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تقديم
آله وصحبه  المرسلين سيدنا محمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على خير  لله رب  الحمد 

أجمعين. وبعد ،،،
انطالًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه 
الله ورعاه - بضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات 
على  والتعليم  التربية  وزارة  حرصت  وبرامجه،  وخططه  التعليم  سياسات  ومراجعة  المستقبلية، 
تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، 
الحياتية  والعلوم  المعرفة،  اقتصاد  في  العالمية  المستجدات  مع  ولتتواكب  المستقبلية،  وتطلعاته 
الشاملة  التنمية  المشاركة في مجاالت  التعليمية من  إلى تمكين المخرجات  المختلفة، بما يؤدي 

للسلطنة.
بمراجعة  التعليمية  المنظومة  باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات  الدراسية  المناهج  وقد حظيت 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدًءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

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

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
التعليم  ألهداف  محقًقا  جاء  واتجاهات  وقيم  ومهارات  معارف  من  يحويه  بما  الكتاب  هذا  إن 
وصور  أنشطة  من  يتضمنه  بما  للبلد  الثقافية  والخصوصية  العمانية،  للبيئة  وموائًما  السلطنة،  في 
المصادر  من  غيره  إلى  باإلضافة  الطالب  لتعلم  الداعمة  المعرفة  مصادر  أحد  وهو  ورسومات، 

المختلفة. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 

صاحب الجاللة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم





9 مة امُلقدِّ

ما فائدة ا�شتخدام كتاب الن�شاط؟

ُيساعدك كتاب النشاط هذا عىل تطوير معرفتك ومهاراتك يف العلوم. 

وأنت تستخدم هذا الكتاب، جيب أن تتأّكد من أّنك تتطّور تدرجييًّا وتصبح أفضل يف القيام بأشياء مثل:

• كر اإلجابات.	 استخدام معرفتك عمليًّا الستنتاج إجابات عن األسئلة، بداًل من ُمّرد تذُّ
• ل إىل استنتاجات.	 ختطيط التجارب، وتسجيل النتائج، ورسم الرسوم البيانّية، والتوصُّ

كيف تم تنظيم كتاب الن�شاط؟

األدوات واألجهزة

تعرض لك الصفحات القليلة األوىل يف كتاب النشاط خمطَّطات لألنواع املختلفة من األدوات واألجهزة 
التي ستستخدمها عندما تقوم بالتطبيق العميل.

ُيمكنك كتابة أسامء األجهزة وفيم ُتستخدم.

مفردات مفيدة

يف  الكلامت  تلك  معاين  وترشح  العلوم.  مقّرر  خالل  كثرًيا  ستستخدمها  التي  الكلامت  بعض  هناك 
الصفحتني 16 و 17.

التامرين

ستساعدك التامرين عىل تطوير املهارات التي حتتاجها من أجل أداء جّيد يف العلوم.

تم ترتيب التامرين بنفس ترتيب املوضوعات املوجودة يف كتاب الطالب. 

كّل مترين له نفس رقم املوضوع يف كتاب الطالب. 

ليس دائـاًم هنـاك مترين لكّل مـوضوع. مثال: يوجد مترين لكّل موضوع من املوضوعات 7-1 و 2-7 
و 7-3. وال يوجد مترين للموضوع 7-4 أو 5-7.

املُقّدمة
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ستستخدم الكثري من األجهزة عند التدريب العميّل.
يف كّل مّرة، تستخدم فيها جهاًزا جديًدا، ابحث عن صورته هنا واكتب اسمه الصحيح، ُثّم صف الغرض من 

استخدام هذا اجلهاز. توجد فراغات يف الصفحة  15 إلضافة املزيد من األجهزة التي استخدمتها.
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................................................................
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الأدوات والأجهزة
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 النبات واإلنساُن ككائنات حّية 1

مفردات مفيدة

مفردات مفيدة

االختبار العادل جتربة تبقى هبا  مجيع املتغرّيات كام هي ما عدا العامل الذي تستقيص تأثريه.

ل نمو الفطر عىل  جتري ياسـمني جتربة السـتقصاء كيفّية تأثري درجة احلرارة عىل معدَّ
اخلبز. 

وقد جعلته اختباًرا عادال عن طريق التأّكد من أّن املتغرّي الوحيد هو درجة احلرارة.

االستنتاج          عبارة بسيطة تلّخص ما ختربك به نتائج جتربة ما.
أجرت رقية جتربة الستقصاء ما إذا كانت املواد املعدنية واملواد غري املعدنية توصل 

الكهرباء. 

وتوّصلت إىل استنتاج وهو أّن املواد املعدنية توّصل الكهرباء، يف حني أّن معظم املواد 
غري املعدنية ال توّصل الكهرباء.

اجلزيء              هو جزء صغري جًدا.
يف بعض األحيان، نستخدم كلمة »اجلزيء« لتعني أصغر جزء من اليشء يمكن أن 
يوجد - وهو صغري جًدا لدرجة أّننا ال نتمّكن من رؤيته حتى مع استخدام املجهر.

يف املواّد الصلبة، تكون اجلزيئات مرتاّصة بإحكام يف ترتيب منتظم، وهتتز يف أماكنها.

رؤيته  يمكننا  ليشء  أكرب  جزًءا  لتعني  »جزيء«  كلمة  نستخدم  األحيان،  بعض  يف 
بأعيننا.

يف الرتبة الطينّية، تكون اجلزيئات صغرية وهبا فراغات هواء ضئيلة فيام بينها.

اخلاّصية             هي طريقة أداء يشء ما.

إحدى خصائص املواد املعدنية هي إمكانّية توصيل الكهرباء.

إحدى خصائص السوائل هي إمكانّية التدّفق.



17 مفردات مفيدة

مفرادت مفيدة

املتغّي                هو يشء يمكن تغيريه، خاّصة يف جتربة.
الفطر يف  ل نمو  تأثري درجة احلرارة عىل معدَّ جتري ياسمني جتربة الستقصاء كيفّية 

اخلبز.
املتغّيـر الذي تغرّيه هو درجة احلرارة.

املتغّيـر الذي تقيسه هو نمو الفطر.
الثالثـة متغّيات التـي تبقيها دون تغيري هي: نوع اخلبز وحجمـه وكمّية املاء املضافة 

إليه.

الوحدة              هي الكم املعياري املستخدم لقياس اليشء.
.)m( وحدة قياس الطول هي املرت

.)kg( وحدة قياس الكتلة هي الكيلوغرام

الوظيفة             العمل أو االستخدام أو الغرض.

إحدى وظائف جذور النبات هي امتصاص املاء.

وظيفة امليزان الزنربكّي هي قياس القّوة.

يفسرِّ                 تقول سبب حدوث اليشء.
فس يارس ما حدث عندما أضاف محًضا إىل ماّدة قلوّية، وقال إّن الرقم اهليدروجينّي 

تغرّي من pH = 10 إىل pH = 7؛ ألّن احلمض عمل عىل معادلة القلوي.

يصف                تقول ما حيدث، أو يكتب ما يمكنك رؤيته، أو ما نتائجك.
وصف يارس ما حدث عندما أضاف كمّية من احلمض إىل ماّدة قلوّية، وقال إّن املؤّش 
.pH = 7 إىل لون الكاشف العام عند  pH = 10  تغرّي لونه من لون الكاشف العام عند

يمتّص               يترّشب.

أوراق النبات متتّص الطاقة من أشعة الشمس.
يمكن للصخور املسامية أن متتّص املاء.
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تمرين 7-1     تكيُّف الحيوانات

يف هـذا التمرين، سـتتدّرب عىل وصف صفات ُمعّينة تسـاعد احليوانات عىل 
التكيُّف للعيش يف مواطنها الطبيعّية.

املّيتة   احليوانات  عىل  تتغّذى  وهي  البحار،  قاع  يف  الرسطانات  وتعيش  الرسطان،  حيوان  الرسم  1(   يبنّي 
وبقايا الغذاء الذي تتغّذى عليه احليوانات املفرتسة األخرى.

عني
خملب

قرن استشعار

رجل مفصلّية

صدفة )حمارة(

أكمل اجلدول لتصف ثالًثا من صفات الرسطان التي مُتّثل وسائل تكيُّف ُتناسب أسلوب معيشته.  

