبال.	 
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حديقة مدرستينشاط )١(

اصطحــب معلــم العلــوم طلبتــه فــي جولــة فــي حديقــة المدرســة، 

وطلــب اإليهــم التاأّمــل فــي نباتــات الحديقــة، ثــم طــرح عليهــم 

الطلبــة  هــؤل�ء  اأحــد  نفَســك  تخّيــل  ال�أســئلة،  مــن  مجموعــة 

ــة:   آتي ــئلة ال� ــن ال�أس ــة ع جاب ــي ال�إ ــاعدهم ف وس

ما مصدر الغذاء الرئيس على ال�أرض؟  . ١

كيف تحصل النّباتات على غذائها؟. ٢

كيف تتمكن النّبتة من القيام بعملية البناء الّضوئي؟. ٣

التغذية في النباتنشاط )2(

ــرب  ــم غ ــى مســافة ١6 ك ــة عل ــن الواقع ــة بلعي ــل قري ــي اأه يعان

مدينــة رام اللــه مــن انتهــاكات ال�حتــلال  الصهيونــي ل�أراضيهــا 

ــلال  ــات ال�حت ــث تعمــد جراف ــرى المجــاورة، حي واأراضــي الق

اإلــى اقتــلاع اأشــجار الزيتــون وال�أشــجار الحرجيــة مــن اأراضيهــا 

بهــدف بنــاء المســتعمرات ال�ســتيطانية، وبنــاء جــدار الّضــم 

والتوســع العنصــري؛ ممــا اأثــار ســخط ســكانها، وســكان القــرى 

المجــاورة ودفعهــم اإلــى زراعــة المزيــد مــن ال�أشــجار فــي هــذه 

ــة: آتي ــم اأجــب عــن ال�أســئلة ال� المنطقــة. تاأمــل الشــكل المجــاور ث

اإل�َم ترمُز شجرة الزيتون للِفَلسطيني؟١- 

ما اأهمية زراعة ال�أشجار للنظام البيئي؟٢- 

كيف يستفيد النباُت من الّشمس والتربة والهواء الجوي في الحصول على غذائه؟٣- 

ما اأهمّية الغذاء للكائن الحي؟٤- 

الّدرس ال�أّول 

التغذيـــــــة
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نتاج غذائه؟  5- التغذيـــــــة ما اسُم العملية التي يقوم بها النبات ل�إ

ما نتائج هذه العملية؟6- 

ما اأهمية نواتج عملية البناء الضوئي للبيئة الفلسطينية بمكوناتها الحّية وغير الحّية؟	 فكرتعتمد الكائنات الحّية على النّباتات في غذائها. فّسر ذلك. ٧- 

أولّيــة  تحصــل الكائنــات الحّيــة علــى حاجتهــا مــن الغــذاء الضــروري لعملياتهــا الحيويــة، اإمــا بتحويــل المــواّد ال�

البســيطة كالمــاء، وثانــي اأكســيد الكربــون باســتغلال ضــوء 

الشــمس اإلــى كربوهيــدرات مــن خلال عمليــة البناء الضوئي 

ــا،  ــواع البكتيري ــب، وبعــض اأن ــات والطحال ــي النبات كمــا ف

ــا  ــذاء(، واإم ــة )منتجــات الغ ــَة التغذي ــاٍت ذاتي ــّمى كائن وتُس

جاهــزاً مــن كائنــات حّيــة اأخــرى، كالفطريــات والحيوانــات 

نســان وتُســّمى كائنــاٍت غيــَر ذاتيــة التغذيــة. وال�إ

 الكشف عن النّشا:نشاط )3(

المواّد وال�أدوات:

ــول  ــارة، وحامــل اأنابيــب، ومحل ــار)٢(، وقطّ اأنابيــب اختب

ــود(. نشــا، ومــاء مقطــر، ومحلــول لوغــول )ي

خطوات العمل:

أنابيب.١-  ضع اأنبوبي اختبار في حامل ال�

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

ضْف نقطتين من محلول لوغول اإلى كّل اأنبوب.٣- 

ما اللّوُن الذي ظهر في كل اأنبوب؟ سّجل ملاحظاتِك.٤- 

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. يشــكّل النشــا مــادة غذائيــة رئيســة للاإ

بســيطٍة ُيســتفاد منهــا فــي العمليــات الحيويــة التــي تحــدث فــي الجســم.

     

س
شم

 ال
وء

ض

اأكسجين
ثاني اأكسيد الكربون

مــــاء



6

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

آتية:       ٢- اكتْب تعريفاً للتغذية الذاتية، مستعيناً بالكلمات ال�

الكائنات الحية

سكر الغلوكوز

ثاني اأكسيد الكربون

عملية حيوية

الماء

ضوء الشمس

مواد عضوية

النباتات

المواد البسيطة

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

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

 حيوانات تتغّذىنشاط )٤(

تمتــاز البيئــة الفلســطينية بتنــوع حيواناتهــا، فمنهــا مــا هــو نافــع ،ومنهــا مــا هــو ضــاّر، مســتعيناً بالشــكل اأدنــاه 

اأجــب عــن ال�أســئلة التــي تليــه:

الغذائيــة  العلاقــة  اســم  مــا   -١

أرنــب،  بيــن كل مــن الثعلــب وال�

والــدودة؟ والطائــر 

الحيوانــات  تلــك  مــن  اأيٌّ   -٢

متضــرر؟ منهــا  واأيٌّ  مســتفيد 

٣- ما نوع الضرر المتوقَّع؟

٤- اذكــْر اأمثلــة اأخــرى لحيوانــات من 

بيئتك المحيطة مبيناً طريقة تغذيتها. 

5- ما احتياطات السلامة الواجب مراعاتها عند تربية الحيوانات؟
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تخــّزن 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.  

تلعب الحيوانات اأدواراً اإيجابية، واأخرى سلبية في حياة الكائنات الحية ال�أخرى.	 فكر

َعَفن الخبز:نشاط )5(

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

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

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.

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

قمــاش، ثــم ضْعهــا فــي مــكان مظلــم.

٤- ضْع قطعة الخبز الثانية في كيس بلاستيكي، واأحكم اإغلاقه وغطّها بقطعة قماش، ثم ضعها في مكان مظلم.

5- ضــْع قطعــة الخبــز الثالثــة فــي كيــس بلاســتيكي، واأحكــْم اإغلاقــه، ثــم 

ضعهــا فــي مــكان معــرض ل�أشــعة الشــمس.

6- راقِب العينات الثلاث مدة ل� تقّل عن اأسبوع، وسّجل التغيرات التي 

تحدث على كل قطعة خبز.

آتية:  ٧- اأجْب عن ال�أسئلة ال�

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؟	 
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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 الغذائية فيحللهــا، ومن َثّم يمتّص نواتج التحلل ل�ســتخدامها 

فــي عملياتــه الحيويــة، وهــذا مــا يفّســر تحلـّـل المــواّد العضويــة، والفضــلات، وجثــث الكائنــات الحيــة بعــد 

موتهــا، وهــذا مــا يســمى بالترّمــم، وهــي شــكل مــن اأشــكال التغذيــة غيــر ال�أساســية.  

يمكن حفظ المواّد الغذائية من التعفن بطرق مختلفة. 	 فّكر

صمْم نشاطاً توّضح فيه خطوات تعّفن اأحد المواد الغذائية: )خبز، تّفاح، خيار، برتقال(.	 

اأنا وبيئتي:نشاط )٦(

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

 تغذية غير اأساسيةتغذية اأساسية

قارتاآكل لحوماآكل نبات
تطفل

ترمم
خارجيداخلي

يّعد النّباُت صائُد الحشرات ذاتيَّ التغذية.	 فّكر
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 الغطاء النباتي:نشاط )١(

عــاد المهنــدس الزراعــي جمــال اإلــى بلدتــه الواقعــة علــى 
اأطــراف مدينــة جنيــن بعــد غيــاب طويــل اأمضــاه فــي الدراســة 
والعمــل، فوجــئ بالزحــف العمرانــي علــى حســاب ســهول 
بلدتــه الخضــراء، فاآلمــه نقصــاُن الِمســاحة الخضــراء. فكّــْر مــع 

آتيــة: جابــة عــن ال�أســئلة ال� جمــال فــي ال�إ

ما اأثر نقصان الِمساحة الخضراء على البيئة الفلسطينية؟- ١

كيف يمكن زيادة الرقعة الخضراء في بلدته؟- ٢

ما اأثر نقص الغطاء النباتي على التنوع الحيوي؟- ٣

 فّكر واأجب:نشاط )2(

يمثّل المخطط المقابل نوعي التفاعلات التي تحدث 
في جسم الكائنات الحية، ادرس المخطط جيًدا، ثم 

آتية: اأجب عن ال�أسئلة ال�
١- ماذا تستنتج من الشكل؟ 

٢- اأّي منهما تحتاج اإلى طاقة، واأّي منهما تنتج 
طاقة؟

٣- وّضح التكامل بين هاتين العمليتين في جسم 
نسان. ال�إ

ــة، والنمــو،  ــة للتغذي ــة الضروري ــة، مجموعــٌة مــن التفاعــلات الكيميائي ــات الحي تحــدث فــي اأجســام الكائن
واإنتــاج الطاقــة، حيــث اإن هنــاك تفاعــلاٍت يتــّم فيهــا تحويــُل مــوادَّ بســيطٍة اإلــى مــوادَّ معقــدٍة كمــا فــي عمليــة 
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 

الّدرس الثّاني 

ال�أيــــــض

عمليات بناء

جزيئات كبيرةجزيئات صغيرة طاقة

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

تســتمّد الكائنــات الحّيــة طاقتهــا مــن الطاقــة المخزنــة فــي المركبــات العضويــة، وذلــك بتحطيــم هــذه المواّد، 
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 )3(

المواّد وال�أدوات:
كاأس زجاجــي حجــم كبيــر عــدد )٣(، وناقــوس زجاجــي 
ــة مزروعــة فــي وعــاء، و)١5٠( مــل  ــر عــدد )٢(، ونبت كبي

مــن مــاء الجيــر، وقطعــة قمــاش ســوداء اللــون.
خطوات العمل: 

ضع )5٠( 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.- ٤

بعد ساعة من الزمن، اأزل الغطاء عن الناقوس ال�أول، وسّجل ملاحظاتك. - 5

فّسر مشاهداتك.- 6

عّبر 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 )٠,٠٤ %( تقريبــا. وتعــّد 
الكائنــات الحّيــة مــن المنتجــات الرئيســة لــه مــن خــلال عمليــة التنفس. 

نحرص على عدم وجود نباتات الزينة في غرف النوم.	 فّكر
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 التّخّمر في خلايا الخميرة:نشاط )٤(

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

المواد وال�أدوات:
ملعقــة صغيــرة، واأنابيــب اختبــار عــدد )٢(، وقمــع زجاجــي صغيــر، وبالــون حجــم وســط عــدد )٢(، وحامــل 

اأنابيــب، وملعقــة خميــرة محســنة، ومحلول ســكري.

خطوات العمل:
ضع )5( مل من المحلول السكري في كل اأنبوب.- ١
أنابيب.- ٢ أنابيب في حامل ال� ضع ال�
ضع ملعقة صغيرة من الخميرة داخل بالون بوساطة القمع.- ٣
أنبوب ال�أول مع ربط البالون باإحكام على فوهة - ٤ اسكب الخميرة داخل ال�

أنبوب. ال�
أنبوب الثاني.- 5 اربط البالون الثاني باإحكام على فوهة ال�
اترك العينات في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تقريباً.- 6
سّجل مشاهداتك وفّسرها. - ٧
اقترْح على معلمك وسيلًة للتاأكّد من اأّن هذا الغاز المتجمع في البالون - 8

هو ثاني اأكسيد الكربون.
عّبر عن عملية التّخّمر في خلايا الخميرة بمعادلة لفظية.- ٩

تعدُّ الخميرة من الفطريات الّرمية، ويمكنها العيش في بيئة خالية من ال�أكسجين، فهي تستمد  الطاقة 
اللازمة لعملياتها الحيوية من تخمر المواّد العضوية.

انبعاث روائَح كريهة بين اأشجار الغابات الكثيفة.	 فّكر

للخميرة اأهمية اقتصادية كبيرة.	 
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نسان في عمليات ال�أيض والتغذيةنشاط )5( التكامل بين النّبات والحيوان وال�إ

ل� يمكــُن ل�أّي كائــٍن حــيٍّ العيــُش منفــرًدا فــي البيئــة، بــل هنــاك عــدٌد مــن اأوجــه التكامــل بينــه وبيــن مكونــات 
آتــي ثــم اأجــب عــن ال�أســئلة التــي تليــه: البيئــة ال�أخــرى، تاأمــل الشــكل ال�

اذكْر اأمثلًة على كائنات حية ذاتية التغذية، واأخرى غير ذاتية التغذية.- ١

ما العمليات الحيوية المنتجة لكل من ال�أكسجين، ثاني اأكسيد الكربون، الماء؟- ٢

ما اأهمية ثاني اأكسيد الكربون للنبات؟- ٣

ما دور فطر المشروم في هذه البيئة؟- ٤

اكتْب طرق المحافظة على ثبات نسبة ثاني اأكسيد الكربون، وال�أكسجين في البيئة.- 5

نسان والفطريات في عمليتي التغذية وال�آيض.- 6 وّضح التكامل بين النبات والحيوان وال�إ

ثاني اأكسيد الكربون

اكسجينماء

مركبات عضوية

حيوانات، فطريات، بكتيريا

نباتات، طحالب خضراء، بكتيريا خضراء مزرقة

C O

O

O

O
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 نمو الكائن الحي:نشاط )١(

تاأمل الشكل المجاور، ثم اأجب عن 

آتية: ال�أسئلة ال�

ــى  ــي حدثــت عل ــرات الت ١- ِصــف التغي

هــذا النبــات.

متســاقطة  هــي  وهــل  اســمها؟  مــا   -٢

الخضــرة؟     دائمــة  اأم  ال�أوراق 

٣- ما اأهمية زراعتها للبيئة الفلسطينية؟

٤- مــا المقصــود بالنمــو؟ ومــا اســم الجزء 

مــن النبتــة المســؤول عنه؟

الحيــوان  جســم  خلايــا  معظــم  فــي  ال�نقســام  يحــدث 
مــن  بمجموعــة  الخليــة  تمــّر  اإْذ  نمــوه؛  فتــرة  خــلال 
نتــاج خليتيــن، وهــذا مــا يســمى  لــى اإ التغيــرات تــؤدي اإ
ّمــا  اأ المجــاور،  الشــكل  فــي  الخلــوي، كمــا  بال�نقســام 
فــي النباتــات فهنــاك خلايــا فــي القمــم الناميــة فــي كل 
ــدة متخصصــة  ــا المول ــن الجــذر والســاق تدعــى الخلاي م
ــادة  ــه الزي ــة ويعــرف النمــو باأن ــة ال�نقســام لنمــو النبت بعملي
فــي كتلــة جســم الكائــن الحــي وحجمــه نتيجــة لزيــادة 

كميــة المــادة الحيــة فيــه.

الّدرس الثّالث

النمــــــــو

خلية اأم

خلايا ناتجة
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مرحلتي العمرية:نشاط )2(

تاأمل الشكل اأدناه ثم، اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

سمِّ مراحل العمر الظاهرة في الصورة. 

َتوقّع مكان وجودك بين هذه الصور )المرحلة العمرية(.- ١

ما التغيرات الجسمية المميزة لكل مرحلة؟- ٢

آتية؟ - ٣ في اأي مرحلة عمرية يكتسب فيها الشخص القدرات والمهارات ال�

تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات.	 
ال�عتماد على النفس في تناول الطعام.	 
البدء بالحبو.	 
وضع ال�أشياء اأو الموضوعات في ترتيب متسلسل ومترابط.	 

آتية؟- ٤ ما المواد الغذائية الواجب التركيز عليها في كل من المراحل العمرية ال�
- الشيخوخة. - المراهقة .       - سن ال�أمان.       

نسان خلال حياته في مراحَل عمريٍّة مختلفة ، تضّم مراحل الطفولة، والمراهقة، والرشد، وسن  يمّر ال�إ

ال�أمان، والشيخوخة، وفي كل مرحلة تظهر بعُض التغيرات الجسمية والنفسية وال�جتماعية.

