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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 بــن 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 بــن 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 ــن 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 التربية والتعليم 

مركز المناهج الفلسطينية
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فريق التاأليف

  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 .

 أمــا عــن الكتــاب الــذي بــن أيدينــا، فقــد توزّعــت مادتــه عــى فصلــن دراســين، وهــو يشــتمل عــى ســبع وحــدات، 

حــوى الجــزء الثانــي منهمــا ثــالث وحــدات؛ حملــت األوىل عنــوان »حياتنــا كيميــاء«، يف حــن حملــت الوحــدة الثانيــة 

عنــوان »الحركــة املوجيــة والصــوت«، والوحــدة الثالثــة فقــد حملــت عنــوان »تنــوع الكائنــات الحيــة وتصنيفهــا«، 

ــفتِه،  ــج وفلس ــات املنه ــس توجه ــل؛ يعك ــويٍّ فاع ــٍم ترب ــلٍس، وبتنظي ــلوب س ــوى بأس ــرض املحت ــى ع ــا ع وحرصن

ويتمثــل يف دورة التعلــم .

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 بتضمــن 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.



المحتـويـــات

الدرُس األول    الروابط الكيميائية                                                                         ٤  

الدرُس الثاني   التفاعل الكيميائي ودالالته                                                            ٨  

الدرُس الثالث   أنواع المركبات الكيميائية                                                         ١٥  

حياتنا كيمياء الوحدة الخامسة

خصائص األمواج                                                                   ٢٨ الدرُس األول  

أمواج الصوت                                                                            ٣٥   الدرُس الثاني 

الحركة الموجية والصوت الوحدة السادسة

تصنيف الكائنات الحية                                                                 ٤٨ الدرُس األول  

ممالك البدائيات والطالئعيات والفطريات                                 ٥٣   الدرُس الثاني 

المملكة النباتية                                                 ٦٠   الدرُس الثالث 

المملكة الحيوانية                                                ٦٧   الدرُس الرابع 

تنوع الكائنات الحية وتصنيفها الوحدة السابعة

الشمس                                                                                         ٨٨ الدرُس األول  

الكواكب السيّارة                                                                   ٩٢   الدرُس الثاني 

ارتياد الفضاء                                                      ٩٨   الدرُس الثالث 

النظام الشمسي الوحدة الثامنة



٣ ٢

كيف توّصل العلماء اإلى ِبنية الذرّة؟

الوحدة

٥ حياتنا كيمياء

 

  تاأّمل وفكّر: 

نسان.      يعد النعناع من المواد المفيدة ل��إ



٣ ٢

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

علــى توظيــف المعلومــات المتعلقــة بخصائــص المركبــات الكيميائيــة فــي مجــا��ت الحيــاة المختلفــة 

مــن خــ��ل تحقيــق ا��ٓتــي:

 التمييز بين اأنواع الروابط الكيميائّية بالرسم.

أيونّية والمركّبات التساهمّية عملّياً.  اكتشاف بعض خصائص المركّبات ا��

 كتابة معاد��ت كيميائّية موزونة.

 استنتاج د����ت حدوث التفاع��ت الكيميائّية عملياً.

 التمييز بين اأنواع المركّبات الكيميائّية عملياً.



٥ ٤

تصنــف الروابــط الكيميائيــة بيــن ذرات العناصــر فــي المركــب  الواحــد اإمــا روابــط اأيونيــة اأو روابــط 

أنشــطة ا��ٓتيــة: تســاهمية وســنتعرف اإليهــا فــي ا��

نشاط (1): الرابطة ال�أيونّية

ادرس الشكلين (اأ، ب)، ثم اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية: 

، كــم اإلكترونــاً يمكنــه اأْن يفقــد 
3
Li لكترونــي لليثيــوم  ١- اكتــب التوزيــع ا��إ

أيــون الناتــج. ليصــل اإلــى حالــة ا��ســتقرار؟ اكتــب رمــز ا��

، كــم اإلكترونــاً يحتــاج ليصــل اإلــى 
9
F لكترونــي للفلــور  ٢- اكتــب التوزيــع ا��إ

أيــون الناتــج. حالــة ا��ســتقرار؟ اكتــب رمــز ا��

 ٣- درســت ســابقاً اأن الشــحنات المختلفة تتجاذب والشــحنات المتشــابهة 

أيونــات الســابقة؟ تتنافــر، مــاذا تتوقــع اأن يحــدث بيــن ا��

أيونّيــة بيــن ذرتيــن (فلــز و�� فلــز)، اإحداهمــا قابلــة لفقــد  تنشــاأ الرابطــة ا��

ــدف  ــز)؛ به ــات (�� فل ــة لكســب اإلكترون ــز)، وا��أخــرى قابل ــات (فل اإلكترون

الوصــول اإلــى حالــة ا��ســتقرار، فينتــج اأيونــان، اأحدهمــا موجــب وا��ٓخــر 

ســالب، يتجاذبــان بقــوة؛ لتنشــاأ بينهمــا رابطــة اأيونيــة.

الّدرس
(1)

الّدرس
الروابط (1)

الكيميائية
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 مثال: 

، وما الصيغة الكيميائّية للمركّب الناتج؟ 
17
Cl والكلور 

12
Mg وّضح طريقة ارتباط ذرة المغنيسيوم 

 الحل: 
لكترونــي للمغنيســيوم: Mg: 2 ، 8 ، 2 يفقــد اإلكترونّيــن مــن مســتوى الطاقــة ا��أخيــر؛   ١- التوزيــع ا��إ

 .Mg+2 بحيــث يمنــح كل� ذرة كلــور اإلكترونــاً منهمــا، ويتحــّول اإلــى اأيــون موجــب

  Cl: 2 ، 8 ، 7 :لكتروني للكلور  ٢- التوزيع ا��إ

مستوى  يكتمل  حتى  واحداً  اإلكتروناً  يكسب 

.Cl- الطاقة ا��أخير له، ويتحول اإلى اأيون سالب

Cl-، Mg+2،Cl- :أيونات  ٣- تنشاأ رابطة اأيونية بين ا��

.MgCl
2
الصيغة الكيميائية الناتجة: 

 ، تفاع�� معاً وكّونا مركّباً كيميائياً:
20
Y و 

16
X سؤال: عنصران افتراضيان 

لكتروني لكل� منهما.  ١- اكتب التوزيع ا��إ

 ٢- ما شحنة كل� منهما؟

 ٣- اكتب الصيغة الكيميائية للمركّب الناتج من اتّحادهما.

نشاط (2): الرابطة التساهمّية   

تحــدث ســعيد عــن قصــة والــده الــذي قــرر مــع اأبــي غالــب زراعــة اأشــجار زيتــون علــى الحــد الفاصــل 
بيــن اأرضْيهمــا بــد��ً مــن اإقامــة جــداٍر حجــري، واتّفقــا اأّن يكــون محصــول الزيتــون بينهمــا مناصفــًة كل� 

عــام، فــ�� ياأخــذ اأي� منهمــا اأكثــر مــن حصــة ا��ٓخــر، وقــال ســعيد لوالــده اأن هــذه الشــراكة ذكّرتــه بــدرس 

ــط  ــن رواب ــا لتكوي ــذرات تتشــارك فيمــا بينه ــث اإّن ال ــي المدرســة حي ــذي درســه ف الرابطــة التســاهمية ال

تسمى روابط تساهمية، اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية: 

 ١- من المستفيد من محصول اأشجار الزيتون المزروعة على الحد الفاصل؟
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 ٢- ما ع��قة ذلك بالرابطة التساهمية حسب ما تحدث عنه سعيد؟

H)، وتتكون الرابطة بينهما كما في الشكل اأدناه.   
2
يوجد الهيدروجين في الطبيعة على شكل جزيئات (

H:H اأو H-H :تُمث�ل الرابطة بين ذرتّي الهيدروجين كما ياأتي

ــا  ــات، واإنّم ــد اأو كســب اإلكترون ــى فق ــا اإل ــل اأي� منهم ــن، �� تمي ــن ذّرتْي    تنشــاأ الرابطــة التســاهمّية بي

تتشــاركان باإلكترونــات التكافــؤ لــكل� منهمــا، بحيــث تصــل كل� ذّرٍة اإلــى حالــة الثبــات وا��ســتقرار لتشــبه 

تركيــب العنصــر النبيــل.

 مثال1:

O؟
2
كيف تنشاأ الرابطة التساهمّية بين ذرتي O في جزيء ا��أكسجين 

 الحل:

8
O : 2 ،6 لكتروني ل��أكسجين  ١- التوزيع ا��إ

 ٢- تحتــاج ذرة ا��أكســجين اإلــى اإلكترونيــن حتــى يكتمــل مســتوى الطاقــة ا��أخيــر لهــا، فتتشــارك مــع 

ذرة اأكســجين اأخــرى، وتنشــاأ رابطــة تســاهمّية ثنائيــة.

.O::O اأو O=O :٣- ُيمث�ل جزيء ا��أكسجين كما ياأتي 



٧ ٦

 مثال2: 

CH؟
4
 كيف تنشاأ الروابط التساهمّية في جزيء الميثان 

 الحل:

، وتحتــاج كّل ذرة كربــون اإلــى 4 اإلكترونــات لتصــل اإلــى 
6
C: 2, 4 لكترونــي للكربــون  ١- التوزيــع ا��إ

حالــة ا��ســتقرار.

، وتحتاج اإلى اإلكترون واحد لتصل اإلى حالة ا��ستقرار.
1
H: 1 لكتروني للهيدروجين  ٢- التوزيع ا��إ

 ٣- تتشارك ذرة الكربون مع اأربع ذرات هيدروجين، وتنشاأ اأربع روابط تساهمّية في جزيء الميثان. 

 ٤- ُيمث�ل جزيء الميثان كما ياأتي:   

H

H

HH C

 سؤال: 

.NH
3
أمونيا   ١- وّضح طريقة ارتباط ذرة النيتروجين بذرات الهيدروجين في جزيء ا��

 ٢- ما اأنواع الصيغ الكيميائية التي تعبر عن جزيئات العناصر والُمركّبات الكيميائية؟
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نشاط (1): المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في الميزان  

تاأّمل الشكل المجاور، ثم اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 ١- ما المواد المتفاعلة وما المواد الناتجة؟

 ٢- ما عدد ذّرات الهيدروجين في كّل كّفة من كفتّي الميزان؟

 ٣- ما عدد ذرات ا��أكسجين في كّل كّفة من كفتّي الميزان؟

 ٤- ما الع��قة بين عدد ذرات كّل عنصٍر في طرفّي التفاعل؟ 

 ٥- ما الع��قة بين كتل المواد المتفاعلة والناتجة ؟ فّسر  اإجابتك.

نشاط (2): التفاعل الكيميائي   

 
  المواد وال�أدوات: 

دورق مخروطي، قطعة خارصين، بالون، حمض الهيدروكلوريك المخّفف، ِمخبار مدّرج.

  خطوات العمل: 

 ١- خــذ ٢٠ مــل مــن حمــض الهيدروكلوريــك المخّفــف بواســطة 

ــار المدّرج. الِمخب

 ٢- اسكب الحمض في الدورق المخروطي.

 ٣- ضع قطعة الخارصين في الدورق المخروطي بحذر.

 ٤- ضع فوهة البالون على فوهة الدورق المخروطي. سّجل 

م��حظاتك.

الّدرس
(2)

الّدرس
(2)

التفاعل 
الكيميائي 

ودل�ل�ته
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 ٥- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

ما الذي جعل البالون ينتفخ؟• 

ماذا حدث لقطعة الخارصين؟• 

ما اسم الغاز الناتج؟• 

     اإّن التغييــر فــي التركيــب الكيميائــّي للمــواد، الــذي ُينتــج مــواد� جديــدة، بصفــاٍت جديــدة، ُيســّمى 

تفاعــ��ً كيميائّيــًا، عندهــا �� يمكــن اإعــادة المــواد الجديــدة اإلــى حالتهــا ا��أصلّيــة بطــرق عاديــة. ُيعب�ــر عــن 

التفاعــل الكيميائــّي بمعادلــة كيميائّيــة موزونــة، تعبــر بالرمــوز عــن المــواد المتفاعلــة والمــواد الناتجــة، 

والحالــة الفيزيائيــة لــكل� منهــا، وظــروف التفاعــل، وتتــم كتابتهــا بالخطــوات ا��ٓتيــة:

ــة، والمــواد •  ــي، تشــمل اأســماء المــواد المتفاعل ــر عــن التفاعــل الكيميائ ــة تعّب ــة لفظي ــب معادل نكت

ــه ظــروف التفاعــل. ــوٌب علي الناتجــة يفصــل بينهــا ســهٌم مكت

نكتــب الرمــوز والصيــغ الكيميائيــة للمــواد المتفاعلــة والناتجــة، وحالــة كل� منهــا بين قوســين صغيرين • 

علــى اليميــن اأســفل الرمــز اأو الصيغــة (s: صلــب، g: غــاز، aq: محلــول مائي، l: ســائل).

ــة، بحيــث يكــون عــدد ذّرات كّل عنصــر فــي الجهــة اليســرى واليمنــى •  ــة الكيميائّي ــوازن المعادل ن

مــن المعادلــة متســاوياً.

 موازنة المعادلة الكيميائية

تتم موازنة المعادلة الكيميائية باتّباع الخطوات ا��ٓتية:

 ١- تحديد الذّرة ذات العدد ا��أكبر في طرفّي المعادلة، بشرط اأ�ّ� تكون ذّرة هيدروجين اأو اأكسجين.

 ٢- موازنة الذرة ا��أكبر ثم التي تليها من حيث العدد.

 ٣- موازنة ذّرات الهيدروجين اإن وجد.

 ٤- موازنة ذّرات ا��أكسجين اإن وجد.

 مثال 1: 

نتــاج اأكســيد   اكتــب معادلــة كيميائيــة تبّيــن تفاعــل فلــز الكالســيوم مــع غــاز ا��أكســجين، بالتســخين؛ ��إ

لــب. الكالســيوم الص�

 الحل:

 ١- نكتب معادلة لفظّية: اأكسيد الكالسيوم   اأكسجين + كالسيوم.



١١ ١٠

  Ca
(s)
 + O

2(g)
  CaO

(s)
 ٢- نكتب معادلة بالرموز:    

 ٣- نــوازن المعادلــة: ن��حــظ اأّن عــدد ذرات الكالســيوم فــي المــواد المتفاعلــة والمــواد الناتجــة متســاٍو، 

فــي حيــن اأّن عــدد ذرات ا��أكســجين فــي المــواد المتفاعلــة ٢، وفــي المــواد الناتجــة ١؛ لذلــك يتــّم 

ضــرب المــواد الناتجــة ِب ٢، كذلــك ضــرب الكالســيوم فــي المــواد المتفاعلــة ِب ٢.

  2Ca
(s)
 + O

2(g)
  2CaO

(s)
   

  مثال2:

نتــاج محلــول نتــرات  ) ��إ
 
HNO

3
 تتفاعــل كربونــات البوتاســيوم الصلبــة مــع محلــول حمــض النيتريــك (

البوتاســيوم وغــاز ثانــي اأكســيد الكربــون، ومــاء. اأكتــب معادلــة كيميائيــة موزونــة تعبــر عــن التفاعــل:

 الحل:

                                                     
 
  
K

2
CO

3(aq) 
+ HNO

3(aq) 
 KNO

3(aq)
 + H

2
O

(l)
 +  CO

2 (g)
    -١ 

 ١=N ،١=C ٢، بينما= K :٢- الذّرة الكبرى من حيث العدد هي 

  :KNO
3
 ٣- وازن K بوضع 2 قبل 

  K
2
CO

3(aq) 
+ HNO

3(aq) 
 2KNO

3(aq)
 + H

2
O

(l)
 +  CO

2
 
(g)                                                       

    مع م��حظة اأّن عدد ذرات N اأصبح 2

:HNO
3
  ٤- وازن N بوضع 2 قبل 

                                                                   
 K

2
CO

3(aq) 
+ 2HNO

3(aq) 
  2KNO

3(aq)
 + H

2
O

(l)
 +  CO

2 (g)

    ن��حظ اأّن عدد ذرات C متساٍو في طرفّي المعادلة.

 ٥- وازْن ذرات الهيدروجين – موزون تلقائّياً - (ذرتان في كّل طرف).

 ٦- وازْن ذرات ا��أكسجين – موزون تلقائياً- (٩ ذرات في كّل طرف).



١١ ١٠

NH)، عّبــر عــن 
3
أمونيــا ( نتــاج غــاز ا��  ســؤال: يتفاعــل غــاز الهيدروجيــن مــع غــاز النيتروجيــن ��إ

التفاعــل بمعادلــة كيميائيــة موزونــة.

     تظهــر بعــض الع��مــات اأو الــد����ت التــي نتاأكــد منهــا اأّن تفاعــ��ً كيميائيــاً قــد حــدث بيــن المــواد 

أنشــطة ا��ٓتيــة توّضــح بعضــاً مــن هــذه الــد����ت: المختلفــة، وا��

 دل�ل�ت حدوث التفاعل الكيميائي

نشاط (٣): حرارٌة تنتج وغاٌز يتصاعد 

 المواد وال�أدوات: 

H مخّفف ، واأنبوب اختبار، وِملقط خشبي.
2
SO

4
قطعة األمنيوم صغيرة، وحمض كبريتيك 

  خطوات العمل: 

أنبوب. ألمنيوم في ا��  ١- ضْع قطعة صغيرة من ا��

أنبوب بواسطة الملقط الخشبي.  ٢- امسك ا��
أنبوب.  ٣- اأضف قلي��ً من حمض الكبريتيك المخّفف اإلى ا��

أنبوب من اأعلى، ماذا ت��حظ؟ أنبوب وراقب فوهة ا��  ٤- المس الجزء السفلي من ا��
 ٥- اأجب عن ا��أسئلة:

 اأ- ما الد����ت على حدوث تفاعل في اأنبوب ا��ختبار؟
 ب- ما اسم الغاز الناتج من التفاعل؟

نتــاج محلــول كبريتــات  ألمنيــوم الصلــب ��إ  جـــ- يتفاعــل محلــول حمــض الكبريتيــك مــع ا��
ألمنيــوم وغــاز الهيدروجيــن. اأكتــب معادلــة كيميائيــة موزونــة تعبــر عــن التفاعــل. ا��

نشاط (٤): تغي�ٌر في اللون 

 المواد وال�أدوات: 

): تغي�ٌر في اللون 

قطعة خبز، وحليب، وكاأس، ومحلول اليود.
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 خطوات العمل:

 ١- اأضف نقطة من محلول اليود اإلى قطعة الخبز، ماذا ت��حظ؟

 ٢- ضع قلي��ً من الحليب في الكاأس.

 ٣- اأضف نقطة من محلول اليود اإلى الحليب، سّجل م��حظاتك.

ــى  ــ��ً عل ــد� دلي ــى ا��أســود، يع ــل اإل ــق المائ ــون البنفســجي الغام ــى الل ــز اإل ــة الخب ــون قطع ــر ل      اإّن تغي�

حــدوث تفاعــل بيــن محلــول اليــود والنشــا فــي قطعــة الخبــز. وعــدم تغيــر لــون الحليــب عنــد اإضافــة اليــود 

د��لــة علــى عــدم وجــود تفاعــل كيميائــي. 

نشاط (٥): تشك�ل راسب 

   المواد وال�أدوات: 

محلول نترات الفضة، وماء مقطر، وملح طعام، ومخبار مدّرج، وكاأس، وِملعقة.

 خطوات العمل: 

 ١- ضع ملعقة صغيرة من ملح الطعام في الكاأس.

 ٢- اأضف ١٠٠مل ماء مقطّر اإلى الكاأس، وحّرك جيداً.

 ٣- اأضــف بضــع قطــرات مــن محلــول نتــرات الفضــة اإلــى الــكاأس، 

مــاذا ت��حــظ؟

 ٤- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

        اأ- ما اسم الراسب المتكّون؟ ما لونه؟

        ب- ما الصيغة الكيميائّية لنترات الفضة، وملح الطعام؟

ــي  ــة ف ــر ذائب ــة غي ــاً مــواد كيميائي ــة اأحيان ــج مــن التفاعــ��ت الكيميائي ينت

المــاء، تترّســب فــي قــاع وعــاء التفاعــل، ونســتدل� منهــا علــى حــدوث 

التفاعــل.
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نشاط (٦): تغي�ر لون كاشف طبيعي 

  المواد وال�أدوات:

ـــف،  ـــك مخّف ـــار عـــدد2، وحمـــض هيدروكلوري ـــوب اختب ملفـــوف اأحمـــر، وكاأس ســـعة  1000مـــل، واأنب

ـــاء، ولهـــب بنســـن. ـــار مـــدّرج، وم ـــوم، ومخب ـــات الصودي ـــول بايكربون ومحل

  خطوات العمل:

 ١- ضْع بضعة اأوراق من الملفوف ا��أحمر في الكاأس.

 ٢- اأضف ٢٠٠ مل ماء اإلى الكاأس.

 ٣- قم بتسخين الكاأس مدة ربع ساعة ويمكن تحضير ذلك مسبقاً.

 ٤- اترك الكاأس يبرد، ثم قم بالتخل�ص من ورق الملفوف.

 ٥- ضــع ٢مــل مــن حمــض الهيدروكلوريــك فــي اأنبــوب 

ــوم فــي  ــات الصودي ــول بايكربون ــار، و٢مــل مــن محل ا��ختب

أنبــوب ا��ٓخــر. ا��

 ٦- اأضف ٢ مل من ماء الملفوف اإلى كل� اأنبوب، سجل م��حظاتك.

 ٧- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

      اأ- اكتب الصيغة الكيميائية لبايكربونات الصوديوم.

      ب- كيف تمّيز بين الحمض والقاعدة باستخدام ماء الملفوف ا��أحمر؟

تغي�ــر لــون الكاشــف الطبيعــي مثــل الملفــوف ُيعــد� دليــ��ً علــى حــدوث تفاعــل، فعنــد اإضافــة محلــول عصــارة 

ورق الملفــوف  اإلــى الحمــض يصبــح لونــه اأحمــر وعنــد اإضافتــه اإلــى القاعــدة يصبــح لونــه اأخضــر.      

    

 ُيستخدم محلول الشاي للتمييز بين الحموض والقواعد. 

    

ورق الملفــوف  اإلــى الحمــض يصبــح لونــه اأحمــر وعنــد اإضافتــه اإلــى القاعــدة يصبــح لونــه اأخضــر.

اأفّكر
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نشاط (7): اإنتاج وميض

  المواد وال�أدوات: 

شريط مغنيسيوم، لهب بنسن، ورق صنفرة، ِملقط.

  خطوات العمل:

 ١- خذ شريطاً من المغنيسيوم بطول ٤ سم ، ونظّْفه جّيًدا بواسطة ورق الصنفرة، لماذا؟

 ٢- امسك شريط المغنيسيوم بالملقط.

 ٣- احرق المغنيسيوم باستخدام لهب بنسن، ماذا ت��حظ؟

 ٤- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

       اأ- ما د��لة حدوث التفاعل في الخطوة رقم 3؟

       ب- ما لون المادة الناتجة من التفاعل؟ ما اسمها؟

       جـ- اكتب معادلة تفاعل المغنيسيوم مع ا��أكسجين، ووازنها.

ــي  ــا يحــدث ف ــي النشــاط الســابق، وهــذا م ــْوءاً ووميضــاً، كمــا ��حظــت ف ــج بعــض التفاعــ��ت ّض تُنت

ــراح والمناســبات. أف ــي ا�� ــتخدم ف ــي تُس ــة الت ــاب الناريّ ألع ا��

ألعاب الناريّة في المناسبات؟  سؤال: ما راأيك باستخدام ا��
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      طلبــت معلمــة العلــوم مــن مــي اإحــدى اأعضــاء لجنــة المختبــر فــي المدرســة العمــل علــى ترتيــب 
المــواد الكيميائيــة ا��ٓتيــة: اأكســيد الكالســيوم، حمــض الهيدروكلوريــك المخفــف، كلوريــد الصوديــوم، 
هيدروكســيد الصوديــوم، وفــق تصنيــف المركبــات الكيميائيــة ا��ٓتيــة: حمــوض، قواعــد، اأكاســيد، اأم��ح، 

أنشــطة ا��ٓتيــة:  واجهــت مــي مشــكلة فــي تصنيفهــا ســاعد مــي فــي تصنيفهــا. بعــد تنفيــذ ا��

ــة اإلــى حمــوض وقواعــد واأمــ��ح واأكاســيد، ولــكل� منهــا خــواّص مختلفــة،  ــف المركبــات الكيميائّي تُصن�

واســتخدامات حياتّيــة منّوعــة، فــي الصناعــة وفــي المنــزل.

 1- الحموض:

نشاط (1): اأثر الحموض على ورقة دوار الشمس

 المواد وال�أدوات: 

حبة لْيمون، وحمض هيدروكلوريك مخّفف، وورق دوار الّشمس اأحمر واأزرق، وكاأس.

 خطوات العمل:

ــة الليمــون، ســّجْل م��حظاتــك؟ كــّرر هــذه   ١- ضــْع ورقــة دوار الّشــمس الزرقــاء علــى جــزء مــن حب

ــة دوار الشــمس الحمــراء، ســّجل م��حظاتــك. الخطــوة بورق

 ٢- ضْع قلي��ً من حمض الهيدروكلوريك المخّفف في الكاأس.

 ٣- ضع ورقة دوار شمس حمراء في محلول الحمض، سّجل م��حظاتك.

 ٤- ضع ورقة دوار شمس زرقاء في محلول الحمض، سّجل م��حظاتك.

 ٥- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- ما د��لة حدوث تفاعل كيميائّي في هذا النشاط؟
 ب- ماذا يحدث عند وضع ورقة دوار شمس حمراء في ماٍء مقطّر؟ فّسر اإجابتك.