كيف تساعد السطان عىل املعيشةالصفة

الكائنات الحّية في بيئتها 7
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فّكر يف حيوان ُيثري اهتاممك يعيش يف موطن طبيعّي ُمعنّي عىل اليابسة.    )2

  ارُسم صورة للحيوان الذي اخرتته. استخدم بطاقات لترشح كيفّية تكيُّف احليوان لكي يعيش يف موطنه 
الطبيعّي.
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تمرين 7-2    نطاط الأوراق

هذا التمرين عن السالسل الغذائّية وكيف ُيمكن للبرش أن يؤّثروا يف هذه السالسل.

األرز    واحـد مـن املحاصيـل الغذائّية امُلهمـة يف العديد مـن البلدان، وُينتج نبـات األرز حبوًبـا يتم حصُدها 
ويأكلها الناس.

يبنّي املخطَّط سلسلة غذائّية. األسهم يف السلسلة الغذائّية تبنّي كيفّية انتقال الطاقة من خطوة إىل أخرى. 
الشمس  األرز  البرش  

كيف تنتقل الطاقة من الشمس إىل األرز؟   )1
................................................................................................................................................................

كيف تنتقل الطاقة من األرز إىل البرش؟   )2
................................................................................................................................................................

3(   بعـض الكائنـات، مثل نطـاط األوراق األخرض، حيـّب أكل األرز أيًضا، باإلضافة إىل الُعشـب، ولكنّه 
ُيفّضل األرز.

اقرتح ملاذا تكون أعداد نطاط األوراق األخرض أكثر يف حقول األرز عنها يف أّي مكان آخر.  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 4(   حيتفظ بعض املزارعني بسمك الشبوط وأنواع أخرى من األسامك يف املياه بحقول األرز اخلاّصة هبم. 
َسمك الشبوط يأكل نطاط األوراق وبيضه.

ارُسم سلسلة غذائّية تبنّي كيف تنتقل الطاقة من الشمس إىل سمك الشبوط.  
................................................................................................................................................................
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تكوين �شبكة غذائّية تمرين 3-7  

يف هـذا التمرين، سـوف تسـتخدم املعلومـات لديك لتكوين شـبكة غذائّية، 
د أواًل الكائنات املنتِجة وتضعها يف بداية الشبكة باألسفل،  ومن اجلّيد أن حتدِّ
ر أن ُتشـري مجيع األسـهم إىل االجّتاه  ثم تبدأ يف إضافة الكائنات بحرص. تذكَّ

الصحيح.

نقّدم هنا بعض املعلومات عن الكائنات التي تعيش يف السهول العشبّية بأفريقيا.

• تأكل الزرافات والظباء أوراق شجر األكاسيا.	
• يأكل اجلراد وفئران الُعشب الُعشب.	
• الكالب الربّية والفهود واألسود حيوانات مفرتسة تفرتس مجيع احليوانات الفقارية آكلة الُعشب.	
• أنواع كثرية من الطيور تأكل اجلراد.	
• النسور تأكل الطيور.	

ن شبكة غذائّية هلذا املوطن الطبيعّي.  يف املساحة أدناه، كوِّ   )1

ارُسم دائرة خرضاء حول كّل كائن منتِج يف الشبكة الغذائّية اخلاصة بك.   )2
ارُسم دائرة زرقاء حول كّل حيوان آكل للُعشب يف الشبكة الغذائّية اخلاصة بك.   )3

ارُسم دائرة محراء حول كّل حيوان آكل للحوم يف الشبكة الغذائّية اخلاصة بك.   )4
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تمرين 7-6        ال�شباب الّدخانّي الكثيف في لندن

فيـام يـيل توضيـح لواقعة تلـّوث خطـرية حدثت منذ عـّدة سـنوات مضت. 
عليـك أن تفكـر يف أسـباب وتأثـريات التلـّوث، كـام أّنـك سـتتدّرب عـىل 
األرقـام  واسـتخدام  البيـايّن  الرسـم  مـن  املعلومـات  اسـتخراج   كيفّيـة 

لتقديم دليل.

اشـتهرت لنـدن، يف انجلرتا، بأجوائها الضبابّية. يف اخلمسـينات، قام كثري من النـاس بحرق الفحم احلجري 
لتدفئـة منازهلـم، واختلط الّدخان وثاين أكسـيد الكربيت مـع الضباب، فنتج عنه خملوط أطلقـوا عليه ضباًبا 

ّدخانيًّا. 

ثاين أكسـيد الكربيت ُيلهب األنف واحللق. الناس التي تعاين من الربو أو أّي مشـاكل أخرى بالرئة يمكن أن 
حتدث هلم مشاكل خطرية إن استنشقوا كمّية كبرية من ثاين أكسيد الكربيت.

ويف شـهر ديسمرب عام 1952م، عىل وجه اخلصوص، ازداد الضباب الّدخايّن للغاية. يبنّي الرسم البيايّن تركيز 
ثاين أكسيد الكربيت يف اهلواء خالل اخلمسة عرش يوّما األوىل من الشهر، كام أّنه يبنّي أيًضا عدد الناس الذين 

ماتوا يف كّل يوم.

تركيز ثاين أكسيد الكربيت 
)أجزاء يف املليون( عدد الوفيات يف اليوم

التاريخ بداية من 1 ديسمرب 1952
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الضباب الّدخايّن حيتوي عىل ثاين أكسيد الكربيت. اشح من أين أتى ثاين أكسيد الكربيت.   )1
................................................................................................................................................................

يف أّي يوم من أيام شهر ديسمرب كان تركيز ثاين أكسيد الكربيت يف أعىل مستوياته؟   )2
................................................................................................................................................................

ما تركيز ثاين أكسيد الكربيت يف ذلك اليوم؟   )3
................................................................................................................................................................ 

4(   من امُلستحسن أاّل يتعّرض الناس لثاين أكسيد الكربيت برتكيز أعىل من 0.2 جزء يف املليون. 
ارُسم خًطا أفقيًّا عىل الرسم البيايّن يبنّي هذا الرتكيز.  

  ثم أوجد عدد األيام بني األول واخلامس عرش من ديسمرب التي كان فيها تركيز ثاين أكسيد الكربيت أعىل 
من هذا املستوى.

................................................................................................................................................................

ما عدد األشخاص الذين ماتوا يف األول من ديسمرب؟ ...........................................   )5
كم بلغت الزيادة يف أعداد الناس الذين ماتوا يف الثامن من ديسمرب عن األول من ديسمرب؟   )6

................................................................................................................................................................

د الدليل من الرسم البيايّن الذي يقرتح أّن ثاين أكسيد الكربيت ربام تسّبب يف وفاة بعض الناس. حدِّ   )7
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

اشح ملاذا ال نستطيع أن نتأّكد أّن ثاين أكسيد الكربيت هو الذي تسّبب يف وفاة الناس.   )8
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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تمرين 7-7     الميالنوما في اأ�شتراليا

 سـوف تتـدرب عىل الرسـم البيـايّن باألعمدة يف هـذا التمرين. عليـك أيًضا 
أن تفّكر يف تفسري معقول ألنامط البيانات، وأن تسـتفيد مـن معلومـاتك وما 

فهمته قبل أن حتّدد تنبًؤا ما.

الكـرة  مـن  اجلنـويّب  النصـف  يف  أسـرتاليا  تقـع 
األرضّية، وهي قريبة مـن الُثقب املوجود يف طبقة 

األوزون. 

ُتظهر اخلريطة معلوماٍت عن نوع من أنواع رسطان 
اجللد ُيسّمى امليالنوما يف سنة 2000م يف كّل والية 

من واليات أسرتاليا. 

األرقام يف اخلريطة ُتشـري إىل عدد الرجال والنساء 
يف كّل مائة ألف متت إصابُتهم بامليالنوما.

