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تـقـديــم

ــة  ــتند إىل واقعي ــة،  املس ــن رضورات الحال ــع م ــي الناب ــي العلم ــل العقالن ــه املدخ ــوي بأن ــالح الرتب ــف اإلص يتص

النشــأة، األمــر الــذي انعكــس عــى الرؤيــة الوطنيــة املطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني يف محــاكاة الخصوصيــة 

الفلســطينية واالحتياجــات االجتماعيــة، والعمــل عــى إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم املواطنــة واملشــاركة يف بنــاء دولــة 

ــا  ــي تراكيبه ــا، ويع ــن معه ــل املواط ــات، يتفاع ــى الحقــوق والواجب ــم ع ــي قائ ــد اجتماع ــن خــالل عق ــون، م القان

وأدواتهــا، ويســهم يف صياغــة برنامــج إصــالح يحقــق اآلمــال، ويالمــس األمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات واألهــداف.   

وملــا كانــت املناهــج أداة الرتبيــة يف تطويــر املشــهد الرتبــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت 

ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم يف تجــاوز تحديــات 

النوعيــة بــكل اقتــدار، واإلعــداد لجيــل قــادر عــى مواجهــة متطلبــات عــر املعرفــة، دون التورط بإشــكالية التشــتت 

ــر  ــه أكث ــم يكــون العيــش في ــة يف عال ــة واالنتمــاء، واالنتقــال إىل املشــاركة الفاعل بــني العوملــة والبحــث عــن األصال

إنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة يف وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص عــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي املعرفــة، وصــوالً ملــا يجــب أن يكــون مــن إنتاجهــا، وباســتحضار 

واٍع لعديــد املنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة املعرفيــة والفكريـّـة املتوّخــاة، جــاء تطويــر 

املناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة بإطــار قوامــه الوصــول إىل مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، 

ــا كان  ــو م ــة، وه ــة واقع ــة حقيق ــذه الرؤي ــق ه ــل تحقي ــة بجع ــات الكفيل ــة املتطلب ــا، وتلبي ــة، والتكنولوجي والثقاف

لــه ليكــون لــوال التناغــم بــني األهــداف والغايــات واملنطلقــات واملرجعيــات، فقــد تآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج 

تعبــراً عــن توليفــة تحقــق املطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــاج دورهــا املأمــول يف  ــّرَرة مــن املنه ــب املق ــة الكت ــّزز أخــذ جزئي ــا يع ــر، بم ــذا التطوي ــر له ــات تؤّط ــة مرجعي ثّم

ــات  ــاً، ويف هــذا اإلطــار جــاءت املرجعي ــاً، ووطني ــاً، وفكري ــوب معرفي ــني املطل ــوازن إبداعــي خــاّلق ب التأســيس؛ لت

ــة  ــة إىل وثيق ــطيني، باإلضاف ــايس الفلس ــون األس ــتقالل والقان ــة االس ــا وثيق ــا، ويف طليعته ــتناد إليه ــم االس ــي ت الت

ــات. ــل املخرج ــى مجم ــا ع ــس ذاته ــد، وتعك ــه الجه ل؛ لتوّج ــي األَوَّ ــاج الوطن املنه

ــف  ــرق التألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــكر للطواق ــاء الش ــدو إزج ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه املرحل ــاز ه ــع إنج وم

واملراجعــة، والتدقيــق، واإلرشاف، والتصميــم، وللجنــة العليــا أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث 

عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة الرتبية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
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  مقدمة

ينــدرج اهتمــام وزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية بتطويــر مناهــج التعليــم؛ وتحديثهــا يف إطــار الخطــة العامــة 

ــي  ــّور العلم ــح للتط ــتلهام واض ــة، باس ــد كاف ُع ــى الصُّ ــة ع ــورات العاملي ــِة التط ــث ملواكب ــعيها الحثي ــوزارة؛ وس لل

ــا،  ــا، ومجربّ ــال، وباحث ــدو فاع ــح؛ ليغ ــذي نطم ــب ال ــا للطال ــجم وتطلعاتن ــا ينس ــارع، وبم ــي املتس والتكنولوج

ــال. ــفا، ومتأم ومستكش

 يف هــذا اإلطــار؛ يأتــي كتــاب العلــوم والحيــاة للصــف الثامــن األســايس يف إطــار مــروع تطويــر مناهــج العلــوم 

ــاور  ــن مح ــا م ــط به ــا يرتب ــم كل م ــاة، وتعّل ــوم والحي ــم العل ــيٍّ يف تعلي ــر نوع ــداث تطوي ــادف إىل إح ــاة اله والحي

واكتســاب مــا تتطلبــه مــن مهــارات، وبمــا يوّفــر الضمانــات الكفيلــة بــأن يكــون للطالــب الــدور الرئيــس املحــوريُّ 

يف عمليــة التعلــم والتعليــم .

ــي  ــى ثمان ــتمل ع ــو يش ــيني، وه ــني دراس ــى فصل ــه ع ــت مادت ــد توزّع ــا، فق ــني أيدين ــذي ب ــاب ال ــن الكت ــا ع  أم

وحــدات، حــوى الجــزء األول منهمــا أربــع وحــدات؛ حملــت األوىل عنــوان »الخليــة والحيــاة«، يف حــني حملــت الوحــدة 

الثانيــة عنــوان »الطاقــة امليكانيكيــة«، والوحــدة الثالثــة فقــد حملــت عنــوان »االجبهــات الهوائيــة والرصــد الجــوي«، 

ــوى بأســلوب ســلٍس،  ــا عــى عــرض املحت ــوان »النظــام الشــميس«، وحرصن ــت عن ــا الوحــدة الرابعــة فقــد حمل أم

ــم . ــل يف دورة التعل ــويٍّ فاعــل؛ يعكــس توجهــات املنهــج وفلســفتِه، ويتمث ــٍم ترب وبتنظي

ــًة يف الوقــت نفســِه  ــا، مراِعيَ ــة له ــذ الطلب ــة تنفي ــُم بإمكاني ــوى عــى أنشــطٍة متنوعــِة املســتوى تَتَِّس  اشــتمل املحت

مبــدأ الفــروق الفرديــة بينهــم، مــع االهتمــام بتضمــني املحتــوى صــورا ورســومات إيضاحيـّـة معــّرة تعكــُس طبيعــة 

ــم  ــّي، والتقوي ــم التكوين ــدأ التقوي ــى مب ــِة ع ــِه املختلف ــِه ودروس ــاب يف وحدات ــد الكت ــع تأكي ــدرس، م ــدة أو ال الوح

الواقعــّي .

ــة اكتســاب الطالــب منهجيــة علميــة يف التفكــر والعمــل، وتنميــة مهاراتــه العقليــة  وتســتلهم فلســفُة الكتــاب أهميّ

ــُل النمــاذج والتجــارب، عــالوة عــى  ــة، والرســم، وعم ــراءة العلميّ ــة والق ــراءة الصــور، والكتاب ــا: ق ــة، ومنه والعملي

اهتمامهــا بربــط املعرفــة بواقــع حيــاة الطالــب مــن جهــة، وبالرياضيــات والفــن والدرامــا واملهــارات الحياتيــة مــن 

جهــة أخــرى، لجعــل التكامــل حقيقــة واقعــة، وهدفــا قابــال للتحقــق.

فريق التأليف



المحتـويـــات

المجاهر                                                                    ٤ الدرُس األول  

عالم الخلية                                                                               ١١   الدرُس الثاني 

انقسام الخاليا                                                                       ٢3   الدرُس الثالث 

التكاثر                                                                                    3٠   الدرُس الرابع 

الخلية والحياة الوحدة األوىل

طاقة الحركة                                                                        ٤6 الدرُس األول  

طاقة الوضع                                                                            ٤9   الدرُس الثاني 

قانون حفظ الطاقة                                                                   53   الدرُس الثالث 

الطاقة الميكانيكية الوحدة الثانية

الكتل والجبهات والهوائية                                                                8٢ الدرُس األول  

المنخفضات والمرتفعات الجوية                                              89   الدرُس الثاني 

الرصد الجوي                                                       9٢   الدرُس الثالث 

الجبهات الهوائية والرصد الجوي الوحدة الرابعة

الدرُس األول    التوزيع اإللكتروني للذّرة                                        6٢ 

الدرُس الثاني    العناصر والجدول الدوري                                                                      65  

الدرُس الثالث    الصيغة الكيمائية                                                                    ٧٢  

ُبنية الّذرة الوحدة الثالثة



2

الخلية والحياة          

 تاأّمل وناقْش:

نسان لمكوِّنات الكائن الحّي محدودة. مجاُل رؤية عين ال�إ

الوحدة

1
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اأن يكونوا قادرين على  اأنشطتها  نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع  ال�إ ُيتوقّع من الطلبة بعد 

النباتات خضريّاً. وذلك من  توظيف المجاهر وتفسير وظائف مكّونات الخلّية، والتمكّن من تكثير 

خلال تحقيق ال�آتي:

 استخدام الِمجهر في مشاهدة خلايا بعض الكائنات الحّية.

 تتبع مراحل اكتشاف الخلية بال�ستعانة بخارطة مفاهيمية.

 توظيف صور للمقارنة بين الخلّية النباتّية والحيوانّية من حيث التركيب.

 المقارنة بين نواتج ال�نقسام المتساوي وال�نقسام المنصف بالرسم.

 التمييز بين اأنواع التكاثر الجنسّي واللاجنسّي. 

 تصميم مشروعاً حول المجاهر والخلّية.

 توظيف صور للتوصل اإلى صفات مرحلة المراهقة.
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الّدرس
)1(

         المجاهر 

نشاط )1( اكتشاف الكائنات الحّية الدقيقة 

نجليزيـّـة رســالًة،  اأرســل الِحْرفــّي الهولنــدّي )اأنتونــي فــان – ليفينهــوك( اإلــى جمعّيــة العلمــاء الملكّيــة ال�إ
يصــُف فيهــا مــا شــاهده فــي قطــرِة مــاٍء وضعهــا تحــت عدســات ِمجهــٍر، طــّوره بنفســه بمقــدار تكبيــٍر 
وصــل اإلــى )250( مــرة، وقــد شــاهد قبــل ذلــك العديــد مــن العّينــات، مثــل اأنســجة، وشــعر حيوانــات، 

وراأس ذبابــة وغيرهــا. اإليــك جــزء مــن نــّص الرســالة، اقراأهــا، ثــم اأجــْب عــن ال�أســئلة التــي تليهــا:

».... علــى مســافٍة مــن بيتــي توجــد بركــة مــاٍء كبيــرة ُموِحلــة، مياههــا صافيــٌة فــي الشــتاء، وعكــرٌة 
مخّضــرٌة فــي الصيــف..... اأخــذُت قليــلاً مــن هــذه الميــاه فــي ِوعــاٍء زجاجــّي، وفحصُتهــا تحــت 
ــة تتحــرك...... ــرة المعقوف عدســة ِمجهــري البســيط، فشــاهدُت فيهــا مــا يشــبه العصــّي الصغي
ل� يزيــد طولُهــا عــن ُســمك شــعرة راأِس اإنســان..... واأيضــاً ســبحت كائنــاٌت دقيقــٌة دائريّــٌة 
خضــراُء..... كانــت اأصغــَر مائــة مــّرٍة مــن عيــن القملــة، وكانــت تتحــّرك فــي جميــع ال�تّجاهــات، 
وتتوقـّـف اأحيانــاً، وتــدور حــول نفســها اأحيانــا اأخــرى، هــذه ال�أحيــاء الصغيــرة التــي راأيُتهــا فــي مــاء 
البركــة كانــت ذات األــواٍن متعــّددة: بعضهــا بيضــاء، شــّفافة، رماديـّـة، واأخــرى خضــراء، ل�حظُتهــا 
تتحــّرك بظرافــٍة ورشــاقة، منظُرهــا رائــع.                           اأنتونــي فــان ليفينهــوك 1674م 

 1- لم يكن )ليفينهوك( عالِماً مختّصاً، بل هاوياً يصنع العدسات. ماذا تستنتج من ذلك؟ 

 2- كيف استطاع )ليفينهوك( مشاهدة الكائنات الحّية الدقيقة في عّينة الماء؟ 
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 ٣- لماذا تكون مياه الِبَرك عكرة ومخّضرة في فصل الصيف؟

 4- ما اأثر درجة الحرارة في ماء البركة، والكائنات الحّية الدقيقة فيها؟ 

 5- هل ماُء البركة ماّدة نقّية اأم مخلوط؟ فّسْر اإجابتك.

 6- ما اأشكاُل الحركة التي وصفها )ليفينهوك( في رسالته؟ 

 7- هل باإمكانك مشاهدة كائناٍت حّية دقيقة في بيئتك؟ وّضح ذلك؟

َل َمــْن شــاهد خلايــا الفلّيــن  ُيعــدُّ العالــُم )روبــرت هــوك( عــام )1665م( اأوَّ
ــن  ــذي صنعــه مــن عدســتْين مصقولتْي ــن، تحــت ِمجهــره ال ــوط الفلّي الماأخــوذة مــن ِجــذع شــجرة بلّ
ــا النّحــل.  ــا تشــبه خلاي أنّه ــا؛ ل� ــة، وســّماها الخلاي ــَق المرتّب ــا تشــبُه الصنادي ــن، ووصفهــا باأنّه محدبتْي

اأفّكر 

نه يبقى قليلاً جداً. نسان في هذا الكون من المعرفة فاإ  مهما بلغ ِعلُم ال�إ

نشاط )2( التعرُّف اإلى الِمجهر المرّكب

آتية: تفّحص الِمجهر المركّب في مدرستك، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

 1- اكتب ال�أجزاء ال�أساسّية التي يتركّب منها الِمجهر المركّب؟

أرقام )× 10( اأو )× 40( ... اإلخ. التي تظهر على العدسات؟  2- اإلى ماذا ترمز ال�

 ٣- لماذا يوجد عدساٌت شيئّيٌة متفاوتٌة في مقدار تكبيرها؟ 

 4- ما اسم الجزء في الِمجهر المركّب الذي نضع عليه الشريحة؟ 

 5- كيف يتمُّ تثبيُت الشريحة على الِمنضدة؟ 

ضاءة التي تصل اإلى الشريحة؟   6- ما الجزء الذي يتحكّم في شّدة ال�إ

 7- احسْب مقدار التكبير لعّينٍة ُوِضَعْت تحت عدسة شيئّية × 40، وعدسٍة عينّية × 15.  
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ُيعــَرف الِمجهــر المركّــب بهــذا ال�ســم؛ ل�حتوائــه علــى عدســتْين للتكبيــر، اإحداهمــا عدســٌة 
آتيــة: عينّيــة، وال�أخــرى عدســةٌ شــيئّية، ويمكــُن حســاُب مقــدار التكبيــر للمجهــر َوفــقَ العلاقــة ال�

مقدار التكبير= مقدار تكبير العدسة العينّية × مقدار تكبير العدسة الشيئّية

نشاط )3( كائنات حّية دقيقة في قطرة ماء

ــي البســاتين،  ــاء ف ــون الم ــن عي ــرب م ــا كان باســم يتجــّول بالق      بينم
بجانــب مخّيــم الفــّوار فــي محافظــة الخليــل، اأخــذ عّينــَة مــاٍء مــن اإحــدى 
البــرك الراكــدة، ثــّم قــام بفحصهــا تحــت ِمجهــره الــذي اأهــداه اإيــاه والــداه، 
قــه فــي الصــّف الّســابع، فشــاهد كائنــاٍت حّيــًة عديــدة، اأّمــا صديُقه  بعــد تفوُّ
مــازٌن فقــد اأحضــر عّينــَة مــاٍء  مــن اإحــدى بـِـَرك ســّيِدنا ســلْيمان فــي محافظــة 

بيــَت لحــم، وشــاهد كذلــك اأحيــاَء دقيقــًة تتحــّرك فــي قطــرِة مــاء.

 المواد وال�أدوات:

عّينــة مــاء راكــد )بركــة(، وشــرائح زجاجّيــة، واأغطيــة شــرائح، وِمجهــر مركـّـب، وميثيــل ســليلوز )بــودرة( 

اأو صبغــة الكارميــن.

   خطوات العمل: 

 1- ضْع شريحتْين زجاجيتْين فارغتْين على الطاولة.

 2- ضْع قطرة من الماء الراكد على كلٍّ من الشريحة ال�أولى والثانية. 

 ٣- اأِضْف اإلى الشريحة الثانية حبيباٍت قليلًة من بودرة الميثيل سليلوز وحّرْكها جّيداً. 

 4- غــطِّ كلَّ شــريحٍة بالغطــاء الزجاجــّي، مــع مراعــاة 
ن فُقاعــاِت الهــواء.  عــدم تكــوُّ

 5- جّفْف بلطٍف الماء، باستخدام ورق النّشاف. 

 6- تفّحــص العّينتيــن باســتخدام الِمجهــر، مــع مراعــاة 
البــدء بالعدســة الشــيئّية الصغــرى والتحكـّـم بالرؤيــة باســتخدام الضابطْيــن الكبيريــن ثــم الضابطيــن الصغيريــن.

غطاء شريحة

غطاء ماء
شريحة

التنزيل
 ببطء



7

آتية:  7- اأجب عن ال�أسئلة ال�

    اأ- في اأي العينتين )الشريحتين( كانت حركة الكائنات الدقيقة اأبطاأ؟ ولماذا ؟

    ب- اْرسم الكائنات الحّية التي شاهدتها.

    جـ- احسْب مقدار التكبير ل�أوضِح صورٍة شاهدَتها.

تحتــوي ميــاُه المســتنقعات، والميــاُه الراكــدة علــى كائنــاٍت حّيــٍة دقيقــة، بعُضهــا مصنَّــٌف ضمــن مملكة 
الطلائعّيــات، مثــل البراميســيوم الــذي تمّيــزه ال�أهــداب كوســيلة حركــة، واليوغلينــا، والكلاميدومونــاس، 

والســبيروجيرا، وُيمّيزهــا وجــوُد صبغــة الكلوروفيــل، وبعــض اأنــواع المفصليــات مثــل الدافينا.

نشاط )4( مشاهدة خلايا نباتّية 

 المواد وال�أدوات:

ِمجهر مركّب، وشرائح واأغطية زجاجّية، ونبات ُصّبار، وِمشرط، وِملقط، ومحلول اليود، وورقة نّشاف.

 خطوات العمل: 

 1- انزْع بحذٍر جزءاً صغيراً من البشرة الخارجّية لساق نبات الّصبار، باستخدام الِملقط.

 2- ضْع قطرة ماٍء على الشريحة. 

 ٣- ضْع الجزء الصغير من البشرة في قطرة الماء. 

 4- ضْع غطاء الشريحة بلطٍف، مع مراعاة عدم تكّون فُقاعات هواء.

 5- ضــْع قطــرًة مــن محلــول اليــود بجانــب غطــاء الشــريحة 
واتركهــا مــدة دقيقــة تقريبــاً.

السبيروجيرا الدافيناالبراميسيوم
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 6- جّفف الماء الزائد بالجانب المقابل للصبغة، باستخدام ورق النّشاف. 

 7- تفّحص الشريحة باستخدام الِمجهر المركّب. 

آتية:   ٨- اأجب عن ال�أسئلة ال�

 اأ- ارسم الخلايا التي تشاهدها، مع كتابة مقدار التكبير اأسفل الرسم.

 ب- صف الخلايا التي شاهدتها؟

ــٌة،  تختلــف الخلايــا التــي شــاهدتها عــن الخلايــا التــي شــاهدها )روبــرت هــوك( فــي اأنّهــا خلايــا حّي
تحتــوي علــى اأنويــة، تــّم اأخُذهــا مــن كائــٍن حــّي، فــي حيــن اأّن الخلايــا التــي درســها )روبــرت هــوك( 

اأِخــَذْت مــن جــذع نبــات البلـّـوط المّيتــة.

نشاط )5( استخدم الِمجهر التشريحّي 

 المواد وال�أدوات:

مجهــر تشــريحّي، وِمســطرة بلاســتيكّية شــفافة، واأوراق نباتــات مختلفــة، وديــدان، وحشــرات، واأجــزاء مــن 

خضــار وفواكــه.

 خطوات العمل:

 1- ضع المسطرة البلاستيكية فوق المنضدة.

ــر  ــدار تكبي ــى مق ــر عل  2- انظــْر تحــت المجه
×40 للِمســطرة البلاســتيكّية الشــّفافة. هــل 
تســتطيع اأْن تــرى علامــاِت المليمتــر؟ قــّدْر 
ــض؟ ــا البع ــن بعضه ــاُت ع ــد العلام ــم تبع ك

ــا  ــَت باإحضاره ــي قم ــات الت ــص العّين  ٣- تفّح
مــا  وصــْف  التشــريحّي،  المجهــر  تحــت 

تشــاهده.
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آتية:  4- اأجْب عن ال�أسئلة ال�

َي المجهر التشريحّي بهذا ال�سم؟  لماذا ُسمِّ

ــة المســتخَدمة، مشــاهدة  ــن المجهــر المركــب والمجهــر التشــريحّي مــن حيــث: العين ــارّن بي  ق
ــر، واأبعــاد الصــورة. ــة، ومقــدار التكبي ال�أجــزاء الداخلّي

لكترونّي                   الِمجهر ال�إ

اصطحــب معلـّـُم العلــوم طــّلاَب الصــّف الثّامــن 
اإلــى مختبــرات العلــوم فــي اإحــدى الجامعــات 
ــٍة  ــى محاضــرٍة علمّي الفلســطينية، واســتمعوا اإل
التــي  لكترونّيــة،  ال�إ المجاهــر  ر  تطــوُّ حــول 
تضّمنــت نبــذًة حــول مبــداأ عملهــا، ومقــدار 
وفــي  اســتخدامها،  ومجــال�ِت  تكبيرهــا، 
نهايــة اللقــاء قامــوا بمشــاهدة بعــض العّينــات، 

لكترونــّي.  ال�إ المجهــر  باســتخدام 

آتية: اأجب عن ال�أسئلة ال�

لكترونية؟  1- ما مبداأ عمل المجاهر ال�إ

 2- ما مقدار التكبير لها؟

 ٣- ما مجال�ت استخدامها؟

 للبحث:

لكترونية. ابحث في مصادر المعلومات المختلفة واكتب تقريراً عن اأنواع المجاهر ال�إ

لكترونــّي اأحــدَث المجاهــر التــي تــّم اختراُعهــا فــي اأواســط القــرن الـــ 20، وهــي اأنــواٌع  ُيعــدُّ المجهــر ال�إ
لكترونــات عبــر العينــة المــراد مشــاهدتها، وهــي  ِعــّدة ، ويعتمــد مبــداأ عملهــا علــى مــرور حزمــٍة مــن ال�إ
قــادرة علــى تكبيــر الصــورة اأكثــر مــن مليــون مــرة، وبفضلهــا تمكّــن العلمــاء مــن دراســة تفاصيــل الخلّيــة 

وعضّياتهــا، والعملّيــات الحيويـّـة التــي تحــدث فــي داخلهــا.
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مشروع: المخترع الصغير     

خــلال تجــواِل مجموعــٍة مــن طلبــة الصــّف الثّامــن فــي حديقــة المدرســة، 
شــاهدوا العديــد مــن بعــض المظاهــر التــي تــدل علــى وجــود كائنــات حية 
دقيقــة، فقــّرروا لَِعــَب دْور العالــم )ليفينهــوك(؛ لمشــاهدة هــذه الكائنــات 
ــة،  ــى خصائصهــا، واســتعانوا بمصــادر المعلومــات المختلف ــرُّف اإل والتع
مثــل الشــبكة العنكبوتّيــة لصناعــة ِمجهــٍر مركــب، وبعــد يومْيــن اأحضــروا 

آتــي. النمــاذج الموّضحــة فــي الشــكل ال�

آتية:  صّمْم نموذجاً لمجهٍر مركب، ثم اأجْب عن ال�أسئلة ال�

  عّدْد اأجهزًة تدخل في تركيبها العدسات.

  ما اأهمّيُة استخدام العدسات في الحياة اليومّية؟ 

  كيف ُيمكُن تطويُر المجهر البسيط باستخدام بعض التقنّيات الحديثة؟
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نشاط )1( خلّيتي مصنع: 

ــدر، اصطحبــت معلمــُة العلــوم  ِضْمــَن حملــِة حــّراس البْي
طالبــاِت الصــّف الثّامــن فــي رحلــٍة علمّيــٍة اإلــى بعــض 
اإلــى  المعلمــة  الحديثــة، طلبــت  الفلســطينّية  المصانــَع 
ــاج،  نت ــا تســجيَل الملاحظــات حــول خطــوِط ال�إ طالباته

واأْوُجــِه التشــابه بينهــا وبيــن الخلّيــة واأجزائهــا.

 1- مـــا اأْوُجـــُه الشـــبه بيـــن الخلّية والمصنع )الســـور،   
دارة، ومحتويات المصنع(؟ وال�إ

 2- قارْن بين الخلية والمصنع من حيث المدخلات، والعملّيات، والمخرجات. 