 جـ- ما اسم الفيتامين الذي يوجد بكثرة في الجوافة؟ ما اأهمّيته؟

الّدرس
(٣)

الّدرس
(٣)

اأنواع 
المركبات 
الكيميائية
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ــر  ــة لــون كاشــف دوار الشــمس ا��أزرق اإلــى اللــون ا��أحمــر، بينمــا �� يتغّي ــر الحمــوض الكيميائّي      تُغّي
لــون كاشــف دوار الشــمس ا��أحمــر.

توجــد الحمــوض الطبيعّيــة فــي الحمضّيــات، كالليمــون والبرتقــال، وفــي الفواكــه، كالتفــاح والمشــمش 
والخــوخ، وفــي بعــض النباتــات الورقّيــة مثــل الحميــض، وتوجــد اأنــواع عــدة مــن الحمــوض الكيميائّيــة، 

نذكــر منهــا مــا ياأتــي:

اأهميتهالصيغة الكيميائيةالحمض

نسانHClالهيدروكلوريك في معدة ا��إ
Hالكبريتيك

2
SO

4
في بطارية السيارة

HNOالنيتريك
3

في صناعة ا��أسمدة
CHالخليك(ا��أسيتيك)

3
COOHفي صناعة الخل

نشاط (2): توصيل الحموض للتيار الكهربائي  

 المواد وال�أدوات: 

ـــه، اأقطـــاب  ـــاح مـــع قاعدت ـــة، ومصب ـــل، وبطاري حمـــض هيدروكلوريـــك مخّفـــف، وكاأس، واأســـ��ك توصي

ـــون. كرب

 خطوات العمل:

 
 ١- ركّب دارة كهربائية، كما في الشكل المقابل.

 ٢- ضع قلي��ً من حمض الهيدروكلوريك المخّفف في الكاأس.

 ٣- اغمس الصفيحتْين في محلول الحمض، سجل م��حظاتك.

 ٤- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- ما د��لة حدوث التفاعل في الخطوة رقم٣؟

 ب- ما احتياطات الس��مة الواجب اتّباعها خ��ل تنفيذ هذا النشاط؟

HCl محلول
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نشاط (٣): اإنط��ق غاز الهيدروجين   

 المواد وال�أدوات: 

حمض هيدروكلوريك مخّفف، قطعه من شريط مغنيسيوم، واأنبوب اختبار، وعلبة ثقاب.

 خطوات العمل: 

 ١- ضْع قطعه من شريط مغنيسيوم في اأنبوب اختبار، واأِضْف اإليه ٢ مل من حمض الهيدروكلوريك المخّفف.

 ٢- قرب عود ثقاب مشتعل من فوهة انبوب ا��ختبار، سجل م��حظاتك.

 ٣- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- ما د��لة حدوث التفاعل في الخطوة رقم٢؟

 ب- اكتب معادلة كيميائية للتفاعل السابق. 

 جـ- ما احتياطات الس��مة الواجب اتّباعها خ��ل تنفيذ هذا النشاط؟

الحمــوض طعمهــا حامــض، وتغيــر ورقــة دوار الشــمس مــن اللــون ا��أزرق اإلــى اللــون ا��أحمــر، ومحاليلهــا 

المائيــة موصلــة للتيــار الكهربائــي. 

ُيضــاف الحمــض تدريجيــاً  اإلــى المــاء فيتاأيّــن الحمــض مطلقــاً اأيــون الهيدروجيــن، فمثــ��ً يتاأيــن حمــض 

الهيدروكلوريــك حســب المعادلــة ا��ٓتيــة:

HCl
 (aq)  

 H
2
O

(l)   H+
(aq) 

+ Cl-
(aq)

 سؤال: اكتب معادلة تاأي�ن حمض الكبريتيك في الماء.
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 2- القواعد:

نشاط (٤): اأثر القواعد على ورقة دوار الشمس  

 المواد وال�أدوات: 

ــر  ــاء، وورق دوار الشــمس اأحم ــة، وم ــدرج، وملعق ــار م ــوم، وكاأس، ومخب ــاد، وهيدروكســيد صودي رم

واأزرق.

 خطوات العمل:

 ١- اأذب كمية من الرماد في كاأس ماء.
 ٢- ضــع ورقــة دوار الشــمس الحمــراء فــي المحلــول، ســّجل م��حظاتــك. كــّرر هذه الخطوة باســتخدام   

ورقة دوار الشــمس الزرقاء، ســّجل م��حظاتك.

 ٣- ضع قلي��ً من هيدروكسيد الصوديوم في الكاأس، ثم اأضف اإليها ٥٠ مل ماء، وحرك جيداً ، سّجل م��حظاتك.

 ٤- اغمس ورقة دوار الشمس الزرقاء في المحلول الناتج، سّجل م��حظاتك.

 ٥- اغمس ورقة دوار الشمس الحمراء في المحلول الناتج، سّجل م��حظاتك.

 ٦- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- ما د��لة حدوث التفاعل عند وضع ورقة دوار الشمس الحمراء على الصابون في الخطوة رقم1؟

 ب-ما اإجراءات الس��مة الواجب اتّباعها خ��ل تنفيذ هذا النشاط؟

ــر القواعــد لــون كاشــف دوار الشــمس ا��أحمــر اإلــى اللــون ا��أزرق، بينمــا �� تؤثّــر علــى كاشــف       تُغي�

دوار الشــمس ا��أزرق.

تدخل القواعد الكيميائّية في العديد من الصناعات، والجدول ا��ٓتي يبّين بعض هذه القواعد:

ال�ستخدامالصيغة الكيميائيةالقاعدة

صناعة الصابون الصلبNaOHهيدروكسيد الصوديوم

صناعة الصابون السائلKOHهيدروكسيد البوتاسيوم

Mg(OH)هيدروكسيد المغنيسيوم
2

ع��ج حموضة المعدة
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نشاط (٥): توصيل القواعد للتيار الكهربائي  

 المواد وال�أدوات: 

محلــول مخّفــف مــن هيدروكســيد الصوديــوم، وكاأس، واأســ��ك توصيــل، وبطاريــة، ومصبــاح مــع قاعدته، 

واأقطــاب كربــون، ومخبــار مدّرج.

 خطوات العمل:

 ١- ركّب الدارة الكهربائية الموّضحة في الشكل المقابل.

 ٢- ضْع ٢٠مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم في الكاأس.

 ٣- اغمس الصفيحتْين في المحلول، سّجل م��حظاتك.

     القواعــد ملمســها ناعــم كالّصابــون، كاويــة للجلــد، وطعمهــا مــّر، بعضهــا يــذوب فــي المــاء، وبعضهــا 
�� يــذوب فــي الماء.توصــل محاليلهــا التيــار الكهربائي.

ــن هيدروكســيد  ــن القواعــد الكيميائيــة فــي المــاء منتجــًة اأيــون الهيدروكســيل -OH، فمثــ��ً يتاأيّ      تتاأيّ

البوتاســيوم فــي المــاء حســب المعادلــة ا��ٓتيــة:

KOH
(s)  

 H
2
O

(l)

 
 K+

(aq) 
+ OH-

(aq)

  سؤال: اأكتب معادلة تاأين هيدروكسيد الصوديوم في الماء.

 ٣- ال�أم��ح: 

نشاط (٦): تكون ال�أم��ح     

  المواد وال�أدوات: 

     ملــح طعــام، ومخبــار مــدرج، ومحلــول مخّفــف مــن حمــض الهيدروكلوريــك، وهيدروكســيد 

الصوديــوم، وميــزان، وكاأس ســعة 100مــل عــدد ٤، وورق ترشــيح، ودورق مخروطــي، وصحــن تبخيــر، 

ــاء. ــة دوار شــمس زرق ــاء، وورق ــارة عــدد ٢، وم ولهــب بنســن، وملعقــة، وقطّ

NaOH محلول



٢١ ٢٠

 خطوات العمل:

 ١- زن ٤غم من هيدروكسيد الصوديوم، واذْبها في ٢٠٠ مل ماء في الدورق المخروطي.

 ٢- ضع ١٠ مل من المحلول الذي قمت بتحضيره في الكاأس.

 ٣- ضع ورقة دوار الشمس الزرقاء في الكاأس.

 ٤- ضــع ١٠ مــل مــن محلــول حمــض الهيدروكلوريــك (٣٤٪، ١,١غــم / ســم٣) اإلــى كاأس زجاجيــة 

بحــذر فيهــا ٢٠٠ مــل مــاء.

 ٥- اسحب قلي��ً من حمض الهيدروكلوريك المخّفف بوساطة القطّارة.

 ٦- اأضــْف نقطــة بعــد نقطــة مــن محلــول الحمــض المخفــف اإلــى كاأس محلــول هيدروكســيد 

الخليــط. الصوديــوم وحــّرك 

 ٧- استمر باإضافة الحمض تدريجيا� مع التحريك، حتى يتحّول لون ورقة دوار الشمس اإلى اللون الزهري.

 ٨- انقل المحلول من الكاأس اإلى صحن التبخير، وقم بالتسخين حتى يتبّخر الماء.

 ٩- اترك الصحن حتى يبرد، ثم انقل الملح المتكون اإلى ورقة الترشيح.

 ١٠- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- اكتب الصيغة الكيميائّية لكل� من: هيدروكسيد الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك.

 ب- ما د��لة حدوث التفاعل في الخطوة رقم ٧؟

عنــد تفاعــل حمــض قــوي مــع قاعــدة قويــة ينتــج ملــح ومــاء وُيســّمى تفاعــل التعــادل، والملــح مركـّـب 

كيميائــي ينتــج مــن اتّحــاد الشــّق الموجــب مــن القاعــدة، مــع الشــق الســالب مــن الحمــض، فــي هــذه 

أمــ��ح المشــهورة: الحالــة +Na، مــع -Cl، والجــدول ا��ٓتــي يبّيــن بعــض ا��

ال�ستخدامالصيغة الكيميائيةالملح

حفظ ا��أجبان والمخلّ��تNaClكلوريد الصوديوم

NaHCOبايكربونات الصوديوم
3

صناعة الخبز والكعك

MgSOكبريتات المغنيسيوم
4

مساك ع��ج ا��إ

CuSOكبريتات النحاس
4

الط��ء الكهربائي
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 سؤال: 

نتــاج  عّبــر بمعادلــة كيميائيــة موزونــة عــن تفاعــل حمــض الهيدروكلوريــك مــع هيدروكســيد الصوديــوم ��إ

المــاء وملــح كلوريــد الصوديــوم. 

 ٤- ال�أكاسيد:   

نشاط (7): ال�أكاسيد  

 المواد وال�أدوات: 

كبريــت، وملعقــة احتــراق، واأنابيــب اختبــار، ومــاء مقطــر، وملقــط خشــبي، ولهــب بنســن، وورق دوار 

الشــمس اأحمــر، وورق دوار شــمس اأزرق.

 خطوات العمل:

 ١- خذ ملعقة من الكبريت، وضعها في اأنبوب اختبار.

أنبوب بالملقط، وقم بتسخينه بواسطة لهب بنسن حتى ينصهر الكبريت.  ٢- امسك ا��

 ٣- بلّْل ورقة دوار شمس زرقاء واأخرى حمراء بالماء، وقّرْبها من الغاز المتصاعد، سّجل م��حظاتك.

 ٤- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- اكتب معادلة تفاعل الكبريت مع ا��أكسجين.

 ب- ما اسم الغاز المتصاعد من الخطوة رقم ٢؟

ال�أكاسيد مرّكبات كيميائّية تنتج من اتّحاد العنصر مع ال�أكسجين، وهي نوعان:

 1- اأكاســيد قاعدّيــة: تنتــج مــن تفاعــل العنصــر الفلــزي (تكافــؤه موجــب) مــع ا��أكســجين، ومحاليلها 

تحــّول لــون ورقــة دوار الشــمس الحمــراء اإلــى اللــون ا��أزرق. 

 2- اأكاســيد حمضّيــة: تنتــج مــن اتّحــاد العنصــر ال��فلــّزي (تكافــؤه ســالب) مــع ا��أكســجين، 

ومحاليلهــا تحــّول لــون ورقــة دوار الشــمس الزرقــاء اإلــى اللــون ا��أحمــر.  
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يبّين الجدول ا��ٓتي بعض ا��أكاسيد المشهورة:

ال�ستخدامالصيغة الكيميائيةال�أكسيد

PbOثاني اأكسيد الرصاص
2

صناعة بطارية السيارة

صناعة الدهاناتZnOاأكسيد الخارصين

COثاني اأكسيد الكربون
2

اإطفاء الحرائق

SiOاأكسيد السيليكون
2

صناعة الزجاج

  سؤال: اأكمل المعاد��ت ا��ٓتية، وحّدْد نوع ا��أكسيد الناتج:

1- Ca
(s)
 + O

2(g) 

2- Al
(s)
  + O

2(g) 

3- N
2(g)

 + O
2(g)   

4- C
(s)
  + O

2(g)  
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اأسئلة الَوحدة

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

١- ما نوع محلول هيدروكسيد الصوديوم؟

اأ- قاعدي.            ب- حمضي.         ج- ملحي.      د- متعادل.

٢- اأي� من الرموز ا��ٓتية هي لعنصر نبيل؟

9
W -د            

18
Z -ج                 

8
Y -ب          

7
X

 
اأ-

٣- اأّي من الصيغ ا��ٓتية تمثّل مركّباً محلوله �� يوصل التيار الكهربائي؟؟

LiOH -د           C
6
H

12
O

6
CaBr        ب- HCl        ج- 

2
اأ-  

 الســؤال الثانــي: ادرس الشــكل ا��ٓتــي، الــذي يمثــل مقطعــاً مــن الجــدول الــدوري الــذي يحتــوي 

رمــوزاً افتراضيــة، ثــم اأجــب عــن ا��أســئلة التــي تليــه،: 

.R مع M ١- ما نوع الروابط في المركب الناتج من اتحاد

.Z مع Q ٢- ما الصيغة الكميائية للمركب الناتج من اتحاد



٢٥ ٢٤

 السؤال الثالث: اأكمل المعاد��ت ا��ٓتية، ووازنْها:

Na
(s)
 + O

2(g)
    

NaOH
(aq)

  +  H
2
SO

4(aq)
   

Zn
(s)
  + HCl

(aq)
    

KOH
(aq)

 + H
2
O

(l)
  

 السؤال الرابع: علّل ما ياأتي:

 من العناصر النبيلة.
2
He اأ- يعد� الهيليوم

ب- محلول حمض الكبريتيك موصل للتيار الكهربائي.

 في كلوريد الليثيوم اأيونّية.
3
Li و الليثيوم 

17
Cl ج- الرابطة بين الكلور

 السؤال الخامس: ضع خطاً تحت الشاذ فيما ياأتي، مع ذكر السبب:

.
3
Li , 

11
Na , 

1
H , 

37
Rb

 
اأ-

. CO
2
 , NO , SO

2
 , K

2
O -ب

.O
2
 , HBr , N

2
 , Ca -ج

  .KOH , NaOH , HNO
3
 , Mg(OH)

2
د- 

 السؤال السادس: 

 ؟ وحــّدد نوعهــا، واكتــب 
8
O و ا��أكســجين 

11
Na ١- بّيــن كيــف تنشــاأ الرابطــة بيــن الصوديــوم

ــا. ــن اتّحادهم ــة الناتجــة م ــة الكيميائي الصيغ

 ؟ وحــّدد نوعهــا، واكتــب الصيغــة 
9
Fو الفلــور 

6
C ٢- بّيــن كيــف تنشــاأ الرابطــة بيــن الكربــون

الكيميائيــة الناتجــة مــن اتّحادهمــا. 

 السؤال السابع: ما د��لة حدوث كل من التفاع��ت ا��ٓتية؟

HgO
(s)
  Hg

(l)
 + O

2(g)

Zn
(s)  

+ HCl
(aq)

  ZnCl
2(aq)

 + H
2(g)

AgNO
3(aq)

 + NaCl 
(aq)

  AgCl
(s)
+ NaNO

3(aq)

Mg
(s)
+ O

2(g) 
 MgO

(s)
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السؤال الثامن: اأكمل الجدول ا��ٓتي:

نوع الرابطةالمرّكبنوع الرابطةالمرّكب

HClCaO

H
2
OSO

2

NaIMgF
2

  الســؤال التاســع:  اســتخرج مــن العناصــر والمركّبــات ا��ٓتيــة، مــا يتوافــق مــع صفاتــي فــي كّل حالــة 

ــا يلي: مّم

MgO ,  HCl ,  KCl , NaOH  , 
13
Al  , 

10
Ne  , 

14
Si  , 

11
Na

 H
2
SO

4  
,  

15
P  , 

12
Mg  ,   

6
C  , ZnSO

4

اأنا ملح.. ١

اأنتمي اإلى المجموعة ا��أولى في الجدول الدوري.. ٢

اأنا عنصر قلوي ترابي.. ٣

اأنا اأكسيد اأتفاعل مع الماء منتجاً محلو��ً قاعدياً.. ٤

تفرزه معدتي.. ٥

صفاتي بين الفلزات وال��فلزات.. ٦

لدي خمسة اإلكترونات تكافؤ.. ٧

شحنتي +3.. ٨

اأستخدم في بطارية السيارة.. ٩

اأنا من العناصر المستقرة والثابتة.. ١٠

باإمكاني تكوين اأربع روابط تساهمّية.. ١١

 الســؤال العاشــر: اأعبــر بلغتــي الخاصــة عــن المفاهيــم التــي اكتســبتها فــي هــذه الوحــدة بمــا �� يزيــد 

عــن ث��ثــة اأســطر.
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الوحدة

٦
الحركة الموجّية والّصْوت

  تاأّمل وفّكر: 

ــرِة ”ســاق  ــَم بصخــوِر جزي ــل اأْن ترتط ــة، قب ــط مســافاٍت طويل ــاه البحــر المتوّس ــي مي ــواج ف أم تتحــّرُك ا��

الفيــل“ فــي منطقــة راأس الناقــورة الِفَلســطينّية. 
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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى  ُيتوقـّـع مــن الطلبــة بعــد ا��إ

توظيــف تحليــل مواقــَف حياتّيــة يكــون للحركــة الموجّيــة فيهــا دوٌر اأساســي، مــع تبيــان خصائــص تلــك 

الحركــة، واأهمّيتهــا فــي الحيــاة، وذلــك مــن خــ��ل تحقيــق ا��ٓتــي:

 المقارنة بين اأنواع ا��أمواج من حيث الخصائص.

 استنتاج خصائص الموجة من الرسم البياني.

 تطبيق مسائل حسابّية على الع��قة بين سرعة الموجة وترّددها وطولها الموجي.

 حّل مشك��ت من مواقف حياتية على ظاهرة الصدى.

 تصميم نموذج ��نتقال الصوت في اأوساط ماديّة مختلفة.
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نشاط (1): رسالة في مغلّف اأم مكالمة هاتفية؟!

ــة، وذلــك  أمريكي ــات المتحــدة ا�� ــه فــي الو��ي ــم مــع عائلت ــه ســلْيمان المقي ــن عّمت      اتّصــل اأحمــد باب

ــة. وخــ��ل  ــة العام ــي امتحــان الثانوي ــه ف ــن نجاح ــره ع ــه، ويخب ــّن علي ــال؛ ليطمئ ــف النق بواســطة الهات

محادثتهمــا تبــاد�� مجموعــة مــن الّصــور والفيديوهــات عبــر الهاتــف النقــال. ثــم ضحــكا وتســاء�� كيــف 

لــو اأنّهماكانــا يعيشــان فــي زمــٍن لــم توجــد فيــه الهواتــف النقالــة، اأو فــي زمــٍن تواصــل فيــه النــاس بواســطة 

الحمــام الزاجــل لنقــل الرســائل والمعلومــات. اأجــب عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة:

 ١- صف هاتفاً نّقا��ً شاهدته.

 ٢- مــا المعلومــات التــي نقلهــا اأحمــد ��ْبــن عمتــه ســليمان؟ وكيــف 

تــّم ذلــك؟

 ٣- فــي اعتقــادك، كيــف انتقلــت الّصــور والفيديوهــات مــن هاتــف اأحمد 

الموجــود فــي فلســطين اإلــى هاتــف ســليمان الموجــود فــي اأمريكا؟ 

 ٤- لــو كان اأحمــد وســليمان يعيشــان فــي زمــٍن لــم توجــد فيــه 

الّصــور وا��أخبــار؟ الطــرق ســيتواص��ن معــاً، ويتبــاد��ن  فبــاأي  النّقالــة بعــد،  الهواتــف 

 ٥- لــو تحــّدث اأحمــد وســليمان باأعلــى صوتْيهمــا، دون اأْن يســتخدما الهاتــف النقــال، فهــل سيســمعان 

بعضهمــا البعــض؟ لماذا؟

     والموجــة تنتــج عــن اضطــراب اهتــزازي ينتقــل مــن مــكان اإلــى آخــر وتقــوم بنقــل الطاقــة فــي اتجــاه 

انتشــارها.

     يتــّم اإرســاُل المعلومــات وحملُهــا مــن مــكان اإلــى آخــر بُطــُرٍق متعــددة، 

أمــواج المعلومــات  أمــواج مــن اأهــّم هــذه الطــرق، حيــث تحمــل ا�� وتعــد� ا��

والطاقــة اإلــى مســافاٍت طويلــة، وهــذه المعلومــات قــد تكــون علــى شــكل 

صــوت، اأو لــوٍن اأو صــورٍة، اأو اأّي شــكل آخــر. ولــو تاأّملــت مــن حولــك، 

لوجــدت اأّن الّضــْوء الــذي تــراه بعينــك والصــوت الــذي تســمعه باأذنــك مــا 

أمــواج الكثيــرة فــي حياتنــا اليومّيــة. همــا اإ�ّ� مثــا��ن بســيطان علــى ا��

الّدرس
(1)

نشاط (1): رسالة في مغلّف اأم مكالمة هاتفية؟!

الّدرس
خصائص (1)

ال�أمواج

ــة، وذلــك  أمريكي ــات المتحــدة ا�� ــه فــي الو��ي ــم مــع عائلت ــه ســلْيمان المقي ــن عّمت ــة، وذلــك      اتّصــل اأحمــد باب أمريكي ــات المتحــدة ا�� ــه فــي الو��ي ــم مــع عائلت ــه ســلْيمان المقي ــن عّمت ــة، وذلــك      اتّصــل اأحمــد باب أمريكي ــات المتحــدة ا�� ــه فــي الو��ي ــم مــع عائلت ــه ســلْيمان المقي ــن عّمت      اتّصــل اأحمــد باب
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نشاط (2): موجة مائية مستعرضة

 المواد وال�أدوات: 

وعاء عميق مستطيل الشكل، وماء، وقطعة فلين. 

 

           خطوات العمل:

 ١- ضع الوعاء على سطح طاولة مستوية، وام��أه بالماء اإلى حوالي ث��ثة اأرباعه.

 ٢- انتظر قلي��ً حتى يهداأ الماء في الوعاء ويستقر.

 ٣- قــف بجانــب الجهــة اليســرى للوعــاء، وانفــخ بلطــٍف علــى ســطح المــاء لعمــل موجــٍة فيــه، كمــا 

فــي الشــكل. صــف مــا تشــاهده حــول حركــة المــاء، وكذلــك حــول حركــة الموجــة فيــه.

 ٤- انفــخ بشــّدة علــى ســطح المــاء، وقــارن بيــن الموجــة التــي نتجــت هنــا وتلــك الناتجــة فــي الخطــوة 

السابقة. ماذا ت��حظ؟

 ٥- انتظر قلي��ً ليهداأ الماء، ضْع قطعة الفلين على سطح الماء.

 ٦- انفــخ علــى ســطح المــاء، دون اأْن تنفــخ علــى قطعــة 

الفليــن مباشــرة. صــف مــا تشــاهده حــول حركــة قطعــة الفلين 

ــة. وحركــة الموجــة المائّي

 ســؤال: بعــد اأْن توقّفــت عــن النفــخ علــى ســطح المــاء فــي النشــاط الســابق، هــداأ المــاء، فاأيــن 

أمــواج التــي كانــت فيــه؟  ذهبــت ا��

ــه  ــات تجعل ــه اإضطراب ــه الموجــة لُتْحــدَث في ــاً تتحــرك في يشــكّل المــاء فــي النشــاط الســابق وســطاً ماديّ

أمــواَج  أمــواج التــي تتحــّرك بهــذه الطريقــة فــي الوســط تُســّمى ا�� يتحــرك مهتــّزاً اإلــى ا��أعلــى وا��أســفل، وا��

ــاً علــى اتّجــاه حركــة جزيئــات الوســط الــذي  المســتعرضة؛ حيــث يكــون اتّجــاُه انتشــار الموجــة عموديّ

تتحــرك فيــه. 
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ــث  ــاه البحــار والمحيطــات، حي ــي مي ــواج ف أم ــذا يشــبه حركــة ا�� وه

أمــواج المائّيــة، وكلما  ن ا�� تكــون الريــاح هــي المســب�ب ا��أساســي لتكــو�

أمــواج  اشــتّدت الريــاح كُبــرت الموجــة وزاد ارتفاعهــا. وتتحــّرك ا��

فــي المحيطــات والبحــار لمســافاٍت طويلــة، اإلــى اأن تت��شــى عنــد 

ــا بالشــاطئ. اصطدامه

نشاط (٣): حبل يتراقص

 حبل طوله متران اأو اأكثر، وشريط ملون (َشَبرة). 

 
            خطوات العمل:

 ١- اربــط الشــريط الملّــون فــي منتصــف الحبــل تقريبــاً 
بحيــث يكــون بــارزاً.

ــل،  ــي الحب  ٢- اطلــب مــن زميلــك اأْن يمســك باأحــد طرف

بينمــا تمســك اأنــت بالطــرف ا��أخــر بحيــث يكــون الحبــل 

مشــدوداً قليــ��ً بينكمــا.