فّكر
يختلف مفهوم النمو عن مفهوم التطور.	 
تختلف سرعة النمو من شخص اإلى اآخر.	 
يوجد تشابه في بعض المواّد الغذائية الواجب التركيز عليها في عمر ما قبل المدرسة 	 

وسن ال�أمان.
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جسمي يتغير:نشاط )3(

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

٢ م

6 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
في اأي سن يتوقف النمو في الطول عند كلٍّ من الجنسين؟- ٤
جراءات الواجب اتباعها في حال ظهور َحبِّ الشباب؟- 5 ما ال�إ
ما قواعد النظافة الواجب اتباعها في مرحلة المراهقة؟- 6

تعّد مرحلة المراهقة اإحدى مراحل النمو التي تقع بين مرحلتي الطفولة والرشد ، وتشمل السنوات التي تمتد من 
١٢ سنة اإلى سن ٢٠ تقريباً من العمر. يكون النمو في هذه المرحلة سريعاً، حيث تحدث التغييرات الجسمية  
في مظاهر النمو المختلفة بسرعة، ومن اأهم التغيرات الجسمية التي تظهر في هذه المرحلة: ازدياد الطول، 
والوزن، وظهور الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بكل جنس وذلك نتيجة النشاط الهرموني الزائد في الجسم.

يختلف الشاب عن الفتاة في عاداته الغذائية في سن المراهقة.	 فّكر

تعّد مرحلة المراهقة من اأهّم المراحل العمريّة.	 
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 تغيرات وسلوكات:نشاط )٤(

آتية: تاأّمل الشكل المجاور ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

ماذا توضح الصور؟ وما دل�لة كلٍّ منها؟- ١

ظهور - ٢ اإلى  تؤدي  اأن  يمكن  التي  العوامل  ما 

التغيرات الظاهرة في الصور رقم )١(، )٢(، )٣(؟

تقديمه - ٣ المطلوب  النفسي  الدعم  ما 
للمراهق  في الصور رقم )٤(؟

تصاحــب التغيــرات الجســمية فــي مرحلــة المراهقــة 

العديــد مــن التغيــرات النفســية التــي  تنعكــس علــى 

شــكل تصرفــات اإيجابيــة اأو ســلبية علــى المراهــق. وهــي 

تغيــرات طبيعيــة، بعضهــم يمــّر بهــا دون اأن يشــعر، 

ــرة، وتحــدث  ــا لفت ــد يضطــرب منه ــم ال�آخــر ق وبعضه

ــة(.  ــاء )اللاقنوي ــدد الصم ــرازات الغ ــي اإف ــذي يحــدث ف ــر ال ــة التغي ــرات نتيج ــذه التغي ــب ه اأغل

اأَلبِّي حاجاتي:نشاط )5(

آتية: تاأمل الصور المجاورة، والتي تعبر عن سلوكات يقوم بها بعض المراهقين، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

         

)١( التمرد

)٣( الرفض والتحدي

)٢( ال�هتمام بالمظهر الخارجي

)٤( ال�نطوائية
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ما راأيك في كل سلوك؟- ١
ما مدى تاأثير هذا السلوك على كل من المراهق، والمجتمع المحيط به؟- ٢
ما ال�أسباب الُمتوقّعة لحدوث مثل هذا السلوك مستعيناً بالشكل المرافق؟- ٣
ما النصائح التي تقّدمها لهذا المراهق؟- ٤
كيف يمكن تلبية حاجات المراهق الصحية والعقلية؟- 5
كيف يمكن تعزيز علاقة المراهق بالمجتمع المحيط به؟- 6

المراهق

القيم الثقافية والدينية الزواج كنظام 
اجتماعي

مؤثرات داخلية: 
النضج البيولوجي الجنسي التطور 

النفسي ال�جتماعي
مصادر حديثة: 
علام وال�نترنت ال�إ

البيئة خارج العائلة:
الجيران، الرفاق، المدرسة، المجتمع، 

التحضر، النظام الصحي

بنية ال�أسرة:
 تعليم الوالدين، دخل العائلة، التمسك بالتقاليد، الحوار بين 

الوالدين وال�طفال، الهجرة، فقد اأحد الوالدين، الطلاق

يلجاأ بعض المراهقين للتدخين، اأو تعاطي المخدرات.	 فّكر

هناك العديد من الوسائل لمكافحة التدخين.	 
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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�ً-

أميبا، 	  ال� اليوغلينا،  الكلاميدوموناس،  البراميسيوم،  مثل  دقيقة  لكائنات حية  افحْص شرائح جاهزة  

مستخدما العدسة 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.	 

تمتلــك الكائنــات الحيــة الدقيقــة وســائل مختلفــة للحركــة ؛ بهــدف تمكينهــا مــن القيــام بالعمليــات الحيويــة.

ــة   ــد طويل ــك زوائ ــا يمتل ــرة) اأهــداب( ، وبعضه ــد قصي ــك زوائ ــات يمتل ــك ل�حظــت اأّن بعــض هــذه الكائن لعل

)اأســواط(، ومنهــا مــا ل� يمتلــك زوائــد، ولكــن  يتغيــر شــكله باســتمرار خــلال حركتــه نتيجــة حــدوث انبعاجــات 

فــي الســيتوبلازم تســمى اأقدامــا كاذبــة.

الّدرس الّرابع

الحركــــــــــة

اأميبا ايوغلينا

كلاميدوموناس براميسيوم
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سلوكات حركّية:نشاط )2(

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؟

٤- اأكمل الجدول اأدناه.

  

النوع

الهدف

السلوك 

الحركي خصائص 

الحركة
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ــة  ــة القريب ــم الزراعي ــد اأراضيه ــة جــّده لتفق ــد برفق ذهــب محم

مــن الــوادي فــي محافظــة ســلفيت، ل�حــظ تلــوث الــوادي 

بالنفايــات وميــاه مجــاري المســتعمرات ال�ســتيطانية، فتذكــر مــا 

خــراج للفضــلات ودورهــا فــي تلــوث البيئــة، وقــد  تعلمــه عــن ال�إ

جابــة عنهــا: آتيــة. ســاعد محمــداً فــي ال�إ خطــر ببالــه ال�أســئلة ال�

ما مصدر هذه الملوثات؟- ١

ما اأثرها على كل من الماء، والهواء، والتربة؟- ٢

ما اأثر هذا الملوثات على المزروعات بشكل خاص وعلى الّصحة العامة بشكل عام؟- ٣

ما دور الفرد والمجتمع في التخلص ال�آمن من هذه الملوثات؟- ٤

تتنوع فضلات الحيوانات الراقية فمنها: مواد نيتروجينية، ومنها غازات، ومنها سوائل، وبالتالي تمتلك 

هذه الحيوانات وسائل اإخراجية مختلفة.

مســتعيناً بمصــادر المعلومــات المختلفــة، اكتــب تقريــراً عــن مكــب زهــرة الفنجــان علــى اأن  يتضمــن مــا 

يلــي: 

جغرافيــة الموقــع، فكــرة اإنشــائه، التقنيــات المتبعــة، مصــادر النفايــات فيــه، اأنواعهــا، اأثــاره )الســلبية 

يجابيــة( علــى البيئــة.  وال�إ

الّدرس الخامس 

خـراج ال�إ

فلسطين خالية من الملوّثات:نشاط )١(

للبحث: 
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الجهاز البولي للاأرنب:نشاط )2(

المواد وال�أدوات:

 اأرنــب، وحــوض تشــريح، وطقــم تشــريح، واإبــرة تخديــر، وقطــن طبــي، وقفــازات مطاطية،ومســامير، 

ومطرقــة، وكمامــة، ومخــدر كلوروفــورم.

خطوات العمل:

١-  خدر ال�أرنب باستخدام اإبرة التخدير ومخدر الكلوروفورم في فخذه ال�أيمن.

٢- ضع ال�أرنب على ظهره في حوض التشريح.

أمامية وبزاوية قائمة مع الجذع بوساطة دبابيس قوية. ٣- ثّبت اأطرافه ال�

٤- ثّبت اأطرافه الخلفية وبزاوية ٤5 مع الجذع بوساطة دبابيس قوية.

5- اضغط بلطف على منطقة حوض ال�أرنب.

6- امسك بوساطة الملقط جلد ال�أرنب من فتحة الشرج.

٧- قُّص الجلد بوساطة المقص بدًء من فتحة الشرج وصول�ً اإلى العنق.

8- قُّص الجلد عرضياً من فتحة الشرج على امتداد كل فخذ، وكذلك من الكتف على امتداد كل  

    طرف اأمامي.

٩- اسلخ الجلد عن الجذع، وشده ثم ثبته بالمسامير.

١٠- قُّص عضلات البطن عرضيا من فتحة الشرج اإلى اليمين واليسار وشده ثم ثبته بالمسامير.

     ثم عند الحجاب الحاجز اإلى اليمين واليسار، وثبته بالمسامير.

آتية: ١١- اأجْب عن ال�أسئلة ال�

حدد مكان الجهاز البولي في ال�أرنب، ثم ارسمه.	 

اذكْر اأجزاء الجهاز البولي.	 

ما وظيفُة الجهاز البولي؟	 

ما وظيفة الكلية؟  	 

ما اسم السائل المتجمع في المثانة؟	 

هل يوجد طرق اإخراجية اأخرى في ال�أرنب؟	 

ما اإجراءات السلامة الواجب اتباعها خلال تنفيذ النشاط؟	 

كلية

حالب مثانة

قناة بولية 
تناسلية
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أيــض التــي تحــدث فــي خلايــا الحيوانــات فضــلات. يلجــاأ الجســم اإلــى التخلــص منهــا؛  ينتــج مــن عمليــات ال�

ل�أن تراكــم الفضــلات فــي الجســم يســبب اأضــراراً وتســمماً للكائــن الحــي، فمثــلاً يتمثــل دور الجهــاز البولــي فــي 

تنقيــة الــدم مــن بعــض الفضــلات النيتروجينيــة واإخراجهــا اإلــى خــارج الجســم فــي البــول. 

 وسائل اإخراجية في الجسم:نشاط )3(

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

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. 

خراج في النباتات:نشاط )٤(  ال�إ

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.

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

ــة  ــا قليل ــة فضلاته ــوان ؛ ل�أن كمي ــا الحي ــة كم ــزة اإخراجي ــى اأجه ــات اإل ــاج النبات ل� تحت

ــة اأخــرى. ــات حيوي ــي عملي ــة ف ــات الحيوي ــض العملي ــج بع ــا بطــيء، وتســتخدم نوات وتجمعه

تتخلــص النباتــات مــن فضلاتهــا بطــرق مختلفــة منهــا: تجمــع الفضــلات فــي ال�أوراق ثــم التخلــص منهــا 

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

فجــوات خاصــة فــي الخلايــا طيلــة حياتهــا. 
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 ال�ستجابة السريعة:نشاط )١(

المواّد وال�أدوات: مطرقة خشبية صغيرة، وكرسي

خطوات العمل:

اأجلْس صديقك على الكرسي بحيث تكون قدماه غيَر - ١

واصلتين للاأرض، واضربه برفق اأسفل رضفة  الطرف 

السفلي.

 بّدل الموقف مع صديقك.- ٢

سّجل ملاحظاتك، وفّسر اإجابتك.  - ٣

والعضلة في حدوث 	  الجلد،  ما دور كل من 

مثل هذه ال�ستجابة؟

تمتلــك الكائنــات الحيــة وســائل مختلفــة للتكيــف مــع 

أميبــا مثــلاً ل� تمتلــك  مؤثــرات البيئــة المحيطــة: فال�

خلايــا متخصصــة، لكنّهــا تنجــذب للضــوء ، وتبتعــد عــن الحــرارة الشــديدة، وُيســمى هــذا الســلوك 

ــع  ــف م ــن الحــي كوســيلة  للتكي ــه الكائ ــوم ب ــا  ســلوك يق ــى اأنه ــرف عل ــي يمكــن اأن تع ال�ســتجابة والت

ــة. ــرات البيئ مؤث

نهــا تمتلــك خلايــا متخصصــة تمكنهــا مــن ال�ســتجابة وبســرعة  نســان فاإ اأمــا الكائنــات الحيــة الراقيــة كال�إ

ــة. ــرات الخارجي للمؤث

آتية في   ابحْث في وسائل المعلومات المختلفة عن اسم المستقبل الحسي في اأعضاء ال�ستقبال ال�

جسم ال�نسان: شبكية العين ، وال�أذن، واللسان، وال�أنف.

للبحث: 

الّدرس الّسادس

ال�ســــــتجـابــــة
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فّكر
اأهرب بسرعة عند مشاهدتي لحيوان مفترس.	 

اأشعر بالجوع عندما اأشّم رائحة طعام شهي. 	 

 استجابة النبات للضوءنشاط )2(

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، 

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

صائد الحشراتالست المستحيةدوار الشمس

المواّد وال�أدوات: 

صندوق مغلق به فتحة جانبية، وكاأس زجاجي، وفلينة عريضة، وبادرة جذرها مستقيم، وماء.

خطوات العمل:
١- املاأ الكاأس اإلى نصفه بالماء.

٢- اثُقب الفلين بوساطة المثقب بحيث تسمح بمرور جذر البادرة.
٣- اأدخْل جذر البادرة باأكمله في ثقب الفلين.

٤- ضع البادرة في الكاأس بحيث يكون الجذر مغموراً تماماً في الماء.
5- ضع العينة في الصندوق، وانتظر ثلاثة اأيام.

6- سّجل مشاهداتك حول اتجاه كل من الجذر والساق بالنسبة للضوء.  
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اأنواع المؤثرات

داخلية

عطش طعام رائحة

المخطط )اأ(

استجابة الكائنات الحية

سريعة

اإنسان اأوليات

المخطط )ب(



26

تنوع حيوي في فلسطين:نشاط )١(

التبرعم في الخميرة:نشاط )2(

الّدرس الّسابع

التكـــــــــــــاثر

الحيوي  التنوع  لدراسة  علمية  رحلة  في  جهاد  ذهب 

من  العديد  جمع  هذه  رحلته  وخلال   ، فلسطين  في 

اأريحا، واآخر  الصور منها مزارع يزرع فسيلة نخيل في 

يبذر قمحاً في طوباس، وثالث يقلم اأشجار العنب في 

الخليل، ثم يقوم بعملية تطعيم لها بالقلم، ومزارع يقوم 

بعملية ترقيد للعنب في بستانه في صفد.

المواد وال�أدوات: 

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

خطوات العمل:

ضع )5٠( مل من المحلول السكري في الدورق الزجاجي.- ١

ضع )٣( غم من الخميرة في الدورق.- ٢

مّرر العينة بلطف على مصدر حراري حتى تدفاأ.- ٣

دقائق، - ٤ العينة كّل خمس  من  قليلة جداً  بالقطارة كمية  خْذ 

وافحصها تحت المجهر، مع مراقبة حجم العينة في الدورق.

ارسْم ما شاهدته تحت المجهر.- 5

آتية:  اأجب عن ال�أسئلة ال�

ما هدف جهاد من التقاط هذه الصور؟	 

كيف تتشابه الصور في الهدف وتختلف في الطريقة؟	 

اقترح طرقاً للمحافظة على نباتات فلسطين من ال�نقراض.	 

نظراً لتنوع الكائنات الحية تنوعت طرق تكاثرها، فهناك التكاثر اللاجنسي، والتكاثر الجنسي.
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سجل ملاحظاتك في كل مرة وفّسر ذلك.- 6

آتية:- ٧ اأجب عن ال�أسئلة ال�

 ما النتيجة التي توصلت اإليها؟	 

اذكر طرقاً اأخرى من التكاثر اللاجنسي.	 

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

تتنــوع طــرق تكاثــر الكائنــات الحيــة فهنــاك تكاثــر ل� جنســي اأي ل� يحتــاج اإلــى وجــود اأزواج )ذكــر واأنثــى( 

أميبــا، والتبرعــم فــي الخميــرة، والتكاثــر بالتجزئــة )تقطيــع الحيــوان كمــا فــي نجــم البحــر  مثــل: ال�نشــطار فــي ال�

مــكان اأن يصبــح قــادراً علــى تكويــن  نــه بال�إ اإلــى اأجــزاء علــى اأن يحتــوي كل جــزء علــى القــرص المركــزي فاإ

حيــوان جديــد( والتكاثــر الخضــري فــي النباتــات كالتطعيــم، اأو الترقيــد، اأو الفســائل.

تكاثر وحياة:نشاط )2(

عادت نادية من جولتها في مزارع بلدتها، وقّررت 

مطابقة مشاهداتها على نباتات وحيوانات جّدتها، 

آتية:  جابة عن اأسئلتها ال� فكّر مع نادية، وقُم بال�إ

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.

مشروع الوحدة:

  مستعينا بمواّد وخامات البيئة صمم جهازاً لتحضير الدبال.
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  اأسئلة الوحدة

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

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

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.

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

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

آتية تلزم لحدوث عملية البناء الضوئي؟ ٤( اأّي المواد ال�

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

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

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

      ج- استهلاك الطاقة.                                               د- اإنتاج الطاقة.