 كوينزالند
الرجال 75
النساء   50

اإلقليم الشاميّل
الرجال 38
النساء   28

أسرتاليا اجلنوبّية
الرجال 43
النساء   36 نيوساوث ويلز

الرجال 74
النساء   35

فيكتوريا
الرجال 40
النساء   33

جزيرة تاسامنيا
الرجال 41
النساء   40

أسرتاليا الغربّية
الرجال 56
النساء   39

أكمل الرسم البيايّن باألعمدة لتبنّي هذه املعلومات.   )1

الواليـــــة
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األشعة فوق البنفسجّية التي يمتصها اجللد هي غالًبا السبب يف اإلصابة بامليالنوما.    )2

    اقرتح تفسرًيا للفروق املوجودة يف األرقام بني الرجال والنساء، واملبّينة يف الرسم البيايّن باألعمدة.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ازدادت أعداد الناس املصابني بامليالنوما يف أسرتاليا بني عامي 1983م و2000م.    )3

    استخدم ما تعرفه من معلومات عن طبقة األوزون كي تقرتح ملاذا حدث ذلك.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

عادة ما يستغرق امليالنوما عّدة سنوات قبل أن يظهر.   )4

ض ألشعة الشمس بكثرة.    حيرص الناس يف أسرتاليا اليوم عىل جتنُّب التعرُّ

   تنّبأ بام سيحدث ألعداد الناس يف أسرتاليا الذين سيصابون بامليالنوما يف املستقبل. فرسِّ تنبُّؤك.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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تمرين 7- 8  )اأ(      حماية الباندا العمالقة

يف هذا التمرين، سـتتدّرب عىل اسـتخراج املعلومات من فقرة مكتوبة.حاول 
كتابة إجاباتك بكلامتك أنت بداًل من ُمّرد نسخ مُجل من الفقرة.

اقرأ املعلومات حول الباندا العمالقة واستخدمها باإلضافة إىل معلوماتك الشخصّية لإلجابة عن األسئلة.
تعيش الباندا يف الصني، وهي تتغّذى عىل اخليزران.

واخليـزران جـاف وصعب اهلضـم. الباندا العمالقة لدهيا »إصبع« سـادس وهو ما ُيسـاعدها عىل 
القبـض عىل سـيقان اخليزران بقـّوة أثناء أكلها له. البانـدا هلا رأس كبي وعضـالت الفّك به قوّية 

للغاية، كام أّن لدهيا أسناًنا كبية ُتساعدها عىل املضغ.

تتـّم إزالـة كثيمن غابات اخليـزران يف الصني لتوفي مزيد مـن األرايض للزراعة وبناء املسـاكن، 
وبالتايل تقّلصت أعداد الباندا العمالقة بشكل كبي، حيث ُيشى عليها من خطر االنقراض.

وإلنقـاذ الباندا العمالقة عملت الصني عىل إنشـاء العديد من املحمّيـات الطبيعّية التي تتمتع فيها 
مواطن الباندا الطبيعّية باحلامية.
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ارُسم سلسلة غذائّية تبنّي كيف حتصل الباندا العمالقة عىل الطاقة.   )1
................................................................................................................................................................

2(   صف ثالث طرق تكيَّفت هبا الباندا العمالقة عىل أسلوب حياهتا. اشح كيف ساعدهتا كّل طريقة عىل 
املعيشة.

الطريقة األوىل ..........................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................

الطريقة الثانية ...........................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................

الطريقة الثالثة ...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3(   اشح ملاذا تتعّرض الباندا العمالقة خلطر االنقراض.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4(   كثري من السائحني القادمني للصني يرغبون يف مشاهدة الباندا العمالقة. اقرتح كيف ُيمكن لذلك أن 
يساعد يف احلفاظ عىل الباندا.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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تمرين 7-8 )ب(  اتفاقية رام�شار

ا للحفاظ عىل املواطن الطبيعّية  يدور هذا التمرين حول كيف ُيمكن للدول أن تعمل سـويًّ
اهلامة. عليك أن حتّدد إىل أّي درجة ُيمكنك أن تثق يف املعلومات امُلقّدمة، كام ستحتاج أيًضا 

ألن ُتفّكر يف امُلشكالت التي قد تواجهها الدول يف احلفاظ عىل املواطن الطبيعّية.

اتفاقية رامسار اتفاقية دولّية تأيت كمحاولة إلنقاذ مناطق األرايض الرطبة بالعامل.

ُعقد اجتامع ضّم كّل ممثيل األمم امُلنضّمة التفاقية رامسار يف ُرومانيا يف يولية عام 2012 م. وقبل عقد االجتامع 
تّم توجيه عّدة أسئلة للدول. نـقّدم هنا مخسة من تلك األسئلة. )تّم تبسيط األسئلة بعض اليشء عن تلك 

التي ُطلب من الدول اإلجابة عنها.(
دت الدولة وأدرجت كّل مناطق األرايض الرطبة هبا؟ هل حدَّ   )1

هل هناك سياسة وطنّية للحفاظ عىل األرايض الرطبة؟   )2
هل كّل اإلجراءات اإلدارّية املخطَّطة لألرايض الرطبة تستند إىل بحوث علمّية؟   )3

ة الستعادة األرايض الرطبة التي تّم تدمرُيها؟ هل بدأت الربامج املعدَّ   )4
هل تّم اخّتاذ إجراءات لتشجيع احلفاظ عىل األرايض الرطبة واالستخدام الرشيد هلا؟   )5

يبنّي اجلدول اإلجابات التي تقّدمت هبا سبع دول يف آسيا.

✓      = نعم معنى العالمة: 
✕     = ال

✩    = مل ُينّفذ بعد، ولكن خمطَّط له أو جاٍر العمل
فراغ = مل تتّم اإلجابة عن السؤال

س5س4س3س2س1الدولة
✓✓✓✓✓الصني

✓✓✓✓✓إندونيسيا

✓✓✩✓✓اليابان

✓✕✓✓منغوليا

✩✓✩✓✓باكستان

✩✓✩✓✩رسيالنكا

✕✓✕✓✓تايالند
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اشح ملاذا املعلومات املبّينة يف اجلدول قد ال ُيمكن االعتامد عليها بالكامل.   )1
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2(     أ-    ما السؤال الذي أجاب عنه بـ»نعم« أقّل عدد من الدول؟
................................................................................................................................................................

ب-   اقرتح ملاذا مل يستطع عدد كبري من الدول اإلجابة عن هذا السؤال بـ»نعم«.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

مجيع الدول التي انضّمت التفاقية رامسار تقّر بأمهية احلفاظ عىل األرايض الرطبة.   )3

     اشح ملاذا احلفاظ عىل األرايض الرطبة أمر مهم.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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تمرين 7-10   ا�شتق�شاء بيئّي في نيوزيلندا

ل إلجابات عن األسئلة عن الكائنات يف بيئتها. يف  كثرًيا ما يكون من الصعب التوصُّ
هذا التمرين ستحّدد ملاذا قد يكون من املفيد أحياًنا أن تستخدم بيانات من مصادر 
النتائج  تفسري  أيًضا  حتاول  وسوف  امُلباشة.  الشخصّية  التجربة  من  بداًل  ثانوّية 

والتفكري بشأن كيف ُيمكن إجراء مزيد من االستقصاءات.

الكيوي من الطيور التي ال تستطيع الطريان والتي تعيش يف نيوزيلندا فقط. أعداد الكيوي تتناقص، وبخاّصة 
يف الغابات يف اجلزيرة الرئيسّية.

أرادت مموعة من الُعلامء استكشـاف إذا كان التهام احليوانات املفرتسـة لبيض الكيوي هو الذي يتسـّبب يف 
هـذا التناقص، وقد أجريت من قبل عّدة اسـتقصاءات وجتارب يف هذا الشـأن بواسـطة باحثني آخرين. عثر 

هؤالء الباحثون عىل أعشاش الكيوي وسّجلوا ما حدث للبيض الذي ُوضع فيها.

مل يقـم العلامء بأنفسـهم بأّي جتارب جديدة، وبـداًل من ذلك، مجعوا كّل النتائج التـي حصلوا عليها من تلك 
التجارب السابقة مع بعضها. هذه النتائج مبيَّنة يف اجلدول.

