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تم تطوير الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 76 / 2019 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة.

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة؛ سعًيا
التميز  مستويات  أعلى  على  البحث  أدوات  وتوفير  والتعلم  التعليم  تحقيق  وراء 

العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

ُطبعت في سلطنة ُعمان
سلسلة  من  الرابع  للصف  العلوم  التلميذ  كتاب  من  مواءمتها  ت  تمَّ نسخة  هذه 
كامبريدج للعلوم في المرحلة األساسية للمؤلفين جون بورد، آالن كروس، فيونا 

باكستر، ليز ديلي.
تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم

ومطبعة جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017.
ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّر أو دقة المواقع اإللكترونية
المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 
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حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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ِب���ال���نُّ���ف���و����سِ ُي��ْف��َت��دى

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطِنـي

خ��اء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالر

َلن�ا اْح���َف���ْظ  َربَّ���ن���ا  ي���ا 

ْع��َب ف���ي الأَْوط��ان َوال�سَّ

يَّ�����ًدا ُوؤَ
م��� ���������ُدْم 

َ
َوْل���ي

��ْل��ط��ان
ُّ

َج����اَل����َة ال�����س

م���������ان ِب����اْل����ِع����زِّ والأَ
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يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

م��اء
َّ
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ِب
َ
اْلَعر ِك��راِم  ِم��ْن  اأَْوِف��ي��اُء 

ي���اء َواْمَل�ئ�ي اْلَك���ْوَن ال��سِّ
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تقديم
الحم�د لل��ه رب العالمي�ن، والصالة والس�الم على خير المرس�لين س�يدنا محم�د وعلى آله 

وصحبه أجمعين. وبعد ،،،
حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة 
كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته المستقبلية، ولتتواكب مع المستجدات العالمية 
ف�ي اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلف�ة، بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من 

المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة 
مس�تمرة وتطوير ش�امل في نواحيها المختلفة؛ بدًءا من المقررات الدراس�ية، وطرائق التدريس، 
وأس�اليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناس�ب مع الرؤية المس�تقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق 

مع فلسفته وأهدافه. 
وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
هاتين المادتين وفق المعايير الدولية؛ من أجل تنمية مهارات البحث والتقصي واالس�تنتاج لدى 
الطالب، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التنافس�ية في المس�ابقات 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
إن ه�ذا الكتاب بما يحويه من معارف ومه�ارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف التعليم 
في الس�لطنة، وموائًما للبيئ�ة الُعمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنش�طة وصور 
ورس�ومات، وهو أح�د مصادر المعرفة الداعم�ة لتعلم الطالب باإلضافة إل�ى غيره من المصادر 

المختلفة.
متمني�ة ألبنائن�ا الطالب النجاح، ولزمالئن�ا المعلمين التوفيق فيما يبذلون�ه من جهود مخلصة 
لتحقيق أهداف الرس�الة التربوية الس�امية؛ خدم�ة لهذا الوطن العزيز تحت ظ�ل القيادة الحكيمة 

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الل�ه ورعاه. 
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية                   

                             وزيرة التربية والتعليم
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َمُة الُمَقدِّ

i َمُة اْلمَقدِّ

ة الُعلوم  تّم مواءمة كت�اب الّتلميذ في مادَّ
َوف�ق إطار منه�اج العلوم م�ن كامبريدج 
للمرحلة األساسية. و ُتقدم هذه السلسلة 
ِم المادة،  طريقًة ممتعًة، سهلًة، ومرنًة لتعلُّ
عم ال�ذي يحت�اُج�ه ك�لٌّ من  وتوّف�ر ال�دَّ
الّتلمي�ذ والمعّلم. وتماش�ًيا م�ع أهداف 
المنهاج نفسه، فهي تشجع التالميذ على 
االنخراط بفاعلية مع المحتوى، وتطوير 
مهارات االس�تقَصاء العلمي، إلى جانب 

المعرفة العلمّية.

ُن َصَفحاُت كتاب الّتلميذ الَعديد من  تتضمَّ
ور واألس�ئلة التي يمكن استخدامها  الصُّ
أساًسا للنّقاش الصّفي. والتركيز في هذه 
المرحلة  يجب أن يتمحور حول  ربط ما 
يعرفه التالميذ من خالل محيطهم اليومي 
ن الكتاب في  بالمعرف�ة العلمّي�ة. ويتضمَّ
كافَّة أجزائه أفكاًرا لألنشطة التطبيقيَّة التي 
ُتس�اعد الّتالمي�ذ على اكتس�اب وتطوير 
وُتنّم�ي  العلم�ّي  االس�تقصاء  مه�ارات 
�غف باالكتش�افات العلمّي�ة،  لديه�م الشَّ
كم�ا ت�م تضمي�ن ه�ذا الكت�اب عبارات 
»أس�تطيع« التي تمثل معايير نجاح لدعم 

عملية تقويم وتقيي�م التقدم الذي يحرزه 
التلميذ. 

يمكن استخدام األسئلة الواردة في قسم 
»تحّقق م�ن تقّدمك«، الموجود في نهاية 
كّل وحدة، في عملية تقييِم َفهِم الّتالميذ.

يجب استخدام دليل المعّلم، إلى جانب 
كتاب التلميذ هذا؛ إذ إنه يتضّمن توجيًها 
الموُضوع�ات،  جمي�ع  ح�ول  أوس�َع 
وأفكاًرا لألنش�طِة الصّفي�ة، وُمالَحظات 
توجيهيَّة حول أنشطة كتاب الّتلميذ. كما 
يؤّم�ن الدلي�ل األجوَب�ة لجميع األس�ئلة 

الواردة في كتاب الّتلميذ.

من المفيد أيًضا استخدام كتاب النَّشاط؛ 
إذ إنَّ�ه ُيق�ّدم باق�ًة منّوع�ًة م�ن التَّمارين ، 
وأوراق المص�ادر وأوراق العم�ل الت�ي 
ُتس�اعد المتعّلمي�ن عل�ى تعزي�ز الَفهِم، 
الُمف�ردات،  اس�تخداِم  ب عل�ى  والت�درُّ
وَتطبي�ق المعرف�ة ف�ي مواق�ف جدي�دة، 

وتطوير مهارات االستْقصاء العلمّي. 

نتمنّى لكم االستمتاع بهذه السلسلة.
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عبارات أستطيع iv

ِعباراُت أَسَتطيُع

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمّية
الوحدة األوىل: اإلنسان واحليوان.

1-1 الياكل العظمية:

4Bh1 يستنتج أّن للنسان وبعض اليوانات هيكاًل 
عظميًّا داخل اجلسم.

ح ما هو اليكل العظمي.	  أستطيع أن أوضِّ
ث عم يتكون منه هيكيل 	  أستطيع أن أتدَّ

العظمي.
أستطيع أن أسمي بعض اليوانات التي 	 

تتلك هيكاًل عظميًّا.

1-2 اليكل العظمي للنسان:

ح كيف تتلف بعض 	 4Bh6 يالحظ أّن للعظام أشكاالً وأحجاًما متلفة. أستطيع أن أوضِّ
العظام عن األخرى.

4Bh7 يستنتج أّن العظام ترتبط مع بعضها بعًضا 
لتكّون اليكل العظمي.

ث عن كيف تشكل العظام 	  أستطيع أن أتدَّ
الختلفة هيكاًل عظميًّا.

1-3 لاذا نحتاج إل هيكل عظمي؟

4Bh2 يمّيز أّن اليكل العظمي ينمو مع نمو اإلنسان 
وأّنه يدعم وحيمي اجلسم.

ُ الياكل 	  أستطيع أن أوّضح كيف تتغريَّ
العظمية بينم ننمو.

ث عن سبب احتياجنا 	  أستطيع أن أتدَّ
ليكل عظمي.

1-4 الياكل العظمية والركة:

4Bh3 يستنتج أن اليوانات ذات اليكل العظمي 
تلك عضالت مرتبطة بالعظام.

ث بمذا تتصل العضالت 	  أستطيع أن أتدَّ
ف جسمي.

أستطيع أن أسمي اليوانات الختلفة التي 	 
لا عضالت متصلة بعظامها.

املعرفة والفهم لكل وحدة
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v

4Bh4b يمّيز طريقة عمل العضلة بشكل ثنائي 
لتساعدنا عل الركة.

أستطيع أن أوضح كيف تعمل عضلتان 	 
مًعا لساعدتنا عل الركة.

4Bh4a يستنتج أّن انقباض العضلة يؤدِّي إل حركة 
العظام.

أستطيع أن أوضح كيف جتعل العضلة 	 
العظمة تتحرك.

1-5 العقاقري كأدوية:
أستطيع أن أرشح كيف يمكن استخدام 	 4Bh5 يرشح دور العقاقري كأدوية.

العقاقري جلعل الناس أفضل صحة.

4Bh8 يستنتج أن األدوية تمي وتشفي وتفِّف من 
أعراض الرض. 

ث عن الطرق الختلفة 	  أستطيع أن أتدَّ
التي يمكن لألدوية أن تساعدنا هبا.

أستطيع أن أسمي الطرق الختلفة التي 	 4Bh9 يميِّز طرق استهالك األدوية.
يمكن تناول األدوية هبا.

1-6 كيف تعمل األدوية؟

ح دور األدوية ف القضاء عل اجلراثيم  4Bh10 يوضِّ
أو تعويض اجلسم من الواد الفقودة.

ح كيف يمكن أن جتعلنا 	  أستطيع أن أوضِّ
األدوية نشعر بتحسن.

4Bh11 يميِّز ويكتب طرق السالمة عند تناول 
األدوية.

أستطيع أن أكتب عن كيفية تناول األدوية 	 
بأمان.
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عبارات أستطيع vi

الوحدة الثانية: الكائنات احلية والبيئات.
2-1 الطيور الدهشة:

ى أنواع اليوانات الختلفة  4Be1 يتحرَّ
الوجودة ف الواطن الطبيعية الختلفة 

وطرق تالؤمها ف البيئة التي توجد فيها.

أستطيع أن أسمي أحد الطيور وموطنه.	 
ح كيف تتكيف بعض 	  أستطيع أن أوضِّ

الطيور للمعيشة ف مواطنها.
2-2 موطن اللزون:

4Be1 يتحّرى أنواع اليوانات الختلفة 
الوجودة ف الواطن الطبيعية الختلفة 

وطرق تالؤمها ف البيئة التي توجد فيها.

أستطيع أن أصف أفضل موطن 	 
للحيوان. 

أستطيع أن أوّضح سبب اعتبار موطن 	 
معّي أفضل اختيار للحيوان.

2-3 اليوانات ف الواطن الطبيعية:
ى أنواع اليوانات الختلفة  4Be1 يتحرَّ

الوجودة ف الواطن الطبيعية الختلفة 
وطرق تالؤمها ف البيئة التي توجد فيها.

ث عن أكثر من طريقة 	  أستطيع أن أتدَّ
يتكيف هبا اليوان للعيش ف موئله 

)موطنه(.
أستطيع أن أذكر سبب عدم استطاعة 	 

حيوان ما العيش ف موطن متلف. 
2-4 الفاتيح التعريفيَّة:

ًطا.  أستطيع أن أستخدم مفتاح تعريفي 	 4Be2 يستخدم مفتاًحا تعريفيًّا مبسَّ
لتسمية اليوانات الختلفة.

أستطيع أن أرسم مفتاح تعريفي لتجميع 	 
اليوانات الختلفة.

ة: 2-5 تييز اليوانات الالفقاريَّ
ًطا. أستطيع أن أستخدم مفتاح تعريفي 	 4Be2 يستخدم مفتاًحا تعريفيًّا مبسَّ

لتجميع الالفقاريات.
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vii

2-6 كيف نؤثر عل البيئة:
4Be3 يميِّز الطرق التي يؤثِّر فيها اإلنسان عل 

البيئة، مثل تلويث األهنار وإعادة تدوير النفايات. 
ث عن الطرق الختلفة 	  أستطيع أن أتدَّ

التي يؤثر هبا البرش عل البيئة.
2-7 الاء الرائع 

4Be3 يمّيز الطرق التي يؤّثر فيها اإلنسان عل 
البيئة، مثل تلويث األهنار وإعادة تدوير النفايات.

ث عن سبب تلوث 	  أستطيع أن أتدَّ
األهنار واألفالج.

ث عم يمكن أن يفعله 	  أستطيع أن أتدَّ
البرش للمساعدة ف الفاظ عل األهنار 

واألفالج نظيفة.
2-8 إعادة التدوير تمي األرض:

4Be3 يميِّز الطرق التي يؤثِّر فيها اإلنسان عل 
البيئة، مثل تلويث األهنار وإعادة تدوير النفايات.

ث عن سلوكيات 	  أستطيع أن أتدَّ
األشخاص التي تعترب جيدة للبيئة.

ث عن سلوكيات 	  أستطيع أن أتدَّ
األشخاص التي تعترب ضارة بالبيئة.

الوحدة الثالثة: املواد الصلبة والسائلة والغازية.
3-1 الادة:

أستطيع أن أسمي بعض الواد الصلبة.	 4Cs1 يميِّز الادة الصلبة والسائلة والغازية.
أستطيع أن أسمي بعض الواد السائلة.	 
أستطيع أن أسمي بعض الواد الغازية.	 
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عبارات أستطيع viii

ن من اجلزيئات: 3-2 الادة تتكوَّ
أستطيع أن أوّضح أوجه اختالف الواد 	 4Cs1 يمّيز الادة الصلبة والسائلة والغازية.

الصلبة والسائلة والغازّية.
3-3 كيف تتلف الواد الصلبة والسائلة والغازّية؟

ث عن خصائص الواد 	 4Cs1 يمّيز الادة الصلبة والسائلة والغازية. أستطيع أن أتدَّ
الصلبة والسائلة والغازّية.

3-4 االنصهار والتجمد والغليان:
أستطيع أن أسمي الاالت الثالث 	 4Cs1 يمّيز الادة الصلبة والسائلة والغازية. 

للمدة.
4Cs2 يستقيص تغرّيات الاّدة عند التسخي 

والتربيد. 
ث عن كيفية تغري بعض 	  أستطيع أن أتدَّ

الواد عند تسخينها.
ث عن كيفية تغري بعض 	  أستطيع أن أتدَّ

الواد عند تربيدها.
4Cs3 يعّرف االنصهار بالتغرّي من الالة الّصلبة إل 

السائلة وأّن التجّمد عكس االنصهار. 
أستطيع أن أسمي التغري من حالة صلبة 	 

إل سائلة. 
أستطيع أن أسمي التغري من حالة سائلة 	 

إل صلبة.
4Cs4 يالحظ كيف يتغرّي الاء إل بخار عند تسخينه 

ولكن عند التربيد يتغرّي مرة أخرى إل ماء.
أستطيع أن أسمي التغري من حالة سائلة 	 

إل غازية.
أستطيع أن أرشح ما حيدث للمء عند 	 

تسخينه، ثم تربيده.
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3-5 انصهار أنواع متلفة من الواد الصلبة:

أستطيع أن أسمي الاالت الثالث 	 4Cs1 يمّيز الادة الصلبة والسائلة والغازية. 
للمدة. 

ث عن أوجه اختالف 	  أستطيع أن أتدَّ
الاالت الثالث للمدة.

4Cs2 يستقيص تغرّيات الاّدة عند التسخي 
والتربيد.  

أستطيع أن أوّضح كيف يمكن أن 	 
خيتلف االنصهار للمواد الصلبة 

الختلفة.
لبة إل  4Cs3 يعّرف االنصهار بالتغريُّ من الالة الصُّ

السائلة وأّن التجّمد عكس االنصهار. 
أستطيع أن أوّضح كيفية إعادة السوائل 	 

مرة أخرى إل مواد صلبة بعد انصهارها.
3-6 درجات االنصهار ودرجات الغليان:

أستطيع أن أسمي الاالت الثالث 	 4Cs1 يمّيز الادة الصلبة والسائلة والغازية. 
للمدة. 

ث عن أوجه اختالف 	  أستطيع أن أتدَّ
الاالت الثالث للمدة.

4Cs2 يستقيص تغرّيات الاّدة عند التسخي 
والتربيد. 

أستطيع أن أحدد درجة انصهار الثلج.	 
أستطيع أن أقارن درجات الرارة التي 	 

تنصهر عندها الواد الصلبة الختلفة.

4Cs3 يعّرف االنصهار بالتغرّي من الالة الّصلبة إل 
السائلة وأّن التجّمد عكس االنصهار. 

أستطيع أن أقارن درجات الرارة التي 	 
تنصهر عندها الادة وتتجمد.

4Cs4 يالحظ كيف يتغرّي الاء إل بخار عند تسخينه 
ولكن عند التربيد يتغرّي مرة أخرى إل ماء. 

أستطيع أن أحدد درجة غليان الاء.	 
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االستقصاء العلمي خالل الفصل الدرايس األول

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمّية
أستطيع أن أستخدم حوايس للمالحظة بدقة وتديد التغيريات.	 4Ep1 جيمع األدلة ف سياقات متنوعة.

أستطيع أن استخدم حوايس للمالحظة بدقة وتديد التفاصيل الصغرية.	 

4Ep2 خيترب فكرة أو توقعا بناًء 
عل العرفة العلمية والفهم.

أستطيع أن أستخدم ما أعرفه لتحديد كيفية إجراء استقصاء.	 
أستطيع أن أستخدم ما أعرفه الختبار توّقع.	 

4Ep3 يقرتح أسئلة يمكن اختبارها 
ث  ويقوم بعمل توقعات بشأهنا ويتحدَّ

عن ذلك.

أستطيع أن أتوقَّع إمكانيَّة حدوث أكثر من يشء واحد.	 
أستطيع أن أرشح توقُّعايت.	 

م اختباًرا عادالً وخيّطط  4Ep4 يصمِّ
لكيفية مجع األدّلة الكافية.

أستطيع أن أحدد اليشء الذي سأالحظه أو أقيسه لالختبار العادل.	 
أستطيع أن أحدد اليشء الذي سأغريه واليشء الذي سأالحظه أو أقيسه 	 

إلجراء اختباري العادل.
أستطيع أن أخطط اختباًرا عادالً من خالل تغيري يشء واحد ومالحظة 	 

يشء واحد والفاظ عل باقي العوامل ثابتة.
أستطيع أن أخطط اختباًرا عادالً بتغيري يشء واحد وقياس يشء واحد 	 

والفاظ عل باقي العوامل ثابتة.

أستطيع أن أسمي األدوات التي ستكون مفيدة ف االستقصاء.	 4Ep5 خيتار األداة ويقّرر ما يقيسه.
أستطيع أن أسمي األدوات التي لن تكون مفيدة ف االستقصاء.	 
أستطيع أن أوّضح كيف سأستخدم األدوات ف االستقصاء.	 

4Eo1 يالحظ ويعقد مقارنات ذات 
صلة ف سياقات متنّوعة.

أستطيع أن أالحظ وأقول أوجه التشابه واالختالف بي األشياء.	 
أستطيع أن أالحظ وأقول متى تكون األشياء متلفة قلياًل فقط عن 	 

بعضها.
4Eo2 يقيس درجة الرارة والوقت 

والطول والقوة.
أستطيع أن أستخدم مسطرة لقياس الطول ألقرب نصف سنتيمرت.	 
أستطيع أن أستخدم مقياس حرارة لقياس درجة الرارة ألقرب درجة.	 
أستطيع أن أستخدم ساعة إيقاف لقياس الوقت ألقرب ثانية.	 

4Eo3 يبدأ ف التفكري ف الاجة لتكرار 
القياسات.

أستطيع أن أقيس مرة أخرى للتحقق.	 
أستطيع أن أقول متى أحتاج للقياس مرة أخرى للتحقق.	 
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4Eo4 يعرض النتائج ف صورة رسومات والتمثيل 
البياين باألعمدة واجلداول.

أستطيع أن أستخدم األسهم والكلمت 	 
لتسمية األجزاء ف رسومايت.

أستطيع أن أرسم األشكال مع تسميتها.	 
أستطيع أن أكتب البيانات ف جدول.	 
أستطيع أن أرسم االرتفاع الصحيح لألعمدة 	 

عند استخدام التمثيل باألعمدة.

4Ec1 حيّدد االجتاهات واألنمط البسيطة ف النتائج، 
ويقرتح تفسريات لبعضها.

أستطيع أن أجد تغيريات منتظمة ف البيانات.	 
أستطيع أن أجد أنمًطا بسيطة ف البيانات.	 
أستطيع أن أجد أنمًطا بسيطة ف النتائج.	 
أستطيع أن أحّدد متى يزيد اليشء الذي أقيسه 	 

أو ينقص ف النمط.

ة وهل يدعم ذلك  4Ec2 يفسِّ ما ُتشري إليه األدلَّ
التوقعات، ويتحّدث عن ذلك بوضوح مع اآلخرين.