 ٣- ُهــز� الحبــل مــن جهتــك علــى اأْن يبقــى زميلــك ممســكاً بالحبــل مــن جهتــه بثبــات. وانتظــر قليــ��ً. 

صــف مــا تشــاهده اأنــت وزميلــك.

 ٤- بعد اأْن يهداأ الحبل، يكّرر زميلك الخطوة ٣ من جهته. صف ما تشاهدانه.

 ٥- كّرر اأنت الخطوة ٣، وُهز� الحبل بشّدة هذه المرة. صف ما تشاهده.

 ٦- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- هل وصلت الموجة التي اأحدثَتها اأنت في الحبل عندما هززَته اإلى الجهة ا��أخرى عند زميلك؟

 ب- ما اتّجاه حركة اأجزاء الحبل نفسه؟

     يشــكّل الحبــل وســطاً ماديــاً تنتقــل فيــه الموجــة التــي اأحدثَتهــا مــن جهتــك اإلــى الجهــة ا��أخــرى، 

بينمــا تتحــّرك جزيئــات الحبــل نفســه اإلــى ا��أعلــى وا��أســفل؛ اأي اأّن اتّجــاه انتشــار الموجــة عمــودي� علــى 

اتّجــاه حركــة جزيئــات الحبــل. وهــذه اأيضــاً موجــة مســتعرضة. وبقــي الحبــل مكانــه بينكمــا.
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نشاط (٤): الموجة الطولية في نابض

 المواد وال�أدوات: 

نابض (زنبرك) مرن، وشريط ملّون (َشَبرة).

 خطوات العمل:

 ١- اربط الشريط الملّون في منتصف الزنبرك تقريباً بحيث يكون بارزاً.
 ٢- امسك النابض بين يديك. 

طالتــه، وتبقــى اليــد اليمنــى ممســكة بالطــرف ا��ٓخــر   ٣- اســحب النابــض اإلــى الخــارج باليــد اليســرى ��إ
للنابض.

 ٤- صــف مــا تشــاهده حــول اتّجــاه حركــة جزيئــات النابــض، 
واتّجــاه حركــة الموجــة التــي اأحدثَتهــا فيــه.

 ٥- حــّرك يــدك اليســرى اإلــى الداخــل لتعيــد النابــض اإلــى 
وضعــه. صــف مــا تشــاهده.

ــي  ــة الت ــه الموج ــاً تتحــرك في ــطاً مادي ــض وس      يشــكّل الناب
اأحدثتهــا بمــوازاة جزيئــات النابــض، وهــذه تُســّمى موجــًة طولّيــة. فعندمــا اأطْلــَت النابــض بســحبه بيــدك 
تجــاه نفســه. اليســرى، تحّركــت الموجــة مــن اليميــن اإلــى اليســار، وكذلــك تحّركــْت جزيئــاُت النابــض با��إ

ــة الزنبــرك (لعبــة ســلينكي)، جّرْبهــا.  ــة، الموجــة فــي لعب أمــواج الطولّي أمثلــة ا��أخــرى علــى ا��     مــن ا��

ــة. ــا تتحــرك كاأمــواج طولّي نّه وكذلــك اأمــواج الصــوت عندمــا تنتشــر فــي الهــواء فاإ
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د والزمن الدْوري للموجة نشاط (٥): الترد�

عنــد مراقبــة الشــريط الملــون فــي نشــاط حبــل يتراقــص، ن��حــظ ارتفــاع الشــريط اإلــى اأعلــى وهبوطــه اإلــى اأســفل 

وتكــرار هــذه الحركــة، تاأّمــل الشــكل المجــاور الــذي يمثـّـل رســماً بيانّيــاً لموجــة، واأجــب عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة:

 ١- مــا اســم الكميــة الفيزيائيــة المبّينــة علــى 

أفقــي؟ ومــا وحدة قياســها؟ المحــور ا��

 ٢- مــا مقــدار الزمــن بين النقطتين (اأ،ب)، 

ــاذا  ــن (جـــ، د)؟ م ــن (ب، جـــ)، وبي وبي

ت��حــظ؟

النقطتيــن  بيــن  الزمــن  مقــدار  مــا   -٣  

(هـــ،و)، وبيــن (و، ط)، وبيــن (ط، ي)؟ 

ت��حــظ؟ مــاذا 

أفقــي؟ ومــا ع��قتهــا مــع المســافات   ٤- مــاذا ت��حــظ عــن المســافة العموديــة بيــن النقطــة (اأ) والمحــور ا��

العموديــة بيــن النقــاط ا��أخــرى والمحــور ا��أفقي؟

أمــواج باأنّهــا تكــّرر نفســها بعــد مــرور زمــٍن مــا ُيســّمى الزمــن الــدوري للموجــة       تمتــاز حركــة جميــع ا��

ــُل الموجــة دورة كاملــة بعــد مــرور هــذا الزمن.ومــن الواضــح اأّن شــكل الموجــة عنــد  (ن)، حيــث تُكِم

تمثيلهــا بيانّيــاً يشــبه التــ��ل (قمــم)، والوديــان (قيعــان)، فالّزمــن بيــن قّمتيــن متتاليتْيــن، اأو قاعْيــن متتالييــن 

ــي باتســاع  أفق ــن المحــور ا�� ــة ع ــة للموج ــدْوري للموجــة، وتســمى اأقصــى اإزاحــة عمودي ــن ال ــو الزم ه

الموجــة.

     وُيعــّرف التــرّدد للموجــة علــى اأنـّـه عــدد الــدورات الكاملــة التــي تتّمهــا الموجــة فــي الثانيــة الواحــدة. 

)  فــي النظــام العالمــي للوحــدات. 
١
ث

اأي اأّن التــرّدد (د) هــو مقلــوب الزمــن الــدوري، وُيقــاس بوحــدة  (

ألمانــي (َهْينريتــش هيرتــز). وتُســّمى هــذه الوحــدة (هيرتــز) نســبة اإلــى العالـِـم ا��
١
ن تردد الموجة = مقلوب الزمن الدوري لها.     د   =  

 سؤال: ما مقدار تردد الموجة في النشاط السابق؟

عنــد مراقبــة الشــريط الملــون فــي نشــاط حبــل يتراقــص، ن��حــظ ارتفــاع الشــريط اإلــى اأعلــى وهبوطــه اإلــى اأســفل 
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 مثال: 

تكمل موجة ٨ دورات كّل ٤ ثوان، احسب الزمن الدوري لها، ثم احسب ترددها.

 الحل:

 ويســاوي نصــف 
٤
٨ بمــا اأّن الموجــة تُكمــل ٨ دورات كّل ٤ ثــوان، فالزمــن الــدوري لهــذه الموجــة هــو  

ثانية. 

ترّدد الموجة = مقلوب الزمن الدوري لها.

١
ن  د   =  

  = ٢ هيرتز
١
          د =  ٠,٥

 سؤال: تكمل موجة ١٠ دورات كّل ٢٠ ثانية. احسب الزمن الدوري لهذه الموجة. ثم احسب ترددها.

نشاط (٦): الطول الموجي 

تاأّمل الشكل المجاور الذي يمثّل رسماً بيانّياً لموجة، واأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

أفقــي، ومــا وحــدة قياســها فــي الرســم؟ ومــا وحــدة   ١- مــا  الكميــة الفيزيائيــة المبّينــة علــى المحــور ا��

قياســها وفقــاً للنظــام العالمــي لوحــدات 

القياس؟

ــن  ــن النقطتي زاحــة بي ــدار ا��إ ــا مق  ٢- م

مــاذا  جـــ)؟  (ب،  وبيــن  ب)،  (اأ، 

ت��حــظ؟

ــن  ــن النقطتي زاحــة بي ــدار ا��إ ــا مق  ٣- م

(هـ، و)، وبين (هـ، د)؟ ماذا ت��حظ؟
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زاحــة   ٤- هــل باإمكانــك تحديــد نقطتيــن اأخريْيــن علــى الرســم (غيــر النقــاط اأعــ��ه)، يكــون مقــدار ا��إ

بينهمــا مســاوياً للطــول الموجــي للموجــة. 

ــي تقطعهــا الموجــة  ــة بالطــول الموجــي للموجــة. فهــو المســافة الت ــدورة كامل زاحــة ل ُيســّمى مقــدار ا��إ

ــه يمكــن  ــن متتالييــن.  وعلي ــن اأو قاعْي ــن متتاليتي ــن قّمتي ــدوري لهــا؛ اأي اأنّــه المســافة بي خــ��ل الزمــن ال

ــا: تعريــف ســرعة الموجــة علــى اأنّه

سرعة الموجة = الطول الموجي/الزمن الدوري  = الطول الموجي × التردد

                = ل × د  
ل

ن           ع  =  

 مثال: 

ــة. احســب  ــدوري لهــا هــو ٢ ثاني ــل مقــدار الطــول الموجــي لهــا هــو ٣ ســم، والزمــن ال موجــة فــي حب

ســرعتها.

 الحل:

            =   ١,٥ سم/ث  
٣ سم

٢ ث   =       
الطول الموجي

الزمن الدوري 
سرعة الموجة = 

اأفّكر

 تختلف سرعة الموجة عن سرعة جزيئات الوسط الذي تتحرك فيه. 



٣٥ ٣٤

نشاط (1): الّصوت 

     يواظب محمٌد، اأحد طلبة مدرســة ذكور 

الهــدى ا��أساســية الواقعــة فــي البلــدة القديمــة 

فــي مدينــة القــدس، عاصمــة دولــة فلســطين، 

علــى صــ��ة الجماعــة فــي المســجد ا��أقصــى 

المبــارك، فعنــد ســماعه صــوَت ا��أذان يتوّضاأ، 

الصــ��ة. ســاعد  أداء  �� مــع زم��ئــه  ويتّجــه 

جابــة عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة: محمــداً با��إ

 ١- هل تسمع صوت ا��أذان في منطقة 

سكنك؟ وكيف تستجيب له؟

 ٢- اأعط مثا��ً ��أصوات ترتاح ا��أذن لسماعها، واأصوات �� ترتاح ا��أذن لسماعها. 

 ٣- كيف ينتقل صوت المؤّذن في الهواء؟

 ٤- سّم ث��ثة معالَم دينية في مدينة القدس؟

 ٥- تمنع قوات ا��حت��ل الّصهيوني رفع ا��أذان في مآذن المسجد ا��أقصى. ناقش.

ــعوراً  ــك ش ــي داخل ــكل� صــوت تســمعه يحــرك ف ــاس، ف ــن الن ــم بي ــب وتفاُه ــيلَة تخاُط ــد� الصــوت وس      يع

أمــواج مــن  معّينــاً، وينتقــل الصــوت فــي الهــواء علــى شــكل اأمــواج طولّيــة تنشــاأ مــن اهتــزاز جســٍم مــا، وتتكــّون ا��

تضاغطــات وتخلُخــ��ت متتابعــة، حيــث تتكــون كل� موجــة مــن تضاغــط وتخلُخــل، وطول الموجــة الواحدة عبارة 

عــن المســافة بيــن مركــزي تضاغطيــن 

تخلُخليــن  مركــزي  اأو  متتالييــن، 

متتالييــن. وتبلــغ ســرعة الصــوت فــي 

الهــواء حوالــي ٣٤٠ م/ث. 

الّدرس
(2)

الّدرس
اأمواج (2)

الصوت

تخلخلتخلخل

تضاغطتضاغط
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نشاط (2):ال�هتزاز يولّد صوتًا  

 المواد وال�أدوات: 

شوكة رنّانة، وصندوق خشبي، وكرة ب��ستيكية معلّقة بحامل، ومطرقة. 

 خطوات العمل:

 ١- ثبت شوكة رنانة على صندوق رنين.

 ٢- اطرق الشوكة الرنّانة بمطرقة خشبية مغطاة بالمطاط اأو اللّباد، واستمع اإلى الصوت الناتج.

 ٣- كّرر الخطوة السابقة ثم امسك طرفّي الشوكة الرنّانة بيدك. ماذا ت��حظ؟ 

 ٤- ضــع الكــرة الب��ســتيكية المعلقــة بالحامــل اأمــام الشــوكة الرنانــة، ثــم اْطــُرق الشــوكة الرنانــة 

بالمطرقــة. مــاذا ت��حــظ؟

 ٥- يمكــُن وْضــُع شــمعة مشــتعلة اأمــام اأنبــوب زجاجــي مفتــوح مــن طرفيــه، بحيــث يكــون اأحــد اأطرافــه 

عنــد الشــمعة وطرفــه ا��ٓخــر عنــد الشــوكة الرنانــة، ون��حــظ انحرافــاً اأفقّيــاً للّهــب.

 ٦- اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- ما الذي يحدثه اهتزاز الشوكة الرنانة؟

 ب- لمــاذا يتوقــف الصــوت عندمــا تمســك فرعــّي الشــوكة 

الرنانــة بيــدك؟

 جـــ- لمــاذا تتحــرك الكــرة الب��ســتيكية الواقعــة اأمام الشــوكة 

الرنانــة المهتزة؟

 د- نسمع طنين الحشرات خ��ل طيرانها. علّل ذلك.

ــى ا��أذن  ــزاز، ويصــل اإل ــن ا��هت ــا ع ــد توقُفه ــزاز ا��أجســام، وينقطــع عن       ينشــاأ الصــوت نتيجــة اهت

علــى شــكل تضاغطــات وتخلخــ��ت يســّبب اهتــزاز طبلــة ا��أذن، ثــم انتقالــه اإلــى اأجــزاء ا��أذن الوســطى 

والداخليــة، ثــم اإلــى الدمــاغ الــذي بــدوره يفّســر الصــوت.
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نشاط (٣): الصوت ل� ينتقل في الفراغ 

 المواد وال�أدوات:

ناقوس، وجرس كهربائي، اأو اأّي مصدر آخر للصوت، ومفّرغة هواء.

 خطوات العمل:

 ١- ضــع الجــرس الكهربائــي اأو اأي مصــدر صوتــي فــي داخــل ناقــوس مفّرغــة 

الهــواء، وشــّغله واســتمع اإلــى صوتــه.

 ٢- فّرغ الهواء، و��حظ ماذا يحدث للصوت اأثناء تفريغ  الهواء.

 ٣- اأوقف تفريغ الهواء، ثم اترك الهواء يعود تدريجّياً اإلى الناقوس. ماذا ت��حظ؟

            الصوت بحاجة اإلى وسط مادي لينتقل خ��له، و�� ينتقل مطلقاً في الفراغ.

         

 �� نسمع اأصوات ا��نفجارات الهائلة التي تحدث في الفضاء الخارجي.

لبة  نشاط (٤): انتقال الصوت في المواد الص�

 المواد وال�أدوات:

خيط متين بطول 2 متر تقريباً، وملعقة طعام.

 خطوات العمل:

 ١- اربط ملعقة الطعام بالخيط من منتصفه. 

 ٢- لّف كّل طرف من طرفّي الخيط لّفات عدة على سّبابتّي يديك، وضع كّل سبابة في اإحدى اأذنيك.

         

 �� نسمع اأصوات ا��نفجارات الهائلة التي تحدث في الفضاء الخارجي.

اأفّكر
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 ٣- دع زميلك يضرب الملعقة بسطٍح جانبي لجسم حديدي، مع ا��نتباه 

اإلى اأن يكون الخيط مشدوداً.

 ٤- قم بتبديل ا��أدوار مع زميلك وكّرر التجربة. 

من خ��ل  تنفيذ النشاط السابق، اأجْب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 ١- ما الوسط الذي  انتقل فيها الصوت خ��ل النشاط السابق؟

 ٢- يتواصــل العمــال اأثنــاء تمديــد خطــوط مواســير الميــاه بَطــْرِق الماســورة، 

اأو اإصــدار الصــوت عنــد حافتهــا. فّســر ذلــك.  

 ٣- اأعــِط اأمثلــة حياتيــة كان يســَتِدل� بهــا اأجدادنــا علــى اأحــداث ناتجــة عــن انتقــال الصــوت فــي المــواد 

لبة. الص�

لبــة مثــل الخيــط فــي النشــاط الســابق، وتتفــاوت ســرعة الصــوت   ٤- ينتقــل الصــوت فــي المــواد الص�

فــي المــواد الّصلبــة المختلفــة بســبب اختــ��ف معامــل المرونــة والكثافــة، وقــوة الترابــط بيــن جزيئاتهــا.

نشاط (٥): انتقال الّصوت في الّسوائل 

 المواد وال�أدوات: 

وعاء ب��ستيكي، وماء، وحجر بحجم قبضة اليد عدد (٢).

  خطوات العمل:

 ١- ام��أ الوعاء بالماء لحوالي ث��ثة اأرباعه.

 ٢- امسك الحجرين بكلتا يديك، واضربهما ببعضهما داخل الماء في الوعاء. هل سمعت صوتاً؟ 

اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 اأ- ما اأهمية انتقال الصوت في ا��أوساط الماديّة السائلة؟ 

 ب- كيف يستدل العلماء على تواصل الحيوانات با��أصوات في البحار والمحيطات؟
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     ينتقــل الصــوت فــي ا��أوســاط الســائلة مثــل المــاء. كمــا اأنـّـه ينتقــل فــي ا��أوســاط الُصلبــة والغازيــة. 

وتعتمــد ســرعة انتقــال الصــوت فــي ا��أوســاط الماديــة المختلفــة (غازيــة، وســائلة، وُصلبــة) علــى النســبة 

بيــن معامــل مرونــة الوســط وكثافتــه، وكلّمــا كُبــرت هــذه النســبة للوســط زادت ســرعة الصــوت فيــه.

     فمثــ��ً ســرعة الّصــوت فــي المــاء اأكبــر مــن ســرعة الّصــوت فــي الهــواء، اأّمــا ســرعة الّصــوت فــي الفــو��ذ 

فهــي اأكبــر مــن ســرعته فــي المــاء. ويبّيــن الجــدول ا��ٓتــي ســرعة الصــوت فــي بعــض ا��أوســاط المادية:

النحاسالفو��ذالبنزينالماءالهيليومالهواءالوسط المادي

٣٤٠٩٦٠١٤٨٠١٢٩٠٥٩٠٠٣٥٧٠سرعة الصوت (م/ث)

نشاط (٦): الّصدى وانعكاس الّصوت   

ــال،  ــاء صعودهــا اأحــد الجب ــة، واأثن ــي المناطــق الجبلّي ه والمشــي ف ــز� ــع ا�ســرتها للتن ــُل م      خرجــت هدي

تعثـّـرت بحجــر وســقطت اأرضــاً، فصرخــت باأعلــى صوتهــا. ثــم ســمعت صراخهــا مــرة اأخــرى، وكاأنـّـه قــادٌم 

مــن الجبــل المقابــل، فتعّجبــت هديــل وتســاءلت عــن ســبب تكــرار ُصراخهــا. اأجــب عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة:

 ١- ماذا يحدث لموجات الصوت في حالة اصطدامها بحاجز؟

 ٢- ما سبب تكرار الصوت بين الجبلين؟ 

 ٣- مــاذا نســّمي ظاهــرة انعــكاس الصــوت وســماعه مــرة 

اأخــرى؟

 ٤- احســب المســافة بيــن الجبليــن، اإذا علمــت اأّن ســرعة 

الصــوت فــي الهــواء تبلــغ ٣٤٠ م/ث، والزمــن بيــن اإصــدار 

الصــراخ وســماع صــداه ثانيتْيــن. 

ــد لُتســَمَع مــرة اأخــرى مــن  ــة عنــد ســقوطها علــى بعــض ا��أجســام، وترت أمــواج الصوتّي       تنعكــس ا��

مــكان اإصدارهــا، وهــذا مــا يحــدث عنــد اإصــدار الصــوت بيــن جبليــن، اأو بيــن بنايتيــن، اأو فــي الصــا��ت 

الفارغــة، وُيســّمى الصــوت المنعكــس بالصــدى، ويمكــن ســماعه بعــد زوال الصــوت ا��أصلــي. 
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 سؤال: لماذا �� نسمع صدى اأصواتنا في كّل مرة نصرخ فيها؟

أقــل  ــة علــى ا�� ــة مقدارهــا (٠,٠٠١) -  (٠,٠٠٣) ثاني ــرة زمنّي نســان فت ــاج الجهــاز العصبــي ل��إ       يحت

ّن الفتــرة الزمنيــة بيــن اإصــدار الصــوت وســماع صــداه  للتمييــز بيــن اإشــارتْين عصبيتْيــن متتابعتْيــن، وعليــه فــاإ

يجــب اأن �� تقــل عــن ٠,١ ثانيــة حتــى يتمكّــن الشــخص مــن ســماع صــدى صوتــه.  وخــ��ل هــذه المــدة 

الزمنيــة يكــون الصــوت قــد قطــع مســافة ٣٤ متــراً فــي الهــواء ذهابــاً واإيابــاً، اأي اأّن اأقــل مســافة بيــن مصــدر 

الصــوت والحاجــز يجــب اأن تكــون ١٧ متــراً حتــى يتمكــن الشــخص مــن ســماع صــدى صوتــه بوضــوح. 

نشاط (7): امتصاص الصوت 

ذاعــة صــوت فلســطين، ثــم اأجــب  تاأّمــل الصــورة ا��ٓتيــة التــي ا�خــذت مــن داخــل اســتوديوهات البــث ��إ

عــن ا��أســئلة التــي تليهــا:

 ١- لماذا يتواجد المذيع في غرفة مغلقة؟

 ٢- اذكر بعض المواد التي تُغل�ف بها الجدران في ا��ستوديو؟ وما مّيزاتها؟

 ٣- تُغل�ف القاعات الكبيرة بمواد ماّصة للصوت. فّسر ذلك.

     لمنــع حــدوث ظاهــرة الّصــدى وانعــكاس الصــوت فــي ا��ســتوديوهات 

ــزاز،  ــى ا��هت ــادرة عل ــة، وق ــواد لّين ــف الجــدران بم ــرة تُغل� ــات الكبي والقاع

الصــدى  تمنــع حــدوث  وبالتالــي  الصوتيــة،  أمــواج  ا�� وامتصــاص طاقــة 

وتشــويش الصــوت.

ذاعــة صــوت فلســطين، ثــم اأجــب  تاأّمــل الصــورة ا��ٓتيــة التــي ا�خــذت مــن داخــل اســتوديوهات البــث ��إ
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نشاط (8): اأذني ل� تسمع كل� الترددات

ادرس الجدول ا��أتي، ثم اأجب عن ا��أسئلة التي تليه:

مدى ترّدد الصوت المسموعالكائن الحي 

نسان ٢٠ هيرتز – ٢٠ كيلو هيرتزا��إ

٦٠ هيرتز – ٦٠ كيلو هيرتزالقطط

٧ كيلو هيرتز -٢٠٠ كيلو هيرتزالخفاش

نسان سماعها؟  ١- ما مدى ترّدد ا��أمواج الصوتية التي يمكن ��أذن ا��إ
 ٢- ما الحكمة من محدوديّة قدرة ا��أذن البشرية على سماع ا��أصوات؟ 

نسان. فّسر ذلك. هات دلي��ً من القرآن الكريم.   ٣- يتخاطب النمل بصوت �� يسمعه ا��إ

ــات المختلفــة،اإ�ّ� اأّن الغــّواص �� يســمع  ــة الصــادرة عــن الحيوان أمــواج الصوتي  ٤- تزدحــم البحــار با��

منهــا اإ�ّ� القليــل. فّســر ذلــك.

نســان   ٥- اإذا كانــت ســرعة اأمــواج الصــوت فــي الهــواء ٣٤٠ م/ث، فمــا اأطــول طــول موجــي يمكــن ل��إ

ســماعه؟ ومــا اأقصــر طــول موجــي؟ 

     تختلـــف الكائنـــات الحيـــة فـــي اســـتجابتها ل��أصـــوات، وكذلـــك فـــي قدرتهـــا علـــى ســـماع ا��أصـــوات، 

نســـان ســـماع ا��أصـــوات التـــي يتـــراوح ترددهـــا بيـــن (٢٠ هيرتـــز - ٢٠ كيلـــو هيرتـــز)،  اإذ يســـتطيع ا��إ

أمـــواُج التـــي يقـــّل ترّددهـــا عـــن المـــدى المســـموع  وهـــذا مـــا ُيســـّمى بالمـــدى المســـموع، وتُســـّمى ا��

أمـــواَج فـــوق الســـمعّية،  أمـــواج التـــي يزيـــد ترددهـــا عـــن المـــدى المســـموع با�� أمـــواج دون الســـمعّية، وا�� با��

د  وتعـــود قـــدرة الكائـــن الحـــي علـــى ســـماع ا��أصـــوات اإلـــى تركيـــب غشـــاء الطبلـــة الـــذي يهتـــّز بتـــرد�

ـــز  الموجـــة نفســـها الواقعـــة عليهـــا، وينتـــج عـــن ذلـــك ســـياٌل عصبـــي ينقـــل اإلـــى الدمـــاغ الـــذي بـــدوره يمّي

ا��أصـــوات.  



٤٣ ٤٢

نشاط (٩): التردد الطبيعي والرنين

 المواد وال�أدوات:

شوكتان رنانتان متماثلتان لهما الترددنفسه، وشوكة ثالثة لها ترّدد مختلف، وصندوقا رنين، وِمطرقة.

 خطوات العمل:
 ١- ثّبــت الشــوكتين المتماثلتيــن علــى صندوقــي الرنيــن، 
ثــم ضــع فتحتــّي الصندوقيــن متقابلتيــن، علــى مســافة مــن 

بعضهمــا البعــض كمــا فــي الشــكل.
 ٢- اطــرق اإحــدى الشــوكتين بالمطرقــة، ثــم امســك 
ــاً صــادراً عــن الشــوكة  فرعْيهــا بيــدك، هــل تســمع صوت

ا��أخرى؟ ماذا تستنتج؟ 

الشــوكتين  اإحــدى  اســتبدال  بعــد  التجربــة  كــّرر   -٣  

تســتنتج؟ مــاذا  الثاالثــة؟  الشــوكة  اهتــزاز  ت��حــظ  هــل  الثالثــة،  بالشــوكة 

بناًء على تنفيذ النشاط السابق فّسر الظواهر ا��ٓتية:

 اأ- يمنع القائد جنوده من السير بانتظام اأثناء عبورهم الجسر. 