100العدد اإلمجايّل للبيض الذي تّم تسجيُله

33عدد البيض الذي فقس

2عدد البيض الذي تأّكد أكله بواسطة احليوانات املفرتسة

8عدد البيض الذي اختفى

11عدد البيض الذي هتّشم ولكن مل ُيؤكل

16عدد البيض الذي تعّفن

28عدد البيض الذي هجره اآلباء

2عدد البيض الذي ُدفن
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1(   اقرتح ملاذا قّرر العلامء استخدام النتائج التي عثر عليها الباحثون اآلخرون، بداًل من مجع بيانات جديدة 
بأنفسهم. )ُيمكنك التفكري يف عّدة أسباب.(

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ما النسبة املئوّية للبيض الذي أكلته احليوانات املفرتسة بالتحديد؟   )2
................................................................................................................................................................

ح إجابتك. هل من امُلمكن أن تكون اخلسائر األخرى يف البيض قد تسّببت فيها احليوانات املفرتسة؟ وضِّ   )3
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4(   اقرتح كيف ُيمكن للعلامء مجع املزيد من املعلومات للكشف عاّم إذا كان أكل احليوانات املفرتسة لبيض 
الكيوي هو سبب مهم يف تناقص أعداد طائر الكيوي.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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تمرين 7-11 تعداد ال�شحالي على جزيرة

يف هذا التمرين، سـوف تتدرب عىل اسـتخدام معارفك العلمّية، وما فهمته من قبل لرشح 
نمط ما يظهر يف رسم بيايّن. عليك أن تفكر يف العوامل التي تؤّثر يف تعداد كائن حّي ما.

أربع سحاٍل – اثنان من الذكور واثنتان من اإلناث – تّم وضعها عىل جزيرة ما مل تكن هبا سحاٍل من قبل. 
اجلزيرة،  هذه  عىل  ونسور  صقور  هناك  كانت  األخرى.  الصغرية  واحلرشات  الذباب  عىل  تتغذى  السحايل 

وهي تستطيع أكل السحايل.

الرسم البيايّن يبنّي ما حدث لتعداد السحايل طوال اخلمسني عاًما التالية.

عدد السحايل

الزمن )بالسنوات(

0
0 10 20 30 40 50

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

اشح معنى مصطلح تعداد.   )1
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ما أقىص تعداد للسحايل عىل اجلزيرة؟   )2
................................................................................................................................................................
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اقرتح ملاذا ازداد تعداد السحايل خالل اخلمسة وثالثني عاًما األوىل.   )3
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

اقرتح ملاذا توّقف تعداد السحايل عن االزدياد يف آخر األمر.   )4
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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تمرين 8-1     الفلّزات

ـر خصائص الفلـّزات والتفكـري يف كيفية  سيسـاعدك هـذا التمريـن عىل تذكُّ
االستفادة من بعض هذه اخلصائص. 

ارُسم دائرة حول كّل كلمة أو مموعة كلامت تصف إحدى خصائص الفلّزات.   )1

هشةهلا سطح المعقابلة للّطرق

ملمسها دافئقابلة للسحبرديئة التوصيل للحرارة

يصدر عنها
رنني عند طرقها

توصل الكهرباءهلا سطح باهت

ما خصائص الفلّزات التي تكون رضورية يف كّل من األمثلة التالية؟   )2

ُيستخدم النحاس لصناعة األسالك الكهربائّية. أ-    
................................................................................................................................................................

ُيستخدم الذهب يف صناعة املجوهرات. ب-   
................................................................................................................................................................

ُيستخدم األلومنيوم يف صناعة الطائرات. ج-   
................................................................................................................................................................

خ�شائ�ص الماّدة 8
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تمرين 8-3     مقارنة بين الفلّزات والالفلّزات 

سيساعدك هذا التمرين عىل التمييز بني الفلّزات والالفلّزات.

1(   ارُسم خمطًَّطا كـامل البيـانات يـوّضح كيـف يـمكنك اختبـار ماّدة ما ملعرفة ما إذا كانت توّصل الكهرباء 
أم ال.

اكتب صح أو خطأ بجوار كل عبارة من العبارات التالية.   )2
مجيع الفلّزات مغناطيسّية. .............................................................. أ-    
الالفلّزات الصلبة تكون هشة. ..................................................... ب-   
مجيع الفلّزات تكون يف احلالة الصلبة. ....................................... ج-   
الفلّزات توّصل الطاقة احلرارّية. ................................................. د-    

الت جّيدة للكهرباء. ....................................... الالفلّزات ُموصِّ هـ-   
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تمرين 8-4     المواّد في حياتنا اليومية وخ�شائ�شها

سيسـاعدك هـذا التمرين عـىل حتديد خصائـص املـواّد املسـتخَدمة يف احلياة 
اليومية التي تكون رضورية الستخدامات ُمعّينة. 

امُلفيدة جًدا يف صناعة علب تعبئة األطعمة واملرشوبات  املواد  الزجاج والبالستيك من  1(   ُيعترب كّل من 
وختزينها. 

ما خصائص الزجاج التي تالئم هذا االستخدام؟ أ-    
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ما خصائص الزجاج التي مُتّثل مشكلة عند نقل األطعمة واملرشوبات؟ ب-   
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ما خصائص البالستيك التي تكون مفيدة عند نقل األطعمة واملرشوبات؟ ج-    
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ما خصائص البالستيك التي تتسّبب يف مشكلة عندما يكون اإلناء فارًغا؟ د-    
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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2(    ختّيل أّنك متتلك مصنًعا لصناعة القمصان، وستقوم بعمل تصميم جديد لقميص يتم ارتداؤه يف مناخ 
استوائّي.

يعرض اجلدول التايل بعض خصائص املواّد الثالث التي ُيمكنك استخداُمها: )س( و)ص( و)ع(.  

املاّدة )ع(املاّدة )ص(املاّدة )س(اخلصائص

رخيصةرخيصة جًداغاليةالتكلفة

ألن سهل جًداسهولة التصنيع للغايـة؛  صعـب 
املاّدة ناعمة جًدا

سهل

سهلسهلسهل جًداسهولة الغسل

إمكانّية امتصـاص الصبغة 
جّيًدا

بالكاد متتص الصبغةيظهر هبا بعض الُبقعمتتص الصبغة جّيًدا

بعــد  باللـون  االحتفـاظ 
غسلها عرشات املّرات

يتالشى قلياليتالشى جًداال يتالشى اللون 

جتّف ببطءجتّف برسعة كبريةجتّف برسعةمدة التجفيف

هل ُيمكن أن يتبّخر العرق 
عرب املادة؟

نعمالنعم

ما املاّدة التي ستختارها يف صناعة القمصان؟  أ-    
................................................................................................................................................................

اشح أسباب اختيارك. ب-   
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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دات الُقوى تمرين 9-1     محدِّ

الُقوى غري مرئّية، ولكنّنا نعرف أّنا موجودة! سوف ُيساعدك هذان التمرينان 
عىل اكتشاف الُقوى عىل نحو أفضل.

1(   اقرأ اجلُمل التالية. ارُسـم دائرة حول أّي كلمة ُتشري إىل 
أّن هناك قّوة مؤّثرة. توجد كلمة واحدة يف كّل مجلة.

- دفع عبد اهلل الباب لفتحه وخرج إىل الشارع.  
- كان يسحب معه حقيبة كتب مدرسية ثقيلة.  

- ركل عبداهلل حجًرا عىل األرض.  
- عندما رأى أخاه الصغري أمحد، رفعه ألعىل.  

- أمحد مل يعجبه ذلك، وهلذا جذب ُأذن عبداهلل.  
- عندما قابل عبد اهلل أصدقاءه، كانوا يقذفون كرة.  

- حاول عبد اهلل أن يمسك بالكرة ولكنّها ارتطمت بأنفه.  
2(   نحن نرُسم أسهم الُقوى لتوضيح تأثري إحدى 

الُقوى، ويبني السهُم اجّتاه القّوة.
جيب أن تتّم تسميُة سهم القّوة لتحديد اجلسم 
عليه  تؤّثر  الذي  واجلسم  الُقّوة  حُيدث  الذي 

القّوة.
الُقوى  ليوّضح  صورة  كّل  عىل  سهاًم  ارُسم 

امُلمبيَّنة. تّم حّل املثال األّول.