أستطيع أن أقول ما إذا كانت نتائج 	 
االستقصاء تتطابق مع توقعايت أم ال.

أستطيع أن أكتب استنتاًجا لتفسري ما حدث 	 
ف استقصاء.

ة بالعرفة العلميَّة وفهمها ف بعض  4Ec3 يربط األدلَّ
السياقات.

أستطيع أن أستخدم ما تعلمته ف مادة العلوم 	 
لتفسري ما حدث ف استقصائي. 
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َهْل َرَأْيُت َهْيَكلاً َعْظِميًّا ِمْن َقْبُل؟
ُيوَجُد فِي َقاَعُة اْلُحوِت بُِمْتَحِف التَّاِريِخ الطَّبِيِعيِّ 

فِي َوالَيِة ُبوشر َهْيَكلاً َعْظِميًّا لُِحوِت اْلَعنَْبِر.

ُن اْلـَهَياكُِل اْلَعْظِميَُّة ؟ ِممَّ َتَتَكوَّ

ُن اْلََياِكُل اْلَعْظِميَُّة ِمْن اْلِعَظاِم. وَتَتَميَُّز  َتَتَكوَّ
َس  َلَبِة،  َوُيْمِكنَُك َأْن َتَتَحسَّ ِة َوالصَّ اْلِعَظاُم بِاْلُقوَّ

ِعَظاَم َهْيَكِلَك اْلَعْظِميِّ ِمْن ِخَلِل ِجْلِدَك.

1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن 22

اإِلْنَساُن َوالَحَيَواُن1

ُة اْلَهَياِكُل اْلَعْظِميَّ  ١-١
، َلِكنََّها َلْيَسْت َكَذلَِك.  يَفةاً َقْد َتْبُدو اْلََياِكُل اْلَعْظِميَُّة ُمِ

َيْمِلُك النَّاُس َواْلَكثرُِي ِمْن احْلََيَواناِت َهْيَكلاً َعْظِميًّا 
َداِخَل َأْجَساِمِهْم.  إِنَّ اْلـَهْيَكَل اْلَعْظِميَّ ُهَو َهْيَكٌل 

اِخِل. ُصْلٌب َوَقِويٌّ َيْدَعُم َأْجَساَمنَا ِمَن الدَّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
. َهْيَكٌل َعْظِميٌّ

ِعَظاٌم.
. َعُموٌد َفْقِريٌّ

َهْيَكٌل.
ُجُْجَمٌة.

َفْقَرٌة.

ُن َهَياِكُلنَا اْلَعْظِميَُّة ِمْن َمُْموَعِة ِعَظاٍم. َتَتَكوَّ

َتِلُف اْلِعَظاُم ِف اْلَْحَجاِم َواْلَْشَكاِل. َتْ
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23 1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن

نشاط 1-1

اْكَتِشْف ِعَظاَمَك
ْسَتَها ؟  سَّ تِي َتَ ْس َرْأَسَك، ما َعَدُد ِعَظاِم اْلـُجْمُجَمِة الَّ - َتَسَّ

َس ُضُلوِعَك ؟ وما َعَدُدَها ؟ - َضْع َيَدْيَك َعَل َأْطَراِف َصْدِرَك، َهْل َتْسَتطِيُع َتـَحسُّ
، َهِذِه اْلِعَظاُم  ْسَتَها ِهَي ِعَظاُم َعُموِدَك اْلَفَقِريِّ سَّ تِي َتَ ْس َظْهَرَك، َالنُُّتوَءاُت الَّ - َاْلَن َتَسَّ

ى اْلَفْقَرَة.  ى اْلَفَقَراِت، وَاْلَعْظَمُة اْلَواِحَدُة ُتَسمَّ ُتَسمَّ
ُس ِعَظاِم َوِرِكَك ؟ - ِقْف، ُثمَّ َضْع َيَدْيَك َعَل اْلَوِرِك، َهْل ُيْمِكنَُك َتـَحسُّ

ْس ِعَظاَم َيِدَك، بَِرْأِيَك ، َما َسَبُب َكْثَرِة اْلِعَظاِم ِف َيِدَك ؟ - َتَسَّ
ْكِل ؟ ْسَتَها ِمْن َحْيُث احْلَْجِم َوالشَّ سَّ تِي َتَ - َهْل َتَشاَبَْت ِعَظاُم َيِدَك الَّ

اأَلْسئَِلُة:
ُن اْلََياِكُل اْلَعْظِميَُّة ؟ ) 1 ( ِممَّ َتَتَكوَّ

َلَبِة ؟ ِة َوالصَّ )2( ملاَذا َتَتَميَُّز اْلََياِكُل اْلَعْظِميَُّة بِاْلُقوَّ
ُع اْلِعَظاُم ف اْلَْحَجاِم َواْلَْشَكاِل؟ )3( ملاَذا بِاْعتَِقاِدَك َتَتنَوَّ

ا، َكْيَف بِاْعتَِقاِدَك ُتَساِعُد  )4(  َاْلِعَظاُم َلْيَسْت َثِقيَلةاً جدًّّ
َهِذِه اْلـِميَزُة احْلََيَواَناِت؟

َرَك لَِشْخٍص اَل َيْمِلُك َهْيَكلاً َعْظِميًّا. )5( اْرُسْم َتَصوُّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
  َيْمِلُك النَّاُس َوَكثرٌِي ِمْن احْلََيَواَناِت َهْيَكلاً َعْظِميًّا َداِخَل َأْجَساِمِهْم.

اِخِل. َتْدَعُم َهَياِكُلنَا اْلَعْظِميَُّة َأْجَساَمنَا ِمْن الدَّ  
ُن َهَياِكُلنَا اْلَعْظِميَُّة ِمْن َمُْموَعٍة ُمتلَفٍة ِمَن اْلِعَظاِم. َتَتَكوَّ  

َتَتِلُف اْلِعَظاُم ِف اْلَْحَجاِم َواْلَْشَكاِل.  

ُع اْلََياِكُل اْلَعْظِميَُّة لِْلَحَيَواَناِت  َتَتنَوَّ
ِمْن َحْيُث اْلَْحَجاِم َواْلَْشَكاِل.

ْث َعْن! دَّ َتَ
ُن َجِيُع اْلََياِكِل ِمْن  َهْل َتَتَكوَّ

ِعَظاٍم؟
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َسَتْحتاُج إَل: 
َعٍة ِمْن اْلـَمْعَكُروَنِة. َأْشَكاٍل ُمَتنَوِّ

َوَرٍق ُمَقّوى َأْسَوَد.
اَلِصٍق للَوَرِق.

1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن 24

اَْلَهْيَكُل اْلَعْظِميُّ ِلإِلْنَساِن  2-١

َيْبُلُغ َعَدُد اْلِعَظاِم ِف َهْيَكِلنَا اْلَعْظِميِّ ٢٠٦ َعْظامٍت. 
ُع اْلِعَظاُم ِف اْلَْيَكِل اْلَعْظِميِّ لَِتْشَمَل: َتَتنَوَّ

   اْلِعَظاَم الطَِّويَلَة، ِمْثَل اْلِعَظاِم ِف َساِقَك َوِذَراِعَك.   
ُيَعدُّ َعْظُم اْلَفخِذ َأْطَوَل َعْظٍم ِف ِجْسِمَك .
  اْلِعَظاَم اْلَقِصرَيَة، ِمْثَل اْلِعَظاِم ِف َأَصابِِعَك.

ُن ُجُْجَمَتَك. تِي ُتَكوِّ   اْلِعَظاَم اْلـُمَسطََّحَة، ِمْثَل اْلِعَظاِم الَّ
.   اْلِعَظاَم َغْيَ اْلـُمنَْتظَِمِة، ِمْثَل اْلِعَظاِم ِف َعُموِدَنا اْلَفَقِريِّ

نشاط 2-1

َتْصِميُم َنُموَذِج اْلَْيَكِل اْلَعْظِميِّ
ْفَحِة اْلـُمَقابَِلِة.    ْنَساِن ِف الصَّ - اْنُظْر إَِل اْلَْيَكِل اْلَعْظِميِّ لِْلِ
اَلِحْظ َأْحَجاَم َوَأْشَكاَل اْلِعَظاِم اْلـُمْخَتِلَفِة وَكيفيََّة َترتيبِها.

ا َأْشَكاالاً ُمَْتِلَفةاً ِمْن اْلـَمْعَكُروَنِة.  ا لَْيَكٍل َعْظِميٍّ ُمْسَتْخِدماً ُم َنُموَذجاً - َخطِّْط َكْيَف ُتَصمِّ
 . - َرتِّْب َأْشَكاَل اْلـَمْعَكُروَنِة َعَل اْلَوَرَقِة لَِتْصنََع َهْيَكَلَك اْلَعْظِميَّ

- ِعنَْدَما ُتنِْهي َتْرتِيَب َهْيَكِلَك اْلَعْظِميِّ ، َأْلِصِق اْلَْشَكاَل َعَل اْلَوَرَقِة. 

اأَلْسئَِلُة:
ِة ِعَظاٍم؟ ُن اْلُْمُجَمُة ِمْن َعْظَمٍة َواِحَدٍة َأْم ِمْن ِعدَّ ) 1 (  َهْل َتَتَكوَّ

ٌة ؟ )2(  لِـاَمَذا َتْعَتِقُد َأنَّ اْلُْمُجَمَة ُمِهمَّ
َبُب بَِرْأِيَك؟  )3(  َما َأْكَبُ اْلِعَظاِم ِف ِجْسِمَك؟ َما السَّ

)4(  َما َأْصَغُر اْلِعَظاِم ِف ِجْسِمَك؟
َبُب بَِرْأِيَك؟ ُلوِع ؟ َما السَّ )5(  َأيُّ ُجْزٍء ِمْن ِجْسِمَك ُتِيُط بِِه ِعَظاُم الضُّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َغرْيُ ُمنَْتظٍِم.َفِخٌذ.
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ِعَظاُم اْلُُذِن
الُْمُجَمُة

َعْظَمُة الَفكِّ

ُقَوِة ْ ِعَظاُم التُّ

الُكوُع

ْبَاِم َعْظَمُة اإْلِ

ِعَظاُم َأَصابِِع 
ِعَظاُم اْلَوِرِكاْلَيِد

ِعَظاُم أَصابِِع اْلَقَدِم

َعْظَمُة اْلَكاِحِل

اِق َقَصَبُة السَّ

ْكَبِة َعْظَمُة الرُّ

َعْظَمُة اْلَفِخِذ

ْسِغ ِعَظاُم الرُّ

الَفْقَرُة

ْلُع الضِّ

َأْلَواُح اْلَكتِِف

َراَفِة  َيْبُلُغ ُطوُل َرَقَبِة الزَّ
َحَواَلْ ٢ ِمت

اِعُد السَّ

الَعُضُد

25 1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن

ْث َعْن! دَّ َتَ
َكْم َعَدُد اْلِعَظاِم ِف َرَقَبِة 

َراَفِة؟ الزَّ ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ُن َهْيَكُلنَا اْلَعْظِميُّ ِمَن اْلِعَظاِم الطَِّويَلِة َواْلِعَظاِم     َيَتَكوَّ

اْلَقِصرَيِة واْلـُمَسطََّحِة، وَغرْيِ اْلـُمنَْتظَِمِة .

ُن الُْمُجَمُة ِمْن َمُْمْوَعٍة ِمَن الِعَظْاِم امْلَسطََّحِة     َتَتَكوَّ
الـُمتَِّصَلة َمَع َبْعِضَها. 
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َسَتْحتاُج إل : 
ُم  ْيِط ِقَياٍس. - ُمَجسَّ َشِ

اْلَهْيَكِل اْلَعظِميِّ لِِلْنَساِن.

1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن 26

؟ ِلَماَذا َنْحَتاُج ِإَلى َهْيَكٍل َعْظِميٍّ  3-١

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
. َكْسٌ

الَفَقاري.
َعٌة ِسينِيٌَّة. أشِّ َاْلَياكُِل اْلَعْظِميَُّة َتنُْمو

؛ ِلَنَّ َهْيَكَلنَا اْلَعْظِميَّ َينُْمو. َنْحُن َننُْمو َوَنْكُبُ

ْخُص اْلَبالُِغ  َهْيَكلاً َعْظِميًّا َأْكَبَ ِمَن  َيْمِلُك الشَّ
اْلَْيَكِل اْلَعْظِميِّ ِعنَْد الطِّْفِل.

َيَتَوقَُّف ُنُموُّ اْلَْيَكِل اْلَعْظِميِّ
ْخِص اْلَبالِِغ. ِعنَْد الشَّ

نشاط 3-1

ُمَقاَرَنُة َأْحَجاِم اْلِعَظاِم
يَط اْلِقَياِس َحتَّى َتِقيَس ُطوَل : اِْسَتْخِدْم َشِ

  َعْظَمِة َعُضِدَك.    َعْظَمِة َفِخِذَك.    َعْظَمِة َساِقَك.
ِم اْلَهْيَكِل اْلَعْظِميِّ لِِلْنَساِن، ُثمَّ ِقْس ُطوَل اْلِعَظاِم َنْفُسَها لُِمَجسَّ

اْكُتِب اْلِقَياَساِت ِف اْلَْدَوِل التَّال.

الِعَظاُم
الطُّوُل )سم(

ُم اْلَهْيَكِل اْلَعْظِميَِّأَنا ُمَجسَّ

الَعُضُد
الَفِخُذ
اُق السَّ

- َمْن َلَدْيِه اْلِعَظاُم اْلَْطَوُل؟
ْع ُطوَل ِعَظاِم اْلـُمَراِهِق، َعلِّل إَِجاَبَتَك. - َتَوقَّ

22-35   26 5/20/20   9:46 AM



ينِيَِّة ِرْجلاً  ِة السِّ ُ ُصوَرُة اْلَِشعَّ ُتَبيِّ
؛ إِْذ  . اَل َتْبَقى اْلِعَظاُم َمْكُسوَرةاً َمْكُسوَرةاً

إِنَّ َأْطَراَف اْلِعَظاِم اْلمْكُسوَرِة َتنُْمو 
َتْدِرجِييًّا َنْحَو َبْعِضَها. 

ُض لِْلُوُقوِع َأْو حِلََواِدَث َفنَُعاِن إَِصاَباٍت ِف اْلِعَظاِم.   ا َنَتَعرَّ  َأْحَياناً
َاْلَكْسُ ُهَو إِصاَبٌة ِف اْلِعَظامِ. 

 )X - ray( ينِيَّـَة َة السِّ ى اأْلَِشعَّ ةاً ُتَسمَّ َيْطُلُب اْلَطِبَّاُء ُصوَرةاً َخاصَّ
ِد ِمْن َسَلَمِة اْلِعَظاِم َأْو إَِصاَبتَِها . لِلتََّأكُّ

ينِيَُّة ِهَي ُصَوٌر ُتَساِعُد َعَل ُرْؤَيِة اْلِعَظاِم َداِخَل َأْجَساِمنَا. ُة السِّ َاْلَِشعَّ

َاْلـَهَياكُِل اْلَعْظِميَُّة َتْدَعُم َوَتِْمي
ُم َهْيَكلاً ُصْلباًا َداِخَل  َيْدَعُم َهْيَكُلنَا اْلَعْظِميُّ َأْجَساَمنَا ، َفُيَقدِّ

ْسِم. َوَيْصُعُب َسْحُق ِجْسِمنَا بُِسهوَلٍة بَِسَبِب َهْيَكِلنَا  اْلِ
ْسِمنَا،  . َوُيْعطِي اْلَْيَكُل اْلَعْظِميُّ َشْكلاً َوَمَتاَنةاً ِلِ اْلَعْظِميِّ

اِخِليََّة ا َأْعَضاَءَنا الدَّ َوَيِْمي اْلَْيَكُل اْلَعْظِميُّ َأْيضاً

 َهْل َتْلُِك َجِيُع اْلـَحَيَواَناِت َهْيَكلاً َعْظِميًّا ؟ 
اَل َتِْلُك َجِيُع احْلََيَواَناِت َهْيَكلاً َعْظِميًّا. 

ْيَداُن َوقنِْديُل الَبْحِر َهْيَكلاً َعْظِميًّا.  اَل َتِْلُك الدِّ
. َفَقاِريِّ ِذي اَل َيْمِلُك َهْيَكلاً َعْظِميًّا بِاحْلََيَواِن اللَّ ى احْلََيَواُن الَّ ُيَسمَّ

اَل َيْمِلُك ِقنِْديُل اْلَبْحِر َهْيَكلاً َعْظِميًّا. 

27 1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن

اأَلْسئَِلُة:
ِذي ُيْمِكُن َأْن َيُْدَث لَِرِضيٍع اَل َينُْمو َهْيَكُلُه اْلَعْظِميُّ ؟ ) 1 ( َما الَّ

 )2( ملَِاَذا َتْلَتِئُم اْلِعَظاُم اْلـَمْكُسوَرُة ؟

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
  َنْحُن َننُْمو؛ ِلَنَّ َهْيَكَلنَا اْلَعْظِميَّ َينُْمو.
ْسَم.   اْلَْيَكُل اْلَعْظِميُّ َيْدَعُم َوَيِْمي اْلِ

تِي اَل َتِْلُك َهْيَكلاً َعْظِميًّا ى احْلََيَواَناُت الَّ     ُتَسمَّ
ِة. َفَقاِريَّ بِاحْلََيَواَناِت اللَّ  

ْث َعْن! دَّ َتَ
َفاُء ِمَن  ملاَذا َيْسَتْغِرُق الشِّ

نِّ َوْقتاًا  اْلُكُسوِر ِعنَْد ِكَباِر السِّ
َغاِر ؟ َأْطَوَل ِمْن الصِّ
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ُك َأْجَساُمنَا  َتَتَحرَّ
بُِطُرٍق ُمَْتِلَفٍة

1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن 28

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َعضلٌت.

َتنَْبِسُط.
َتنَْقبُِض.

ُة َواْلَحَرَكُة اَْلَهَياِكُل اْلَعْظِميَّ  4-١

َتْسَمُح َلنَا اْلَعَضَلُت بِاْلـَحَرَكِة
ِة، َواَل ُيْمِكُن لِْلِعَظاِم َأْن  َلَبِة َوالُقوَّ َتَتَميَُّز الِعَظاُم بالصَّ

َك بُِطُرٍق ُمَْتِلَفٍة. ْسِمَك َأْن َيَتَحرَّ َتْلَتِوَي َلِكْن ُيْمِكُن ِلِ
َتِْلُك َجِيُع احْلََيَواَناِت َذاِت اْلَْيَكِل اْلَعْظِميِّ َعَضَلٍت َتْرَتبُِط بِاْلِعَظاِم، 

َعِة. َوَتْسَمُح اْلَعَضَلُت لِْلِجْسِم بِاحْلََرَكِة اْلـُمَتنَوِّ
ْلِد، َوُتَغطِّي اْلَْيَكَل اْلَعْظِميَّ َوُتْعطِي َشْكلاً  َت اْلِ ُتوَجُد اْلَعَضَلُت َتْ

ْسِمَك . ِلِ
، َوَتنَْقبُِض َعَضَلٌة َفَتَتِفُع اْلِعَظاُم  َتْعَمُل اْلَعَضَلُت بَِشْكٍل ُثنَاِئيٍّ

ُك َوَتنَْبِسط اْلَعَضَلُة اْلـُمَعاِكَسُة. اْلـَمْرُبوَطُة ِبَا ممَّا جَيَْعُل اْلِعَظاَم َتَتَحرَّ

الَعَضَلُة )أ( َتنَْقبُِض

الَعَضَلُة )ب( َتنَْبِسُط

راُع َيْبُِط الذِّ

راُع َيْرَتِفُع الذِّ

الَعَضَلُة )ب( َتنَْقبُِض

الَعَضَلُة )أ( َتنَْبِسُط

َكْيَف َتْعَمُل اْلَعَضَلُت؟
ِذُب اْلَعَضَلُت اْلِعَظاَم لَِتْسَمَح َلَا بِاحْلََرَكِة، َوَتْعَمُل اْلَعَضَلُت ِعنَْدَما ُتْصبُِح َأْطَوَل  َتْ

ِذُب اْلِعَظاَم اْلـَمْرُبوَطَة ِبَا، ِحينَها َنُقوُل إِنَّ  ، َوِعنَْدَما َتْقُصُ اْلَعَضَلُت َتْ أوأْقَصَ
تِي ُتِريُد. اْلَعَضَلِت َتنَْقبُِض. إِنَّ َحَرَكَة اْلَْذِب َتْسَمُح َلَك بِاحْلََرَكِة الَّ

اَحِة.  ِعنَْدَما َتنَْبِسُط اْلَعَضَلُت ُتْصبُِح َأْطَوَل َفَتْسَمُح َلَك بِالرَّ
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َاْلَقْلُب ُهَو َعَضَلٌة ُمَتَميَِّزٌة َغرْيُ 
ُمْرَتبَِطٍة بَِأيِّ َنْوٍع ِمَن اْلِعَظاِم .