نشاط )2( شكلي وتركيبي يناسب وظيفتي
 

ــٍم فــي علمــه،  ــه، وكلُّ عالِ ــيٍّ فــي ِمهنت ــة، كمــا يتخّصــُص كلُّ ِمْهن ــات الحّي ــا الكائن تتخّصــص خلاي

نســان، فاختــلاف الصفات  أقــّل مــن الخلايــا المتخّصصــة فــي جســم ال�إ فمثــلاً هنــاك 200 نــوٍع علــى ال�

التركيبّيــة فــي الخلايــا يمكُّنهــا مــن القيــام بوظيفــٍة محــّددة، فمثــلاً ُيعــدُّ الجلــُد اأكبــَر اأعضــاء الجســم، 

ويســتبدل يومّيــاً مــا يقــارب األفــّي مليــون خلّيــة جلديـّـة بال�نقســام.

اإلّ� اأّن الخلايــا العصبّيــة، والخلايــا العضلّيــة ل� تُســتبَدل. مســتعيناً بالجــدول اأدنــاه، اأجــب عــن ال�أســئلة 
التــي تليــه:

الّدرس
عالم)2(

الخلية

تخّصص الخلايا
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التلاؤم صورتهااسمها نوع الخلية

ة 
واني

حي

دم حمراء 

ل� تحتـــوي الخلايـــا الناضجـــة علـــى اأنويـــه، 
ــن،  ــة بالهيموغلوبيـ ــيتوبلازم غنيـ ــئ السـ يمتلـ

وغشـــاؤها َمـــِرن ومقّعـــرة الوجهْيـــن.

عصبّية 

تحتــوي علــى محــوٍر اأســطوانّي، طويــل، 
ومعــزول كهربائّيــاً، ونهاياتهــا متشــّعبة.

جلديّة
خارجّية

  متراّصة، ومتناهية في الصغر.

ة 
اتي

ّشعيرات نب
جذريّة 

ذابة حبيبات  غشــاؤها رقيق تفرز مــادة ل�إ
التربــة، وتحتوي فجــوات عصارية عالية 

التركيز ومتجددة باستمرار. 

  1- ما وظيفة كلٍّ خلية من الخلايا الواردة في الجدول؟

  2- ما اأهمّيُة التلاؤم في خلايا الدم الحمراء؟

  ٣- بّيْن كيف تتلاءم خلايا الّشعيرات الجذريّة مع وظيفتها.

  4- اأعِط اأمثلًة اأخرى لخلايا متخّصصة في جسمك.

نظرية الخلّية

تتمّيز الكائنات الحّية عن المكّونات غير الحّية بخصائص الحياة.

 1- اذكر بعضاً من هذه الخصائص.           2- ما اأهمّية الخلّية للكائن الحّي؟

تُعــدُّ الخلايــا الَوحــداِت ال�أساســّيَة للحيــاة، وتمثـّـل المــادة الحّيــة فــي الكائــن الحــّي، وتتضّمــن جميــع 
ال�أجــزاء الحّيــة، وتــؤّدي وظيفتهــا التنظيمّيــة بتشــكيل ال�أنســجة المتخّصصــة.
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مكوّنات الخلية

نشاط )3( نباتّية اأم حيوانّية 

يمثّل الشكل ال�آتي خلّيًة حيوانّيًة وخلّيًة نباتّيًة، ادرْس الّشكل جّيداً، ثم اأجْب عن ال�أسئلة التي تليه:

تاأّمل، واأجْب:

 1- مـــا ال�أجـــزاء ال�أساســـّية 
للخليـــة؟

 2- ما اأوُجُه الشَبه وال�ختلاف 
وخلايا  النبات  خلايا  بين 

الحيوان؟

ال�ختــلاف  اأهّمّيــُة  مــا   -٣  
ــا؟  ــي كلٍّ منه ــا، وف ــا بينه فيم



14

    1. الغشاء الخلوي

تاأّمْل الصورة، ثم اأجْب عن ال�أسئلة ال�أتية:

 1- ما اأهمّية وجود سياٍج حول حظيرة ال�أغنام؟ 

 2- كيف يتّم دخوُل وخروج ال�أغنام؟ 

 ٣- ما ال�أشياء التي ُيسَمُح بدخولها؟

 4- ما ال�أشياء التي ُيمنع دخولها؟

 5- ما وجُه الّشبِه بين سياج الحظيرة وغشاء الخلّية؟ 

      تُحــاُط جميــُع خلايــا الكائنــات الحّيــة بغشــاٍء 
الخارجــّي،  محيطهــا  عــن  يعزلُهــا  جــّداً،  رقيــٍق 
ويحفــُظ محتوياتِهــا، وينظّــم دخــوَل المــواّد اإلــى 
الخلّيــة وخروَجهــا منهــا، حســب حاجتهــا. ويتكّون 
الليبيــدات  مــن  طبقتْيــن  مــن  الخلــوّي  الغشــاء 
الُمَفْســَفرة، تتخلّلُهــا مــوادُّ اأخــرى، مثــل المــواّد 
ــض  ــَل متخّصصــة لبع ــل كنواق ــي تعم ــة الت البروتينّي

ــة.   ــى الخلّي ــن واإل ــة ِم ــواّد المنقول الم

 للبحث:

ابحث في مصادر المعلومات المختلفة واكتب تقريراً عن الليبيدات المفسفرة.

 يوصف الغشاء الخلوّي بخاّصّية النفاذيّة ال�ختياريّة.

اأفّكر
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نشاط )4( ال�نتشار

     تاأثـّـَر طــّلاب مدرســة بلعيــن الثانويـّـة المختلطــة، فــي 
محافظــة رام اللــه والبيــرة بقنابــل الغــاز المســيِل للّدمــوع، 
التــي اأطلقهــا جنــوُد ال�حتــلال الصهيونــي تجــاه المســيرة 
الســلمّية التــي انطلقــْت مــن القريــة، احتجاجــاً علــى 
ــم ال�أراضــي  ــع معظ ــذي ابتل ــع، ال ــدار الضــّم والتوسُّ ج

ــة التابعــة للقريــة والقــرى المجــاورة. الّزراعّي

ــْر  ــد. فّس ــلال مــن مــكاٍن بعي ــُش ال�حت ــذي يطلقــه جي ــَتّم رائحــُة الغــاز المســيل للّدمــوع ال  1- تُش
ذلــك. 

 2- اأعِط اأمثلة لمواد اأخرى تنتقل بال�نتشار.

 ٣- ما اأثر هذا الغاز في الصحة والبيئة؟

ــاز الُمســيل  ــلال بالغ ــش ال�حت ــاِت جي ــرُّض لهجم ــد التع ــا، عن ــلامة الواجــب اتّباُعه ــا اإجــراءات الّس  4- م
ــوع؟ للدم

ــزاأ ،  ــل تركي أق ــى الوســط ال� ــا اإل ــزاً به ــر تركي ــن الوســط ال�أكث ــادة م ــال الم ــو انتق ــار: ه  ال�نتش
وتســتمّر عملّيــة النقــل حتــى يتســاوى التركيــز بيــن الوســطْين، وُيعــدُّ ال�نتشــاُر اأحــَد ُطــُرق انتقــال المــواّد 

عبــر الغشــاء الخلــوّي، مثــل انتقــال غــازات التنفــس. 

 1- عدم توقف انتقال المواد بين الخلية والبيئة المحيطة بها.

ّن المــاء يتلــّون بلــوِن   2- عنــد َوْضــِع كيــس شــاي فــي مــاٍء ســاخٍن، فــاإ
الشــاي. 

اأفّكر
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نشاط )5(: الخاصّية ال�أسموزّية

 المواّد وال�أدوات:

ثلاث بْيضات، وثلاثة كؤوس زجاجّية، وماء مالح، وماء ُمقطّر، وماء حنفّية، ومسمار.

 خطوات العمل:

 1- افصل بلطف صفار كل بيضة في اأحد الكؤوس دون خدشه.  

صفــار  مــن  المســمار  طــرف  قــّرْب   -2  
البْيضــة، ثــّم قــْم بوخزهــا بلُطــٍف مــع مراعــاة 

عــدم ثقبها.مــاذا تلاحــظ؟ 

ــاء  ــى، وم أول ــكاأس ال� ــراً لل ــاًء مقط ــْف م  ٣- اأِض
حنفيــة للــكاأس الثانيــة، ومــاَء مالحــاً للــكاأس 

الثالثــة.

 4- اتـــرك الكـــؤوس الثلاث لليـــوم التالي، 
ملاحظاتك.  وســـجل 

ــا  ــْر م ــلاه، فّس ــي الصــورة اأع ــراء ف ــدم الحم ــا ال ــي النشــاط الســابق بخلاي ــط مشــاهداتك ف  5- ارب
ــه.   ــت الي توّصل

 تُعرُّف الخاصّية ال�أسموزّية باأنّها: 

ــول  ــى المحل ــة اإل ــادة المذاب ــزاً بالم ــّل تركي أق ــول ال� ــن المحل ــب( م ــات الماء)الُمذي ــال جزْيئ ــُة انتق عملّي
ــذ.  ــر غشــاٍء شــبِه ُمنِف ــزاً بهــا، عب ــر تركي ال�أكث

 للبحث: بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة، والشبكة العنكبوتّية، ابحْث عن ُطُرق اأخرى 

           ل�نتقال المواّد عبر الغشاء الخلوّي.

ماء مالحماء حنفيةماء مقطر
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 2.الُنواة:        

آتية:  في اإحدى معاهد ال�أبحاث، قام اأحُد العلماء باإجراء التجربة ال�
وقســمها  اأميبّيــة  خلّيــٍة  مئتــي  جمــع 
فــي مجموعتيــن:  تحــوي المجموعــة 
أولــى اأنويــة، والمجموعــة الثانيــة خلايــا  ال�
نزعــت اأنويتهــا، ووضــع المجموعــة التــي 
تحــوي اأنويــًة فــي وعــاء، والمجموعــة 
أنويــة فــي وعــاٍء اآخــر، ثــّم زّوَد  عديمــة ال�
الوعاءيــن بالمــاء والغــذاء اللازمْيــن لحياة 
أميبــا، واأخــذ يراقــب المجموعتْيــن،  ال�
وســّجَل عــدد الخلايــا فــي كلٍّ منهــا، 

ــه: ــي تلي ــم اأجــب عــن ال�أســئلة الت ــداً، ث ــي جي آت تمعــن الجــدول ال�

أنويةعدد الخلايا التي تحوي اأنويةنوع الخلايا عدد الخلايا منزوعة ال�

100100بداية التجربة 

٨1٨0بعد يوم 

7450بعد يومين 

٨020بعد ٣ اأيام 

120٣بعد 4 اأيام

1٨00بعد 5 اأيام

 1- كيف يمكن التاأكّد من اأنَّ الخلايا حّية اأم مّيتة؟
 2- ما العامل الذي تّمت دراسُته في هذه التجربة؟

 ٣- ما ال�ستنتاج الذي يمكُن استخلاُصه من هذه التجربة؟ 
 4- يقلُّ عدد الخلايا ثم يزداد ثانيًة في الخلايا المحتوية على اأنوية. فّسْر ذلك.

أنويــُة فــي معظــم خلايــا الكائنــات الحّيــة، وهــي جســم كــروي اأو شــبه كــروي تتحكّــم بجميــع       توجــد ال�
أنشــطة داخــل الخلّيــة، مــن حيــث وقــت ومــدة حدوثهــا. وتتكــّون مــن غــلاف نــووّي يحتــوي علــى ثقــوب،  ال�

وســائٍل نــووّي، ونويـّـة، والمــادة الوراثّيــة التــي تحمــل علــى الكروموســومات، وتعطــي الكائــَن الحــّي صفاتـِـه.
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  3.السيتوبلازم 

تخّيــْل كائنــاً طولـُـه 1م، انكمــش 1000 مليــون مــّرٍة اأصغــَر مــن طولــه الحالــّي، وغــاص داخــل الخلّيــة، وتفّحــَص 
آتيــة علمــاً بــاأن 1م ٩10 نانــو ميتــر: مكّوناتِهــا، بال�ســتعانة بصــورة غــلاف الَوحــدة، اأجــْب عــن ال�أســئلة ال�

 1- كم يصبح طول الكائن؟

 2- حّدْد موضع الجسم قبل وبعد انكماشه على صورة غلاف الَوحدة؟

أداة التي ُيمكنك استخدامها لمشاهدة ذلك الكائن بعد انكماشه؟  ٣- ما ال�

 4- لو امتلك هذا الكائن اآلة تصوير، ماذا ُيمكنه اأْن يصّور من مكونات الخلّية؟

ُيعــدُّ الســيتوبلازم وســطاً ملائمــاً لحــدوث التفاعــلات الكيميائّيــة الحيويـّـة. ويتكــّون مــن ســائٍل هلامــّي 
مــذاٍب فيــه العديــُد مــن المــواّد، ُيســّمى )سيتوســول(، ويمــلاأ معظــم حجــم الخلّيــة، وتوجــد فيــه العديــد 

لكترونــّي. مــن العضّيــات، التــي ل� ُيمكــن رؤيُتهــا اإل� باســتخدام الِمجهــر ال�إ

تحتــوي الخلّيــة عضّيــات عديــدة ومنهــا ل� غشــائية مثــل الرايبوســومات، وغشــائية مثــل الميتوكندريــا، 
وتــؤدي كلُّ عضّيــٍة مــن العضّيــات وظيفــًة معّينــة.

العضّيات
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اإضافــًة اإلــى وجــود عضّيــاٍت مشــتركة بيــن الخلايــا النباتّيــة والحيوانّيــة، اإلّ� اأّن كلًّا مــن الخلايــا النباتّيــة 
والحيوانّيــة تمتــاز بعضّيــات خاّصــة، ومــا يمّيــز بينهمــا وجــود كلٍّ مــن:

 الفجــوات: توجــد باأعــداٍد كبيــرة، وحجــوٍم صغيــرة فــي الخلايــا الحيوانيــة، بينمــا فــي الخلايــا 
ــلاٍح، وســكاكر،  ــاٍء، واأم ــى م ــان عل ــان، وتحتوي ــان كبيرت ــة توجــد فجــوٌة واحــدٌة، اأو فجوت النباتّي

أزهــار األوانهــا.   ومــواّد ســاّمة، واأصبــاٍغ تســهم فــي اإكســاب ال�

 الُمريكــزات: تتواجــد فــي الخلايــا الحيوانيــة، ويتركـّـب الُمريكــز مــن اأســطوانٍة جوفــاَء، تتكّــون مــن 
خيــوٍط بروتينّيــة، تُســّمى اأنَْيبيبــات دقيقــة. وتلعــب المريكــزات دوراً مهّمــاً فــي انقســام الخلّيــة الحيوانّيــة.

  الجــدار الخلــوّي: يحيــط بالغشــاء الخلــوّي للخلايــا النباتّيــة، ويحافــُظ علــى شــكلها وحجمهــا، 
ويعمــُل علــى حمايــِة الخلّيــة مــن ال�نفجــار عنــد دخــوِل المــاء، وحمايتهــا مــن ال�نكمــاش عنــد خروجه، 

كمــا ويوجــد جــداُر الخلّيــة اأيضــا فــي كائنــاٍت اأخــرى، مثــل الفطريـّـات، وبعــض اأنــواع البكتيريــا.
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اأهميتهااأهميتهااأهميتها

 البلاستيدات:تتواجد في الخلايا النباتية وتقسم اإلى ثلاثة اأنواع:  

نشاط )7( وطني كخلّيتي    

يتشــابه وطنــي مــع خلّيتــي، فلــكلِّ خلّيــٍة اأجــزاٌء وعضيــات، ولوطنــي فلســطيَن اأشــخاٌص واأماكــن، ولهــم 
آتــي:   مهــامٌّ يختّصــون بهــا، اأكمــل الجــدول ال�

الجزء من الوطن له وظيفة مشابههالوظيفة العضية
حماية محتويات 

الخلية، وتنظيم دخول 
المواد اإلى الخلّية، 
وخروجها منها. 

حدود الدولة والمعابر، بعض ال�أشياء 
تعبر عبر المعابر، واأشياء كثيرة تمّر َعبر 

الحدود، مثل: الهواء، الطيور...

النواة

بلاستيدة

الريبوسومات

 

البلاستيدات

عديمة اللونملونةخضراء

تعطي الثمار 
وال�أزهار اللون 
المميَّز لكل منها

تكسب النبات اللون ال�أخضر، ويتم فيها 
تفاعلات  البناء الضوئي

تخزن النشا والدهون 
والبروتين

تقسم اإلى
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نزيمات  ال�إ

هــي مجموعــٌة كبيــرٌة ومتنّوعــة يتكــّون معظُمهــا مــن بروتينــات، ويتــّم اإنتاُجهــا فــي عضّية الرايبوســومات، 
نزيمــات علــى  ــة. تعمــل ال�إ ــة التــي تحــدُث فــي الخلّي ــة تنّشــُط التفاعــلاِت الحيويّ وتُعــدُّ عوامــَل حيويّ
تحلـّـل جزيئــات المــواّد، مثــل جزيئــات الغــذاء، ليســهل امتصاصهــا، وجزيئــات المــواّد الســاّمة، ليســهل 
التخلــص منهــا، مثــل الكحولّيــات. وفــي بنــاء جزيئــاٍت جديــدٍة، مثــل البروتينــات والدهــون، وتعمــل 

داخــل الخلايــا بشــكٍل حــّر فــي الســيتوبلازم، اأو داخــل العضّيــات. 

نزيــم الكتليز                   نشــاط )٨( اإ

 المــواّد وال�أدوات:

H(، وحــوض هــاون، 
2
O

2
ــن) ــوق اأكســيد الهيدروجي ــة بطاطــا مســلوقة، واأخــرى طازجــة، ف حّب

منهمــا  كلٍّ  ســعة  زجاجّيتــان  وكاأســان  شــاش،  وقطعــة  صغيــرة،  وملعقــة  اختبــار،  نابيــب  واأ
250مــل، ومخبــار مــدرج.   

 خطــوات العمل:

ــة مــن المــاء، ثــم   1- اهــرس قطعــة البطاطــا المســلوقة فــي الهــاون، مــع مراعــاة اإضافــة كمّي
ــة.  ــة فــي كاأس زجاجّي رّشــح العّين

لــى قطــٍع صغيــرة، ثــم   2- نظّــف الهــاون، واهــرْس قطعــًة اأخــرى طازجــة، بعــد تقطيعهــا اإ
ــي كاأٍس اأخــرى. ــة ف ــح العّين رّش

ــم )1(، و5 مــل مــن  ــوب رق نب ــي اأ ــى هريــس البطاطــا المســلوقة ف  ٣- ضــْع 5 مــل مــن مصّف
ــم )2(.   ــوب رق نب ــي اأ ــى البطاطــا الطازجــة ف مصّف

نبــوٍب، وانتظــْر ٣ دقائــق. مــاذا تلاحــظ؟  H( اإلــى كلِّ اأ
2
O

2
 4- اأضــْف 1مــل مــن ) 

آتيــة:  5- اأجــْب عــن ال�أســئلة ال�

مواد كيميائية توجد في معظم اأجزاء الخلية
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اأفّكر

ــم كتليز اإنزي

    اأ- كيــف يمكــُن تســريُع التفاعــل؟ 

    ب- هــل هنــاك فــرٌق فــي التفاعــل بيــن البطاطــا الطازجــة والبطاطــا المســلوقة؟ماذا تســتنتج؟ 

أنزيم؟      جـــ- اذكــر عوامــَل اأخــرى تؤثـّـر فــي نشــاط ال�

هــذا  وينّشــط  البيروكسيســومات،  فــي عضّيــة  المتواجــدة  أنزيمــات  ال� اأحــد  الكتليــز  اإنزيــم  ُيعــد 
ــاً وحيــداً وهــو تحلّــل فــوق اأكســيد الهيدروجيــن الســام والناتــج مــن بعــض  نزيــم تفاعــلاً كيميائي ال�إ

التفاعــلاِت الحيويّــِة فــي الخلايــا.

    H
2
O

2
                        H

2
O    + O

2

مشروع: المخترع الصغير     

نّفــْذ مــع زملائــك عمــلاً مســرحّياً، بحيــث يلعــب كلٌّ منكــم دوراً 
ــة: الغشــاء الخلــوي، اأجســام جولجــي،  آتي ــة ال� ــات الخلّي ل�أحــد مكّون
ــة،  ندوبلازمّي ــة، المريكــزات، الشــبكة ال�إ الرايبوســومات، اأجســام حال
الفجــوات العصاريّــة، الميتوكندريــا، النّــواة، البلاســتيدات الخضــراء. 

نزيــم الكتليــز فــي الكبــد.  يكثــر وجــود اأ
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الّدرس
م )3( نقســـا ا

يـــا لخلا ا

4٨4٨ 62 14 7٨

4٨ 64 4٨ 46

نشاط )1(: كائنات حية متنوعة

قامــت هنــد بجولــة فــي مزرعــة جدهــا، ثــم التقطــت مجموعــة مــن الصــور لعــدد مــن الكائنــات الحيــة 
آتيــة، ثــم اأجــْب عــن  الموجــودة فيهــا ثــم كتبــت عــدد الكروموســومات علــى كل منهــا، تاأّمــل الصــور ال�

ال�أســئلة التــي تليهــا:

 1- هل يوجد علاقٌة بين حجم الكائن الحّي وعدد الكروموسومات في خلايا جسمه؟

 2- هل عدد الكروموسومات يحّدد صفاِت الكائن الحّي؟ وّضْح ذلك.
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مراحل تضاُعف الكروموسومات في نُواة الخلّية 

نشاط )2( الخلايا تُضاِعُف اأعدادها

ــٌة  ــك نســٌخ عــدٌة متماثل ــي صّف يوجــد ف

مــن كتــاب العلــوم، وقــد ُطبــع مــن هــذا 

الكتــاب اآل�ُف النُّســِخ، لطلبــة الصــّف 

ــا  ــطينّية، اأّم ــدارس الفلس ــي الم ــن ف الثّام

ــّدة  ــواٍر ع ــي اأط ــرُّ ف ــا جســِمك فتم خلاي

نتــاج نســٍخ متماثلــٍة مــن الخلايــا،  ؛ ل�إ

تصويــر،  ماكينــات  اســتخدام  دون 

فجســُمك يحتــاج اإلــى خلايــا جديــدة 

ــاذا؟ ــت، لم ــي كّل وق ف

 1- صْف ما حدث للخلّية الواحدة في الشكل. 

 2- ما الهدف من انقسام الخلايا؟ 

 ٣- هل يستمرُّ انقسام الخلايا بالّسرعة نفسها مع التقّدم في العمر ؟    

كثيـــٌر مـــن الخلايا في اأجســـامنا تنقســـُم وتتكاثـــر، وتُنتُج خلايا جديـــدة، قد تكون مطابقـــة للخلايا 

ال�أصلّيـــة، اأو غيـــر مطابقة. وقبل انقســـام الخلايا تكون الكروموســـوماُت مفردًة، وعلى شـــكل خيوٍط 

طويلـــٍة رفيعٍة ومتشـــابكة داخل الُنواة في الخلايا، تُســـّمى شـــبكًة كروماتينّيًة. 

ول� يمكـــن مشـــاهدتُها علـــى 
هيئة كروموســـومات مســـتقلٍة 
بوضـــوح، فـــي حـــال عـــدم 

الخلّية. انقســـام 

لمــادة  تضاُعــٌف  يحــدث 

والعضّيــات،   )DNA(الوراثــة

ــة ال�نقســام،  ــدء بعملّي ــل الب قب
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اأنواع انقسام الخلايا

حيــث يظهــر كلُّ كروموســوم متضاِعف تحت 

ــاً مــن كروماتيديــن  لكترونــي مكّون الِمجهــر ال�إ

)كروماتيــد اأصلــي وكروماتيــد جديــد(. يرتبــط 

ــنترومير. ــٍة تُســّمى الس ــن بنقط كلُّ كروماتيدي

نشاط )3( تمثيل الكروموسوم 

 المواّد وال�أدوات:

لوح كرتون اأو خشبّي رقيق )50سم × 50سم(، وِمقّص، وخيوط صوف ملّونة، وماّدة ل�صقة.

 خطوات العمل:

ــّص خيــوَط الّصــوِف باأطــواٍل مختلفــة، ثــم اربــْط كلَّ خيطْيــن متشــابهْين فــي اللّــون والطّــول   1- قُ
مــن الُمنتَصــف بخيــٍط مــن لــوٍن اآخــر، يمثّــل الســنترومير.

 2- األصْق اأزواَج الخيوط الملّونة على اللّوح الذي اأحضرَته.

آتية:  ٣- اأجب عن ال�أسئلة ال�

    اأ- اقترح مواّد وُطُرقاً اأخرى لتمثيل الكروموسوم.

    ب- لــو وضعــَت خيــَط الّصــوف اأســفَل عدســٍة محّدبــٍة كبيــرة، اأو شــاهدته تحــت الِمجهــر 
التشــريحّي، مــاذا ســتلاحظ؟ ومــا وجــه الشــبه مــع ُبنيــة الكروموســوم؟ 

تتكّوُن اأجسام الكائنات الحّية عديدة الخلايا التي تتكاثر جنسياً من نوعْين رئيسْين من الخلايا، هما:

ــة  ــواة بطريق ــة، وتنقســم الن ــة الراقي ــات الحي ــا جســم الكائن ــا الجســمّية: تشــمل خلاي  الخلاي
ــن  ــدد نفســه م ــى الع ــا عل ــوي كلاهم ــان(، تحت ــان )ابنت ــه خلّيت ــج عن ال�نقســام المتســاوي، وينت

الكروموســومات.  
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 الخلايــا التناســلّية )الجنســّية المنتجــة للغاميتــات(: توجــد 

أنثويـّـة لــدى معظــم الحيوانــات  فــي ال�أعضــاء الجنســّية الذكريـّـة وال�

والنباتــات، وتنقســم النــواة بطريقــة ال�نقســام المنصــف منتجــة 

الغاميتــات.