قّوة الرياح امُلؤّثرة 
عىل الشجرة

قّوة الطاولة 
امُلؤّثرة عىل 

الكتاب

قّوة احلامر امُلؤّثرة 
عىل العربة

قّوة الرجل امُلؤّثرة 
عىل احلامر

قّوة الفيل امُلؤّثرة عىل األرض

الُقوى والحركة 9
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تمرين 9-3    الكتلة والوزن

بينهام.  األمر  خيتلط  أن  السهل  العلوم. ومن  مهمتان يف  كمّيتان  والوزن مها  الكتلة 
سُتساعدك هذه التامرين عىل تعلُّم الفرق بينهام.

ُتقاس كتلة اجلسم بالغرام )g( أو بالكيلوغرام )kg(. وفيام ييل أسامء بعض األشياء والكائنات.   )1
حافلة  فأر  سيارة  بقرة  بنت  منزل  كتاب  

يوّضـح اجلـدول التـايل كتلـة كّل من هـذه األشـياء والكائنات، ولكـن أّي كتلـة من هذه الُكتل ُتشـري 
 إىل أّي يشء أو كائـن؟ اكتـب أسـامء األشـياء أو الكائنـات يف العمـود الثـاين مـن اجلـدول، لتوضيـح 

كتلة كّل منهم.
اليشء/الكائنالكتلة

20 g

500 g

30 kg

250 kg

800 kg

5000 kg

100 000 kg

2(   ملعرفـة وزن أّي يشء، نقـوم بـرضب كتلتـه بالكيلوغرام يف 10، ويرجع السـبب يف ذلـك إىل أّن اجلاذبّية 
.10 N األرضّية جتذب كّل كيلوغرام من الكتلة بقوة

10 × )kg ( = الكتلة )بوحدةN الوزن )بوحدة       

كانت كتلة األخ الصغري لعادل kg 3.0 عند والدته. احسب وزن الصغري عند والدته.  

.....................................................................
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اكتب كتلة أو وزن بجوار كّل عبارة يف العمود الثاين من هذا اجلدول.   )3

كتلة أم وزن؟العبارة

قّوة اجلاذبّية األرضّية امُلؤّثرة عىل يشء أو كائن ما

تّم القياس بالكيلوغرام

ُيصبح أقّل بكثري إذا ذهبت إىل القمر

ُيمكن متثيُله بواسطة سهم قّوة

)N( يتّم قياُسه بوحدة النيوتن

»إضافة g 50 من امللح إىل kg 1 من املاء«

تظّل كام هي حتى يف حالة وجودك يف الفضاء

5 N تبلغ مخس تفاحات حوايل
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تمرين 9-4 قيا�ص قّوة الحتكاك

سـيمنحك هـذا التمريـن فرصة التدريـب عىل عـرض البيانات التي تـّم جتميُعها يف 
التجربة وتفسرُيها.

يف إحـدى التجارب السـتقصاء قوة االحتكاك، قـام جابر بوزن قطعة 
خشبّية باستخدام ميزان زنربكّي، وعرف بذلك وزن القطعة.

وضـع بعد ذلك القطعة عىل طاولة وجذهبا باسـتخدام ميزان زنربكّي، 
وعرف بذلك قّوة االحتكاك امُلؤّثرة عىل القطعة.

وزن  بزيـادة  جابـر  قـام 
القطعـة من خـالل وضع 

أوزان ثقيلة فوقها.
1 kg

يوّضح اجلدول نتائج جابر.

1(    قـام جابر بإضافـة وزن آخـر إىل القطعة، بحيث 
قـّوة  أّن  واكتشـف   ،25.0N إىل  وزُنـا  وصـل 
االحتكاك كانت 10.0N. قم بإضافة هذه النتيجة 

إىل اجلدول امُلقابل.

2(   كان مـن امُلمكن أن تكـون معرفة النمط يف نتائج 
جابر أسـهل لـو كان قد قام بزيـادة وزن القطعة 

تدرجيًيا.

أكمـل اجلدول الثاين إليضـاح الطريقة التي كان 
جيب أن يّتبعها لتسجيل نتائجه.

)N( وزن القطعة)N( قّوة االحتكاك
5.02.0

20.08.0

15.06.0

10.04.0

)N( وزن القطعة)N( قّوة االحتكاك
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0
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 الُقوى واحلركة 9

9 الُقوى واحلركة

ا من العبارات املوجودة يف اجلدول  4(   قم بدراسة جدول نتائج جابر والرسم البيايّن اخلاص بك. حّدد أيًّ
ا منها خاطئة. سّجل إجاباتك يف العمود الثاين. أدناه صحيحة وأيًّ

هل العبارة صحيحية العبارة
أم خاطئة؟

1  قاس جابر وزن القطعة بالكيلوغرام.

2  قاس جابر قّوة االحتكاك بوحدة النيوتن.

3  بزيادة وزن القطعة، تتناقص قّوة االحتكاك.

4  تتزايد قّوة االحتكاك بمقادير متساوية مع زيادة وزن القطعة.

.5N 2، تزداد قّوة االحتكاك بمقدارN 5  يف كّل مّرة يزداد وزن القطعة بمقدار

6  ُيمّثل الرسم البياينُّ لنتائج جابر خًطا مستقياًم.

7   يوّضح الرسم البيايّن أّن زيادة وزن القطعة يؤّدي إىل زيادة قّوة االحتكاك امُلؤّثرة عليها.

5(   ثالث عبارات من العبارات الواردة يف السؤال 4 كانت خاطئة. أعد كتابتها هنا مع تصحيح األخطاء 
املوجودة هبا.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

عىل ورقة الرسم البيايّن أدناه، مّثل نتائج جابر بيانيًّا.   )3
اكتب وزن القطعة عىل املحور األفقّي.  

اكتب قّوة االحتكاك عىل املحور الرأيّس.  
ارُسم خًطا عرب النقاط لتوضيح نمط نتائج جابر.  
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الأح�شنة والحمير والبغال تمرين 1-10 

هـذا التمرين يرّكز عـىل توضيح معنى كلمة »أنواع«، كام سـُيعطيك فرصة للتدريب 
عىل املالحظة الدقيقة وتسجيل هذه امُلالحظات.

االســـم الالتـينـي للحصـان هـــو إيـكوس كابـلـوس Equus caballus. االســم الالتينـي للحـامر هـو 
.Equus asinus إيكوس أسينوس

يف بعض األحيان، يزاوج الناس أنثى احلصان مع َذكر احلامر، وُيسـّمى النسـل الناتج باسم البغل. البغال هي 
م هبا مثـل احلمري، لكن  حيوانـات كبـرية وقوّيـة، مثل األحصنة. وهـي أيًضا حيوانات هادئة ويسـهل التحكُّ

البغال حيوانات عقيمة.

 

)Equus caballus أنثى احلصان )إيكوس كابلوس 

)Equus asinus َذكر احلامر )إيكوس أسينوس

بغل

التباُين والت�شنيف 10



45 10 التباُين والتصنيف44

 التباُين والتصنيف 10

اكتب ثالثة تشاهبات بني احلصان واحلامر.   )1
التشاُبه األّول ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

التشاُبه الثاين  ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

التشاُبه الثالث .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

اكتب اثنني من االختالفات بني احلامر واحلصان.   )2
االختالف األّول ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

االختالف الثاين .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3(   ابحث عن دليلني يف املعلومات الواردة يف صفحة 62 من كتاب الطالب لتوضيح أّن األحصنة واحلمري 
ينتميان إىل نوعني خمتلفني.

أّول دليل ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ثاين دليل .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................



45 10 التباُين والتصنيف44

 التباُين والتصنيف 10

تمرين 10-2   التباُين في �شيقان ال�شّبار

يوّفـر هـذا التمرين تدريًبا عىل كيفّية حسـاب الوسـط احلسـايب وتسـجيل التباُين يف 
جـدول نتائـج وخمطَّط تكرار. يف هذا التمرين، جيب عليك أن تسـتنتج اسـم كّل من 

املحورين، ومقاييسهام.

استقىص أمد التباُين يف عدد األشواك يف سيقان نبات الصّبار.
ُتظهر الصورة السيقان.



47 10 التباُين والتصنيف46

 التباُين والتصنيف 10

أحص عدد األشواك يف كّل ساق، واكتب العدد.   )1
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ح كيف توّصلت إىل  2(   احسـب الوسط احلسـايّب )املتوّسط( لعدد األشواك يف سـيقان نبات الصّبار. ووضِّ
إجابتك.

الوسط احلسايّب لعدد األشواك ...........................................