آتية يعد من نواتج عملية التنفس الهوائي ؟ 6( اأّي ال�

      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 - ٢٠ سنة؟ 8(  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؟  ١٠( 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 

»بلادنــا نظيفــة« علــى صفحــة التواصــل ال�جتماعــي. اقتــرْح علــى هــذه المجموعــة اإجــراءاٍت 

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   



 الـــــوحدة   2

الذرّة والتفاعل الكيميائي

نسان.تاأمل وفكر تلعب المواد الكيميائية دوراً حيوياً مهماً في حياة ال�إ

30
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نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين  ُيتوقّع من الطلبة بعد ال�إ

آتي: على الربط بين تركيب المادة، واستخداماتها في حياتنا من خلال تحقيق ال�

التعبير عن هوية بعض العناصر الكيميائية بالرموز. 	 

التعبير عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية لفظية بسيطة.	 

آثار السلبية ل�ستخدامات بعض المركبات الكيميائية عملياً.	  تبيان ال�
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نشاط )١( عناصر ومرّكبات 

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

جابــة عنهــا:  التســاؤل�ت، ســاعد مؤيــد فــي ال�إ

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؟. ٤ 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 ال�أّول 

تركيب الذرّة 
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نشاط )2( جسيمات الذرة 

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

          

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؟. ٤
ما العلاقة بين عدد ال�لكترونات وعدد البروتونات؟. 5

تتكــون الــذرة مــن نــواة تتركــز فيهــا جســيمات موجبــة الشــحنة تســمى البروتونــات، وجســيمات متعادلــة 
ــواة تــدور فيهــا جســيمات ســالبة الشــحنة  الشــحنة تســمى النيوترونــات، كمــا يوجــد مســتويات حــول النّ

تســمى ال�لكترونــات، كتلــة البروتــون تســاوي كتلــة النيوتــرون وتســاوي ١8٤٠ كتلــة ال�لكتــرون.

سؤال: اأكمل الجدول ال�آتي:

ال�لكترونالنيوترونالبروتونجسيمات الذرة

الرمز

الشحنة

الموقع
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نشاط )١( جواز سفر  

ــه، ول� يمكــن اأن  ــك المواطــن الفلســطيني جــواز ســفر يعكــس هويت يمتل

تتطابــق معلومــات اأي مواطــن مــع اآخــر، وكذلــك العناصــر الكيميائيــة، 

ــزه، وتحــدد نوعــه وخصائصــه  ــه تمي ــة خاصــة ب فــكل عنصــر يمتلــك هوي

الكيميائيــة والفيزيائيــة.

آتية.  ولقد اصطلح على تمثيل كل عنصر بالطريقة ال�

X
A

Z
رمز العنصر

العدد الكتلي

العدد الذري

نــه يمكــن  ويمثــل العــدد الــذري عــدد البروتونــات فــي نــواة ذرة العنصــر، وبمــا اأن الــذرة متعادلــة كهربائيــاً فاإ

ــات مســاوياً لعــدد  لكترون ــث يكــون فيهــا عــدد ال�إ ــذري، حي ــات مــن العــدد ال لكترون ــى ال�إ ال�ســتدل�ل عل

البروتونــات.  

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

فّكر
تتركز كتلة الذرة في نواتها.

الّدرس الثاني 

هوية العنصر
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ــات،    ــات، والبروتون لكترون ــن ال�إ ــدد كل م ــا ع 35 ، فم

17
Cl ــور ــز ذّرة عنصــر الكل مثال  اإذا علمــت اأن رم

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 = ١8 نيوتروناً. 

تحتــوي نــواة العنصــر ال�فتراضــي )M( علــى ١١ بروتونــاً و١٢ نيوترونــاً، اكتــب هويــة 
العنصر )M(.سؤال:

نشاط )2( تصميم نموذج لذرّة الليثيوم 
المواد وال�أدوات: 

لوح خشبي قياس ٣٠x٣٠سم ،٣ خرزات صغيرة لون اأحمر، و٤ خرزات صغيرة لون اأزرق، و٣ خرزات 

صغيرة لون بني، وسلك نحاس، ول�صق، ومسامير، وقطّاعة اأسلاك، ومطرقة.

خطوات العمل:
١- ثّبت الخرزات الحمراء بشكل دائري وسط اللوح الخشبي باستخدام اللاصق.  

٢- ثّبت الخرزات الزرقاء بين الخرزات الحمراء. 

٣- اقطع بالقطّاعة جزءاً من سلك النحاس، واأدخل فيه خرزتين من الخرزات البنية.  

٤- لُّف السلك على شكل دائرة، وثّبت طرفيه باللاصق، ثم ثبته بالمسامير حول الخرزات.

5- اقطــع جــزءاً اآخــر  اأطــول مــن الجــزء ال�أول مــن الســلك ، واأدخــل فيــه الخــرزة البنيــة الثالثــة، وثّبــت طرفيــه 
علــى شــكل دائــرة، ثــم ثبتــه حــول الســلك ال�أول باســتخدام المســامير.

آتية. 6- ارسم النموذج الذي حصلت عليه في دفترك، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�
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- ما عدد بروتونات ذّرة الليثيوم؟
- ما سبب تعادل هذه الذّرة كهربائياً؟ 

- ما شحنة النواة؟

 تتكــون الــذّرة مــن نــواة فــي مركزهــا، تحتــوي علــى النيوترونــات المتعادلــة والبروتونــات موجبــة الشــحنة، 

ــات ســالبة الشــحنة. يتســع كل مســتوى لعــدد محــدد مــن  لكترون ــدور فيهــا ال�إ ــة ت وحولهــا مســتويات طاق

لكترونين،  لكترونــات حســب حجمــه الــذي يــزداد كلمــا ابتعــد عــن النواة، حيث يتســع المســتوى ال�أول ل�إ ال�إ

والثانــي اإلــى 8 اإلكترونــات، والثالــث اإلــى ١8 اإلكترونــاً. 

سؤال:

ــات فيهــا يســاوي 8، ارســم  ــات ذّرة ال�أكســجين يســاوي 8، وعــدد النيوترون - اإذا علمــت اأن عــدد بروتون

لكترونــات فيهــا.    نموذجــاً لهــذه الــذّرة مبينــاً توزيــع ال�إ

نشاط )3( 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. 

٤- تاأمل الحروف الموجودة فوق اسم العنصر.

آتية: 5-اأجب عن ال�أسئلة ال�

• 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؟	
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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

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
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NitrogenNنيتروجين
IodineIيود

CarbonCكربون
BoronBبورون
HeliumHeهيليوم
PoloniumPoبولونيوم
SiliconSiسيليكون

ChlorineClكلور
LithiumLiليثيوم

CalciumCaكالسيوم

MagnessiumMgمغنيسيوم

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

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

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

ورصاص(؟

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

ول والثاني في كل منهما.. ٤ 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.. 6

نسان. لومنيوم، والبولونيوم على صحة ال�إ ثار الضارة لعنصري ال�أ ١- ال�آ

٢- يستخدم الكلور في تعقيم مياه اآبار الجمع.

كسجين يؤدي اإلى تاآكلها وبعضها يؤدي اإلى اإطالة عمرها. ٣- بعض تفاعلات العناصر مع ال�أ

للبحث: 
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الّدرس الثالث  

مركبات مهمة في حياتنا

نشاط )١( المرّكب الكيميائي  

توجــد المــادة فــي الطبيعــة مــن حولنــا باأشــكال مختلفــة، فقــد تكــون علــى شــكل عناصــر، اأو مركّبــات، اأو 

آتيــة: مخاليــط، اأجــب عــن ال�أســئلة ال�

هل المرّكب الكيميائي مادة نقية اأم غير نقية؟. ١

ممَّ يتكون المرّكب؟   . ٢

اذكر اأسماء مرّكبات في بيئتك.   . ٣

نشاط )2( مرّكبات في حياتنا  

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

والزراعة... اإلخ، ولتتعّرف 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
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اذكر استخدامًا واحدًا لكل من:. ١

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

تية:. ٢ حدد نوع الذرات وعددها في كل من المركبات ال�آ

ب- سكر المائدة.   B12 اأ- 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.

 

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

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

آفــات  ٢. اأكســيد الكالســيوم )الشــيد( )CaO( المســتخدم فــي طــلاء ســيقان ال�أشــجار، لمكافحــة بعــض ال�

الزراعية.

 التفاعلات الكيميائية  
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نشاط )١( شيد من حجارة بلادي   

اعتــاد الفلســطينيون منــذ القــدم ال�ســتفادة مــن حجــارة بلادهــم فــي صناعــة الجيــر )الشــيد(؛ ل�ســتخدامه فــي 

ســمنت، وذلــك بطريقــة اللتــون )كُبــارة(، وهــي عبــارة عــن حفــرة عميقة  بنــاء بيوتهــم، قبــل معرفتهــم لمــادة ال�إ

تُبنــى جدرهــا مــن حجــارة المــزي )حجر كلســي 

صلــب، وهــو مــا يعــرف بحجــر القــدس( وهــو 

مركــب كيميائــي يعــرف بكربونــات الكالســيوم، 

وعــادة تمــلاأ هــذه الحفــرة بالنباتــات خاصــة 

مســتمرة  بصــورة  اإشــعاله  يتــم  الــذي  النتــش 

ومتواصلــة ليــَل نهــاَر لمــدة تزيــد عــن اأســبوعين، 

ــتثناء الفتحــة  ــع الفتحــات باس ــون جمي ــم يغلق ث

العلويــة، لمــدة اأســبوع اإضافــي، فينتــج غــاز ثانــي 

اأكســيد الكربــون واأكســيد الكالســيوم )الشــيد(.

آتية:  بعد قراءتك النص اأعلاه، اأجب عن ال�أسئلة ال�

حدد المواد المتفاعلة في حفر اللتون.- ١

حدد المواد الناتجة في حفر اللتون.    - ٢

ما العوامل المساعدة لحدوث التفاعل؟- ٣

عّبر بمعادلة لفظية عن التفاعل السابق.- ٤

ما اأثر الغازات المتصاعدة من الحفرة على الصحة والبيئة؟- 5

الّدرس الرابع

 التفاعلات الكيميائية  
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نشاط )2( المواد تتغّير   

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

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

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.

صداأ الحديد

جليد

رمل في ماء

سكر محترق

بيضة مسلوقة

زبدة سائحة
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المعادلة الكيميائية:
ــواد الناتجــة  ــلات( والم ــة )المتفاع ــواد المتفاعل ــن الم ــة تبي ــة كيميائي ــي بمعادل ــل الكيميائ ــن التفاع ــر ع يعّب

ــل. ــروف التفاع ــل تســمى ظ ــي حــدوث التفاع ــل مســاعدة تســاعد ف ــج( وعوام )النوات

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؟

مشروع الوحدة:

ــه العامــة، ابحــث فــي طبيعــة المــواد  تؤثــر مصانــع ال�حتــلال ســلباً علــى صحــة المواطــن الفلســطيني وبيئت

الناتجــة عــن هــذه المصانــع واكتبــه فــي تقريــر خــاص لتناقشــه مــع زملائــك.
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  اأسئلة الوحدة

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

١- ما اأصغر مكونات الذّرة؟   

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

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

د- ١5 ج- ١6    ب- ٣١    اأ- ٤6  

٣- عم تعّبر 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 ٤- ما عدد ال�إ

د- ١٢ ج- ٢٣    ب- ١١    اأ- ١٠  

C(؟
12
H

22
O

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

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

AlCl( ؟
3
ألومينوم ) 6- ما عدد ذرات الكلور المكونة لصيغة مركب كلوريد ال�

اأ- ١                  ب- ٢                    ج- ٣                      د- ٤

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: الذّرة متعادلة كهربائياً. 

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

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

اأسطر.



تاأمل وفكر

 الـــــوحدة   3

الحركة وقوانين نيوتن

تتشابه الحركة في اأنواعها وتختلف في مسبباتها

45
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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا  ُيتوقـّـع مــن الطلبــة بعــد ال�إ
قادريــن علــى تفســير تغيــر الحالــة الحركيــة حســب قوانيــن نيوتــن فــي الحركــة مــن خــلال 

آتــي: تحقيــق ال�

توضيح المقصود بمفهوم السرعة عملياً. 	 

التعبير عن المقصود بمفهوم التسارع رياضياً. 	 

حل مسائل حسابية على السرعة والتسارع.	 

استقصاء مسببات الحركة وعلاقتها بقوانين نيوتن.	 

ربط بعض المشاهدات الحياتية بقوانين نيوتن.	 

حل مسائل رياضية على قوانين نيوتن. 	 

تصميم تطبيقات عملية على قوانين نيوتن في الحركة.	 
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مسارات مختلفةنشاط )١(

تاأمل حركة ال�أجسام في الشكل المجاور، واأجب عن 

آتية:  ال�أسئلة ال�

١- هل مسارات حركة ال�أجسام متشابهة؟ ما شكلها؟

٢- مــا الكميــات الفيزيائيــة اللازمــة لوصــف هــذه الحركة 

ومــا وحدة قياســها؟ 

٣- ما العلاقات الرياضية التي تربط بين هذه الكميات؟

٤- ما احتياطات السلامة العامة الواجب على المتسابقين اتخاذها؟

زاحةنشاط )2( المسافة وال�إ

 تتحــرك ال�أجســام فــي مســارات مســتقيمة اأحيانــاً وفــي مســارات غيــر 

مســتقيمة اأحيانــاً اأخــرى. 

المواد وال�أدوات:

عربة اأطفال، وقطع خشبية عدد٣، ومسامير عدد ٣، وخيط طويل 

خطوات العمل :

َثّبت المسامير بالقطع الخشبية- ١
رتّب مواضع القطع الخشبية كما في الشكل المجاور- ٢
صل الخيط بين المسامير. - ٣
اجعل العربة تتحرك من النقطة )اأ( اإلى النقطة )ب(، ومن النقطة )ب( اإلى النقطة )ج(. - ٤
ِقس طوَل المسار الذي سلكته العربة. - 5
ما الكمية الفيزيائية التي يعبر عنها طول المسار الفعلي الذي سلكته العربة؟- 6
ِقس طوَل الخيط الواصل بين النقطة )اأ( والنقطة )ج( مباشرة.- ٧
ما الكمية الفيزيائية التي يعبر عنها الخط المستقيم الواصل من النقطة )اأ( اإلى النقطة )ج( مباشرة ؟- 8

الّدرس ال�أّول 

الحركة ال�نتقالية

أ ب

ج

١٢٠سم

5٠سم
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اعتاد اأسعد اأن يركض صباحاً من بيته اإلى البقالة، حسب المسار المبين في الشكل المجاور.  مثال
مستعيناً بالشكل  المجاور 

احســب ما يلي:

المســافة التــي قطعهــا اأســعد منــذ - ١
خروجــه مــن منزلــه وحتــى عودتــه 

اإليــه.

اأســعد - ٢ قطعهــا  التــي  زاحــة  ال�إ

خــلال نفــس المســار الســابق.

الحل: 

اإّن المسافة تمثل طول المسار الفعلي الذي سلكه اأسعد: ١- 

        المسافة = 8٠٠ + ٤٠٠ + ٣٠٠ + 5٠٠ = ٢٠٠٠ متر

زاحــة بخــط مســتقيم ينطلــق مــن نقطــة البدايــة اإلــى نقطــة النهايــة وبمــا اأن نقطــة النهايــة انطبقــت ٢-  تمثــل ال�إ

زاحــة تســاوي صفراً. علــى نقطــة البدايــة فــاإن ال�إ

    

سؤال:

معتمــداً علــى الشــكل الســابق،  اإذا انطلــق اأســعد مــن بيتــه اإلــى النــادي الرياضــي،  ثــم اإلــى المســجد وانتهــاًء 

ــة ِجد: بالبَقال

المسافة التي قطعها اأسعد.١- 

زاحة التي قطعها اأسعد.٢-  ال�إ

ما نوع الحركة التي قام بها اأسعد؟

المسجد
البقالة

8٠٠ م

5٠٠ م

٣٠٠ م

٤٠٠ م

بيت اأسعد

المدرسة

النادي الرياضي
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سيارات اإخوتينشاط )3(

تاأملــت ســعاد، وهــي طالبــة مــن طالبــات الصــف الســابع حركــة الســيارات المــارة فــي الشــارع، فلاحظــت 

اأنهــا تتفــاوت فــي ســرعتها، ففكــرت فــي تصميــم نشــاط للمقارنــة بيــن ســرعة ســيارة اأخيهــا مصعــب ذي 

أربــع ســنوات وســيارة اأختهــا ليــن ذات الخمــس ســنوات  ال�

آتــي: فاقترحــت تنفيــذ النشــاط ال�

المواّد وال�أدوات:

هاتــف  اأو  رقميــة  تصويــر  واآلــة   ،)٢ )عــدد  اأطفــال  ســيارة 

محمــول، ومســطرة متريــة، ولــوح خشــبي، واأقــلام فلوماســتر، 

وبطاريــات )بعضهــا جديــدة وال�أخــرى مســتعملة(

خطوات العمل:

حــدد خطــي بدايــة الســباق بين الســيارتين ونهايته مســتعيناً - ١

بالمســطرة المترية.