ــر زجاج نوافذ المنزل،   ب- تســّبب بعض ا��نفجارات القوية تكس�

مــع اأنّهــا تحــدث خارج المنــزل وبعيده عنه.

د الطبيعــي للجســم. وعندمــا  ٌد خــاص بــه ُيســّمى التــرد� لــكل� جســم تــرد�

يهتــّز اأحــد ا��أجســام بتــردد مقــداره مســاٍو للتــردد الطبيعــي لجســم آخــر 

قريــب منــه، فــاإّن الجســم ا��ٓخــر يبــداأ با��هتــزاز. وهــذا مــا ُيســّمى الرنيــن.

  ابحث: 

ــراً  ــج، واأكتــب تقري ــي والضجي ــوث الضوضائ ــة عــن التل ــة، اأو المكتب ــي الشــبكة العنكبوتّي      ابحــث ف
ــاره فــي الّصحــة الســمعّية والنفســّية ل��أفــراد الذيــن يتعّرضــون لــه.  ــه مــع التركيــز علــى آث حول



٤٣ ٤٢

اأسئلة الَوحدة

جابة الصحيحة فيما ياأتي:   السؤال ال�أول: اختر ا��إ

١- ما اتّجاه حركة جزيئات الوسط بالنسبة لحركة الموجة المستعرضة فيه؟

اأ- عمودّي.             ب- مواٍز.             ج- يميل بزاوي ٤٥ ْ.        د- لولبّي.

٢- ما اتّجاه حركة جزيئات الوسط بالنسبة لحركة الموجة الطولّية فيه؟

اأ- عمودّي.             ب- مواٍز.             ج- يميل بزاوي ٤٥ ْ.       د-  لولبّي.

أقل؟ أزمان الدورية ا��ٓتية تخص الموجة ذات التردد ا�� ٣- اأي ا��

اأ- ١٠ ثوان              ب- ٥ ثوان            ج- ٣ ثوان                 د- ١٤ ثانية

٤- ما اسم المسافة التي تقطعها الموجة في دورة واحدة؟

اأ- التردد.                ب- السرعة.          ج- الزمن الدوري .         د- الطول الموجي.

أقل؟ ٥- اأّي ا��أوساط المادية ا��ٓتية تكون فيها سرعة الصوت ا��

اأ- الهواء.                ب- الماء.            ج- الصخور.               د- الحديد.

٦- ما اسم ظاهرة اهتزاز جسم ساكن تاأثّر بجسٍم مهتّز ٍبجانبه؟

اأ- الصدى.              ب- الرنين.           ج- التاأثير.                  د- الشحن.

٧- ما اأعلى تردد ل��أمواج المسموعة بواسطة ا��أذن البشرية؟

اأ- ٢٠ هيرتز.            ب- ١٠٠ هيرتز.      ج- ٢٠ كيلو هيرتز.         د- ١٠٠كيلو هيرتز.

٨-كم تبلغ سرعة الصوت في الهواء؟

اأ- ٥٠ م/ث             ب- ٣٤٠  م/ث      ج- ١٤٠٠ م/ث            د- ٥٠٠٠ م/ث



٤٥ ٤٤

٩- اأي الصفات ا��ٓتية تنطبق على الموجة في حبل مهتّز؟ 

اأ- مستعرضة.           ب- طولية.            ج- بيضاوية.               د- �� تتحرك.

١٠- ما اأقل مسافة بين الشخص والجدار ليستطيع سماع صدى صوته بوضوح؟

اأ- ١٧ كم               ب- ١٧ سم          ج- ١٧ م                   د- ١٧ ملم

 الســؤال الثانــي: مــا مقــدار الزمــن الــدوري لنبضــات قلــب ��عــب كــرة قــدم، اإذا علمــت اأّن قلبــه 
ينبض ٩٠ نبضة في الدقيقة؟

 الســؤال الثالــث: قــارن بيــن الموجــة الممثّلــة باللــون ا��أحمــر، وتلــك الممثلــة باللــون ا��أزرق في الرســم 

البيانــي المجــاور، مــن حيــث مقــدار الزمــن الــدوري، واتســاع، وتــردد كل� منهما.

 السؤال الرابع: ما مقدار سرعة موجة ترددها ٥ هيرتز، وطولها الموجي ١ م؟

ــة مــن حيــث اتجــاه حركــة  ــن الموجــة المســتعرضة، والموجــة الطولي ــارن بي  الســؤال الخامــس: ق

ــات الوســط، واتجــاه انتشــار الموجــة. جزيئ



٤٥ ٤٤

 السؤال السادس: وّضح المقصود بالصدى والرنين، وما الشروط ال��زمة لحدوث كّل منهما؟

 السؤال السابع: علّل: 

نسان عن سماعها.•  تستطيع الك��ب سماع موجات الز��زل في حين يعجز ا��إ

تهتز اأجسام عديدة و�� نسمع اأصواتها.• 

ــر •  ــد طرفهــا ا��ٓخ ــة يســمع الشــخص الواقــف عن ــة مجّوف ــة معدني ــْرق اأحــد اأطــراف اأنبوب ــد َط عن

ــن. ــن متتابعي صوتي

قديماً كان يستدل� الناس على قدوم القطار بوضع آذانهم على الّسكّة الحديدية. • 

 الســؤال الثامــن: اأصــدرت غواصــه اأمواجاًصوتيــة لقيــاس عمــق البحــر اأســفلها، وارتــّدت اإليهــا بعــد 
أمــواج فــي ميــاه البحــار  زمــن قــدرة ٠,٥ ثانيــة، قــّدْر عمــق البحــر اأســفل الغواصــة، اإذا علمــت اأّن ســرعة ا��

١٥٣٠ م/ث. 

 السؤال التاسع: احسب الزمن الدوري لموجة سرعتها ٣٤٠ م/ث، وطولها الموجي ١٠سم.

) في المكان المناسب:    السؤال العاشر - اأقراأ كل عبارة من العبارات ا��ٓتية، ثم اأضع اإشارة (

نادرَااأحيانًادائمًاالعبارةالرقم

اأستطيع استنتاج خصائص الموجة من رسم بياني معطى.١

يمكنني توظيف ظاهرة الصدى لحل عدد من المشك��ت الحياتية.٢

الموجة وترددها وطولها ٣ الع��قة بين سرعة  يمكنني حل مسائل على 
الموجي.



٤٧ ٤٦

تنو�ع الكائنات الحّية وتصنيُفها

  تاأّمل وفّكر: 

    تمتاُز ِفَلسطيُن بغزارة التنوع الحيوي وجماله على الرغم من صغر مساحتها. 

الوحدة

7



٤٧ ٤٦

نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى  ُيتوقـّـع مــن الطلبــة بعــد ا��إ

توظيــُف معرفِتهــم بتصنيــف الكائنــات الحّيــة فــي مجــا��ت الحيــاة المختلفــة، وذلــك مــن خــ��ل تحقيــق 

ا��ٓتي:

 المقارنة من خ��ل جدول بين اأنماط تصنيف الكائنات الحّية قديماً وحديثاً.

 توظيف صور المقارنة بين قبائل المملكة الواحدة.

 ذكر ا��أهمّية ا��قتصادية لبعض الكائنات الحّية.

 توضيح مستويات التصنيف في ممالك الكائنات الحّية با��ستعانة بخارطة مفاهيمية.

 تصميم مشروٍع يتعلّق بتصنيف الكائنات الحّية.



٤٩ ٤٨

نشاط: (1) التّصنيف 

      اصطحــَب اأبــو اأحمــد عائلتــه فــي رحلــٍة اإلــى حديقــة نمــاء الترفيهّيــة فــي مدينــة جباليــا، التــي تضــّم  

اأنواعــاً مــن ا��أســوَد، والغــز��َن، والضبــاع، والقــرود، والثعالــب، والقطــط، وطيــور نــادرة، وكائنــات حّيــة 

اأخــرى، وخــ��ل َتجوالهــم فــي الحديقــة طــرح اأحمــد مجموعــًة مــن ا��أســئلة علــى والــده، ســاعْد والــده 

جابــة عــن التســاؤ��ت ا��ٓتيــة:  فــي ا��إ

 ١- اذكر بعض الكائنات الحّية الموجودة في الحديقة؟

 ٢- من خ��ل الّصورة اأع��ه ُي��حظ وضع الحيوانات باأقسام عّدة. ما السبب؟

 ٣- اأذكر بعض الصفات المظهريّة التي اأسهمت في وضع كائناٍت في قسٍم واحد؟

 ٤- ما احتياطات الّس��مة الواجب مراعاتها عند زيارة حديقة الحيوانات؟ 

الّدرس
(1)

الّدرس
(1)

تصنيف 
الكائنات 

الحية



٤٩ ٤٨

يتــّم تقســيم الكائنــات الحّيــة بنــاًء علــى صفــاٍت مظهريـّـٍة مشــتركة بينهــا، مثــل: الشــكل، ومكان المعيشــة، 

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

المناســب، وهــذا مــا ُيطلــق عليــه علمّيــاً التصنيــف. 

نشاط (2) تصنيف الكائنات الحّية عبر التاريخ 

تاأّمل المخطّط ا��ٓتي، ثم اأجب عن ا��أسئلة التي تليه:
 

 ١- ما ا��أساس الذي صنّف عليه الفيلسوف (اأرسطو) الكائنات الحّية؟

ــي  ــوس) ف ــوس ليني ــذي حّققــه كل� مــن: (جــون ري)، و(كارل نجــاز العلمــي ال ــن ا��إ ــا الفــرق بي  ٢- م

ــم التصنيــف؟ مجــال تطــّور عل

راً لتصنيف الكائنات الحّية.  ٣- اقترح تصو�

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

نجليزي العالم ال�إ
 (جون ري)

(1٦27م – 170٥ م)

وكان اأّول َمْن 
وضع مفهوم النوع، 
واأّول من طّور علم 

تصنيف النبات.

الفيلسوف 
غريقي  ال�إ
(اأرسطو)

٣8٤ – ٣22 ق.م

صنَّف الكائنات الحّية 
اإلى حيوان ونبات، 
وصنّف الحيوانات 

حسب مكان معيشتها 
اإلى بحريّة، وبريّة، 

وهوائّية.

العالم السويدي
 (كارلوس لينيوس) 
(1707م-1778م)

اأّول من وضع 
مفهوم الجنس، 

وُيعد� 
اأبو التصنيف

العالم ال�أمريكي
 (روبرت وتكر) 
(1٩20م-1٩80م)

وضع نظاماً جديداً 

صنّف فيه الكائنات 

الحية اإلى خمس ممالك 

(البدائّيات، الط��ئعّيات، 

الفطريّات، النباتات، 

الحيوانات)



٥١ ٥٠

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

ويعــّرف النــوع باأنـّـه الوحــدة ا��أساســّية فــي تصنيــف الكائنــات الحّيــة، وهــو يمثـّـل اأفــراداً متشــابهة 

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

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

  للبحث:

ابحث في مصادر المعلومات المختلفة كيف اأسهم علماء المسلمين في تطّور علم التصنيف.

نشاط (٣) ال�سم العلمي للكائنات الحّية: 

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

جابــة عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة: اإلــى ذهنــه تســاؤ��ت عــّدة. ســاعده فــي ا��إ

ســم  أولــى و الثانيــة فــي ا��إ  ١- اإلــى مــاذا تشــير كل مــن الكلمــة ا��

العلمــي للكائــن الحــي؟ 

 ٢- لماذا ُيكتب ا��سم العلمّي للقطّة من مقطعين؟  

 ٣- لماذا ُيكتب بخط� مائل؟

 ٤- هل يوجد اسماً علمّياً لكّل كائٍن حّي؟ 

     لتســهيل التواصــل بيــن العلمــاء علــى اختــ��ف جنســّياتهم 

ــة  ــي كتاب ــة ف ــة ال��تينّي ــاد اللغ ــى اعتم ــاء عل ــق العلم ــم، اتّف ولغاته

ــد يوضــع خــط  ــل، واإذا كتــب بخــط الي ــٍن حــّي، ويكتــب بخــٍط مائ ــكّل كائ ا��ســم العلمــي الخــاص ل

تحــت كل مقطــع، حيــث يتكــّون كل� اســٍم علمــّي مــن مقطعيــن:

** المقطع ا��أول يدّل على الجنس، ويبداأ بحرف كبير. 

** المقطع الثاني يدّل على النوع، ويبداأ بحرف صغير.

ابحث في مصادر المعلومات المختلفة كيف اأسهم علماء المسلمين في تطّور علم التصنيف.
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 مثال: 

نســان Homo sapiens المقطــع ا��أول: Homo يــدل علــى الجنــس المقطــع  ســم العلمــي ل��إ  ١- ا��إ

الثانــي sapiens يــدل علــى النــوع.

.Gazella gazella ٢- ا��سم العلمي للغزال الجبلي الفلسطيني 

 

نشاط (٤): مستويات التصنيف

القارة

المملكة
القبيلة

الصف

الرتبة
العائلة

الجنس

Rosa
gollica

النوع

البذريات

ذات الفلقتين
الورديات

الوردية

النباتية

الدولة
المحافظة

المدينة
الحي

الشارع

المنزل

     يســكن اأبــو خالــد فــي منــزل رقــم (٦٧) مــن شــارع المطافــي بلــوك (ب)، فــي مخّيــم رفــح الواقــع اإلــى 

الجنــوب مــن قطــاع غــّزة، ويبلــغ تعــداد ســكان المخّيــم مــا يقــارب  ١٢٠,٥٢٦ نســمة، هاجــر معظمهــم 

خــ��ل نكبــة ٤٨ مــن مــدٍن وقــرى فلســطينّية، مثــل: الفالوجــة واأســدود، ويبنــا، والمجــدل، والســوافير، 

وبئــر الســبع. ادرس المخطّطــات ا��ٓتيــة، ثــم اأجــب عــن ا��أســئلة التــي تليهــا:

 ١- صْف عنوان اأبي خالد حسب المخطّط اأع��ه.

 ٢- مـــا الـــذي يمّيـــز عنـــوان اأبـــي خالد عـــن عنوان اأبـــي صالح الذي يســـكن في منزل رقـــم ٢٠ من 

الشـــارع نفسه؟

.(Rosa gollica) لّم التصنيفي للورد الجوري  ٣- اكتب الس�

) مــن شــارع المطافــي بلــوك (ب)، فــي مخّيــم رفــح الواقــع اإلــى 

  للبحث:

ابحث في مصادر المعلومات المختلفة عن ا��سم العلمي لكل من : سوسن فقوعة، والبطم الفلسطيني.
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ـــن الحـــّي  ـــد� ا��ســـم العلمـــّي للكائ      ُيع
ممّيـــزاً لـــه عـــن اأفـــراد الجنـــس الواحـــد مـــن 
الكائنـــات الحّيـــة، وحســـب مســـتويات 
ــابهة  ــواع المتشـ أنـ ــت ا�� ــف ُوضعـ التصنيـ
ُســـّميت  واحـــدة  مجموعـــة  ضمـــن 
بالجنـــس، وا��أجنـــاس المتشـــابهة ُوضعـــت 
(فصيلـــة)،  العائلـــة  مســـّمى  تحـــت 
والعائـــ��ت المتشـــابهة ضمـــن الرتبـــة، 
الّصـــّف  ضمـــن  المتشـــابهة  والرتـــب 
ـــن  ـــابهة ضم ـــوف المتش ـــة)، والصف (طائف
القبيلـــة (شـــعبة)، والقبائـــل المتشـــابهة 

ضمـــن المملكـــة.

ولفهم ذلك ادرس التصنيف الهرمي ا��ٓتي للقط:

 ســؤال: ُيعــد� النمــر وا��أســد مــن الجنــس نفســه، فــاإذا علمــت اأّن ا��أســد مــن نــوع leo. اكتــب 

ا��ســم العلمــي ل��أســد. 

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

ــون  ــا، التريبانوســوما، وفطــر الترايكوفايت ــل: اليوغلين ــوان، مث ــات والحي ــن النب ــة تجمــع فــي صفاتهــا بي حّي

أمريكــي( وتكــر) فــي القــرن العشــرين اإلــى وضــع  الــذي يســّبب مــرض الَقــَدم الرياضــي؛ ممــا دعــا العالــم ا��

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

البدائّيات، والط��ئعّيات، والفطريّات، والنباتات، والحيوانات. 

وفي القرن الحادي والعشرين صنّف العالم (فوستا) وزم��ؤه الكائنات الحّية اإلى ث��ثة مجا��ت: 
 ١- البكتيريا القديمة.      

 ٢- البكتيريا الحقيقية.   
 ٣- حقيقّية النواة (ط��ئعّيات، فطريّات، نباتات، حيوانات) 

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

تصنيــف (وتكــر).

الحيوانيةالمملكة

الحبليات

الثدييات

اللواحم

السنوريات

Panthera

Paradus

القبيلة (الشعبة)

الصف (الطائفة)

العائلة (الفصيلة)

الجنس

النوع

الرتبة

السنوريات

Panthera
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مملكة البكتيريا
نشاط (1): المعدُة بيُت الداء 

     يعانــي مالــٌك مــن حرقــة فــي المعــدة، وغثيــان، وضعــف عــام فــي 

ــره اإلــى استشــارة طبيــب مختــّص، واأظهــرت الفحوصــات  جســمه؛ مــا اْضطّ

اأنـّـه مصــاٌب بنــوع مــن البكتيريــا العصويـّـة اللولبّيــة. اأجــب عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة: 

 ١- ما ُمسبب المرض الذي يعاني منه مالك؟

صابة بجرثومة المعدة؟  ٢- ما اأكثر ُطرق ا��إ

 ٣- اذكر اأشكا��ً اأخرى للبكتيريا.

 ٤- ما ُطرق الوقاية من هذا المرض؟ 
نســان، مثــل البكتيريــا       تعــد� البكتيريــا مــن الكائنــات الحّيــة بدائّيــة النــواة، منهــا مــا هــو نافــع ل��إ
المســتخدمة فــي مجــا��ت الصناعــة، واإنتــاج الهرمونــات، ومنهــا مــا هــو ضــار، مثــل بعــض اأنــواع البكتيريــا 
نســان والحيــوان والنبــات. ويتــّم تصنيــف البكتيريــا بُطــرٍق ِعــّدة،  أمــراض ل��إ التــي تســّبب العديــد مــن ا��

منهــا حاجتهــا ل��أكســجين، ونــوع تغذيتهــا، ودرجــة الحــرارة، وشــكلها.

نشاط (2): تركيب خلّية البكتيريا

تمّعن الشكل ا��ٓتي، ثم اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 ١- حّدد ا��أجزاء الرئيسة للبكتيريا.

 ٢- ما اأهمّية كل� مّما ياأتي للخلّية البكتيريّة، ا��أهداب، 

المادة الوراثية؟

 ٣- كــم عــدد ا��أســواط الظاهــرة لهذا النــوع من البكتيريا؟ وهل 

جميع اأنواع البكتيريا تمتلك العدد نفســه من ا��أســواط؟

السابق  الشكل  تراكيب عدة كما في  البكتيريا من  تتركّب 

اذكرها، ويحتوي سيتوب��زم خلية البكتيريا على كروموسوم منفرد، ويخلو من العضّيات المتخصصة. وتصنف 

البكتيريا تبعاً لحركتها اإلى: بكتيريا متحركة بوساطة ا��أسواط اأو ا��أهداب، وبكتيريا غير قادرة على الحركة.

الّدرس
(2)

الّدرس
(2)

ممالك
البدائيات 

والط��ئعيات 
والفطريات 
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مملكة الط��ئعّيات 
نشاط (٣) وطني جميٌل بصغاره

ــر، الواقعــة علــى بعــد 7 كــم اإلــى الشــمال الغربــّي مــن  ــة اإلــى بلــدة بتّي ــة البيئّي      اأثنــاء الرحلــة التعليمّي

مدينــة بيــت لحــم التــي قطــع ا��حتــ��ل الصهيونــّي تواُصَلهــا البــرّي مــع مدينــة القــدس، بــادرت الطالبــات 

بجمــع عّينــات مــن كائنــات حّيــة تعيــش فــي ميــاه الِبــَرك ومجــاري الميــاه، واأثنــاء فحصهــن للعينــات فــي 

ــور ا��ٓتيــة:  مختبــر مدرســتهن ��حظــن الص�

 ١- ما الهدف من الرحلة البيئّية؟ 

 ٢- اذكر اأسماء بعض الط��ئعّيات التي تعيش في مياه البرك والمستنقعات.

 ٣- ما سبب اخضرار لون ماء البرك الراكدة؟

 ٤- صنّف الكائنات الحية في الّصور اأع��ه وفق تغذيتها.

يوغلينا سبيروجيرا

فطر غروياأميبابراميسيوم

مثل مثلمثل

أميباالطحالب الخضراء فطريات غرويةا��

مملكة الط��ئعيات

تقسم اإلى

الط��ئعيات شبيهة النباتات
(الطحالب)

الط��ئعيات شبيهة الحيوانات
أوليات) (ا��

الط��ئعيات شبيهة الفطريات
(الفطريات غير الحقيقية)
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 1- الطحالب:   

نشاط (٤): ِسْحُر البحار 

ــاه البحــر ا��أحمــر اأنواعــاً مختلفــة مــن  ــي مي ــة ��حظــت ف ــة اأم الرشــراش المحتلّ ــارة اإيمــان مدين      خــ��ل زي

الطحالــب باألــوان متعــددة، فقامــت بالتقــاط صــور لهــا؛ بهــدف مقارنتهــا مــع صــور طحالــب كانــت قــد التقطتهــا 

خ��ل زيارتها للمتحف الفلسطينّي في بيت لحم. ادرس الّصور اأدناه، ثم اأجب عن ا��أسئلة التي تليها:

 ١- ما سبب وجود طحالب باألوان مختلفة؟

 ٢- اذكر اأمثلة لطحالب وحيدة الخلية، واأخرى عديدة الخ��يا.

أمّ الرشراش ؟  ٣- اأّي الّصور السابقة تتوقّع اأّن اإيمان قد شاهدتها اأثناء زيارتها ��

     تعــد� الطحالــب مــن اأقــدم الكائنــات الحّيــة؛ حيــث ُوجــد اأحافيــر تعــود اإلــى م��ييــن الســنين، ومــا زالــت 

نســان فوائــد كثيــرة فــي مجــا��ٍت عــّدة، منهــا: الزراعــة، والصناعــة، والطــب، والغــذاء،  الطحالــب تقــدم ل��إ

وهندســة الجينــات. وتُصنّــف الطحالــب اعتمــاداً علــى الصبغــة الموجــودة فــي خ��ياهــا، (اإضافــة اإلــى وجــود 

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

وتختلــف الطحالــب فــي تركيــب ُجــُدر خ��ياهــا، وطبيعــة الغــذاء الــذي تخّزنه، فمثــ��ً تخزن الدياتومــات الغذاء 

علــى شــكل زيــوت.

 2- ال�أولّيات:   

نشاط (٥): اأتحّمل نتيجة تصرّفاتي  
     رافــق وليــٌد اأصحابــه فــي نزهــة اإلــى اإحــدى البّيــارات القريبــة مــن قريتهــم؛ وذلــك بهــدف الســباحة 
فــي بركــة المــاء الموجــودة فيهــا، وبعــد اأيـّـام عــّدة ا�صيــب وليــد باإســهال شــديد، وظهــور دم ومخــاط فــي 
بــرازه، اإضافــة اإلــى شــعوره بالغثيــان وفقــدان للشــهّية، وبعــد اإجرائــه الفحوصــات الطبّيــة المطلوبــة، تبّيــن 

أميبــي. اأنـّـه مصــاب بمــرض الزحــار ا��

  طحالب حمراء  طحالب خضراء  طحالب بنيةطحالب ذهبية

ــاه البحــر ا��أحمــر اأنواعــاً مختلفــة مــن  ــي مي ــة ��حظــت ف ــة اأم الرشــراش المحتلّ ــارة اإيمــان مدين      خــ��ل زي

     رافــق وليــٌد اأصحابــه فــي نزهــة اإلــى اإحــدى البّيــارات القريبــة مــن قريتهــم؛ وذلــك بهــدف الســباحة 
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اأجب عن ال�أسئلة ال��تية:

 ١- ما ا��سم العلمي لمسّبب هذا المرض؟

 ٢- اإلى اأيّة قبيلة من مملكة الط��ئعّيات ينتمي هذا الطفيل؟

نسان؟  ٣- ما ُطُرق انتقال هذا الطّفْيل اإلى ا��إ

صابة بهذا المرض؟  ٤- ما ُطُرق الوقاية من ا��إ

 ٥- ما خطورة السباحة في هذا النوع من البرك؟

كثيــرة هــي الســلوكات الخاطئــة التــي يقــوم بهــا اأطفالنــا، مثــل الّســباحة فــي بــرٍك غيــر آمنــة، وغيــر مرّخصــة 

مــن ِوزارة الصحــة الفلســطينّية، التــي اعتــادت علــى اإصــدار نشــراِت توعيــٍة حــول خطــورة الســباحة فــي 

ــي  ــات الت ــن الطفيلّي ــر م ــاة الكثي ــن وســٍط خْصــب لحي ــة، لمــا تشــكّله م ــل هــذه المســطّحات المائّي مث

أميبــي.  أنتاميبــا هســتولتيكا المســّببة لمــرض الزحــار ا�� نســان، مثــل ا�� تُســّبب اأمراضــاً عــدة ل��إ

نشاط (٦) ال�أوليات والمرض  

ــّم  ــوم الّصحــة العالمــي، ففــي العــام (٢٠١٤) ت ــي الســابع مــن نيســان كّل عــاٍم بي ــم ف      يحتفــل العال

ــى بعــض  ــْوء عل ــل»؛ بهــدف تســليط الض� ــة بالنواق ــراض المنقول أم ــه « ا�� ــس عنوان ــد موضــوع رئي تحدي

ــة تســي تســي. ــة الرمــل، وذباب ــس، وذباب أنوفيل ــل: بعوضــة ا�� ــر شــيوعاً، مث ــل ا��أكث النواق

     وقــد ســّجلت وزارة الصحــة الفلســطينية ٢٢٨ حالــة اإصابــة بمــرض الليشــمانيا فــي المحافظــات 

أغــوار، وطوبــاس،  الشــمالّية، ولوحــظ اأن ٨٠٪ مــن هــذه الحــا��ت مســّجلة فــي محافظــات: اأريحــا، وا��

ــة. اأجــب عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة:  وقلقيلّي

 ١- تحــرص النّســاء الفلســطينّيات منــذ الِقــَدم علــى تغطيــة اأطفالهــن بقطعــة قمــاش خفيفــة خاصــة اأثنــاء 

مواســم الحصــاد. فّســر ذلــك.