َسَتْحتاُج إَل : 
ْفِع ِمْثَل ِكَتاٍب َسِميٍك. َأْوَزاٍن لِلرَّ

29 1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن

نشاط 4-1

َكْيَف َتْعَمُل اْلَعَضَلُت؟
وَرِة اْلـُمَقابَِلِة. ُاْنُظْر َعْن ُقْرٍب إَِل َعَضَلِت ِذَراِعَك َوإَِل الصُّ

ا ِف َيٍد َواِحَدٍة، َواْرَفِع اْلَوْزَن بُِبْطٍء َنْحَوَك إَِل اْلَْعَل.  َأْمِسْك َوْزناً
َضْع َيَدَك اْلُْخَرى َعَل َعَضَلِة َعُضِدَك اْلََماِميَِّة.

اَم َرَفْعَت اْلَوْزَن. َ اْلَعَضَلِة ُكلَّ ْس َتَغريُّ َتَسَّ
َكْيَف ِهَي َحاُل َعَضَلِة َعُضِدَك اْلَْلِفيَِّة؟

ْس َعَضَلَة َعُضِدَك اْلَْلِفيَِّة. َأْرِخ ِذَراَعَك، َوَتَسَّ
  َكْيَف ِهَي َحاُل َعَضَلِة َعُضِدَك اْلََماِميَِّة ؟

اأَلْسئَِلُة:
ِة َعَضَلِت ِذَراِعَك ؟ ) 1 ( َما َمَدى ُقوَّ

ِل  ا َعاِدالاً لِلتََّوصُّ ْم اْختَِباراً )2(  َصمِّ
إَِل إَِجاَبٍة.

)3(  َاْلَقْلُب َغرْيُ ُمْرَتبٍِط بَِأيِّ َنْوٍع ِمَن 
َبَب. ِح السَّ اْلِعَظاِم، وضِّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
َتْسَمُح َلنَا اْلَعَضَلُت بِاحْلََرَكِة.   

َاْلَعَضَلُت ُمرَتبَِطٌة بِاْلِعَظاِم.   
َتْعَمُل اْلَعَضَلُت ِمْن ِخلل َجْذِب اْلِعَظاِم.  

. َتْعَمُل اْلَعَضَلُت بَِشْكٍل ُثنَاِئيٍّ  

ْث َعْن! دَّ َتَ
؟ َكْيَف َنْجَعُل َعَضَلتِنا َأْكَبَ
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َجاِئِر ُتْصنَُع ِمْن َأوراِق  السَّ
َئتِي. التَّبِغ، والتَّبُغ ُيْؤِذي الرِّ

َيُْصُل َمْرَض امْلْسَتْشَفَياِت 
ةاً َعْبَ  َعَل اْلَْدِوَيِة ُمَباَشَ
اِئِل  ِم ِمْن ِخَلِل السَّ الدَّ

امْلَتَقطِِّر.

َعاِل  ُب َأْدِوَيَة السُّ َنْشَ
َحْسَب الَوْصَفِة 

َفاِء ِمَن  بيَِّة لِلشِّ الطِّ
َعاِل. السُّ

ُس َبْعَض اْلَْدِوَيِة  َنَتنَفَّ
ِمْن ِجَهاِز ااِلْستِنَْشاِق 
ْبِو َوَمَشاِكِل  لِِعَلِج الرَّ

ِس. التَّنَفُّ

َتُكوُن َبْعُض اْلَْدِوَيِة 
َعَل َشْكِل َمْسُحوٍق 

َلُط َمَع الماِء. ُيْ

1  اإِلْنَساُن َواحلََيَواُن 30

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َعقاقرُي.           

دواٌء.
ِوَقاَيٌة.

اَْلَعَقاِقيُر َكَأْدِوَيٍة  5-١

َاْلَعَقاِقُي
ُر َعَل ِجْسِمَك،  اْلَعَقاِقُي ِهَي َمَوادُّ ُتَؤثِّ

ُر بَِشْكٍل َجيٍِّد َعَل ِجْسِمَك، َبْيناََم  َوَبْعُض اْلَعَقاِقرِي ُتَؤثِّ
ُر َعَل ِجْسِمَك بَِشْكٍل َسيٍِّئ.  َبْعُض اْلَعَقاِقرِي اْلُْخَرى ُتَؤثِّ

َاأْلَْدِوَيُة

َيَتنَاَوُل النَّاُس اأْلَْدِوَيَة ِعنَْدَما ُيَعاُنوَن ِمَن اْلـَمَرِض،
تِنَا ِعنَْد اْلـَمَرِض. َوَنَتنَاَوُل اْلَْدِوَيَة لَِتْحِسِي ِصحَّ

َبْعُض اْلَْدِوَيِة ُتْسِهُم ِف ِوَقاَيتِنا ِمَن اْلـَمَرِض.
، َلْيَس بَِدَواٍء.  َبْعُض اْلَعَقاِقرِي َلْيَسْت بَِأْدِوَيٍة، فَالتَّْبُغ َمَثلاً

َكْيَف َنَتنَاَوُل اْلَْدِوَيَة؟
َعٍة.  ا ُمَْتِلَفةاً ِمَن اْلَْدِوَيِة بُِطُرٍق ُمَتنَوِّ   َنَتنَاَوُل َأْنَواعاً
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نشاط 5-1

َكْيَف َيَتنَاَوُل النَّاُس اْلَْدِوَيَة ؟
- َخطِّْط َوَطبِّْق اْستِْقَصاءاً ُيَساِعُدَك َعَل َمْعِرَفِة َكْيِفيَِّة 

َعٍة . َتنَاُوِل النَّاِس لِْلَْدِوَيِة بُِطُرٍق ُمَتنَوِّ
- َكْيَف َسَتْجَمُع اْلـَمْعُلوَماِت اْلـَمْطُلوَبَة؟

- َكْيَف َسَتْعِرُض َنَتاِئَجَك؟

اأَلْسئَِلُة:
)1( إِنَّ َجِيَع اْلَْدِوَيِة ِهَي َعَقاِقرُي َلِكْن َلْيَسْت َجِيُع اْلَعَقاِقرِي بَِأْدِوَيٍة، َعلِِّل.

َواِء َعَل َشْكِل َمْرَهٍم ُينَاِسُب ِعَلَج اْلتَِهاِب احْلَْلِق؟  )2(  َهْل َتْعَتِقُد َأنَّ اْستِْخَداَم الدَّ
َبَب. ِح السَّ وضِّ

اِئِل الـُمَتَقطِِّر؟ َواِء َعْبَ السَّ )3( ملاَذا َيُْصُل َمْرَض اْلـُمْسَتْشَفَياِت َعَل الدَّ

ي    التََّحدِّ
ْسِم . اَر التَّْدِخِي َعَل اْلِ ٌة، اْكَتِشْف َأْضَ َالتَّْدِخُي َعاَدٌة َضارَّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ُر َعَل ِجْسِمَك. اْلَعَقاِقرُي ِهَي َمَوادُّ ُتَؤثِّ  

َاْلَْدِوَيُة ِهَي َعَقاِقرُي ُتَساِعُد َعَل ِشَفاِء َأْجَساِمنَا ِمْن اْلـَمَرِض.  
َجِيُع اْلَْدِوَيِة ِهَي َعَقاِقرُي َلِكْن َلْيَسْت َجِيُع اْلَعَقاِقرِي بَِأْدِوَيٍة.  

    ُيْمِكنُنَا َتنَاُوُل اْلَْدِوَيِة بُِطُرٍق ُمَْتِلَفٍة ِمْثِل اْلـَمَساِحيِق اْلـَمْخُلوَطِة
ِم . ةاً َعْبَ الدَّ  بِاْلـاَمِء ، َعْبَ َأْجِهَزِة ااِلْستِنَْشاِق، أَو ُمَباَشَ

ْث َعْن! دَّ َتَ
َكْيَف ُيْسِهُم ِجَهاُز ااِلْستِنَْشاِق 

ِس؟ ِسِي التَّنَفُّ ِف َتْ
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َكْيَف َتْعَمُل اأَلْدِوَيُة؟  6-١

األْعَراُض َوالِعَلُج

َكاِم ؟ َكْيَف َتْعِرُف َأنََّك ُمَصاٌب بِالزُّ
ِعنَْدَما َنْمَرُض ، َتْظَهُر َعَلْينَا َأْعَراُض اْلـَمَرِض، 

َتِلُف َأْعَراُض اْلـَمَرِض بِاْختَِلِف اْلـَمَرِض.  َوَتْ
َكاِم. ى َأْعَراَض الزُّ وَرِة املقابَِلِة لَِتَ ُاْنُظْر إَِل الصُّ

َكاِم. ى ِهَي َأَحُد َأْعَراِض الزُّ َاْلـُحمَّ
ُتَساِعُد اْلَْدِوَيُة َعَل التََّخلُِّص ِمْن أْعَراِض 

اْلـَمَرِض.

َغالِباًا َما َنْمَرُض بَِسَبِب ُدُخوِل اْلـَجَراثِيِم إَِل 
َأْجَساِمنَا.

ُتَساِعُد اْلَْدِوَيُة ِف اْلَقَضاِء َعَل اْلََراثِيِم 
َوالتََّخلُِّص ِمَن اْلـَمَرِض.

لُِّصنَا ِمَن اْلـَمَرِض  االْستِْخَداُم اْلَيُِّد لِْلَْدِوَيِة ُيَ
ُق َلنَا اْلِعَلَج. َوُيَقِّ

ُتَساِعُدَنا اْلَْدِوَيُة َعَل 
َفاِء َلِكْن جَيُِب َتنَاُوُلَا  الشِّ

بَِحَذٍر.
اَل َنَتنَاَوُل اْلَْدِوَيَة إاِلَّ َبْعَد 

اْستَِشاَرِة الطَّبِيِب 
يَدالن  ، أو الصَّ اْلـُمْخَتصِّ

ِذي َيْرَعاَنا. ْخِص اْلَبالِِغ الَّ ِض، َأو الشَّ أو امْلَمرِّ
ُم َلنَا الطَّبِيُب اْلَوْصَفَة الطِّبيَِّة لِْلَْدِوَيِة ِف ُمْعَظِم اْلَْحَياِن. ُيَقدِّ

اَل ُيْمِكُن ُرْؤَيُة َهِذ اْلََراثِيِم إاِلَّ 
باْستِْخَداِم امْلِْجَهِر. َبْعُض اْلََراثِيِم 

ُتَسبُِّب اْلتَِهاَب احْلَْلِق. 

ِم: ُمْفَرداٌت لِلَتَعلُّ
َأْعَراٌض.
َجَراثِيُم.

َوْصَفٌة طِبِّيٌَّة.

ُحَّى.
ِعَلٌج.
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ْث َعْن! دَّ َتَ
لِـاَمَذا جِيُب َأْن ُتوَصَف َبْعُض 

اْلَْدِويِة ِمْن ِقَبِل الطَّبِيِب؟ 

نشاط 6-1

َتنَاُوُل اْلَْدِوَيِة بَِحَذٍر

َناَقَش َأْحَُد َمَع ُزَمَلِئِه َكيفيََّة َتنَاُوِل اْلَْدِوَيِة بَِحَذٍر. َوَجاَءْت َأْفَكاُرُهْم َعَل النَّْحِو التَّال.
   

ِر  ـَواَر اْلَقاِئَم َبـْيَ َأْحََد َوُزَمَلِئِه َحـْوَل َكْيِفيَِّة اْسـتِْخَداِم اْلَْدِوَيِة بَِحـَذٍر، ُثمَّ َقرِّ َناِقـِش احْلِ
ـِع َأْكَثَر َحْوَل  َتـاُج إَِل اْلـَمِزيِد ِمْن اْلَبْحـِث لِلتََّوسُّ ـَواَب َواْلََطـَأ ِف نَِقاِشـِهْم. َقـْد َتْ الصَّ

اْلـَمْوُضوِع، ُقْم بِإِْعَداِد َوَرَقِة إِْرَشاَداٍت اِلْستِْخَداٍم آِمٍن لِْلَْدِوَيِة.

اأَلْسئَِلُة:
َدِة )1( َتنَبَّْأ بِنََتاِئِج َعَدِم َتنَاُولَِك َجِيَع اْلَْدِوَيِة اْلـُمَحدَّ

ِف َوْصَفِة الطَّبِيِب. 

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
َاْلَْعَراُض ِهَي َعلماُت اْلـَمَرِض.  

َفاِء ِمنَْها. ُتَساِعُد اْلَْدِوَيُة ِف ِعَلِج اْلَْمَراِض َوالشِّ  
لَمِة ِعنَد استِْخَداِم الَْدِوَيِة.  بَاُع إِْرَشاَداِت السَّ جَيُِب اتِّ  

ِمَن امْلْمِكِن اْستِْخَداُم َدَواِء َشْخٍص آَخَر إَِذا ُكنَّا ُنَعاِن ِمَن امْلَرِض َنْفِسِه.

َواِء، َوُيْمِكُن َأْن َيُكوَن  ِحيَحَة ِمَن الدَّ يََّة الصَّ جَيُِب َأْن َنَتنَاَوَل اْلَكمِّ
ا. َواِء َضارًّ يَِّة الدَّ إِْفَراُطَك ف َتنَاُوِل َكمِّ

َواِء َوْقَت اْلَغَداِء ِف َحاِل َنِسيَت  يٍَّة َأْكَبَ ِمَن الدَّ ُيْمِكنَُك َتنَاُوُل َكمِّ
ا. َتنَاُوَلُه َصَباحاً

َواَء َمَع الطََّعاِم ِف َحاِل َقَرْأَت َذلَِك  جَيُِب َعَلْيَك َأْن َتَتنَاَوَل الدَّ
َواِء. ِضْمَن إِْرَشاَداِت الدَّ
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تِي َتِصُف ُكلًّ مِمَّا َييل: 1  ُاْكُتِب اْلـُمْفَرَداِت الَّ

ْسَم. ِذي َيْدَعُم اْلِ ُف ِمَن اْلِعَظاِم َوالَّ َاْلَْيَكُل اْلـُمَؤلَّ ) أ (   
. اْلِعَظاُم ِف اْلَعُموِد اْلَفَقِريِّ )ب(   

ْأِس. ِعَظاُم الرَّ )ج(   
. َاحْلََيَواَناُت بُِدوِن اْلَْيَكِل اْلَعْظِميِّ ) د (   

ِذي َيْسَمُح بَِحَرَكِة اْلِعَظاِم. َاْلُْزُء ِمَن اْلـِجْسِم الَّ )هـ(   

ا لُِكلٍّ مِمَّا َييل: 2  ُاْكُتْب ِمَثاالاً َواِحداً

َاْلِعَظاُم الطَِّويَلُة.   )ب(  َاْلِعَظاُم اْلـُمَسطََّحُة.    ) أ (   
َاْلِعَظاُم َغرْيُ اْلـُمنَْتظَِمِة. َاْلِعَظاُم اْلَقِصرَيُة.        ) د (  )ج(   

ْسِم، ُثمَّ َأِجْب َعِن اْلَْسِئَلِة: 3  ُاْنُظْر إَِل الرَّ  

1

2

َراَع. تِي ُتْثنِي الذِّ ُاْكُتْب َرْقَم اْلَعَضَلِة الَّ ) أ (   
َراِع. ْح َكْيَف َتْعَمُل اْلَعَضَلُة َعَل َثنِْي الذِّ اْشَ )ب(   

َراِع ؟ َماَذا َيُْدُث لِْلَعَضَلِة اْلُْخَرى ِعنَْد َثنِْي الذِّ )ج(   
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4   َقاَس َحاتٌِم، وَسْلَمى، َوَشْياَمُء ُطوَل ِعظاِم َعُضِدِهْم، َوَجاَءِت النََّتاِئُج َعَل 
ْكِل اْلِت. الشَّ

َشْيَمُءَسْلمَىَحاتٌِم

233228ُطوُل اْلِعَظاِم )سم(

ْخُص اْلَبالُِغ ؟ َمْن ُهَو بِاْعتَِقاِدَك الشَّ ) أ (   
َمْن ُهَو بِاْعتَِقاِدَك اْلـُمَراِهُق ؟ )ب(   

َمْن ُهَو بِاْعتَِقاِدَك الطِّْفُل ؟ )ج(   
ْح إَِجاَبَتَك ِف اْلَْسِئَلِة )أ إل ج(. اْشَ ) د (   

َكْيَف ُيْمِكنَُك َأْن َتْعِرَض َهِذِه النََّتاِئَج بَِطِريَقٍة ُأْخَرى ؟ )هـ(   
َتاُج إِلْيَها ِعنَْد ِقَياِس ُطوِل اْلِعَظاِم ؟ تِي َتْ َما اْلََداُة الَّ ) و (   
َعَل َهَذا ااِلْختَِباَر َعاِدالاً ؟ ْح َكْيَف ُيْمِكنَُك َأْن َتْ اْشَ ) ز (   

وَرِة َتنَاُولِنا اْلَْدِوَيَة. ) أ (  ُاْذُكْر َسَبَبْيِ َعَل َضُ  5
َأيٌّ ِمَن اْلَُمِل اْلتَِيِة َحْوَل اْلَْدِوَيِة َصِحيَحٌة؟ )ب(   

َجِيُع اْلَْدِوَيِة َعَقاِقرَي.  )1(   
ُتَسبُِّب َلنَا اْلَْدِوَيُة َأْعَراَض اْلَْمَراِض.  )2(   

نَّْب َتنَاُوَل اْلَْدِوَيِة ِمْن َوْصَفِة َشْخٍص آَخَر. َتَ  )3(        
ْسِم. ِة ِف اْلِ ارَّ ُيْمِكُن َأْن َتْقِضَ اْلَْدِوَيُة َعَل اْلََراثِيِم الضَّ  )4(        

)5(  َتَوقَّْف َعْن َتنَاُوِل اْلَْدِوَيِة ِمْن َوْصَفِة الطَّبِيِب ِعنَْد َبْدِء ُشُعوِرَك         
ِن. بِالتََّحسُّ
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2  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ 36

2

ُة عَل َحِْل وَتِْزيِق اللَّْحِم. َتْعَمُل اْلـَمَخالُِب احْلَادَّ

ْيِد. ُة ِف الصَّ ُتْسِهُم اْلعُيوُن ُاحْلَادَّ

َيْعَمُل املِنَْقاُرُُ
احْلَادُّ ِف اِْصطياِد

َمِك. السَّ

يُشُُ  َفُظ الرِّ َيْ
ْسِم. َحَراَرَة اْلِ ُتَساِعُد اْلَْقَداُم 

َباَحِة. امْلَسطََّحُة عَل السِّ

 ُتْسِهُم اْلعيوُن
ُة ِف صْيِد  احْلَادَّ

َت اْلـَمِء. َمِك َتْ السَّ

ُيَساِعُد َشْكُل امْلِنَْقاِر َعل 
اِت. اِْصطياِد احْلََشَ

ْسِم  ُيَساِعُد َشْكُل اْلِ
َعِة اْلَعالَِيِة. ْ اإِلْنسيايب َعَل السُّ

َعِة العاليِة. َتنَْثنِي اْلَْجنَِحُة ِعنَْد السُّ

ُة  ُتَساِعُد اْلُعُيوُن احْلَادَّ
ْيِد. َعل الصَّ

يوُر اْلُمْدِهَشُة ِم:2-1 الطُّ َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
. َمْوِطُنٌ   . َمَتَكيَفُةٌ

ٌة. بِيَئٌة َمليَّ  اْلَكائِنَاُت اْلـَحيَّـُة :

َتْسَتطِيُع َبْعُض النُّسوِر اْصطَِياَد 
ِغرِي َبِعيًدا. وَحَْل اَلَغنَِم الصَّ

َيِعيُش اْلبِْطِريُق ِف اْلُقْطِب 
اْلَنُويِب؛ َحْيُثُُ َتْبلُغ َدرَجُة 

احْلََراَرُة )-40°س (.

ُتْسِهُم اْلَْجنَِحُة 
ُة ِف َرْفِع  اْلَقِويَّ

اْلَفِريَسِة.

َمِة  مَّ َيْسَتطِيُع طاِئُر السَّ
َعِة  اَن بُِسْ رَيَ يُع الطَّ ِ السَّ

اَعِة. 170 كم ِف السَّ

إِنَّ َأْجَساَم ُكلٍّ ِمَن الطُُّيوِر َأْعَلُه ُمَتَكيَِّفٌة لُِتَساِعَدَها َعَل اْلَعْيِش ِف اْلـَمْوطِِن اْلَاصِّ ِبَا، 
تِي َتِعيُش فِيَها الطُُّيوُر َوَتُصُل َعل َجيِع اِْحتِياجاِتا فيها. يَُّة الَّ َواْلـَمْوطُِن ُهَو اْلبِيَئُة اْلـَمَحلِّ

ِذي َتِعيُش فِيِه؟ َتاُج الطُُّيوُر بِاْعتَِقاِدَك ِمَن اْلـَمْوطِِن الَّ  َماَذا َتْ
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237  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ

ْث َعْن! دَّ َتَ
َكْيَف َتَتَكيَُّف الطُُّيوُر ِف 

َمَواطِنَِها؟

نشاط 1-2

ُمَشاَهَدُة الطُُّيوِر

- َخطِّْط لِـُمَشاَهَدِة الطُُّيوِر اْلَقِريَبِة ِمْن َمْدَرَستَِك.