 اول�ً: مراحل ال�نقسام المتساوي

ــٍة، تُســّمى الطــْوَر البْينــي،  قبــل دخــول الخلّيــة فــي عملّيــة ال�نقســام المتســاوي تمــرُّ بمرحلــٍة تحضيريّ
.)DNA( ــة ــة ويــزداد حجُمهــا، وتتضاعــُف كميــة المــاّدة الوراثّي تنمــو فيــه الخلّي

 ال�نقســام المتســاوي: يحــدُث فــي جميــع خلايــا الكائنــات الحّيــة وحيــدة الخلّيــة لتتكاثــر مثــل 
نســان؛ للنمــو، وتعويــض الخلايــا التالفــة.  البراميســيوم، وعديــدة الخلايــا مثــل ال�إ

نشاط )4( ال�نقسام المتساوي للخلّية الحيوانّية 
ادرْس مراحل ال�نقسام المتساوي للخلّية في الشكل اأدناه، ثّم اأجْب عن ال�أسئلة التي تليه:

46

46

46

انقسام الخلايا
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 1- ماذا يحدث اإذا لم تمّر الخلية في الطور البْيني؟

 2- من خلال الّشكل اأعلاه، حّدد ال�أدوار التي يمرُّ بها ال�نقسام المتساوي؟

 ٣- ما اأهمّية المريكزات، وخيوط المغزل في عملّية ال�نقسام المتساوي؟

 4- لماذا تترتّب الكروموسومات فرادى في منتصف الخلّية في الدور ال�ستوائّي؟

 5- هل الخلّية المنقسمة حيوانّية اأم نباتّية؟ فّسْر اإجابتك.

 6- ما عدد الخلايا الناتجة عن ال�نقسام؟

 7- ما عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة؟

نشاط )5(: المقارنة بين انقسام الخلّية النباتّية والخلّية الحيوانّية:

آتــي، ســاعد الطلبــة فــي تحديــد اأهــّم نقــاط  عــرض معلــم العلــوم والحيــاة علــى طلبتــه الشــكل ال�
ال�ختــلاف بيــن انقســام كلٍّ مــن الخلّيــة الحيوانّيــة والخلّيــة النباتّيــة؟
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نشاط )٦( ال�نقسام المنّصف 

آتية: ادرس الشكل المجاور، واأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- سمِّ الخلايا التي يحدث فيها هذا النوع من ال�نقسام. 

 2- ما المقصود بال�نقسام المنّصف؟ 

 ٣- ما عدد الخلايا الناتجة عنه؟

 4- ما عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة؟

 5- ماذا ُيطلق على الخلايا الناتجة؟

 6- مــاذا تتوقّــُع اأْن يحــدث اإذا وقــع خَلــٌل اأثنــاء انقســام الخلّيــة الجنســّية المنتجــة للغاميتــات 

نســان، ونتــج الحيــوان المنــوي، اأو البويضــة، بحيــث يحتــوي كلٌّ منهمــا علــى عــدد  فــي ال�إ

كروموســومات اأقــّل، اأو اأكبــر مــن العــدد النصفــي للكروموســومات؟

ــدد  ــى نصــف الع ــا عل ــوي كلٌّ منه ــا، تحت ــع خلاي ــة تناســلية اأرب ــج عــن ال�نقســام المنّصــف لخلي ينت

أم وتُســّمى غاميتــات، ويســهم هــذا النــوع مــن ال�نقســام  ال�أصلــّي مــن الكروموســومات فــي الخلّيــة ال�

ــا النــوع الواحــد مــن الكائنــات الحيــة.  فــي ثبــات عــدد الكروموســومات فــي خلاي

متلازمة داون وقصة نجاح فلسطينية

ــٍة  ــى وســاِم معلّم ــة داون، حصلــت عل ــة بمتلازم ــة غــزة، مصاب ــاة فلســطينّية مــن مدين ــة الشــرفا فت هب
ســهامها فــي تعليــم الطلبــة فــي جمعّيــة »الحــّق فــي الحيــاة«، مــع اأنّهــا لــم تكمــل  للمرحلــة ال�أساســية؛ ل�إ
دراســتها، اإلّ� اأنّهــا اســتطاعت اأْن تكــون عضــواً فاعــلاً فــي المجتمــع، وتركــت اأثــراً اإيجابّيــاً فــي تعليــم 

ذوي صعوبــات التعلـّـم. 

اإّن عـــدد الكروموســـومات فـــي اأنويـــة خلايـــا الكائن الحـــّي ثابـــت، واأيُّ تغيُّر في عددهـــا، نقص اأو 
نســـان العادي )46(  زيـــادة، ُيحـــِدُث تغيُّـــراً في صفات الكائـــن الحّي. ففي كل خليـــة من خلايا ال�إ

46
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كروموســـوماً، ولكـــن يولد بعـــض ال�أطفال، 
وعندهـــم زيـــادة كروموســـوم فتحتـــوي كل 
 )47( علـــى  الجســـم  خلايـــا  مـــن  خليـــة 
كروموســـوماً، وُيطلق عليهـــم متلازمة داون. 

تظهــر علــى المصــاب بمتلازمــة داون 
بعــض الصفــات المظهرّيــة ال�آتيــة: 

1- وجــود ثنيــة اإضافّيــة فــي جفــن العين، 
قُصــر القامــة، رؤوســهم منبســطة، جبهتهــم بــارزة، لســانهم كبيــر الحجــم، ذوو اأيــٍد واأقــداٍم 

قصيــرة، يعانــي معظمهــم مــن صعوبــاٍت فــي التعلـّـم.

 2- هل التقيت شخصاً مصاباً بمتلازمة داون؟

 ٣- كيف يمكُنَك مساعدتُهم في ال�ندماج في المجتمع؟

نشاط )7( التعلّم بالحياة: 

 1- تحّدْث عن بعض حال�ت متلازمة داون، التي لها دوٌر اإيجابيٌّ في المجتمع.

 2- ل�حْظ خريطة الكروموسومات لشخٍص مصاٍب بمتلازمة داون. استنتْج سبب ال�ختلاف، ومكانه.

لعلــك ل�حظــَت مــن الشــكل المجــاور اأّن الــزوج 
اإليــه  اأضيــف   )21( الجســمي  الكروموســومي 
ــٍل  ــث،  وســّبب هــذا حــدوَث خل كروموســوم ثال
ــية  ــا الجنس ــي الخلاي ــف ف ــام المنّص ــاء ال�نقس اأثن
ــى  ــوي عل ــت يحت ــج غامي ــاء، فينت آب ــد اأحــد ال� عن
بغاميــت  ــُب  ُيخصَّ وعندمــا  )24( كروموســوماً، 
يحتــوي العــدد الطبيعــي )2٣( كروموســوماً، ينتــج 
فــرٌد تحتــوي خلايــاه علــى )47( كروموســوماً. 
ــٍة عــام 1٨66م، مــن  ــّم اكتشــاُف اأولِّ حال ــد ت وق

ِقَبــِل العالِــم )ل�نغــدون داون(.
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الّدرس
)4(

 التكاثر

نشاط )1(: تكاثُر الكائنات الحّية

اقراأ النص ال�آتي، ثّم اأجْب عن ال�أسئلة التي تليه:

فــي اأحــد اأيــام الربيــع الجميلــة، انطلــق طلبــُة الصــّف الثّامــن مــع معلـّـم العلــوم فــي رحلــٍة، اإلــى محمّيــة 

وادي الُقــّف الواقعــة شــمال مدينــة الخليــل، مــن اأجــل رصــد اأشــكال التكاثـُـر فــي الحيوانــات والنباتات، 

واأثنــاء مرورهــم بالشــارع الرئيــس شــاهدوا طــرَق تكثيــر النباتــات فــي المســتنبتات النباتّيــة، ثــم شــاهدوا 

أرانــب البريـّـة، وطيــور الحَجــل  العديــد مــن اأعشــاش الطيــور علــى اأشــجار الصنْوبــر والبلـّـوط، وجحــور ال�

الصغيــرة تجــري خلــف اأمهــا. تســاءلوا فيمــا بينهــم حــول ال�ختــلاف فــي طــُرِق التكاثــر، واتّفقــوا مــع 

معلِّمهــم علــى اأْن يكتــَب كلٌّ منهــم تقريــراً، ويناقشــه فــي حّصــة اليــوم التالــي.

أرانب، طيور الحجل، نبات العنب(؟  1- ما طريقُة تكاثُِر كلٍّ من:)ال�

 2- تختلف النباتات عن الحيوانات في تنوع طرق تكاثرها. فّسْر ذلك.
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 ناقش مايلي:

ــادرة، مثــل طيــور الحجــل،  ــة الن ــد الحيوانــات البريّ ــة الفلســطينّية المواطنيــن مــن صْي تمنــع وزارة البيئ
والغــزل�ن.  

يوجد نوعان من التكاثر:

 التكاثــر الجنســّي: وينتــج عنــه اأبنــاء تتشــارك فــي بعــض الصفــات مــع اآبائهــا، ولكنّهــا ل� تشــبه 
أبوْيــن. تمامــا اأيـّـاً مــن ال�

آباء.  التكاثر اللاجنسّي: وينتج عنه نسٌخ ِطْبَق ال�أصل عن ال�

التكاثر الجنسي

تتكاثــر معظــم الكائنــات الحّيــة عديــدة الخلايــا )حيوانّيــة اأو نباتّيــة( تكاثــراً جنســّيا، وهــي بحاجــٍة اإلــى 

نســان يلــزُم التقــاُء حيــواٍن منــوّي مــن الــزوج  ذكــٍر واأنثــى مــن )النــوع نفســه( لِتنتــَج نســلاً جديــداً. ففــي ال�إ

مــع بويضــٍة مــن الزوجــة، ليكّونــا بويضــًة مخّصبــة )زايجــوت(، تتطــور فــي رحــم الزوجــة لتكــّون الجنيــن.

ــا  ــدُد خلاي ُر ع ــدَّ ــة الشــباب( تُق ــّو )مرحل ــة النم ــة مرحل ــي نهاي ــول�دة، وف ــد ال ــل بع ــوُّ الطف يســتمّر نم
ــرات  ــه، ومظهــُره، وتحــدث اإضافــًة اإلــى التغّي ــر حجُمــه، وكتلُت جســمه بمليــارات الخلايــا، كمــا يتغّي

ــة. ــة المراهق ــي مرحل ــة ف ــة واســعة، خاّص ــراٌت نفســّية، واجتماعّي الجســمّية تغّي
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نشاط )2( مرحلة المراهقة 

ِصْل كلَّ سؤاٍل في العمود ال�أول بالجواب الذي يناسبه في العمود الثاني فيما ياأتي: 

ال�أجوبة الرقمال�أسئلةالرقم

متى تبداأ مرحلة المراهقة؟ 1

تختلــف التغيــرات التــي تحــدث فــي مرحلــة 
التــي  تلــك  عــن  الفتيــات  لــدى  المراهقــة 
تحــدث لــدى الفتيــان، بســبب ال�ختــلاف 

فــي ُبنيــة كلٍّ منهــم.

2

هـــل تحـــدث التغّيرات الجســـمّية، 
والنفســـّية، وال�جتماعّيـــة فـــي وقٍت 

واحـــد عنـــد الجميع؟

يختلــف موعــد نهايــة مرحلــة المراهقــة مــن 
شــخص اإلــى اآخــر. فقــد تنتهــي فــي ســّن 20. 
وقــد تمتــد لــدى اآخريــن حتــى ســّن 24 اأحيانا.

٣
هل تكون تلك التغّيرات متشابهة 

لدى الفتيان والفتيات؟
ل� نســتطيع ال�نتقــال مــن مرحلــة الطفولــة 
اإلــى مرحلــة الشــباب، دون المــرور بمرحلــة 

ــة. المراهق

4

هــل تنتهــي مرحلــة المراهقــة لــدى 
الجميــع فــي وقــت واحــد؟

ل� توجــد ســنٌّ محــّددة لمرحلــة المراهقــة. 
فقــد تبــداأ قبــل الثانيــة عشــرة بنصــف ســنة. 

وقــد تتاأخــر عنهــا ســنة اأو اكثــر.

5

مرحلــة  عــن  القفــز  نســتطيع  هــل 
المراهقــة مباشــرة اإلى مرحلــة البلوغ؟ 

ل� تحــدث التغّيــرات نفســها لــدى الجميــع  
فــي وقــٍت واحــِد؛ حيــث تتفــاوت ســرعة 
لــدى  ســريعاً  النمــّو  فيكــون  حدوثهــا، 
البعــض، ويكــون بطيئــاً لدى البعــض ال�آخر.

6

الحقائــق عــن  هــل تســاعد معرفــة 
مرحلــة المراهقــة فــي عبــور المرحلــة 

بســهولة اأكبــر؟

قــد ل� يتقّبــل الجميــع المراهقــة بالطريقــة 
نفســها. فهنــاك مــن يكــون ســعيداً بالتغيرات 
ــه يســتعد  ــي جســمه، كون ــي تحــدث ف الت
لكنــه  يســتلطفها،  مــن  وهنــاك  للبلــوغ، 
يشــعر اأحيانــاً بالخجــل، اأو الحــرج، اأو حتــى 

الخــوف منهــا.
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 النمو الجسمّي:

نســان مــدًة طويلــة، ولكــّن الخلايــا تختلــف فــي نموهــا وســرعة انقســامها  تســتمرُّ عملّيــة النمــّو عنــد ال�إ

ــا  ــو اســتمرت الخلاي ــّو، ول ــن اأســرَع مراحــل النم ــّو الجني ــة نم ــدُّ مرحل ــى اأخــرى، وتُع ــٍة اإل ــن مرحل م
ــن  ــه 10ملايي ــن ول�دت ــد ســنٍة م ــل بع ــة الطف بالنمــو وال�نقســام بالســرعة الســابقة نفســها لبلغــت كتل
طــن. ولوحــظ اأّن ســرعة النمــّو تنخفــض بعــد الــول�دة، ولكنهــا تبقــى ســريعًة فــي اأول ســنتين، ثــم تبــداأ 
بال�نخفــاض، ثــم تتســارع ثانيــًة عنــد مرحلــة المراهقــة. وتظهــر بعــض التغّيــرات الجســديّة لــدى الفتيــان 

والفتيــات مثــل زيــادة الطــول. 

نسان في مرحلة المراهقة.  سؤال: اذكْر تغّيراٍت جسمّيًة اأخرى تطراأ على جسم ال�إ

نسان وسرعُتها على عوامَل مختلفٍة، منها:  ناقْش هذه العبارة: تعتمُد فتراُت نمّو ال�إ

 الجنس، والبيئة المحيطة، والتغذية، وغيرها.  

 النضوج الجنسّي:

نــاث، ول� ُيشــترط فــي البدايــة ظهوُر جميــع الخصائص  خــلال هــذه الفتــرة تبــداأ الــدورة الشــهريّة عنــد ال�إ
الجنســّية، مثــل كبــر حجــم الثــدي، واتســاع الحــوض وغيرهــا. اأّمــا فــي الذكــور فتبــداأ بزيــادة حجــم 

الخصيتْيــن، وبــدء نمــّو شــعر العانــة، وحــدوث ظاهــرة ال�حتــلام.

نشاط )3(: الثقافة الجنسّية تحميني من المخاطر الصحّية

آتية، موّضحاً موقفك من كلٍّ منها: ناقْش كلًّا من العبارات ال�

علامات مرحلة المراهقة
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الفتيات  الفتيان 

ــي  ــع ف ــد الجمي ــلام عن ــرة ال�حت ل� تحــدث ظاه
ــت محــّدد. وق

دم الحيض فاسد، يجب اأْن يخرج من الجسم. 

الحيض هو اأحد المؤشرات على بلوغ الفتاة.ال�حتلام ظاهرة طبيعّية تدل على النمو والبلوغ.

عنــد ال�حتــلام يجــب ال�ســتحمام، واســتبدال 
وغســل الملابــس، وشراشــف الســرير.

ال�ستحمام اأثناء الحيض، ومراعاة النظافة 
العاّمة. 

أمــراض الجنســّية، مثــل:  الحــذر مــن انتقــال ال�
يــدز.  ال�إ

الحذر من انتقال ال�أمراض الجنسّية، مثل: 
يدز. ال�إ

 التغيير النفسّي:

نشاط )4( التغيرات النفسّية والجسمّية بسبب الهرمونات

اقراأ النص ال�آتي، ثّم اأجْب عن ال�أسئلة التي تليه:

ــادة  ــاء، وزي ــدد الصّم ــن الغ ــدٍد م ــرات؛ بفضــل نضــِج ع ــُض التغّي ــة بع ــة المراهق ــر خــلال مرحل تظه
اإفرازهــا فــي الجســم، وخصوصــا الغــّدة النخامّيــة، التــي تفــرز هرمــون النمــّو فــي تيــار الــدم، ليتــوزع فــي 
الجســم، ويؤثــر فــي نمــو العظــام والعضــلات، وال�أعضــاء التناســلّية، وبذلــك تظهــر علامــاُت البلــوغ 
عنــد الفتيــان والفتيــات. وُيلاَحــُظ زيــادُة ثقــة الفــرد بنفســه، واهتمامــه بمظهــره الخارجــّي مــن تصفيــف 
شــعره، اإلــى طريقــة لباســه، ونــوع ملابســه. ويتولـّـُد لديــه حــبُّ الظهــور. كمــا يتّصــف المراهــُق بميلــه 
ــرارات  ــاذ الق ــى اتّخ ــزوع اإل ــة، والن ــة، والحريّ ــي الخصوصّي ــُة ف ــه الرغب ــر علي ــتقلالّية، وتظه ــى ال�س اإل
ــل الوالديــن، وال�أهــل فــي قضايــاه، واأمــوره الشــخصّية.  الخاّصــة بــه، بشــكٍل فــردّي؛ فيبــدو رافضــاً لتدخُّ
ــا التمــّرد. فــي حيــن نجــُد اأّن بعــض المراهقيــن  ــه نزعــٌة للرفــض، والتّحــدي، واأحيان وقــد تتكــّون لدي

يميلــون اإلــى ال�نطوائّيــة. وعــدم ال�هتمــام بالمظهــر الخارجــّي.
يجابّية التي قد تظهر عند المراهقين؟ وكيف يتم تعزيزها؟  1- عّدْد بعض السلوكات ال�إ
 2- اذكْر بعض السلوكات السلبّية التي قد تظهر عند المراهقين؟ وكيف يتم تعديلها؟ 

 ٣- ما اأهمّية مرحلة المراهقة لتكوين شخصّية الفرد مستقبلاً؟
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 4- قارْن بين التغّيرات التي تحدث عند الفتيان والفتيات في كلٍّ من:
   العضلات، والشعر، والغدد العرقية، والصوت، والعظام، ونمو الخلايا، وال�أجهزة التناسلّية.

التكاثر اللاجنسي

ُيعــدُّ التكاثــر اللاجنســّي مــن اأبســط طــرِق التكاثــر، وتحــدث فــي العديــد مــن الكائنــات الحيــة مثــل: 
أولّيــات، والفطريّــات، والعديــد مــن الحيوانــات والنباتــات، وهــذا النــوع مــن التكاثــر ل�  البكتيريــا، وال�

يلــزم وجــوُد اأزواج )ذكــر واأنثــى( لحدوثــه.

بعض اأنماط التكاثر اللاجنسّي في الكائنات الحّية: 

طريقة التكاثر اللاجنسّي الصورة اسم الكائن 

ال�نشطار الثنائي البكتيريا 

التبرعم الخميرة 

التجزئة نجم البحر 

تكاثر خضري نبات 

 ناقش ما ياأتي:

يعيــش نجــم البحــر فــي البحــار والمحيطــات، ويعــدُّ مــن اأعــداء المحــار، الــذي ُيســتخَرُج منــه اللؤلــؤ 
أمــر للقضــاء  الطبيعــّي، المســتخَدم فــي الزينــة، وهــو باهــظ الثمــن؛ لــذا لجــاأ المســتثمرون فــي بدايــة ال�

عليــه بتقطيعــه اإلــى قطــٍع عــّدة، اإلّ� اأنّهــم ل�حظــوا زيادتــه باأعــداٍد كبيــرة. فّســْر اإجابتــك. 
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 لماذا ينتشُر العفن في صندوق الفاكهة بسرعٍة كبيرة؟

 التكاثر اللاجنسّي)الخضري( في النباتات:

 ُيعــرُّف التكاثــُر الخضــرّي باأنّــه: اإكثــار اأو زيــادة اأعــداد النباتــات، عــن طريــق اســتخدام 

ال�أجــزاء الخضريـّـة، اأو الجذريـّـة المختلفــة الُممكنــة للنبــات الواحــد، بعيــداً عــن جنيــن البــذرة الجنســّي 
خصــاب. ويمكــن اإجــراء التكاثــر الخضــرّي باســتخدام ال�أجــزاء النباتّيــة  الناتــج عــن عملّيــة التلقيــح وال�إ

المختلفــة. اإليــك بعــض طــرق التكاثــر الخضــرّي فــي النبــات:

 التكاثــر بوســاطة الســيقان)الرايزومات(: وهــي ســيقان 
ــاً، وتكــّون براعــَم تخــرج منهــا الجــذوُر، لتكــّون نباتــاً  تنمــو اأفقّي

جديــداً مثــل النعنــاع. 

 التكاثر بوساطة الدرنات: 

 لبعــض النباتــات ســيقاٌن منتفخــٌة، تُســّمى درنــات، مثــل نبــات 
البطاطــا العاديّــة، حيــث تنمــو الدرنــات لتكــّوَن عــدة نباتــات، كمــا 

ــي الشــكل المجــاور. ف

 التكاثر بوساطة الفسائل: 

نًة فرعاً  تعـــد الفســـائل براعم تنمـــو قريباً من قاعـــدة النبتـــة، مكوِّ
وجـــذوراً، يمكُننـــا فصلُها وزراعُتهـــا لتكّوَن نبتـــًة جديدة، مثل: 

والموز. النخيل 

 التكاثر بالُعَقل:

ــى  ــا عل ــوي كل منه ــات يحت ــيقان النب ــن س ــزاٍء م ــُع اأج ــو َقْط ه
ــل  ــي اأماكــَن اأخــرى، مث ــا ف ــل، وزراعُته أق ــى ال� ــة براعــم عل ثلاث

ســيقان العنــب، التيــن، والــورد الجــوري.

اأفّكر
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 التكاثر بوساطة ال�أبصال:

ســـاق  عـــن  عبـــارة  هـــي 
برعمـــاً  تحمـــل  قرصّيـــه، 
طرفياً كبيراً تحيط به قواعد 
البصل،الثوم،  مثل  ال�أوراق 
 ) ن لقيصـــلا ا ( ن لغيصلا ا

باأنواعه. 

 سؤال: اذكْر اأمثلًة لنباتاٍت اأخرى من بيئتك تتكاثر بال�أبصال؟

 التكاثر بالترقيد:

 هــو دفــُن غصــٍن مــن نبــاٍت دون فصِلــه عــن النبــات ال�أم، اإلــى 
ــه،  ــة ال�أم ونقل ــن جه ــه م ــم فصل ــة، ث اأْن يكــّون جــذوراً عرضي

كمــا يحــدث فــي نبــات العنــب، والتيــن، والرّمــان. 

 التكاثر بالتطعيم:

تثبيــت غصــٍن نباتــيٍّ علــى جــذع شــجرٍة مــن نــوٍع قريــب، 
ــة  ــى نبت ــم وهــو تركيــب غصــن الخــوخ عل ــر بالقل ــل: التكاث مث

ــي الشــكل المجــاور.  ــا ف ــّر، كم ــوز الم اللّ

 سؤال: اذكْر طرقاً اأخرى للتكاثر بالتطعيم.
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نشاط )5( تحضير الُعَقل في المختبر 

 المواّد وال�أدوات:

مرطبــان فيــه قليــٌل مــن المــاء، اأغصــان مقطوعــة مــن نباتــات مختلفــة مثــل )ُصباريّــات، ورد الخبيــزة،  
ورود مــدادة(.

 خطوات العمل:

ــٌة  ــا ثلاث ــي كلٍّ منه ــْع ال�أغصــان بطــوٍل مناســٍب، ف  1- اقط
ــان مــاء. ــم ضْعهــا فــي مرطب ــى اأربعــِة براعــم، ث اإل

 

ــرور  ــد م َن الجــذور بع ــوُّ ــل ول�حــظ تك ــّو العق ــْب نم  2- راق
ــام. عــدة اأي

 ٣- بعــد ظهــور الجــذور، يمكنــك نقــُل الُعقــل اإلــى اأصيــٍص 
ــن بهــا غرفــة الصــف، اأو المختبــر.   فيــه تربــة، تزيّ
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    مشروع: تطبيق طرِق التكاثر الخضرّي

بالتعــاون مــع معلّمــك، قــم بتكثيــر النباتــات فــي حديقــة مدرســتك، 
باســتخدام طــرِق التكاثــر الخضــرّي، التــي مــّرت معــك ســابقاً، ويمكنــك 

ال�ســتعانُة بمهنــدٍس زراعــيٍّ فــي منطقتــك.
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اأسئلة الوحدة

آتية: جابة الصحيحة لكلِّ عبارٍة من العبارات ال�  السؤال ال�أول: حّدْد رمز ال�إ

آتية ل� يمكن مشاهدتُها في قطرة ماٍء راكدة باستخدام المجهر المركب؟     1- اأّي الكائنات الحية ال�

أميبا.             د- القمل.         اأ- السبيروجيرا.      ب- البراميسيوم.              جـ- ال�

    2- ما اأهمّية استخدام بودرة ميثيل سيليلوز عند مشاهدة الكائنات الحّية الدقيقة؟

       اأ- تخفيف سرعة الكائنات.    ب- صباغتها.      جـ- تغذيتها.       د- توضيح صورتها. 