ــّم  ٢٠١٤) ت
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أولّيات الممِرضة التي تنقلها النواقل الواردة في النص؟  ٢- ما ا��

 ٣- ما دور النواقل في انتشار ا��أمراض الوبائية؟

جراءات التي تتبعها وزارة الصحة للحّد من انتشار هذه ا��مراض؟  ٤- ما ا��إ

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

أولّيات اإلى اأربع قبائل، كما في المخطّط ا��ٓتي: من طْور غير ُمعٍد اإلى طْور ُمعٍد، وَتصنّفت ا��

 ٣- الط��ئعيات شبيهة الفطرّيات: 

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

أبيــض،  المــواد العضويــة المتحلّلــة، وتبــدو علــى هيئــة كتــل بروتوب��زميــة لزجــة، باألــوان مختلفــة منهــا ا��

وا��أخضــر، وا��أصفــر، وا��أحمــر، تنتــج اأجســاماً ثمريــة شــبيهه بتركيــب الفطريــات.

براميسيومالب��زموديوماأميباتريبانوسوما

ال�أوليات

أميبات ا�� الهدبياتالبوغياتالسوطيات

مثلمثلمثلمثل

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

      ُســر�ت فلســطيُن بدعــوة اأمهــا لمســاعدتها فــي تحضيــر المــواد ال��زمــة لصناعــة عجينــة (المعمــول)، 

أم المكّونــات،  فاأحضــرت كمّيــاٍت مناســبة مــن الطّحيــن، والمــاء الدافــئ، والملــح، والّســكر. تفّقــدت ا��

وســاألت فلســطيَن: اأيــن الخميــرة؟  فتعجبــت فلســطين مــن اإضافــة الخميــرة اإلــى العجيــن. ســاعْد والــدة 

جابــة عــن اأســئلة ابنتهــا ا��ٓتيــة: فلســطيَن فــي ا��إ

 ١- ما اأهمية اإضافة كٍل من: الخميرة والطحين للعجين؟

 ٢- ما العوامل التي ساعدت الخميرة على النمو؟ 

 ٣- لماذا تعّد الخميرة من المكّونات الحّية؟

 ٤- اإلى اأّي الممالك تنتمي الخميرة؟

 ٥- ما طريقة تكاثر الخميرة في الظروف المناسبة؟

 ٦- ما نوع التغذية في الخميرة؟

      تُعــد� الخميــرة مــن الكائنــات الحّيــة حقيقّيــة النــوى، وحيــدة الخليــة، غيــر ذاتّيــة التغذيــة، وتتكاثــر �� 

جنســّياً بعملّيــة التبرُعــم، وتُضــاف الخميــرة اإلــى العجيــن لُتكســَبه نكهــًة ممّيــزة، وتعمــَل علــى انتفاخــه، 

وبالتالــي اإعطــاءه القــوام المطلــوب.

نشاط (8): تصنيف الفطرّيات 

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

فطر عفن الفاكهه فطر البياض الزغبي فطر البياض الدقيقي

فطر القدم الرياضي فطر المشروم

      ُســر�ت فلســطيُن بدعــوة اأمهــا لمســاعدتها فــي تحضيــر المــواد ال��زمــة لصناعــة عجينــة (المعمــول)، 
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تاأّمل الّصور اأع��ه، واأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 ١- صنّف هذه الفطريات حسب طريقة تغذيتها.

 ٢- صنّف الفطريات السابقة اإلى فطريات نافعة وفطريات ضارة.

 ٣- ما الظروف المناسبة لنمو الفطريات؟

 ٤- كيف يمكن اأْن نقَي اأنفسنا من الفطريات الضارة؟

 خصائص الفطرّيات:

 

خصائص الفطريات العامة

طريقة التغذية

تقايض
وحيدة 
الخلية

الخميرة

�� جنسي

عفن 
الخبز

جنسي

فطر 
البياض 
الدقيقي

تطفل
عديدة 
الخ��يا

المشروم
فطر 

القدم الرياضي

ترمم

عفن 
البنسيليوم

طريقة التكاثر حقيقية النواة

حسب

مثل

منهامنهامنها

مثل
مثلمثلمثلمثلمثل

الفطر الذي 
يتقايض مع 
الطحالب
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نشاط (1): محميات في ب��دي

     تُعــّد المحمّيــات الطبيعّيــة فــي فلســطين مكانــاً 

خصبــاً للتفاعــل بيــن المكونــات الحيــة، والمكونــات 

غيــر الحيــة،  ففــي محمّيــة الِقــرن المطلـّـة علــى مدرســة 

العــروب الزراعّيــة فــي محافظــة الخليــل يتّخــذ العديــد من 

الحيوانــات، مثــل الثعالــب والســناجب مــاأوى لهــا بيــن 

ــب،  ــوط والقْيق ــة، كالبل ــي المحمّي ــات الســائدة ف النبات

ــجيرات  كمــا وتحتــوي علــى العديــد مــن ا��أشــجار والش�

الطبيعيــة دائمــة الخضــرة، ومتســاقطة ا��أوراق، مثــل: 

ــا...  ــري، وغيره ــي، وا��أجــاص الب ــر الطب ــرور، والعبه البطــم الفلســطيني، والزع

 ١- صنّف بعض النباتات التي يمكن مشاهدتها في المحمّية اإلى: اأشجار، وشجيرات، واأعشاب.

 ٢- كيف تحصل هذه النباتات على غذائها؟

نسان؟  ٣- ما اأهمّية المحمّيات للبيئة الفلسطينية، ول��إ

 ٤- ما دْور الفرد والمجتمع في المحافظة على هذه المحمّيات؟

     تمثـّـل المحمّيــات عــادة بيئــة مناســبة لنمــو اأنــواٍع مختلفــة مــن النباتــات الزهريــة: اأشــجار، وشــجيرات، 

ــة مناســبة لمعيشــة  ــا وتكــّون بيئ ــات والسرخســيات. كم ــل الحزازي ــة، مث ــات ال��زهري واأعشــاب، والنبات

حيوانــات مختلفــة، وتكمــن اأهمّيــة المحمّيــات فــي فلســطين فــي المحافظــة علــى التنــّوع الحيــوي النباتــي 

مــن الرعــي الجائــر، والمحافظــة علــى الحيوانــات مــن الصيــد الجائــر. 

 ما ا��نتهاكات التي تتعّرض لها المحمّيات الفلسطينّية؟ 

الّدرس
(٣)

الّدرس
المملكات (٣)

النباتية

اأفّكر
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اأول�ً: النباتات ال��وعائية

نشاط (2) نباتات ل� وعائّية في بيئتنا             

اأثنــاء مــرور فاطمــة بجانــب عْيــن المــاء فــي قريــة زواتــا 
ــاً  ــة نابلــس، شــاهدت بقع الواقعــة شــمال غــرب مدين
باألــوان مختلفــة علــى الصخــور يســودها اللــون ا��أخضر 
، فقامــت بجمــع عّينــات مــن مــاء العيــن، واأخــرى 
مــن البقــع الخضــراء؛ ��عتقادهــا باأنّهــا طحالــب كمــا 
ــن، ثــم اأجــب عــن  درَســْتها ســابقاً. تاأّمــل صــورة العْي

ا��أســئلة ا��ٓتيــة:

 ١- صف ما تراه في منطقة العين؟
ــة التــي تشــاهدها   ٢- مــا تصنيفــك للكائنــات الحّي

فــي منطقــة العيــن؟

 ٣- ما الكائنات الحية المتوق�ع وجودها في كل� من ماء العين، الصخور المجاورة؟ وّضح اإجابتك.

 ٤- كيف تحصل هذه الكائنات على غذائها؟

 ٥- ماذا تعني لك هذه ا��أماكن؟ وما واجبك تجاهها؟

 ٦- سّم عيون ماٍء في منطقتك.

     تُقســم المملكــة النباتيــة حســب وســيلة 

نقــل المــواد فيهــا اإلــى نباتات وعائّيــة، ونباتات 

�� وعائّيــة. وُســّميت النباتــات ال��وعائيــة بهــذا 

ولكنهــا  ناقلــة،  ��أوعيــة  ��فتقارهــا  ا��ســم؛ 

تمتلــك اأشــباه جــذور، واأشــباه ســيقان، واأشــباه 

اأوراق، وتنتشــر علــى المســطّحات الرطبــة والصخريّــة بطــول يتــراوح بيــن (١-٢٠) ســم، مثــل نبــات 

ــا وا��أســفاغنوم.  الفيوناري

   

 في بداية فصل الشتاء مع بداية تساقط قطرات الماء سرعان ما تُكسى الصخور باللون ا��أخضر.

فيوناريااسفاغنوم

اأفّكر   
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ثانيًا: النباتات الوعائية

 النباتات ال��بذرية:

نشاط (٣): نباتات وعائية في بيئتنا  

     قــّرَرت مجموعــة مــن شــباب قــرى مدينــة القــدس المهّجــرة زيــارة 

ــة القــدس؛  ــى بعــد ١٦ كــم غــرب مدين ــة عل ــر الشــيخ الواقع ــة دي قري

بهــدف ترســيخ اأســماء القــرى عنــد الشــباب، واصطحبــوا معهــم رجــ��ً 

َفهــم باأســماء  كبيــراً فــي الســّن، مّمــن عاصــروا نكبــة ســنة ١٩٤٨، ليعر�

أثريــة الموجــودة فيهــا، وخــ��ل َتجوالهــم ��حظــوا  المناطــق والمعالــم ا��

ــار  ــى جــدران الكهــوف وا��ٓب ــن عل ــات م ــذا الرجــل يجمــع نبات اأّن ه

المهجــورة، وعنــد ســؤالهم لــه عــن اســم هــذه النبتــة، قــال لهــم: 

اإنّهــا كزبــرة البئــر التــي ُيطَلــُق عليهــا العديــد مــن ا��أســماء، منهــا: 

شــعر الغــول، شــعر ا��أرض، ســاق ا��أكحــل، ولهــا اســتخدامات طبّيــة 

مســاك، والتخمــة، واأمــراض المعــدة، ومشــروبه  عديــدة عبــر العصــور؛ حيــث اســُتخدمت فــي عــ��ج ا��إ

جابــة  يفيــد فــي عــ��ج الربــو واليرقــان، ويخّفــف مــن آ��م البطــن، ويــدر� الطمــث. ســاعد الرجــل فــي ا��إ

عــن تســاؤ��ت الشــباب ا��ٓتيــة:

 ١- ما الظروف المناسبة لنمو هذا النوع من النبات؟ واأين يكثر وجودها؟

 ٢- ما طريقة تكاثرها؟

 ٣- ما نوع تغذية نبات كزبرة البئر؟

 ٤- ما طريقة نقل المواد فيها؟

 ٥- مــا احتياطــات الســ��مة الواجــب مراعاتهــا عنــد دخــول الكهــوف اأو ا��ٓبــار 

المهجورة؟

 ٦- اذكر اأسماء قرى فلسطينّية مهّجرة.

ــة، ويكــون لهــا  ــات �� بذري ــة ونبات ــات بذري ــى نبات ــة اإل ــات الوعائي ــف النبات تُصن�

جــذور، وســيقان، واأوراق، وتنتقــل فيهــا المــواد عبــر اأوعيــة ناقلــة، فهنــاك اأوعيــة 
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أمــ��ح مــن الجــذور اإلــى الســيقان وا��أوراق، وتُســّمى الخشــب، واأخــرى تنقــل الغــذاء مــن  تنقــل المــاء وا��

ا��أوراق اإلــى الســيقان، والجــذور وتُســّمى اللحــاء. وتعيــش النباتــات ال��بذريـّـة فــي اأماكــن يتوفــر فيهــا الظــل 

أبــواغ التــي تتواجــد فــي محافــظ بوغيــة علــى الســطح الســفلي للورقــة،  والرطوبــة، وتتكاثــر عــن طريــق ا��

كمــا فــي نبــات الخنشــار وكزبــرة البئــر.

   

ال�أثْل سنط كازَورينا

 النباتات البذرية:

وتشمل نباتات معراة البذور ومغطاة البذور.

نشاط (٤): نباتات معّراة البذور 

تاأّمل الّصور ا��ٓتية، واأجب عن ا��أسئلة التي تليها:

 ١- ما سبب تسمية النباتات معّراة البذور بهذا ا��سم؟

نسان والبيئة؟  ٢- ما اأهمّية هذه النباتات لكل� من ا��إ

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

ــا فـــي تحّمـــل الريـــاح،  ــز بقّوتهـ ــراً، وتتمّيـ ــرين متـ ــر مـــن عشـ ــواع اإلـــى اأكثـ أنـ ويصـــل ارتفـــاع معظـــم ا��

ـــادة  ـــاة بم ـــة مغط ـــة اإبري ـــا رفيع ـــوج. اأوراقه ـــم الثل ـــرارة وتراك ـــات الح ـــاض درج ـــاف، وانخف ـــة الجف ومقاوم

شـــمعّية؛ مـــا ُيقلـــل مـــن التبّخـــر، ويســـاعد فـــي احتفـــاظ ا��أوراق بالمـــاء.

 للبحث: 

با��ســتعانة بمصــادر المعلومــات المختلفــة اكتــْب تقريــراً عــن اأشــجار المخروطّيــات فــي فلســطين مبّينــاً 

فيــه: اأماكــن تواجدهــا، واأهميتهــا للبيئــة الفلســطينّية.

بلوط
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 النباتات مغّطاة البذور

نشاط (٥) زيتي من خير ب��دي

نتــاج الزيــت ولهــا منافــع عديــدة، تاأّمــل الّصــور ا��ٓتيــة، ثــم اأجــب       يكثــر فــي فلســطين نباتــات تشــتهر باإ

عــن ا��أســئلة التــي تليهــا:

   

 ١- اأي جزء من النبات الذي تُستخلص منه هذه الزيوت؟

 ٢- ما عدد فلقات بذور كل� من: الزيتون، السمسم، الذرة؟

 ٣- ما ا��أساس الذي اعتمدَت عليه في تصنيفك هذه البذور؟

 ٤- اذكر بعضاً من استخدامات زيت الزيتون، وزيت السمسم.

 ٥- ماذا ُيطلق على بقايا الزيتون والسمسم بعد استخ��ص الزيت منها؟ وما استخدامات هذه البقايا؟

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

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

ـــة.  ـــادة غذائي ـــا م ـــى كونه ـــة اإل اإضاف

ذرة صفراء زيتونسمسم
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نشاط (٦) اأعرف نبات ب��دي 1  (معراة اأم مغطاة)

 المواد وال�أدوات: 

ثمار (تفاح، وخوخ، وليمون، وبرتقال)، مخاريط (صنوبر، وسرو، وكينا)، سكّين.

  خطوات العمل:

 
 ١- باستخدام السكّين حاول فتح الثمار التي اأحضرتها. 

 ٢- ��حظ مكان وجود البذور في كل� منها.

 ٣- ��حظ عدد وحجم كل� منها. سّجل مشاهداتك.

 ٤- طّبق الخطوات السابقة على المخاريط التي اأحضرتها.

 ٥- اأجب عن ا��أسئلة ا��تية:

 اأ- ما سبب تسمية النباتات بمغطّاة البذور، ومعّراة البذور بهذا ا��سم؟

 ب- اذكر اأمثلة اأخرى لكل� نوع غير التي اأحضرتها.

 جـ- قارن بين الثمار والمخاريط من حيث عدد البذور.

 د- اأين توجد البذور في كل� من: التفاح، والبرتقال، والخوخ؟ وما الذي يغطيها؟ وما اسمها؟

 هـ- اأين توجد البذور في كل من: الصنوبر والسرو؟ وهل هي مغطاة اأم معّراة؟ 

 و- ما وظيفة البذور؟

ـــذور (تتواجـــد بذورهـــا   ـــّراة الب ـــات مع ـــى نبات ـــف اإل ـــر بهـــا، وتُصن� ـــذوراً تتكاث ـــة ب ـــات البذري ن النبات ـــو�      تُك

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

ـــدورة. ـــات البن ـــل نب تتواجـــد بذورهـــا داخـــل الثمـــار مث

تصنف نباتات مغطاة البذور اإلى:     ١- ذوات الفلقة.         ٢- ذوات الفلقتين.

مخروط صنوبر
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نشاط (7): اأعرُف نبات ب��دي 2  (فلقة اأم فلقتان)

 المواد وال�أدوات: 

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

 خطوات العمل:

استخدم العدسة المكّبرة لمشاهدة تعر�ق ا��أوراق التي اأحضرتها.

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

 صنّف النباتات حسب عدد الفلقات فيها، في الجدول اأدناه.

ذوات الفلقتينذوات الفلقة

البذور

البادرة

طول الورقة

التعرق في الورقة

المحيطات الزهرية

قُطر الساق

ــي اأوراق  ــر ف ــا يظه ــواٍز، كم ــة الواحــدة بشــكل مت ــات ذوات الفلق ــي نبات ــروق ا��أوراق ف ــر ع       تظه
القمــح والشــعير، والــذرة، وبشــكل متشــابك فــي نباتــات ذوات الفلقتيــن، مثــل اأوراق الفــول والخــّروب 

والعــدس. اأعــِط اأمثلــة اأخــرى.

 للبحث:

 با��ســتعانة بمصــادر المعلومــات المختلفــة اأكتــْب تقريــراً عــن اأشــجار النخيــل مــن حيــث: نــوع الســاق، 

وشــكل ا��أوراق، وفوائدهــا الصحيــة وا��قتصاديــة. 

ع النبات
نو

الخاصية
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نشاط (1): الحيوانات في ال�أمثال  

أمثــال الشــعبية، ففــي كثيــر مــن ا��أحيــان كان النــاس يلجــاأون اإلــى       حِظَيــت الحيوانــات بعشــرات ا��

أليفــة منهــا، وفــي بعــض ا��أحيــان  أمثــال الشــعبّية، ذاكريــن اأســماًء لحيوانــات تعيــش معهــم، وخاصــة ا�� ا��

قــد يذكــرون اأمثــا��ً شــعبية علــى لســان الحيوانــات لنقــل مــا يريــدون قولــه فــي بعــض النــاس، خاصــة فــي 

أمثــال: جوانــب الصبــر، والدهــاء، والخبــث، ومــن هــذه ا��

     الديــك الفصيــح فــي البيضــة بيصيــح، ســمك يــوكل ســمك والدنيــا بحــر كبيــر، النملــة بتجمــع والجمــل 

بيُغــب، الــي بتلدغــه الحّيــة بخــاف مــن جــّرة الحبــل، ابــن الفــار حّفــار وابــن الــوز عــّوام. مــن خــ��ل قراءتــك 

أمثــال الســابقة اأجــْب عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة: ا��

أمثال اأع��ه، واكتب خصائصه.  ١- اذكر اأحد هذه الحيوانات في ا��

 ٢- صنّف هذه الحيوانات اإلى فقاريات و�� فقاريات. فّسر اإجابتك.

 ٣- اذكر البيئة المناسبة لحياة كل� من هذه الحيوانات.

 ٤- صنّف هذه الحيوانات اإلى نافعة وضارة، مبّيناً ا��ٓثار ا��قتصادية لكل� منها.

أمثال السابقة، واربطه بالواقع الفلسطيني.  ٥- اختر مث��ً من ا��

 ٦- اذكر اأمثا��ً شعبية اأخرى وردت فيها اسم حيوان.

      تُصنـّـف الحيوانــات اإلــى فقاريــات و�� فقاريــات؛ وذلــك اعتمــاداً علــى وجــود اأو عــدم وجــود العمــود 

الفقــري، وقــد تُصن�ــف الحيوانــات وفــق اختــ��ف اأماكــن معيشــتها اإلــى مائّيــة اأو بريـّـة.

 

 اأول�ً: ال��فقاريات 

تقســم اإلــى 8 قبائــل: المســاميات وال��ســعات والديــدان المفلطحــة والديــدان ا��أســطوانية، والديــدان 

الحلقيــة، والرخويــات، والجلــد الشــوكيات، والمفصليــات.

الّدرس
(٤)

): الحيوانات في ال�أمثال  

الّدرس
المملكات (٤)

الحيوانية

أمثــال الشــعبية، ففــي كثيــر مــن ا��أحيــان كان النــاس يلجــاأون اإلــى       حِظَيــت الحيوانــات بعشــرات ا��
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نشاط (2): قبيلتا المسامّيات وال��سعات 

تاأّمل الصور ا��ٓتية، ثم اأجب عن ا��أسئلة التي تليها: 

 ١- صف هذه الحيوانات. 

 ٢- اإلى اأّي الحيوانات تنتمي فقارية اأم �� فقارية؟ فّسر اإجابتك.

 ٣- ما سبب تسمية المساميات وال��سعات بهذا ا��سم؟

 ٤- قارن بين المساميات وال��سعات من حيث طريقة التغذية، والحركة.

ســفنجّيات  ســفنجّيات فــي الميــاه فــرادى، اأو فــي مســتعمرات مثّبتــة علــى الصخــور، تعــد� ا��إ     تعيــش ا��إ

ــي). يشــبه جســم  ــاء الضوئ ــة البن ــوم بعملي ــة (�� تق ــر ذاتي ــا غي ــات، وتغذيته ــواع ال��فقاري ــن اأبســط اأن م

نــاء، وفيــه العديــد مــن المســامات والثغــور (لذلــك ُســميت المســامّيات)، وليــس لهــا اأنســجة،  ســفنج ا��إ ا��إ

اأو اأعضــاء، اأو اأجهــزة.

     تعيــش الّ��ســعات فــي الميــاه المالحــة، والقليــل منهــا يعيــش فــي الميــاه العذبــة، وهــي كثيــرة التنــّوع، 

وبعضهــا يعيــش فــرادى كالهيــدرا وقنديــل البحــر، اأو فــي مســتعمرات مثــل شــقائق النّعمــان والمرجــان، 

ولهــا اأحجــام واألــوان رائعــة ومختلفــة.

     لّ��ســعات تجويــف معــوي يتصــل بالخــارج عــن طريــق الفــم (لذلــك ُســميت بالجوفمعويــات)، ولهــا 

اأذرع اأو لوامــس، وُســمّيت بال��ســعات؛ ��حتوائهــا علــى خ��يــا ��ســعة فــي لوامســها، تســتخدمها لشــّل 

حركــة فريســتها، والدفــاع عــن نفســها. وتعــّد لســعة قنديــل البحــر مؤلمــة جــداً، وســاّمة، ويمكــن اإســعافها 

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

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

نشاط (٣): قبائل الديدان (المفلطحة، ال�أسطوانية، والحلقية)

عثــر العالِــم (بلهاريــس) فــي القــرن التاســع عشــر عــام ١٨٥١م علــى ديــدان صغيــرة تعيــش فــي اأوعيــة دم 

شــخص متوف�ــى بمــرض البــول الدمــوي، ســّماها البلهارســيا، وتنتقــل العــدوى مــن شــخص مصــاب اإلــى 

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

فــي ا��أوعيــة الدمويــة.

تاأّمل الّصور ا��ٓتية، ثّم اأجب عن ا��أسئلة التي تليها: 

 ١- ما نوع التطّفل في دودة ا��أسكارس؟

 ٢- صف المظهر الخارجي لهذه الديدان.

 ٣- ما اأوجه الشبه وا��خت��ف بينهما؟

 ٤- صن�ف هذه الديدان اإلى قبائلها المختلفة.

صابة بالديدان الطفيلية؟  ٥- ما طرق الوقاية من ا��إ

 ٦- ما اإجراءات الس��مة الواجب اتّباعها عند التعامل مع:

        اأ- لحوم المواشي؟          ب- النباتات الورقية؟ 

ــا �� يمتلــك تجويفــاً جســمياً، كمــا  ــة الطبقــات، ومنهــا م ــات ث��ثي ــدان مــن ال��فقاري ــف الدي      تُصن�

ــة.  ــدان الحلقّي ــدان ا��أســطوانّية، والدي ــاً جســمّياً، كالدي ــك تجويف ــا يمتل ــا م ــدان المفلطحــة، ومنه الدي

نســان وبيئتــه، مثــل ديــدان ا��أرض التــي تزيــد مــن خصوبــة التربــة، وتعمــل علــى  ومنهــا مــا هــو نافــع ل��إ

ــوان. نســان والحي ــب ا��إ ــي تصي ــل: دودة ا��أســكارس الت ــا هــو ضــار مث تهويتهــا، ومنهــا م

نسان.  مع اأّن العلق الطبي ضاّر ل��أسماك اإ�ّ� اأنّه مفيد ل��إ
بات التربة.   تُعّد دودة ا��أرض من مخص�

ال�أسكارس  دودة شريطيةعلق طبيدودة البلهارسيا

م علــى ديــدان صغيــرة تعيــش فــي اأوعيــة دم 
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نشاط (٤): قبيلتا الرخوّيات والجلد شوكّيات

تاأّمل الّصور ا��ٓتية، واأجب عن ا��أسئلة التي تليها: 

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

 ٢- صف المظهر الخارجي لكل� منها.