ضع السيارتين على خط بداية السباق.- ٢

اســتخدم المســطرة المتريــة فــي رســم تدريــج علــى اللــوح الخشــبي لتحديــد موضــع كل مــن الســيارتين - ٣

فــي اأوقــات مختلفــة.

شّغل اآلة التصوير الرقمي. - ٤

راقب السيارتين اأثناء حركتهما، وحدد اأيهما تحركت بسرعة اأكبر.- 5

شــّغل فيلــم الفيديــو الــذي تــم تصويــره وحــدد الزمــن الــذي اســتغرقته كل مــن الســيارتين للوصــول اإلــى - 6

خــط النهايــة.

اأي السيارتين قطعت اإزاحة اأكبر بعد مضي ثانية واحدة من بدء الحركة؟- ٧

احسب السرعة المتوسطة لكل من السيارتين خلال فترة السباق وقارن بينهما.- 8

اأعِط تعريفاً للسرعة المتوسطة.- ٩
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غــادرت ليلــى منزلهــا صباحــا وبمســار مســتقيم باتجــاه المدرســة التــي تبعــد عــن منزلهــا مســافة  مثال
ــى  ــى للوصــول اإل ــتغرقته ليل ــذي اس ــن ال ــا الزم ــا ١م/ ث ، م ــة مقداره ــر  بســرعة ثابت 6٠٠ مت

المدرسة؟

الحل:

  
ال�زاحة

الزمن
السرعة المتوسطة =

  
6٠٠

الزمن
= ١      

6١ = ٠٠ x الزمن      

 = ١٠ دقائق
 6٠٠ ثانية x دقيقة 

6٠ ثانية
   ومنها الزمن = 6٠٠ ثانية  = 

سؤال:

١- فــي المثــال الســابق اإذا ركضــت ليلــى اأثنــاء عودتهــا مــن المدرســة اإلــى منزلهــا وكان الزمــن المســتغرق 

للوصــول اإلــى المنــزل دقيقتيــن، احســب ســرعتها المتوســطة.

٢- تقــع عــروس البحــر حيفــا علــى الساحل الشــرقي للبحر المتوســط، وهــي مــن اأهــم واأكبــر مــدن فلســطين 

التاريخيــة، وتبعــد عــن القــدس حوالــي ١58 كــم اإلــى الشــمال الغربــي. خــلال رحلــة مدرســية اإلــى المدينــة 

ــه كانــت فــي خــط  ــاأن حركت ــه علمــاً ب ــن بســرعة ٢,5 م / ث، احســب ازاحت ــه لمــدة دقيقتي ــد الل ســبح عب

مســتقيم.

 سباق ركضة الحريةنشاط )٤(

نظمــت هيئــة شــؤون ال�أســرى فــي ٢٠١5/٤/٢٢ ســباق ركضــة الحريــة للاأســرى فــي مدينــة اأريحــا، ضمــن 

ــوم ال�أســير الفلســطيني، والــذي انطلــق مــن جامعــة ال�ســتقلال وصــول�ً لمقــر الصليــب ال�أحمــر  فعاليــات ي

آتــي يمثــل صــوراً ل�أحــد  وســط المدينــة، حيــث شــارك فيــه العديــد مــن الشــباب الفلســطينيين. والشــكل ال�

العّدائيــن خــلال الســباق، معتمــداً علــى الشــكل والبيانــات المبينــة عليــه اأجــب عــن ال�أســئلة التــي تليــه.
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0

0

1

٥

4

٢0

٢

10

٥

٢٥

3

1٥

6

30

الزمن )ث(

المسافة )م(

متى يصادف يوم ال�أسير الفلسطيني؟- ١

ما احتياطات السلامة الواجب اتباعها عند المشاركة في سباقات الجري؟- ٢

ما مقدار السرعة المتوسطة لهذا العّداء خلال قطعه اإزاحة 5 متر من بدء السباق؟- ٣

ما مقدار السرعة المتوسطة لهذا العّداء خلال قطعه اإزاحة٢5 متر من بدء السباق؟- ٤

قارن بين مقدار السرعة المتوسطة لهذا العّداء في البندين السابقين.- 5

ــاإن ســرعته  ــة متســاوية ف عندمــا يقطــع الجســم المتحــرك فــي خــط مســتقيم اإزاحــات متســاوية خــلال اأزمن

تكــون ثابتــة.

مثال قطعــت ســيارة ليــث التــي تعمــل ببطاريــة جافــة اإزاحــة مقدارهــا ١ م خــلال ثانيتيــن، جــد الزمــن 
اللازم للسيارة حتى تقطع اإزاحة مقدارها ٤ م من بداية الحركة علماً اأن سرعتها ثابتة.

الحل:

 م/ث
١

٢
 =  ١

ال�زاحة

١
الزمن

السرعة المتوسطة =

 
٤

٢
الزمن

 = ٢
ال�زاحة

٢
الزمن

    بما اأن السرعة ثابتة فاإن مقدارها ثابت = 

 
٤

٢
الزمن

 = 
١

٢
 

= 8 ثوان.
 ٢
الزمن  
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رحلة اإلى الساحل نشاط )١(

ــي  ــى الســاحل الفلســطيني، وف ــة اإل ــي رحل ــده ف ــاد بجــوار وال ركــب اإي
بدايــة الرحلــة بــداأ بتصويــر فيلــم فيديــو لعــداد الســرعة، ونقــل البيانــات  
ــي الشــكل  ــى لوحــة رســم فيهــا الســيارة كمــا ف ــي حصــل عليهــا اإل الت

آتيــة: ــاد، اأجــب عــن ال�أســئلة ال� المجــاور، معتمــداً علــى لوحــة اإي

الزمنيــة  الفتــرة  خــلال  الســرعة  فــي  التغيــر  مقــدار  مــا   -١
ثانيــة(؟  ١  =

٢
صفــر،ز  =

١
)ز

٢- ما النسبة بين التغير في السرعة  اإلى التغير في الزمن؟
= ٤ ثواٍن(؟

٢
= صفر، ز

١
٣- ما مقدار التغير في السرعة خلال الفترة الزمنية ) ز

5- هل كانت سرعة السيارة ثابتة؟
6- ما العلاقة بين النسبة في البند ٢ والنسبة في البند ٤؟

كم تصبح  سرعة السيارة بعد مرور 6 ثوان من بدء الحركة؟	 فّكر

التســارع: هــو الكميــة الفيزيائيــة الناتجــة عــن حســاب النســبة بيــن التغيــر فــي الســرعة اإلــى التغيــر فــي الزمــن، 
ووحــدة قياســه م/ث٢

 التغير في السرعة

التغير في الزمن 

 (  ع(

 (   ز(
التسارع )ت( =     

 حيث  ز هي الفترة الزمنية 
)
١
( ــ السرعة ال�بتدائية )ع

2
 السرعة النهائية )ع

 (   ز(
التســارع )ت( = 

التــي حــدث خلالهــا التغيــر فــي الســرعة.

ســيارة ســباق تتزايــد ســرعتها مــن ٤ م/ث اإلــى ٣6 م/ث خــلال فتــرة زمنيــة مقدارهــا ٤ ثــوان،  مثال
فما مقدار تسارع السيارة؟

الّدرس الثّاني 

التّسارع الثابت
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)
١
( ــ )ع

2
  )ع

   ز
  الحل: التسارع )ت( = 

 
٣ - ٤6

٤
 =                          

                          =   8 م/ث٢

تدحرجــت كــرة بســرعة ابتدائيــة  مقدارهــا 5 م/ث علــى ســطح مائــل ل�أســفل بتســارع مقــداره  مثال
٣م/ث٢، احسب الزمن اللازم حتى تصبح سرعتها ٢٠م/ث.

)
١
( ــ )ع

2
  )ع

   ز
  الحل: التسارع )ت( = 

                    

 
5 - ٢٠

 ز
 =  ٣                         

                       ٣ x  ز   =   ١5

                         ز = 5 ثوان

  

سؤال:

أمامــي للســيارة بجانــب والدهــا، واأخــذت تراقــب عــداد الســرعة مــن لحظــة انطــلاق  ركبــت نــور فــي المقعــد ال�

آتــي: الســيارة مــن الســكون فــي خــط اأفقــي مســتقيم حيــث دونــت قيــم الســرعة والزمــن فــي الجــدول ال�

٠١8٣65٤٧٢٣6٠السرعة )كم/س(

٠--٠5١٠١5السرعة )م/ث(

٠١٢٣٤56الزمن )ث(
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اأكمل الصف الثاني من الجدول.- ١

ما مقدار تسارع السيارة خلال الثانيتين ال�بتدائيتين من بدء الحركة بوحدة م/ث٢؟- ٢

ما مقدار تسارع السيارة خلال الثانيتين ال�أخيرتين بوحدة م/ث٢؟- ٣

في اأي الفترات الزمنية كان السائق يدوس على دواسة الفرامل )الكوابح(؟- ٤

صف حركة السيارة؟- 5

سؤال:

آتية تكون السرعة متزايدة؟ وضح اإجابتك. في اأي الحال�ت ال�

اأ- الضغط على دواسة البنزين في السيارة المتحركة.

ب- سقوط جسم من قمة برج نحو ال�أرض.

ج- تدحرج كرة على اأرض الغرفة ثم توقفها.

د- مشاركة عّداء في سباق المائة متر.

هـ- ركض عداء في بداية سباق المئة متر.

 
 كرة تتدحرج نشاط )2(

المواد وال�أدوات:

كرة، ومستوى خشبي كما في الشكل.

خطوات العمل:

١. ضــع الكــرة فــي اأعلى المســتوى المائــل، واتركها 

تتدحرج نحو ال�أســفل، وســجل ملاحظاتك.

٢. اأجب عن السؤال ال�آتي:

- ما اإشارة تسارع الكرة خلال الفترات )اأ - ب(، )ب - جـ(، )جـ- د(؟

ــن، ويكــون تســارعها  ــرور الزم ــزداد بم ــاإن ســرعتها ت ــى ال�أســفل ف ــى المســتوى اإل ــاء تدحــرج الكــرة عل اأثن
ــة  ــاإن ســرعتها تكــون ثابت أفقــي ف ــى المســتوى ال� ــد تدحرجهــا عل ــاً، بعكــس تدحرجهــا للاأعلــى، وعن موجب

ــراً. وتســارعها يســاوي صف
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فّكر
تصّور قطارًا يتحرك بين القدس ويافا بسرعة 8٠كم/	 

على  متوقفة  شاحنة  السائق  شاهد  وفجاأة  ساعة، 

يقاف  سكة الحديد، فاستعمل الفرامل في محاولة ل�إ

الفرامل  ن  ول�أ بالشاحنة؛  يصطدم  ل�  حتى  القطار 

تسبب تسارعًا معاكسًا ل�تجاه السرعة، تباطاأ القطار 

بمسافة  بالشاحنة  يصطدم  اأن  قبل  توقف   اأْن  اإلى 

قصيرة جدًا. ماذا تتوقع اأن يحدث لو كانت سرعة القطار١٠٠كم/ساعة؟

حالتي الحركية تتغيرنشاط )١(

المواد وال�أدوات:

كتاب، وكرة ،وطاولة خشبية ملساء.

خطوات العمل:

الطاولــة - ١ ســطح  علــى  والكتــاب  الكــرة  ضــع 

لفتــرة  واتركهمــا 

من الزمن، هل يتحرك اأي منهما من تلقاء نفسه؟

٢- اأثّر بقوِة دفٍع على الكتاب. ماذا تلاحظ ؟

٣- اأثّر بقوِة سحٍب على الكتاب. ماذا تلاحظ ؟

٤- ما الذي يجب اأن تفعله حتى تتحرك الكرة ؟ راقب حركة الكرة.

5- فكّر ونّفذ:

• كيف يمكن زيادة سرعة كرة متحركة على سطح الطاولة ؟	

• كيف يمكنك اإنقاص سرعة الكرة اأثناء تحركها على سطح الطاولة؟	

الّدرس الثّالث 

 القانون ال�أّول لنيوتن



56

• ما الذي تفعله حتى تغيِّر اتجاه حركة الكرة اأثناء تحركها ؟	

6- لمــاذا اســتمرت الكــرة بحركتهــا عنــد دفعهــا مســافة اأكبــر مــن المســافة التــي تحركهــا الكتــاب؟ مــاذا 

تســتنتج؟

 القصور الذاتي للاأجسامنشاط )2(

المواّد وال�أدوات: 

سيارة لعبة اأطفال، وحجر صغير، وكتاب.

خطوات العمل:

١- ضع الحجر على سطح السيارة.

٢- اجعل السيارة تسير مسافة ما حتى تصطدم

 بالكتاب الموضوع اأمامها، فّسر مشاهداتك.

ينــّص القانــون ال�أول )لنيوتــن( علــى: )يبقــى الجســم علــى حالتــه مــن حيــث الســكون اأو الحركــة مــا 

لــم تؤثــر فيــه قــوة محصلــة تغيِّــر مــن مقــدار ســرعته اأو اتجاههــا اأو كليهمــا(، وبســبب عجــز الجســم 

ي بقانــون القصــور الذاتــي. عــن تغييــر حالتــه الحركيــة مــن تلقــاء نفســه وممانعتــه ل�أي مؤثــر خارجــي، ُســمِّ

فّكر
حدث تصادم بين سيارتين من النوع نفسه كما في الشكل 	 

المجاور، اإذا علمت اأّن رّكاَب السيارة القادمة من الجهة 

مان، بينما ركاب السيارة  اليمين كانوا يضعون اأحزمة ال�أ

خرى كانوا ل� يضعونها، ماذا تتوّقع اأن يكون اأثر  جهة ال�أ

التصادم على كل من ركاب السيارتين؟
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الّدرس الرابع 

 القانون الثّاني لنيوتن

الجسم والنابضنشاط )١(

ــي الشــكل المجــاور،  ــا ف ــض، كم ــام ناب وضــع جســم اأم

آتيــة: اأجــب عــن ال�أســئلة ال�

• ما العلاقة بين مقدار استطالة النابض وقوة الشد 	

المؤثرة فيه؟

• ما القوى المؤثرة في الجسم بعد انطلاقه من 	

النابض؟

العلاقة بين القوة المؤثرة في جسم ما وكتلتهنشاط )2(

المواّد وال�أدوات:
 ثــلاث كــرات مختلفــة فــي كتلهــا ، ومســطرتان فــي وســطهما مجــرى ، ومكعــب خشــب كتلتــه مناســبة 
للاســتجابة بالحركة للقوى المؤثرة عليه ، ومكعبات مختلفة ال�رتفاع ل�ســتخدام المســطرة كســطح مائل.

خطوات العمل:

صنّف الكرات الثلاث حسب كتلها تصاعدياً على الترتيب )٣،٢،١(.. ١

استخدم المسطرة ال�أولى كسطٍح مائٍل  كما في الشكل .. ٢

ضع المكعب الخشبي عند نهاية الطرف السفلي للمسطرة.. ٣

اأمسك كل كرة على حدة وضعها في اأعلى المستوى المائل . ٤

واتركها لتنزلق حتى تصطدم بمكعب الخشب.. 5

ِقس المسافَة التي يتحركها مكعب الخشب في كل حالة مستخدماً الِمسطرة الثانية .. 6

ما الذي غيَّر الحالة الحركية للمكعب من السكون اإلى الحركة في كل من الحال�ت الثلاث؟. ٧
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كيف يمكنك زيادة المسافة التي يتحركها مكعب الخشب ؟. 8

رتّب النتائَج التي حصلت عليها في الجدول ال�آتي:. ٩

المسافة التي تحركها مكعب الخشب   رقم الكرة

• ما العلاقة بين مقدار القوة التي تاأثر بها المكعب والمسافة التي تحركها على سطح الطاولة؟	

• ما العلاقة بين القوة المؤثرة في الكرة وكتلتها؟	

اإّن الكــرَة ال�أرضيــَة تجــذُب اأيَّ جســم  لــه كتلــة بقــوة تســمى وزَن الجســم )و = ك ج(، فــاإذا ســقط الجســُم 

نهــا تكســبه تســارعاً ثابتــاً يســاوي تســارَع الّســقوط الحــّر، وهــو تقريبــا ١٠م/ث٢، واإذا تحــرك  ســقوطاً حــراً، فاإ

أفقــي يــوازن  نــه يتحــرك بخــط مســتقيم وبســرعة ثابتــة؛ ل�أن تاأثيــر الســطح ال� الجســم علــى ســطح اأفقــي، فاإ

نــه يتســارع ويــزداد تســارُعه  تاأثيــر الــوزن علــى الجســم، واإذا تحــرك الجســم علــى مســتوى مائــل اأملــس، فاإ

تدرجيــاً بزيــادة ميــل المســتوى اإلــى اأْن يصــَل اإلــى تســارع الســقوط الحــّر عندمــا تصبــح زاويــة ميــل المســتوى 

٩٠ە، ففــي النشــاط الّســابق كان تســارع الكــرة ثابتــاً؛ بســبب ثبــات ميــل المســتوى، ولكــن بزيــادة كتلتهــا 

زادت القــوة المؤثــرة فيهــا، وقــد ظهــر ذلــك مــن خــلال القــوة التــي اأثــرت فيهــا علــى المكعــب الخشــبي، 

زاحــة الحاصلــة لــه. فــزادت ال�إ

العلاقة بين القوة المؤثرة في جسم ما وتسارعهنشاط )3(

المواّد وال�أدوات:
 الكــرة رقــم )٢( مــن النشــاط الســابق، ومســطرتان فــي وســطهما مجــرى، ومكعــب خشــب كتلتــه مناســبة 
للاســتجابة بالحركــة للقــوى المؤثــرة عليــه ، ومكعبــات مختلفــة ال�رتفــاع ل�ســتخدام المســطرة كســطح مائــل.
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خطوات العمل:

اأمسك الكرة رقم )٢( من النشاط السابق وضعها في اأعلى المستوى المائل، واتركها تنزلق حتى - ١

تصطدم بمكعب الخشب، وِقم بقياس المسافَة التي يتحركها المكعب.