آتية ُيعدُّ من خصائص خلايا البشرة في البصل؟     ٣- اأيٌّ من ال�

أنوية.    د- ل� تنقسم.         اأ- متراّصة.                    ب- كرويّة.         جـ- عديمة ال�

    4- ما مقدار تكبير الِمجهر المركب في الصورة المجاورة؟

       اأ- 60 مرة.             ب-. 120 مرة . 

       جـ- 150 مرة.          د- ٩00 مرة .

آتية يمكن مشاهدتُها باستخدام المجهر التشريحي؟     5- اأّي العّينات ال�

       اأ- الكائنات الحّية الدقيقة.     ب- عضيات الخلية.  

      جـ- الفيروسات.                د- الِمفصلّيات. 

    6- ما العضّية التي لها دوٌر مهمٌّ في الخلايا الحيوانّية، ول� توجد في الخلايا النباتّية؟

       اأ- الميتوكندريا.        ب- المريكزات.          جـ- الفجوات .    د- الرايبوسومات.

آتية ل� ُيعدُّ من بنود نظريّة الخلّية؟     7- اأّي ال�

        اأ- الخلايا اأصلها خلايا سابقة.

       ب- جميع العملّيات الحيويّة تحدث داخل الخلّية.

       جـ- يوجد نوعان من الخلايا حقيقّية النواة، وبدائّية النواة.

       د- جميع الكائنات الحّية مكّونة من خلّية اأو اأكثر. 
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آتية تُسهُم في هضم وتحليل الخلّية في حال موتها؟    ٨- اأّي العضّيات ال�

       اأ- الميتوكندريا.        ب- اأجسام حالة.         جـ- الفجوات.         د- النواة. 

نسان بمظهره الخارجي؟ آتية يزداد اهتمام ال�إ   ٩- في اأي المراحل العمرية ال�

       اأ- الطفولة.            ب- الشباب.             جـ- المراهقة.          د- الشيخوخة. 

آتية تتكاثر بطريقة الفسائل؟   10- اأّي النباتات ال�

       اأ- الثوم.               ب-النخيل.               جـ- البطاطا.          د- العنب. 

ــى  ــلاؤم معتمــداً عل ــذا الت ــْح ه ــا. وّض ــع وظائفه ــٍة م ــب كلِّ خلّي ــلاءم تركي ــي: يت  الســؤال الثان
ــة؟ ــة العصبّي ــب الخلّي تركي

آتية:  السؤال الثالث:حّدْد نوع ال�نقسام )متساو اأو منصف( الذي يحدث في كلٍّ من الحال�ت ال�

     تكاثر البكتيريا، التئام الجروح، اإنتاج حبوب اللقاح في ال�أزهار، نمّو ال�أجنّة في ال�أرحام،

     اإنتاج البوْيضات في مبيض المراأة. 

 الســؤال الرابــع: اّدعــت ســلمى اأّن عــدد الكروموســومات فــي خلايــا جلدهــا مســاٍو لعــدد 
ــر متســاٍو؛  ــدد غي ــاأّن الع ــم ب ــا رني ــرّدت عليه ــم، ف ــا رني ــد زميلته ــا جل ــي خلاي الكروموســومات ف

أنّهــّن مــن اأبوْيــن مختلفين.اأيّهمــا علــى حــّق؟ ولمــاذا؟ ل�

آتية:  السؤال الخامس: من خلال دراستك لموضوع ال�نقسام، اأجْب عن ال�أسئلة ال�

أم التي تنقسم انقساماً منّصفاً، والخلايا الناتجة من هذا ال�نقسام؟    1- ما الفرق بين الخلّية ال�

   2- الكروموســومات فــي الخلايــا الجســمّية للكائنــات الحّيــة توجــد علــى شــكل اأزواٍج متماثلــة. مــا 
مصــدر كّل كروموســوم فــي كّل زوٍج كروموســومي؟

نسان 46 كروموسوماً:   ٣- يوجد في الخلايا الجسديّة للاإ

      اأ- كم زوجا من الكروموسومات المتماثلة يوجد في خلايا العظام؟

      ب- كم كروموسوماً يوجد في خلّية الحيوان المنوي للرجل.
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تعطي الخلية 
النباتية القوة 
وال�متلاء  

تزود الخلية 
بالطاقة اللازمة 
للقيام بالعمليات 

الحيوية

تخزين الماء 
وال�أملاح 
والفضلات

تقوم بتغليف 
البروتين وتعديله 

لنقله خارج 
الخلية

آتية:    4- حّدد دْور ال�نقسام المتساوي الذي تحدث فيه التغّيرات ال�

      اأ- ترتبط خيوط المغزل بمنطقة السنترومير للكروموسومات.      ب- تختفي النويّة.

      جـ- تنفصل الكروموسومات الشقيقة.     د- يبداأ الغشاء النووي بالتكّون، والنويّة بالظهور.

  5- خلّيٌة جسمّيٌة في حيواٍن تحتوي ستة كروموسومات، دخلت في عملّية انقساٍم متساٍو. ارسم:

       اأ- شكلاً يوّضح الدْور ال�ستوائي.         ب- شكلاً يوّضح الدْور ال�نفصالي.

 الســؤال الســادس: قارْن بين ال�نقســام المتســاوي وال�نقســام المنصف من حيث:مكان الحدوث، 
وعــدد الخلايــا الناتجــة، وعــدد الكروموســومات في الخلايا الناتجــة، واأهمّية كلٍّ منهما.

 

  السؤال السابع: اأكمل المخطّط ال�آتي: 

   الخلية

مجموعة عضيات

   مثــــــــل

      وظيفتها        وظيفتها        وظيفتها            وظيفتها

تحتوي   على
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آتية، المشار اإليها بال�أسهم الُمرقّمة:  السؤال الثامن: اكتْب اأسماء اأجزاء الخلّية الحيوانّية ال�

 

آتية:   السؤال التاسع:حّدْد طرِق التكاثُر اللاجنسّي، عند الكائنات الحّية ال�

     البطاطا، بكتيريا، نبات قرن الغزال )صابون الراعي(، التين، الخميرة، طحلب سبيروجيرا.

 السؤال العاشر: وّضْح سبب التغيرات النفسّية في مرحلة المراهقة؟

 السؤال الحادي عشر: علّل: 

اأ- تزداد الحاجة اإلى النظافة الشخصّية في مرحلة المراهقة.

ب- يتفاوت وقت ظهور علامات النضج الجنسّي عند كلا الجنسين.

خوة في المضاجع في سن العاشرة.  جـ- اأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالتفريق بين ال�إ

 السؤال الثاني عشر: اأعبر بلغتي الخاصة عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� 

يزيد عن ثلاثة اأسطر.

1

2

٣
4

5
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      الطاقة الميكانيكية

 تاأّمل وناقْش:

في الَدبكة الشعبّية الِفَلسطينّية، لِتضرَب رِجلك بال�أرض يجُب اأْن ترفَعها اإلى ال�أعلى اأّول�ً.

الوحدة

2
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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن  ُيتوقّــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ
ــة،  ــة الميكانيكّي ل�ت للطاق ــوُّ ــن التح ــلة م ــٍة بسلس ــة ذاِت علاق ــَف حياتي ــُل مواق ــيُر، وتحلي ــى تفس عل

ــي: آت ــق ال� ــة المختلفــة. وذلــك مــن خــلال تحقي ــن الطاق ــُرق تخزي وُط

ــة  ــّي الحركــة والوضــع فــي مجــال الجاذبّي ــي تعتمــد عليهــا كلٌّ مــن طاقت  اســتنتاج العوامــل الت
ــاً.  ــة عملي ال�أرضّي

 حل مسائل حسابّية على طاقة الحركة، وطاقة الوضع والطاقة الميكانيكية.

 حساب مقدار طاقة الوضع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية الُمختزنة في جسم ما. 

 توضيح مفهوم طاقة الوضع المرونّية من خلال التجربة.
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نشاط)1( ال�تّحاد قوّة  

توقّفــْت ســّيارُة والــدِة خالــٍد، وهمــا فــي طريقهمــا اإلــى 
المدرســة؛ بســبب نفــاد الَوقــود. نــزل خالــٌد مــن الســّيارة، 
ودفعهــا مــن الخلــف، وتعــب مــن َدْفــع الســّيارة دون اأْن 
يتمكّــَن مــن تحريكهــا. راآه مجموعــٌة مــن زملائِــه كانــوا 
ــع الســّيارة  ــي دْف ــى المدرســة، فســاعدوه ف ــي طريقهــم اإل ف
حتــى تحّركــت. بعــد قراءتــك النّــصَّ الســابق، اأجــْب عــن 

ــة: آتي ــئلة ال� ال�أس

 1- هــل ســتتحّرُك الّســيارة لــو صــرخ خالــد، واأمرهــا اأْن 
ــْر اإجابتــك. تتحــّرك؟ فسِّ

ــٌد  ــا دفعهــا خال ــم تتحــّرك الســّيارة اإلّ� عندم  2- لمــاذا ل
ــاً؟ وزمــلاؤه مع

 ٣- مــا الكمّيــُة الفيزيائّيــُة التــي ُيشــير اإليهــا الّرقــم فــي 
اإشــارة المــرور فــي الصــورة، ومــا َوحــدُة قياســها؟ 

ِك  ــي عمــِل محــرِّ ــة ف ــن اأشــكال الطاق  4- ســّم بعضــاً م
ــّيارة.  الس

اإذا اأثّــرْت قــّوٌة، اأو مجموعــٌة مــن الِقــوى الخارجّيــة فــي 
ــراً فــي حَركتــه، فقــد يتحــّرُك  نّهــا تُســبُِّب تغيُّ جســٍم مــا، فاإ
ــة.  ــوى الخارجّي ــذه الُق ــِر ه ــاكُن، نتيجــًة لتاأثي الجســُم الّس
نّــه يمتلــك شــكلاً  وعندمــا يتحــرَُّك الجســُم بســرعٍة مــا، فاإ

ــَة للجســم.  ــَة الحركّي ى الطّاق ــه، تُســمَّ ــِة؛ نتيجــًة لحَركِت ــن اأشــكاِل الطّاق م

 سؤال:سّم اأشكال�ً اأخرى  للطّاقة.

الّدرس
طاقة)1(

 الحركة
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نشاط )2( اأَثُر ُكتلِة الجسِم الُمتحرِِّك على مقدار طاقِته الحركّية

 المواد وال�أدوات:

كُرٌة كُتلُتها صغيرٌة، وكرٌة كتلُتها كبيرٌة )لهما الحجم نفسه(، وِمسطرٌة، ووعاٌء فيه رمل.

 خطوات العمل:

 1- اأسقط الكرَة صغيرة الكتلة في ِوعاء الّرمل.

 2- قم بقياس مقدار انْغراِس الكرِة الّصغيرِة في الّرمل باْستخدام الِمسطرة.

 ٣- اأسقط الكرَة كبيرة الكتلة في ِوعاء الرمل، من ال�رتفاع نفِسه الذي اأسقْطَت منه الكرَة الصغيرة. 

 4- قم بقياس مقدار انْغراِس الكرة الكبيرة في الّرمل باْستخدام الِمسطرة.

 5- قارْن بين مقدار انغراس الكرة الصغيرة في الرمل ومقدار انغراس الكرة الكبيرة. ماذا تلاحظ؟

لكتلــِة الجســِم دوٌر مهــمُّ فــي مقــدار الطّاقــة التــي يمتلكهــا، فكلّمــا زادت كتلــُة الجســم المتحــّرك تــزداُد 

طاقــُة الحركــِة التــي يمتلُكها.

نشاط )3( اأَثُر سرعة الجسم المتحرّك على مقدار طاقته الحركّية

 المواد وال�أدوات:

كرة، وِمسطرة، وِوعاء فيه رمل.

 خطوات العمل:

 1- اأسقط الكرَة في وعاِء الّرمل سقوطاً حّراً.

 2- قم بقياس ُعْمِق انْغراِس الكرِة في الّرمل باْستخدام الِمسطرة.

 ٣- اأخرج الكرَة من الّرمل، واضرْبها في الّرمل اإلى ال�أسفل بقّوٍة بعد تسوية سطح الرمل. 

 4- قم بقياس عمِق انْغراِس الكرِة في الّرمل في هذه الحالة باستخدام الِمسطرة.
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 5- قارْن بين الُعمِق الذي انغرسْت فيه الكرة في الحالتْين. ماذا تلاحظ؟

تعتمــُد طاقــُة الحركــِة للجســم المتحــّرك علــى ِمقــدار ســرعته، فكلّمــا زادت ســرعُة الجســم تــزداُد طاقُتــه 
الحركّيــة، وُيمكــُن حســاُب طاقــِة الحركــِة للجســم المتحــّرك مــن العلاقة: 

1   × الكتلة × )السرعة(2
    طاقة الحركة =   2

1   × ك × ع2
2   =

ح 
ط      

ّن َوحــدَة الطاقــة هي)جــول(، حيــث الكتلــة بَوحــدة )كغــم(،  َوفــق نظــام الَوحــدات العالمــّي، فــاإ
بَوحــدة )م/ث(. والّســرعة 

 مثال: 

تتحــّرك كــرٌة كتلُتهــا 1 كغــم علــى ســطٍح اأفقــيٍّ اأملــس، بســرعٍة ثابتــٍة مقدارهــا ٩ م/ث، فمــا مقــداُر 
طاقتهــا الحركّيــة؟

× 1 × )٩(2               = 40,5 جول 1
× ك ×ع2            = 2 1

2 =
ح 
 الحل: ط

 سؤال:

ــاإذا  ــٍة مقداُرهــا 2 م/ث، ف ــة حــول الملعــب بســرعٍة ثابت ــة الرياضّي ــاُن خــلال حّصــة التربي ركــَض عدن
ــم، احســْب: ــه 45 كغ علمــَت اأنَّ كتلَت

 1- طاقته الحركّية اأثناء الركض.

 2- طاقته الحركّية، اإذا اأصبحت سرعُته 4م/ث. كم ضعفاً زادت طاقُته الحركّية؟

 مقدار طاقة الجسم الحركّية يكون دائماً موجباً. 

نشاط )4( الّشمس تجعُلني اأتحرّك

ــِة.  ل�ِت اأشــكاِل الطّاق ــه تحــوُّ حــاً في ــوان »الشــمس تجعلنــي اأتحــّرك«، موضِّ ــرًة بعن ــًة قصي ــْب مقال اْكت
ــاء الضْوئــي فــي النبــات، اأكســجين، غــذاء، حركــة. ــُة البن مســتعيناً بمــا ياأتــي: عملّي

اأفّكر
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نشاط )1( اأفّكر مع العالِم اإسحاق نيوتن

جلــس اإســحاُق نيوتــن تحــت شــجرة تفــاٍح 

ذات يــوم، واأثنــاء جلوســه، ســقطْت تّفاحــٌة 

اإلــى ال�أســفل باتّجــاه ال�أرض. تاأّمــل الشــكل 
آتيــة: المجــاور، واأجــْب عــن ال�أســئلة ال�

 1- لمــاذا لــم تصعــد التّفاحــُة اإلــى اأعلــى، 
بــل ســقطت راأســّياً نحــو ال�أرض؟ 

ــداِر ســرعة التّفاحــة لحظــَة  ــن مق ــارْن بي  2- ق
ســقوطها عــن غصــَن الّشــجرة، ومقــداِر 
بــال�أرض.  اصطداِمهــا  لحظــَة  ســرعِتها 

اأيّهمــا اأكبــر؟

 ٣- ما مقداُر تساُرِع التّفاحة اأثناء سقوِطها؟ وما اتّجاُهه؟

 4- اأيُّهمــا اأبعــُد عــن غصــِن الّشــجرة: النقطــة )اأ(، اأم النقطــة )ب( مــن مســار التّفاحــة؟ واأيــن تقــُع 
النقطتــان بالنســبة اإلــى غصــن الشــجرة؟ )فــوق اأم تحــت؟(

 5- اأيّهمــا اأبعــُد عــن ال�أرض: النقطــة )اأ(، اأم النقطــة )ب( فــي مســار التّفاحــة؟ واأيــن تقــع النقطتــان 
بالنســبة اإلــى ال�أرض؟ 

 6- اأيــن تكــوُن ســرعُة التّفاحــِة اأكبــَر: عندمــا تكــون فــي النقطــة )اأ(، اأم فــي النقطــة )ب( مــن 
مســارها؟ فّســْر اإجابتــك.

ــداأت  ــا ب ــة، وعندم ــن اأشــكال الطاق ــت شــكلاً م ــى غصــن الشــجرة اختزن ــت التّفاحــُة عل ــا كان عندم
ــاً  ــٍة تدريجّي ل اإلــى طاقــٍة حركّي التّفاحــُة بالســقوط عــن الغصــن، بــداأ هــذا الشــكل مــن الطاقــة بالتحــوُّ

ــت ال�أرض.  ــى وصل حت
الطّاقــُة المخزونــُة فــي الجســم بســبب موقِعــه »وْضِعــه« علــى ارتفــاٍع معّيــٍن مــن ســطح ال�أرض، اأو اأّي 

نقطــٍة مرجعّيــٍة اأخــرى، تُســّمى طاقــَة الوْضــِع فــي مجــال الجاذبّيــة ال�أرضّيــة.

الّدرس
طاقة)2(

الوْضع

)اأ(

)ب(
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نشاط )2( اأَثُر كتلِة الجسِم على مقدارِ طاقة الوْضع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية

 المواد وال�أدوات:

الحقيبة المدرسّية، وقلم الّرصاص.

 خطوات العمل: 

 1- َضع الحقيبَة اإلى جانب قلم الّرصاص على ال�أرض.

 2- ارفــْع قلــم الّرصــاص عــن ال�أرض اإلــى مســتوى راأســك، وانتظــْر قليــلاً، ثــم اأرجْعــه اإلــى مكانــه 

ــى ال�أرض. عل

 ٣- اأْمســك الحقيبــَة المدرســّيَة بيدْيــك، وارفْعهــا عــن ال�أرض اإلــى مســتوى راأســك، وانتظــْر قليــلاً، 
ثــم اأرجْعهــا اإلــى مكانهــا علــى ال�أرض.

 4- في اأّي الحالتْين احتجَت اإلى بذل مجهوٍد اأكبر؟ لماذا؟

كلّما تزداُد كتلُة الجسم تزداُد طاقُة الوْضِع التي يمتلُكها بالنسبة اإلى ارتفاعه عن سطح ال�أرض. 

نشاط )3( العلاقة بين ارتفاع الجسم ومقدار طاقة الوضع

 المواد وال�أدوات: الحقيبة المدرسّية.

 خطوات العمل: 

 1- اأمِسك الحقيبة المدرسّية بيدْيك، وارفعها عن ال�أرض اإلى مستوى صدرك، وانتظْر قليلاً.

 2- اأْرجع الحقيبة اإلى مكانها.

 ٣- اْرفع الحقيبة اإلى مستوى راأسك، وانتظْر قليلاً.

 4- اأرِجع الحقيبة اإلى مكانها.
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 5- اْرفع الحقيبة اإلى ال�أعلى فوق مستوى راأسك على امتداد ذراعْيك، وانتظْر قليلاً.

 6- في اأيّة الحال�ت الثلاث احتجت اإلى بذل مجهوٍد اأكبر؟ لماذا؟ 

أثقــال » الربّاعــون « الُقْرفصــاَء عنــد   يجلــس رافعــو ال�
أوزان الثقيلــة، كمــا فــي الشــكل المجــاور.  رفعهــم ال�

تُحَســُب طاقــُة الوْضــع فــي مجــال الجاذبّيــة ال�أرضّيــة ل�أّي جســم بالنســبة اإلــى نقطــٍة مرجعّيــة. ويكــون 
مقــداُر طاقــة الوضــع صفــراً اإْن تواجــد الجســُم عنــد هــذه النقطــة. واإذا تواجــد الجســُم فــوق النقطــة 
المرجعّيــة يكــون مقــداُر طاقــة الوضــع موجبــاً، ويكــون ســالباً اإذا تواجــد الجســُم اأســفَل النقطــة 
ــة الوضــع تســاوي صفــراً  ــة. ونســتخدُم مســتوى ســطح ال�أرض كمرجــٍع، حيــث تكــون طاق المرجعّي
عنــد مســتوى ال�أرض. وكلّمــا ارتفــع الجســُم عــن مســتوى ال�أرض زادت طاقــُة الوضــع التــي يختزنُهــا.

 طاقة الوضع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية = مقدار وزن الجسم×ال�رتفاع العمودّي عن مستوى ال�أرض

= الكتلة × تسارع الجاذبّية ال�أرضّية × ال�رتفاع العمودّي عن مستوى ال�أرض 
= ك × جـ × ف     ، مع العلم اأن تساُرع الجاذبّية ال�أرضّية )جـ( تقريباً = 10 م/ث2

و 
       ط

ــم(،  ــة بَوحــدة )كغ ــث الكتل ــة هــي )جــول(، حي ّن َوحــدَة الطاق ــاإ ــّي، ف ــق نظــام الَوحــدات العالم َوْف
وتســاُرع الجاذبّيــة ال�أرضّيــة بَوحــدة )م/ث2(، وال�رتفــاع عــن نقطــة المرجــع بَوحــدة )م(.

 مثال:

 ســهى طالبــٌة فــي الصــفِّ الثّامــن، كتلُتهــا40 كغــم، موجــودة فــي الطابــق الثّانــي مــن المدرســة، فــاإذا 
ــي  ــِة الوضــع الت ــداُر طاق ــا مق ــدار ٣ م، فم ــن مســتوى ال�أرض بمق ــع ع ــَق يرتف ــذا الطاب ــَت اأّن ه علم

ــٍة علــى ال�أرض؟  تمتلُكهــا ســهى، بالنســبة اإلــى نقطــٍة مرجعّي

= ك × جـ × ف         = 40 × 10 × ٣         = 1200 جول
و  
 الحل: ط

اأفّكر
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 سؤال:

خــّزاُن مــاٍء بلاســتيكّي، موجــود علــى ســطح بنايــٍة ترتفــع 7 م عــن ال�أرض، فــاإذا علمــَت اأنَّ كتلــَة الخــّزان، 

وهــو ممتلــٌئ بالمــاء 1000 كغــم، احســْب طاقــة الوضــع التــي يمتلكهــا الخــّزان وهــو ممتلــئ بالمــاء. 

بالنســبة اإلــى نقطــٍة مرجعّيــٍة عنــد مســتوى ال�أرض.

نشاط )4( طاقُة الوْضع المرونّية: 

اســُتخِدم القــوُس والنّشــاب قديمــاً وســيلًة للدفــاع عــن النفــس، 

آتيــة: اأجــب عــن ال�أســئلة ال�

1-  وّضْح مبداأ عمله في اإطلاق الّسهم نحو الهدف.

ــد اســتخدام  ــا عن ــلامة الواجــب مراعاتُه ــا احتياطــات الّس 2-  م

ــاب(؟ ــوُس والنّش )الق

تمتــاز بعــُض المــواّد بالمرونــة )مثــل المطّــاط، اأو النابــض(، 

حيــث يتغّيــُر شــكلها اإذا اأثـّـرت فيهــا قــوة، ثــم تعــود اإلــى شــكلها 

ــة   ــزن ال�أجســاُم الَمِرن ــرة. وتخت ــوة المؤثّ ــد زوال الق ــّي بع ال�أصل

ــى  ــّوٍة خارجّيــٍة، تــؤّدي اإل ــا بق ــد تاأثُِّره طاقــَة وضــٍع مرونّيــة عن

انْبســاطها، اأو انضغاطهــا.
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نشاط )1( طاقة حركٍة، اأم وْضٍع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية، اأم كلاهما؟

عــن  واأجــْب  المجــاور،  الشــكل  تاأَمــل 
آتيــة: ال� ال�أســئلة 

 1- مــا العوامــل التــي تعتمــُد عليهــا طاقــُة 
ال�أرضّيــة  الجاذبّيــة  مجــال  فــي  الوضــع، 

للجســم؟

 2- مــا العوامــُل التــي تعتمــد عليهــا طاقــُة 
الحركة للجســم؟

 ٣- في الصورة )اأ(، ما نوُع الطّاقِة التي تمتلُكها الكرة؟ وما مقدار طاقتها الحركّية في تلك اللحظة؟

 4- اأثنــاء نــزوِل الكــرة فــي الصــورة )ب(، مــاذا يحــدُث ل�رتفاعهــا عــن ســطح ال�أرض؟ مــاذا يحــدُث 
لطاقتهــا الحركيــة؟ مــاذا يحــدُث لطاقــة الوضــع؟ 

للطّاقــِة اأشــكاٌل كثيــرة، كمــا اأنّهــا تتحــّول مــن شــكل اإلــى اآخــر، فمثــلاً تتحــّول طاقــُة الحركــة اإلــى طاقــِة 
وضــع، اأو العكس. 