ارُسم جدول نتائج، وأدخل فيه نتائج أمد. نّسق النتائج بحيث يمكنك استخداُمها لرسم خمطَّط تكرار.   )3

 



47 10 التباُين والتصنيف46

 التباُين والتصنيف 10

ارُسم خمطَّط تكرار لتوضيح نتائج أمد.   )4

ما املدى يف نتائج أمد؟   )5

.................................................................................................................................................................

ما الوسيط احلسايّب لعدد األشواك يف سيقان نبات الصّبار؟   )6
.................................................................................................................................................................

ما املنوال يف هذه النتائج؟   )7
.................................................................................................................................................................

اذكر واحدة من اخلصائص األخرى التي ُتظهر التباُين بني سيقان نبات الصّبار.   )8
.................................................................................................................................................................
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 التباُين والتصنيف 10

التباُين في طول الأ�شابع تمرين 3-10 

خمطَّط  صورة  يف  وعرضها  النتائج  تسجيل  عىل  قدرتك  من  التمرين  هذا  سُيحّسن 
تكرار، وعليك أن تتذّكر كيفّية حساب الوسط احلسايّب.

قاس حممد طول اإلصبع األوسط يف اليد اليرسى لكّل طالب يف صفه. أخذ حممد القياسات بوحدة السنتيمرت.
وهذه هي النتائج التي دّونا.

9.5 7.0 8.4 7.3 10.1 9.6 8.9 7.6 9.1 8.3

9.4 8.0 7.2 8.1 8.8 8.3 7.5 7.9 8.6 8.8

كم عدد الطالب يف صف حممد؟ ..............................................   )1
ح كيف توّصلت  2(   احسب الوسط احلسايّب لطول اإلصبع األوسط من كّل الطالب يف صّف حممد، ووضِّ

إىل إجابتك.

 ...........................................cm  = الوسط احلسايب

صنَّف حممد نتائجه حسب املدى إىل مموعات خمتلفة. وسّجلهم يف جدول نتائج.   )3
     أكمل جدول نتائج حممد.

)cm( 10.4-9.910.0-9.49.5-8.99.0-8.48.5-7.98.0-7.47.5-7.0طول اإلصبع

عالمات العّد

عدد الطالب
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 التباُين والتصنيف 10

أكمل خمطَّط التكرار لعرض نتائج حممد.   )4

اكتب عنواًنا للمحور الرأيّس.

• حّدد ما أكرب رقم ستحتاجه عىل املحور الرأيس، ثم اكتب املقياس عىل هذا املحور.	
•  ارسـم عموًدا لكّل مدى من أطوال األصابع. جيب أن تالمس األعمدة بعضها البعض، بدون أّي 	

مسافات فيام بينها.

)cm( طول اإلصبع
7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
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 التباُين والتصنيف 10

تمرين 10-5   ت�شنيف الفقارّيات

تعرف  درجة  أّي  إىل  للفقارّيات؟  الرئيسية  مموعات  اخلمس  أسامء  تتذّكر  هل 
خصائص كّل مموعة؟ حاول أن تكمل هذا التمرين معتمًدا عىل ذاكرتك دون أن 

حتاول البحث عن أّي معلومة.

يوّضح اجلدول خصائص ستة حيوانات فقارّية من )أ( إىل)و(.

اخلاصّية
احليوان

وهـدجبأ
نعمالالالالالهل يمتلك زعانف؟

نعمأحياًنانعمالالالهل يعيش يف املاء؟

قشورال يوجد غطاءقشورشعرريششعرما الذي يغّطي جلد احليوان؟
هـل يمتلك احليوان خياشـيم 

خياشيم أثناء الصغر، رئتانرئتانرئتانرئتانأم رئتني؟
خياشيمورئتان عند البلوغ

الالالالنعمنعمهل يمتلك أجنحة؟

نعمنعمالالالالهل يضع البيض يف املاء؟

الالنعمالنعمالهل يضع البيض عىل اليابسة؟

د إىل أّي مموعة ينتمي كّل حيوان فقارّي. حدِّ

أ-   ....................................................              ب- ..............................................
ج- ....................................................               د-   ..............................................
هـ- ...................................................              و-   ..............................................



51 10 التباُين والتصنيف50

 التباُين والتصنيف 10

تمرين 10-6  ت�شنيف الالفقارّيات

سيساعدك هذا التمرين عىل التفكري يف خصائص بعض من املجموعات امُلختلفة من 
ر تلك اخلصائص. الالفقارّيات وتذكُّ

توّضح الرسومات بعض الالفقارّيات.

)ب() أ (

)ج(

) د (

)هـ(

) و (

)ح() ز (
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 التباُين والتصنيف 10

اكتب احلرف الذي ُيمّثل كّل حيوان يف املكان املناسب يف اجلدول.

مفصلّيات األرجلاحللقّياتالرخوّيات

كثيات األرجلالقرشّياتالعنكبوتّياتاحلرشات



53 10 التباُين والتصنيف52

 التباُين والتصنيف 10

ف اإلى الأوراق الأ�شئلة المفتاحية للتعرُّ تمرين 7-10 

ف إىل نوع األشجار الذي  يف هذا التمرين، سـوف تسـتخدم األسـئلة املفتاحية للتعرُّ
حني أدناه. تنتمي إليه كّل ورقة من اخلمس أوراق املوضَّ

توّضح الصور مخس أوراق.

ف إىل الورقة )س(.  استخدام األسئلة املفتاحية للتعرُّ   )1
شجرة الغبياء  نة من عّدة وريقات صغرية.    الورقة مكوَّ أ-   )1(  
اذهب إىل )2( نة من وريقات صغرية.   الورقة ليست مكوَّ ب-    
اذهب إىل )3( الورقة بيضاوّية.      أ-   )2(  
شجرة القيقب الورقة ليست بيضاوّية، وتنقسم إىل مخسة أجزاء.  ب-    
اذهب إىل )4( طول الورقة يبلغ عىل األقّل ضعفي عرضها.   أ-   )3(  
شجرة البندق  طول الورقة أقل من ضعفي عرضها.    ب-    

شجرة الصفصاف  أ-  الورقة لدهيا سطح المع.      )4(  
شجرة الكرز  ب-  الورقة لدهيا سطح غري المع.       

الورقة )س( هي ..............................................

)م()ل()ع()ص()س(
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 التباُين والتصنيف 10

اشح بالرتتيب كيف توّصلت إىل إجابتك.    )2
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

إليه كّل ورقة من األوراق. اكتب اجلُمل بالرتتيب الذي جيعلك  د نوع الشجرة الذي تنتمي  3(   اآلن حدِّ
تصل إىل كّل إجابة.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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ات املاّدة  تغيرُّ 11

تمرين 11-1     الأحما�ص والقلوّيات

ر بعض املعلومات املهمة حول األمحاض والقلوّيات  سُيساعدك هذا التمرين عىل تذكُّ
وكيفّية التعامل معها بأمان يف امُلخترَب.

1(   كّل كلمـة مـن الكلامت التالية أو كّل عبارة من العبارات التالية مرتبطـة بأمحاض أو قلوّيات. اكتب كّل 
كلمة، أو كّل عبارة، يف العمود الصحيح يف اجلدول.

صابونالذعخلمحيّض

مسحوق الغسيلمحض النيرتيكعصي ليمونمسّبب للتآكلمرشوب الكوال

مهّيجصودا الغسيلهيدروكسيد الصوديوممحض السرتيك

قلوّيمحض

رات الماّدة تغيُّ 11



57 ات املاّدة56 11 تغيرُّ

ات املاّدة  تغيرُّ 11

يف امُلرّبعني التاليني، ارُسم ملصقات حتذير من خماطر املواد املسّببة للتآكل والضاّرة أو املهّيجة.   )2

ضاّر أو مهّيجمسّبب للتآكل 

أكمل  الكيميائّية.  املواّد  استخدام  عند  بشأنا  للتفكري  والسالمة  األمن  نقاط  بعض  اجلدول  3(   يعرُض 
اجلدول برشح السبب اخلاص بكّل نقطة من نقاط األمن والسالمة.