ِد اْلـَمَكاَن َواْلـُمْسَتْلَزَماِت.  - َحدِّ

ِذَب الطُُّيوَر؟ َكْيَف  - َهْل َسَتْحَتاُج إىل َأْن َتْ

َسَتُقوُم بَِذلَِك؟ 

َتاُج ِمْن اْلَوْقِت؟  - َكْم َتْ

بِيُل إىَِل َعَدِم إَِخاَفِة الطُُّيوِر؟ ْر.. َكْيَف السَّ      َفكِّ

تِي َسُتْجِرهَيا.  ْر َطِريَقَة َتْسِجيِل ُمَلَحَظاتَِك الَّ - َقرِّ

ْل ُمَلَحَظاتَِك. - اْقِض َبْعَض الَوْقِت ِف ُمَلَحَظِة الطُُّيوِر َوَسجِّ

اٍت ُمَْتِلَفٍة ِمْن اْلَيْوِم. - َحاِوْل ُمَشاَهَدَة الطُُّيوِر ِخَلَل َفَتَ

َع الطُُّيوِر ِف َأْوَقاٍت ُمَعيَّنٍَة ؟ مُّ - َهْل َلَحْظَت َتَ

اأَلْسئَِلُة:
) 1 ( َكْيَف ُيَساِعُد َشْكُل ِمنَْقاِر الطَّرْيِ َعل َأْكِل َطَعاِمِه؟

َتاُج الطُُّيوُر إىَِل َنَظٍر َحادٍّ؟ )2( ملاَذا َتْ
)3( ملاَذا َتِْلُك َبْعُض الطُُّيوِر َأْقَداًما ُمَسطََّحًة؟

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
َتَتَكيَُّف الطُُّيوُر َكْي َتِعيَش ِف َمَواطِنَِها.  

َسَتْحتاُج إَِل: 
َأْوَراٍق.    َأْقَلٍم.
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أُس الرَّ الَطراُف

2-2 َمْوِطُن الَحلُزوِن

 َهْل َتْسَتطِيُع َأْن َتَرى َقْوَقَعَة احلََلُزوِن؟
َهْل َتَرى َعْيَ احلََلُزوِن َوَفَمُه َوَقَدَمُه؟

يَقاَن  َيْأُكُل احلََلُزوُن اْلَْوَراَق َوالسِّ
َواْلُُذوَر َوثَِمَر النََّباِت.

َل َيْمِلُك احلََلُزوُن اْلَْسنَاَن. 
لِْلَحَلُزوِن لَِساٌن َخِشٌن َيْسَتْعِمُلُه لَِيْأُكَل 

اْلَْوَراَق.
. َيْمِلُك احلََلُزوُن ِجْلًدا َرطًِبا َوَيُِب ألَّ َيِفَّ

ُخوِر َواْلَْوَراِق َوبِالُقْرِب ِمَن املِياِه. َت اْلَْحَجاِر َوالصُّ َيِعيُش احلََلُزوُن َتْ
ُض اْلبِيَئُة لِْلَجَفاِف ، َيْلَجُأ احلََلُزوُن إىَِل َداِخِل اْلَقْوَقَعِة. ِعنَْدَما َتَتَعرَّ

ُ اْلبِيَئُة اْلـُمِحيَطُة بِِه. ُ احلََلُزوُن ُسُلوَكُه ِعنَْدَما َتَتَغريَّ ُيَغريِّ
ُل اْلَعْيَش؟ َكْيَف ُيْمِكنُنَا ُمَلَحَظُة احلََلُزوِن لِنََرى َأْيَن ُيَفضِّ

ي: التََّحدِّ
ى َعَلْيَها؟ تِي َتَتَغذَّ إَِذا اْخَتَفْت احْلََلُزوَناُت ِمْن َمْوطِنَِها ، فَمَذا َسَيْحُدُث لِلطُُّيوِر الَّ

اأَلْسئَِلُة:
ُض اْلبِيَئُة لِْلَجَفاِف؟ َكْيَف َيِْمي احلََلُزوُن َنْفَسُه ِعنَْدَما َتَتَعرَّ  ) 1 (

ِذي َيِعيُش فِيِه؟ ِذي َيْأُكُل احلََلُزْوَن َأْن َيَتَلَءَم َمَع اْلـَمَكاِن الَّ رْيِ الَّ َكْيَف ُيْمِكُن لِلطَّ  )2(

38

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َشْكٌل.    َأِعْد.     . ٌ ُمَتَغريرّ
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َسَتْحتاُج إَِل: 
ٍة ِصينِيٍَّة    َأْوَراِق َشَجٍر    أْحَجْاٍر َجافَّ

َرْملٍ     َأْعَواٍد َصِغرَيٍة    4 َحلُزوَناٍت

نشاط 2-2

ُل احلََلُزوُن ؟ َأيَّ َمْوطٍِن ُيَفضِّ
وَرِة.  ِذي ِف الصُّ وًعا ُمَشاِبًا لَِذلَِك الَّ ْم َمْشُ َصمِّ

َلِة َلُه.  َخطِّْط َكْيَف َسَتْخَتِبُ اْختَِياَر احلََلُزوِن لِْلبِيَئِة اْلـُمَفضَّ
َكْيَف َسَتْعَمُل لِْلُحُصوِل َعَل اْختَِباٍر َعاِدٍل؟ 

ُطوَبِة،  ْوِء َوالرُّ ينِيَِّة َوالضَّ ٍ ِمْثَل َلْوِن الصِّ ْر بُِكلِّ ُمَتَغيِّ َفكِّ
ينِيَِّة. َوَسْطِح الصِّ

طَِب؟ َتنَبَّْأ. ُل احلََلُزْوُن اْلـَمَكاَن اْلَافَّ َأِم الرَّ َهْل ُيَفضِّ
اْنُظر إىَِل َنَمٍط َأْو َشْكٍل ِف النََّتاِئِج، َوَأِعْد اِلْختَِباَراِت لِْلُحُصوِل َعَل َنَتاِئَج  َجيَِّدٍة.

ْمثِيِل َبيانيٍّ بالَْعِمَدِة . اْعِرْض َنَتاِئَجَك َعَل َشْكِل تَّ

َعاَدًة َيُكوُن َلْوُن َقْوَقَعِة احلََلُزوِن َأسوَد َأْو ُبنِّيًّا، َكْيَف ُيَساِعُد 

ْوُن َعَل َتَكيُِّف احلََلُزوِن؟ اللَّ

 َتَتَكيَُّف َبْعُض الطُُّيوِر َعَل َأْكِل احْلََلُزوَناِت، َكم َتَتَمتَُّع الطُُّيوُر 

. يَعِة َوامْلِنَْقاِر احْلَادِّ ِ بِالنََّظِر احْلَادِّ َواحْلََرَكِة السَّ

ْمَت؟   َماَذا َتَعلَّ
  َتَتَكيَّـُف احْلََيَواَنـاُت، ِمْثُل احْلََلُزوِن، بُِطـُرٍق ُمَْتِلَفٍة ِف 

تِي َتِعيُش فِيَها. اْلََماِكِن الَّ
ِض  ُ احْلََيَواَنـاُت َأْحَياًنا َطِريَقـَة اْلَعْيِش ِعنْـَد َتَعرُّ ُتَغـريِّ  

اِت.  َ اْلبِيَئِة لِلتََّغريُّ

ْث َعْن! دَّ َتَ
َكْيَف َيِْمي احلََلُزوُن 
َنْفَسُه ِمَن احْلََيَواَناِت 

اْلـُمَطاِرَدِة َلُه؟
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ِة ِبيِعيَّ 2-3 َاْلَحَيَواَناُت ِفي اْلَمَواِطِن الطَّ

َتْأُكُل َبْعُض احْلََيَواَناِت النََّباَتاِت، َوَيْأُكُل َبْعُضها اآلَخُر 
َحَيَواَناٍت ُأْخَرى.

ُن َلَا اْلِغَذاَء. ِذي ُيؤمِّ َتِعيُش احْلََيَواَناُت ِف اْلـَمْوطِِن الَّ
وَرِة. ُاْنُظر إىَِل َمْوطِِن الغاَبِة ِف الصُّ

ُقوُر َواْلُبوُم َحَيَواَناٍت ُأْخَرى. َوزُّ النََّباَتاِت، بينم َتْأُكُل الثََّعالُِب والصُّ َتْأُكُل َاْلََرانُِب واْلَبطُّ َواإْلِ

َر يف َثَلَثِة َحَيَواَناٍت ُأْخَرى َتْأُكُل النََّباَتاِت َفَقْط ؟ َهْل ُيْمِكنَُك َأْن ُتَفكِّ
َر يف َِثَلَثِة َحَيَواَناٍت ُأْخَرى َتْأُكُل َحَيَواَناٍت ُأْخَرى ؟  َهْل ُيْمِكنَُك َأْن ُتَفكِّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
الَغْاَبُة.

40
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ْث َعْن! دَّ َتَ
ملاَذا َتُزوُر اْلَكثرُِي ِمَن الطُُّيوِر 

اِت  احْلََداِئَق َذاَت احْلََشَ
اْلَكثرَِيِة؟

41 2  اْلَكاِئنَاُت احْلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ

َسَتْحتاُج إَِل: 
َأْوَراٍق.    َأْقَلٍم.

َنَشاط 3-2

يَِّة ُمَشاَهَدُة احْلََيَواَناِت اْلـَمَحلِّ
ِة،  ل َحْوَل اْلـَمْدَرَسِة أو احْلَِديَقِة اْلَعامَّ - َتوَّ

اِحَل أوالََبَل. ْحَراَء أو السَّ اِْسَتْقِص الصَّ
ى َعِن  - َكْيَف ُيْمِكنَُك َأْن َتَتَحرَّ

تِي َتِعيُش ُهنَاَك؟ احْلََيَواَناِت الَّ
تِي ُيْمِكُن َأْن  - َما اْلَْسِئَلُة اْلِعْلِميَُّة الَّ

َتْسَأَلَا َعْن تِْلَك احْلََيَواَناِت؟
- ُاْرُسْم َواْكُتْب ُمَلَحَظاتَِك َحْوَل 

تِْلَك احْلََيَواَناِت.  
ْث َحْوَل تِْلَك احْلََيَواَناِت َوَطِريَقٍة  دَّ - َتَ

يَِّة. َتَكيُِّفها َمَع اْلبِيَئِة اْلـَمَحلِّ
ِذي َتِعيُش فِيِه تِْلَك احْلََيَواَناُت. - َهْل ُيْمِكنَُك َوْصُف اْلـَمْوطِِن الَّ

ًدا؟ ُل َبْعُض احْلََيَواَناِت َمْوطِنًا ُمَدَّ - َهْل ُتَفضِّ
- َهْل َتَرى َنَمًطا ُمَعيَّنًا ِف َنَتاِئِجَك؟

اأَلْسئَِلُة:
يٍَّة.  بِيِعيٍَّة َملِّ ْد َثَلَثَة َأْسَمٍء مْلَواطَِن طَّ َحدِّ  ) 1 (

 )2(  َكْيَف َتَتَكيَُّف احْلََيَواَناُت لِْلَعْيِش ِف تِْلَك
بِيِعيَِّة ؟ اْلـَمَواطِِن الطَّ

َمَت؟   َماَذا َتَعلَّ
ُن َلَا اْلِغَذاَء. ِذي ُيَؤمِّ َتاُج احْلََيَواَناُت إىَِل اْلـَمْوطِِن الَّ َتْ  

  َتْأُكُل َبْعُض احْلََيَواَناِت النََّباَتاِت، َوَيْأُكُل َبْعُضها اآلَخُر
َحَيَواَناٍت ُأْخَرى.
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ل

ل

َنَعْم َنَعْمَنَعْم

َنَعْم لَنَعْم

َنَعْم
َهْل َلُه ِرْجلن؟َهْل َلُه َزَعانُِف؟

ُة َا اْلِقطَّ رْيُإِنَّ ُه الطَّ إِنَّ

َمَكُةَهْل َيْزَحُف َعَل اْلَْرِض؟ َا السَّ َهْل َلُه ِريٌش؟َهْل َلُه َأْرَبُع َأْرُجٍل؟إِنَّ

ُه الثُّْعَباُن إِنَّ

َهْل لِْلَحَيَواِن َأْرُجٌل ؟

ُة ْعِريِفيَّ 2-4 اْلَمَفاِتيُح التَّ

ُب َعَل اْلُعَلَمِء َتِْييُزُها،  ُتوَجُد َمَلِيُي احْلََيَواَناِت ِف اْلَعاَلِ َوَيَتَوجَّ
َتاُج اْلُعَلَمُء إىَِل َتْصنِيِف احْلََيَواَناِت ِف َمُْموَعاٍت.  َوَيْ

، ُيَميُِّز اْلُعَلَمُء احْلََيَواَناِت َعْبَ اْستِْخَداِم اْلِْفَتاِح التَّْعِريِفيِّ
َوُيوَجُد َمَفاتِيُح َتْعِريِفيٌَّة لِْلَحَيَواَناِت َوَمَفاتِيُح َتْعِريِفيٌَّة لِلنََّباَتاِت.

اْنُظْر إىَِل امْلِْفَتاِح التَّْعِريِفيِّ اآليت.
َمَكِة  ِة َوالسَّ رْيِ َواْلِقطَّ َجاَبِة َعِن اْلَْسِئَلِة، ُيْمِكنُنَا َتِْييُز الطَّ  َيَْتِوي ُكلُّ ُمْسَتطِيٍل َعَل ُسَؤاٍل، ِعنَْد اإْلِ

والثُّْعباِن.

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
الِمْفَتاُح.

2  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ 4242
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َسَتْحتاُج إَِل: 
َأْوَراٍق    َأْقَلٍم

َنَشاط 4-2

إِْعَداُد اْلـِمْفَتاِح التَّْعِريِفيِّ

ُاْرُسْم ِمْفَتاًحا ُيَساِعُدَك َعل َتِْييِز النَِّمِر َوَسَمِك 
ِة َواْلـَمِعِز. اْلِقْرِش َواْلَبطَّ

اأَلْسئَِلُة:
َكْيَف ُيْمِكُن لِْلِمْفَتاِح التَّْعِريِفيِّ َأْن ُيَساِعَدَنا ؟  ) 1 (

. ِد اْلََواَبْيِ اْلـُمْحَتَمَلْيِ لُِكلِّ ُسَؤاٍل ِف اْلـِمْفَتاِح التَّْعِريِفيِّ َحدِّ  )2(
ُع ف املِْفَتاِح التَّْعِريِفيِّ لَِيْشَمَل الَْرَنَب؟ َكْيَف َيْمِكنَُك الَتَوسُّ  )3(

اْلـَمْجُموَعِة  اْسُم  َما  امْلَِثاِل،  َسبِيِل  َعَل  احْلََيَواَناِت،  َمُْموَعاِت  َبْعِض  َعْن  )4(  اِْبَحْث 
ْنَساَن َواْلِقَطَط َمًعا؟ تِي َتْشَمُل اإْلِ الَّ

ي: التََّحدِّ
اْخَتْ َأْرَبَعَة َحَيَواَناٍت، ُثمَّ اْرُسم ِمْفَتاًحا َتْعِريِفيًّا 

ُيَساِعُدَك َعَل َتِْييِز َحَيَواَناتَِك.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
َتاُج اْلُعَلَمُء إىَِل َتْصنِيِف احْلََيَواَناِت ِف َمُْموَعاٍت. َيْ  

  ُيْمِكنُنَا اْستِْخَداُم اْلـِمْفَتاِح التَّْعِريِفيِّ لَِتْصنِيِف احْلََيَواَناِت
ِف َمُْموَعاٍت. 

ْث َعْن! دَّ َتَ
ُع ف ِاملْفَتاِح  َكْيَف ُيْمِكنَُك التوسُّ

التَّْعِريِفيِّ لَِيْشَمَل َجِيَع احْلََيَواَناِت 
ِف َبَلِدَك ُعَمَن؟
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2  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُت44ُ

ُتَعدُّ ُدوَدُة اْلَْرِض ِمَن 
ِة َلِكنََّها  َفَقاِريَّ احْلََيَواَناِت اللَّ

ٍة. َلْيَسْت بَِحَشَ

2-5 َتْمِييُز اْلَحَيَواَناِت الالَفَقاِريَِّة

اأَلْسئَِلُة:
ُة؟ َما احْلََشَ  ) 1 (

)2(   َهْل ُيوَجُد َأْكَثـُر ِمْن َطِريَقٍة لَِتْصنِيِف احْلََيَواَناِت إىَِل َمُْموَعاٍت؟ 
ْ إَِجاَبَتَك. َفسِّ

ْ إَِجاَبَتَك. تِي ُتَصنَُّف فِيَها؟ َفسِّ )3(  َهْل َتْعِرُف احْلََيَواَناُت اْلـَمْجُموَعَة الَّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ُة.                ُبوتر. احلََشَ

ُقروُن اِلْستِْشَعاُر.

اِت  َالنَّْحُل ُهَو ِمْن احْلََشَ
تِي َتْصنَُع اْلَعَسَل. َوِهَي الَّ

َتِْلُك َهِذِه اْلَفَراَشُة ِستَّ 
َأْرُجٍل َوَجنَاَحْيِ .

ا ِف  َيْعَمُل النَّْمُل َسِويًّ
َمُْموَعاٍت

ِة َتُكوُن َصِغرَيًة َوَيْصُعُب  َفَقاِريَّ ُمْعَظُم احْلََيَواَناِت اللَّ
َتبُِئ َبْيَ احْلََشاِئِش َوالنََّباَتاِت َواْلَْوَراِق  ُرْؤَيُتَها، َفِهَي َتْ

َبِة. ْ َواْلَْغَصاِن، َوالتُّ
 . َاْلَحَشَرُة ِهَي َحَيَواٌن َلَفَقاِريٌّ

اُن.  رَيَ اُت ِستَّ َأْرُجٍل، َوَغالًِبا َما ُيْمِكنَُها الطَّ َتِْلُك احْلََشَ
اِت. َها ُتَعدُّ ِمَن احْلََشَ َباُب، ُكلُّ النَّْمُل َواْلَفَراَشاُت َوالنَّْحُل َوالذُّ
ُب َعَلْيِهْم ُمَلَحَظُة َد اْلُعَلَمُء ِمْفَتاًحا َتْعِريِفيًّا، َيَتَوجَّ  َقْبَل َأْن ُيَدِّ

احْلََيَواَناِت بِِعنَاَيٍة.
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َسَتْحتاُج إَِل:
ِصِينيٍَّة    ُبوتر    َأْوَراِق َشَجٍر َرْطَبٍة

ٍة. َعَدَسٍة ُمَكبِّ

َسَتْحتاُج إَِل:
ُصُخوٍر َصِغرَيٍة    َأْحَجاٍر    ُطْوٍب

َأْعَواٍد    َقَصٍب    َحَطٍب
َأْلَواٍح َخَشبِيٍَّة َصِغرَيٍة    ُعَلٍب خَشبِيرٍّة َصِغرَيٍة 

ى    ُتْرَبٍة َوَرٍق ُمَقورّ

َنَشاط 2-5 أ

َنَشاط 2-5 ب

ْث َعْن! دَّ َتَ
تِي َسَتْخَتاُرَها ِف  َما اْلَْسِئَلُة الَّ
امْلِْفَتاِح التَّْعِريِفيِّ لِْلَحَيَواَناِت 

ِة؟ َفَقاِريَّ اللَّ

ِة َفَقاِريَّ ُمَشاَهَدُة احْلََيَواَناِت اللَّ
ِة ِمْن َأَماِكَن ُمَْتِلَفٍة َحْوَل َمْدَرَستَِك.  َفَقاِريَّ - اْجَع َبْعَض احْلََيَواَناِت اللَّ

ُب َعَلْيَك اْستِْغَراُق َوْقِت التَّْجِميِع َنْفِسِه لُِكلِّ  - ملَِاَذا َيَتَوجَّ
َمَكاٍن ُزْرَتُه.