 الطاقة ل� َتفنى ول� تُستحَدث، ولكنّها تتحّوُل من شكٍل اإلى اآخر.

ــة نقطــٍة مــن  تُعــرَُّف الطاقــة الميكانيكّيــة للجســم باأنّهــا: مجمــوع طاقتــّي الحركــة والوضــع لــه فــي اأيّ
مســاره.

الطاقة الميكانيكّية = طاقة الحركة + طاقة الوضع 

و
 + ط

ح
= ط

م 
               ط

الّدرس
)3(

اأفّكر

طاقة وضع
تتحول طاقة  

الوضع اإلى 
طاقة حركة

قانون حفظ

الطاقة
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 مثال:

قُــِذَف جســٌم فــي مجــال الجاذبّيــة ال�أرضّيــة، وكان مقــدار طاقتــه الميكانيكّيــة 12 جــول. فــي نقطــٍة مــا 
مــن مســاره، اأصبــح مقــداُر طاقِتــه الحركّيــة 5 جــول. مــا مقــداُر طاقــة الوضــع لــه فــي مجــال الجاذبّيــة 

ال�أرضّيــة ، عنــد تلــك النقطــة؟

و
 + ط

ح
= ط

م 
 الحل:     ط

و
                12 = 5 + ط

 = 12 – 5 = 7 جول
و
                ط

نشاط )2( قانون حفظ الطاقة الميكانيكّية 

 المواد وال�أدوات: كرة صغيرة.

 خطوات العمل:

ــا  ــدك، والتقْطه ــن مســتوى ي ــى م ــى ال�أعل ــذف الكــرة راأســّياً اإل  1- اْق
ــى يــدك. ــد عودتهــا اإل عن

 2- ِصــْف مســار الكــرة المقذوفــة راأســّياً اإلــى ال�أعلــى، مــن بدايــة 
رحلتهــا مــن مســتوى يــدك حتــى عودتهــا.

اأثنــاء صعــود الكــرة، مــاذا يحــدث   ٣- فــي المســار )اأ ب جـــ(، 
ولمــاذا؟ لهــا؟  الوضــع  لطاقــة  مــاذا يحــدث  لســرعتها؟ 

 4- فــي المســار )جـــ د هـــ(، اأثنــاء نــزول الكرة، ماذا يحدث لســرعتها؟ 
مــاذا يحــدث لطاقــة الوضــع لهــا؟ ولماذا؟

ــي  ــح ف ــى، الموّض ــى ال�أعل ــة راأســّياً اإل ــْع مســار الكــرة المقذوف  5- تتّب
الشــكل، واذكــْر العلاقــة بيــن طاقتــّي الحركــة والوضــع للكــرة، فــي 

كّل نقطــٍة مــن مســارها. 

ب

ب

اأ

جـ

د

د

هـ

ع
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اأثنــاَء ارتفــاِع الكــرة المقذوفــة راأســّياً اإلــى ال�أعلــى، تحّولــت طاقُتهــا الحركّيــة اإلــى طاقــة وْضــع، ويكــون 
مقــدار النقصــان فــي طاقــة الحركــة مســاوياً لمقــدار الزيــادة فــي طاقــة الوضــع، حتــى تصــَل الكــرة اإلــى 
اأقصــى ارتفــاٍع لهــا؛ بحيــث تصبــح طاقُتهــا الحركّيــة صفــراً عنــد هــذه النقطــة. واأثنــاء ســقوط الكــرة، 
ــة الوضــع مســاوياً  ــي طاق ــدار النقصــان ف ــة، ويكــون مق ــِة حرك ــى طاق ــا اإل ــُة الوضــع له ــت طاق تحّول

لمقــدار الزيــادة فــي طاقــة الحركــة.

مجمــوع طاقتــّي الحركــة والوضــع )الطاقــة الميكانيكيــة( للجســم فــي اأيـّـة نقطــٍة مــن مســاره هــو مقــدار 
ثابت.

قانون حفظ الطاقة الميكانيكّية = مقدار ثابت ل� يتغّير في اأيّة نقطٍة من مسار الجسم 

 مثال: 

 بــداأت ســّيارٌة كهربائّيــٌة كتلُتهــا 1 كغــم بالحركة 
على مســاٍر اأملَس ملتٍو، بســرعٍة مقداُرها ٨ م/ث، 
ــى  ــي الشــكل المجــاور، وعل كمــا هــو موّضــح ف
ارتفــاع )ف = 4 م(. مــع العلــم بــاأّن مقــداَر طاقــِة 

الوضــِع فــي مجــال الجاذبّيــة ال�أرضّيــة للســّيارة 

عنــد النقطــة )جـــ( يســاوي صفــراً. احســْب:

 اأ- طاقتها الميكانيكّية عندما تكون في النقطة )اأ( من مسارها.

 ب- طاقتها الحركّية عندما تكون في النقطة )جـ( من مسارها.

 الحّل: 

 اأ- النقطة )اأ( من مسار السيارة على ارتفاع نقطة البداية نفِسه، وعليه فاإّن:

و 
 = طح + ط

م
  ط

1 × ك × ع2 + ك × جـ × ف
2  =      

4 × 10 ×1 + 2)٨( ×1× 1
2 =      

40+ ٣2 =      
      = 72 جــول فــي النقطــة )اأ(، واأيّــة نقطــٍة اأخــرى مــن مســار الســيارة؛ بســبب قانــون حفــظ   

الطاقــة الميكانيكّيــة.
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 ب- بمــا اأّن طاقــة الوضــع فــي مجــال الجاذبّيــة ال�أرضّيــة للســّيارة تســاوي صفــراً عنــد النقطــة )جـــ(، 
ومــن قانــون حفــظ الطاقــة الميكانيكّيــة، فــاإّن:

و 
 + ط

ح
 = ط

م
ط

 + صفر
ح
72 = ط

 = 72 جول في النقطة )جـ(.
طح

 سؤال:

احســْب طاقــة الوضــع فــي مجــال الجاذبّيــة ال�أرضّيــة للســّيارة، مــن المثــال الســابق، عندمــا تكــون فــي 
النقطــة )ب(، التــي ترتفــع بمقــدار 2 م. 

نشاط )3(: تتاأرَجُح طاقتا الحركة والوضع، اأّما مجموُعهما فيبقى ثابتًا

آتية: ذهبْت ريم مع عائلتها اإلى ُمَتنّزه البلديّة في مدينة البيرة؛ لتلهَو وتتاأرجح. اأجْب عن ال�أسئلة ال�

ل�ِت الطاقة اأثناء حركة ريم في ال�أرجوحة.   1- صْف تحوُّ

 2- عند اأّي النقاط تمتلك ريم في ال�أرجوحة اأكبَر طاقٍة حركّية؟ لماذا؟

 ٣- عنــد اأّي النقــاط تكــون طاقــة 
الوضــع لريــم فــي ال�أرجوحــة 

ــَر مــا ُيمكــن؟ لمــاذا؟ اأكب

 4- عنــد اأّي النقــاط تكــون طاقــة 
ــي ال�أرجوحــة  ــة ف ــم الميكانيكّي ري

ــاذا؟ ــا ُيمكــن؟ لم ــلَّ م اأق

تتحــّول  ال�أرجوحــة،  حركــِة  فــي 
طاقــة الوضــع اإلــى طاقــِة حركــة، 
ــد ال�نتقــال مــن النقطــة )اأ( اإلــى  عن

النقطــة )ب(، ثــم تتحــّول طاقــُة الحركــة اإلــى طاقــِة وضــٍع، عنــد ال�نتقــال مــن النقطــة )ب( اإلــى النقطــة 
)جـــ(. وبعــد ذلــك، تتحــّول طاقــُة الوضــع اإلــى حركــة، عنــد العــودة مــن النقطــة )جـــ( اإلــى )ب(، ومــن 

ــّول�ت نفســها. ــذه التح ــد ه ــم تُعي ــى )اأ(. ث ــن )ب( اإل ــودة م ــد الع ــى وضــٍع عن ــٍة اإل حرك

)اأ(

)ب(

)جـ(
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                                           اأسئلة الَوحدة
 

جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي:  السؤال ال�أول: ضْع دائرًة حول رمز ال�إ

1- ماذا يحدث للطاقة الميكانيكّية لجسٍم ما، اإذا زادت طاقة الوضع له؟

           اأ- تزداد.          ب- تنقص.          جـ- تبقى ثابتة.         د- يتغّير اتّجاهها.

     2- ماذا يحدث لطاقة الحركة لجسٍم ما، اإذا زادت طاقة الوضع له؟

            اأ- تزداد.          ب- تنقص .         جـ- تبقى ثابتة .        د- تصبح سالبة.

ّن ال�أضرار تكون اأكبر من تصاُدم سّيارتْين بطيئتْين، فما السبب؟  ٣- عند تصاُدم سّيارتْين مسرعتْين، فاإ

   اأ- السّيارتان السريعتان ل� تمتلكان طاقة وضع.

   ب- السّيارتان البطيئتان ل� تمتلكان طاقة وضع.

   جـ- السّيارتان السريعتان تمتلكان طاقة حركة اأكبر من السّيارتين البطيئتين.

   د- السّيارتان السريعتان تمتلكان طاقة حركة اأقّل من السّيارتين البطيئتْين.

آتية تتحّول فيها طاقة الحركة اإلى طاقة وضٍع، في مجال الجاذبّية ال�أرضّية؟      4- اأّي المواقف ال�

اأ- عندما يسقط غصن شجرة نحو ال�أرض.

ب- عندما تتشّقُق كاأٌس وينساب منها الماء.

جـ- عندما تتدحرُج صخرٌة من اأعلى تلٍة نحو الوادي.

د- عندما تُقَذُف كرٌة راأسّياً اإلى ال�أعلى في الهواء. 

5- ما َوحدة قياس الطاقة َوفقاً لنظام الَوحدات العالمّي؟

            اأ- الجول.            ب- المتر.             جـ- الثانية.              د- م/ث.

آتية يمتلكه الجسم بسبب حركته بسرعٍة ما؟      6- اأّي من اأشكال الطاقة ال�

            اأ- طاقة الوضع المرونّية.            ب- طاقة الوضع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية.

           جـ- الطاقة الحركّية.                 د- الطاقة الكهربائّية.
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7- بَم تمتاز طاقة الحركة  دائماً؟ 

            اأ- سالبة.       ب- مساوية لطاقة الوضع.      جـ- تكون صفراً.         د- موجبة.

آتية ل� تعتمد عليه طاقة الوضع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية لجسٍم ما؟ ٨- اأيٌّ من ال�

أا- كتلته.                     ب- تسارع الجاذبية ال�أرضية.         

           جـ- سرعته.                   د- ارتفاعه عند نقطٍة مرجعّية.

آتية يمتلك اأقلَّ طاقة حركة؟  ٩- اأّي من ال�أجسام ال�

أا- قمر صناعي يدور حول ال�أرض.               ب- سيارة تتحرك على الشارع. 

           جـ- شخص واقف على ال�أرض ل� يتحّرك.        د- عصفور يطير.

10- ما وحدة قياس طاقة الوضع؟ 

أا- كغم.          ب- م/ث2.              جـ- كغم م/ث2.        د- كغم م2/ث2.

ــة  ــة الحركــة، طاق ــة: الجــول، طاق آتي ــة ال�  الســؤال الثانــي: مــا المقصــود بالمصطلحــات العلمّي

ــة؟ ــة الميكانيكي ــون حفــظ الطاق الوضــع، قان

 الســؤال الثالــث: مــا العوامــل التــي تعتمــد عليهــا كلٌّ مــن طاقــة الحركــة وطاقــة الوضــع؟                     

ومــا العامــل المشــترك بيــن كلٍّ مــن الطاقتْيــن؟

ــد  ــراً عن ــة تســاوي صف ــة ال�أرضّي ــي مجــال الجاذبّي ــة الوضــع ف ــت طاق ــع: اإذا كان  الســؤال الراب

مســتوى ال�أرض، فعنــد اأيِّ ارتفــاٍع عــن مســتوى ال�أرض تكــون طاقــُة الوضــع مقدارهــا 100 
ــم. ــه 2 كغ جــول، لجســٍم  كتلُت

 الســؤال الخامــس: اأســِقَطْت كــرٌة كتلتهــا 0,12 كغــم مــن ســطح بنايــٍة علــى ارتفــاع 5م فــوق 

مســتوى ال�أرض. احســْب:

اأ- طاقة الوضع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية للكرة، عندما قطعت مسافة ٣ اأمتار.

ب- الطاقة الميكانيكّية للكرة، عندما قطعت مسافة ٣ اأمتار.  

جـ- مقدار سرعة الكرة، عندما قاربت على ملامسة ال�أرض.
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آتيــة صحيحــة،   الســؤال الســادس: ســقطت تّفاحــة مــن غصــن شــجرة اإلــى ال�أرض، اأّي الُجمــل ال�

واأيّهــا خاطئــة ؟ مــع تفســير اإجابتــك:

اأ- تبقى طاقة الوضع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية للتّفاحة ثابتة خلال مسارها.

ب- تبقى طاقة الحركة للتّفاحة ثابتة خلال مسارها.

جـ- تبقى الطاقة الميكانيكّية للتّفاحة ثابتة خلال مسارها.

د- تتزايد طاقة الحركة للتفاحة كلّما اقتربت من ال�أرض.

هـ- تتزايد طاقة الوضع في مجال الجاذبّية ال�أرضّية للتفاحة كلّما اقتربت من ال�أرض.

طاقــة  بيــن  قــارن  الســابع:  الســؤال   
عندمــا  النملــة  تمتلكهــا  التــي  الوضــع 
تصــل اإلــى اأعلــى المنحدر عبر المســارات 

)اأ،ب،جـــ( كمــا فــي الشــكل المجــاور؟  

 الســؤال الثامــن: تســلّق شــاٌب ِفَلســطينيٌّ كتلتــه 60 
ــع العنصــري«، الــذي يرتفــع  كغــم »جــدار الضــّم والتوسُّ

مســافة ٨ م عــن ال�أرض، احســْب طاقــة الوضــع فــي 

مجــال الجاذبّيــة ال�أرضّيــة، التــي يكتســبها الشــاب عنــد 
وصولــه اإلــى اأعلــى الجــدار.

 الســؤال التاســع: تتحــّرك ســّيارٌة وحافلٌة بالّســرعة نفســها، فــاإذا علمــَت اأنَّ كتلــة الحافلــة 5000 

كغــم، وكتلــة الســّيارة 1000 كغــم. كــم ضعفــاً تكــون طاقــُة حركــة الحافلــة اأكبــَر مــن طاقــِة حركــة 

الســيارة؟

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

عن ثلاثة اأسطر.

جـباأ
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كيف توّصل العلماء اإلى ِبنية الذرّة؟

الوحدة

3 بنية الذرة

 

  تاأّمل وفّكر: 

    ُيستخَدم الصابون الناُبلسيّ المصنوع من زْيت الّزْيتون في اإزالة ُبَقِع الّزيت. 
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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن  ُيتوقّــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ
ــا،  ــث اأنواعه ــة، مــن حي ــي حياتهــم اليومي ــي يســتخدمونها ف ــة الت ــن المــواد الكيميائّي ــز بي ــى التميي عل

ــي: آت ــق ال� ــة، وذلــك مــن خــلال تحقي نســان والبيئ وفوائدهــا، واأضرارهــا علــى كلٍّ مــن ال�إ

لكتروني لذّرات بعض العناصر.  كتابة التوزيع ال�إ

لكتروني له.  تعيين موقع العنصر في الجدول الدوري من خلال التوزيع ال�إ

 كتابة الصيغة الكيميائّية للمركّبات.
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نشاط )1(: اإلكتروناتي حول نواتي 

     قامــت مجموعــة مــن الطلبــة بتصميــم نمــوذٍج لــذّرة عنصــر الكربــون مســتعينين باإرشــادات 

آتيــة: معلّمهــم، وقامــوا برســم النمــوذج، كمــا فــي الشــكل المجــاور، وبنــاًء عليــه اأجــب عــن ال�أســئلة ال�

 1- ما رمز عنصر الكربون؟

 2- سمِّ الُجسْيمات التي تظهر في الشكل، وما شحنة كلٍّ منها؟ واأين تتواجد؟

 ٣- ما شحنة النواة؟ 

 4- ما العدد الذري والعدد الكتلي للذّرة؟ 

أّول؟ لكترونات في مستوى الطاقة ال�  5- ما عدد ال�إ

لكترونات في مستوى الطاقة الثاني؟   6- ما عدد ال�إ

أيـّـة ذّرة يســاوي عــدد البروتونــات فــي نواتهــا،       العــدد الــذري ل�

وحتــى تكــون الــذرة متعادلــة كهربائّيــاً، يجــب اأْن يكــون عــدد 

لكترونــات التــي تــدور حولهــا فــي مســتويات الطاقــة. اأّمــا العــدد  البروتونــات فــي النــواة مســاوياً لعــدد ال�إ

الكتلــي للــذرّة فيســاوي مجمــوع عــددّي البروتونــات والنيوترونــات.

.
31P15 لكترونات في ذرّة عنصر الفسفور    سؤال:  ِجْد عدد كلٍّ من النيوترونات، والبروتونات، وال�إ

لكترونات لمستويات الطاقة  نشاط )2(: السعة القصوى من ال�إ

ــعة القصــوى لمســتويات  آتــي الــذي يبّيــن السِّ      ادرس الشــكل ال�

لكترونــات المحيطــة بالــذّرة، ثــم اأكمــل الجــدول  الطاقــة مــن ال�إ

ــه:  آتــي، واأجــْب عــن ال�أســئلة التــي تلي ال�

الّدرس
)1(

التوزيع 
لكتروني  ال�إ

للذرّة
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لكتروناتمرّبع رقم مستوى الطاقةرقم مستوى الطاقة )ن( عة القصوى من ال�إ السِّ

1

2٨

39

4

لكترونات له.  1-  ما العلاقة بين رقم مستوى الطاقة والسعة القصوى من ال�إ

لكترونات ورقم مستوى الطاقة.  2-  اكتْب علاقًة رياضّية تربط بين الّسعة القصوى من ال�إ

لكترونــات حــول النــواة فــي مســتويات الطاقــة المختلفــة، بحيــث يتّســع كلٌّ منهــا لعــدٍد       تتــوّزع ال�إ

آتيــة: لكترونــات، ُيعطــى بالعلاقــة ال� معّيــٍن مــن ال�إ

لكترونات يتّسع له مستوى الطاقة الخامس ؟   سؤال: ما اأكبر عدد من ال�إ

لكترونات في مستوى الطاقة ن = 2ن2، حيث: “ن” رقم مستوى الطاقة السعة القصوى من ال�إ

لكترونات حول النواة  نشاط )3(: توزيع ال�إ

لكترونــي لــذّرات ثلاثــة عناصــر، ادرْســه جّيــداً ثــم اأجــب عــن ال�أســئلة  آتــي التوزيــع ال�إ يمثـّـل الشــكل ال�

التــي تليــه:

 1- ما عدد بروتونات كلِّ ذّرة من الذّرات في الشكل؟
لكترونات في كلِّ ذّرة؟  2- ما العلاقة بين عدد البروتونات وعدد ال�إ

لكترونــات التــي يتّســع لهــا كلُّ مســتوى  لكترونــي لــذّرة العنصــر بكتابــة عــدد ال�إ يمكــن تمثيــل التوزيــع ال�إ

مــن مســتويات الطاقــة، حســب رقمــه وُبعــده عــن النــواة.

    اأكسجين            مغنيسيوم        كلور 

لكترونات اأقّل من ثمانية في مستوى الطاقة الثاني؟ فّسر اإجابتك.  هل يمكن اأْن يتواجد عدد من ال�إ

اأفّكر
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 مثال:

.
19
K لكتروني لعنصر البوتاسيوم  اكتب التوزيع ال�إ

 هو: 2، 8 ، 8 ، 1 .
19
K لكتروني ِل  الحل: التوزيع ال�إ

. 
20
Ca لكتروني لذّرة عنصر الكالسيوم   سؤال: اكتب التوزيع ال�إ

نشاط )4(: اإلكترونات التكافؤ 

اأكمل الجدول ال�آتي، ثّم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

عدد الرمزالعنصر
البروتونات

عدد 
لكترونات ال�إ

التوزيع 
لكتروني ال�إ

عدد اإلكترونات 
مستوى الطاقة ال�أخير

8اأكسجين
O8

3ليثيوم
Li1 ،2

10نيون
Ne10

13األمنيوم
Al3 ،8 ،2

16كبريت
S

لكترونات نفسه في مستوى الطاقة ال�أخير؟  1- سّم العناصر التي لها عدد ال�إ

؟
19
K 2- ما العنصر الذي يحتوي على عدد اإلكترونات مستوى الطاقة ال�أخير نفسه لعنصر البوتاسيوم 

؟
18
Ar ٣- ما العنصر الذي يحتوي على عدد اإلكترونات مستوى الطاقة ال�أخير نفسه لعنصر ال�آرغون 

لكترونــي للــذرة اإلكترونــات التكافــؤ،       تُســّمى اإلكترونــات مســتوى الطاقــة ال�أخيــر فــي التوزيــع ال�إ

وهــي التــي تحــّدد الصفــات الكيميائيــة والفيزيائيــة للعنصــر.

. 
9
F،

7
N ، 

14
Si ،

5
B  :آتية  سؤال: جد عدد اإلكترونات التكافؤ لذّرات العناصر ال�
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نشاط )1(: اأقاربي في مخّيمات اللجوء

ــه فــي مخيــم  ــو عائــد مــع اأحفــاده فــي منزل      جلــس اأب
عيــن الحلــوة لّلاجئيــن الِفَلســطينّيين فــي لبنــان، يعــّدُد 
ــاٍت اأخــرى،  ــي مخّيم ــون ال�آن ف ــن يقيم ــه الذي ــم اأقارب له
آتــي. تمّعــن  فاأخــذ حفيــده ســمير بترتيبهــم فــي الجــدول ال�

ــه: ــي تلي ــم اأجــب عــن ال�أســئلة الت الجــدول، ث

1

خوة ال�إ

2

ال�أخوات

3

ال�أعمام

4

الخال�ت

وجيهةصابررحمةاأحمد 1          الوحدات

فاطمة ـــــــــــعبلةعبد المجيد 2           البريج

سكينةاإبراهيمتمامحمدان 3          ال�أمعري

رفيقةحسينثرياثائر 4          اليرموك

بة ل�أبي عائد 
ة القرا

صل

المخيم

 1-  ما عدد صفوف الجدول؟ ما عدد اأعمدته؟ مع اإهمال الصف ال�أول والعمود ال�أول.
 2-  اأين يقع كلُّ مخّيٍم من المخّيمات المذكورة في الجدول اأعلاه؟

أّول؟  ٣-  ما الّصفة المشتركة بين اأقارب اأبي عائد المرتّبين في الّصّف ال�
أّول؟  4-  ما الصفة المشتركة بين اأقارب اأبي عائد المرتّبين في العمود ال�

 5-  ما صلة  القرابة بين اأبي عائد والشخص الموجود في الخلّية الناتجة من تقاطع الّصف 
        الثالث مع العمود الرابع؟ وفي اأّي مخّيٍم ُيقيم هذا الشخص؟

 6-  هل هناك عمٌّ ل�أبي عائد يقيم في مخّيم البريج؟ 
ُل علــى اأنفســنا الكثيــر، حيــث       تُســتخَدم الجــداول لترتيــب المعلومــات اأو تصنيفهــا، وبذلــك نســهِّ
نرتـّـب المعلومــات فــي صفــوٍف اأفقّيــٍة واأعمــدة، وتجمــُع صفــاٌت مشــتركٌة بيــن المعلومــات المرتّبــة فــي 

الصــّف نفســه، اأو تلــك المرتّبــة فــي العمــود نفِســه.

الّدرس
)2(

العناصر   
والجدول 
الّدوري
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نشاط )2(: الجدول الّدْوري الحديث

     توّصــَل العلمــاُء اإلــى ترتيــٍب للعناصــر الكيميائّيــة فــي جــدوٍل ُيســّمى الجــدوَل الــدْوري الحديــث، 

آتــي:  كمــا يظهــر فــي الشــكل ال�

آتية:  تاأمل الجدول اأعلاه، ثّم اأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- صف الجدول الدوري الظاهر اأعلاه.