زْد مــن مقــدار ميــل المســطرة وكــّرر الخطــوة )١( وقــم - ٢

بقيــاس المســافَة التــي يتحركهــا مكعــب الخشــب، مــا 

علاقــة زيــادة ميــل المســطرة بتســارع الكــرة ؟

كّرر المحاولة الّسابقة َمَع  تغيير ميل الِمسطرة .- ٣

رتّب النتائج التي حصلت عليها في الجدول ال�آتي:- ٤

المسافة التي تحركها مكعب الخشبميل المستوى
اأ 

ب

ج

ما العلاقة بين المسافة التي تحركها المكعب والقوة المؤثرة فيه؟- 5

ما العلاقة بين مقدار ميل المستوى المائل) المسطرة( وتسارع الكرة ؟- 6

ما العلاقة بين القوة المؤثرة على الكرة وتسارعها ؟- ٧

ما العوامل التي  تعتمد عليها القوة المؤثرة في جسم ما ؟- 8

اإّن زيــادَة ميــل المســتوى المائــل اأدى اإلــى زيــادة تســارع الكــرة، بســبب زيــادة مقــدار القــوة المؤثــرة فيهــا فــي 

اتجــاه حركتهــا، مؤديــاً اإلــى زيــادة ســرعة الكــرة قبــل التصــادم، وبالتالــي زيــادة القــوة المؤثــرة فــي المكعــب 

أفقــي. الخشــبي، فــزادت المســافة التــي تحركهــا علــى الســطح ال�

ــل مــن خلالهــا اإلــى قانونــه الثانــي  وقــد قــام العالــم )اســحق نيوتــن( )١6٤٣-١٧٢٧(م بتجــارب كميــة  توصَّ

نهــا تكســبه تســارعًا يتناســب طرديــًا مــع  الــذي نصــه: ))اإذا اأثــرت قــوة محصلــة فــي جســم مــا، فاإ

مقدارهــا ويكــون باتجاههــا((.

الصيغة الرياضية للقانون الثاني لنيوتن: ق محصلة = ك x ت
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آتي يبين بعض الكميات الفيزيائية ووحدات قياسها بالنظام الدولي للوحدات الجدول ال�

القوةالتسارعالكتلةالكمية الفيزيائية

كغم.م/ث٢ م/ث٢كغموحدة قياسها 

وقد اأطلق على وحدة قياس القوة )كغم .م/ ث٢( اسم النيوتن؛ تكريما للعالم )اإسحاق نيوتن(، وُيعرَّف 

النيوتن باأنه القوة اللازمة ل�كساب جسم كتلته ١ كغم تسارعا مقداره ١م/ ث٢.

اأثرت قوة مقدارها٢٠ نيوتن في جسم ساكن فاأكسبته تسارًعا مقداره ١٠ م/ث٢، احسْب كتلة الجسم. مثال
 المعطيات: ق = ٢٠ نيوتن، ت = ١٠م/ث٢                 

المطلوب: حساب كتلة الجسم.

الحل:

 = ك x ت
محصلة

ق   

١٠ x  ٢٠ =  ك  

 = ٢ كغم
٢٠

١٠
         ك = 

تتعلــم سوســن التزلــج علــى الجليــد فــي جبــل الشــيخ ، ويســاعدها والدهــا بــاأن يســحبها، بحيــث  مثال
تكتســب تســارعاً مقــداره ٠,8 م/ث٢، اإذا كانــت كتلتهــا ٣٠ كغــم ،فمــا مقــدار قــوة الســحب 

المؤثرة فيها مع اإهمال المقاومة بين الجليد وحذاء التزلج؟

الحل:

ق = ك x ت   

  
,8 x ٣٠ =   

= ٢٤ نيوتن   

فّكر
تؤثر قوة مقدارها ٢ نيوتن في مكعب خشبي، فتكسبه تسارعا معلوما، وعندما 	 

تؤثر القوة نفسها في مكعب اآخر على نفس السطح، فاإنها تكسبه نصف مقدار 

ول؟ التسارع السابق، ما نسبة كتلة المكعب الثاني اإلى كتلة المكعب ال�أ
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الفعل ورّد الفعلنشاط )١(

المواّد وال�أدوات:

 قطعة فلين عدد ٢، ومغناطيس صغير، وقطعة حديد صغيرة، وحوض زجاج، وماء.

خطوات العمل:

املاأ حوض الزجاج بالماء حتى منتصفه.- ١

ثّبت المغناطيس على قطعة الفلين ال�أولى، وقطعة الحديد على قطعة الفلين الثانية وضع القطعتين في - ٢
الحوض الزجاجي. 

ثبت القطعة ال�أولى وراقب القطعة الثانية، وسجل - ٣

ملاحظاتك.

ثبت القطعة الثانية وراقب القطعة ال�أولى، وسجل - ٤

ملاحظاتك.

اترك قطعتي الفلين دون تثبيت، وسجل ملاحظاتك.- 5

آتية:- 6 اأجب عن ال�أسئلة ال�

• كيف اأثر المغناطيس على قطعة الحديد؟ 	

• ما اتجاه حركة قطعة الحديد في الخطوة )٢(؟	

• كيف اأثرت قطعة الحديد في المغناطيس؟	

• ما اتجاه حركة المغناطيس في الخطوة )٤(؟	

عند ترك القطعتين حرتين:

اأيهما يؤثر بقوة على ال�آخر؟ 	 

ما العلاقة بين مقدار القوة التي يؤثر بها: المغناطيس وقطعة الحديد على ال�آخر؟	 

قارْن بين اتجاه كل من القوتين؟	 

اقترْح اسماً لكل منهما.	 

الّدرس الخامس 

 القانون الثالث لنيوتن 
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 الصاروخنشاط )2(

المواّد وال�أدوات: 

خيط، وشريط ل�صق، ومشبك معدني، وبالون، وماّصة، وقطعة سلك رفيع.

خطوات العمل:

اأدخل الخيط بوساطة السلك داخل الماّصة، ثم ثبتها جيًدا بالبالون بوساطة الشريط اللاصق.- ١

ثّبت اأحد طرفي الخيط في نقطة تعليق ثابتة، كما في الشكل. - ٢

اأمسك الطرف ال�آخر للخيط. - ٣

 انفخ البالون، ثم اأحكم اإغلاق فوهته جيًدا - ٤
بوساطة المشبك.

انزع المشبك بسرعة. - 5

آتية:- 6 سّجل ملاحظاتك، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

• ما اتجاه اندفاع الهواء من البالون؟ فّسر ذلك.	

• ما اتجاه حركة البالون؟ ولماذا؟	

ــاإن الجســم  ــه عندمــا يؤثــر جســم بقــوة فــي جســم اآخــر ، ف أنشــطة الســابقة اإلــى اأن لعلــك توصلــت مــن ال�
ال�آخــر ل�بــد اأْن يؤثــر فيــه بقــوة اأخــرى مســاوية لقــوة الجســم ال�أول فــي المقــدار ومعاكســة لهــا فــي ال�تجــاه، 
وتؤثــر كل قــوة فــي جســم يختلــف عــن الجســم الــذي تؤثــر فيــه القــوة ال�أخــرى، بحيــث ل� تلغــي اأيٌّ مــن 
القوتيــن تاأثيــر القــوة ال�أخــرى، وهــذا مــا يســمى بالقانــون الثالــث )لنيوتــن( الــذي ينــّص علــى: لــكّل قــوة فعــل 

قــوة رّد فعــل مســاويٍة لهــا فــي المقــدار ومعاكســة لهــا فــي ال�تجــاه.

فّسر 
ارتفاع الصاروخ اإلى اأعلى في الهواء.

مشروع الوحدة:

مستعيناً بمواّد وخامات من البيئة، صمم عربة اأطفال يكون مسبب حركتها تطبيقاً على القانون الثالث )لنيوتن(.



63

جابِة الصحيحِة لكّل مما يلي: السؤال ال�أول: ضْع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

١- ما وحدة قياس القوة؟

     اأ. كغم .م .ث٢           ب.  كغم/ ) م. ث٢(    ج. ) كغم .م(/ ث٢     د. ) كغم .م(/ ث      

٢- ما كتلُة العربة التي اإذا اأثرت عليها قوة مقدارها ٢٠ نيوتن اأكسبتها تسارعاً مقداره 5 م/ث٢ ؟

د.  ١٠٠ كغم.  ج. ٢ كغم             ب. 5 كغم                اأ. ٤ كغم   

٣- ما مقدار تسارع سيارة تحركت من السكون فوصلت سرعتها بعد زمن مقداره ٣ ثواٍن اإلى ١٢ م/ ث؟

      اأ. ٠.٢5 م/ث٢            ب. ٣6 م/ث٢           ج. ٤ م/ث٢             د.  ١٢ م/ث٢

٤- ما المفهوم الذي يعّبر عن التغير في السرعة في وحدة الزمن؟

زاحة            د. التسارع       اأ. السرعة المتوسطة        ب. المسافة        ج.   ال�إ

5- ما اإزاحة سيارة قطعت مسافة ١٠٠ م باتجاه الشرق، ثم رجعت اإلى نفس نقطة انطلاقها؟

     اأ . صفر                    ب. ١٠٠ م              ج. ٢٠٠م               د. ٣٠٠ م           

6- ما مقدار القوة )ق( التي تجعل العربة الموضحة في الشكل اأدناه تتحرك بتسارع مقداره ٢م/ث٢؟ 

     اأ . ١ نيوتن                 ب. ٢ نيوتن            ج.  ٤ نيوتن           د. 8 نيوتن

٧- كيف تصف الجسم الموّضح في الشكل اأدناه الذي يظهر تغّير موضع الجسم في فترات زمنية 

متساوية؟

اأ . يتسارع           ب. يتباطاأ           ج .   يسير بسرعة ثابتة            د . يتباطاأ ثم يتسارع.

  اأسئلة الوحدة
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8- يتحرك جسم بسرعة مقدارها ٢٠ م/ث،اأثرت عليه قوة فتوقف خلال ٤ ثواٍن، ما تسارع هذا الجسم 

بوحدة م/ ث٢؟ 

اأ.   5               ب.  – 5               ج.   8٠                     د.  - 8٠ 

٩- تتحرك سيارة بسرعة ٢٠ م /ث، فما دل�لة ذلك؟

تقطع مسافة مقدارها ٢٠م في كل ثانية.أ- 

تتزايد المسافة التي تقطعها بمقدار ٢٠ م في كل ثانية.ب- 

تتزايد سرعتها بمقدار ٢٠ م في كل ثانية.ج- 

تتناقص سرعتها بمقدار ٢٠ م في كل ثانية.د- 

آتية صحيحة في حال اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة صغيرة؟  ١٠- اأّي العبارات ال�

مقدار القوة التي اأثرت بها  الشاحنة على السيارة اأكبر.  أ- 

مقدار القوة المؤثرة على كل من المركبتين متساٍو.ب- 

يكون اأثر التصادم على الشاحنة اأكبر.ج- 

يكون اأثر التصادم على المركبتين متساوياً.د- 

 السؤال الثاني:

علــى  يقفــان  وفيــلاً  رجــلاً  آتــي  ال� الشــكل  يمثــل 
ــع  ــام الرجــل بدف ــة ســكون، اإذا ق ــن فــي حال مزل�جتي
آتية: الفيــل بقــوة مقدارهــا )ق( فاأجــب عــن ال�أســئلة ال�

قارن بين القوة المؤثرة على الرجل والقوة . ١
المؤثرة على الفيل من حيث المقدار وال�تجاه.

اإذا كانت كتلة الفيل ١٠ اأضعاف كتلة الرجل، . ٢
فاحسب مقدار تسارع الفيل اإذا تسارع الرجل 

بمقدار ١٠م/ ث٢.
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 السؤال الثالث: 

خرج ليث من بيته متوجهاً اإلى منزل عمه خالد، 

حسب المسار الموضح في الشكل اأدناه، اأجب عن 

آتية: ال�أسئلة ال�

زاحة من منزل  ١ - ما مقدار كل من المسافة، وال�إ

ليث الى منزل عمه؟

٢- اإذا خرج ليث من منزله الساعة الثانية عشرة ظهراً، 

ووصل اإلى منزل عمه الساعة الثانية عشرة والثلث فجد:

     - السرعة المتوسطة له.

 السؤال الرابع:

في الشكل المجاور اذا كانت كتلة الجسم 5, كغم، ما مقدار تسارعه؟

١٠ نيوتن

 السؤال الخامس: 

آتية: اأكمل الكلمات المتقاطعة  ال�

اأفقيًا:

قوة جذب ال�أرض للجسم.  -١

لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في ال�تجاه.  -٢

٣- الممانعة التي يبديها الجسم للتغيير في حالته الحركية.

٤- يبقى الجسم الساكن ساكناً ويبقى الجسم المتحرك بسرعة ثابتة وبخط مستقيم محافظاً على مقدار 

سرعته واتجاهها ما لم يتاأثر بقوة محصلة.
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عموديًا:
زاحة التي يقطعها جسم اإلى زمن قطعها.- ١ النسبة بين ال�إ

٤- المؤثر الذي يغير اأو يحاول اأن يغير من حالة سكون جسم اأو سرعته الثابتة وبخط مستقيم.

جسم يقطع مسافات متساوية خلال فترات زمنية متساوية.- ١

3

١

5

٤ ٦

2

 السؤال السادس: وضع مكعب من الحديد كتلته ٢ كغم على سطح 
مكعب اآخر كتلته ١٠ كغم موضوع على سطح طاولة.

١- ما مقدار واتجاه القوة التي يؤثر بها المكعب الذي كتلته ١٠ كغم في المكعب 
ال�آخر؟

٢- ما مقدار واتجاه القوة التي يؤثر بها المكعب الذي كتلته ٢ كغم في المكعب 
الذي كتلته ١٠ كغم؟

التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� يزيد عن   السؤال السابع:  اأعبر بلغتي الخاصة عن المفاهيم 

ثلاثة اأسطر.



عناصر الحالة الجوية

 الـــــوحدة   ٤

تتاأثر اأنشطة الكائنات الحية بالحالة الجوية.تاأمل وفكر
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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا  ُيتوقـّـع مــن الطلبــة بعــد ال�إ

قادريــن علــى توظيــُف معرفتهــم بعناصــر الحالــة الجويــة فــي اتخــاذ قــرارات متعلقــة بحياتهــم 

آتــي: اليوميــة، مــن خــلال تحقيــق ال�

استنتاج اأهمية الغلاف الجوي للحياة من خلال بعض المشاهدات الحياتية.	 

الغلاف 	  طبقات  من  طبقة  كل  خصائص  ل�ستنتاج  ورسومات  صور  توظيف 

الجوي.

قياس الرطوبة النسبية عملياً.	 

تصميم نموذجاً يوضح دورة الماء في الطبيعة.	 

استنتاج العلاقة بين الضغط الجوي والعوامل المؤثرة فيه عملياً.	 

تفسير بعض الظواهر المرتبطة بالضغط الجوي.	 

حل مسائل حسابية على قانون الضغط الجوي، والرطوبة النسبية.	 

تصميم بعض نماذج اأجهزة قياس عناصر الحالة الجوية.	 