السببنقاط األمن والسالمة

ارتداء نظارات واقية

الوقوف أثناء العمل

الزجاجـات  سـدادات  وضـع 
مقلوبة عىل سطح طاولة املخترب 

إغـالق الزجاجة بُمجّرد االنتهاء 
من استخدامها

العمل بطريقة مرّتبة
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ات املاّدة  تغيرُّ 11

تمرين 11-2  الكوا�شف

ر النشاط العميّل الذي قمت به. ومن املهم أن تكون  سُيساعدك هذا التمرين عىل تذكُّ
قادًرا عىل وصف كيفّية تنفيذ نشاط ما.

لقد استخدمت الكواشف يف التجارب. اشح وظيفة الكاشف.   )1
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

يوّضح املخطَّط بعض األدوات املوجودة يف خُمترَب.    )2

كحول ميثييل



59 ات املاّدة58 11 تغيرُّ

ات املاّدة  تغيرُّ 11

ِصف كيف ُيمكنك استخدام األدوات لصناعة الكاشف اخلاّص بك.   
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ق من أّنه يؤّدي وظيفته بنجاح. ِصف كيف ُيمكنك اختبار الكاشف اخلاّص بك للتحقُّ   )3
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4(   اشــرح ملـاذا ال ُيمكن لكاشف مثل الكاشف اخلـاّص بك مساعدُتك فـي معرفـة مـا إذا كانت القهوة 
ا. أو الكوال محًضا أو قلويًّ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................



59 ات املاّدة58 11 تغيرُّ

ات املاّدة  تغيرُّ 11

تمرين 11-4     التعاُدل

يقـّدم هـذا التمرين تدريًبا عىل قياس األحجام باسـتخدام جهازيـن خمتلفني – خمبار 
ج وسّحاحة. مدرَّ

 .25mL ج عندما حيتوي عىل  1(  ُيظهر الشكل خمباًرا مدّرًجا. ارُسم السطح امُلحّدب للامء يف املخبار املدرَّ
)تذّكر: السطح املحّدب هو سطح املاء(.

10

20

30

40

50

mL
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ات املاّدة  تغيرُّ 11

ُيظهر الشكل بعض السّحاحات التي حتوي أحجام سوائل خمتلفة.   )2
ر كتابة الوحدات.     اكتب القراءة التي عىل كّل سّحاحة. تذكَّ
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تمرين 11-6     التخطيط لإجراء ا�شتق�شاءات

االستقصاء  لعملّيات  العلامء  كيفّية ختطيط  التفكري يف  التمرين عىل  هذا  سُيساعدك 
وتنفيذها.

عندما جُيري العلامء جتارب، جيب عليهم التفكري جيًدا يف العوامل املتغرّية. اشح ما »العامل املتغرّي«.   )1
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2(   ختترب عاملة بيئة املـاء يف عدد من اآلبار يف املنطقة التي تعمل فيها. أصبحت اآلبار محضّية.حتتاج العاملة إىل 
معرفة البئر الذي به محض قوّي حتى تبدأ يف ُمعادلة احلمض.

أخذت العاملة عينة مياه من كّل بئر واختربهتا باستخدام حملول الكاشف العام. اخُلطوة 1   

 
اخُلطوة 2   أضافـت حملول هيدروكسـيد الصوديـوم لكي تعرف الكمّيـة املطلوبة من أجـل ُمعادلة مياه   

البئر.

حملول هيدروكسيد الصوديوم

مياه البئر + حملول الكاشف العام
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د من إجراء اختبار عادل يف اخُلطوة 2. اشح ما جيب أن تفعله العاملة للتأكُّ أ-    
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

اختربت العاملة كّل عينة ثالث مّرات. اشح سبب أمهّية فْعل ذلك. ب-   
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

يوّضح اجلدول نتائج العاملة. ج-    

)mL( حجم هيدروكسيد الصوديوم الالزم لتعادل احلمض

الوسط احلسايّبامُلحاولة الثالثةامُلحاولة الثانيةامُلحاولة األوىلالبئر
4655س

1091110ص

1111ع

ماذا توّضح النتائج السابقة حول محضية اآلبار الثالثة )س( و )ص(  و )ع(؟ فرسِّ إجاباتك.  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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تخيل أنك قد سافرت إلى كوكب زينوس.

إنه كوكب عمالق. جاذبيته أكبر كثيًرا من الجاذبية األرضية. غالفه الجوي يحتوي فقط على كمية قليلة من 
ثاني أكسيد الكربون. يوجد الماء في برك، ولكنها ال تمطر كثيًرا.

يسخن سطح زينوس بشدة أثناء النهار، ويبرد بشدة أثناء الليل.

هناك كائنات حية على كوكب زينوس، تتغذي بطريقة أشبه بالتمثيل الضوئي باستخدام ثاني أكسيد الكربون 
وضوء الشمس. وتتجول هنا وهناك، وتحصل على الماء بالشرب من البرك.

ارسم مخطًطا لما قد يبدو عليه كائن حي على كوكب زينوس كما تتخيله. ضع البيانات على مخططك لكي 
تصف وتشرح بعض من وسائل تكيُّفه.

ورقة العمل 7-1)اأ( كوكب زينو�ص
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ورقة العمل 7-1)ب( كوكب زينو�ص – تقييم التعلم

ل ورقتك مع زميلك. عندما تنتهي من حل ورقة العمل 7-1)أ(، بدِّ
قيِّم عمل زميلك باستخدام الجدول المبين أدناه.

نعم أم ال؟الخاصية 
هل تم رسم مخطط كبير وواضح؟

هل هناك بيانات تصف وسائل تكيُّف الكائن؟

هل تشرح البطاقات الموضوعة كيف ساعدت كل وسيلة من وسائل 
التكيُّف هذا الكائن الحي على العيش؟

هل لدى الكائن الحي وسيلة تكيُّف تساعده على التعامل مع الجاذبية 
على كوكب زينوس؟

هـل لـدى الكائن الحي وسـيلة تكيُّف تسـاعده علـى الحصول على 
ضوء الشمس أو ثاني أكسيد الكربون؟

هل لدي الكائن الحي وسـيلة تكيُّف تساعده على الحركة هنا وهناك 
أو للحصول على الماء؟

هل لدى الكائن الحي وسيلة تكيُّف تساعده على التأقلم مع التغيرات 
في درجة الحرارة؟

ِصف إجـراًء واحـًدا قام بـه زميلك 
بشكل جيد.

ِصف إجراًء واحًدا يمكن أن يحسنه.

واآلن انظر إلى عملك.
هل تتفق مع تقييم زميلك؟
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ورقة العمل 7-1)ب( كوكب زينوس – تقييم التعلم

تخيل أنه سوف ُيطَلب إليك عمل مهمة مشابهة في األسبوع القادم. ما الذي ستفعله بشكل مختلف؟
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ورقة العمل7-1)ج(   تكيُّف النباتات

سوف يقدم لك معلمك بعض النباتات، أو أجزاء من نباتات، أو صور لنباتات.

ر من وجهة نظرك المكان الذي تكيَّف هذا النبات للعيش فيه. افحص كل واحد منها جيًدا. قرِّ

ارسم النبات، أو جزًءا منه. اضف البيانات إلى رسمك كي تشرح كيف تكيَّف النبات لكي يعيش في موطنه 
الطبيعي.

النبات ) أ ( أعتقد أن النبات ) أ ( تكيَّف كي يعيش .................................................................................................... .

النبات )ب( أعتقد أن النبات )ب( تكيَّف كي يعيش .............................................................................................. .
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ورقة العمل 7-1)ج(  تكيُّف النباتات

النبات )ج( أعتقد أن النبات )ج( تكيَّف كي يعيش ............................................................................................... .
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ورقة العمل 7-2 ا�شتق�شاء تف�شيالت الغذاء

إلجراء هذا النشاط، تحتاج إلى الذهاب إلى الخارج والعثور على حيوان صغير يأكل أوراق النباتات. هذا 
الحيوان قد يكون البزاق )أحد الرخويات( أو الحلزون أو حشرة ما.

)1(  التقـط ثالثـة أنـواع مختلفـة مـن األوراق. إذا كان الحيوان موجـوًدا على ورقة نبات، فاسـتخدم هذه 
الورقة.