ُل ُمَلَحَظاتَِك. ْر َكْيَف َسُتَسجِّ - َقرِّ
ا. َة َصِغرَيٌة ِجدًّ َفَقاِريَّ - َتَوخَّ احْلََذَر ِلَنَّ احْلََيَواَناِت اللَّ

وَرِة لُِيَساِعَدَك َوَلْن ُيْؤِذَي  َ َلَك ِف الصُّ - اِْسَتْخِدْم الُبوتر اْلـُمَبيَّ
َة. َفَقاِريَّ احْلََيَواَناِت اللَّ

ْأِس  ْوِن َوَعَدِد اْلَْرُجِل َوالرَّ ْكِل َواللَّ َة ِمْن َحْيُث الشَّ َفَقاِريَّ - َلِحْظ بِِعنَاَيٍة احْلََيَواَناِت اللَّ
ِة اْلَاِرِجيَّـِة َواْلـِجـْلِد، َوَكْيِفيَّـِة َحَرَكتَِها. َواْلَفِم، َوُقُروِن االْستِْشَعاِر َواْلِقْشَ

ُل لِْلَِجاَباِت اْلـُمنَاِسَبِة. تِي َلَدْيَك َحْوَل تِْلَك احْلََيَواَناِت، َوَكْيَف ُيْمِكنَُك التََّوصُّ - َناِقِش اْلَْسِئَلَة الَّ

ِة َفَقاِريَّ ْم ُمنَْزًل لِْلَحَيَواَناِت اللَّ َصمِّ
ِة، َوُيْمِكنَُك بِنَاؤُه ِف      َفَقاِريَّ ْم ُمنَْزًل لِْلَحَيَواَناِت اللَّ - َصمِّ

َحِديَقِة اْلـَمْدَرَسِة .
ِذي َسَيْجَعُل احْلََيَواَناِت  َبَب الَّ - ُاْذُكْر ِمْن ِوْجَهِة َنَظِرَك السَّ

ُل َهَذا اْلَمنِْزَل. َة ُتَفضِّ َفَقاِريَّ اللَّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ُة َبْيَ احْلََشاِئِش َواْلَْوَراِق   َفَقاِريَّ َتبُِئ احْلََيَواَناُت اللَّ    َتْ

َبِة . ْ يقاِن، َوِف التُّ َوالنََّباَتاِت والسِّ
  ُيْمِكـُن اْسـتِْخَداُم اْلـِمْفَتـاِح التَّْعِريِفـيِّ ِف َتْصنِيـِف 

ِة. َفَقاِريَّ احْلََيَواَناِت اللَّ
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. َاْلَْرُض ِهَي َمْوطٌِن ِلَْكَثَر ِمْن َسْبَعِة ِمْلياراٍت ِمْن الَبَشِ

َاْلَْرُض ِهَي َأْيًضا َمْوطٌِن ملِلياراِت احْلََيَواَناِت َوالنََّباَتاِت.

ْنَساُن والنََّباَتاُت َواحْلََيَواَناُت إىَِل َهَواٍء َوَماٍء َنظِيٍف. َتاُج اإْلِ َيْ

َتاُج إىَِل اْستِْخَداِم الطَّاَقِة، َوَنْحُن ُننْتُِج َأْيًضا اْلَكثرَِي ِمْن النُّفاياِت. َجِيُعنَا َيْ

ِة.  ارَّ وَرُة التَّالَِيُة َبْعَض اْلَْشَكاِل الضَّ ، َوُتْظِهُر الصُّ ْنَساُن َعَل اْلَْرِض بَِشْكٍل ُمفيٍد َوَضارٍّ ُر اإْلِ ُيَؤثِّ

2-6 َكْيَف ُنَؤثُِّر َعَلى اْلِبيَئِة؟

ِم: ُمْفَرداٌت لِلَتَعلُّ
النُّفاياُت	• الطَّاَقُة	•
بِيِعيَُّة	• الَكَواِرُث الطَّ
ْنَساِن 	• َكَواِرُث ِمْن ُصنِْع اإْلِ
• ِحَاَيٌة	

اَيِة اْلبِيَئِة.  ُة ِف ِحَ ُيْمِكنُنَا َجِيًعا اْلـُمَساَهَ

ْلَزاِل َأْن ُيْؤِذَي  ُيْمِكُن لِلزِّ
اإلنساَن واحلَيواَن 

ُه ِمَثاٌل َعل  والنَّباِت، إِنَّ
اْلَكَواِرِث الطَّبِيِعيَِّة. 

اِن النِّْفِط  ُيَؤدِّي َغَرُق َخزَّ
ِب النِّْفِط ِف   إىَِل َتَسُّ

اْلـُمِحيِط ِمرّا ُيَسبُِّب َمْوَت 
آَلِف احْلََيَواَناِت َوالطُُّيوِر 

ِة، َهَذا ِمَثاٌل َعل  اْلَبْحِريَّ
ْنَساِن. َكَواِرَث ِمْن ُصنِْع اْلِ
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َسَتْحتاُج إَِل: 
 َأْوَراٍق     َقَلِم َرصاٍص

َكْيَف ُيْمِكنُنَا ُمَساَعَدُة اْلبِيَئِة؟ َأقلِم َتلويٍن
ِة.  يَّ - اْنُظْر َحْوَل َمْدَرَستَِك َواْلبِيَئِة اْلـَمَحلِّ

تِي ُيْمِكُن َأْن ُتْؤِذَي اْلبِيَئَة. ْشَياِء الَّ - اْنُظْر إىَِل اْلَ
ْضـَواِء َوَصَناِديِق  - اْنُظْر إىَِل اْلَ
ِر امْلَِياِه  ْدِفَئِة ، َوَهـدْ اْلُقَمَمـِة َوالتَّ

َفـاِت اْلَـَواِء، َوَأَنابِيِب  َوُمَكيِّ
يِّ . حِّ ِف الصِّ ْ الصَّ

يِة، َهْل ُيْمِكُنَك َأْن َتَرى  - ِف بِيَِئتَِك املََحلِّ
ُفَن؟ َة، َوالسُّ َكَك احَلِديِديَّ َواِرَع َوالسِّ َة،  َواملَزاِرَع والُبُيْوَت، َوالشَّ يَّ املََصانَِع املََحلَّ

تِي َلَحْظَتَها َمَع ِكَتاَبِة اْسِمِ ُكلِّ ُعْنُصٍ َعَل َرْسَمتَِك. ْشَياَء الَّ - ُاْرُسم اْلَ
َر بَِشـْكٍل َضارٍّ َعَل  ْشـَياِء َأْن ُتَؤثِّ ـْر َكْيـَف ُيْمِكـُن لِـَهِذِه اْلَ اْلبِيَئِة.- َفكِّ

ِة ؟ ارَّ َف ِمْن آَثاِرَها الضَّ فِّ - َكْيَف ُيْمِكُنَك َأْن ُتَ

اأَلْسئَِلُة:
ُر َعَل اْلبِيَئِة. تِي ُتَؤثِّ ْنَساِن الَّ ْز َقاِئَمًة بَِأنِشَطِة اإْلِ َجهِّ  )1(

ِمي بِيَئَتَك.  تِي َتْ اْكُتْب َبْعَض الطُُّرِق الَّ  )2(
بِيِعيَُّة ؟ َأْعِط ِمَثاًل. َما ِهَي اْلَكَواِرُث الطَّ  )3(

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ُر اإِلْنَسـاُن َعَلْ البِيَئِة. ُيَؤثرّ  

َتاُج اإِلْنَسـاُن، َواحْلََيَواَنـاُت َوالنََّباَتـاُت إىَِل اْلََواِء    َيْ
َواْلـَمِء النَّظِيِف .

ٍة  بِيِعيَُّة َعَل اْلبِيَئِة َوَلِكنََّها َغرْيُ َناِتَ ـُر اْلَكَواِرُث الطَّ   ُتَؤثِّ
ْنَساِن. َعْن َأنِشَطِة اإْلِ

َنَشاط 6-2

47 2  اْلَكاِئنَاُت احْلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ

ْث َعْن! دَّ َتَ
َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َنْحِمَي 

اْلبِيَئَة؟

ِة  َكِك احْلَِديِديَّ ُيْمِكُن لِلسِّ
َر بَِشْكٍل َجيٍِّد  َأْن ُتَؤثِّ

ُف  َا ُتَفِّ َعَل اْلبِيَئِة ِلَنَّ
َعَدَد املْرَكَباِت 

َواِرِع اْلـُمْسَتْخَدَمِة َعَل الشَّ
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إِنَّ ُمْعَظَم امْلاِء َعَل اْلَْرِض َمالٌِح،
َبُه. نَا َل ُيْمِكُن َأْن َنْشَ َوَهَذا َيْعنِي َأنَّ

ِب.  ْ َل َيْمِلُك َبْعُض النَّاِس ِمَياًها َعْذَبًة لِلشُّ
ِب.  ْ  َنْحَتاُج إىَِل امْلَِياِه اْلَعْذَبِة لِلشُّ

َب ِمنَْها احلََيواَناُت ولَِسْقِي النَّباَتاِت.  ا لَِتْشَ َنْحَتْاُج املَِياَه الَعْذَبَة َأْيَضً
َل ُيافُِظ اإِلنساُن بِاْستِْمَراٍر َعَل املياِه اْلَعْذَبِة. 

 

تِي  َفـاِت الَّ ْنَسـاُن اْلـُمَخلَّ ُينْتِـُج اإْلِ
ُث ِمَياَه اْلبَِحاِر؛ ما ُيَؤدِّي إىِل  ُتَلوِّ
َمـْوِت النََّباَتـاِت َواْلـَحَيَواَناِت 
َأْن  ْنَسـاِن  لِْلِ َوُيْمِكـُن  فِيهـا، 
َيْمـَرَض َأْو َحتَّـى َيُمـوَت ِف َحـاِل 
َتنَاولِـِه  َأْو  َثـِة  اْلـُمَلوَّ امْلَِيـاِه  ِمـَن  بِـِه  ُشْ
َثِة.  ِذي َيِعيُش ِف امْلَِياِه اْلـُمَلوَّ َمَك الَّ السَّ

َباِل َحْيُث  َتنُْبُع اْلَْنَاُر َغالًِبا ِمَن اْلِ
امْلَِياُه َنظِيَفٌة َوآِمنٌَة، َوَيِعيُش بَِجانِِب 

اْلَْنَاِر اْلَكثرُِي ِمْن احْلََيَواَناِت.

اِئُع 2-7 َاْلَماُء الرَّ

ِم: ُمْفَرداٌت لِلَتَعلُّ
. َتَلوُثٌ

َنَشاط 2-7 أ

َث. ُيْمِكُن َأْن ُنِعيَد النََّظاَفَة إىَِل اْلَيابَِسِة َوامْلَِياِه ِعنَْدَما ُنوِقُف التََّلوُّ

2  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُت 48

َسَتْحتاُج إَِل:
َوَرَقٍة َكبرَِيٍة    َأْقَلِم َرَصاٍص

َأْقَلِم ِحْبٍ  َأْقَلِم َتلويٍن

َنُْرَك اْلَاصُّ
َباِل، َعْبَ  ْم ُمْلَصًقا َكبرًِيا َحْوَل احْلََياِة ِف َنٍْر َيِْري ِمَن اْلِ - َصمِّ

اِت َواْلـُمُدِن، واْلـَمَزارِع َواْلـَمَصانِِع. اْلَغاَباِت، واْلُبَحرْيَ
- َأْعِط اْسًم لِنَْهِرَك.

ِث. تِي َتِعيُش ِف النَّْهِر َواْحتَِملِيََّة ُمَعاَناِتَا ِمَن التََّلوُّ - َناِقْش َأيَّ احْلََيَواَناِت َوالنََّباَتاِت الَّ
- اْكُتْب َعَل اْلـُمْلَصِق َتْفِسرَيَك لِـَم َيُْدُث ِف النَّْهِر.
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َنَشاط 2-7 ب

َتنْظِيُف الـَمِء
ى َما َعَلْيَك اْلِقَياُم بِِه. َوِر لَِتَ اْنُظْر إىَِل الصُّ

َتاُج إىَِل َتْكَراِر َهَذا النََّشاِط.  َقْد َتْ
 ملاَذا ُتَعدُّ هذه اْلِفْكَرَة َجيَِّدًة ؟ َهْل َيْبُدو اْلـَمُء َأْنَظَف؟

نُْبوِر اْلَعْذَبِة  َلِحْظ َبْعَض ِمَياِه الصُّ
َوالنَّظِيَفِة. 

َث  ْمِل النَّظِيِف لُِتَلوِّ اِْخِلْط َبْعَض الرَّ
َ اْلـَمُء، َهْل  امْلَِياَه، َلِحْظ َكْيَف َتَغريَّ

ا؟ ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة اْلـَمِء ُمَغَبًّ

 اْسَتْخِدِم اْلِقْمَع
َوَوَرَقَة التشيِح لَِيْجِرَي ِمْن ِخَلِلَا 

اْلـَمُء، اْجَِع اْلـَمَء ِف اْلَكْأِس.

اأَلْسئَِلُة:
َث اْلبَِحاِر ؟ ِذي ُيَسبُِّب َتَلوُّ َما الَّ  )1(

ُث اْلبَِحاِر َعَل احْلََيَواَناِت َوالنََّباَتاِت؟  ُر َتَلوُّ َكْيَف ُيَؤثِّ  )2(
بِِه ِمَن امْلَِياِه ْنَساُن ِف َحاِل ُشْ ُر اإْلِ  )3(  َكْيَف َيَتَأثَّ

َثِة؟ اْلـُمَلوَّ

4949 2  اْلَكاِئنَاُت احْلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ

ْث َعْن! دَّ َتَ
ُب اإِلْنَساُن ِف  ماَذا َيْشَ

َثِت اْلـِمَياُه  َحاِل َتَلوَّ
الَعْذَبُة؟

َسَتْحتاُج إَِل: 
نُْبوِر    ُقْمٍع    َوَرَقِة َتْرِشيٍح    َكْأَسْيِ    َماِء الصُّ

َرْمٍل    َأْعَواٍد لِلتَّْحِريِك

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ْنَساِن َواحْلََيَواِن َوالنََّباِت. ٌة لِْلِ َامْلَِياُه اْلَعْذَبُة َوالنَّظِيَفُة َضوِريَّ  

ْنَساُن امْلَِياَه اْلَعْذَبَة. ُث اإْلِ ُيَلوِّ  
ْنَساِن َواحْلََيَواِن َوالنََّباِت. َثُة ُكلًّ ِمن اإْلِ ُتؤذي اْلـِمياُه الـمَلوَّ  
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ْنَساُن اْلَكثرَِي ِمْن النفايات. ُينْتُِج اإْلِ
تِي ُيْمِكُن إَِعاَدُة اْستِْخَداِمَها. َنْرِمي اْلَْلبَِسَة الَّ

َبِة  ْ ِث التُّ ُتْطَمُر اْلَكثرُِي ِمْن النُّفاياِت؛ ِمرّا ُيَؤدِّي إىَِل َتَلوُّ
َواْلـِمَياِه اْلـَجْوفِيَِّة.

 ُيْمِكُن إَِعاَدُة َتْدِويِر َبْعِض 
اْلـَمَوادِّ َبَدًل ِمْن َطْمِرَها.

َجاِج.  إَِعاَدُة َتْدِويِر الزُّ
َجاِج   ُتْسَتْخَدُم ُنفاياُت الزُّ

لِِصنَاَعِة َقنَاِن ُزَجاِجيٍَّة َجِديَدٍة.

ٌة. نفايات َعامَّ
َهَذا النَّْوُع ِمَن النفايات ُيْطَمُر 
َبُة َوامْلَِياُه اْلَْوفِيَُّة. ْ ُث التُّ َوَتَتَلوَّ

إَِعاَدُة َتْدِويِر اْلَوَرِق. 
 َنْصنَُع ِمْن ُنفاياِت اْلَوَرِق 

َأْوَراًقا َجِديَدًة.

. ُيِعيُد اْلـُمَزاِرُعوَن َتْدِويَر اْلـَمَوادِّ النََّباتِيَِّة بَِتْحِويِلَها إىَِل َسَمٍد ُعْضِويٍّ
ُس اْلـُمَزاِرُعوَن اْلـَمَوادَّ النََّباتِيََّة اْلـَميَِّتَة. ُيَكدِّ

َن. ى التََّعفُّ ِقيَقُة اْلـَمَوادَّ النََّباتِيََّة اْلـَميَِّتَة َكِغَذاٍء َلَا َوَهَذا َما ُيَسمَّ َتْسَتْخِدُم اْلَكائِنَاُت الدَّ
. َبِة وُيَساِعُد النََّباَت ِف النُُّموِّ ْ َمُد الُعْضِويُّ إىَِل التُّ ، َوُيَضاُف السَّ ُل إىِل ِسَمٍد ُعْضويٍّ َبْعَدَها َيَتَحوَّ

ْدِويِر َتْحِمي اأَلْرَض 2-8  إَِعاَدُة التَّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
إَِعاَدُة اِلْستِْخَداِم.     املَِياُه اْلَْوفِيَُّة.

إَِعاَدُة التَّْدِويِر.     الَكاِئنَاُت الَدِقيَقُة.
ُن.           الَطْمِر. الَتَعفُّ

إَعاَدُة َتْدِويِر البلْستِيِك. 
 َنْصنَُع ِمْن ُنفاياِت الْبلْستِيِك 

َأَدَواٍت بلْستِيِكيًَّة َجِديَدًة.

َجاِج ُنَفاَياٌت َعاَمٌةإَعاَدُة َتْدِويِر البلْستِيِكإَِعاَدُة َتْدِويِر اْلَوَرِقإَِعاَدُة َتْدِويِر الزُّ

2  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ 5050
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251  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ

َسَتْحتاُج إَِل: 
َجِر    ِسيَقاِن النََّباِت    اَزاٍت بَِلْستِيِكيرٍّة    َأْوَراِق الشَّ ُقفَّ

اَحِة    ُعْلَبٍة َمَع ِغَطاٍء أو  ِكيٍس بَِلْستِيِكيرّ َنَواِة التُّفَّ

َسَتْحتاُج إَِل: 
َبَكِة اْلَعامَلِيَِّة للتَِّصاَلِت  َأْوَراٍق    َقَلِمِ ِحْبٍ    الشَّ

ِة ِث احْلََياِة اْلَبْحِريَّ ْولِيَِّة )اإلنتنِت(  َأْو ُكُتٍب َحْوَل َتَلوُّ الدَّ

َنَشاط 2-8 أ

َنَشاط 2-8 ب

َمِد اْلُعْضِويِّ إِْنَشاُء َأْكَواِم السَّ
- اِِْجََْع َبْعَض اْلـَمَوادِّ النََّباتِيَِّة. 

- َضع اْلـَمَوادَّ ِف ِكيٍس بَِلْستِيِكيٍّ َأْو ُعْلَبٍة، ُثمَّ َأِضِف الَقليَل ِمَن اْلـَمِء، َوَأْغِلِق اْلِكيَس َأِو اْلُعْلَبَة.
ِليِلَها.  ِقيَقُة بِالتَّْغِذَيِة َعَل النََّباَتاِت َوَتْ َتْبَدُأ اْلَكاِئنَاُت الدَّ
ْل ُمَلَحَظاتَِك. اٍم، ُثمَّ َسجرّ ِة َأيَّ اِت َبْعَد ِعدَّ َ - َلِحِظ التََّغريُّ

َة ُنفاياُت الَبلْستِيِك َتْقُتُل احْلََياَة اْلَبْحِريَّ
ِة. - اْبَحْث َعْن آَثاِر النُّفاياِت اْلبَِلْستِيِكيَِّة َعَل اْلَكاِئنَاِت اْلَبْحِريَّ

َبَكَة اْلَعامَلِيََّة لِِلتَِّصاَلِت  - اْسَتْخِدم اْلُكُتَب َوالشَّ
ْولِيَِّة)اإلْنتنِت(. اْكُتْب َتْقِريًرا َعِن اْلـَمْعُلوَماِت  الدَّ

ْح َكْيَف َيِصُل البلْستِيُك إىَِل  َلْت إَِلْيَها، اْشَ تِي َتَوصَّ الَّ
َة. اْلَبْحِر َوَكْيَف ُيْؤِذي اْلَكاِئنَاِت اْلَبْحِريَّ

ْح ُحُلوًل َحْوَل َهِذِه الظَّاِهَرِة. - اْقَتِ

اأَلْسئَِلُة:
َمِد اْلُعْضِويِّ ؟ ملاَذا ِمَن اْلـُمِفيِد إِْنَشاُء َأْكَواِم السَّ  )1(

ملاَذا ِمَن اْلـُمِفيِد إَِعاَدُة َتْدِويِر اْلـَمَوادِّ ؟  )2(

5151 2  اْلَكاِئنَاُت احْلَيَُّة واْلبِيَئاُتُ

ْث َعْن! دَّ َتَ
َع النَّاَس  َكْيَف ُيْمِكنَُك َأْن ُتَشجِّ

َعَل إَِعاَدِة َتْدِويِر اْلُعَلِب 
َجاِجيَِّة َواْلبَِلْستِيِكيَِّة؟ الزُّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
َبَة َواْلـِمَياَه اْلـَجْوفِيََّة. ْ ُث التُّ ا ُتَلوِّ ِعنَْدَما ُتْطَمُر النُّفاياُت َفإِنَّ  

  ِمَن اْلـُمْمِكِن إَِعاَدُة اْستِْخَداِم َبْعِض اْلـَمَوادِّ َأْو إَِعاَدُة
َتْدِويِر َبْعِضها اآْلَخِر ف َأْغَراٍض ُمِفيَدٍة.