توظيف طاقة الرياح في الحياة العملية.	 
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نشاط )١( عصفور الشمس الفلسطيني   

اكتشف عصفور الشمس في فلسطين ل�أول مرة عام ١865م، وقد 

تمكن من الحصول على هويته الوطنية الفلسطينية بمصادقة مجلس 

الوزراء بتاريخ ٢٠١5/٢/٢5 م بوصفه الطّائر الوطنّي لفلسطين.

اأثنــاء عــودة ســالم مــن المدرســة شــاهد هــذا العصفــور محلقــاً فــي 

الهــواء يتنقــل مــن زهــرة اإلــى اأخــرى ، فخطــرت ببالــه ال�أســئلة 

ــا. ــة عنه جاب ــي ال�إ ــة: ســاعد ســالماً ف آتي ال�

كيف استطاع هذا العصفور التحليق اإلى هذا ال�رتفاع؟- ١
ماذا يحدث لهذا العصفور لو وصل اإلى منطقة انعدم فيها الهواء؟- ٢
ما اأهمية وجود الهواء في حياتنا؟ - ٣
كيف نحافظ عليه من التلوث؟- ٤
ما الذي يمنع الهواء المحيط بال�أرض من ال�نفلات منها؟- 5

يحيــط بــال�أرض التــي نعيــش عليهــا مجموعــٌة مــن الغــازات التــي تكــون جزيئاتهــا في حركــة دائمة، وتنجــذب هذه 
الغــازات نحــو ال�أرض بفعــل الجاذبيــة ال�أرضيــة؛ لتشــكل غلافــاً غازيــاً يحيط بال�أرض يعرف بالغــلاف الجوي.  

نشاط )2( مكونات الغلاف الجوي   

تاأّمــل الشــكل المقابــل الــذي يبيــن تركيــب الغــلاف الجــوي، 
آتيــة: ثــم اأجــب عــن ال�أســئلة ال�

ما اأكثر الغازات انتشاراً في الغلاف الجوي؟- ١

اختــر ثلاثــة غــازات مــن الغــازات المكونــة للغــلاف الجــوي - ٢
مبينــاً اأهميــة كل منهــا للمكونــات الحيــة وغيــر الحيــة.  

اكتب رمز عنصرين من العناصر المكونة للغلاف الجوي. - ٣

ما الصيغة الجزيئية لمركب بخار الماء؟ - ٤

الّدرس ال�أّول 

الغلاف الجوي

غازات اأخرى ١%

نتروجين
%٧8

اأكسجين٢١%
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ماذا تتوقّع اأن يحدث لنسب الغازات ال�أخرى عندما ترتفع نسبة بخار الماء في الغلاف الجوي؟- 5

ماذا تتوقّع اأن يحدث على ال�أرض في حال اختلاف نسب الغازات المكونة للغلاف الجوي؟- 6

ضافــة اإلــى مجموعــة  يعــدُّ غــازا ال�أكســجين والنيتروجيــن مــن المكونــات ال�أساســية للغــلاف الجــوي، وبال�إ
ضافــة  مــن الغــازات ال�أخــرى التــي تتواجــد بنســب ضئيلــة، مثــل: بخــار المــاء وثانــي اأكســيد الكربــون، بال�إ
ــب مــن  ــي الغال ن ف ــق المكــوَّ ــار العال ــاإن الغــلاف الجــوي يحــوي نســبة مــن الغب ــازات الســابقة، ف ــى الغ اإل

ــازك. ــة الموجــودة علــى ســطح ال�أرض، اأو تلــك الناتجــة عــن الني المعــادن والمركبــات العضوي

نشاط )3( ال�أجسام في طبقات الغلاف الجوي   

خلال مشاهدة ُمنى ل�أحد البرامج الوثائقية على شاشة التلفاز، قامت بتمثيل ما تمَّ عرضه في الشكل ال�آتي، 

آتية: تاأمْله جيداً، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

ما ال�أساس الذي تم اعتماده في تقسيم الغلاف الجوي اإلى طبقات؟ - ١

ما اأسماء  هذه الطبقات، مبيناً ارتفاع كل منها؟- ٢

في اأيّة طبقة تحدث التقلبات المناخية؟ ولماذا؟- ٣

في اأّي طبقات الغلاِف الجوي تقع طبقة ال�أوزون؟- ٤
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أقمار الصناعية؟      - 5 في اأّي طبقات الغلاف الجوي تدور ال�

وهل يمكن للقمر الصناعي الدروان خارج نطاق الغلاف الجوي؟

ما اأهمية طبقة ال�أوزون للكائنات الحية؟- 6

ما اأبرُز خصائص الطبقة الحرارية؟- ٧

ماذا يحدُث للنيازك عند مرورها في الغلاف الجوي؟ - 8

طبقات الغلاف الجوي:

اأول�ً- الطبقة المناخية )التروبوسفير(:
اأقــرب طبقــات الغــلاف الجــوي اإلــى ســطح ال�أرض، تحتــوي علــى )٧5%( مــن الهــواء الجــوي، وتحمــل 

جميــع بخــار المــاء الموجــود فــي الغــلاف الجــوي، تحــدث التقلبــات الجويــة فيهــا بســبب الهبــوط التدريجي 

لدرجــة الحــرارة، حيــث تتناقــص درجــة الحــرارة فيهــا بمعــدل 6,5 ْ س، كلمــا ارتفعنــا ١ كــم اإلــى ال�أعلــى.

ثانيًا- الغلاف الطبقي )الستراتوسفير(:
تتميــز هــذه الطبقــة بال�ســتقرار التــام فــي جّوهــا ، حيــث ينعــدم فيهــا بخــار المــاء وتكــون جافـّـة، وتــزداد درجــة 

الحــرارة فيهــا كلمــا ارتفعنــا اإلــى ال�أعلــى، كمــا تخلــو مــن الظواهــر الجويــة كالغيــوم، والضبــاب، وال�أمطار. 

ثالثًا- الغلاف المتوسط )الميزوسفير(:
ــلاف  ــات الغ ــرد طبق ــن اأب ــّد م ــن ســطح ال�أرض ، وتع ــاع ع ــا زاد ال�رتف ــا كلم ــّل درجــات الحــرارة فيه تق

ــفير بنحــو ١٠٠ درجــة سلســيوس.  ــة الستراتوس ــن طبق ــا درجــة الحــرارة ع ــّل فيه الجــوي؛ اإْذ تق

رابعًا- الغلاف الحراري )الثيرموسفير(:  
ُيعــّد غلافــاً خارجيــاً خاصــاً يغطــي كوكــب ال�أرض، تــزداد درجــة حــرارة هــذه الطبقــة تدريجيــاً بال�رتفــاع اإلــى 

اأعلــى بمــا يزيــد عــن ١٠٠٠ درجــة سلســيوس؛ ل�أن الجزيئــات الموجــودة فــي هــذه الطبقــة تمتــّص حــرارة 

مــن الشــمس مباشــرة.
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كسوسفير(:    خامسًا- الغلاف الخارجي )طبقة ال�إ
الطبقة ال�أخيرة من الغلاف الجوي، وتحتوي على القليل من الذّرات، وتمتد من اأعلى طبقة التيرموسفير اإلى 

اأن تتلاشى في الفضاء الخارجي، حيث ل� يوجد فاصل واضح بين نهايتها والفضاء الخارجي.

فّكر
رض دون غلاف جوي؟	  ماذا تتوقع اأن يحدث لو كانت ال�أ

وزون اإلى زيادة احتمالية ال�إصابة بسرطان الجلد.	  يؤّدي تاآكل طبقة ال�أ

نشاط )٤( ندى والبحر   

تجلس ندى على رمال  شاطئ البحر المتوسط  في مدينة غزة 

مك، ل�حظت  صباحاً؛ لمشاهدة والدها الذي يصطاد السَّ

خروج ما يشبه الدخان من فمها مع هواء الزفير اأثناء تنفسها، 

آتية: جابة عن تساؤل�تها ال� فتساءلت كثيراً. ساعْد ندى في ال�إ

لماذا لم اأشاهْد هذا الدخان في كل لحظة زفير؟- ١

اأين يذهب هذا الّدخان بعد اأن خرج من فمي؟- ٢

ما طبيعة هذا الدخان؟ هل هو ماء في حالته الغازية؟ - ٣

ما العملية التي يتحول فيها الماء من الحالة السائلة اإلى الحالة الغازية؟- ٤

ما العملية التي يتحول فيها الماء من الحالة الغازية اإلى الحالة السائلة؟- 5

ــا يعــرف ببخــار المــاء، ومصــدره   ــة، اأو م ــه الغازي ــي حالت ــات الغــلاف الجــوي هــو المــاء ف اإّن اأحــد مكون

ــة ليشــكّل  ــة والّســائلة والغازيّ ــة الثــلاث: الصلب ــاه الموجــودة علــى ســطح ال�أرض فــي حال�تهــا الفيزيائي المي

ــاع  ِمســاحة ســطح ال�أرض.     ــة اأرب المــاُء ثلاث
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نشاط )5( مصادر بخار الماء   

تاأمل الشكل اأدناه، ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

محيطات وبحار ٪97

كتل جليدية
٪2

مياه سطحية
مياه عذبة ٪0,3

مياه مالحة

مياه جوفية
٪0,7 

١- مانسبة الماء على سطح ال�أرض مقارنة باليابسة؟ 

٢- ماحال�ت الماء عليها؟

٣- من اأّي اأجزاء ورقة النبات يخرج الماء اأثناء عملية النتح؟

٤- اأّي اأجزاء جسم ال�نسان هو المسؤول عن التخلص من بخار الماء؟ 

5- ما المصدر الرئيس لبخار الماء في الجّو؟

6- ما مصير مياه ال�أمطار في كل من الصحراء والجبل؟

٧- كيف يمكن المحافظة على المياه الجوفية من التلوث؟

أنهــار،  ــاه المحيطــاِت والبحــار وال� يصــل بخــار المــاء اإلــى الغــلاف الجــوي مــن مصــادر متعــددة منهــا: مي
ــة التنفــس.  ــات، وعملي ــة النتــح فــي النبات والغطــاء الجليــدي، وعملي
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نشاط )٦( الرطوبة ودرجة الحرارة   

تاأمــل الشــكل المجــاور والــذي يبيــن العلاقــة بيــن درجــة الحــرارة 

آتيــة:  والرطوبــة النســبية، ثــم اأجــب عــن ال�أســئلة ال�

في اأيّة ساعة كانت الرطوبة النسبية اأعلى ما يكون؟ - ١
تقل الرطوبة النسبية مع ارتفاع درجة الحرارة. فّسر ذلك. - ٢
لمــاذا يحــرص المزارعــون علــى ريِّ المزروعــات في ســاعات - ٣

الصبــاح الباكــر اأو بعــد الغروب؟ 

لمــاذا تقــّل قــدرة الهــواء علــى حمــل بخــار المــاء عنــد - ٤

الحــرارة؟ درجــة  انخفــاض 

تعــّرف الّرطوبــة باأنهــا كميــة بخــار المــاء الموجــودة فــي الهــواء الجــوي ، وتتشــكل نتيجــة تبخــر المــاء مــن 

ــي  ــاء الت ــار الم ــن بخ ــة القصــوى م ــة الكمي ــبية يجــب معرف ــة النس ــاب الرطوب ــة. ولحس مصــادره المختلف

شــباع(، والكميــة الفعليــة لبخــار المــاء الموجــود فــي  يســتطيع الهــواء حملهــا عنــد درجــة حــرارة معينــة )ال�إ

آتيــة: نفــس الحجــم مــن الهــواء عنــد نفــس درجــة الحــرارة حســب العلاقــة ال�

%١٠٠ x كتلة بخار الماء الموجود فعليًا في حجم معين من الهواء

كتلة البخار اللازم ل�شباع الحجم نفسه عند درجة الحرارة نفسها
الرطوبة النسبية = 

ويمكن قياسها مباشرة باستخدام جهاز الهيجروميتر.

مثال  اإذا علمــت اأّن متــراً مكعبــاً مــن الهــواء يحتــوي علــى ١8 غــم مــن بخــار المــاء، واأن اأقصــى كميــة  
ــد  درجــة الحــرارة  ــا هــي ٢٤ غــم مــن بخــار المــاء عن يمكــن لهــذا الحجــم مــن الهــواء حملُه

نفسها ، احسب الّرطوبة النسبية. 

%١٠٠ x
المحتوى الفعلي لبخار الماء غم/ م3
شباع لبخار الماء غم/ م3 محتوى ال�إ

الرطوبة النسبية = 

٪75  =  %١٠٠ x 
١8

2٤
الرطوبة النسبية = 

درجات الحرارة وقيمة الرطوبة النسبية

الغروب الشروق

درجة الحرارة

الرطوبة النسبية

٦ ١52١ ٦2٤ ١2١8 ١2
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ــوي علــى ١٢ غــم مــن بخــار المــاء، واأن  ــاً مــن الهــواء يحت ــراً مكعب سؤال: اإذا علمــت اأّن مت

اأقصــى كميــة يمكــن لهــذا الحجــم مــن الهــواء حملهــا هــي ٢٤ غــم مــن بخــار المــاء عنــد  درجــة الحــرارة 

نفســها، احســب الرطوبــة النســبية.

فّكر
يؤّدي الهواء الجاف اإلى حدوث تشققات جلدية وجفاف في البشرة بشكل عام، 	 

ما اقتراحاتك العملّية للتخلص من ذلك؟

يحتوي هواء المناطق ال�ستوائية على كتلة من بخار الماء تعادل )١٠( اأضعاف كتلة 	 

بخار الماء الموجودة في هواء المناطق القطبية المقابلة لها.

يشعر الّشخص بضيق في حركات التنفس عندما تكون الّرطوبة النسبية مرتفعة عن 	 

الوضع الطبيعي في بيئته.

نشاط )7( اأشكال تكاثف بخار الماء في الغلاف الجوي  

لعلـّـك ل�حظــت فــي الصبــاح الباكــر وجــوَد قطــرات مائيــة 

علــى زجــاج النوافــذ والســيارات ، وكذلك على الحشــائش 

وال�أعشــاب علــى جنبــات الطــرق وفــي الحقــول. 

مــا مصــدر قطــرات المــاء المتكاثفــة علــى زجــاج - ١

الباكــر؟ النوافــذ فــي الصبــاح 

مــا اســم العمليــة التــي اأدت اإلــى تكاثــق قطــرات بخــار - ٢

الماء؟

ما شروط حدوث هذه العملية؟- ٣

هنــاك اأشــكال اأخــرى لتكاثــف بخــار المــاء فــي الغــلاف الجــوي ، مثــل التــي فــي الصــور ة اأعــلاه. ســمِّ - ٤

ثلاثــة منهــا. 

وّضْح طرق ال�ستفادة من اأشكال التكاثف.- 5
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مــا اإجــراءات الّســلامة التــي يجــب اأن يتخذهــا كلُّ مــن: الســائق، والطالــب، وربّــة البيــت، والمواطــن - 6

العــادي، والمــزارع  فــي حــال تكــون اأشــكال التكاثــف المختلفــة؟ 

يتكاثــف بخــار المــاء الزائــد عــن اإشــباع الهــواء فــي حــال توفــر عــدد مــن الشــروط وهــي: اأْن يكــون الهــواء 

مشــبعاً، وهــذا يعنــي اأن تكــون الرطوبــة النســبية ١٠٠%، وانخفــاض درجــة الحــرارة، ووجــود نــوى تكاثــف 

أمــلاح العالقــة فــي الهــواء. وهــي دقائــق معظمهــا مــن ال�

فّكر
رض، اأو بعيدًا عنها.	  يحدث التكاثف بالقرب من سطح ال�أ

تية:	  وجود فروق بين اأشكال التكاثف ال�آ

الضباب والسحاب.	 

الندى والصقيع .	 

يكثر تشكل الضباب في المناطق الصناعية وفي مكبات النفايات.	 

نشاط )8( رطوبة المنزل  

طلبــت معلمــة العلــوم والحيــاة من ســامية قياَس الرطوبة النســبية في 

بيتهــا، فقامــت بتصميــم مقيــاس الحــرارة الجــاف والمبلــل. ســاعْد 

جابــة علــى ال�أســئلة الــواردة فيه.  ســامية فــي تنفيــذ هــذا النشــاط للاإ

المواّد وال�أدوات:
ميــزان حــرارة زئبقــي عــدد ٢، وقطعــة قمــاش، وكاس مــاء، 

وحامــل خشــبي.

خطوات العمل:
١- ثّبــت ميزانــي الحــرارة علــى الحامــل الخشــبي علــى بعــد ١٠ 
ســم مــن بعضهمــا علــى اأن يكــون مســتودع كّل منهما بعيًدا 

عــن حافــة الحامــل الخشــبي، ومعرضــاً للهــواء الجوي.