 2- كم عموداً في الجدول الدوري؟ 

 ٣- كم ّصفاً في الجدول الدوري؟

     يســّمى العمــود فــي الجــدول الــدوري مجموعــة ويســّمى الصــف فــي الجــدول الــدوري دورة، 

.A وســيتم التركيــز علــى عناصــر المجموعــة ،)B,A( وتتــوزع العناصــر بيــن عائلتيــن

1

2

3

4

5

6

7

IA

IIA

IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB

IIIA IVA VA VIA VIIA

VIIIA

H
1

1.008
He

2

4.002

Ne
10

20.179

Ar
18

39.948

Kr
36

83.80

Xe
54

131.29

Rn
86

222

Li
3

6.941

Na
11

22.989

K
19

39.098

Rb
37

85.467

Cs
55

132.905

Fr
87

233

Be
4

9.012

Mg
12

24.305

Ca
20

40.08

Sr
38

87.62

Ba
56

137.33

Ra
88

226.021

Sc
21

44.959

Y
39

88.905

La
57

138.905

Ac
89

227.027

Ti
22

47.88

Zr
40

91.22

Hf
72

178.49

Rf
104

261

V
23

50.941

Nb
41

92.906

Ta
73

180.947

Db
105

262

Cr
24

51.996

Mo
42

95.94

W
74

183.85

Sg
106

263

Mn
25

54.938

Tc
43

98

Re
75

186.207

Bh
107

264

Fe
26

55.845

Ru
44

101.07

Os
76

190.23

Hs
108

265

Co
27

58.933

Rh
45

102.905

Ir
77

192.217

Mt
109

268

Ni
28

58.693

Pd
46

106.42

Pt
78

195.078

Ds
110

271

Cu
29

63.546

Ag
47

107.868

Au
79

196.966

Zn
30

65.39

Cd
48

112.411

Hg
80

200.59

Ga
31

69.723

In
49

114.818

Tl
81

204.383

Nh
113

286
Fl

114

289
Mc

115

289
Lv

116

293
Ts

117

294
Og

118

294
Cn

112

285

Al
13

26.981

Sn
50

118.710

Pb
82

207.2
Bi

83

208.980
Po

84

209
At

85

210

Sb
51

121.76
Te

52

127.6

Ge
32

72.61
As

33

74.921

Si
14

28.085

B
5

10.811
C

6

12.01
N

7

14.006
O

8

15.999
F

9

18.998

P
15

30.973
S

16

32.066
Cl

17

35.452

Se
34

78.96
Br

35

79.904

I
53

126.904

Ce
58

140.116

Th
90

232.038

Pr
59

140.907

Pa
91

231.035

Nd
60

144.24

U
92

238.028

Pm
61

145

Np
93

273

Sm
62

150.36

Pu
94

244

Eu
63

151.954

Cm
96

247

Gd
64

157.25

Bk
97

247

Tb
65

158.925

Cf
98

251

Dy
66

162.50

Es
99

252

Ho
67

164.930

Fm
100

257

Er
68

167.26

Md
101

258

Tm
69

168.934

No
102

259

Yb
70

173.04

Lr
103

262

Lu
71

174.967

Am
95

243

تصميم:
موفق طالل حماد

Rg
111

280

اجلدول الدوري للعناصر
Periodic Table

عناصر أخرىالعناصر اإلنتقالية )وجميعها فلزات(عناصر اجملموعات الرئيسية

أشباه فلزات

العناصر النبيلة

هالوجينات

ال فلزات

أشباه الفلزات

فلزات أخرى

الفلزات القلوية الترابية

الفلزات القلوية

الفلزات األرضية النادرة

الفلزات اإلنتقالية
عناصر صناعية ال فلزات فلزات

Lanthanides

Actinides
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نشاط )3(: مجموعة العنصر

 .
20
Ca الكالسيوم ،

 12
Mg  والمغنيسيوم ، 

4
Be  لكتروني لذّرات كلٍّ من: البيريليوم  1- اكتب التوزيع ال�إ

 2- قارن بين العناصر الثلاثة من حيث عدد اإلكترونات التكافؤ. ماذا تلاحظ؟

 ٣- ما رقم المجموعة الذي تترتّب فيه هذه العناصر الثلاثة؟ وما علاقته بعدد اإلكترونات التكافؤ لكلٍّ منها؟ 

 . 
17
Cl والكلور 

 9
F لكتروني لذّرات كلٍّ من: الفلور  4- اكتب التوزيع ال�إ

 5- قارْن بين العنصرين من حيث عدد اإلكترونات التكافؤ. ماذا تلاحظ؟

 6- مـا رقـم المجموعـة التـي يترتّـب فيهـا العنصريـن السـابقين؟ ومـا علاقتـه بعـدد اإلكترونـات التكافؤ 

لـكلٍّ منها؟ 

ــابه  ــها، وتتش ــي المجموعــة نفس      تترتّــب العناصــر التــي لهــا عــدد اإلكترونــات التكافــؤ نفســه ف

ــع  ــو الحــال م ــا ه ــة، كم ــا الكيميائّي ــي صفاته ــدوري ف ــي الجــدول ال ــة الواحــدة ف عناصــُر المجموع

عنصــرّي البوتاســيوم والصوديــوم، حيــث اإّن لهمــا العــدد نفســه مــن اإلكترونــات التكافــؤ، وُيعبــر عــن رقــم 

أولــى  المجموعــة بعــدد ُيكتــب باللغــة اللاتينيــة وقــد ينتمــي لعناصــر المجموعــة )B,A(. فالمجموعــة ال�

.)IIA( والمجموعــة الثانيــة تاأخــذ الرقــم ،)IA( تاأخــذ الرقــم

نشاط )4(: دورة العنصر

ــة، واســتخدم  آتي ــن العناصــر ال� ــِة كلِّ عنصــٍر م ــَم مجموع ــب رق ــدوري، واكت      ارجــع للجــدول ال

ــة: ــا الكيميائي ــي خصائصه ــا يتشــابه ف ــّم حــدد اأي منه ــك، ث ــن اإجابت ــق م ــدوري للتحّق الجــدول ال

11
Na   ،   

16
S   ،   

19
K  ،   

8
O  

   
            للبحث:

نسان. ابحْث في مصادر المعلومات المختلفة في اأهمّية كلٍّ من الصوديوم والبوتاسيوم لجسم ال�إ
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نشاط )5(: دورة العنصر

ادرس الشكَل ال�آتي، ثم اأجْب عن ال�أسئلة التي تليه:

 .
10
Ne و النيون 

7
N والنيتروجين ،

6
C لكتروني لكلٍّ من ذّرات العناصر: الكربون  1- اكتب التوزيع ال�إ

لكتروني لكلٍّ منها؟    2- ما عدد مستويات الطاقة في التوزيع ال�إ

 ٣- اسَتِعْن بالجدول الدوري لتحديد الصّف الذي توجد فيه هذه العناصر، وما رقمه؟

 4- ما العلاقة بين رقم الصّف الذي توجد فيه هذه العناصر وعدد مستويات الطاقة في كلٍّ منها؟

تترتب العناصر التي تتوزع اإلكتروناتها في نفس مستويات الطاقة في الدورة نفسها.

ــق  آتيــة، واســتخدم الجــدول الــدوري للتحقُّ   ســؤال: حــّدد رقــم دورِة كلِّ عنصــٍر مــن العناصــر ال�

مــن اإجابتك:
20
Ca  ,   

13
Al  ,   

15
P  ,   

18
Ar

نشاط )٦(: موقع العنصر في الجدول الدوري

لكتروني لذرتّي البوتاسيوم والفلور، رسمت اأسماُء التوزيع ال�إ

 كما في الشكل المجاور. تاأّمل الشكل، ثم اأكمل الجدول ال�آتي: 

العدد 
الذري

عدد 
لكترونات ال�إ

عدد اإلكترونات 
التكافؤ

رقم 
المجموعة

عدد مستويات 
الطاقة

رقم 
الدورة

K البوتاسيوم

F الفلور

ارنة
لمق

جه ا
و

صر
العن

لتحديــد موقــِع عنصــٍر بدقـّـة فــي الجــدول الــدوري، تحتــاج اإلــى معرفــة رقــم المجموعــة، ورقــم الــدورة 

التــي ينتمــي اإليهــا العنصــر.
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 سؤال: استعن بالجدول الدوري، واكتب رمز العنصر الذي يوجد في:

.)A( 1- الدورة الثانية والمجموعة الثانية 

.)A( 2- الدورة الثالثة والمجموعة السادسة 

.)A( ٣- الدورة الرابعة والمجموعة ال�أولى 

لكترونــي لــه، وحــّدْد رقــم                  ســؤال: عنصــر مجهــول عــدده الــذري 16، اكتــب التوزيــع ال�إ
ــه، ورقــم دورتــه، ثــم اســتعن بالجــدول الــدوري لتحديــد اســم العنصــر ورمــزه. مجموعت

أنشــطة  وبعــض مجموعــات الجــدول الــدوري لهــا اأســماء شــائعة وســتتعرف عليهــا مــن خــلال تنفيــذك ال�

آتية:  ال�

نشاط )7(: عناصر المجموعة ال�أولى والثانية

اعتــادت دينــا تنــاوَل كــوٍب مــن الحليــب صباحــاً قبــل ذهابهــا اإلــى المدرســة، وعنــد عــدم توفـّـر الحليــب 

ّن اأمَّها تقّدم لها شريحًة من الجبن ال�أبيض. فاإ

جابــة  أولــى والمجموعــة الثانيــة مــن الجــدول الــدْوري، اســتعْن بــه للاإ آتــي المجموعــة ال� يمثـّـل الشــكل ال�

آتيــة:  عــن ال�أســئلة ال�

ــكلِّ  ــؤ ل ــات التكاف ــا عــدد اإلكترون  1- م

ــى؟ أول عنصــٍر مــن عناصــر المجموعــة ال�

ــكلِّ  ــؤ ل ــات التكاف ــا عــدد اإلكترون  2- م

ــة؟ عنصــٍر مــن عناصــر المجموعــة الثاني

 ٣- استخرج من المجموعتين عنصراً:

اأ- يوجد في ملح الطعام.   

ب- يوجد بنسبٍة عالية في الحليب.  

 4- ما اأهمّية تناول الحليب في غذائنا اليومي؟

    للبحث:

ــي تركيــب صبغــة  ــة، ويدخــل ف ــي مصــادر المعلومــات عــن اأحــد عناصــر المجموعــة الثاني ابحــْث ف

ــر الجهــاز الهضمــي. ــق الفــم  لتصوي تُعطــى للمريــض عــن طري

1

2

3

4

5

6

7

IA

IIA

IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB

IIIA IVA VA VIA VIIA

VIIIA

H
1

1.008
He

2

4.002

Ne
10

20.179

Ar
18

39.948

Kr
36

83.80

Xe
54

131.29

Rn
86

222

Li
3

6.941

Na
11

22.989

K
19

39.098

Rb
37

85.467

Cs
55

132.905

Fr
87

233

Be
4

9.012

Mg
12

24.305

Ca
20

40.08

Sr
38

87.62

Ba
56

137.33

Ra
88

226.021

Sc
21

44.959

Y
39

88.905

La
57

138.905

Ac
89

227.027

Ti
22

47.88

Zr
40

91.22

Hf
72

178.49

Rf
104

261

V
23

50.941

Nb
41

92.906

Ta
73

180.947

Db
105

262

Cr
24

51.996

Mo
42

95.94

W
74

183.85

Sg
106

263

Mn
25

54.938

Tc
43

98

Re
75

186.207

Bh
107

264

Fe
26

55.845

Ru
44

101.07

Os
76

190.23

Hs
108

265

Co
27

58.933

Rh
45

102.905

Ir
77

192.217

Mt
109

268

Ni
28

58.693

Pd
46

106.42

Pt
78

195.078

Ds
110

271

Cu
29

63.546

Ag
47

107.868

Au
79

196.966

Zn
30

65.39

Cd
48

112.411

Hg
80

200.59

Ga
31

69.723

In
49

114.818

Tl
81

204.383

Nh
113

286
Fl

114

289
Mc

115

289
Lv

116

293
Ts

117

294
Og

118
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أولــى فــي الجــدول الــدوري التــي تبــداأ بعنصــر الليثيــوم، وتنتهــي بعنصــر  تُســّمى عناصــر المجموعــة ال�

الفرانســيوم بالعناصــر القلويــة. وســتتعرف علــى خصائصهــا ل�حقــاً.

وتُســّمى عناصــر المجموعــة الثانيــة فــي الجــدول الــدوري التــي تبــداأ بعنصــر البيريليــوم Be وتنتهــي بعنصــر 

الراديــوم Ra بالعناصــر القلويــة الترابيــة. وســتتعرف علــى خصائصهــا ل�حقــاً.

نشاط )٨(: عناصر المجموعة السابعة 

     نسرين طالبة في الصف الثامن رافقت عائلتها في رحلٍة اإلى وادي الباذان وهناك دخلت مع اأخواتها 

اإلى اأحد مسابح المتنزه، استغربت نسرين من وجود رائحة نفاذة لمياه المسبح فساألت المسؤولة عن سبب 

ذلك والتي اأجابتها باأن سبب هذه الرائحة هو مادة تحوي الكلور يتم اإضافتها لمياه المسبح.

آتية:  جابة عن ال�أسئلة ال� آتي المجموعة السابعة من الجدول الدوري، استعن به للاإ يمثُّل الشكل ال�

 1- لماذا يضاف المركب الذي يحوي الكلور اإلى ماء برك السباحة؟

.
17
Cl لكتروني لعنصر الكلور  2- اكتب التوزيع ال�إ

؟
17
Cl ٣- ما عدد اإلكترونات التكافؤ لعنصر الكلور 

 4- ما العنصر الذي يدخل في تركيب معجون ال�أسنان لمقاومة التسّوس؟ واإلى اأي مجموعة ينتمي؟

ــي  ــدوري الهالوجينــات. وه ــي الجــدول ال ــابعة ف      تســمى عناصــر  المجموعــة الس

عناصــر نشــيطة كيميائّيــاً، ل� توجــد حــّرًة فــي الطبيعــة، بــل علــى شــكل مركّبــات، وتتــدّرج 

ــروم  ــة الســائلة للب ــى الحال ــور Cl، اإل ــور F والكل ــة للفل ــة الغازيّ ــة مــن الحال حالتهــا الفيزيائّي

.At وال�أســتاتين  I ــود ــة للي لب ــة الصُّ Br، والحال

ــن  ــى تكوي ــح؛ ل�أن لهــذه العناصــر القــدرة عل ــات المل ــي مكّون ــات تعن     كلمــة هالوجين

أمــلاح، فمثــلاً عنــد تفاعــل عنصــر الكلــور مــع عنصــر الصوديــوم، يتكــّون كلوريــد  ال�

الصوديــوم )ملــح الطعــام(.

نسان؟    للبحث: ما العنصر الهالوجيني الضروري لتنظيم عمل الغّدة الدرقّية في جسم ال�إ
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نشاط )9(: عناصر المجموعة الثامنة 

علانــات الملّونــة اإعجــاَب مريــَم اأثنــاء َتجوالِهــا  اأثــارت مصابيــُح ال�إ
بصحبــة والدهــا فــي شــوارع مدينــة ناُبْلــَس ليــلاً، فبعــض المصابيــح 
يشــعُّ َضــْوءاً اأزرق، وبعضهــا ال�آخــر يشــّع َضــْوءاً اأصفــَر وغيــر ذلــك 
ألــوان، ســاألت مريــم والدهــا: ماذا يوجد في هــذه المصابيح؟  مــن ال�

اأجــاب والدهــا: اإنهــا تحتــوي علــى الغــازات النبيلــة.
يمثّل الشكل المقابل المجموعة الثامنة من الجدول الدوري، 

آتية: جابة عن ال�أسئلة ال� استعن به للاإ
 1- ما رمز عنصر الهيليوم؟

. 
18
Ar ، 

10
Ne : لكتروني لكلٍّ من  2- اأكتب التوزيع ال�إ

لكتروني للعنصرين؟ ما رقم مجموعة  كلٍّ منهما؟  ٣- ما الصفة المشتركة في التوزيع ال�إ
 4- ما العنصر النبيل الذي تُعبَّاأ به المناطيد؟

تسّمى العناصر في المجموعة الثامنة في الجدول الدوري التي تبداأ بالهيليوم وتنتهي بالرادون بالعناصر 
أنّها ل� تتفاعل مع العناصر ال�أخرى في الظروف الطبيعية، لذلك توصف باأنها مستقرة. النبيلة؛ ل�

نشاط )10(: الجدول الدوري مصدر للمعلومات عن العناصر
يمثّل الشكل ال�آتي جزءاً من الجدول الدوري، ادرْسه جّيداً، ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:  

 1- اكتب اأرقام المجموعات المشار اإليها بال�أسهم.
 ٣- استخرج عنصراً فلّزياً قلويّاً، وعنصراً قلويّاً ترابّياً، وعنصراً هالوجينياً.

 4- ما رمز العنصر الذي لديه 6 اإلكترونات تكافؤ ويوجد في الدورة الثانية؟ 
 5- ما رمز العنصر الذي يقع في الدورة الخامسة والمجموعة السابعة؟

العناصــر  رمــوز  مــا   -6  
بالصفــات  تتشــابه  التــي 
عنصــر  مــع  الكيميائّيــة 
؟ فّســر اإجابتــك.

9
F الفلــور

 7- ما رموز العناصر التي 
تتشابه بالصفات الكيميائّية 
الكالسيوم  عنصر  مع 

؟ فّسر اإجابتك.
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نشاط )1(: رحلة اإلى البحر المّيت

     قامــت مجموعــٌة مــن طلبــة الّصــّف 

الثامــن في اإحدى المدارس الفلســطينّية 

المّيــت،  البحــر  اإلــى  علمّيــٍة  برحلــٍة 

ــر انخفاضــاً  ــة ال�أكث ــدُّ المنطق ــذي ُيع ال

ــاٍت  علــى ســطح ال�أرض، وجمعــوا عّين

البحــر.  والملــح، ومــاء  الطيــن،  مــن 

وفــي مختبــر المدرســة، طلــب اإليهــم 

ــلاث،  ــات الث ــَل العّين ــوم تاأمُّ ــُم العل معلّ

ــة:  آتي ــم طــرح عليهــم ال�أســئلة ال� ث

 1- هل تمثّل عّينة الملح نوعاً واحداً من ال�أملاح اأم اأكثر؟

 2- ما الصيغة الكيميائّية للماء؟ 

 ٣- ما ال�سم العلمي لملح الطعام؟ 

 4- ما الصيغة الكيميائية لملح الطعام؟

 5- لماذا يستخدم الناس طين البحر المّيت لطلاء اأجسامهم؟ 

 6- ما اأسباب ال�نحسار السريع لمياه البحر المّيت؟ 

 7- ما مصدر اأملاح البحر المّيت؟

ــر  ــا: نه ــار، ومنه ــه اأنه ــن ســطح البحــر، ويصــبُّ في ــي 400 م ع ــت حوال ــض البحــر المّي      ينخف

ال�أردن، وبســبب انخفــاض كمّيــة ميــاه نهــر ال�أردن، وارتفــاع نســبة التبخــر، ازدادت نســبة الملوحــة؛ 

أمــلاح، التــي اأهّمهــا  حيــث اإّن لتــراً واحــداً مــن ميــاه البحــر المّيــت يحــوي حوالــي ٣50 غــم مــن ال�

ــوم، والبوتاســيوم. ــلاح المغنيســيوم، والصودي اأم

الّدرس
الصيغة )3(

الكيميائية
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نشاط )2(: العناصر تكوّن المرّكبات

اأكمل الجدول ال�آتي، ثّم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

اأّي المركّبات المذكورة في الجدول اأعلاه ُيستخدم في:

 اأ- عمل المخلّلات.

 ب- اإطفاء الحرائق.

 جـ- عمل المربى.

 د- مركب اأساسي في الحياة.

ــات،  ــة للمركب ــة الكيميائّي ــة الصيغ ــي كتاب ــوز ُيســاعد ف ــة بالرم ــر عــن العناصــر الكيميائّي      اإن التعبي

وتُعــرف الصيغــة الكيميائّيــة باأنّهــا تعبيــر بالرمــوز يبّيــن نــوع الــذّرات، وعددهــا فــي جــزيء واحــد مــن 

المركّــب.

اإلــى الوصــول اإلــى حالــة ال�ســتقرار وهــي الحالــة التــي يصبــح فيهــا      تســعى العناصــر دائمــاً 

أقــرب غــاز نبيــل لــه، فقــد يميــل اإلــى فقــد  لكترونــي ل� لكترونــي للعنصــر مشــابه للتركيــب ال�إ التركيــب ال�إ

ــي: آت ــذ النشــاط ال� ــك نف ــى ذل ــرف اإل ــا، وللتع ــات اأو كســبها اأو المشــاركة به لكترون ال�إ

عدد ذرات كل عنصرالعناصر المكونة لهالمركب

CO2 ثاني اأكسيد الكربون

NaCl كلوريد الصوديوم

H2O ماء

C
12
H

22
O

11
سكر المائدة 
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 نشاط )3(: شحنة العنصر

اأكمل الجدول ال�آتي، ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

العنصر 
النبيل

التوزيع 
لكتروني  ال�إ

للعنصر النبيل 
العنصر

التوزيع 
لكتروني ال�إ

لكترونات التي  عدد ال�إ
الشحنةيفقدها اأو يكسبها 

كسبفقد

2
He

3
Li1+

10
Ne

12
Mg2+

18
Ar

15
P3-

 1- اأّي العناصر المذكورة في الجدول تميل لفقد اإلكترونات؟ ولماذا؟

 2- اأّي العناصر المذكورة في الجدول تميل لكسب اإلكترونات؟ ولماذا؟ 

 ٣- ماذا يحدث لمستوى الطاقة ال�أخير في العناصر المذكورة في الجدول عندما تفقد اإلكترونات اأو تكسبها؟

فّسر: شحنة الليثيوم اأحادي موجب بينما شحنة الفسفور ثلاثي سالب.

لكترونات اأو تكسبها اأثناء التفاعل الكيميائي للوصول اإلى حالة ال�ستقرار لينتج       تفقد العناصر ال�إ

أيون الذي هو عبارة عن ذرة اأو مجموعة من الذرات التي تحمل شحنة سالبة اأو موجبة، ويسمى  ال�

أيون الذي يتكون من مجموعة من الذرات بالمجموعة ال�أيونية.  ال�
مكتملاً  ال�أخير  مستواه  ويصبح  ال�أخير،  الطاقة  اإلكترونات مستوى  لفقد  الفلزي  العنصر  يميل      
لكتروني للعنصر  لكتروني مشابه تماماً للتركيب ال�إ لكترونات ويتحول اإلى اأيون موجب، تركيبه ال�إ بال�إ
أيون شحنة موجبة مقدارها  النبيل الذي يقع في الدورة التي قبله في الجدول الدوري، ويحمل هذا ال�

لكترونات المفقودة. يساوي عدد ال�إ

لكترونات، ويتحّول      ويميل العنصر اللافلّزي لكسب اإلكترونات ويصبح مستواه ال�أخير مكتملاً بال�إ

يقع في  الذي  النبيل  للعنصر  لكتروني  ال�إ للتركيب  تماماً  لكتروني مشابه  ال�إ تركيبه  اأيون سالب،  اإلى 

أيون شحنًة سالبًة مقدارها  الدورة نفسها التي يتواجد فيها العنصر في الجدول الدوري، ويحمل هذا ال�

لكترونات المكتسبة.  يساوي عدد ال�إ
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آتي يبّين بعض عناصر الجدول الدوري وشحنتها الشائعة: والجدول ال�

الشحنةالرمزالعنصرالشحنةالرمزالعنصر

+Si4سيليكون+H1هيدروجين

-N3نيتروجين+Li1ليثيوم

-P3فوسفور+Na1صوديوم

-O2اأكسجين+K1بوتاسيوم

-S2كبريت+Ag1فضة

-F1فلور+Mg2مغنيسيوم

-Cl1كلور+Ca2كالسيوم

-Br1بروم+1 و+Cu2نحاس

-I1يود+Zn2خارصين

+C4كربون+2 و+Fe3حديد

+Be2بريليوم+Al3األومنيوم

أرقام اللاتينية كما في الحديد والنحاس. يتوفر اأكثر من شحنة لبعض العناصر ويتم تمييزه باستخدام ال�

123الرقم

IIIIIIالرقم اللاتيني
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أيونية وشحنتها: آتي فيبّين اأشهر المجموعات ال� اأما الجدول ال�

الشحنةالرمزالمجموعة ال�أيونيةالشحنةالرمزالمجموعة ال�أيونية

ClOكلورات-OH-1هيدروكسيل
3
-1-

NOنترات
3
MnOبيرمنغنات-1-

4
-1-

NHاأمونيوم
4
COكربونات+1+

3
2-2-

HCOبايكربونات
3
SOكبريتات-1-

4
2-2-

كتابة صيغ المركبات الكيميائية 

ــة وشــحنة كلٍّ  أيوني ــُب رمــوُز العناصــر، اأو المجموعــات ال� ــة للمركّــب، تُكت ــة الصيغــة الكيميائّي لكتاب

ــراً؛ ل�أن المركــب  ــب صف ــى المركّ ــة عل ــح الشــحنة الكلّي ــى تصب ــادل الشــحنات حت ــم تب ــا، ويت منه

ــادل�ً. ــي يجــب اأن يكــون متع الكيميائ

 مثال1: اكتب الصيغة الكيميائية لكلوريد المغنيسيوم 

 الحل:

آتية:  لكتابة الصيغة الكيميائية اتبع الخطوات ال�
 1- نكتب الرموز.

 2- نكتب شحنة كل منها تحت الرمز.

 ٣- نبادل الشحنات.   

 4- الصيغة النهائية.