. ِمَن اْلـُمْمِكِن إَِعاَدُة َتْدِويِر اْلـَمَوادِّ النََّباتِيَِّة إىَِل َسَمٍد ُعْضَويٍّ  

36-53   51 5/20/20   9:47 AM



ِمَك9-2 ْق ِمْن َتَقدُّ َتَحقَّ

2  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُت52

َذْيٌل
ي الَْنُفالُعُيوُناِلْلُد/ التََّخفِّ

الَفُم / الَْسنَاُن

الَْقَداُم /الـَمَخالُِب

وَرِة َأْدَناُه. 1  ) ا ( ُاْكُتِب اِلْسَم لُِكلِّ َمْوطٍِن َطبيعيٍّ ِف الصُّ

ْح َكْيَف َيَتَكيَُّف ُكلُّ َحَيَواٍن لَِيِعيَش ِف َمْوطِنِِه. )ب( اْشَ

2  اْنُظْر إىَِل احْلََيَواِن اآليت: 

َيَك َحْوَل َكْيِفيَِّة ُمَلَءَمِة ِجْسِم َهَذا احْلََيَواِن َمَع َمْوطِنِِه. َأْعِط َرْأ
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253  اْلَكاِئنَاُت احلَيَُّة واْلبِيَئاُت

ْم ِمْفَتاًحا لُِتَميِّـَز َهِذِه احْلََيَواَناِت. 3  َصمِّ

     

ُس اْلـُمَزاِرُع َفَضَلِت احْلََيَواَناِت ِف اْلَْرِض اْلـُمَجاِوَرِة لِلنَّْهِر، َوُيْظِهُر  4   ُكلُّ َيْوٍم، ُيَكدِّ
َسِة َيْوِميًّا ِخَلَل ُأْسُبوٍعٍ َواِحٍد. يََّة اْلَْطنَاِن اْلـُمَكدَّ التَّْمثِيُل الَبيانُّ بِالَْعِمَدِة التَّالَِيِة َكمِّ

ًثا؟ ) أ ( َأيُّ َيْوٍم َكاَن الََقلَّ َتَلوُّ

ًثا؟ اِم َكاَنت اْلَْكَثَر َتَلوُّ )ب( َأْي الَيَّ

ُث َعَل النَّْهِر؟ ُر َهَذا التََّلوُّ )ج( َكْيَف ُيَؤثِّ

اِن نَ
ألَْط

ُت بِا
َضَل

اْلَف

ْبُتالُُمَعُةالَِميُسالَْربَِعاُءالثَُّلثاُءاإلْثنَْيُالََحُد السَّ
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اُم األُْسبوِع َأيَّ
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ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ 54

اِئَلُة والغاِزيَُّة3 ْلَبُة والسَّ الَمَوادُّ الصُّ

ُة 3 - 1 اْلَمادَّ

ُة ؟ دَّ ا ِهياَ اْلـماَ ماَ
ُة ِهَي ُكلُّ َما ُيِيُط بِنَا.  دَّ ااَْلـماَ

ُة يف َثَلَثِة َمَظاِهَر ُمَْتِلَفٍة.  ُتوَجُد اْلـَمدَّ
. الاَـةاَ ى اْلـحاَ ِة ُيَسمَّ إِنَّ َمْظَهَر اْلـَمدَّ

ْلباَُة  ِة هي الصُّ ُتوَجُد َثَلُث َحاَلٍت لِْلَمدَّ
ُة. اِزيَّ ُة َواْلغاَ ائِلاَ واَالسَّ

َا َحْفَلُة َنَجاِح َأْحََد.   إِنَّ
ْلَبِة َوَنْوٌع  ِة الصُّ ُيوَجُد َعَل الطَّاِوَلِة َنْوَعان ِمْن اْلـَمدَّ

ِة، َميِّْزَها. اِئَلِة والغاِزيَّ َواِحٌد لُِكلِّ ِمْن اْلَمَوادِّ السَّ
اِء واَ اُت ِف اْلـهاَ ازاَ ااَْلغاَ

ُيوَجُد اْلََواُء يِف ُكلِّ َمَكاٍن َحْوَلنَا، َواْلـَهَواُء َخِليٌط ِمْن َغاَزاٍت ُمَْتِلَفٍة، َوَل ُيْمِكُن َأْن 
ُل        ِمن اْلـَهَواِء. َنَرى َأْو َنُشمَّ اْلَغاَزاِت يِف اْلـَهَواِء. إِنَّ َغاَز النَّيرتوجني ُيَشكِّ

ى اْلُكِسِجنَي، َوَنْحَتاُج اْلُكِسِجنَي لِنَِعيَش، َوَنْحُن  َتِوي اْلـَهَواُء َأْيًضا َعَل َغاٍز ُيَسمَّ َيْ
فرِِي فنَْحُن َنَتَخلَُّص ِمْن َغاِز َثاِن ُأْكِسيِد  ا ِعنَْد الزَّ ِهيِق، َأمَّ ُس اْلُكِسِجنَي ِعنَْد الشَّ َنَتنَفَّ

اْلَكْرُبوِن َوُهَو َأَحُد َغاَزاِت اْلـَهَواِء.

ِم: لُّ عاَ داٌت لِلتَّ ُمْفراَ
ُة. امَلادَّ

احلَاَلُة.

الَساِئَلُة.

الُصْلَبُة.

ُة. الغَاِزيَّ

ٌة ُصْلَبٌة ٌةالطُّوُب مادَّ ٌة غاِزيَّ اَعِة مادَّ اْلََواُء َداِخَل اْلُفقَّ ٌة ساِئَلٌة اْلماُء مادَّ

4
5
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55 ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ

؟  ّلْمتاَ ا تاَعاَ اذاَ ماَ
ُة ِهَي ُكلُّ َما ُيِيُط بِنَا.  اْلـَمدَّ  

ُة. اِئَلُة َواْلَغاِزيَّ ْلَبُة َوالسَّ ُة يف َثلِث َحاَلٍت : الصُّ ُتوَجُد اْلـَمدَّ  
اْلـَهَواُء ُهَو َخِليٌط ِمَن غازاٍت ُمَتِلَفٍة.  

إِْنَتاُج َثاِن ُأْكِسيِد اْلَكْرُبوِن
. اِز املطَّاطيِّ وديوم)ُصودا اخلُبِز( يِف اْلُقفَّ - َضْع َبْعَض بِيَكْرُبوَناِت الصُّ
َهِة  اْلِقنِّينَِة بِِعنَاَيٍة  اَز َمَع ُفوَّ ، ُثمَّ اْربِِط اْلُقفَّ - اِْمأْل نِْصَف الُكوِب بِاخْلَلِّ

ُمْسَتْخِدًما َأْربَِطًة َمطَّاطِيًَّة.
اِز. وديوِم َمَع اخْلَلِّ َأْثنَاَء َرْبِط اْلُقفَّ ْد ِمْن َعَدِم َمْزِج بِيَكْرُبوَناِت الصُّ - َتَأكَّ

. اِه اخْلَلِّ َ وديوِم بِاتِّ ْك بِيَكْرُبوَناِت الصُّ ْبِط ، َحرِّ - َبْعَد اِلْنتَِهاِء ِمْن الـرَّ
ِذي َنَتَج َعِن التََّفاُعِل ُهَو َثاِن ُأْكِسيِد اْلَكْرُبوِن. - َلِحْظ َما َيُْدُث . َاْلَغاُز الَّ

ُة: ْسئِلاَ األاَ
ِة لُِكلٍّ ِمَّا َيِل: )1( َما َحاَلُة اْلـَمدَّ

         ) أ ( اخْلَلُّ        )ب( بِيَكْرُبوَناُت الصوديوم      )ج( َثاِن ُأْكِسيد اْلَكْرُبون
ُ َنتِيَجَة َخْلِط بِيَكْرُبوَناِت )2( اْرُسْم َشْكًل ُيَبنيِّ

اِئَل َواْلَغاَز. ، ُثمَّ َسمِّ السَّ وديوم َمَع اخْلَلِّ  الصُّ

َنَشاط 1-3

غاُز الُكلوِر 
َلوُنُه َأْصَفُر

َبْعُض اْلَغاَزاِت َلَا َلْوٌن وَبْعُضها اآلَخُر َلُه َراِئَحٌة . إِنَّ َراِئَحَة َغاِز 
يتِيد اليدروجني ُتْشبُِه َراِئَحَة اْلَبْيِض اْلَفاِسِد. َكْبِ

 : تاَْحتاُج إِلاَ ساَ
اخْلَلِّ -  بيكربوناِت الصوديوِم -  
اٍز َمطَّاطيٍّ -   ُكوٍب ُزجاجيٍّ -  ُقفَّ

َأْربَِطٍة َمطَّاطِيٍَّة - ِمْلَعَقٍة َصغرَيٍة.

ْن! ْث عاَ دَّ اَ تاَ
ُة  َكْيَف ُتَيُِّز إَِذا َكاَنِت املادَّ
ًة ؟ ُصْلَبًة َأْو َساِئَلًة َأْو َغاِزيَّ

يتيِد  ْبِ كاَ
اهِليدروجني
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ِم: لُّ عاَ داٌت لِلتَّ ُمْفراَ
.  َنموَذُج اجلَُزيئاِت.         النَُّموَذُج الِعْلِميُّ

ُن ِمْن ُجَزيئاٍت ُة َتَتَكوَّ 3-2    اْلَمادَّ

ُن ِمنَْها  ا َتَتَكوَّ يئاُت ِهَي َأْجَزاٌء َصِغرَيٌة ِجدًّ اجُلزاَ
ُة. اْلـَمدَّ

ٌء َما. ِح َكْيَف َوملاَذا َيُْدُث َشْ ًجا ِعْلِميًّا لَِشْ َيْسَتْخِدُم اْلُعَلَمُء ناَُموذاَ
ْلَبِة  ِة الصُّ ُح اْلُفُروَقاِت َبنْيَ َحاَلِت اْلـَمدَّ يئاِت ُهَو َطِريَقٌة َجيَِّدٌة َتْشَ جاَ اجْلزاَ إِنَّ ناَُموذاَ

ِة. اِئَلِة َواْلَغاِزيَّ َوالسَّ
ُن ِمْن ُجَزيئاٍت، َويِف احْلََياِة اْلَواِقِعيَِّة َتُكوُن اجلَُزيئاُت  َة َتَتَكوَّ ُ َهَذا النَُّموَذُج َأنَّ اْلـَمدَّ ُيَبنيِّ

ا َل َنَراَها . يِف النَُّموَذِج ، ُيْمِكُن َعْرُض اجلَُزيئاِت َعَل َشْكِل  ِة َصِغرَيًة ِجدًّ يِف اْلـَمدَّ
ُكَراٍت َصِغرَيٍة .

ُد َحَرَكُة  دِّ تِي َتْبُدو َساِكنًَة، َوُتَ ِة بِاْستِْمَراٍر، َحتَّى يِف اْلـَمَواّد الَّ ُك اجلَُزيئاُت يِف اْلـَمدَّ َتَتَحرَّ
ًة . ِة إَِذا َكاَنْت ُصْلَبًة َأْو َساِئَلًة َأْو َغاِزيَّ اجلَُزيئاِت َنْوَع اْلـَمدَّ

ْلَبِة  ِة الصُّ َتُكوُن ُجَزيئاُت املادَّ
َتزُّ  ٍة َمَع َبْعِضَها َوَتْ ُمَتَلِصَقًة بِِشدَّ
ْعِب َعَل  يف َموِضِعها، َوِمَن الصَّ
َ َشْكَلها.  لَبِة َأْن ُتَغريِّ ِة الصُّ املادَّ

اِئَلِة  ِة السَّ َتُكوُن ُجَزيئاُت املادَّ

ُمَتَقاِرَبًة َوَتنَْزلُِق َعَل َبْعِضَها َوُتَغيُِّر 

ِمْن َموِضِعها، َوِمَن اْلُمْمِكِن َأْن

اِئَلُة َشْكَلها بُِسُهوَلٍة. ُة السَّ َ املادَّ ُتَغريِّ

ِة  ِة الغاِزيَّ َتُكوُن ُجَزيئاُت املادَّ
ِة  ُمَتَباِعَدًة؛ لَِذلَِك َيْسُهُل َعَل املادَّ
ِة َتْغِيرُي َشْكِلها وَضْغطِها.  الغاِزيَّ

ُة56 اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ
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ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 357  اْلـَمَوادُّ الصُّ

ْن! ْث عاَ دَّ اَ تاَ
َكْيَف ُتَمثُِّل ُلْعَبُة 

الُجَزيئاِت َنُموَذًجا َعْن 
ِة؟ َحاَلِت اْلَمادَّ

؟  ْمتاَ لَّ ا تاَعاَ اذاَ ماَ
ُة ِمْن ُجَزْيئاٍت. ُن اْلـَمدَّ  َتَتَكوَّ

َتزُّ يِف َمْوِضِعها. ْلَبُة َعَل َشْكِلها ِلَنَّ ُجَزيئاِتا َثابَِتٌة َتْ ُة الصُّ  ُتافُِظ املادَّ
اِئَلُة َشْكَلها ِلَنَّ ُجَزيئاِتا َتنَْزلُِق َعل َبْعِضَها. ُة السَّ ُ املادَّ  ُتَغريِّ

ُك َبِعيًدا َعْن َبْعِضَها.  ُة َشْكَلها بُِسُهوَلٍة ِلَنَّ ُجَزيئاِتا َتَتَحرَّ ُة اْلغاِزيَّ ُ املادَّ  ُتَغريِّ
 َيْأُخُذ اْلَغاُز َشْكَل اْلِوَعاِء الَّذي ُيوَضُع فِْيِه.

يئاِت ُلْعباَُة اجُلزاَ
يَّْل َأنَّ ُكلَّ َشْخٍص يِف اْلـَمْجُموَعِة ُيَمثُِّل ُجْزًءا  ْن َمْع ُزَملِئَك َثَلَث َمُْموَعاٍت. َتَ - َكوِّ

ى َما َعَلْيَك َعَمُلُه . َوِر لرَِتَ ِة. اْنُظْر إَِل الصُّ اِئَلِة َأو اْلغاِزيَّ ْلَبِة َأو السَّ ِة الصُّ ِمَن امْلادَّ

 َنَشاط  2-3

َك يِف َمَكانَِك ِمْن ِجَهٍة ِلُْخَرى . َماَذا ُتَلِحُظ ؟ ْب َأْن َتَتَحرَّ - َجرِّ
َك بَِشْكٍل ُمَتَقاِرٍب َأْو ُمَتَباِعٍد َعْن َبْعٍض . َماَذا ُتَلِحُظ ؟ ب َأْن َتَتَحرَّ - َجرِّ

َ َشْكَل اْلـَمْجُموَعِة . َماَذا ُتَلِحُظ ؟ ْب َأنَّ ُتَغريِّ - َجرِّ
ِر النََّشاَط. ِ اْلـَمْجُموَعَة َوَكرِّ - اآْلَن، َغريِّ

ُة ْسئِلاَ األاَ
ِة. اِئَلِة َوالغاِزيَّ ْلَبِة، َوالسَّ ِة الصُّ َك يِف َمَكانَِك ِمْثَل املادَّ ْبَت التََّحرُّ ) 1 ( َقاِرْن َما َحَدَث ِعنَْدَما َجرَّ

اَب يِف ُكلِّ َحاَلٍة ِمْن احْلَاَلِت الثََّلِث؟ )2( َماَذا َحَدَث ِعنَْدَما َحاَوْلَت اِلْقرِتَ
َ َشْكَل اْلـَمْجُموَعِة )3( َماَذا َحَدَث ِعنَْدَما َحاَوْلَت َأنَّ تَغريِّ

يِف ُكلٍّ ِمْن احْلَاَلِت الثََّلِث؟

ٌة ُصْلَبٌة ٌة ساِئَلٌةمادَّ ٌةمادَّ ٌة غاِزيَّ مادَّ
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ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ 58

ِم لُّ عاَ داٌت لِلتَّ ُمْفراَ
اَعُة الُفقَّ َسَكَب     

اِئَلُة والَغاِزيَُّة؟ ْلَبُة والسَّ كيف َتْخَتِلُف الَمَوادُّ الصُّ  3-3

ا؟ ْكلاَهاَ ُة شاَ دَّ ُ اْلـماَ يرِّ ْل ُتغاَ هاَ

ُ َشْكُلُه َأْثبِْت َأنَّ اْلـَمَء َيَتَغريَّ
ْكِب. ُ َشْكُلُه ِعنَْد السَّ - َخطِّْط لَِتْجِرَبٍة ُتْثبُِت َأنَّ اْلـَمَء َيَتَغريَّ

ْن ُخُطَواِت َعَمِلَك. تي َسَتُقوُم ِبا، َوَدوِّ تِي َسَتْسَتْخِدُمَها واخلُُطواِت الَّ ِد اْلََدَواِت الَّ - َحدِّ
َواِئِل لَِشْكِلَها.    َح َسَبَب َتْغِيرِي السَّ  - اِْسَتْخِدْم َنُموَذَج اجلَُزيئاِت لَِتْشَ

َنَشاط 3-3أ

ْلَبُة َاْلـَمَوادُّ الصُّ
َحاِوْل َأْن َتْضَغَط ُكلًّ ِمْن َطاِوَلِة ُجُلوِسَك ، َأْو ُكْرِسيَِّك، 

َأْو َقَلِمَك ؟
ْلَبِة إَِل َأْشَكاٍل  َل ُيْمِكُن َضْغُط ُمْعَظِم َأْنَواِع اْلـَمَوادِّ الصُّ

ْر َنُموَذَج اجلَُزيئاِت.  ُأْخَرى، َوَتَذكَّ
ْلَبِة َمَع َبْعِضَها اْلَبْعِض.  َتَتَلَصُق ُجَزيئاُت اْلـَمَوادِّ الصُّ

َ إَِل  ْلَبِة َكْي َتَتَغريَّ َل ُيوَجُد َفَراٌغ َبنْيَ ُجَزيئاِت اْلـَمَوادِّ الصُّ
َأْشَكاٍل ُمـْخـَتِلفٍة. 

اِئَلُة اْلـَمَوادُّ السَّ
ْكِب َبْعَض َتنَبَّْأ َما ُيْمِكُن ُحُدوُثُه ِعنَْد ساَ

اْلـَمِء َعَل َمَكاٍن ُمَسطٍَّح. 

َأِمينَُة ، َأْسَتطِيُع َأْن 
َ َشْكَل امْلاِء. ُأَغريِّ

َل َتْسَتطِيِعنَي 
َيا َفاطَِمُة
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59 ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ

؟  ْمتاَ لَّ ا تاَعاَ اذاَ ماَ
ْلَبِة َل ُتَغـيِّـُر َشْكَلَها.  ُمْعَظُم اْلـَمَوادِّ الصُّ

ِذي ُتوَضُع فِيِه َأْو  اِئَلُة َشْكَل اْلِوَعاِء الَّ   َتْأُخُذ اْلـَمَوادُّ السَّ
ْطِح.  ُتْسَكُب َعَل السَّ

ِذي ُتوَضُع فِيِه. ُة َشْكَل اْلِوَعاِء الَّ  َتْأُخُذ اْلـَمَوادُّ اْلَغاِزيَّ

ِة ِة اْلَغاِزيَّ ُمَلَحَظُة اْلـَمدَّ
اَعاِت. اُبوِن، ُثمَّ اْنُفِخ اْلََواَء َعْبَ احْلََلَقِة لَِتْصنََع اْلُفقَّ - اْغِمْس َحْلَقَة النَّْفِخ يِف الصَّ

اَعاِت؟ - َما اْلَغاُز امْلوجوُد َداِخَل اْلُفقَّ
اَعُة ؟ َماَذا َيُْدُث لِْلَغاِز ِعنَْدَما َتنَْفِجُر اْلُفقَّ

َنَشاط 3-3ب
 : تاَْحتاُج إلاَ ساَ

َماٍء بِِه َصاُبوٌن * َحَلَقاِت َنْفِخ 
اَعاِت اْلُفقَّ

ُة  اْلـَمَوادُّ اْلَغاِزيَّ
ُيْمِكُن لِْلَغاِز َأْن َيْأُخَذ َشْكَل اْلِوَعاِء.

وَرَة اْلـُمَقابَِلَة، َويف  ِة، َلِحِظ الصُّ اعاَ ُيوَجُد اْلَغاُز َداِخَل اْلُفقَّ
حاَلِة َعَدِم ُوجوِد الِوعاِء َفإِنَّ الغاَز َينَْتِشُ يف اخلاِرِج.