 ٣- ما الع��قة بين نجم البحر والمحار؟

 ٤- اأعط اأمثلة لحيوانات اأخرى تشبه في صفاتها ا��أخطبوط، واأخرى تشبه المحار.

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

ــار،  ــوط والحب ــة، بعضهــا ذو جســم ناعــم كا��أخطب ــواع المختلف أن ــات آ��ف ا�� ــة الرخوي      تضــّم قبيل
وبعضهــا لــه غطــاء خارجــي يحمــي جســمه الناعــم كالمحــار والحلــزون. وتتكــون اأجســام الرخويــات مــن 

ث��ثــة اأجــزاء هــي: الــراأس، القــدم، الكتلــة الحشــوية.

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

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

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

البحـــر، وخيـــار البحـــر.

حلزون حبار

قنفذ بحر نجم بحر 



٧١ ٧٠

تقسم   اإلى

مثلمثل

قبيلتا الرخويات والجلد شوكيات 

قبيلة الجلد شوكيات قبيلة الرخويات   

نجم البحرخيار البحراخطبوطحلزون

 للبحث: 

با��ستعانة بمصادر المعلومات المختلفة ابحث في اأحد المواضيع ا��ٓتية:

 ١- يعــّد الحلــزون مــن ا��ٓفــات الزراعيــة التــي تُبيــد المحاصيــل، وتكلـّـف الُمــزارع الكثيــر مــن الجهــد 

والمــال، اكتــب تقريــراً توّضــح فيــه طــرق مقاومــة هــذه ا��ٓفــة.

 ٢- يكّون حيوان المحار اللؤلؤ عند دخول جسم غريب مثل حبة رمل بين جسمه وصدفته.

                                                          

نشاط (٥): قبيلة المفصلّيات

     اأحمــد اأحــد ســكان قريــة خربثــا بنــي حــارث الواقعــة غــرب رام اللــه اأحــب تربيــة النحــل منــذ نعومــة 

اأظفــاره؛ مــن خــ��ل مراقبــة جــّده الــذي كان يمتلــك «قواديــس» لتربيــة النحــل، باعتبارهــا تجــارة مربحــة 

أيــام صعوبــات مختلفــة فــي ا��عتنــاء بمــزارع النحــل التــي طّورهــا اإلــى  اقتصاديــاً، ويواجــه اأحمــد هــذه ا��

أراضــي الزراعيــة بســبب مصــادرة ســلطات ا��حتــ��ل،  خ��يــا خشــبية، ومــن هــذه المشــاكل انحســار ا��

وانتشــار العديــد مــن ا��ٓفــات التــي تهاجــم خ��يــا النحــل، كالدبــور ا��أحمــر، وعــث النحــل، والنمــل. 

     اأحمــد اأحــد ســكان قريــة خربثــا بنــي حــارث الواقعــة غــرب رام اللــه اأحــب تربيــة النحــل منــذ نعومــة 
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اأجب عن ا��أسئلة ا��تية:
 ١- ما اأهمية تربية النحل؟

 ٢- ما مصادر الغذاء للنحل؟
 ٣- اذكر بعض فوائد العسل الطبية.

 ٤- ما التصنيف العلمي لكل� من: النحل والعّث؟

نشاط (٦): قبيلة المفصلّيات 
     شــاهد محســن والــده فــي مزرعــة الفقــوس يجمــع عصــا موســى فــي دلــو فيــه 
مــاء، وعنــد استفســاره قــال لــه والــده: اإّن هــذا النــوع مــن المفصليــات يتغذى على 

بــادرات نبــات الفقــوس؛ ممــا قــد يســّبب خســارة اقتصاديــة للمنتــوج الزراعــي.
 ١- صنّف نبات الفقوس َوْفق ُسل�م تصنيف النباتات.

 ٢- فّسر ما ياأتي: 
    اأ- تُصن�ف عصا موسى من المفصلّيات ذوات ا��ألف قدم. 
    ب- قدرة عصا موسى على ا��لتواء عند اإحساسها بالخطر.
    جـ- من طرق مكافحة عصا موسى وضُعها في حوض ماء.

 ١- ما وسيلة الدفاع التي تمتلكها عصا موسى؟

 ٢- قارن بين عصا موسى واأم اأربع واأربعين من حيث عدد ا��أرجل، وطريقة التغذية.

نحلجمبريام اأربع واأربعينعقرب

 قبيلة المفصليات 

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

أّن اأجســامها واأقدامهــا متمفصلــة. يت بالمفصليــات؛ �� الحيوانيــة، وُســم�

   ثانيًا: الحبلّيات

نشاط (7): الفقاريات 

                                                      تاأّمل ا��أشكال ا��ٓتية، ثم اأجب عن ا��أسئلة التي تليها:

 ١- ما الصفة المشتركة بين هذه الحيوانات؟

 ٢- ما موقع العمود الفقري في الجسم؟

 ٣- ما العضو الذي يحميه العمود الفقري؟

 ٤- ما نوع الهيكل الدعامي للفقاريات؟

 ٥- اكتب ث��ثة اأوجه رقّي للفقاريات عن ال��فقاريات.

     تُســّمى الحبلّيــات بهــذا ا��ســم ��حتــواء اأجنتهــا علــى حبــل ظهــرّي، ومــع نمــّو وتطــّور الجنيــن قــد يختفــي 

ــد  ــف، ويمت ــى عمــود فقــري يتكــّون مــن عظــام، اأو غضاري ــد يتحــول اإل ــه، وق ــل الظهــري اأو جــزء من الحب

علــى الناحيــة الظهريــة للجســم، وتســمى الفقاريــات. وتشــمل الفقاريــات ال��فكيــات، والفكّيــات التــي تضــّم 

صفــوف: (ا��أســماك، والبرمائيــات، والزواحــف، والطيــور، والثدييــات). وســندرس مجموعــة الفكّيــات.

   
 اأول�ً: صف ال�أسماك الغضروفية والعظمية 

نشاط (8): ال�أسماك

     خــ��ل تجــوال هّمــام مــع والــده فــي ســوق الّســمك 
ــام  ــى شــاطئ البحــر المتوســط، ســاأل هّم ــاء غــّزة عل ــي مين ف
ــرة، وعــن  ــن المراكــب المدّم ــرة م ــده عــن ا��أعــداد الكبي وال
كيفيــة صيــد الســمك، واأنــواع ا��أســماك المعروضــة فــي 
الســوق، واأثنــاء تجوالهــم ��حظــوا اأنواعــاً كثيــرة مــن الســمك، 
منهــا: ســمك الســردين، والطرخــون، والســكمبلة، واأســماك 

ــرش. ــماك الق ــواط، واأس الوط
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اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

 ١- ما معّوقات الصيد في غزة؟

 ٢- ما اأهمّية المد والجزر في صيد السمك؟

ر من ا��أسماك.  ٣- اذكر بعض ا��أك��ت الشعبية التي تُحض�

 ٤- ما الفائدة ا��قتصادية ل��أسماك؟

      اعُتِمــد الهيــكل الدعامــي كاأســاس فــي تصنيــف ا��أســماك اإلــى اأســماك غضروفيــة مثــل ســمك القــرش 

والوطــواط، واأخــرى عظميــة مثــل ســمك البلطــي، الســلمون، وهــي مــن ذوات الــدم البــارد (تتغّيــر درجــة 

حــرارة جســمها بتغيــر درجــة حــرارة الوســط)، ويكــون شــكل الســمكة انســيابياً لتســهيل حركتهــا، ولهــا 

زعانــف مزدوجــة واأخــرى مفــردة للســباحة وتغييــر ا��تّجــاه. 

نشاط (٩) خصائص ال�أسماك   

تاأّمل الّصور ا��ٓتية، ثم اأجب عن ا��أسئلة التي تليها:

 ١- كيف تتم عملية تبادل الغازات في ا��أسماك؟

 ٢- ما طرق التغذية في ا��أسماك؟

 ٣- اذكر اأنواع الع��قات الغذائية بين ا��أسماك، وبينها وبين كائنات مائية اأخرى. مع ذكر اأمثلة.

 ٤- علل:

- قدرة ا��أسماك العظمية على الحركة العمودية.

 ٥- قارن بين السمكتين في الصورتين اأ، ب من حيث:

١- موقع الفم من الراأس.   ٢- الهيكل الدعامي.    ٣- غطاء الخياشيم.   ٤- غطاء الجلد. 

٥- طبيعة ا��أسنان.         ٦- الشكل.             ٧- فتحات ا��أنف. 

(ب)(اأ)
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    تعيــش جميــع ال�أســماك الغضروفيــة فــي الميــاه المالحة، ولها جهاز هيكلــي داخلي مكّون من غضاريف، 

وشــكل اأجســامها اإنســيابي ومغطــاة بالقشــور وهــي مفلطحــة، ولهــا خمســة اأزواج اأو اأكثــر مــن الخياشــيم تظهــر 

أمثلــة عليهــا ا��أســماك  مــن الخــارج علــى جانبــّي الســمكة، ولهــا اأســنان قويــة وفتحتــان اأنفيتــان للشــم ومــن ا��

المفلطحــة (الشــفنينيات) ويبلــغ طولهــا حوالــي المتــر اأو اأكثــر، واأســماك القــرش باأنواعهــا المختلفــة والــذي قــد 

يصــل طــول بعضهــا اإلــى 15 متــر.

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

العظــام، وشــكلها انســيابي، جســمها مغطّــى بقشــور مســتديرة متراكبــة، يحتــوي الفــم علــى اأســنان 

وبعضهــا بــدون اأســنان، ولهــا فتحتــان اأنفّيتــان للشــم، و�� ع��قــة لهمــا بتبــادل الغــازات. لمعظــم ا��أســماك 

كيــس اأو مثانــة عــوم اأو تمكنهــا مــن الطفــو والغــوص فــي اأعمــاق مختلفــة، وذلــك بتغييــر كميــة الهــواء 

داخــل المثانــة، وقــد اســتفاد العلمــاء مــن مثانــة العــوم فــي مبــداأ عمــل الغواصــات.

 �� تستطيع ا��أسماك الغضروفية التوقف اأثناء السباحة كما تعمل ا��أسماك العظمية.

سمكة البلطيسمك البوري

اأفّكر
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نشاط رقم (10): مثانة العوم           

  المواد وال�أدوات: 

زجاجة فارغة، بالون، اأنبوب ب��ستيكي مرن، حلقات مطاطية، حوض زجاجي، ماء.

  خطوات العمل: 

أنبوب الب��ستيكي باستخدام الحلقات المطاطية.  ١- اإربط البالون با��

 ٢- اأدخل البالون في الزجاجة.

 ٣- اإم��أ الحوض اإلى ثلثيه بالماء.

 ٤- ضع الزجاجة داخل الحوض، ماذا يحدث؟

أنبوب، ماذا يحدث؟ ولماذا؟  ٥- اأنفخ البالون عن طريق ا��

 ٦- اأفرغ البالون من الهواء مرة اأخرى، ماذا يحدث؟ لماذا؟

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

ــة العــوم. ــاً عنــد بعــض ا��أســماك بوســاطة مثان الزجاجــة بالمــاء فتغــوص وهــذا مــا يحــدث عملي

 ثانيًا: صف البرمائيات 

نشاط (11): ضفادع اأم اسماك!
     دخلــت هيــا غرفــة الصــف مبتســمًة لمعلمتهــا وهــي تحمــل وعــاًء يحــوي مــاًء عكــراً فيــه بيوضــاً، وبعضــاً 
مــن صغــار حيوانــات اعتقــدت اأنهــا اأســماك، جمعتهــا خــ��ل رحلتهــا مــع عائلتهــا اإلــى عيــن الفشــخة الواقعــة 
ســرائيلي عــام  علــى الشــاطئ الغربــي للبحــر الميــت اإلــى الجنــوب مــن مدينــة اأريحــا، وقــد صــادر ا��حتــ��ل ا��إ

١٩٦٨م هــذه المنطقــة ��ســتغ��لها فــي الزراعــة والســياحة؛ وذلــك لوفــرة الميــاه العذبــة فيهــا.
     فطلبــت المعلمــة اإلــى الطالبــات وضــع هــذه الميــاه فــي حــوض زجاجــي كبيــر، واإضافــة بعــض 
الحجــارة  والحشــائش وغــذاء اأســماك، وبعــد مــرور عــدة اأيــام فقســت البيــوض، ومــع مراقبــة نمــو الصغــار 

��حظــن ظهــور اأطــراف لهــا مــع ضمــور الذيــل، وبمــرور الوقــت تحّولــت هــذه الصغــار اإلــى ضفــادع.
تاأّمل الشكل ا��ٓتي لدورة حياة الضفدع، ثم اأجب عن ا��أسئلة التي تليه: 

     دخلــت هيــا غرفــة الصــف مبتســمًة لمعلمتهــا وهــي تحمــل وعــاًء يحــوي مــاًء عكــراً فيــه بيوضــاً، وبعضــاً 
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 ١- تتبع بمخطط سهمي دورة حياة الضفدع.

 ٢- ما الظروف البيئية المناسبة لحياة الضفدع؟

 ٣- ما طرق تنفس البرمائيات في مراحل عمرها المختلفة؟

 ٤- لماذا يطلق عليها اسم البرمائيات؟

 ٥- ما طريقة التغذية عند البرمائيات؟

 ٦- ما سبب كل� مما يلي:

مساك بالضفدع.              ب- محافظة الضفدع على بقاء جلده رطباً.   اأ- صعوبة ا��إ

حصاء الفلســطيني في التقرير الوطني الخامس للتنوع       اأشــار مركز ا��إ

الحيــوي الصــادر عــام ٢٠١٥ اإلــى وجــود خمســة اأنــواع مــن البرمائيــات 

فــي فلســطين، ومــن اأمثلتهــا الع��جــم، والســلمندرات والضفــادع التــي 

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

وتبــداأ دورة حياتهــا بوضــع بيوضهــا علــى ســطح المــاء بالقــرب مــن 

ــب البيــض خارجيــاً،  ا��أعشــاب المحيطــة بالبــرك والمســتنقعات، وُيخص�

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

تتحــّول اإلــى ضفــادع تتنفــس بالرئتيــن. 

مساك بالضفدع.   ُينصح بعدم ا��إ

 تبقى الضفادع قريبة من البرك والمسطّحات المائية، بينما تبتعد الع��جم وتجدها في الحقول. 

مساك بالضفدع.   ُينصح بعدم ا��إ

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

اأفّكر



٧٩ ٧٨

 ثالثًا: صف الزواحف

نشاط (1٣): حيوانات زاحفة 

تاأّمــل الرســم البيانــي ا��ٓتــي ��أعــداد الزواحــف المهــددة با��نقــراض فــي خمــس دول عربيــة وفــق اإحصائيــة 

لعــام ٢٠١٥م،  ثــم اأجــب عــن ا��أســئلة التــي تليــه:

ــواع الزواحــف  ــدد اأن ــث ع ــن حي ــي الرســم م ــواردة ف ــة ال ــدول العربي ــن ال ــُب فلســطيَن بي ــا ترتي  ١- م

المهــّددة با��نقــراض؟

 ٢- ما ا��أسباب التي تؤدي اإلى انقراض بعض اأنواع الزواحف في فلسطين؟

 ٦- اذكر اأمثلة لزواحف تعيش في فلسطين محدداً مكان عيش كل منها.

 ٤- ما طرق تكاثر الزواحف؟

 ٥- اكتب اأقوا��ً شعبية ُذِكر فيها اأسماء زواحف.

 ٦- ُيغطّى جلد الزواحف بحراشف قرنية سميكة وميتة. فّسر ذلك 

 ٧- اأّي من الزواحف يتصف بكل� صفة من الصفات ا��ٓتية؟

  اأ- عدم وجود اأطراف.         ب- ضعف حاستي السمع والبصر.

  جـ- وجود اأربعة اأطراف.       د- تعتني بصغارها. 

أفاعي؟  ٨- ما احتياطات الس��مة الواجب اتباعها عند مشاهدة ا��

تاأّمــل الرســم البيانــي ا��ٓتــي ��أعــداد الزواحــف المهــددة با��نقــراض فــي خمــس دول عربيــة وفــق اإحصائيــة تاأّمــل الرســم البيانــي ا��ٓتــي ��أعــداد الزواحــف المهــددة با��نقــراض فــي خمــس دول عربيــة وفــق اإحصائيــة تاأّمــل الرســم البيانــي ا��ٓتــي ��أعــداد الزواحــف المهــددة با��نقــراض فــي خمــس دول عربيــة وفــق اإحصائيــة 
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 للبحث:

با��ستعانة بمصادر المعلومات المختلفة ابحث عن ظاهرة: البيات الشتوي في الزواحف.       

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

حراشــف قرنيــة، والزواحــف ذات ا��أطــراف تمتلــك اأطرافــاً اأماميــة قصيــرة، واأطرافــاً خلفيــة طويلــة وقويــة 

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

البــارد؛ لــذا تدخــل بالبيــات الشــتوي.

 رابعًا: صف الّطيور:

نشاط (1٣): الطيور في بيوتنا 

     تنتشــر تربيــة الطيــور المنزلّيــة بصــورة كبيــرة فــي قرانــا وبلداتنــا 

ــ��ف  ــى اخت ــا عل ــم المواطــن الفلســطيني بتربيته ــث يهت الفلســطينّية؛ حي

ــدون  ــم يعتم ــا، وغالبّيته ــا وبْيضه ــن لحومه ــتفادة م ــدف ا��س ــا به اأنواعه

علــى ُطــُرٍق بســيطة فــي تربيتهــا. اأجــب عــن ا��أســئلة ا��ٓتيــة:

 ١- ماذا يغطّي جلد الطيور؟
 ٢- صنّف الطّيور حسب طريقة تغذيتها، ونوع غذائها.

 ٣- ما الفوائد ا��قتصادية للطّيور؟ 

 ٤- ما اهّم الصعوبات التي تواجه المواطن الفلسطيني في تربية الطّيور؟

 ٥- اذكر اأسماء اأهّم الطّيور التي تتّخذ فلسطين موطناً لها.

 ٦- ما عدد ا��أطراف عند الطّيور؟

 ٧-كيف يساعد شكل الطائر وجسمه على الطيران؟

 ٨- لماذا تعُبُر فلسطين اأسراٌب من الطيور المختلفة خ��ل هجرتها في فصلّي الخريف والربيع؟

     تعــد� الطيــور حيوانــاٍت فقاريـّـة تتكاثــر بالبيــض، وجســمها ِمغزلــي ومغطـّـى بالّريــش، وهــي مــن ذوات 

ــى  ــة تحــّورت اإل أمامّي أّن اأطرافهــا ا�� ــن؛ �� ــى قدمي ــة)، وتســير عل ــدم الحــار (درجــة حــرارة جســمها ثابت ال

اأجنحــة، وتُصن�ــف اإلــى طيــوٍر بريّــة وطيــوٍر داجنــة، وقليــل منهــا �� يطيــر، مثــل البطريــق والنّعــام.
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   للبحث: 

با��ســتعانة بمصــادر المعلومــات المختلفــة ابحــث فــي مــرض اإنفلونــزا الطيــور 

صابــة بــه.  موضحــاً ا��أعــراض، وُطــُرَق الوقايــة مــن ا��إ

 خامسًا: صف الثدييات

 نشاط (1٤) حيوانات تُرضع صغارها 

 ١- تاأّمل الّصور ا��ٓتية، ثم اأجب عن ا��أسئلة التي تليها: 

 ١- لماذا ُسّميت الثدييات بهذا ا��سم؟

 ٢- صنّــف الحيوانــات اأعــ��ه حســب طريقــة التغذيــة، مــكان العيــش، اســم غطــاء الجلــد، نمــط 

المعيشــة، الفائــدة ا��قتصاديــة، الحجــم، اســم القــدم. 

الكوال� وصغيرها حوت

الناقة وصغيرها  الفقمات وصغارها 
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تُصنـّـف الثدييــات ضمــن الحيوانــات ذوات الــدم الحــار، وُيغط�ــى جلُدهــا بالشــعر، اأو الوبــر، اأو الصــوف، 

اأو الفــراء.  تُقســم الثدييــات مــن حيــث طريقــة التكاثــر اإلــى:

أولّيــة: مثــل آكل النمــل الشــوكي، وخلــد  ١- الثدييــات ا��

ــارج جســمها. ــس خ ــث تضــع بيضــاً يفق ــاء، حي الم

 ٢- الثدييــات الكيســّية: مثــل الكنغــر والكــوا�� وموطنهمــا 

ا��أصلــي اأســتراليا، حيــث اإّن صغارهــا �� تكــون مكتملــة 

النمــو، فبعــد الــو��دة تدخــل الصغــار اإلــى كيــس فــي منطقــة 

أم لتتغــذى مــن الغــدد اللبنّيــة. بطــن ا��أم، وتلتقــط اأثــداء ا��

 ٣- الثدييــات المشــيمّية: مثــل الماعــز، حيــث تُكمــل 

صغارهــا نمّوهــا الجنينــي داخــل الرحــم؛ وتتّصــل ا��أجنـّـة بــدم 

ــري والمشــيمة.  ــل الّس ــق الحب ا��أم عــن طري

 تختلف الماعز وا��غنام في عدد اأسنانها وشكلها.

اأفّكر



٨٣ ٨٢

مشروع الوحدة 

اإختر اأحد المشاريع ال��تية: 

ــة اأمــراض يعانــي منهــا اأفــراد اأســرتك، واأحضــر  مشــروع (١): حــّدد ث��ث

ا��أعشــاب الطبّيــة التــي تُســتخَدم لع��جهــا، مجّففــة باســتخدام ورق 

الجرائــد، مــع تحديــد الجــزء الفعــال مــن النبتــة وكيفّية تحضيرهــا وتناولها، 

ــع  ــة. م ــات الطبّي ــاول النبات ــد تن ــا عن ــي يجــب مراعاته ــر الت ــا المحاذي وم

مراعــاة المــرور بخطــوات البحــث العلمــي:

تحديد مشكلة البحث (المشروع).• 

وضع الفرضّيات اأو البدائل لحل المشكلة.• 

اختيار اأنسب البدائل.• 

جمع المعلومات حول البدائل التي تّم اختيارها.• 

ل اإلى النتيجة وحل المشكلة. •  التوص�

 

مشروع (2):

 بنــاء مشــروع تربيــة حيوانــات منزلّيــة بالتعــاون مــع زم��ئــك، اأو اأفراد اأســرتك، 

ويجــب المــرور بالخطــوات ا��ٓتية:

دراسة جدوى المشروع ا��قتصادية وا��جتماعية.• 

توفّر المكان المناسب للمشروع.• 

دراسة آلّية تسويق المنتوج.• 

نقاط القوة والضعف .....• 
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اأسئلة الوحدة

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أول: اختر ا��إ

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

   اأ- ٤.        ب- ٥.       ج- ٦.            د- ٨. 

٢- اأّي الكائنات الحية ا��ٓتية ُيصنّف ضمن قبيلة ال��سعات؟

سفنج.           ب- الدودة الشريطية.  ج- قنديل البحر.    د- نجم البحر.     اأ- ا��إ

٣- ما القبيلة التي ينتمي اإليها حيوان ا��أخطبوط؟

   اأ- ال��سعات.         ب- الجلد شوكيات.   ج- الرخويات.       د- الزواحف. 

نسان صحيحة؟  ٤- اأّي ا��أسماء العلمّية ا��ٓتية ل��إ

   homo Sapiens  -د     Homo Sapiens -ج    homo sapiens -ب   Homo sapiens -اأ   
   ٥- ما الع��قة بين الطحلب والفطر في ا��أشن؟

ل.             ب- تعايش.            ج- ترمم.            د- تقايض.    اأ- تطف�

   ٦- اأي النباتات ا��ٓتية تمتلك اأشباه جذور، واأشباه سيقان، واأشباه اأوراق؟

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

  ٧- ما سبب تسمية النباتات معراة البذور بهذا ا��سم؟

   اأ- �� تمتلك اأوعية نقل.                                 ب- شكل ا��أشجار مخروطي.                                 

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

  ٨- اأي الحيوانات ا��ٓتية ��فقاري يتكون جسمه من قطٍع عّدة متمفصلة، ومغطى بالقشور؟

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

  ٩- اأّي الحيوانات ا��ٓتية يعّد من ذوات الدم البارد؟

  اأ- ا��أفعى.             ب- القرد.              ج- الحوت.             د- الحمامة.

 ١٠- اإلى اأّي التصنيفات ا��ٓتية ينتمي الشمبانزي؟

أوليّة.               ب- الثدييات المشيمّية.     اأ- الثدييات ا��

أولية.  ج- الثدييات الكيسّية.             د- الثدييات المشيمّية ا��

 



٨٥ ٨٤

 السؤال الثاني: باستخدام السلم التصنيفي صنف نبات الرمان وفق سلم تصنيف المملكة النباتية؟

 السؤال الثالث: اأ- اأكمل الفراغات الواردة في الخريطة المفاهيمية ا��ٓتية:  

ب- صمم خريطة مفاهيمية توضح تنصيف النباتات مع ذكر اأمثلة عل كل منها؟

 

البكتيريــة  الخليــة  اأجــزاء  الرابع:اكتــب  الســؤال   

بســهم؟   اليهــا  المشــار 

 الســؤال الخامــس: مــن خــ��ل قراءتــك للنصــوص 

الحياتيــة التــي وردت فــي الوحــدة اأجــب عن ا��أســئلة ا��ٓتية:

١- اأين تقع قرية دير الشيخ المهجرة؟

٢- اذكر اأسماء شعبية لكزبرة البئر؟

٣- اذكر اأسماء بعض الط��ئعيات التي تّمت مشاهدتها في مسار الرحلة البيئية في بلدة بّتير.