.)III(مثال2: اكتب الصيغة الكيميائّية لنترات الحديد   

 الحل:
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آتية؟   سؤال: ما الصيغ الكيميائية للمركبات ال�

.)II(كلوريد الليثيوم، كبريتات الفضة، بيكربونات الصوديوم، فلوريد النحاس       

لتســمية المركــب الكيميائــي، نُســّمي اأّول�ً العنصــر اأو المجموعــة التــي تحمــل شــحنة ســالبة، ثــّم 

ــي: آت ــح الجــدول ال� ــا يوّض ــة، كم ــل شــحنة موجب ــي تحم ــن الت ــة م نســّمي العنصــر اأو المجموع

ال�سم الكيميائيالصيغة الكيميائية

MgBr
2

بروميد المغنيسيوم

K
2
Oاأكسيد البوتاسيوم

)NH
4
(
2
SO

4
أمونيوم كبريتات ال�

Ca)OH(
2

هيدروكسيد الكالسيوم

آتية في الجدول اأدناه:  سؤال: سمِّ المركّبات الكيميائية ال�

ال�سم الكيميائيالصيغة الكيميائية

AgBr

AlCl
3

ZnCO
3

Na
2
SO

4

FeO
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اأسئلة الَوحدة

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

 ؟
14
Si  1- اإلى اأيّة مجموعة في الجدول الدوري ينتمي عنصر السيليكون

اأ- ال�أولى.        ب- الثانية.   ج- الثالثة.             د- الرابعة.

2- ما العنصر الذي ينتمي اإلى المجموعة السادسة في الجدول الدوري؟

16
S -د              

7
N -ج          

15
P -ب         

13
Al

 
اأ-

٣- كم اإلكتروناً يحتوي العنصر القلوي في مستوى الطاقة ال�أخير له؟

اأ- اإلكتروناً واحداً.               ب- اإلكترونين.  

ج- ثلاثة اإلكترونات.            د- اأربعة اإلكترونات.

؟
9
F 4- ما العنصر الذي تتشابه خصائصه الكيميائّية مع خصائص عنصر الفلور

      
7
N ب- النيتروجين                   

3
Li اأ- الليثيوم

 
17
Clد- الكلور            

12
Mg ج- المغنيسيوم

لكتروني:  5- اإلى اأيّة دورٍة من دورات الجدول الدوري ينتمي العنصر الذي توزيعه ال�إ

2، 8 ، 18 ، 8 ، 6؟

اأ- الخامسة.           ب- الرابعة.         ج- الثانية.             د- الثامنة.

 :
15
P لكترونات التي يكسبها عنصر 6- ما عدد ال�إ

اأ-  5.                 ب-  3.                 ج-  2.              د-  1.

7- ما المركب الذي يستخدم في عمل المربى: 

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

 :Mg ٨- ما عدد اإلكترونات التكافؤ لعنصر

اأ-  2.                ب- 1.               ج- -3 .                     د- 4.

٩- ما الصيغة الكيميائية ل�أكسيد الحديد )III(؟

FeCO
3
Fe      د- 

3
O

4
Fe      ج- 

2
O

3
اأ- FeO        ب- 

 :NH
4
أيونية التي رمزها + 10- ما المجموعة ال�

اأ-  اأمونيوم.            ب-نترات.          ج- بيرمنغنات .              د- كبريتات.
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آتــي، الــذي يمثــل مقطعــاً مــن الجــدول الــدوري الــذي يحتــوي   الســؤال الثانــي: ادرس الشــكل ال�

رمــوزاً افتراضيــة، واســتخرج منــه مــا يلــي، ثــم اأجــب عــن ال�أســئلة التــي تليــه،: 

عنصراً نبيلاً.	 

 عنصراً قلوياً.	 

عنصراً قلوياً ترابياً.	 

عنصراً هالوجينياً.	 

عنصراً يحتوي على 6 الكترونات في مستوى طاقته ال�أخير.	 

عنصراً ينتمي للمجموعة الرابعة.	 

عنصراً ينتمي للدورة الثالثة.	 

عنصراً يقع في المجموعة الثانية والدورة الثانية.	 

 	.Z مع C ما الصيغة الكيميائية الناتجة من اتحاد

آتية:  ، اأجب عن ال�أسئلة ال�
20
Y و 

4
X  السؤال الثالث: لديك العنصران 

لكتروني لكلٍّ منهما . 1- اكتب التوزيع ال�إ

2- حدد موقع كل منهما في الجدول.

٣- ما اسم المجموعة التي ينتمي اإليها العنصر Y ، X؟

4- هل تتشابه الخصائص الكيميائّية للعنصرين X و Y ؟ وّضح السبب.

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

ثلاثة اأسطر.
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الجبهات الهوائية والرّصد الجوّي

 تاأّمل وناقْش:

    ل� تتساقط الثلوج سنويًا في فلسطين.

الوحدة

4
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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن  ُيتوقّــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ

علــى توظيــُف معرفِتهــم بالطقــس فــي اتّخــاِذ قــراراٍت مناســبٍة لنشــاطاتهم اليومّيــة، مــن لبــاٍس واأكٍل وغيــر 

آتــي: ذلــك. وذلــك مــن خــلال تحقيــق ال�

 توظيف صور ورسومات لتصنيف الكتَل الهوائّية َوفقاً لمصادرها.

 تصنيف الجبهات الهوائّية َوفقاً لخصائصها.

 قياس بعض عناصر الّرصد الجوّي عملّياً.

 توظيف بعض المشاهدات الحياتية للتوصل اإلى اأهمّيَة التنبُّؤ بحالة الطقس.

 تصميم جهاَز قياٍس لكمّية ال�أمطار.

 تصميم محطَّة اأرصاٍد جويٍّة بسيطة. 
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نشاط)1( الّطقس

جلــَس عمــُر مــع اأســرته مســاَء ليلــٍة من ليالي الشــتاء 

البــاردة يســتمع اإلــى نشــرة ال�أخبــار، وقــد ورد فيهــا 

ــي  ــم العال ــة والتعلي ــُن وزارُة التربي ــر ال�آتي:»تعل الخب

ــي  ــدوام المدرســّي ف ــل ال ــن تعطي ــي فلســطيَن ع ف

اليــوم التالــي؛ بســبب ســوء ال�أحــوال الجويــة«. 

آتيــة:  اأجــْب عــن ال�أســئلة ال�

 1- ماذا تتوقُّع اأْن تكون الحالة الجويّة في ذلك اليوم؟

 2- ما اإجراءاُت الّسلامة العاّمة الواجب اتّباُعها في مثل ذلك اليوم؟ 

 ٣- من اأين تحصُل على معلوماتك حول الطّقس؟

أَسُر الفلسطينّية للطّقس الماطر، والثلوج في فصل الّشتاء؟  4- كيف تستعدُّ ال�

 5- ما اأهمّيُة معرفة ال�أحوال الجويّة للمزارعين، ولصيد السمك في البحر؟

 6- كيف يستعدُّ رجاُل الدفاع المدنّي الفلسطينّي للاأحوال الجويّة العاصفة والماطرة في فصل الشتاء؟ 

ــك لبضع ســاعاٍت، اأو  ــى ال�ســتعداد للمســتقبل، ســواء كان ذل ــة عل ــُة ال�أحــوال الجويّ تســاعُدنا معرف

ــٍة،  ــاٍح، ورطوب ــٍط جــوي، وري ــن درجــِة حــرارة، وضغ ــة الجــّو م ــس يصــُف حال ــة، فالطّق ــاٍم قادم أيّ ل�

ــدوم ســاعاٍت، اأو اأيّامــاً عــّدة. ــرة، قــد ت ــٍة قصي ــرٍة زمنّي واأمطــاٍر خــلال فت

الّدرس
)1(

الكتل 
والجبهات 

الهوائية
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نشاط )2( الُكتُل الهوائّية 

ــن خريطــًة  ــذي يبّي ــل الّشــكَل المجــاوَر ال تاأّم

لكتــٍل هوائّيــٍة ضخمــٍة، فــوق مناطــَق جغرافّيــٍة 

مجــاورٍة لفلســطين. وُيســتخَدُم عــادًة طيــُف 

ــى درجــة حــرارة  ــدلَّ عل ــة؛ لي ــوان المرئّي أل ال�

الكتلــة الهوائّيــة، فكلّمــا زاد احمــراُر اللّــون 

كانــت درجــُة حــرارة الكتلــة الهوائّيــة اأعلــى. 

آتيــة:  اأجــْب عــن ال�أســئلة ال�

 1- حّدْد موقع ِفَلسطين على الخريطة.

 2- في اأّي اتّجاٍه تتشكُّل الكتلُة الهوائّيُة الدافئة بالنسبة اإلى فلسطين؟ فّسْر اإجابتك.

 ٣- في اأّي اتّجاٍه تتشكّل الكتلُة الهوائّيُة الباردُة بالنسبة اإلى فلسطين؟ فّسْر اإجابتك.

 ، نـّـه يكتســُب الخــواصَّ عندمــا يبقــى الهــواُء فــوق ِمســاحٍة معّينــٍة مــن ال�أرض، اأو البحــر لفتــرٍة كافيــة، فاإ

والصفــاِت الطبيعّيــة لهــذه المنطقــة، ويصبــح متجانســاً فــي خواّصــه عنــد كّل ارتفــاع. وتُعــّرُف الكتلــُة 

الهوائّيــة علــى اأنّهــا: كتلــٌة كبيــرٌة مــن الهــواء المتجانـِـس فــي درجــِة حرارتـِـه ورطوبِته، تتشــكُّل عــادًة فوق 

ِمســاحٍة واســعٍة مــن ســطح ال�أرض كالمحيطــات، والّصحــاري، والســهول، والمســطّحات الجليديـّـة.

 سؤال: ما خصائُص الكتلة الهوائّية؟

نشاط )3(: تصنيف الُكتل الهوائّية

آتية:  تاأّمْل الشكل ال�آتي، واأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- في اأيِّة منطقٍة حراريّة تقع فلسطين؟

 2- في اأّي المناطق تتكّوُن كلٌّ من الكتل الهوائّية الباردة، والكتل الهوائّية الدافئة؟
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 ٣- على اأّي خطوِط عرٍض تتكّون الكتُل 

الهوائّيُة الباردة. 

 4- لماذا ل� تتكّون كتلٌة هوائّيٌة استوائّيٌة 

جافّة؟

 5- لماذا ل� تتكّوُن كتلٌة هوائّيُة جليديٌّة رطبة؟

تنقســُم مســاراُت الكتــِل الهوائّيــة اإّمــا اإلــى مســاٍر 

مســاراً  وُيســّمى  والمحيطــات،  البحــار  فــوق 

بحريـّـاً، اأو مســاراً فــوق القارات، وُيســّمى مســاراً 

قاريّــاً، وتُصنّــُف الكتــُل الهوائّيــة حســب مصدرهــا اإلى:الكتلــة المتجّمــدة، والكتلــة القطبّيــة، والكتلــة 

المداريـّـة، والكتلــة ال�ســتوائّية. وتُصنَّــُف كذلــك حســب درجــة رطوبِتهــا اإلــى: قاريـّـة )جافـّـة(، وبحريـّـة 

)رطبــة(. 

 سؤال: من اأيِّة منطقٍة حراريٍّة تنبُع الكتلُة ال�ستوائّية؟

نشاط )4(: هواءٌ منعش

 المواد وال�أدوات: ِمروحٌة محمولة، وعاٌء كبير، ماء )لتران تقريباً(.

 خطوات العمل: 

 1- شّغل الِمروحَة لتدوَر بسرعٍة كبيرة. 

 2- اجلْس في الجهة المقابِلة للِمروحة، وسّجل ملاحظاتك.

 ٣- اأطفيء المروحة، ثم ضْع الماء في الوعاء.

 4- شّغل الِمروحَة لتدوَر بسرعٍة كبيرٍة بالقرب من ِوعاء الماء.لماذا؟

 5- اجلْس في الجهة المقابِلة للِمروحة، وسّجْل ملاحظاتك. 
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آتية:  6- اأجْب عن ال�أسئلة ال�

 اأ- ما الفرُق بين رطوبة الهواء الذي شعرَت به في كلا الحالتين؟

 ب- ما وجُه الشبه بين الهواء الذي حّرْكته الِمروحُة والكتل الهوائّية؟

 جـ- ماذا يحدُث عند مرور كتلٍة هوائّيٍة جافٍّة فوق المسطّحات المائّية؟

 د- ماذا يحدُث عند مروِر كتلٍة هوائّيٍة جافٍّة فوق اليابسة؟

 تُوَضــُع فــي اإســتراحة مدينــة اأريحــا الفلســطينية مــراوُح كبيــرٌة تضــخُّ المــاء علــى شــكِل رذاٍذ، خــلال اأيـّـام 

الصْيــف الجافـّـة.

نِهــا فتــرًة طويلــة، بــل تتحــّرك مــن منطقــة اإلــى اأخــرى؛ نتيجــَة  ل� تســتقرُّ الكتــُل الهوائّيــُة فــي مناطــِق تكوُّ

ُر بــاآل�ف  اختــلاِف الضغــِط الجــويِّ بيــن هــذه المناطــق، وتنتقــُل الكتــُل الهوائّيــُة مســافاٍت بعيــدًة تُقــدَّ

الكيلومتــرات.

وتؤثـّـُر هــذه الكتــُل فــي المناطــق التــي تمــرُّ بهــا، فتعمــُل علــى تغييــر درجــِة حرارتِهــا، ورطوبِتهــا النســبّية، 

فــي حيــن اأّن هــذه الكتــَل تتاأثـّـُر بطبيعــة المنطقــة التــي تمــرُّ فوقهــا، غيــَر اأّن ضخامــة هــذه الكتــِل َيُحــوُل 

دون جعــِل التغييــر فيهــا كبيــراً؛ اإْذ يقتصــُر التاأثيــُر علــى الطبقــات الســفلى مــن الكتلــة الهوائّيــة الملاِمســة 

لســطح تلــك المنطقــة.

نشاط )5(: الجبهة الهوائّية

أّن المــاَء  نســتخدم المــاء فــي هــذا النشــاط بوصفــه نموذجــاً للهــواء؛ وذلــك لصعوبــة التمثيــل بالهــواء ل�

يتدفـّـق ويحمــل حرارَتــه مثــل الهــواء؛ لمعرفــة مــاذا يحــدث عنــد التقــاء كتلتْيــن مــن الهــواء مختلفتْيــن 

فــي درجــة الحــرارة.  

 المواّد وال�أدوات:

ِمقــص، وكرتــون، وِوعــاٌء بلاســتيكيٌّ شــّفاف، ورقائــق األمنيــوم، ولتــٌر مــن المــاء البــارد تقريبــاً مصبــوٌغ 

بصبغــٍة زرقــاء، ولتــٌر مــن المــاء الســاخن تقريبــاً مصبــوٌغ بصبغــٍة حمــراء. 

اأفّكر
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 خطوات العمل:

 1- قُــصَّ الكرتــون بدقـّـٍة، ليتناســَب مــع 
وغلْفــه  البلاســتيكّي،  الِوعــاء  عــرض 
حاجــزاً  ليشــكّل  ألمنيــوم،  ال� برقائــق 

يقســُم الِوعــاء اإلــى نصفْيــن.

ــف  ــي منتَص ــون باإحــكاٍم ف ــت الكرت  2- ثّب
قاعدة الوعاء البلاســتيكي، بشــكٍل راأســّي. 

 ٣- ُصــبَّ المــاء  البــارد الملــّون باللـّـون 
ال�أزرق فــي اأحــد جانبــّي الِوعــاء.

الملــّون  الســاخن  المــاَء  ُصــبَّ   -4  
فــي  ال�آخــر  الجانــب  علــى  بال�أحمــر 

الوعــاء.

ــى الوعــاء البلاســتيكّي مــن  ــْر اإل  5- انُظ
اأحــد جانبْيــه، بحيــث تــرى المــاَء علــى 

جانبــّي حاجــز الكرتــون.

 6- ارفــْع حاجــز الكرتــون مــن الوعــاء 
ــاذا يحــدث.  ــب م ــٍق، وراق ــّياً وبرْف راأس

 7- صف ما تشاهده. 

اإلى  كثافًة(  )ال�أكثر  البارُد  الهواُء  ينتقُل 

أقّل كثافًة(، ويدفُعه  اأسفل الهواء الدافئ )ال�

الهواء  يختلط  اأْن  دون  اأعلى،  اإلى  ليرتفَع 

البارد بالدافئ؛ فيتشكُّل حدٌّ فاصٌل بينهما 
ويسمى هذا الحد الفاصل بين الكتلتين الجبهة الهوائية حيث ل� يختلُط الهواء فيهما، وهذا يمثل 

مايحدث عند تلاقي كتلتين هوائيتين مختلفتين في درجة حرارة ورطوبة كلاً منهما. 
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نشاط )٦(: اأنواع الجبهات الهوائّية

آتية:  تاأّمل الّشكل ال�آتي، ثّم اأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- اأيُّ الكتِل الهوائّية اأعلى كثافًة، الباردة اأم الدافئة؟

 2- في الشكل )اأ(، اأيُّ الكتِل الهوائّيِة تتقّدم نحو ال�أخرى، واإلى اأين تشير رؤوس المثلثات الزرقاء؟

 ٣- فــي الشــكل )ب(، اأيُّ الكتــل الهوائّيــة تتقــّدم نحــو ال�أخــرى، البــاردة اأم الدافئــة، واإلــى اأيــن تشــير 
اأنصــاف الدوائــر الحمراء؟

 4- ماذا يحدث للهواء في الكتلة الهوائّية الدافئة عندما يصعد اإلى اأعلى؟ لماذا؟

 5- ماذا ينتُج عن تكاثُِف بخاِر الماء في الكتلة الهوائّية الدافئة؟

 6- ماذا تُسّمى المنطقُة الفاصلُة بين الكتلتْين الهوائّيتْين الباردة والدافئة في الشكل )اأ(؟

 7- ماذا تُسّمى المنطقُة الفاصلُة بين الكتلتْين الهوائّيتْين الباردة والدافئة في الشكل )ب(؟

 ٨- في الشكل )ج(، اأيُّ الكتِل الهوائّيِة تتقّدُم نحو ال�أخرى، الباردة اأم الدافئة؟

 ٩- ماذا تُسّمى منطقُة التقاء الكتلتْين الدافئة والباردة، في الشكل )ج(؟ 

تتكــّوُن الجبهــُة الهوائّيــُة البــاردة عندمــا تتقــّدُم كتلــٌة هوائّيــٌة بــاردٌة، وتندفــُع اإلــى اأســفِل كتلــٍة هوائّيــٍة دافئــٍة 

نـّـه يبــرد فيتكاثــُف بخــاُر المــاِء الموجــود  تُرِغُمهــا علــى ال�رتفــاع اإلــى اأعلــى، ومــع ارتفــاع الهــواء الدافــئ فاإ

)ب( جبهة هوائية دافئة)اأ( جبهة هوائية باردة

)جـ( جبهة هوائية ثابتة
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اأفّكر

فيــه. وعندمــا تؤثـّـر جبهــٌة هوائّيــٌة بــاردٌة فــي منطقــٍة مــا، يتغّيــُر الطقــُس فــي هــذه المنطقــة، فتتلّبــُد الســماُء 

، وتشــتدُّ ســرعُة  بالغيــوم، وتنخفــض درجــاُت الحــرارة بشــكٍل ملحــوظ، وينخفــض الضغــُط الجــويُّ

ــاردُة بخــطٍّ اأزرَق ســميٍك  ــُة الب ــُل الجبهــُة الهوائّي ــاً. وتُمثَّ ــرة غالب ــراٍت قصي ــاح، وتســقط ال�أمطــاُر لفت الّري

ِم الجبهــة، كمــا فــي الشــكل )اأ(. متّصــٍل، عليــه مثّلثــاٌت صغيــرٌة، تتّجــُه رؤوُســها باتّجــاه تقــدُّ

 تتّجــُه الجبهــاُت الهوائّيــُة البــاردُة التــي تؤثـّـُر فــي فلســطيَن مــن ال�تّجــاه الشــمالّي الغربــّي اإلــى ال�تّجــاه 

الجنوبــّي الشــرقّي.

ــُق  ــاردة، فتنزل ــٍة ب ــٍة هوائّي ــٍة باتّجــاه كتل ــُة هــواٍء دافئ ــُة عندمــا تندفــُع كتل ــُة الدافئ تتكــّوُن الجبهــُة الهوائّي

نّهــا تبــرد،  أقــلُّ كثافــًة فــوق الكتلــة البــاردة، ومــع ارتفــاع الكتلــِة الدافئــِة اإلــى اأعلــى فاإ الكتلــُة الدافئــُة ال�

ويتكاثــف بخــاُر المــاء فيهــا. وعندمــا تؤثـّـُر جبهــٌة هوائّيــٌة دافئــٌة فــي منطقــٍة مــا، يتغّيــُر الطقــُس فــي هــذه 

، وتظهــُر الغيــوُم الطبقّيــُة العاليــة، وتســقُط  المنطقــة، فترتفــع درجــاُت الحــرارة، ويرتفــع الضغــُط الجــويُّ

ــُة الدافئــُة علــى خريطــِة الطقــِس بخــطٍّ  ــُل الجبهــُة الهوائّي ــاً. وتُمثَّ ال�أمطــاُر الخفيفــُة لفتــرٍة طويلــٍة اأحيان

ِم الجبهــة، كمــا فــي  اأحمــَر ســميٍك متّصــٍل، وعليــه اأنصــاُف دوائــَر صغيــرٍة، تتّجــُه رؤوُســها باتّجــاه تقــدُّ

الشــكل )ب(. 

 غالبــاً مــا تتّجــُه الجبهــاُت الهوائّيــُة الدافئــُة التــي تؤثـّـر فــي فلســطيَن مــن ال�تّجــاه الجنوبــّي الغربــّي اإلــى 

ال�تّجــاه الشــمالّي الشــرقّي، مثــل ريــاح الخماســين.

تتكــّوُن الجبهــُة الهوائّيــُة الثابتــُة عندمــا تلتقــي كتلــٌة هوائّيــٌة دافئــٌة باأخــرى بــاردة، دون اأْن تتقــّدَم 
اإحداهمــا علــى ال�أخــرى. وتهــبُّ الّريــاُح الســطحّيُة علــى طرفــّي الجبهــة الثابتــة باتّجاهْيــن متعاكســْين 
متوازيْيــن مــع الجبهــة. وغالبــا مــا يكــون الطقــُس صحــواً اإلــى غائــٍم جزئّيــاً، دون هطــول اأمطــار، لكــّن 
فــي حــال وجــوِد هــواٍء دافــٍئ رطــٍب علــى اأحــد طرفــّي الجبهــِة الثابتــة، يميــل هــذا الهــواُء تدريجّيــاً اإلــى 
اأْن ينزلــَق فــوق الهــواء البــارد، فيتشــكُّل غطــاٌء واســٌع مــن الغيــوم، مــع اأمطــاٍر خفيفــٍة واســعِة ال�نتشــار، 
كمــا فــي الّشــكل المجــاور. وتُمثَّــُل الجبهــُة الهوائّيــُة الثابتــُة علــى خريطــة الطقــس بخــطٍّ ســميٍك، عليــه 

مثّلثــاٌت صغيــرٌة مــن جهــة، واأنصــاُف دوائــَر مــن الجهــة ال�أخــرى، كمــا فــي الشــكل )ج(.

اأفّكر
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الّدرس
)2(

اأفّكر

نشاط )1(: ُدخاٌن يتصاعد

ــف 2014،  ــي صي ــزَة ف ــى غ ســرائيلّي عل ــدوان ال�إ ــاء الع اأثن

تــّم قصــُف مناطــَق ســكنّيٍة عديــدٍة، اأّدت اإلــى دمــاٍر هائــل، 

فتصاعــَد الدُّخــان اإلــى ال�أعلــى، كمــا فــي الشــكل المجاور.

آتية: اأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- لماذا يرتفُع الّدخاُن والدقائُق الصغيرُة من الّرماد اإلى ال�أعلى؟

 2- ما مكّوناُت الّدخاِن المتصاعِد من جّراِء عملّية القصف؟

 ٣- ما علاقُة درجِة حرارِة الهواء بكثافته؟

 4- ما علاقُة ال�رتفاِع عن سطِح البحر بكثافِة الهواء؟ 

 5- اأين يكوُن الضغُط الجويُّ اأعلى: عند سطح البحر، اأم على قّمة الجبل؟

يســخُن ســطُح ال�أرض نتيجــَة ســقوِط اأّشــعة الّشــمس عليــه، وتســُخُن المناطــُق المختلفــُة مــن ســطح 

ال�أرض بدرجــاِت حــرارٍة متفاوتــة؛ مــا يــؤدي اإلــى تغّيــراٍت فــي قيمــة الضغــط الجــوّي، فتنشــاأ مناطــُق 

ذاُت ضغــٍط جــويٍّ مرتفــٍع، مجــاورة لمناطــَق ذاِت ضغــٍط جــويٍّ منخفــض.