٢- ثّبت عبوة  ماء على الحامل بحيث تكون فوهتها اأخفض قليلاً من مستودع اأحد الميزانين.
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٣- لُّف قطعة القماش حول مستودع ميزان الحرارة القريب من العبوة، واأدخل باقي قطعة القماش في العبوة. ولماذا؟
٤- املاأ القنينة بالماء.

5- علّق الجهاز في مكان معرض للهواء الجوي بعيداً عن اأشعة الشمس. ولماذا؟
6- سجل ملاحظاتك.

آتية: ٧- اأجب عن ال�أسئلة ال�

آتية: ١. ماذا تتوقُّع اأْن يكوَن معدُل التبخر من قطعِة القماِش المبللِة في الحال�ت ال�

- اإذا كان الجهاز موضوعاً في هواء مشبع ببخار الماء؟

- اإذا كان الجهاز موضوعاً في هواء غير مشبع ببخار الماء؟

٢. قارن بين الفرق في قراءَتي الميزانين في الحالتين السابقتين.

٣. يقّل الفرق بين قراءَتي الميزانين بزيادة الّرطوبة النسبية في الهواء الجوي، فّسر ذلك.

فّكر
يعمل ارتفاع الرطوبة النسبية على توفير بيئة مناسبة لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة.	 

نشاط )9( هّيا نحسب  

الّرطوبة  قيم  قام سعيٌد بتصميم جدول لحساب 

النسبية باستخدام مقياس الحرارة الجاّف والمبلل، 

الذي صّممه في مدرسته الواقعة في مدينة يافا، 

أيام  فاإذا كانت قراءُة الميزان الجاف في اأحد ال�

فكم  المبلل ٢١ س°،  الميزان  ٢6 س°، وقراءُة 

تبلغ الرطوبة النسبية في ذلك المكان؟

الحل:

١- قــراءُة الميــزان الجــاف = ٢6 س°، وقــراءُة 

الميــزان المبلــل ٢١ س°.  
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٢- الفرُق بيَن قراءِة الميزان الجاف وقراءة الميزان المبلل = ٢6 – ٢١  = 5 س°.

٣- بال�ستعانة بالجدول نجد اأّن: الرطوبة النسبية = %6٤.

سؤال: اإذا كانت قراءة الميزان الجاف ١٤ س° والمبلل 8 س° ،احسْب قيمة الرطوبة النسبية.

فّكر

اأفضل مدى لقيم الرطوبة النسبية لصحة ال�إنسان تقع بين )%65- ٧5%(.	 

ثبوت 	  عند  الماء  بخار  كمية  للهواء بزيادة  النسبية  الرطوبة  تزداد 

درجة الحرارة والضغط الجوي.

يفضل استخدام زير الَفّخار كاإناء للماء المخصص للشرب.	 

نشاط )١0( دورة الماء في الطبيعة  

المواّد وال�أدوات:

كاأس زجاجي شفاف، وماء دافئ، ووعاء بلاستيكي، ونايلون خاص بتغليف ال�أطعمة، وقلم فلوماستر.

خطوات العمل: 

١- املاأ الكاأس بالماء اإلى منتصفه محدداً مستوى الماء بالقلم.

٢- ضع الكاأس في الوعاء البلاستيكي.

٣- غّط الوعاء البلاستيكي باإحكام بالنايلون، وضعه في مكان مشمس. ولماذا؟

٤- انتظر فترة مناسبة من الزمن.

5- سّجل ملاحظتك.
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آتية: 6- اأجب عن ال�أسئلة ال�

ما سبب انخفاض مستوى سطح الماء في الكاأس؟ 	 

ما اسم العملية التي يتم فيها تحّول الماء من الحالة السائلة اإلى الحالة الغازية؟	 

ما مصدر قطرات الماء المتجمعة في الوعاء البلاستيكي؟   	 

ما اسم العملية التي يتم فيها تحّول الماء من الحالة الغازية اإلى الحالة السائلة؟	 

فّكر
تقوم سيارات الدفاع المدني الفلسطيني برشِّ الشوارع  بالماء في اأيام الصيف الحارة.	 

ــى ســطح ال�أرض،  عندمــا ترســل الشــمس اأشــعتها اإل

البحــار  وتتبخر مــن  الســطحية  الميــاه  تســخن 

الســاخنة  الهــواء  تيــارات  فتحملــه  والمحيطــات، 

الملامســة لســطح ال�أرض  اإلــى طبقــات الجــو العليــا، 

حيــث يتكاثــف متحــول�ً اإلــى قطــرات مــاء صغيــرة 

ــزداد  ــر حجمهــا وي ــوم، وعندمــا يكب ــي الغي تتجمــع ف

وزنهــا تتســاقط علــى ســطح ال�أرض باأحــد اأشــكال 

دورة الماء في الطبيعةالهطــول: ) المطــر، البــرد، والثلــج(.
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نشاط )١( رحلة اإلى البحر الميت   

قــام اأميــن برحلــة مــن رام اللــه الــى البحــر الميــت، ل�حــظ 
الوالــد اأن ابنــه يفتــح فمــه بيــن فتــرة واأخــرى، فقــال لــه لــو 
نمــت مبكــراً لمــا شــعرت بالنعــاس فــي هــذا الوقــت الباكــر 
مــن النهــار، اأجــاب اأميــن لقــد نمــت مبكــراً، ولكنــي اأشــعر 
بانســداد فــي اأذنــي، وبعــد وصولهمــا عّبــر اأميــن عــن حزنــه 
الشــديد ؛ لعــدم تمكنــه مــن الوصــول مباشــرة اإلــى شــاطئ 
البحــر الميــت ، بســبب ال�أســلاك الشــائكة التــي وضعهــا 

ــك:  ــي، براأي ــلال الصهيون ال�حت

ما سبب شعور اأمين بانسداد في اأذنيه؟- ١
لماذا كان يفتح فمه بين فترة واأخرى؟ ما راأيك بهذا السلوك؟- ٢
 اقترْح سلوكّيات اأخرى تقلل من شعور اأمين بانسداد اأذنيه.- ٣
لماذا تعدُّ مدينة رام الله مصيفاً في حين تعّد مدينة اأريحا مشتى؟- ٤
نسان.- 5 وّضح اأهمية النوم المبكر لصحة ال�إ

ى  ــٌط ُيســمَّ ــال�أرِض ضغ ــط ب ــواِء الجــويِّ المحي ــُج عــن اله ينت
ــع  ــه: )وزن عمــود الهــواء الواق ــَط الجــويَّ ، ويعــرّف باأن الضغ
ــد ال�نتقــال مــن مــكان  ــاً علــى وحــدة الِمســاحة(، فعن عمودي
مرتفــع كمدينــة رام اللــه ، اإلــى مــكان اآخــر منخفــض كمدينــة 
ــي  ــم وانســداد ف ــط الجــوي ، فيحــدث األ ــزداد الضغ اأريحــا ي
أذنيــن، لذلــك يجــب فتــح الفــم بين فتــرة واأخــرى في محاولة  ال�

لتقليــل الفــرق فــي الضغــط علــى جانبــي طبلــة ال�أذن.

فّكر
يرتدي رائد الفضاء لباسًا خاصًا على سطح القمر.	 

الضغط الجوي
الّدرس الثّاني

العلاقة بين الضغط الجوي وال�رتفاع
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نشاط )2( عود البخور   

المواّد وال�أدوات: 

بخــور،  وعــود  وشــمعة،  شــفاف،  بلاســتيكي  صنــدوق 

ول�صــق. ومقــص،   ،)٢( عــدد  واأســطوانة 

خطوات العمل:

اأحضْر ُصندوقاً بلاستيكياً شفاف.١- 

اعمل فتحتين متجاورتين في السطح العلوي للصندوق.٢- 

نــدوق، وثّبتهــا تحــت ٣-  اأدخــل شــمعة مشــتعلة فــي الصُّ

مباشــرة. الفتحتيــن  اإحــدى 

ثّبت في كل من فتحتي الصندوق اأسطوانة قصيرة من البلاستيك الّشفاف )المقوى(.٤- 

قّرب من الفوهة العلوية للاأسطوانة الثانية عوَد بّخور يخرج منه دخان.5- 

آتية.6-  سجل ملاحظاتك، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

• تتبع المسار الذي سلكه دخان البخور، ما تفسير ذلك؟	

• قارن بين ضغط الهواء عند كل من فتحتي ال�أسطوانتين.	

•  ما سبب هبوب الرياح من ِمنَطقة اإلى اأخرى على سطح الكرة ال�أرضية؟ 	

عندمــا ترتفــع درجــة الحــرارة فــي ِمنَطقــة مــا ، فــاإن الهــواء يتمــدد ويرتفــع الــى اأعلــى ويقــّل ضغطــه ، فتصبــح 

نهــا  المنطقــة ذات ضغــط جــوي منخفــض، وفــي حــال انخفــاض  درجــة الحــرارة فــي ِمنطقــة اأخــرى، فاإ

تصبــح ذات ضغــط جــوي مرتفــع، فتهــب الريــاح مــن هــذه الِمنطقــة اإلــى الِمنطقــة ذات الضغــط الجــوي 

المنخفــض، وتــزداد ســرعة الريــاح بزيــادة الفــرق فــي الضغــط الجــوي بيــن الِمنَطقتيــن.

نشاط )3( ِسحر الشمعة    
المواّد وال�أدوات:

كاأس زجاجي، وصحن، وشمعة، وماء، وصبغة طعام.
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 خطوات العمل: 

١- ثّبت الشمعة في الصحن.

ــة مــن  ــم اأضــف كمي ــي الصحــن، ث ٢- ضــع المــاء ف

ــه، وحّركــه. ــام اإلي ــة الطع صبغ

٣- اأشعل الشمعة، ثم نكّس الكاأس عليها.

آتية: ٤- سّجل ملاحظاتك، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

• ما سبب انخفاض توهج الشمعة تدريجياً اإلى اأن انطفاأت؟	
• ما سبب ارتفاع مستوى الماء في الكاأس؟	
• هل يختلف ارتفاع مستوى الماء في الكاأس في حال استخدام شمعتين معاً؟ ولماذا؟   	
• ما اأثر زيادة عدد الشمعات المشتعلة في سرعة دخول الماء اإلى الكاأس؟	

نشاط )٤( ِسحر البيضة المسلوقة    

المواّد وال�أدوات: قنينة زجاجية فارغة، وبيضة مسلوقة.

خطوات العمل: 

اأحضر قنينة عصير زجاجية ذات فوهة واسعة نوعاً ما.- ١
اأحضر بيضة مسلوقة ومقشرة بحيث يكون حجمها اأكبر قليلاً من فوهة القنينة.- ٢
حاول اإدخال البيضة في الزجاجة دون دفعها.- ٣
ــل مــن الزيــت وضعهــا - ٤ ــة بقلي اأشــعل قطعــة مــن القطــن مبلل

فــي القنينــة، ثــم ضــع البيضــة المســلوقة علــى فوهــة القنينــة.

آتية: - 5 سجل مشاهدتك، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

- في اأّي الحالتين دخلت البيضة في القنينة؟ فّسر ذلك.
- ما اأهمية اإشعال قطعة القطن في القنينة؟

ــا؟  ــة دون تفتيته ــن القنين ــف يمكــن اإخــراج البيضــة م - كي
ــك. ــرح خطــوات ذل اقت

- اقترح نشاطاً اآخر تحقق فيه نفس الهدف مستخدماً مواداً اأخرى من البيئة.

   - هل تنصح بتناول البيضة المستخدمة في التجربة؟ ولماذا؟ 
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فّكر

عدم نزول الماء من الكاأس في الشكل المجاور.	 

ماذا تتوقع اأن يحدث للماء لو ملاأت الكاأس لمنتصفها؟	 
ماء

ورقة

نشاط )5( اأصنع باروميترًا  

المواّد وال�أدوات اللازمة:

ــة  ــدة خشــبية، وشــريط ل�صــق، وماّص ــاط مطاطــي، وقاع ــون، ورب ــة واســعة، وبال كــوب زجاجــي ذو فوه
ــدّرج. ــوى م ــون مق ــر، وكرت عصي

خطوات العمل: 

 مط البالون فوق فوهة الكوب وثبته بالرباط المطاطي باإحكام.- ١

 األصق طرف ماّصة العصير على سطح البالون.- ٢

 قّص طرف الماّصة بشكل مدبب.- ٣

 ثّبت الكوب على القاعدة الخشبية بشريط ل�صق.- ٤

يقافهــا عموديــا وثبتهــا بالقاعــدة - 5  اثــِن طــرف الكرتــون الســفلي ؛ل�إ

الخشــبية بحيــث يتلامــس مــع طــرف الماّصــة المدبـّـب.

 اكتب اسم اليوم على موضع وجود راأس المؤشر على الكرتون.- 6

 سجل قراءة الباروميتر الموجود في مدرستك هذا اليوم. - ٧

كرر الخطوات )6 ، ٧ ( لمدة ثلاثة اأيام اأخرى.- 8

آتية: - ٩  اأجب عن السؤال ال�
أيـّـام كانــت قــراءة الضغــط الجــوي فــي الجهــاز الــذي صممتــه اأعلــى مــا يمكــن؟ وفــي اأي  اأ- فــي اأّي ال�

أيــام كانــت قراءتــه اأقــل مــا يمكــن؟ ال�

أيــام  أيـّـام كانــت قــراءة الضغــط الجــوي فــي باروميتــر المدرســة اأعلــى مــا يمكــن؟ وفــي اأي ال� ب- فــي اأّي ال�
كانــت قراءتــه اأقــل مــا يمكــن؟
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ج- قارن بين قراءات باروميتر المدرسة وقراءات الجهاز الذي صممته.

ُيقــاس الّضغــط الجــوّي بوســاطة اأجهــزة تُســمى البارومتــرات، منهــا: 

والمعدنــي.  الزئبقــي، 

ــذ   ــث اأخ ــي، حي ــر الزئبق ــراع البارومت ــن اخت ــيللي( م ــم )تورش ــن العال تمكّ

اأنبوبــةٌ زجاجّيــةٌ مغلقــةٌ ِمــْن اأحــِد طرفيهــا، طولُهــا حوالــي١٠٠ ســم، وملاأهــا 

ــْدَء انخفــاض  تمامــاً بالزئبــق، ثــم نكّســها فــي حــوض فيــه زئبــق، ل�حــظ بِ

أنبــوب حتــى توقــف عنــد ارتفــاع ٧6 ســم، وهــي قيمــة الضغــط  الّزئبــق فــي ال�

الجــوّي عنــد مســتوى ســطح البحــر فــي الظــروف المعياريــة كمــا اأّن هنــاك وحــداٍت اأخــرى تُســتخدم لقيــاس 

الضغــط الجــوي، منهــا: )البــار، والملــي بــار، والباســكال(.

فّكر

تختلف قراءة البارومتر في ساعات الليل عنها في ساعات النهار.	 

نشاط )٦( الضغط الجوي في مدينتي  

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

صف الباروميتر الذي تشاهده.- ١

ما دل�لة الرموز الظاهرة عليه؟- ٢
قــام ســعيد بقيــاس الضغــط الجــوي فــي مدينــة اأريحــا، وفــي  - ٣

الوقــت نفســه قامــت ســعاد بقيــاس الضغــط الجــوي فــي 
مدينــة رام اللــه ، اإذا علمــت اأن القياســين كانــا ٩٣٠ ،١٠٤٠ 

ملــي بــار، فــاأّي القراءتيــن كانــت قــراءة ســعاد؟

تكــون حــركات التنفــس فــي مدينــة اأريحــا اأســهَل واأفضــَل - ٤

مــن حــركات التنفــس فــي مدينــة رام اللــه. فســر اإجابتــك.
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نشاط )7( نسيم البر ونسيم البحر  

آتية: تاأّمل الشكل المجاور، ثم اأجْب عن ال�أسئلة ال�

ما اأثُر سقوط اأشعة الّشمس على درجة 	 
الحرارة فوق سطح البحر، وفوق اليابسة؟

اأيهما ترتفع درجة حرارته اأسرع؟	 
قارن بين الضغط الجوي فوق المنطقتين.	 
ماذا ينتج عن هذا ال�ختلاف؟	 
اقترْح اسماً لهذا الهواء المتحرك.	 

تســقط اأشــعُة الّشــمس على اليابســة وعلى البحر، 
فترتفــع درجــة حــرارة اليابســة بشــكل اأســرع مــن مــاء البحــر، فيصبــح الضغــط الجــوي فــوق اليابســة اأقــل منــه 
فــوق مــاء البحــر، فيســبب هبــوب الهــواء الملامــس لســطح البحــر اإلــى اليابســة، وهــو مــا يســمى نســيم البحــر. 
وفــي الليــل تنخفــض درجــة حــرارة اليابســة بشــكل اأســرَع مــن مــاء البحــر ، فيصبــح الضغــط الجــوي فــوق 
اليابســة اأعلــى منــه فــوق البحــر ، فيهــب الهــواء الملامــُس لليابســة اإلــى البحــر، وهــذا مــا يســمى نســيَم البــّر. 