٤- اأي اأنواع المفصليات تسبب خسائر اقتصادية لمزرعة الفقوس بسبب تغذيته على البادرات.

المملكة الحيوانية 

تضم

ال��سعات

ة  د و لــد ا
الشــريطية

مثلمثلمثلمثلمثل

تضم

تقسم   اإلى



٨٥ ٨٤

 السؤال الثامن: صنّف الصفات ا��ٓتية بوضع اإشارة () في المكان المناسب.

الصفة
ال�أسماك
العظمية

ال�أسماك
الغضروفية

الثديياتالطيورالزواحفالبرمائيات

تتنفس بواسطة الرئتين

جسمها مغطى بالريش

تتنفس بواسطة الخياشيم

جلدها رقيق ورطب وناعم

جسمها مغزلي الشكل ولها مثانة هوائية 
ومغطاة بالقشور 

من ذوات الدم الحار

من ذوات الدم البارد

جلدها جاف مغطى بالحراشف

جسمها اسطواني وفمها دائري وبه 
اأسنان

تتكاثر في الماء وتعيش على اليابسة

لها هيكل غضروفي

 الســؤال التاســع: اأعبــر بلغتــي الخاصــة عــن المفاهيــم التــي اكتســبتها فــي هــذه الوحــدة بمــا �� يزيــد 

عــن ث��ثــة اأســطر.

 السؤال السادس: علل لما ياأتي:

١- يعتقد العلماء اأن للدياتومات دوراً مهماً في تكوين البترول.

٢- للمخروطيات القدرة على مقاومة تغيرات الطقس.

٣- تحتوي رئات الطيور على اأكياس هوائية.

ــادل  ــيلة تب ــث: وس ــن حي ــات م ــور والثديي ــة والطي ــماك العظمي ــن ا��أس ــارن بي ــابع: ق ــؤال الس  الس

ــة بالصغــار، مــكان المعيشــة. ــر، العناي ــاء الجلــد، وســيلة التكاث ــازات، غط الغ



٨٧ ٨٦

النّظام الشمسّي

 تاأّمل وناقْش:

     يبدو حجُم قرِص الّشمِس اأصغَر من حجم صخرٍة على شاطئ مدينة حيفا الِفَلسطينّية.  

الوحدة

8



٨٧ ٨٦

نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن  ُيتوقّــع مــن الطلبــة بعــد ا��إ
علــى التمييــُز بيــن كواكــِب النظــام الشمســّي، مــن حيــث الخصائــص، والمكّونــات، وا��ســتفادة مــن 

الطاقــة الشمســّية المتجــّددة فــي حياتهــم اليومّيــة. وذلــك مــن خــ��ل تحقيــق ا��ٓتــي:

 توضيح تركيب الّشمس من خ��ل صور ورسومات.

 التعّرَف اإلى قاعدة بود عملياً.

 المقارنــة بيــن كواكــب النظــام الشمســي، مــن حيــث الحجــم، ودرجــة حــرارة الســطح، وطــول 
اليــوم والســنة.

 المقارنة بين الشهب والنيازك.

 تصميم تلسكوباً فلكّياً بسيطاً.



٨٩ ٨٨

نشاط (1): اأّشعُة الّشمس

     ســندُس وياســٌر يســاعدان والدْيهمــا فــي موســم حصــاد القمــح خــ��ل 
العطلــة الصيفّيــة؛ حيــث يســتيقظان فجــراً قبــل شــروق الشــمس لبــدء 
الحصــاد. فســاأل ياســٌر: هــل باإمكانــِك يــا ســندُس، اأْن تعــّددي فوائــد اأشــّعة 
الشــمس؟ قالــت ســندس: نعــم، واأنــت هــل باإمكانــَك اأْن تعــّدد مضاّرهــا؟ 
ســاعْد ياســراً وســندَس فــي اإكمــال الجــدول ا��ٓتــي، ثــم اأجــْب عــن ا��أســئلة 

التــي تليــه:

ياسر يعّدد مضاّر اأشعة الشمسسندس تعّدد فوائد اأشعة الشمس

 ١- ما اأفضُل ا��أوقات للخروج من المنزل نهاراً؟ لماذا؟

شعاعات الضاّرة؟   ٢- ما اسم الطبقة في الغ��ف الجوّي ل��أرض، التي تعمل على حمايتنا من اأخطار ا��إ

 ٣- ما اأكثر اأعضاء الجسم تعر�ضاً ��أشعة الشمس؟ 

 ٤- ما اسم ا��أشّعة التي تسّبُب الحروَق للجلد، وقد تُسّبُب سرطان الجلد؟ 

 ٥- اذكْر بعض ا��أمراض التي قد ُيسُببها التعر�ض الزائد ��أشعة الشمس.

     بالرغــم مــن الفوائــد العظيمــة ��أشــعة الشــمس فــي توفيــر الــدفء، والضــْوء، والطاقــة، اإ�ّ� اأّن بعــض 
ــى  ــراً عل ــوق البنفســجّية، تشــكّل خطــراً كبي ــل ا��أشــعة ف شــعاعات الصــادرة عــن الشــمس، مث ــواع ا��إ اأن

ــاة علــى ســطح ا��أرض.  الحي

الّدرس
(1)

): اأّشعُة الّشمس

الّدرس
الّشمس(1)



٨٩ ٨٨

 �� يجوز النظر مباشرًة اإلى الشمس بالعْين المجّردة.

صابة بسرطان الجلد.  يكون ا��أشخاص ذوو البشرة الفاتحة اأكثَر ُعرضًة ل��إ

نشاط (2): النظام الشمسّي والكون الواسع 

ادرْس الشكل المجاور، ثم اأجْب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

اأم  اأكبــر: الكــون  اأي�همــا   -١ 
الشمســّي؟ النظــام 

التــي  المجــّرة  اســم  مــا   -٢  
اإليهــا؟ ننتمــي 

كواكــب  عــدد  مــا   -٣  
النظــام الشمســّي؟ ســم� تلــك 

كــب. ا لكو ا

النظــام   ٤- مــا عــدد نجــوم 
؟  لشمســّي ا

المصــدر  الشــمس  تَُعــد�   -٥  
الرئيســي للطاقــة. ناقــْش هــذه 

ــارة. العب

     نعيــُش علــى كوكــب ا��أرض، الــذي هــو اأحــد كواكــب النظــام الشمســّي الثمانيــة. وتــدور ا��أرض 
والكواكــب ا��أخــرى حــول نجــم النظــام الشمســّي الوحيــد، وهــو الشــمس. وينتمــي النظــام الشمســي كامــ��ً 
ــي تضــّم النظــاَم الشمســّي، واأنظمــًة اأخــرى مــن كواكــَب، ونجــوٍم وغيرهــا.    ــة، الت ــى مجــّرة درب التبان اإل

�� يجوز النظر مباشرًة اإلى الشمس بالعْين المجّردة.

اأفّكر



٩١ ٩٠

نشاط (٣):الّشمس

ادرس الجدول ا��ٓتي، ثم اأجْب عن ا��أسئلة التي تليه:

١,٤ مليون كم (١١٠ اأضعاف قطر ا��أرض)قطر الشمس.
١٥٠ مليون كم (وحدة فلكية واحدة)ُبعد الشمس عن ا��أرض.

(٢٨ ضعف جاذبية ا��أرض)تساُرع الجاذبّية للشمس.
 
٢٧٤ م/ث٢

١٦ مليون س° (تقريباً)درجة حرارة مركز الشمس.

٦ اأ��ف س° (تقريباً)درجة حرارة سطح الشمس.

 ١- هل تُستخدم الَوحدة الفلكّية لقياس السرعة، اأم المسافة؟

 ٢- ما مقدار الوحدة الفلكّية بوحدة الكيلومتر؟

 ٣- اإذا علمــت اأّن ســرعة الضــْوء ٣٠٠٠٠٠ كــم/ث، مــا الزمــن الــ��زم لضــْوء الشــمس،  حتــى يصــَل 
اإلــى ا��أرض؟

 ٤- لــو تمكّنــَت مــن العيــش علــى ســطح الشــمس، فكــم ســيكوُن وزنُــك هنــاك، مقارنــًة مــع وزنــك 
علــى ســطح ا��أرض؟

 ٥- ما اأهمّية ضْوِء الّشمس للكائنات الحّية؟

     تبــدو الشــمس صغيــرًة عنــد مراقبتهــا مــن كوكبنــا ا��أرض، ولكنّهــا فــي الواقــع كبيــرُة الحجــم، ونراهــا 
اأصغــَر مــن حجمهــا الحقيقــّي؛ بســبب ُبعِدهــا الكبيــر عــن ا��أرض، حيــث تبعــُد عــن ا��أرض مســافًة 
مقداُرهــا َوحــدٌة فلكّيــٌة واحــدة. وتَُعــد� الشــمس كــرًة ملتهبــًة مــن الغــازات، وتتكــّوُن بشــكٍل رئيســي� مــن 
ــٍة مــن  ــى نِســٍب قليل ــوي عل ــاً. كمــا تحت ــوم بنســبة ٢٤٪ تقريب ــن بنســبة ٧٥٪، والهيلي غــازّي الهيدروجي

ا��أكســجين، والكربــون، والنيــون، والحديــد. 

 ســؤال: اذكــر الرمــز الكيميائــّي لــكل� مــن العناصــر ا��ٓتيــة: الهيدروجيــن، والهيليــوم، وا��أكســجين، 
والكربــون، والنيــون، والحديد. 



٩١ ٩٠

نشاط (٤): ُبنيُة الشمس وغ��فها الجوّي 

ادرس الشكل المجاور الذي يبّين اأجزاء الشمس، ثم اأجْب عن ا��أسئلة التي تليه:

 ١- ماذا ُيسّمى مركُز الشمس؟

 ٢- وما الفرُق بين الحرارة ودرجة الحرارة؟

 ٣- سّم طبقتين من ُبنية الشمس.

      يتــم� اإنتــاج الطاقــة الشمســّية التــي تصلُنــا 
اإلــى ا��أرض علــى شــكل طاقــٍة حراريّــٍة، وضــْوٍء 
ــغ درجــُة  ــذي تبل ــواة)، ال ــي مركــز الشــمس (الن ف
الدرجــُة  هــذه  ْس.  مليــون  حرارتِــه حوالــي ١٦ 
أنْويــِة  ــٍة �� العاليــُة مناســبٌة لحــدوِث اندماجــاٍت نوويّ

شــعاِع  ــَر منطقــِة ا��إ ــُة عب ــة. تنتقــُل هــذه الطاق ــوم منتجــًة طاق ــِة هيلي ــى اأنوي ــي تتحــّوُل اإل ــن، الت الهيدروجي
الحــرارّي فــي الّشــمس، اإلــى منطقــة الحْمــل الحــرارّي. 

     طبقــُة الفوتوســفير وهــي ســطح الشــمس، والطبقــة المضيئــة فيهــا، تبلــغ درجــُة حرارتِهــا حوالــي ٦ 
اأ��ف س°، بينمــا يبلــغ ســمكها مــا بيــن عشــرات اإلــى مئــات الكيلومتــرات. اأّمــا طبقــة الكروموســفير فتتمّيــُز 
ــل  ــا (اإكلي ــمس الكورون ــُة للّش ــُة الخارجّي ــوردّي. تُســّمى الطبق ــن ا��أحمــر وال ــا بي ــن م ــذي يتباي ــا ال بلْونِه
ــّي الكروموســفير  ــُة طبقت ــي الفضــاء. ويمكــُن رؤي ــرات ف ــن الكيلومت ــى مســافة م��يي ــّد اإل الشــمس)، وتمت
والكورونــا عنــد حــدوث الكســوف الكلــّي للشــمس، مــع مراعــاة احتياطــات الســ��مة الخاّصــة بالعْيــن، 

عنــد النظــر اإلــى الّشــمس.  

توَجُد األواٌح تُسّمى «الخ��يا الشمسّية» متصلة مع مصابيح 
نارة في طريق وادي النّار. ا��إ

اأفّكر



٩٣ ٩٢

الّدرس
(2)

الّدرس
الكواكب (2)

السّياره

نشاط(1):كواكب النظام الشمسّي

ل�حظ الصورَة، ثم اجْب عن ال�أسئلة ال��تية:

 ١- سّم كواكب النظام الشمسّي مرتبًة، حسب قربها من الّشمس؟ 

 ٢- ما ترتيُب كوكِب ا��أرض حسَب ُبعِده عن الّشمس؟  

 ٣- اأي�هما درجُة حرارة سطحه اأعلى: ا��أرض اأم المّريخ؟ ولماذا؟

 ٤- ما اأثُر قرب الكوكب من الشمس، اأو بعده عنها في م��ءمته للحياة؟ ناقْش.

     نشــاأْت كواكــُب النظــاِم الشمســّي فــي مداراتهــا حــول الّشــمس منــذ ٤٦٠٠ مليــون ســنة تقريبــاً، وكان 
النــاس يعتقــدون اأّن الشــمس والكواكــب حولهــا هــي الكــون، لكنّنــا نعلــُم ا��ٓن اأّن النظــام الشمســّي الــذي 
ــارة عــن نَْجــِم الشــمس، والكواكــب التــي تــدور حولهــا، ومــا يتبــع هــذه الكواكــب مــن اأقمــار،  هــو عب
وكل� مــا يــدور حــول الشــمس مــن اأجســاٍم اأخــرى مثــل الكوْيكبــات، اأو النيــازك، اأو المذنّبــات مــا هــو اإ�� 

نقطــٌة صغيــرٌة جــّداً فــي هــذا الكــون الشاســع.



٩٣ ٩٢

نشاط (2): جميُع الكواكب تدور

اأدرْس الجدول ا��ٓتي، ثّم اأجْب عن ا��أسئلة التي تليه:

متوسط المسافة بين الكوكب الكوكب
والشمس (وحدة فلكّية)

زمن دورانه حول الشمس

 (اأيام اأرضّية)

السرعة المدارّية 
(كم/ث)

٠,٣٩٨٨٤٨عطارد

٠,٧٢٢٢٤٣٥الزهرة

١٣٦٥ا��أرض ١
٤

٢٩,٨

١,٥٢٦٨٧٢٤المّريخ

٥,٢٤٣٣١١٣المشتري
٩,٦١٠٧٤٧٩,٦٥ُزحل

١٩,٢٣٠٥٨٩٦,٧اأورانوس

٣٠٥٩٨٠٠٥,٥نبتون

 ١- اأّي الكواكب يستغرق زمناً اأطول في دورانه حول الشمس؟ واأيها يستغرق اأقصر زمن؟

 ٢- ما الع��قة بين ُبعد الكوكب عن الشمس وكل� من: زمن دورانه حولها، وسرعته المداريّة؟

ّن المســافَة  ــة؛ ولهــذا الســبب، فــاإ      تــدور الكواكــب حــول الشــمس فــي مــداراٍت اإهليلجيــة الشــكل وليســت دائريّ
بيــن الكوكــب والشــمس غيــُر ثابتــة، فاأحيانــاً يكــون الكوكــب قريبــاً مــن الشــمس، واأحيانــاً يكــون بعيــداً عنهــا. ويمــّر 

ــرِب نقطــٍة  ــه حــول الشــمس باأق ــاء دوران الكوكــب اأثن
ى نقطــَة الحضيــض، لتكــون ســرعُته اأكبــَر  منهــا، تُســم�
مــا يمكــن، وعندمــا يمــّر باأبعــِد نقطــٍة عنهــا ُيصبــح فــي 
نقطــة ا��أْوج، وتكــون ســرعُته اأقــل� مــا يمكــن؛ لذلــك 
يتــم� حســاُب متوّســط ســرعة الكوكــب فــي هاتْيــن 
للكوكــب.  المداريّــَة  الّســرعَة  وتُســّمى  النقطتْيــن، 
ــب  ــن الكوك ــافة بي ــِط المس ــاُب متوّس ــم� حس ــا يت كم

والشمس في هاتْين النقطتْين. 

الحضيض

(اأ)
ا��أوج

(ب)

بؤرة(٢)
بؤرة(١)

كوكب

الشمس



٩٥ ٩٤

نشاط (٣): فرضّية بود

 المواد وال�أدوات: قلم، ودفتر.

 خطوات العمل:

 ١- اكتب ا��أعداَد ا��ٓتية: ٠، ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٤٨ ، ٩٦ ، ١٩٢ ، ٣٨٤

 ٢- اأضف العدد ٤ اإلى كل� عدٍد في الخطوة ا��أولى، ثم قّسْم ا��أعداد التي حصلَت عليها على العدد ١٠.

أعــداد التــي حصلــت عليهــا فــي الخطــوة الســابقة بمتوســط المســافة بيــن الشــمس   ٣- قــارن ا��
والكوكــب، بالوحــدة الفلكّيــة مــن الجــدول الســابق. مــاذا ت��حــظ؟

ــٍة  ــٍة تقريبّي ــٍة رياضّي ــن وضــع صيغ ــر م ــن عش ــرن الثام ــي الق ــود) ف ــّي (ب ألمان ــك ا�� ــُم الفل ــَن عالِ      تمكّ
لحســاب متوّســط المســافة بيــن كل� كوكــٍب والشــمس؛ ونتيجــًة لهــذه الحســابات، فقــد تنّبــاأ (بــود) بوجــود 
كوكــب اأورانــوس، حيــث اإنـّـه لــم يكــْن قــد تــّم اكتشــافُه فــي ذلــك الوقــت. لكنـّـه لــم يتمكّــن مــن تفســير 
عــدم وجــود كوكــٍب عنــد المســافة ٢,٨ َوحــدة فلكّيــة (بيــن المّريــخ والمشــتري)، حتــى اكتشــف العالــم 
يطالــّي (بيــازي) كويكبــاً كبيــراً، ســّماه «ســيرس»، يــدور بيــن مــدارّي المّريــخ والمشــتري، وهــو  الفلكــّي ا��إ

اأكبــر الكوْيكبــات المعروفــة فــي النظــام الشمســّي، وقطــُره حوالــي ١٠٠٠ كــم.

نشاط (٤): تختلُف كواكُب النظام الشمسّي في صفاتها

اأجب عن ا��أسئلة ا��ٓتية مستعيناً بالجدول الذي يليها:

 ١- اأّي الكواكب اأكبُر حجماً؟

 ٢- اأّي الكواكب اأقّل كثافًة؟ 

 ٣- كم قمراً يتبُع كوكَبنا ا��أرض؟

 ٤- قارْن بين ا��أرض والمّريخ من حيث تساُرع الجاذبّية.

 ٥- اأّي كوكٍب سطحه اأكثر برودة؟



٩٥ ٩٤

قطره (األف الكوكب
كم)

كثافتة

 (األف كغم/ م٣)

درجـــة  متوســـط 
حرارة سطحه (س°)

عدد 
اأقماره 

تسارع جاذبّيته

 (م/ث2)

٣,٧�� يوجد٤,٩٥,٥١٦٧عطارد

٨,٩�� يوجد١٢,١٥,٢٤٦٤الز�هرة

٩,٨قمر واحد١٢,٨٥,٥١٥ا��أرض

٣,٧قمران-٦,٨٣,٩٦٥المّريخ

٦٧٢٣,١-١٤٣١,٣٣١١٠المشتري

٦٢٩-١٢٠٠,٧١٤٠ُزحل

٢٧٨,٧-٥١١,٣١٩٥اأورانوس

١٤١١-٤٩,٥١,٦٤٢٠٠نبتون

هــرة، وا��أرض، والمّريــخ، الكواكــَب  أقــرُب اإلــى الشــمس: ُعطــارد، والز� أربعــُة ا��      تُســّمى الكواكــُب ا��
ــا  ــدوُر حوله ــا��أرض ي ــاٌر، ف ــا اأقم ــُع بعَضه ــة.  ويتَب ــا الصخريّ ــٌة؛ بســبب طبيعته ــا عالي ــة، وكثافُته الداخلّي
هــرة فــ�� يــدور حولهمــا اأيـّـُة اأقمــار. كمــا اأّن بعَضهــا  القمــر، والمّريــخ يــدور حولــه قمــران، اأّمــا عطــارد والز�
لــه غــ��ٌف جــوي� يحميــه مثــل ا��أرض، وبعضهــا ليــس لــه غــ��ٌف جــوي� مثــل عطــارد، وتختلــف ســماكُة 
هــرة ســميٌك جــّداً، ويتكــّون مــن ثانــي  هــذا الغــ��ف، وتركيبــه مــن كوكــٍب اإلــى آخــر، فغــ��ف كوكــب الز�

اأكســيد الكربــون فــي معظمــه؛ مــا يجعــل ظاهــرُة ا��حتبــاس الحــرارّي كبيــرًة علــى ســطحه.

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

وحــده ٦٧ قمــراً فــي مــداراٍت مختلفــة.



٩٧ ٩٦

           الشهب والنيازك           الشهب والنيازك

ــى الشــمس والكواكــب،        �� يقتصــر النظــاُم الشمســّي عل

النيــازك،  مثــل  كثيــرٌة  اأخــرى  اأجســاٌم  هنــاك  بــل  أقمــار،  وا��

ُحطــام  مــن  النيــازُك  وتتكــّون  والُكوْيكبــات.  والمذنّبــات، 
الصخــور، وقــد تكــون فــي حجــم ُحبْيبات الّرمــل الصغيــرة، اأو 
فــي حجــم صخــرٍة كبيــرة. وعنــد دخــول النيــزك الغــ��َف الجوي� 
لــ��أرض يحتــرق كلّيــاً، اأو جزئّيــاً؛ نتيجــة الحــرارة العاليــة بفعــل 

ُيعــرف باسم الّشــهاب.  ا��حتــكاك، وعندهــا 

الغــ��ف  عنــد دخولهــا  النيــازك كلّيــاً        تحتــرُق معظــُم 
ــ��أرض، لكــن قــد تصــُل بقاياهــا اإلــى ســطح ا��أرض،  الجــوّي ل
وتصطــدم بــه، وتتــرك اأثــراً علــى ســطح ا��أرض؛ نتيجــًة لهــذا 
ا��صطــدام، مثــل الحفــرة فــي و��يــة (اأريزونــا) فــي الو��يــات 

أمريكّيــة، التــي تظهــر فــي الصــورة المجــاورة. المتحــدة ا��

نشاط (٥): القمُر تابُع ال�أرض

��حْظ الجدوَل ا��ٓتَي، ثّم اأجْب عن ا��أسئلة ا��ٓتية:

٣٨٤  األف كمُبعد القمر عن ا��أرض

٢٩,٥ يومزمن دوران القمر حول نفسه

٢٩,٥ يومزمن دوران القمر حول ا��أرض

١,٦م/ث٢ (سدس جاذبّية ا��أرض)تساُرع الجاذبّية

 ١,٣ثزمن وصول ضْوء القمر ل��أرض

 ١- اإذا كان وزنُك على سطح ا��أرض ٥٠٠ نيوتن، فكم يكون وزنُك على سطح القمر؟



٩٧ ٩٦

أيّام ا��أرضّية؟   ٢- كم يبلغ طوُل اليوم على سطح القمر بد��لة ا��

 ٣- مــا الع��قــة بيــن زمــن دوران القمــر حــول ا��أرض وزمــن دورانــه حــول نفســه؟ ولمــاذا نــرى وجهــاً 
واحــداً فقــط للقمــر؟ 

ال��زمــة  الزمنّيــة  الفتــرة  مــا   -٤  
ــافرت  ــر، اإذا س ــى القم ــك اإل لوصول

١٠٠٠كم/ســاعة؟ بســرعة 

ــي  ــر حــول ا��أرض ف ــدور القم  ٥- ي
مــداٍر بيضــاوّي الّشــكل. وطبيعــة 
ســطح القمــر صخريّــة، كمــا اأنّــه 
معتــٌم، �� يضــيء بذاتــه كمــا تضيء 
النجوم،  بل يعكُس اأّشــعَة الّشــمس 

ــه.  الســاقطة علي

           المد� والَجْزر           المد� والَجْزر

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

 1- مرحلة المّد: يحدث فيها ارتفاٌع وقتي� تدر�جّي في منسوب مياه سطح المحيط اأو البحر. 

 2- مرحلة الجْزر: يحدث فيها انخفاٌض وقتي� تدر�جّي في منسوب مياه سطح المحيط، اأو البحر.

أّن        تنشــاأ حركــُة المــّد والجــزر بفعــل جاذبّيــة الشــمس والقمــر لميــاه البحــار والمحيطــات علــى ا��أرض، و��
القمــَر اأقــرُب اإلــى ا��أرض، فتاأثيــُر جاذبّيتــه تكــون اأكبــَر مــن تاأثيــر جاذبّيــة الشــمس، رغــم ِصَغــر حجمــه مقارنــًة 
أّن اأجــزاَء ســطح ا��أرض تمــّر اأثنــاء دورتهــا اأمــام القمــر،  بالشــمس. يحــُدُث المــّد والجــزر مرتْيــن كّل يــوم، ��
أماكــن  أماكــن المواِجهــة للقمــر، ثــم �� يلبــث اأْن يحــدَث الجــزر عندمــا تبتعــد هــذه ا�� فيحــدث المــّد فــي ا��
ــ��ف موقــع القمــر فــي مــداره بالنســبة اإلــى كل� مــن ا��أرض والشــمس؛   ــه، ويختلــُف ارتفــاُع المــّد باخت عن
ففــي الُمحــاق والبــدر يعلــو المــّد اإلــى اأقصــى ذروتــه؛  نظــراً لوقــوع الشــمس والقمــر فــي جهــة واحــدة ، وتبلــغ 
قــّوُة جاذبّيــة القمــر اأقصاهــا عنــد كســوف الشــمس، عندمــا يكــون القمــُر بيــن الشــمس وا��أرض علــى اســتقامٍة 

واحــدة، فيكــون تاأثيُرهمــا علــى ا��أرض شــديداً.