ُة: ْسئِلاَ األاَ
اَعاِت.  ) 1 ( ) أ ( اْرُسْم ُصوَرًة جلَُزيئاِت اْلََواِء َداِخَل اْلُفقَّ

)ب(  اْرُسْم َنَفَس اْلَعَدِد ِمْن ُجَزيئاِت اْلََواِء َبْعَد اْنِفَجاِر 
اَعاِت. اْلُفقَّ

ْغِط َعَلْيِه ؟ )2( لِـَمَذا َل ُيْمِكُن َتْغِيرُي َشْكِل الطُّوِب ِعنَْد الضَّ
ُن بِْرَكُة اْلـَمِء ِعنَْد ُسُقوِط  ُح َكْيَف َتَتَكوَّ )3(  اْرُسْم ُصوَرًة َتْشَ

اْلـَمَطِر.

ي:   درِّ التَّحاَ
ُيْسَتْخَدُم اْلَغاُز َأْحَياًنا 

َكَوُقوٍد لِلطَّْهِي، ملَِاَذا َنْحَفُظ 
َهَذا اْلَغاَز يِف ُأْسُطَواَناٍت 
ْغَلِق؟ َمْعِدنِيٍَّة ُمَْكَمِة اْلِ

ْن! ْث عاَ دَّ اَ تاَ
َكْيَف ُيْمِكُن َضْغُط امْلَوادِّ 

ْلَبِة إَِل َأْشَكاٍل  الصُّ
ُمَْتِلَفٍة؟
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ِم: لُّ عاَ داٌت لِلتَّ ُمْفراَ
ُد. الَتَجمُّ الْنصَهاُر.    
الَغَلَياُن. ُبخاُر املاِء.   

ُد َواْلَغَلَياُن َجمُّ 3-4    االْنِصَهاُر والتَّ

التَّْسِخنُي ُيَسبُِّب الْنِصَهاَر

اِئَلُة ُة السَّ لَبُة  املادَّ ُة الصُّ املادَّ
ِة ِمَن احلاَلِة  ُ املادَّ ُد ُهَو َتَغريُّ ُد َعْكُس الْنِصَهاِر، َفالتََّجمُّ مُّ التَّجاَ

لَبِة. اِئَلِة إِل احلاَلِة الصُّ السَّ

َالتَّْسِخنُي ُيَسبُِّب الْنِصَهاَر

َماَذا َيُْدُث لِلثَّْلِج ِعنَْد التَّْسِخنِي ؟
. اِن الَكهربائيِّ خَّ َناَء َعَل السَّ ِن اْلِ َباِت الثَّْلِج يِف إَِناٍء، ُثمَّ َسخِّ - َضْع ُمَكعَّ

- َتنَبَّْأ َماَذا ُيْمِكُن َأْن َيُْدَث لِلثَّْلِج ؟
َماَذا َحَدَث لِلثَّْلِج ؟

ُ َحاَلِة الثَّْلِج ِعنَْد التَّْسِخنِي:   َهَذا ُهَو َتَغريُّ

اِئَلُة ) اْلـَمُء ( ْلَبُة ) الثَّْلُج (  احْلَاَلُة السَّ التَّْسِخنُياحْلَاَلُة الصُّ

ياَاُن . لاَ ِن اْلـَمَء َحتَّى َيْبَدَأ اْلغاَ  - اآْلَن، َسخِّ

ُ اْلـَمُء. - َلِحْظ َكْيَف َيَتَغريَّ

َنَشاط 3-4أ
 : تاَْحتاُج إلاَ ساَ

اِن اْلَكْهَرَباِئيِّ خَّ َباِت الثَّْلِج * السَّ ُمَكعَّ
إَِناٍء َأْو ِمْقَلٍة

َكاَنْت ُمَثلََّجاُت َلْيَل ُصْلَبًة.
ِض اْلـُمَثلََّجاِت حِلََراَرِة  ِعنَْد َتَعرُّ
ُل إَِل َساِئٍل، َا َتَتَحوَّ ْمِس َفإِنَّ الشَّ

لَبِة إَِل  ُ ِمَن احلاَلِة الصُّ َوَهَذا التََّغريُّ
. اراَ ى االْنِصهاَ اِئَلِة ُيَسمَّ احلاَلِة السَّ

ُيوَجُد امْلاُء يِف َثَلِث َحاَلٍت 
ُمَْتِلَفٍة: الثَّْلُج )ُصْلٌب(، امْلاُء 
اُر اْلاِء )غاٌز( . ُبخاَ )َساِئُل(، واَ

َلَمَة ِمَن ُبخاِر امْلاِء.  َتَوخَّ السَّ
ِرَقَك. ُيْمِكُن لِْلُبَخاِر َأْن ُيْ المن والسلمة
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يِد ؟ َماَذا َيُْدُث لُِبخاِر امْلاِء ِعنَْد التَّْبِ
ْوَح اْلَعاِكَس َمُة اللَّ - َسُتْمِسُك اْلـُمَعلِّ

     ُمَقابَِل اْلُبَخاِر.
- َتنَبَّْأ َماَذا ُيْمِكُن َأْن َيُْدَث لِْلُبَخاِر .

    َلِحْظ َما َحَدَث. 

: َنَشاط 3-4ب تاَْحتاُج إلاَ ساَ
َاْلُبَخاِر النَّاتِِج َعْن َغَلَياِن امْلاِء * َلْوٍح َعاِكٍس 
َجٍة ْطِح َأْو ِمْرآٍة * ِوَعاٍء بَِلْستِيِكيٍّ * َثلَّ للسَّ

ِة 30 َدِقيَقًة. َجِة لِـُمدَّ ِذي َجََعَتُه يِف  الثَّلَّ اِئَل الَّ - َضِع السَّ
- َتنَبَّْأ َما ُيْمِكُن َأْن َيُْدَث َلُه.  

ُة: ْسئِلاَ األاَ
يِد. اِت َحاَلِة اْلـَمِء ِعنَْد التَّْبِ َ )1( اْمأَلْ َتَغريُّ

)____ يُدُبخاُر امْلاِء )احلَاَلُة____(   ____ )احلَاَلُة  التَّْبِ

َجِة؟ )2( َماَذا َيُْدُث لِْلَمِء ِعنَْدَما َنَضُعُه يِف الثَّلَّ
يِد. اِت َحاَلِة اْلـَمِء ِعنَْد التَّْبِ َ )3( اْمأَلْ َتَغريُّ

)____ يُداْلـَمُء  )احلَاَلُة____(   ____ )احلَاَلُة  التَّْبِ

َلَمَة ِمَن بخار املاء.  َتَوخَّ السَّ
ِرَقَك. ُيْمِكُن لِْلُبَخاِر َأنَّ ُيْ المن والسلمة

؟  ْمتاَ لَّ ا تاَعاَ اذاَ ماَ
ٍة ساِئَلٍة. ا إَِل مادَّ ِلِ وُّ ْلَبِة َوَتَ ِة الصُّ  َيُْدُث الْنِصَهاُر ِعنَْد َتْسِخنِي املادَّ

ٍة. ٍة غازيَّ ا إَِل مادَّ ِلِ وُّ اِئَلِة َوَتَ ِة السَّ  َيُْدُث اْلَغَلَياُن ِعنَْد َتْسِخنِي املادَّ
ٍة ُصْلَبٍة.    ا إَِل مادَّ ِلِ وُّ اِئَلِة َوَتَ ِة السَّ يِد املادَّ ُد ِعنَْد َتْبِ  َيُْدُث التََّجمُّ

ْن! ْث عاَ دَّ اَ تاَ
َكْيَف ُيْمِكُن لِنَُموَذِج 

اجلَُزيئاِت َأْن ُيَساِعَدَنا يِف َفْهِم 
ِد ؟ الْنِصَهاِر َوالتََّجمُّ
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ِة ْلَبَ اْنِصَهاُر أَْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الَموادِّ الصُّ  5-3

ْلَبِة ُمَقاَرَنُة اْنِصَهاِر َأْنَواٍع ِمَن اْلـَمَوادِّ الصُّ
وُكولتة  ِء َنْفِسِه َمَع الشُّ ْ َب الثَّْلِج يِف إَِناٍء، ُثمَّ ُقْم بِالشَّ - َضْع ُمَكعَّ

ْبَدِة . والزُّ
ًل ِعنَْد التَّْسِخنِي. ٍة َتنَْصِهُر َأوَّ - َتنَبَّْأ َأيُّ َمادَّ

ْل َوْقَت اْلبَِداَيِة. ٍة يِف َنْفِس اْلَوْقِت، ُثمَّ َسجِّ - اْبَدْأ َتْسِخنَي ُكلِّ َمادَّ
- َلِحْظ ما حدث. 

ٍة للْنِصَهاِر بَِشْكٍل َكاِمٍل. تي اِْسَتغَرَقتها ُكلُّ َمادَّ منِيََّة الَّ َة الزَّ ِل امْلدَّ َسجِّ

َنَشاط 5-3

ْل َنَتاِئَجَك َعَل َشْكِل َتثيٍل َبيانٍّ بالَْعِمَدِة. َسجِّ

ُة: ْسئِلاَ األاَ
ْضَتَها لِلتَّْسِخنِي. ٍة َعرَّ ِ ُكلِّ َمادَّ )1( ِصْف َحاَلَة َتَغريُّ
)2( َكْيَف ُيْمِكُن ِلََذا اِلْختَِباِر َأْن َيُكوَن َعاِدًل؟ 

)3( ملاَذا َلْ َيُكْن َهَذا اِلْختَِباُر َعاِدًل؟
)4( َماَذا َيُْدُث لِْلَمِء يِف َحاِل اْستِْمَراِر التَّْسِخنِي؟

 : تاَْحتاُج إلاَ ساَ
ِب  ـِب ُشـوُكولتة * ُمَكعَّ ـِب الثَّْلـِج * ُمَكعَّ ُمَكعَّ
اناٍت َكهربائيٍَّة ْبـَدِة * َثلِث َأَواٍن * َثَلثِة َسـخَّ  الزُّ

 * َساَعِة إيَقاٍف.

ِم: لُّ عاَ داٌت لِلتَّ ُمْفراَ
الَذَهُب.

اِن.  خَّ َلَمَة ِمَن السَّ َتَوخَّ السَّ
ِرَقَك. اِن َأْن ُيْ خَّ ُيْمِكُن لِلسَّ المن والسلمة

وُكولتةاْنِصَهاُر الثَّْلِج ْبَدِةاْنِصَهاُر الشُّ انِصَهاُر الزُّ
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؟  ْمتاَ لَّ ا تاَعاَ اذاَ ماَ
ْلَبِة َوْقًتا َأْطَوَل َكْي َتنَْصِهَر.  َتْسَتْغِرُق َبْعُض اْلـَمَوادِّ الصُّ
ِزِم.  ُيْمِكُن َأْيًضا لِْلَمَعاِدِن َأْن َتنَْصِهَر َبْعَد التَّْسِخنِي اللَّ

ِب َواحْلَِديِد َأْن َتنَْصِهَر َبْعَد التَّْسِخنِي الكايف.  هاَ ُيْمِكُن َأْيًضا لِْلَمَعاِدِن ِمثِل الذَّ
ٍة َحتَّى َتنَصِهَر. َتاُج اْلـَمَعاِدُن إَِل التَّْسِخنِي يِف أْفَراٍن َخاصَّ َتْ

ًدا. ْلِب ُمَدَّ ُل إَِل الصُّ ُد اْلـَمَعاِدُن املنَصِهَرُة َتَتَحوَّ  ِعنَْدَما َتْبُ

َهُب: َض َلَا الذَّ تِي َتَعرَّ اِت الَّ َ ُ الَتَغريُّ فِيَم َيِل ، ُنَبنيِّ

لَبُة يُد احلاَلُة الصُّ التَّْبِ اِئَلُة  َالتَّْسِخنُي احلاَلُة السَّ لَبُة  احلاَلُة الصُّ

َض لِلتَّْسِخنِي َحتَّى الْنِصَهاِر، َهُب َتَعرَّ َهَذا الذَّ
َهُب املنَصِهُر يِف اْلَقاَلِب. ُثمَّ ُسِكَب الذَّ

ُل إَِل  َهُب يِف اْلَقاَلِب َوَيَتَحوَّ ُد الذَّ َيْبُ
َهبِيَُّة  ًدا. َوَهِذ اْلَْلَواُح الذَّ ْلِب ُمَدَّ الصُّ

ى َسَباِئَك. ْلَبُة ُتَسمَّ الصُّ

ْن! ْث عاَ دَّ اَ تاَ
َتاُج امْلَوادُّ امْلْخَتِلَفُة  ملاَذا َتْ

ٍة َزمنيٍَّة ُمَْتِلَفٍة  إَِل ُمدَّ
لِلْنِصَهاِر؟
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ِم: لُّ عاَ داٌت لِلتَّ ُمْفراَ
َدَرَجُة اْلَغَلَياِن.  َدَرَجُة الْنِصَهاِر.   

3-6     َدَرَجاُت االْنِصَهاِر َوَدَرَجاُت اْلَغَلَياِن

. ٍة َأْن َتنَْصِهَر َوَتْغِلَ ُيْمِكُن لُِكلِّ َمادَّ

ُة الْنِصَهاِر بِاْختَِلِف اْلـَمَوادِّ بَِسَبِب احْلَاَجِة  َتِلُف ُمدَّ َتْ

يَّاٍت ُمَْتِلَفٍة ِمَن احْلََراَرِة َكْي َتنَْصِهَر. إَِل َكمِّ

ُة ِمَن  ُل ِعنْدَها اْلـَمدَّ تِي َتَتَحوَّ ى َدَرَجُة احلََراَرِة الَّ ُتَسمَّ

اِر.  ِة االْنِصهاَ جاَ راَ اِئَلِة بِداَ ْلَبِة إَل احلَاَلِة السَّ احلَاَلِة الصُّ

ُة ِمَن  ُل ِعنْدَها اْلـَمدَّ تِي َتَتَحوَّ ى َدَرَجُة احلََراَرِة الَّ ُتَسمَّ

ياَاِن.  لاَ ِة اْلغاَ جاَ راَ ِة بِداَ اِئَلِة إَل احلَاَلِة الَغاِزيِّ احلَاَلِة السَّ

َنَشاط 6-3

َنْسَتْخِدُم ِميَزاَن احْلََراَرِة َكْي َنِقيَس 
َدَرَجَة احْلََراَرِة. إِنَّ َوْحَدَة ِقَياِس َدَرَجِة 

ًة )oس( ى َدَرَجًة َسيِليِزيَّ احْلََراَرِة ُتَسمَّ

ِقَياُس َدَرَجِة َحَراَرِة اْلـَمِء
- َضْع َبْعَض اْلـَمِء يِف اْلُكوِب.

- اْسَتْخِدْم ِميَزاَن احْلََراَرِة َكْي َتِقيَس َدَرَجَة َحَراَرِة اْلـَمِء.
ٍة )oس(. ْل َدَرَجَة احْلََراَرِة بَِوْحَدِة َدَرَجٍة ِسيِليِزيَّ - َسجِّ

    َدَرَجُة َحَراَرِة اْلـَمِء َهِذِه َحَسَب َدَرَجِة َحَراَرِة اْلُغْرَفِة.

َهَذا امْلاُء َيْغِل؛ َيْغِل امْلاُء ِعنَْد 
َدَرَجِة َغَلَياٍن َتْبُلُغ o 100س
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)oس(

 : تاَْحتاُج إلاَ ساَ
َباِت الثَّْلِج * إَناٍء *  َماٍء * َكْوٍب * ُمَكعَّ
اٍن َكهربائيٍّ * ِميَزاِن َحَراَرٍة * ِمْلَقٍط َسخَّ
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65 ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ

ُة: ْسئِلاَ األاَ
َلْت لُِكلٍّ ِمْن: تِي ُسجِّ )1( َما ِهي َدَرَجاُت احلََراَرِة الَّ

)ب( َغَلَياِن اْلـَمِء. ) أ ( اْنِصَهاِر الثَّْلِج.      
)ج( اْلـَمِء ِعنَْد َدَرَجِة َحَراَرِة اْلُغْرَفِة.

)2( اْعِرِض النََّتاِئَج َعَل َشْكِل اَلتْمثِيِل البيانِّ بِالَْعِمَدة لَِدَرَجاِت احْلََراَرِة الثََّلِث .
)3( إِنَّ َدَرَجَة اْنِصَهاِر الثَّْلِج ِهَي ِصْفٌر oس، َبْينََم َدَرَجُة َغَلَياِن اْلـَمِء ِهَي o100س.

ْل َنَتاِئَجَك اْلـُمْخَتِلَفَة. َرَجاِت؟ إَِذا َكاَن اجْلََواُب َل ، َفَعلِّ          َهْل ِقْسَت َهِذِه الدَّ
)4( ملاَذا َوْضُع َيِدَك َعَل ُبخاِر امْلاِء َخطٌِر ؟

؟  ْمتاَ لَّ ا تاَعاَ اذاَ ماَ
ِة ِمَن احلاَلِة  ِل املادَّ   َدَرَجُة الَغَلياِن ِهَي َدَرَجُة َحراَرِة َبْدِء َتوُّ

ِة. اِئَلِة إِل احلاَلِة الغاِزيَّ السَّ
ِة ِمَن  ِل اْلـَمدَّ وُّ   َدَرَجُة النِصهاِر ِهَي َدَرَجُة َحَراَرِة َبْدِء َتَ

اِئَلِة. لَبِة إِل احلاَلِة السَّ ِة الصُّ املادَّ

اَن يِف التَّْسِخنِي. خَّ َباِت الثَّْلِج يِف إَِناٍء، َواْسَتْخِدِم السَّ - َضْع ُمَكعَّ
اِن. خَّ َناَء َعِن السَّ - ِعنَْدَما َيْبَدُأ الثَّْلُج بِالْنِصَهاِر ، َأِزِل اْلِ

ْل َدَرَجَة احْلََراَرِة. - ِقْس َدَرَجَة َحَراَرِة اْلـَمِء، ُثمَّ َسجِّ
    َهِذِه َدَرَجُة اْنِصَهاِر اْلـَمِء.

ِن اْلـَمَء َحتَّى اْلَغَلَياِن.  - اآْلَن ، َسخِّ
ْل َدَرَجَة احْلََراَرِة. - ِقْس َدَرَجَة َحَراَرِة اْلُبَخاِر، ُثمَّ َسجِّ

    َهِذِه َدَرَجُة َغَلَياِن اْلـَمِء.