ــا  نســان، وم ــا ال�إ ــي يخوضه ــراً للحــروِب الت ــراً ســلبّياً كبي ــاك اأث ــى اأّن هن ــُة اإل تُشــيُر الدراســاُت الحديث

ــلاِف الجــوّي. ــث الغ ــي تســخين ســطح ال�أرض، وتلوي ــا، ف ــَق، وغيره ــن حرائ ــا م يرافُقه

المنخفضات 
والمرتفعات 

الجوية
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نشاط )2(: المنخفُض الجوّي والمرتفُع الجوّي

يبّين الشكُل المجاوُر مخطّطاً لمنطقتْين: اإحداهما ذاُت ضغٍط جويٍّ 

أرقام على  ال� منخفٍض، وال�أخرى ذاُت ضغٍط جويٍّ مرتفع. وتشير 

منحنى،  كّل  على  الجوّي  الضغط  مقدار  اإلى  الُمغلقة  المنحنيات 

آتية: بَوحدة ِملّي بار. تاأمل الشكل، ثم اأجْب عن ال�أسئلة ال�
 1- اإلى ماذا ُيشير الَحرفان )L( و )H(، في مركزّي المنطقتْين؟

 2- ماذا يحدُث لمقدار الضغط الجوي كلّما اتّجهنا من مركز منطقِة الضغِط الجويِّ المنخفِض نحو الخارج؟
 ٣- ما مقداُر الضغِط الجويِّ على المنحنى ال�أحمر في منطقة الضغط المنخفض؟ 

 4- ماذا يحدُث لمقدار الضغط كلّما اتّجهنا من مركِز منطقِة الضغِط الجويِّ المرتفِع نحو الخارج؟

أيزوبار(، حيث يكوُن ِمقداُر الضغِط الجويِّ  ى المنحنياُت الُمغلَقُة بخطوٍط تساوي الضغط )ال� تُسمَّ

ى المنطقُة التي يكون فيها الضغُط الجويُّ  متساوياً على كلِّ نقطٍة من هذا المنحنى الُمغلق. وتُسمَّ

، وُيرَمُز لها بالحرف )L( على  اأقلَّ من الضغط الجوّي في المناطق المجاورة لها، المنخفَض الجويَّ

الضغُط  فيها  يكون  التي  المنطقُة  اأّما  الطقس.  خرائط 

الجويُّ اأكبَر من المناطق المجاورة لها، فُتسّمى المرتفَع 

الجوّي، وُيرمز لها بالحرف )H( على خرائط الطقس.

الجوّي  المنخفِض  منطقِة  حول  الّرياِح  اتّجاُه  يكوُن 

ال�أرضّية  الكرة  نصف  في  الّساعة،  عقارِب  عكَس 

الشمالّي، اأّما اتّجاه الّرياِح حول المرتفِع الجوّي فيكون 

مَع عقارِب الّساعة، كما في الّشكل المجاور. وتنعكُس 

ال�تّجاهاُت في النصف الجنوبّي من الكرة ال�أرضّية. 

المنخفضات الجوّية نوعان رئيسّيان:

المنخفض الحرارّي: عندما يسخن الهواء يتمّدد، وتقلُّ كثافُته، فيرتفع اإلى اأعلى، وتنشاأ منطقُة ضغٍط 

جويٍّ منخفض. وتكثُُر المنخفضاُت الحراريُّة في ال�أماكن الحاّرة من سطح الكرة ال�أرضّية.

H L

١٠٠٠
٩٩٠
٩٨٠٩٨

٠

١٠٠
٠٩٩

٠
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المنخفض الجبهّي: ينتُج عند التقاِء كتلتْين هوائّيتْين: اإحداهما باردٌة، وال�أخرى دافئٌة، فيصعُد الهواُء 

أقّل كثافًة(  اإلى اأعلى، ويهبط الهواُء البارُد )ال�أكثر كثافًة( اإلى اأسفل. الساخُن )ال�

المرتَفعات الجوّية نوعان رئيسّيان:

المرتَفع الدافئ: يتكّوُن بسبب هبوِط الهواء البارد من طبقات الجو العليا؛ ما يؤّدي اإلى انضغاط الهواء، وبالتالي 

زيادة درجة حرارته. وتكثر المرتَفعاُت الدافئُة في المناطق المداريّة وشبه المداريّة، مثل المرتفع الجوّي ال�أوزوري.

ّن الهواَء يبرد، فيتقلُّص، وتزداُد  المرتَفع البارد: عند ملامسة طبقِة الهواِء لسطٍح بارٍد كمسطٍّح جليدّي، فاإ

كثافُته، ويزداُد ضغُطه، ويتشكّل مرتفٌع جويٌّ بارٌد، مثل المرتفع الجوّي السيبيرّي.

حُب، وسقوُط ال�أمطار المتفّرقة. يصاحُب غالبّيَة المنخفضاِت الجويّة انخفاُض درجاِت الحرارِة، وتتشكّل السُّ

  سؤال: ما اأدنى درجِة حرارٍة ُسّجلْت في مدينة القدس؟ ومتى كان ذلك؟ )ابحث في موقع دائرة ال�أرصاد 

نترنت(. يصاحُب غالبّيَة المرتفعاِت الجويّة ارتفاُع درجاِت الحرارِة، وسماٌء صافية. الجويّة الفلسطينّية في ال�إ

   سؤال: ما اأعلى درجِة حرارٍة تّم تسجيلُها في مدينة القدس؟ ومتى؟ )ابحث في موقع دائرة ال�أرصاد 

نترنت(. الجويّة الفلسطينّية في ال�إ

المنخفضاُت الجويُّة التي تؤثُّر في  فلسطيَن: يبداأ نشاُط منَخفضاِت البحِر المتوّسط في النصف الثاني من 

أّول من شهر اأيّار كّل عام. أّول وحتى النصف ال� شهِر تشرين ال�

وتنشاأ هذه المنخفضاُت الجوية عادًة، اإّما فوق المحيط ال�أطلسي، ثّم تدخُل البحر المتوّسط من الغرب، اأو تنشاأ في 

داخل البحر المتوّسط نفِسه في الجزء الغربّي منه. وتتكّون نتيجَة تلاقي كتلتْين هوائّيتْين: اإحداهما قطبّيٌة باردةٌ قادمٌة من 

اأوروبا، وال�أخرى مداريٌّة دافئٌة قادمٌة من اأفريقيا، فتحاوُل كلُّ كتلٍة السيطرَة على المنطقة، فيحصُل دوران بين الكتلتْين 

بعكس عقارب الساعة، فيتكّون المنخفُض، ويؤثّر في فلسطين.

المتوسط  البحر  واأحيانا على  ل�أوروبا،  الجنوبّي  الساحل  المنخفضات على  لهذه  المساراِت  اأغلُب  تكوُن 

اأثناء سْيِرها تجلُب منخفضاٍت حراريًّة من الجنوب في  أفريقيا، وعادًة  نفسه، اأو على الساحل الشمالي ل�

على  غزيرٍة  اأو  متوّسطٍة،  باأمطاٍر  مصحوبًة  وتكون  مؤّخرتها،  في  الشمال  من  باردًة  ومرتفعاٍت  مقّدمتها، 

المناطق التي تمّر عليها، واأحيانا تكون مصحوبًة بثلوج.

  سؤال: ما احتياطاُت الّسلامة في استخدام المدافئ في فصل الّشتاء؟
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الّدرس
الرّصد )3(

الجوّي

نشاط )1(: اأدوات الرّصد الجوّي

آتية: تاأّمل الّشكل المجاور، واأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- ســّم ال�أدوات المبّينــة فــي الّشــكل، 
واذكــر اســتخدام كلٍّ منهــا. 

ــُر اختــلاف درجــة الحــرارة فــي   2- مــا اأث
الضغــط الجــوي؟

 ٣- مــا اأثــُر اختــلاف الضغــط الجــوّي فــي 
حركــة الّريــاح؟ 

العربّيــة تعنــي:  اللغــة  فــي  كلمــُة )رْصــد( 

مراقبــَة الشــيء، وتخصيــَص الوقــت والجهــد 

ــُة  ــا الّرصــد الجــوّي فهــو: عملّي لمتابعتــه، اأّم

الجويــة كافّــًة،  العناصــر  متابعــِة وتســجيِل 

والتغييــرات التــي تطــراأ علــى الحالــة الجويـّـة، ووضــع التنبــؤات، اأو التكّهنــات للحالــة الجويـّـة المتوقّعــة 

ــزان الحــرارة،  ــام القادمــة، وذلــك باســتخدام مجموعــٍة مــن ال�أدوات، وال�أجهــزة، مثــل مي أيّ خــلال ال�

أنيمومتــر، دوارة الريــاح، والهيجروميتــر، وغيرهــا لقيــاس عناصــر الطقــس مثــل: درجــة  والباروميتــر، وال�

ــا.  ــة النســبّية وغيره ــا، والرطوب ــاح واتّجاهه ــط الجــوّي، وســرعة الري الحــرارة، والضغ

               التنبُّؤ بحالة بالطقس

يعتمــد خبــراُء ال�أرصــاد الجويـّـة فــي التنبُّــؤ بحالــة الطقــس علــى النمــاذج الرقمّية الخاّصــة بالطقس، وهي 

عملّيــاٌت رياضّيــٌة حســابّيٌة، تــّم تحديُدهــا محــاكاًة ووصفــاً لديناميكّيــة الغــلاِف الجــوّي، والعلاقــات 
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بيــن الظواهــر الجويـّـة، كّل علــى حــدة فــي نطــاٍق معّيــن. اأّي اأنـّـه يتــّم رقمنــة الظواهــر الجويـّـة، وتحويلهــا 

اإلــى مســائَل رياضّيــٍة حســابّية.

توجــُد فــي محطـّـاِت الّرصــِد الجــوّي ال�أرضّيــة حواســيُب عملاقــٌة، فائقــُة القــّوة، لتحليــِل كمّيــٍة كبيــرٍة 

مــن بيانــات الّرصــد مــن البــّر والبحــر، وذلــك مــن اأجــل زيــادِة دقّــِة التوقّعــاِت الجويّــِة الصــادرة، التــي 

تمــرُّ بمراحــَل عديدة،ابتــداًء مــن جمــع البيانــات، وتحليِلهــا وصــول�ً اإلــى اإصــدار النشــرة الجويـّـة للنــاس.

ــة عناصــِر الطقــس  ــات الّرصــد الجــوّي المنتشــرِة علــى ِمســاحٍة واســعٍة بمراقب تقــوم شــبكٌة مــن محطّ

المختلفــة، لترســَل هــذه المعلومــات بشــكٍل دوريٍّ ومنَتَظــٍم عبــَر وســائِل اتّصــال�ٍت، واأجهــزٍة مختلفــٍة 

اإلــى مراكــز بــثِّ المعلومــات الجويـّـة، التــي تقــوُم بدورهــا باإعــداد التقاريــر الجويـّـة فــي اأوقــاٍت محــّددٍة، 

وترســلُها اإلــى مختلــف بلــدان العالــم. لكنّهــا ل� تســتعمُل الجمــَل والكلمــاِت فــي هــذه التقاريــر، واإنّمــا 

تعتمــُد الرمــوَز، ونظــاَم الشــيفرة المتّفــق عليــه َدْولّيــاً؛ لتفــادي مشــكلِة اختــلاف اللغــات.

نشاط )2(: زيارة محّطِة رصٍد جويٍّ فلسطينّية

يوجد في فلســطيَن العشــراُت من محطّاِت الرصِد الجوّي، التابعة لدائرة ال�أرصاد الجويّة الفلســطينّية، 

ــراً حــول مشــاهداتك،  ــْب تقري ــك المحطــات، واكت ــارة اإحــدى تل ــْم بزي ــة. ق اأو للمؤّسســات الخاّص

نجــاز الخــاّص بــك.  واأرفْقــه فــي ملــّف ال�إ

 قياس كمّية ال�أمطار:

تعانــي فلســطيُن مــن ُشــّح المصــادر الطبيعّيــة للميــاه؛ بســبب ســيطرة ال�حتــلال عليهــا، وتعتمــد بشــكٍل 

اأساســّي علــى ميــاه ال�أمطــار التــي تتســاقط فــي فصــل الشــتاء. 

وتتذبــذُب كمّيــُة الهطــول مــن ســنة اإلــى اأخــرى، ومــن مدينــة فلســطينّية اإلــى اأخــرى. وَوحــدة القيــاس 

الُمســتخَدمة لكمّيــة ال�أمطــار الهاطلــة هــي مليمتــر )ملــم(. 
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نشاط )3(: ِمقياس ال�أمطار )الِمْمطار(

 المواد وال�أدوات: 

ــل اأْن يكــون مــن البلاســتيك،  ــار اأســطوانّي مــدّرج )ُيفضَّ مخب

وليــس الزجــاج تفاديــاً لكســره، ولــه قـــاعدة حتّــى يســهل 

تثبيتــــُـه، وارتفاعــه فــي حــدود ٣0-40 ســم، وقطــره فــي حــدود 

5 ســم(، محقـــان قُمــع )قطــره حوالــي 15 ســم(، وشــريط 

ل�صــق، وِمســطرة. 

 خطوات العمل:

 1- قم بقياس قُطَر الُقْمع، وقُطَر فتحة الِمخبار، باستخدام الِمسطرة، واحسب نصف قطر كلٍّ منهما.

ــع نصــف قطــر  ــى مرب ــع نصــف قطــر القمــع اإل ــن مرب ــم المعامــل وهــو: النســبة بي  2- احســب الرق
ــار(2. ــق مخب ــق قمــع(2 / )ن ــار. اأّي: )ن المخب

 ٣- ضــع القمــَع فــوق المخبــار، وثّبتــه بالشــريط اللاصــق، كمــا فــي الصــورة. وهكــذا يكــون لديــك 
مقيــاٌس للمطــر، جاهــٌز للاســتخدام.

ــِة المطــر فــي منطقــٍة مفتوحــة، وابــداأ بتســجيل القــراءات مــع كلِّ منخفــٍض   4- ضــع مقيــاَس كمّي
جــويٍّ ماطــر، يؤثــر فــي منطقــة ســكنك.

 5- بعد انتهاء المطر، قم بتسجيل ارتفاع مياه ال�أمطار المتجّمعة  داخل الِمخبار المدّرج، بَوحدة المليمتر.

 6- اقســْم ارتفــاَع الميــاه )الرقــم الــذي حصلــت عليــه مــن الخطــوة رقــم 5( علــى الرقــم المعاِمــل 
)الرقــم الــذي حصلــت عليــه مــن خطــوة رقــم 2(، ويكــوُن الجــواب هــو كمّيــة المطــر التــي هطلــت 

علــى منطقــة ســكنك بَوحــدة ملــم.

أرقــام التــي تصدُرهــا دائــرُة ال�أرصــاد الجويّة   7- قــارن الرقــم الــذي حصلــت عليــه لكمّيــة المطــر مــع ال�
لكمّيــات ال�أمطــار الهاطلــة فــي المــدن الفلســطينّية، مــع كّل منخفــٍض ماطــٍر يؤثـّـر في  فلســطين. 
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مشروع: الراصد الصغير

 المواد وال�أدوات:

اأو  الخشــب  مــن  صنــدوق   
الكرتــون قيــاس 1 م × 70 ســم 
اأبيــض،  ودهــان  ســم،   50×
ــزان حــرارة  ــزان حــرارة، ومي ومي
جــاّف ومبلـّـل، وجــدول الرطوبة 
وحامــٌل  وباروميتــر،  النســبّية، 

بيانــّي. معدنــّي، وورٌق 

 خطوات العمل:

  قم بطلاء الصندوق من الخارج باللّون ال�أبيض. لماذا؟

  صّمم فتحات مائلة في جوانب الصندوق في جميع ال�تّجاهات، لماذا؟ 

  ثّبت ال�أدوات المستعملة للقياس في داخله، بشكٍل ُيسّهل قراءتها.

ــي  ــي الظــّل، بحيــث يرتفــع عــن ســطح ال�أرض حوال ــدوق ف   ضــع الصن
150 ســم. لمــاذا؟

  اأقفل الصندوق بقفٍل لحماية محتوياته.

ــوم  ــدى الي ــى م ــاً، عل ــراٍت يومّي ــى 5 م ــن ٣ اإل ــاس درجــة الحــرارة م ــم بقي   ق
ــم)1(. ــي الجــدول رق ــج ف ــم ســجل النتائ ــة ث ــامٍ متتالي ــدة خمســة اأيّ ــّي، ولم الدراس
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  قــم بقيــاس الضغــط الجــوّي مــرة فــي اليــوم، وعلــى مــدار خمســِة اأيـّـام علــى 
التوالــي، ثــم ســجل النتائــج فــي الجــدول رقــم )2(. 

جدول )1( قياس درجة الحرارة

ثنينال�أحداليوم / الساعة أربعاءالثلاثاءال�إ الخميسال�

٨ صباحاً

٩

10

11
12

أيام مختلفة على المنحنى.   مثِّل النتائج بيانياً مبيناً درجات الحرارة والساعات ل�

جدول )2( قياس الضغط الجوّي

        اليوم

عنصر الطقس
ثنينال�أحد أربعاءالثلاثاءال�إ الخميسال�

الضغط الجوّي

         التحليل:

 حــّدد الوقــت الــذي ســّجلَت فيــه اأقصــى درجــِة حــرارٍة، واأدنــى 
درجــِة حــرارٍة فــي كّل يــوٍم مــن اأيـّـام الّرصــد.

 هــل البيانــات التــي تــّم تســجيلُها لدرجــة الحــرارة كافيــٌة لتمثيل 
التغّيــر اليومــّي لدرجــة الحــرارة؟ ولماذا؟ 

 ما اأعلى قيمًة للضغط الجوّي، واأدنى قيمًة تّم رصُدها؟
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اأسئلة الَوحدة

جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي:  السؤال ال�أول: ضْع دائرًة حول رمز ال�إ

ــه،  ــه ورطوبت ــي درجــة حرارت ــٌة ضخمــٌة مــن الهــواء المتجانــس ف ــا كتل ــة تُعــرف باأنّه آتي 1-  اأيٌّ مــن ال�

ــوق ِمســاحٍة واســعٍة مــن ســطح ال�أرض؟ تتشــكّل ف

     اأ- الكتلة الهوائّية.   

     ب- الجبهة الهوائّية.

     جـ- المنخفض الجوّي.    

     د- المرتفع الجوّي. 

2- مــا الحــّد الفاصــل بيــن الكتــل الهوائيــة المتلاقيــة المختلفــة فــي درجــة حرارتهــا ورطوبتهــا، حيــث 

ل� يختلــط الهــواء فيهــا؟

     اأ- الكتلة الهوائّية.           

     ب- الجبهة الهوائّية. 

     جـ- المنخفض الجوّي.    

     د- المرتفع الجوّي. 

آتية من اأصناف الكتل الهوائّية وفقاً لمصدرها؟  ٣- اأيٌّ من ال�

     اأ-  الصفراء.              

     ب- المغبّرة.           

     جـ- الجافّة.         

     د- القطبّية. 
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 4- ما الجهاز المستخَدم في قياس مقدار الضغط الجوّي؟

     اأ- البارومتر.

أنيمومتر.           ب- ال�

     جـ- ميزان الحرارة.

     د- ميزان الحرارة الجاّف والمبلّل.

آتية ل� يعد من اأنواع الجبهات الهوائّية؟  5- اأّي ال�

     اأ- الدافئة.           

     ب- الثابتة.          

     ج- الباردة.         

     د- المدارية.

 6- بم ُيرمز لمنطقة المرتفع الجوّي على خرائط الطقس؟

      .)L( اأ- حرف     

    .)D( ب- حرف     

     .)H( ج- حرف     

     د- رقم )٩٨0(.

7- ماذا يحدث لكتلٍة هوائّيٍة جافّة عند مرورها فوق مسطٍّح مائّي؟

     اأ- تزداد رطوبتها النسبّية.   

     ب- تقّل رطوبتها النسبّية.

     جـ- تصبح مستقّرة.  

     د- تسخن من ال�أسفل.



99

٨- ما وحدة قياس الضغط الجوّي؟

     اأ- كيلوغرام.

     ب- متر/ ثانية.

     ج- نيوتن.

     د- ملّي بار.        

٩- كيف يكون اتّجاه دوران الهواء حول منطقة المنخفض الجوّي في فلسطين؟

     اأ- مع عقارب الساعة.     

     ب- عكس عقارب الساعة. 

     جـ- عموديّاً.                

     د- شمالّياً.  

آتية ل� ُيمكن تشكّلها؟ 10- اأّي الكتل الهوائّية ال�

     اأ- الجليديّة الجافّة.         

     ب- القطبّية الرطبة.      

     ج- ال�ستوائّية الجافّة.

     د- ال�ستوائّية الرطبة.     

 

 الســؤال الثانــي: مــا المقصــود بــكلٍّ مــن: خطــوط تســاوي الضغــط، الجبهــة الهوائّيــة الدافئــة، 

الجبهــة الهوائّيــة الثابتــة، المرتفــع الجــوّي الدافــئ، محطــة الرصــد الجــوّي.

 الســؤال الثالــث: فــي اإحــدى ليالــي شــهر كانــون الثانــي، اســتمعت ثُريـّـا مــع والديهــا اإلــى نشــرة 

الطقــس عبــر التلفــاز، وســمعت الراصــد الجــوّي يقــول: اإّن جبهــًة هوائّيــًة بــاردًة ســتؤثّر علــى 

فلســطين. فبــداأت تشــرح لوالديهــا كيــف تتكــّون الجبهــة الهوائّيــة البــاردة، ومــا اأثرهــا المتوقـّـع فــي 

ــا لوالدْيهــا؟  طقــس فلســطين، خــلال فتــرة تاأثيرهــا. فمــاذا قالــت ثريّ
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آتية صحيحة، واأيّها خاطئة؟ مع تفسير اإجابتك.  السؤال الرابع: اأّي الجمل ال�
اأ- يكون مقدار الضغط الجوي في مركز المنخفض اأعلى منه في المناطق المجاورة له. 
ب- يكون مقدار الضغط الجوي في مركز المرتفع اأعلى منه في المناطق المجاورة له.

جـ- تتكون الجبهة الهوائّية الدافئة، نتيجة اندفاع كتلة هوائّية باردة نحو كتلة هوائّية دافئة.
د- يستخدم الراصد الجوي الحواسيب، لتساعده في تحليل البيانات التي يجمعها عن عناصر الطقس.

هـ- ل� تفيدنا معرفة الطقس في تخطيط نشاطاتنا اليومّية.

 السؤال الخامس: تبّين الصورة اأدناه تسجيلاً للبيانات التي تم رصدها في محطَة رصٍد جوّي، 

موجودة في مدينة الخليل، عند الساعة الرابعة وعشرين دقيقة من مساء يوم الجمعة2017/5/5. 

اأ- اأكتب فقرة على شكل نشرٍة للطقس، تصُف فيها الحالة الجويّة في مدينة الخليل. 

ب- ما راأيك في هذه القياسات؟ هل هي ضمن المعدل لطقس مدينة الخليل في ذلك الوقت من 

العام، اأم اأنّها وضٌع استثنائّي؟

جـ- لو كانت هذه البيانات من مدينة اأريحا، ماذا تتوقّع اأْن تكون درجة الحرارة وقت الّرصد؟

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

عن ثلاثة اأسطر.
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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.  .1  

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .2  

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.  .4  

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.  .1  

اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .2  

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.  .4  

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.  .1  

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .2  
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تحديد خطوات سير المشروع.  .٣  

في  المجموعة  اأفراد  جميع  يشترك  اأن  )شريطة  المشروع،  لتنفيذ  اللازمة  ال�أنشطة  تحديد   .4  

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.  .1  

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  .2  

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

التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  .4  

دور الطلبة:

القيام بالعمل باأنفسهم.  .1  

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  .2  

تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  .٣  

تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  .4  

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   .1  

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  .4  

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 املناهج الوزاريّة:

الّلجنة الوطنيّة لوثيقة العلوم:

املشاركون يف ورشات عمل الجزء األَّول من كتاب العلوم والحياة للصف الثامن األسايس 

أ.د. عماد عودة 

د. صبري صيدم

أ. إيمان الريماوي

د. عفيف زيدان

م. جهاد دريدي

أ. صالح شاللفة 

أ.د.فتحية اللولو

د. رباب جرّار

د. شهناز الفار

أ. حكم أبو شملة

د.إيهاب شكري

أ. مرسي سمارة 

د. مراد عوض الله

أ. فراس ياسين

د. حاتم دحالن      

أ. ثروت زيد

أ. جنان البرغوثي

أ.د. محمود األستاذ

أ. عماد محجز

أ. أماني شحادة

د. صائب العويني

م. فواز مجاهد

أ. رشا عمر

د.سحر عودة

أ. ياسر مصطفى

د. معين سرور

أ. محمد أبو ندى 

د. جواد الشيخ خليل   

د. بصري صالح 

أ. ابراهيم رمضان

د. محمد سليمان

أ. عفاف النّجار

أ. أحمد سياعرة

د. سعيد الكردي

أ. عزام أبو بكر

أ. خلود حّماد

د.خالد صويلح

أ. مي أبو عصبة

د. معمر شتيوي

أ. فضيلة يوسف

د. خالد الّسوسي

د. سمية النّخالة 

أ. حسن حمامرة

د. محمود رمضان 

أ. غدير خلف

أ. أيمن شروف

د. عدلي صالح 

أ. علي مناصرة

أ. رياض ابراهيم

د.عزيز شوابكة

أ.سامية غبن

د. وليد الباشا

أ. مرام األسطل

د. وفاء خاطر

د. حاتم دحالن

د. سحر عودة

أحالم طليب

أحمد أبو جريبان

أحمد سياعره

أيوب دويكات

إياد النبيه

انعام عوينة

ايمان البدارين

بسام عيد

جعفر أبو حجلة

جمال جمعة

خالد أبو رجيله

رائد أحمد

رماح أبو مرق

سليمان فلنه

سمر القصاص

سناء رضوان

شاكر العقييل

شعبان صايف

عايشة شقر

عبر عيىس

عليه أبو الوفا

عماد الدرة

فريد قديح

لينا جرارعة

محمد أبو ندى

محمد نزال

مرام األسطل

مصطفى رضاغمة

مها يغمور 

نضال طبيشه

هالة امليمي