٩٩ ٩٨

الّدرس
(٣)

الّدرس
ارتياد (٣)

الفضاء

نشاط (1): رحلة اإلى القمر

      بينمــا كانــت وفــاُء تجلــُس علــى شــرفِة منزلها 

الواقــع بالقــرب مــن كنيســة المهــد فــي مدينــة 

ــام، شــاهدت منظــر  أيّ بيــت لحــم مســاء اأحــد ا��

القمــر وهــو البــدر يرتفــُع فــي الســماء، فاأخــذت 

ــي  ــاء ف ــداأت تتســاءل، ســاعْد وف ــه صــورة. وب ل

ــة عــن تســاؤ��تها: جاب ا��إ

 ١- هل حجم القمر كما اأراه بعينّي اأم اأنّه 
اأكبر من ذلك بكثير؟

 ٢- هل هناك اأشخاٌص يعيشون على القمر؟

 ٣- كيف ساأزور القمر؟ وكيف ساأعوُد اإلى ا��أرض بعد هذه الزيارة؟

 ٤- كيف ساأفلُت من مجال الجاذبّية ا��أرضية؟

ــر،  ــل، لمشــاهدة النجــوم والقم ــي اللي ــة الســماء ف ــي مراقب ــّية ف أداة ا��أساس ــي ا�� نســان ه ــن ا��إ       عي

نســان مــن اختــراع اأدواٍت كثيــرة تســاعُده  والكواكــب ا��أخــرى التــي تلمــع فــي الســماء. وقــد تمكّــن ا��إ

فــي تقريــب ا��أجســام البعيــدة، ليراهــا بشــكٍل اأوضــح. وبــداأت معرفُتنــا بالفضــاء، وموقــع كوكِبنــا فــي هــذا 

ــر مســتقب��ً، حيــث مــا زالــت  ــا اأكث ــا شــيئاً فشــيئاً، وســتزداد معرفُتن الكــون تتّضــُح مــع تطــّور التكنولوجي

ٍر مســتمّر. ــٍة، ومراصــَد، ومحطــاٍت فلكّيــة فــي تطــو� اأدواُت علــم الفَلــك مــن تلســكوباٍت، وســفٍن فضائّي

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

     وقد بداأ استخداُم التلسكوباِت في القرن السابع عشر، وتطّورت تكنولوجيا التلسكوبات 
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مــع الزمــن، حيــث اأصبحــت اأشــكالُها، واأحجاُمهــا متنوعــًة ومختلفــة، 
بعُضهــا صغيــُر الحجــم، يمكــُن حملُــه باليــد، والنظــر مــن خ��لــه 
ــٍة علــى ســطح  ــٍة فلكّي ــُت داخــل قّب اإلــى الســماء، وبعُضهــا كبيــٌر، وُيثّب
ا��أرض، فــي مــكاٍن مرتفــٍع، مثــل التلســكوب الموجــود فــي المرصــد 

ــي اإحــدى الجامعــات الفلســطينية.  الفلكــّي ف

نشاط (2):زيارة مرصٍد فلكّي

ــٍة اإلــى اأحــد المراصــد الفلكيــة الموجــودة فــي اإحــدى الجامعــات الفلســطينية، اأو       قــم بزيــارٍة مْيدانّي
اأّي مرصــٍد فلكــّي قريــٍب مــن منطقتــك، واكتــْب تقريــراً، موّضحــاً الخبــرات التــي اكتســبَتها، ليتــّم اإرفاقُــه 

نجــاز الخــاّص بــك.  فــي ملــّف ا��إ

نشاط (٣): عمُل تلسكوٍب بسيٍط كاسٍر للضْوء

 المواّد وال�أدوات:

مقــدار  فــي  مختلفتــان  محّدبتــان  عدســتان       

ســم)،  و٥٠  ســم   ١٥ (يفضــل  البــؤرّي  بعديهمــا 

واأنبوبــان اأســطوانّيان مــن الكرتــون المقــّوى، مفتوحــان 

مــن طرفيهمــا، ومختلفــان فــي قُطــر الفتحــة (يمكــن 

الحصــول عليهمــا مــن بقايــا لفافــة ورق المطبــخ، اأو 

ــفاف. ــريط ��صــق ش ــة، وش ــة معدني ــة علب اأيّ

 خطوات العمل:

 ١- األصــق العدســَة ذات البعــِد البــؤرّي الكبيــر علــى اأحــد اأطــراف الكرتونــة ا��أســطوانّية، ذات الفتحــة 
الكبيــرة. وســتكون هــذه هــي العدســة الشــيئّية للتلســكوب. 
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           ارتياد الفضاء           ارتياد الفضاء

 ٢- األصــق العدســة ذات البعــد البــؤرّي الصغيــر علــى اأحــد اأطــراف الكرتونــة ا��أســطوانّية، ذات الفتحــة 
الصغيــرة وســتكون هــذه هــي العدســة العينّيــة للتلســكوب.

 ٣- اأدِخــل ا��أســطوانة الصغيــرة داخــل ا��أســطوانة الكبيــرة مــن الجهــة التــي �� يوجــد عليهــا عدســة. 
ــى تلســكوب. ــَت عل ا��ٓن حصل

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

 ٥- اســحب ا��أســطوانة الصغيــرة مــن داخــل ا��أســطوانة الكبيــرة قليــ��ً، اأو ادفْعهــا اإلــى الداخــل قليــ��ً، 
حتــى تــرى الجســَم بوضــوح.

 ٦- استخدم هذا التلسكوب للنظر اإلى القمر لي��ً، وسّجْل مشاهداتك.

اأجْب عن ال�أسئلة ال��تية: 

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

تلســكوبك البســيط؟ 

 هل الصورة التي تراها مقلوبة؟

      بعــُض التلســكوبات ضخــٌم، تصــل كتلُتــه اإلــى 
اأطنــاٍن عــدة ، وغيــر مثّبــت علــى ســطح ا��أرض، واإنّمــا محمــوٌل علــى قمــٍر صناعــّي يــدور حــول ا��أرض، 
ــر الفضــاء  ــوم  بتصوي ــام ١٩٩٠، ويق ــداٍر حــول ا��أرض ع ــي م ــذي ُوضــع ف ــل)، ال ــل تلســكوب (هاب مث
الخارجــّي، ونْقــِل الّصــور اإلــى حواســيَب ضخمــٍة علــى ا��أرض. وقــد تــّم وضُعــه فــي مــداٍر حــول ا��أرض؛ 
للتخلـّـص مــن التلــّوث الضْوئــي علــى ســطح ا��أرض، الناتــج عــن اإضــاءة المــدن والشــوارع ليــ��ً، ويعيــق 

عمــَل التلســكوب الضخــم فــي اأخــِذ صــوٍر واضحــٍة للكواكــب والمجــّرات.  

     هــو اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء للقيــام برحــ��ٍت بواســطة المركبــات الفضائّيــة، اإلــى وعبــر الفضــاء 
نســان اإلــى الفضــاء الخارجــّي؛  حيــث مشــى  الخارجــي. وكان الهبــوط علــى القمــر مــن اأوائــل رحــ��ت ا��إ

رائــدا الفضــاء «نيــل آرمســترونج» و»اإدويــن بــاز األدريــن» علــى ســطح القمــر فــي شــهر تّمــوز مــن عــام 
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نســان اإلــى جــرم فــي النظــام الشمســي غيــر كوكــب ا��أرض،  ١٩٦٩ ، وكانــت هــذه اأّوَل زيــارٍة يقــوم بهــا ا��إ
وكانــت اأيضــاً اأّوَل مــرٍة ينظــر فيهــا النــاس مــن ا��أرض اإلــى القمــر، وهــم يعلمــون اأّن هنــاك شــخصين مــن 

كوكبهــم يمشــيان علــى ســطحه، وينظــران اإليهــم.

      واأّوُل خطــوٍة ��رتيــاد الفضــاء هــي الخــروج مــن كوكــِب 

ــل  ــخ فضــاٍء، تحم ــه بواســطة صواري ــن جاذبّيت ــ��ت م ف ا��أرض، وا��إ

ــُخ  ــُق صواري ــَة، ورّواَد الفضــاء. وتُطَل ــاِت الفضائّي ــا المركب ــى متنه عل

الفضــاء مــن ِمنّصــاِت اإقــ��ع الصواريــخ، التــي مــن اأهّمهــا ِمنّصــة 

ــات المتحــدة  ــي الو��ي ــدا) ف ــة (فلوري ــي و��ي ــرال»، ف ــب كانافي «كاي

أمريكّيــة «ناســا» كمــا فــي  أمريكّيــة، والتابعــة لوكالــة الفضــاء ا�� ا��

الشــكل المجــاور.

نشاط (٥): بالوني يندفع اإلى ال�أعلى

 المواّد وال�أدوات:بالون.

 خطوات العمل:

 ١- اأنفخ البالون.

 ٢- امسك البالون المنفوخ باإحكام بين اإصبعيك، بحيث تكون الفّوهة نحو ا��أسفل.

 ٣- اأطلق البالون من اإصبعيك.

 ٤- صف ما تشاهده.

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

قوة رد الفعل

قوة 
الفعل

قوة رد الفعل

قوة الفعل

الغاز

 المندفع ل��أسفل

الغازات

 المندفعة ل��أسفل
الغاز

المحصور
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 الصواريــخ: يعتمــد اإطــ��ق الصواريــخ مــن المنصــات  ا��أرضيــة علــى القانــون الثالــث لنيوتــن فــي 
ــن، ولكــّن  ــع الزم ــخ م ــا الصواري ــّور هندســة وتكنولوجي ــل تتط ــل ورد الفع ــوة الفع ــة حــول ق الحرك
ــة الصــاروخ، هــي: ــة، لتشــكّل كتل ــة اأجــزاء رئيســّية بنســٍب ثابت المهندســين يحافظــون  علــى ث��ث

 الهيكل: ويشكل ما نسبته ٣٪ من كتلة الصاروخ تقريباً. ويضّم اأجزاء الصاروخ الميكانيكّية كافًّة.

 الوقــود: ويشــكُّل مــا نســبته ٩١٪ مــن كتلــة الصــاروخ، وهــو اأحــد مشــتقات النّفــط مــع ا��أكســجين 
الســائل، اأو الهيدروجيــن الســائل، يتــّم خلُطهــا واإشــعالُها، لتطلــق الغــازاِت المندفعــَة اإلــى ا��أســفل، 

عنــد اإطــ��ق الصــاروخ.

ــن  ــه الصــاروخ م ــا يحمل ــة الصــاروخ، وتضــم� كل� م ــن كتل ــا نســبته ٦٪ م ــة: وتشــكّل م  الحمول
ــرى ل��ستكشــاف. ــّداٍت اأخ ــاء، اأو اأشــخاص، اأو مع ــام، اأو م طع

 المركبــات الماأهولــة: لهــذه المركبــات مهــامّ 
معقــدٌة وصعبــة، حيــث اإنهــا ســتعود اإلــى ا��أرض 
ــة  ــة عليهــا مركب أمثل بعــد اأْن تنهــَي َمهّمَتهــا. ومــن ا��
(اأبولــو)، التــي حملــت ث��ثــَة رّواِد فضــاٍء عــام ١٩٦٩ 
اإلــى القمــر، واأعادتهــم اإلــى ا��أرض باأمــان. وقــد مشــى 
اثنــان مــن الــّرواد علــى ســطح القمــر، فيمــا بقــي 
الثّالــُث فــي وحــدة القيــادة والتحكّــم يــدور فــي مــدار 
ــ��ث َوحــداٍت  ــن ث ــة م ــت المركب ــد تكّون القمــر. وق

اأساســّية، هــي: 

 ١- وحــدة القيــادة والتحكــم وتُســّمى اأيضــاً «غرفــة المعيشــة لــرواد الفضــاء». وهــي الجــزء الــذي بقــي 
يــدور فــي مــدار القمــر حــول ا��أرض، وعــاد اإلــى ا��أرض بعــد انتهــاء الَمهّمــة.

مــدادات مــن وقــوٍد ومعــّداٍت، وقــد بقيــت هــذه الَوحــدة متصلــًة مــع وحــدة القيــادة   ٢- وحــدة الخدمــة وفيهــا ا��إ
والتحكّــم، اإلــى اأن انْفصلــت عنهــا فــي رحلــة العــودة اإلــى ا��أرض، ودخــول الغــ��ف الجــوّي لــ��أرض.

 ٣- الوحــدة القمريــة وهــي الجــزء الــذي هبــط بــه الرائــدان (اأرمســترونج، واألدريــن) علــى القمــر، ثــم 
عــادا فيــه اإلــى وحــدة القيــادة والتحكــم، بعــد اأْن مشــيا علــى ســطح القمــر. 
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 ال�أقمــار الصناعّيــة: وهــي مركبــاٌت تُرَســُل لكــي تتّخــَذ لهــا مــداراٍت حــول ا��أرض، علــى ارتفــاٍع 

يتــراوح بيــن ١٦٠ كيلومتــراً وبضعــِة آ��ٍف مــن الكيلومتــرات. والمهــام الُموَكلــة اإليهــا متعــّددة، منهــا: 

ا��تّصــا��ت ال��ســلكّية، والبــّث التلفــزّي، والتقــاط صــوٍر للفضــاء الخارجــي، والتجّســس وغيرهــا.

ــة  ــة ا��أرضّي ــٌة تفلــت مــن الجاذبّي ــاٌت فضائّي ــة: وهــي مركب ــر الماأهول ــة غي   الِمســبارات الفضائّي

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

قياســاٍت معينــة. وعــادة مــا تبقــى هــذه الِمســبارات فــي الفضــاء الخارجــّي، و�� تعــود اإلــى ا��أرض، 

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

المركبــات اأداُء مهــامّ معينــة.

ويبّين الجدول ا��ٓتي بعض الِمسبارات التي اأطلقتها (ناسا)، ��ستكشاف الكواكب ودراستها:

الكوكب
اسم المسبار وسنة 

اإط��قه
المهمة وسنة اإنجازها

استكشاف عطارد في مداره (١٩٧٤-١٩٧٥)ماريَنر ١٠ (١٩٧٣)عطارد

عمل خارطة لسطح الزهرة (١٩٩٠-١٩٩٤)ماّج��ن (١٩٨٩)الزهرة

مارس اأوديسي (٢٠٠١)المّريخ
الكشف عن التركيب الكيميائّي لسطح المريخ (٢٠٠٢-

(٢٠٠٤

الدوران حول المشتري وبعض اأقماره (١٩٩٥-١٩٩٧)جاليليو (١٩٨٩)المشتري

الدوران حول زحل وتثبيت مسبار على قمره تيتان (٢٠٠٤)كاسيني (١٩٩٧)زحل

تصوير اأورانوس في مداره (١٩٨٦)فوياجر ٢ (١٩٧٧)اأورانوس

تصوير نبتون في مداره (١٩٨٩)فوياجر ٢ (١٩٧٧)نيبتون

نسان استيطان الفضاء، واأهّمها محطّة الفضاء الدْولّية.  محّطات الفضاء: وتمثّل محاو��ت ا��إ
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نشاط (٦): محّطة الفضاء الدْولّية

     تــدور محطــة الفضــاء الدولّيــة (ISS) حــول ا��أرض علــى ارتفــاع ٤٠٠ كيلومتــر، وبســرعة ٢٨ األــف 
كم/ســاعة، محمولــًة علــى قمــٍر صناعــّي. ُوضعــت فــي مدارهــا حــول ا��أرض ســنة ١٩٩٨ بموجــب تعــاوٍن 
ــة.  أوروبّي ــدول ا�� ــض ال ــان، وبع ــدا، والياب ــن كن ــل م ــيا، وتموي ــات المتحــدة وروس ــادة الو��ي ــّي، بقي دْول

نســان ليمضــَي اأوقاتــاً طويلــة  هدفهــا تحضيــر ا��إ
فــي الفضــاء، واإجــراء التجــارب خــارج منطقــة 

الجاذبّيــة ا��أرضّيــة. 

     تُكمــل المحطــة الفضائّيــة الدْولّيــة دورًة 
كاملــًة حــول ا��أرض كّل ٩٠ دقيقــة، اأّي اأّن 
ــة يشــاهدون  ــة الدولّي ســكّان المحطــة الفضائّي
شــروقاً واحــداً وغروبــاً واحــداً كّل ٤٥ دقيقــة.

 سؤال: كم دورًة حول ا��أرض تُكمل محطُة الفضاء الدولّية في اليوم الواحد؟

ويعيــش فيهــا عــدٌد مــن رّواد الفضــاء فــي ِفــَرٍق مــن بضعــة اأفــراد، لفتــراٍت قــد تمتــد اإلــى ٦ اأشــهر، والهــدف 
نســان علــى الحيــاة، والتاأقلُــم مــع بيئــة الفضــاء التــي  مــن هــذه الفتــرة الطويلــة نســبّياً هــو اختبــار قــدرة ا��إ

تــكاد تنعــدم فيهــا الجاذبّيــة؛ ولهــذا الســبب يبــدو رّواد الفضــاء، وكاأنّهــم 
يطفــون داخــل المحطــة. وباإمكانهــم اأيضــاً تحريــُك اأجهــزٍة ثقيلــٍة بــرؤوِس 
اأصابِِعهــم، كان وزنُهــا علــى ســطح ا��أرض بضعــَة ا��ٓف نيوتــن؛ وبســبب 
ظاهــرة «انعــدام الجاذبّيــة» فــاإّن عضــ��ت رّواد الفضــاء، وعظامهــم 
ــاك  ــاٍل شــاقٍّة هن ــي اأعم ــم �� يســتخدمونها ف ــث اإنّه ــ��ً، حي تضعــف قلي
لرفــع ا��أجســام اأو تحريكهــا، كمــا اأّن رّواد الفضــاء يــزدادون طــو��ً بعــد 

عودتهــم اإلــى ا��أرض؛ لهــذا الســبب اأيضــاً. 

 األــف 
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اأسئلة الَوحدة

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

١- اإلى اأيّة مجّرٍة ينتمي النظام الشمسي؟

    اأ- درب التبانة. 

ب- المراأة المسلسلة.  

جـ- اندروميدا.   

د- ماج��ن.  

٢- كم يبلغ متوسط المسافة بين الشمس وا��أرض؟

اأ- ١٥٠كم.

ب-١٥٠ مليون كم .

جـ- ١٥٠مليون ميل .

د- ١٥مليون كم.

٣- ما الكوكب الثالث ا��أقرب اإلى الشمس؟

اأ- المّريخ.           ب- عطارد.

جـ- ا��أرض .              د- زحل.

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

    اأ- الهيليوم.        ب- النيتروجين.

جـ- الهيدروجين.       د- ا��أكسجين.  

٥- ما الطبقة الخارجية للشمس التي تمتد اإلى مسافة م��يين الكيلومترات في الفضاء؟

ب- الكورونا.     اأ- الكروموسفير.   

د- الفوتوسفير. جـ- مركز الشمس.     



١٠٧ ١٠٦

٦- ماذا يحدث للكوكب عندما يكون في اأقرب نقطة له من الشمس خ��ل دورانه حولها؟

    اأ- كتلته تزداد. 

ب- كتلته تقّل.        

   جـ- سرعة دورانه حول الشمس تزداد.

د- حجمه يزداد.  

٧- على ماذا يعتمد اإق��ع صواريخ الفضاء من الِمنصات ا��أرضية؟

اأ- فرضية بود.

ب- قانون نيوتن الثالث.    

جـ- نظرية فيثاغوروس.

د- قانون نيوتن الثاني.

٨- لماذا ُيستخدم التلسكوب؟

اأ- رؤية البكتيريا.

ب- رؤية الخلية النباتية. 

جـ- رؤية ا��أجرام السماوية.

د- رؤية الذرات.

٩- ما الجرم السماوي الذي يتساوى زمن دورانه حول نفسه مع زمن دورانه حول جرم سماوي آخر؟
ب- ا��أرض. اأ- القمر.    

د- بلوتو. جـ- نبتون.    

١٠- اأي كواكب المجموعة الشمسية له اأكبر كثافة؟
ب- المشتري.  اأ- نبتون.    

د- المريخ. جـ- ا��أرض.    
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 السؤال الثاني: استخدم اأشكال (فن) لحصر اأوجه الشبه وا��خت��ف بين كوكبّي الزهرة وا��أرض.

الزهرة ال�أرض                     

 السؤال الثالث: علّل:

اأ- �� ُينصح بالتعّرض للشمس وقت الظهيرة.

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

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

 السؤال الرابع: ماذا تتوقّع اأن يحدث لو؟

اأ- كانت ا��أرض مكان كوكب زحل.

ب- توقّفت التفاع��ت النووية في الشمس.

جـ- توقّفت ا��أرض عن الدوران حول محورها.

د- اأصبحت نسبُة ح مولة الصاروخ تزيد عن ٤٠٪ من كتلته عند تصنيعه.

 الســؤال الخامــس: اأعبــر بلغتــي الخاصــة عــن المفاهيــم التــي اكتســبتها فــي هــذه الوحــدة بمــا �� 
يزيــد عــن ث��ثــة اأســطر.
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المشروع

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

النشاط التي يتمكنون خ��لها من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

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

اأغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

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

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .٢  

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣  

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

مع البيئة وفهمها.

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .٥  

خطوات المشروع:

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

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  .١  

اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .٢  

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

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، �� تغلّب   .٤  

مجا��ً على ا��ٓخر.

اأن يت��ءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .٥  

اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .٦  
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ثانيًا: وضع خطة المشروع:

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

فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة ا��ٓتية:

تحديد ا��أهداف بشكل واضح.  .١  

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .٢  

تحديد خطوات سير المشروع.  .٣  

اأفراد  جميع  يشترك  اأن  (شريطة  المشروع،  لتنفيذ  ال��زمة  ا��أنشطة  تحديد   .٤  

اإبداء الراأي، باإشراف  المجموعة في المشروع من خ��ل المناقشة والحوار و

وتوجيه المعلم).

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .٥  

ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ��كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة 

نجاز  لما توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ا��إ

حيث يكون اإيجابياً متفاع��ً خّ��قاً مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه 

الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١  

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم با��أخطاء.  .٢  

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

التدّخل الذكي كلما لزم ا��أمر.  .٤  
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دور الطلبة:

القيام بالعمل باأنفسهم.  .١  

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  .٢  

تدوين الم��حظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  .٣  

تدوين المشك��ت الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).  .٤  

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال��تي:

لكل  تحّقق  الذي  المستوى  تحقيقه،  تم  ما  اأجلها،  من  المشروع  وضع  التي  ال�أهداف   .1  

هدف، العوائق في تحقيق ا��أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

الخطة من حيث وقتها، التعدي��ت التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد   .2  

بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات  ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ا��إ  .٣  

ال��زمة، التقيد بالوقت المحدد.

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

التنفيذ، الشعور با��رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحقّ ق منها.  •  

الخطة وما طراأ عليها من تعديل.  •  

ا��أنشطة التي قام بها الطلبة.  •  

المشك��ت التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  •  

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  •  

ا��قتراحات ال��زمة لتحسين المشروع.  •  
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لجنة املناهج الوزاريّة:

الّلجنة الوطنيّة لوثيقة العلوم:

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

د. صبري صيدم

م. جهاد دريدي

د. شهناز الفار

أ. ثروت زيد

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح 

أ. عزام أبو بكر

د. سمية النّخالة 

أ. عبد الحكيم أبو جاموس

د. وفاء خاطر

د. حاتم دحالن

أحالم طليب

أحمد أبو جريبان

أيوب دويكات

إياد النبيه

انعام عوينة

ايمان البدارين

جعفر أبو حجلة

جمال جمعة

سليمان فلنه

سمر القصاص

سناء رضوان

شعبان صايف

عبر عيىس

لينا نزال

محمد أبو ندى

محمد نزال

مصطفى رضاغمة

سائدة شعيبات

نضال طبيشه

جمال مساملة

جميل اشتية

رنا أبو لطيفة

مي أبو عصبة

صفا الخضور

منار الهرم

نزيه يونس

مريس سمارة

فايق قاسم

محمد أبو دية

خالدة خصيب

جهاد حرز الله

رمزي مخيمر

نشأت أبو سالمة

إبراهيم املعصوابي

هيلدا عواد

زغلول سمحان

دعاء دريدي

أحمد أبو ظاهر

د. خالد الّسوسيد. حاتم دحالند. جواد الشيخ خليل   أ.د. عماد عودة 

د. عدلي صالح د. صائب العوينيد. سعيد الكرديد. رباب جرّار

د. محمود رمضاند. محمود األستاذد. محمد سليمانأ.د. عفيف زيدان

د. وليد الباشاد. معين سرورد. معمر شتيويد. مراد عوض الله

د.عزيز شوابكةد.سحر عودةد.خالد صويلحد.إيهاب شكري

أ. أيمن شروفأ. أماني شحادةأ. أحمد سياعرةد.فتحية اللولو

أ. حسن حمامرةأ. جنان البرغوثيأ. ابراهيم رمضانأ. إيمان البدارين

أ. رياض ابراهيمأ. رشا عمرأ. خلود حّمادأ. حكم أبو شملة

أ. غدير خلفأ. عماد محجزأ. عفاف النّجارأ. صالح شاللفة

أ. مرام األسطلأ. محمد أبو ندىأ. فضيلة يوسفأ. فراس ياسين

أ. مرسي سمارة

أ. بيان المربوع

أ. أسماء بركات

أ. مي اشتية

أ. رولى أبو شمة

أ. عايشة شقير

أ. ياسر مصطفى

أ. محمود نمر

أ. جمال مسالمة

أ.سامية غبن

أ. زهير الديك

فريق مراجعة العلوم العامة
د. اإيناس ناصر

د. محمدود رمضان
د. عروة حوشية

د. رباب جرار
د. مروان غانم
د.حاتم سليم

د. جهاد عبادي
اأ. سامر حجيجي

اأ. عبير عيسى

اأ. محمد الخطيب
اأ. فاطمة اأبو قرع
اأ. اأحمد سياعرة