َلَمَة ِمَن ُبخاِر امْلاِء.  َتَوخَّ السَّ
ُيْمِكُن للُبَخاِر أْن ُيِرَقَك. المن والسلمة

ْن! ْث عاَ دَّ اَ تاَ
َكْيَف ُيْمِكُن لِنَُموَذِج 

َح َدَرَجَة  اجلَُزيئاِت َأْن َيْشَ
الْنِصَهاِر؟

54-last   65 5/20/20   9:52 AM



ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ ُة6666 اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ

ِمَك7-3 ْق ِمْن َتَقدُّ َتَحقَّ

ٌة؟ 1  َأيُّ اْلـَمَوادِّ اآلتَِيِة ِهَي ُصْلَبٌة َأْو َساِئَلٌة أوَغاِزيَّ

ْيُت اخلَلُّالُْكسِجنُيثان ُأْكسيِد اْلُكربوِناْلَوَرَقُةالبلْستِيِكالزَّ

َة ؟ اِئَلَة َأْو الغاِزيَّ لَبَة َأْو السَّ َة الصُّ 2  َأيُّ اجْلَُمِل اآلتَِيِة َتِصُف املادَّ

اَهاِت َ )ب( َينَْتِشُ يِف ُكلِّ اِلتِّ ) أ ( َيْأُخُذ َشْكَل اْلِوَعاِء    

ُ َشْكَلُه بُِسُهوَلٍة         ) د ( َعاَدًة َما َيُكوُن بَِل َلْوٍن )ج( َل ُيَغريِّ

)هـ( َل ُيْمِكُن َضْغُطُه

3 ) أ ( َما َحاَلُت امْلاِء الثََّلُث؟  

)ب( َما َدَرَجُة َغَلَياِن اْلـَمِء؟

)ج( َما َدَرَجُة اْنِصَهاِر الثَّْلِج؟

ِة؟ اِئَلِة َأْو اْلَغاِزيَّ ْلَبِة َأْو السَّ ْسُم اآليت َنموَذًجا جلُزيئاِت احلاَلِة الصُّ 4 ) أ ( َهْل ُيَمثُِّل الرَّ

)ب( اْكُتْب ُجَْلًة تفسِّ إِجابَتَك.
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67 ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 367  اْلـَمَوادُّ الصُّ ُة اِئَلُة والغاِزيَّ ْلَبُة والسَّ 3  اْلـَمَوادُّ الصُّ

ْبَدِة ، َوَأَراَدا َتْطِيَط اْختَِباٍر  ْمِن َوالزُّ ِة اْنِصَهاِر السَّ 5  َأَراَد ُسَلْيَمُن َوَأْحَُد ُمَقاَرَنَة ُمدَّ

َعاِدٍل.
َباُعَها ؟ ُيْمِكنَُك اْختَِياُر َأْكَثَر ِمْن ُخْطَوٍة. ) أ ( َأيُّ اخْلُْطَواِت َعَلْيِهَم اتِّ

ْبَدِة َمًعا يِف امْلِْقَلِة. ْمِن َوالزُّ يََّة َنْفَسَها ِمْن السَّ 1- َضِع اْلَكمِّ
ْبَدِة يف إَناٍء و يِف ِمْقَلٍة. ْمِن َوالزُّ يََّة َنْفَسَها ِمْن السَّ 2- َضِع اْلَكمِّ

. ْبَدِة يِف ِمْقَلَتنْيِ ُمَتَطابَِقَتنْيِ ْمِن َوالزُّ يََّة َنْفَسَها ِمْن السَّ 3- َضِع اْلَكمِّ
ِن امْلِْقَلَتنْيِ يِف اْلُفْرِن َواِحَدًة َبْعَد اْلُْخَرى. 4- َسخِّ

اَننْيِ ُمَتطابَِقنْيِ يِف اْلَوْقِت َنْفِسِه. ْن ُكلَّ ِمْقَلٍة َعَل َسخَّ 5- َسخِّ
اِن اْلَكْهَرَباِئيِّ َوِمْقَلًة ُأْخَرى َعَل اْلـَمْوِقِد   خَّ ْن ِمْقَلًة َعَل السَّ 6- َسخِّ

يف الَوْقِت َنْفِسِه.  
اِئَلِة.  ْلَبِة إِل احلاَلِة السَّ ْبَدِة ِمْن احلاَلِة الصُّ اِت الزُّ َ ُح َتَغريُّ )ب(  اْرُسْم ُصوَرًة َتْشَ

بِاْسَتْخِداِم َنُموَذِج اجلَُزيئاِت.
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َمَهاَراُت الْستِْقَصاِء الِعْلِمي68ِّ 68

َمَهاَراُت االْسِتْقَصاِء الِعْلِميِّ

َمَهاَراُت الْستِْقَصاِء الِعْلِميِّ
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ِة  ِديداَ اِء الِعْلِميرِّ اجلاَ اراِت االْستِْقصاَ هاَ ا الِقْسُم ِمْن كِتاَاِب الترِّْلِميِِذ باَْعضاَ ماَ ذاَ ُيغاَطيرِّ هاَ
ليكاَ  ُِب عاَ ياَ ِة، واَ ابِقاَ ُفوِف السَّ باَِة ِمناَ الصُّ اراِت اْلْكتاَساَ ، وُتضاُف إِل اْلهاَ فرِّ ا الصَّ ذاَ لـِهاَ

تاُجها. ِذِه اْلهاراِت حنياَ تاَ جوُع إِل هاَ الرُّ
َكْيَف َتْسَتْخِدُم ِميَزاَن الَحَراَرِة ِلِقَياِس َدَرَجِة َحَراَرِة الَهَواِء؟

َأْمِسْك ِميَزاَن احلََراَرِة ِمَن الَْعَل.

اِئِل ِمْن ِميَزاِن  َضْع ُمْسَتَوى َعْينَِك َنْحَو َأْعَل السَّ
احلََراَرِة َحتَّى َتْقَرَأ املِْقَياَس. 

َلْ ُتِْسْك بُمْسَتوَدِع ِميَزاِن احلََراَرِة؛ إِْذ َسَيِقيُس َدَرَجَة 
َحَراَرِة َأَصابِِعَك.  

َأْمِسْك ِميَزاَن احلََراَرِة ِمَن الَْعَل.

اْنَتظِْر َحتَّى َيَتَوقََّف ِميَزاُن احلََراَرِة َعْن َتْغِيرِي الِقَراَءِة.

اِئِل.  اِْقَرأ املِْقَياَس َقْبَل َأْن َتْرَفَع ِميَزاَن احلََراَرِة َخاِرَج السَّ

اِئِل ِمْن ِميَزاِن  َضْع ُمْسَتَوى َعْينَِك َنْحَو َأْعَل السَّ
احلََراَرِة َحتَّى َتْقَرَأ املِْقَياَس.

اِئِل. ْد َأنَّ ُمْسَتوَدَع ِميَزاِن احلََراَرِة َموُجوٌد يِف السَّ َتَأكَّ

اِئُل َدَرَجُة َحَراَرتُِه o 43س .  َهَذا السَّ
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اِئِل؟ َكْيَف َتْسَتْخِدُم ِميَزاَن الَحَراَرِة ِلِقَياِس َدَرَجِة َحَراَرِة السَّ
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  َكْيَف تْسَتْخِدُم ساَعَة اإِليقاِف ِلِقَياِس الَوْقِت؟

ِجِد الَْزَراَر »َبْدٌء« و»إِيَقاٌف« و»َإَِعاَدُة َتْعينٍي« َعَل َسَاَعِة اِليَقاِف.

إَِعاَدُة َتْعينِي َسَاَعِة اِليَقاِف.  ْق َأّنُه بِإِْمَكانَِك َبْدُء وإِيَقاُف َوَ قَّ َتَ

. ُسُب الثََّواِنَ ى الَْعَداَد َتْ َشاِهْد لرَِتَ

الَعَدَداِن الَْصَغَراِن َيُْسَباِن َأْجَزاَء املَِئاِت ِمَن الثََّواِن.

 ُنوُر َوَفاطَِمُة ْتُسَباِن الَوْقَت 
امْلْسَتْغَرَق لنِصهاِر الثَّْلِج.

ْمِس  ِة الشَّ َت َأِشعَّ َينَصِهُر الثَّْلُج َتْ
ِخَلَل َثَلِث َدَقاِئَق َوَخٍْس 

َوَثَلثنَي َثانَِيًة.

َينَْصِهُر الثَّْلُج يِف الظِّلِّ ِخَلَل ْخِس 
َدَقاِئَق َوَثَمٍن َوَأْرَبِعنَي َونِْصِف 

الثَّانَِيِة.

69 َمَهاَراُت الْستِْقَصاِء الِعْلِميِّ
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َمَهاَراُت الْستِْقَصاِء الِعْلِميِّ 70

ُط الْخِتَباٍر َعاِدٍل؟ َكْيَف ُتَخطِّ

ِخَلَل  َفَقْط  َواِحٍد   ٍ بُِمَتَغريِّ َتَتَلَعَب  َأْن  َعَلْيَك  َيُِب  َعاِدٍل  لْختَِباٍر  ُتَطَِّط  َكْي 
اِلْختَِباِر.

اِت الُْخَرى َأْن َتْبَقى َثابَِتًة. َ ُب َعَل َجِيِع امْلَتَغريِّ َيَتَوجَّ

ْوِت. َتْسَتْقِص َسنَاُء َوَعاِئَشُة َأيُّ امْلوادِّ ِهَي الَْفَضُل يِف إِيَقاِف الصَّ

ِة امْلْسَتْخَدَمِة. َ ُهَو َنوُع امْلادَّ ِذي َتَغريَّ ُ الَّ امْلَتَغريِّ

ِريَقِة َنْفِسَها. ٍة بِالطَّ َكْي َيْبَقى اِلْختَِباُر َعاِدلً، ُتِْسُك َعاِئَشُة امْلَوادَّ ُكلَّ َمرَّ

ِذي َيْصُدُر ِمَن امْلَثلَِّث هَو نْفُسُه. ْوِت الَّ َتْعَمُل َسنَاُء َعَل َبَقاِء َصَخِب الصَّ

َأْيًضا َيُِب َأْن َتُكوَن امْلَساَفُة ِمْن ُأُذِن َعاِئَشَة إَِل امْلَثلَِّث ِهَي َنْفُسَها. 

تِي َيَِداِنَا يِف احلَِديَقِة. ُيِْص َخالٌِد َوَفْيصٌل َعَدَد الَكاِئنَاِت احلَيَِّة الَّ

َم َتْثِيًل بِاْستِخداِم َعلماِت الَعدِّ لَِعْرِض َعَدِد ُكلِّ َنْوٍع َتمَّ إَِياُدُه. َصمَّ

ا ِباأَلْعِمَدِة؟ ُم َتْمِثياًل َبَياِنّيً َكْيَف ُتَصمِّ

1 مرت
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تِي َتمَّ إَِياُدَهاالَكاِئنَاُت احلَيَُّة َعَدُد الَكاِئنَاِت احلَيَِّة الَّ

 الَعَصافرِْيُ

يداُن 0الدِّ
     النَّْمُل

الَعنَاِكُب
َأَراَدا َأْن َيْرُسَم َتْثِيًل بيانيًّا بِالَْعِمَدِة َعَل َوَرَقِة َشَبَكِة امْلَربَّعاِت.

َقاَما بَِرْسِم َمَاِوِر التَّْمثِيِل البيانِّ بِاِْستِْخَداِم املِْسَطَرِة.

، َقاَما بِالنََّظِر إَِل ماذا َسَيُكوُن َعليِه ُطوُل الَْعِمَدِة. َرا ما ُهَو ُطوُل املِْحَوِر الَعُموِديِّ َكْي ُيَقرِّ

ا 12 َنْمَلًة، إًِذا َفإِنَّ الَعُموَد الَْطَوَل َسَيُكوُن  َنْفَس ُطوِل املِْحَوِر الَعُموِديِّ  َرأى ِكَلُهَ
َوُهَو 12.

12

10

8

6

4

2

0

ِة يَّ حلَ
ِت ا

اِئنَا
لَك

ُد  ا
َعَد

فري
َصا

الَع

داُن
ي لدِّ

ا

ْمُل
النَّ

ُب
نَاِك

الَع

َأْرَبَعُة َأْعِمَدٍة َعَل املِْحَوِر الُُفِقيِّ

املِْحَوُر الُفِقيُّ

الَكاِئناُت احلَيُة

يداِن } لِلدِّ َعُموٌد  ُيوَجُد  َل 
ا ل تُوَجُد يِف احلَِديَقِة. نَّ لَ

املِْحَوُر الَعُموِديُّ

ُتْرَسُم الَْعِمَدُة بِِعنَاَيٍة َوبِاْستِْخَداِم املِْسَطَرِة.

املِْحَوُر الَعموِديُّ هَو 12 لَنَّ هنَاَك 12 َنْمَلًة .
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َقاُموُس الُمْصَطَلَحاِت

27 ُصَوٌر ُتساِعُدنا َعَلى ُرؤيِة الِعظاِم داِخَل َأْجساِمنا ينيَُّة ُة السِّ الَِشعَّ

50 ًة ُأْخرى لَِغَرٍض آَخَر ِة َمرَّ اِْستِخداُم المادَّ إِعاَدُة اِْستِخداٍم

50 ِة وإِعاَدُة َتصنيِعَها إَِلى ُمنَْتٍج َجديٍد ُمَعاَلَجُة المادَّ إِعاَدُة َتدويٍر

39 ًة ُأْخَرى يَء َنْفَسُه َمرَّ اِْفَعِل الشَّ َأِعْد

32 َعلماُت الَمَرِض َأْعراٌض

60 ِعنَْد  اِئَلِة  السَّ الحاَلِة  إِلى  ْلَبِة  الصُّ الحاَلِة  ِمَن  ِة  المادَّ ُل  َتَحوُّ
َتْسخينِها

اِْنِصهاٌر

60 ِة الماُء فِي الحاَلِة الغاِزيَّ ُبخاُر الماِء

45 َجْمِع  فِي  وُيسَتْخَدُم  لَمِة،  السَّ ًباحتياطاِت  ٌد  ُمَزوَّ ِجهاٌز 
غيرِة َعْن َطريِق َشْفِط الَهواِء الَحَشراِت الصَّ

ُبوتر

36 البيَئُة الُمحيَطُة بَِحيواٍن َأْو َنباٍت يٌَّة بِيَئٌة َمَحلِّ

60 ِعنَْد  ْلَبِة  الصُّ الحاَلِة  إِلى  اِئَلِة  السَّ الحاَلِة  ِمَن  ِة  المادَّ ُل  َتَحوُّ
َتبريِدها

ٌد َتَجمُّ

50 قيَقِة َتَحلُُّل الَموادِّ َعْن طريِق الَكاِئناِت الدَّ ٌن َتَعفُّ

48 َموادَّ  إِْطلِق  َبْعَد  والماِء  واليابَِسِة  لِْلَهواِء،  َأْضراٍر  َتَسبُُّب 
ٍة َضارَّ

ُث َتلوُّ

28 ُتْصبُِح الَعَضَلُة َأْطوَل َتنَْبِسُط

28 َتْقُصُر الَعَضَلُة َتنَقبُِض

رقم الصفحة
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32 ا ُيْمِكُن َأْن ُتصيَبنا بِالَْمراِض كاِئناٌت َحيٌَّة َصغيَرٌة ِجدًّ َجراثيُم

56 ُة ُن ِمنْها المادَّ ا َتَتَكوَّ َأجزاٌء َصغيَرٌة ِجدًّ ُجزيئاٌت

23 ْأِس ِعظاُم الرَّ ُجمُجَمٌة

54 ًة ِة، َوُيْمِكُن أْن تكوَن ُصْلَبًة، َأْو ساِئَلًة، َأْو غاِزيَّ َمْظَهُر المادَّ حاَلٌة

44 ُن  تِي َيَتَكوَّ َتنَدِرُج ِضْمَن َمْجموَعٍة َكبيرٍة ِمَن الَحيواناِت الَّ
َأْرُجٍل، َوَدٌم باِرٌد،  ِجْسُمها ِمْن َثلَثِة َأْجزاٍء، َوَلدْيها ِستُّ 

َوَهيَكٌل خاِرجيٌّ

َحَشَرٌة

46 القياُم بِِفْعٍل لَِمنِْع ُحدوِث َضَرٍرٍ ِحماَيٌة

32 ا لِْلِجْسِم َدَرَجُة َحراَرٍة ُمْرَتِفَعٌة ِجدًّ ى ُحمَّ

64 َدَرَجُة الَحراَرِة التِي َتنَْصِهُر عنَدها مادٌة ُصلبٌة )أْي تبدُأ فِي 
لبِة إَلى الحالِة السائلِة( ِل مَن اْلحالِة الصُّ التََّحوُّ

َدَرَجُة الْنِصهاِر

64 تِي َيْغِلي ِعنَْدها ساِئٌل )َأْي َيْبدُأ ِعنَْدها فِي  َدَرَجُة الَحراَرِة الَّ
ِة( ِل إَلى اْلحالِة الغاِزيَّ التََّحوُّ

َدَرَجُة الَغَلياِن

30 ُن ِعنَْدما ُنصاُب بِالَْمراِض َتنا َتَتَحسَّ َعقاٌر َيَْعُل ِصحَّ َدواٌء 

63 َمْعِدٌن َنفيٌس َذَهٌب

54 ، َكاملاِء ٌة ساِئَلٌة َوُيْمِكنُها َتغيرُي َشْكِلها اخلاِرجيِّ مادَّ ساِئَلٌة

58 َنَقَل ساِئًل من ِوعاٍء إِل وِعاٍء آَخَر َسَكَب

39 َنَمٌط ُمنَْتظٌِم َيْظَهُر يِف ِسْلِسَلٍة مَن النََّتائِج َشْكٌل

54 ُ َشْكُلها بُِسهوَلٍة، َكالْحجاِر ٌة ل َيَتغريَّ مادَّ ُصْلَبٌة
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46
50

َيتاُجها اِلْنساُن لِلقياِم بَِأيِّ َعَمٍل
اِب َ إِْخَفاُء َأْو ُدفَِن الَْشَياُء يِف الرتُّ

طاَقٌة
طِِمٌر

28 َعُل اِلْنساَن قادًرا َعل  اْلِعظاِم، وَتْ َمَع  ُمْرَتبَِطٌة  ْسِم  اجْلِ ِمَن  َأْجزاٌء 
احْلََرَكِة

َعَضلٌت

22

30

ُن ِمنْها اليَكُل اْلَعْظِميُّ َأْجَزاٌء ُصْلبٌة َيَتكوَّ

ُر َعل اْلِجْسِم َموادُّ ُتَؤثِّ

ِعظاٌم

اْلَعقاقيُر

32 ِذي َيْقِض عَل املرِض ُء الَّ الشَّ ِعلٌج 

23 ِعظاُم الظهِر عموٌد َفْقريٌّ

40 ِمنَطَقٌة َينُمو فيَها اْلكثرُي ِمَن الَْشجاِر مَع َبْعِضها الغاَبُة

54 اِئَحِة  ُ َشْكَلها بُِسهوَلٍة َوغالًبا َما َتكوُن َعديَمَة اللَّوِن والرَّ ٌة ُتَغريِّ مادَّ
كالَواِء

ٌة غاِزيَّ

60 ِة ِعنَْد َتْسِخينِها اِئَلِة إَِل احْلاَلِة الغازيَّ ِة مَن احْلاَلِة السَّ ُل املادَّ َتوُّ َغَلياٌن

24 َلْيَس َلُه َشْكٌل ناِعٌم َأْو ُمسطٌَّح َغْيُر ُمنَْتظٍِم

24 ْجِل اجلُزُء اْلعلويُّ ِمَن الرِّ َفِخٌذ

59 ابوِن اَعِة الصَّ غاٌز َموجوٌد داخَل َطَبَقٍة َرقيقٍة، َكفقَّ اَعٌة  فقَّ

23 اْلَعَظَمُة الواِحَدُة ِمَن اْلعموِد اْلَفْقِريِّ فَقَرٌة

45 اَسٌة ْسِم ُتوَجُد َعَلْيِهم َأْعضاٌء َحسَّ ساقاِن َصغريتاِن يِف اجْلِ ُقروُن الْستِشعاِر

50 ا حيواناٌت ونباتاٌت َصغرَيٌة ِجدًّ كائناٌت َدقيَقٌة

27 إِصابٌة َتُدُث يِف اْلعظاِم ِعنَدما ُتْكَسُ َكْسٌر
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46 َكواِرُث َتُدُث بَِسبِب َعمليَّاٍت َطبيعيٍَّة َكواِرُث طبيعيٌة

46 َكواِرُث َتُدُث بَِسَبِب َأْفعاِل اِلْنساِن ُصنِع  مْن  َكواِرُث 
اِلنساِن

27 َحيواٌن َلْيَس َلُه َهْيكٌل َعْظِميٌّ ل ُفقاِريٌّ

54 ُة  ُن ِمنْها َجيُع الَْشياِء، َوُيْمِكُن أْن َتكوَن املادَّ ُكلُّ َما ُييُط بِنَا َوَيتكوَّ
ًة ، َأْو ساِئَلًة، َأْو َغاِزيَّ ُصْلَبَةً

ٌة مادَّ

39 ُ َأْثناَء الْختِباِر قيَمٌة َأْو ِميَزٌة َتَتغريَّ ُمَتَغيٌِّر

36 اٌت يِف ِجْسِمها لُتلِئَم الظُّروَف البيئيََّة بَِشْكٍل َأْفَضَل َحَدثْت َتغريُّ ُمتكيَِّفٌة

42 َعُلَك قاِدًرا َعل َتْسمَيِة احليواناِت َأو النَّباتاِت َمموَعُة َأْسِئَلٍة َتْ مفتاٌح 

36 َعَل  احْلصوُل  َوُيْمِكنُه  َحيواٌن  أْو  َنباٌت  فيَها  َيعيُش  تِي  الَّ املنطَِقُة 
جيِع احتياجاتِه فيَها

َمْوطٌِن

50 املياُه امْلوجوَدُة ْتَت َسْطِح الَرِض مياٌه جوفيٌَّة

56 وَسبِِب  َشٍء  ُحدوِث  َكيفيَِّة  ِح  لَِشْ اْلعلمُء  َيْسَتْخِدُمُه  َنموَذٌج 
ُحدوثِِه 

َنموَذٌج ِعْلميٌّ

22 اِخِل ُد َشْكَلُه ِمَن الدَّ ْسِم َوُيدِّ ُء الَّذي َيقوُم بَِتْثبيِت اجْلِ الشَّ َهْيَكٌل

22 اِخِل َهْيكٌل ُصْلٌب وَقويٌّ َيْدُعُم َأْجساَمنا ِمَن الدَّ َهْيَكٌل عظميٌّ

32 ْخِص املريِض ُدها الطَّبيُب لِلشَّ تِي ُيدِّ الَدويُة الَّ َوْصَفٌة طبِيٌَّة

30 َمنُْع ُحدوِث َشٍء َكاِلصابِة بِالَْمراِض ِوقايٌة

46 موادُّ َغْيُر َمْرغوٍب فيَها ُنفاياٌت
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