فّكر
خيرة من الليل بهبوب هواء منعش.	  يشعر صيادو غّزَة في الساعات ال�أ

نشاط )8( نسيم الجبل ونسيم الوادي  

آتية: تاأمل الشكل المجاور، ثّم اأجْب عن ال�أسئلة ال�

متى يحدث نسيم الوادي؟- ١

مــا ســبب حركــة الهــواء مــن الــوادي باتجــاه الجبــل؟ - ٢

فّســر ذلــك.

ــوادي - ٣ ــل وال ــن الجب ــف الضغــط الجــويُّ بي هــل يختل

ــك. ــر ذل ــلا ؟ فّس لي
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َتســقُط اأشــعُة الّشــمس صباحــاً علــى الجبــل قبــَل الــوادي، فترتفــع درجــة حرارتــه، ليصبــح الضغــط الجــويُّ 

فــي الــوادي اأعلــى منــه فــي الجبــل، فينتقــل الهــواء مــن الــوادي باتجــاه الجبــل وهــو مــا ُيســّمى نســيَم الــوادي. 

فّكر
يحدث نسيم الجبل ليلًا.	 

ُيطلق على نسيم البر والبحر، ونسيم الجبل والوادي الرياح اليومية.	 

نشاط )9( رحلة في قارب  

رافقــت ســهى والدهــا فــي رحلــة لصيــد الســمك اإلــى شــواطئ مدينــة غــزَة، 
وخلال النّهار شــعرت بالعطش، وبعد ســاعة ل�حظت زيادة كبيرة ومفاجئة 

فــي ســرعة القــارب، فخافــت علــى نفســها وعلــى والدهــا مــن الغرق.

 اأجْب عّما يلي:

لماذا زادت سرعة القارب؟  - ١
اإذا كانت الّرياح تهّب من جهة الشرق، فما اتجاه حركة كل - ٢

من: القارب، والشراع، والعلم؟  
ما التّغيرات التي تتوقع ظهورها على سهى عندما شعرت بالخوف؟- ٣
هل يجوز لسهى اأن تشرب من ماء البحر؟ ولماذا؟ - ٤
سعاف الواجب توفرها معهم في البحر؟- 5 ما محتويات حقيبة ال�إ
أولية التي تقترح تقديمها لهم؟- 6 سعافات ال� في حال انقلاب القارب، ما ال�إ

تؤثر المياه الملوثة على صحة الكائنات الحية بشكل خاص وعلى البيئة بشكل عام.	 فّكر

نســان اليوميــة، ســواء علــى  تعــرّف الريــاح باأنهــا هــواء متحــرك، وتعــّد مــن اأهــم العوامــل المؤثــرة فــي اأنشــطة ال�إ

اليابســة اأو فــي البحر، وتكــون اأكثــر قــّوًة، وخطــورة فــي البحــر مقارنــة باليابســة؛ اإْذ يمكــن اأن تــؤدي اإلــى اإغــراق 

أنهــا قريبــة مــن ســطح ال�أرض تُســمى الريــاح الســطحية. الســفن، اأو دفعهــا اإلــى مســافات بعيــدة، ول�
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يتــمُّ تحديــد اتجــاه الريــاح باســتخدام دوارة الريــاح وهي عارضــة معدنية، لها 
طــرف علــى شــكل ســهم يرتكــز وســطها علــى محــور تــدور عليــه بســهولة، 
أربــع، ويشــير ســهمها  يحيــط بــه اأربعــة اأذرع متعامــدة تشــير اإلــى الجهــات ال�

اإلــى الجهــة التــي َتُهــبُّ منهــا الريــاح.

نشاط )١0( دوارة الرياح  

صّمم دوارة رياح مستعينا بموادَّ بسيطٍة من بيئتك المحلية.   

تصنف الرياح حسب اتجاهها اإلى اتجاهات اأصلّية )شمالية، شرقية، جنوبية، غربية( واتجاهات اأخرى فرعية 
)شمالية شرقية، جنوبية غربية،...( كما تشير رؤوس ال�أسهم المبينة في الشكل اأعلاه. 

أنيمومتر، ووحدات قياسها هي: تقاس سرعة الرياح باستخدام جهاز ال�

العقدة ) ١,85٣ كيلو متر/ساعة(متر/ثانيةكيلو متر /ساعة

مثال اإذا كانت سرعة الرياح ٢5 عقدة. احسب سرعة الرياح بوحدة كم/ س.

الحل: السرعة = ٢5 × ١,85٣ = ٤6,٣٢5 كم/ساعة

نشاط )١١( الجغرافية والرياح   

تاأمــل الشــكل اأدنــاه الــذي يمثــل اأنــواع الريــاح الدائمــة ، واأجــْب عــن 

آتيــة: ال�أســئلة ال�

١- اذكْر اأنواع الرياح الدائمة.
٢- من اأين تهبُّ الرياح التجارية في النصف الجنوبي للكرة ال�أرضية؟ 

٣- لماذا سميت الرياح العكسية بهذا ال�سم؟
٤- من اأين تهّب الرياح القطبية في النصف الشمالي للكرة ال�أرضية؟

الجهات الفرعية

شمال

غرب شرق

 غربجنوب
جنوب

شرق
ال 

شم

جنوب شرق

شمال غرب
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الرياح القطبية القطب الشمالي

المنطقة المعتدلة

مدار السرطان

خط ال�ستواء

مدار الجدي

القطب الجنوبي

المنطقة المعتدلة

الرياح القطبية

الرياح العكسية

الرياح العكسية

الرياح التجارية

الرياح التجارية

تتميــز الريــاح التجاريــة باأنهــا جافـّـة وغيــر ممطــرة، فــي حيــن تكــون الريــاح العكســية ممطــرة ودافئــة، بينمــا 

تتميــز الريــاح القطبيــة باأنهــا بــاردة وجافــة، اأّمــا الريــاح المحليــة فيقتصــر هبوبهــا علــى مناطــَق معينــٍة مــن الكــرة 

ال�أرضيــة ، وفــي فتــرات محــددة مــن الســنة، وهــي اإمــا اأن تهــب فــي مقدمــة المنخفضــات كريــاح الخماســين 

الحــارة المتربــة، اأو فــي مؤخــرة المنخفضــات كالريــاح البــاردة فــي جنــوب اأوروبــا.

مشروع الوحدة:

آتيين: صمم اأحد المشروعيين ال�

آتية: )دوارة رياح، ومروحة، وحوض، وبلاستيك شفاف،..( ١- مقطراً شمسياً مستعيناً بالمواد ال�

٢- قارباً يعمل باستخدام طاقة الرياح.
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جابة الصحيحة:  السؤال ال�أول:ضع دائرة حول رمز ال�إ

١- ما مقدار الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر في الظروف المعيارية؟

ب. ٧٠ سم زئبق     اأ. ٧5 سم زئبق     

د. 6٧٠ مليمتر زئبق     ج. ٧6٠ مليمتر زئبق    

٢- ما القوة التي تبقي الغازات المكونة للغلاف الجوي محيطة بال�أرض ؟

ب. قوة الجاذبية ال�رضية     اأ. قوة ال�حتكاك     

د. قوة رد الفعل     ج.  قوة الفعل     

آتية تخلو من الظواهر الجوية؟ ٣- اأّي طبقات الغلاف الجوي ال�

ب. الميزوسفير     اأ. التربوسفير     

د. الثيرموسفير     ج.  الستراتوسفير     

٤- ما الجهاز المستخدم لقياس الضغط الجوي؟

ب. الباروميتر     اأ. الهيجروميتر     

أنيموميتر د. ال�     ج.  الثيرموميتر     

5- ما سبب حدوث نسيم البحر؟

اأ. ل�أن الضغط الجوي فوق سطح اليابسة اأعلى منه فوق ماء البحر.

ب. ل�أن الضغط الجوي فوق سطح اليابسة وفوق ماء البحر متساٍو.

ج.ل�أن درجة حرارة ماء البحر واليابسة ترتفع بشكل متساٍو.

د.ل�أن درجة حرارة اليابسة ترتفع اأسرع من درجة حرارة ماء البحر. 

آتية تهبُّ في مقدمة رياح الخماسين؟ 6- اأّي الرياح ال�

ب. اليومية     اأ. المحلية      

د. الموسمية     ج.  التجارية     

  اأسئلة الوحدة
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 ٧- ما الجهة التي تهّب منها الرياح في الشكل اأدناه؟

ب. الغرب    اأ. الشرق     

د. الجنوب    ج.  الشمال    

آتية تكون قيمة الضغط الجوي هي ال�أكبر؟ 8- في اأي المناطق الفلسطينية ال�

ب. البحر الميت     اأ. رام الله     

د. جبل جرزيم    ج. حيفا     

شباع حجم معين من الهواء، اإذا علمت اأّن كتلة بخار الماء الموجودة فعلياً  ٩- ما كتلة بخار الماء اللازمة ل�إ

في نفس الحجم من الهواء عند نفس درجة الحرارة تساوي )١5( غم ورطوبته النسبية تساوي 6٠% ؟ 

ب. ١5    اأ. ١٠     

د. ٤٠   ج. ٢5     

١٠- اإذا كانت قراءة ميزان الحرارة الجاّف ٣6 °س، وقراءة ميزان الحرارة المبلل ٣٠ °س في منطقة ما، 

فما مقدار الرطوبة النسبية؟

ب. 6٤      اأ. 6     

د. 6٣     ج.  ٤6     
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آتية:  السؤال الثاني: وّضح المقصوَد بالمصطلحات العلمية ال�

٣- الرياح السطحية ٢- الضغط الجوي   ١- الندى  

 السؤال الثالث:

يســكُن اأحمــُد ومحمــوٌد فــي بيتيــِن متجاوريــِن، ويســتعمل اأحمــُد مدفــاأَة الــكاِز فــي الشــتاِء، بينمــا يســتعمُل 

محمــوٌد مدفــاأة كهربائيــة، فــاإذا كانــْت قــراءُة ميــزاِن الحــرارِة الجــاّف فــي البيتيــن٢٢ °س، اأّمــا قــراءة المبلــل 

فــي بيــِت اأحمد فهــو ٢٠ °س وفــي بيــِت محمــود ١٧ °س.

)اأ( احسب الرطوبة النسبية في كل من البيتيِن.

)ب( ما سبُب هذا الفرِق في الرطوبة النسبية في البيتين؟

 السؤال الرابع:

آتي العلاقة بين ال�رتفاع عن سطح البحر   يمثل الشكل ال�

بالكيلومترات والضغط الجوي بالملي بار.

حدد بالتقريب قيمَة الّضغِط الجوّي عند مستوى سطح البحر.. ١

حــدد بالتقريــب قيمــَة الّضغــِط الجــوّي علــى ارتفــاع 5 كــم، ١5 كــم . ٢

عــن مســتوى ســطح البحــر.

استنتِج العلاقَة بين الضغط الجوّي وال�رتفاع عن مستوى سطح البحر.. ٣

 السؤال الخامس:

آتية: ادرس الشكل المقابل ، والذي يمثل دورة الماء في الطبيعة، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

١- ما مصادر بخار الماء في الهواء الجوي؟

٢- ممَّ تتكّون الغيوم؟

٣- ما مصير المياه الّساقطة من الغيوم؟

٤- ما اأشكال تكاثف بخار الماء في الجو؟

انعدم تكاثف  اأن يحدَث لو  تتوقع  5- ماذا 

بخار الماء؟

ال�رتفاع )كم(

الضغط الجوي )ميلي بار(

0 ٥ 10 1٥ ٢0
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 الّسؤال الّسادس:

بحــار بقاربــه الشــراعي؟  أنيمومتــر”  قــراءة مقدارهــا )٢٠) عقــدة ، هــل تنصــح ســامي بال�إ اإذا ســجل جهــاز “ال�

فّســر اإجابتك. 

( في المكان المناسب:   آتية، ثم اأضع اإشارة )  الّسؤال السابع: اأقراأ كل عبارة من العبارات ال�

نادرَااأحيانًادائمًاالعبارةالرقم

اأستطيع المقارنة بين خصائص طبقات الغلاف الجوي.١

اأستطيع توظيف طاقة الرياح في الحياة العملية.٢

قادر على حل مسائل على قانون الضغط الجوي والرطوبة النسبية٣
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المشروع

التي  النشاط  األوان  من  بسلسلة  مجموعات(  اأو  )اأفراداً  الطلبة  يقوم  النشاط؛  منهج  اأشكال  من  شكل 

يتمكنون خلالها من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

اأغراض واضحة  لتحقيق  الجماعة  اأو  الفرد  به  يقوم  الذي  النشاط  اأنه: سلسلة من  تعريفه على  ويمكن 

ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.  .١  

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .٢  

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣  

ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.  .٤  

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .5  

خطوات المشروع:

اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  .١  

اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .٢  

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  .٣  

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.  .٤  

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .5  

اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .6  

ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.  .١  

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .٢  
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تحديد خطوات سير المشروع.  .٣  

في  المجموعة  اأفراد  جميع  يشترك  اأن  )شريطة  المشروع،  لتنفيذ  اللازمة  ال�أنشطة  تحديد   .٤  

اإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(. المشروع من خلال المناقشة والحوار و

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .5  

ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من 

نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً  الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات 

فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١  

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  .٢  

ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.  .٣  

التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  .٤  

دور الطلبة:

القيام بالعمل باأنفسهم.  .١  

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  .٢  

تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  .٣  

تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  .٤  

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في   .١  

تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد   .2  

للتنفيذ، ومرونة الخطة.
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مكانات اللازمة، التقيد  ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ  .3  

بالوقت المحدد.

قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور  تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ  .٤  

بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحّقق منها.  	  

الخطة وما طراأ عليها من تعديل.  	  

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.  	  

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  	  

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  	  

ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.  	  
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لجنة المناهج الوزارّية:

اللّجنة الوطنّية لوثيقة العلوم:

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أّول من كتاب العلوم والحياة للصف السابع ال�أساسي 

اأ.د. عماد عودة 

د. حاتم دحلان

د. صبري صيدم

اأ. اإيمان البدارين

اأ. مصباح الوريدات

د. عفيف زيدان

اأ. اإياد النبيه

م. جهاد دريدي

اأ. صالح شلالفة 

اأ. نعمة كنعان

اأ.د.فتحية اللولو

اأ. لبنى الدويك

د. رباب جّرار

اأ.  اأسد اأبو شيخة

د. شهناز الفار

اأ. حكم اأبو شملة

اأ. هالة عناتي

د.اإيهاب شكري

اأ. سليمان فلنة

اأ. مرسي سمارة 

د. مراد عوض الله

اأ. جميل اشتية

اأ. فراس ياسين

د. حاتم دحلان      

اأ. احجازي الشلالدة 

اأ. ثروت زيد

اأ. جنان البرغوثي

اأ.  نشاأت اأبو سلامة

ستاذ اأ.د. محمود ال�أ

اأ. جعفر اأبو حجلة

اأ. عماد محجز

اأ. اأماني شحادة

اأ. محمد اأبو ندى 

د. صائب العويني

اأ. انعام عوينة

م. فواز مجاهد

اأ. رشا عمر

اأ. ياسين عبده

د.سحر عودة

اأ. عماد محجز

اأ. ياسر مصطفى

د. معين سرور

اأ. سلام خالد حمارشة 

اأ. محمد اأبو ندى 

د. جواد الشيخ خليل   

د. سحر عودة

د. بصري صالح 

اأ. ابراهيم رمضان

اأ. مها يغمور 

د. محمد سليمان

اأ.  اأيوب دويكات

اأ. عفاف النّجار

اأ. لينا نزال

اأ. اأحمد سياعرة

اأ. محمد نزال 

د. سعيد الكردي

اأ. اأسماء النبريص

اأ. عزام اأبو بكر

اأ. خلود حّماد

اأ. هيلدا عواد 

د.خالد صويلح

اأ. عبير عيسى 

اأ. مي اشتية

د. معمر شتيوي

اأ. خالد اأبو رجيله

اأ. فضيلة يوسف

د. خالد الّسوسي

اأ. اأحمد سياعرة

د. سمية الّنخالة 

اأ. حسن حمامرة

اأ. نورا البطران

د. محمود رمضان 

اأ. جمال جمعة 

اأ. غدير خلف

اأ. اأيمن شروف

اأ. مصطفى ضراغمة

د. عدلي صالح 

اأ. اإيمان البدارين 

اأ. علي مناصرة

اأ. رياض ابراهيم

اأ. اأيمن اأبو ظاهر

د.عزيز شوابكة

اأ. فايق قاسم

اأ.سامية غبن

د. وليد الباشا

اأ. سناء رضوان 

سطل اأ. مرام ال�أ