)2(  ضـع الحيـوان في علبة لها غطاء. تأكد أن الغطاء به ثقوب حتي يسـتطيع الحيـوان التنفس. ضع وعاًء 
صغيًرا به ماء داخل العلبة كي يستطيع الحيوان أن يشرب.

استخدم ورقة رسم بياني لقياس مساحة كل ورقة.  )3(
البياني وارسم خًطا حولها بكل حرص. النبات على ورقة الرسم  ضع ورقة  •	

النبات. عد عدد المربعات المغطاة بالكامل بورقة  •	
•عـد عدد المربعات المغطاة بشـكل جزئـي بورقة النبات. اعتبر أن كل من هـذه المربعات وكأنه  •	

نصف مربع.
احسب العدد الكلي للمربعات المغطاة بورقة النبات. سجل قياساتك في الجدول المبين أدناه. •	

ضع األوراق في العلبة ومعها الحيوان. ثم غطي العلبة بغطائها.  )4(
ِقس مساحة كل ورقة يومًيا لمدة أسبوع، وسجل نتائجك.  )5(

ورقة نبات
مساحة ورقة النبات )عدد مربعات ورقة الرسم البياني(

يوم 7يوم 6يوم 5يوم 4يوم 3يوم 2يوم 1
) أ (
)ب(
)ج(
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ورقة العمل 7-2 استقصاء تفضيالت الغذاء

استخدم نتائجك لتحديد أي نوع من األوراق يفضل الحيوان أكله.  )6(

ح إجابتك. هل تظن أنك ستحصل على نفس النتائج لو كررت التجربة؟ وضِّ  )7(
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ورقة العمل7-4  م��ا العوام��ل الت��ي توؤثر عل��ى معدل 
تحلل جزرة؟

كثير من الكائنات المحللة تعيش في التربة. معظم هذه الكائنات بكتيريا وفطريات مجهرية.

الكائنات المحللة تتسبب في تحلل المواد العضوية. ستستقصي كيف يؤثر عامل متغير واحد على معدل 
تحلل قطعة الجزر، أو أي نبات آخر.

فيما يلي طريقة جيدة لعمل ذلك:

احسب كتلة الجزرة. •	

أيام. التربة، واغلق الكيس. اتركها لبضعة  ضع الجزرة في كيس بالستيكي، مع بعض  •	

إغالق السحاب

كيس بالستيكي
جزرة

تربة

الكيس  في  أخرى  مرة  الجزرة  ضع  جديد.  من  كتلتها  واحسب  واغسلها  الكيس  من  الجزرة  •أخرج  •	
وأغلقه مرة أخرى.

إذا كررت ذلك كل بضعة أيام فستتمكن من عمل رسم بياني لكتلة الجزرة مقارنة بالزمن.

)1( التخطيط لتجربتك
اختر واحًدا من العوامل المتغيرة اآلتية الستقصاءه، وارسم دائرة حول المتغير الذي اخترته.

ما إذا كانت الجزرة نيئة أم مطهية السماد    الماء   درجة الحرارة  

نوع التربة ما إذا كانت الجزرة كاملة أم مقطعة لِقطع عديدة  

ِصف بوضوح ضمن خطتك ماذا ستفعل. اشرح كيف ستبدل العوامل المتغيرة التي اخترتها لالستقصاء، 
وكيف ستحاول تثبيت العوامل المتغيرة األخرى.

عليك أيضا أن تفكر في األخطار والمخاطر. هل هناك أي مخاطر في تجربتك؟
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ورقة العمل 7-4 ما العوامل التي تؤثر عىل معدل حتلل جزرة؟

إن كان األمر كذلك، فكيف ستتحكم فيها؟ 

)2( مراجعة خطتك
اطلب إلى معلمك أن يتحقق من خطتك. أدخل أي تعديالت ترى أنك في حاجة إليها.

)3( القيام بالتجربة
اآلن يمكنك القيام بتجربتك. ُكن على استعداد أنها سوف تستغرق عدة أسابيع. 

استخدم المساحة أدناه لرسم جدول نتائج، وسجل النتائج التي تحصل عليها كلما تقدمت التجربة.

)4( كتابة االستنتاج
ما الذي يمكنك استنتاجه من النتائج التي حصلت عليها؟  
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ورقة العمل 7-4 ما العوامل التي تؤثر عىل معدل حتلل جزرة؟

)5( رشح نتائجك
استخدم ما تعرفه عن الكائنات المحللة كي تقترح تفسيًرا لنتائجك.  

)6( تقييم طريقتك
  مـا مـدى موثوقية نتائجـك في نظرك؟ اقتـرح كيف يمكنك تحسـين طريقتك إذا ما قمـت بالتجربة مرة 

أخرى.

)7( مقارنة نتائجك مع اآلخرين
  تحدث مع المجموعات األخرى في صفك بشأن طرقهم ونتائجهم. كيف تختلف عن طرقك ونتائجك؟ 

تجربة من كانت األفضل في نظرك، ولماذا؟
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ورقة العمل7-6)اأ(  المطر الحم�شي والمباني

المطر الحمضي ال يؤذي الكائنات الحية فقط، بل يمكنه أيضا أن يضر بالمباني.

سوف تستخدم في هذه التجربة محلول حمض الكبريتيك المخفف لتمثيل المطر الحمضي.

أحضر عينتين من كل نوع من مواد البناء التي ستختبرها. يمكنك استخدام بعض مما يلي:  )1(

        حجر جيري  طوب  خرسانة  أسمنت  حديد  خشب  ألومنيوم

م عيناتك إلى مجموعتين. ضع كل عينة في إناء منفصل. ضع البيانات على كل عينة. قسِّ  )2(
)3(  أضف »المطر الحمضي« إلى المجموعة األولى من العينات. اضف نفس الحجم من المطر الحمضي 

لكل عينة.
)4(  أضـف نفـس الحجم من »المطـر الطبيعي« )يمكنك اسـتخدام مـاء الصنبور( للمجموعـة الثانية من 

العينات.
سجل كيف تبدو عيناتك. إذا كان لديك كاميرا يمكنك التقاط صورة لها.  )5(
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ورقة العمل7-6)اأ(  املطر احلميض واملباا

ل كيف تبدو. الحظ عيناتك على فترات طوال األسابيع القليلة التالية. وفي كل مرة سجِّ  )6(

اكتب استنتاًجا لتجربتك.  )7(
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ورقة العمل7-6)ب(  نبات الأ�شّنة )حزاز ال�شخر( والتلوث

األشـنّة )حـزاز الصخر( هو عبارة عن كائنات صغيرة تشـبه النبـات، وكثيًرا ما تجدها تنمـو علي األحجار 
والصخور وفروع األشجار.

يتأثر نبات األشنّة )حزاز الصخر( بثاني أكسيد الكبريت؛ فبعض األنواع من نبات األشنّة )حزاز الصخر( 
تنمو في  أن  منها  الكبريت، في حين يمكن ألنواع أخرى  أكسيد  ثاني  الخفيفة جًدا من  التركيزات  تقتلها 

تركيزات أعلى من ثاني أكسيد الكبريت.
)حزاز  األشنّة  نبات  من  أنواع  ستة  فيه  تنمو  أن  يمكن  الكبريت  أكسيد  لثاني  تركيز  أقصى  الجدول  يبين 

الصخر(.
أقصى تركيز لثاني أكسيد الكبريت يمكنها النمو فيه نبات األشنّة

)ميكروغرام لكل متر مكعب(
170) أ (
125)ب(
60)ج(
50)د(

30)هـ(
5)و(

األسئلة
ما نبات األشنّة الذي يمكنه النمو في أعلى تركيز لثاني أكسيد الكبريت؟  )1(

)2(  مـا نبات األشـنّة الذي يمكنه النمو في تركيز لثاني أكسـيد الكبريت أكبر مـن 70 ميكروغرام لكل متر 
مكعب؟

)3(  ما نبات األشنّة الذي يمكنه النمو فقط في تركيز لثاني أكسيد الكبريت أقل من 40 ميكروغرام لكل متر 
مكعب؟
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ورقة العمل7-6)ب(  نبات األشنّة )حزاز الصخر( والتلوث 

يمكن لعلماء البيئة استخدام نبات األشنّة لتقدير كمية التلوث بثاني أكسيد الكبريت في األماكن المختلفة.

بالفحم  تعمل  كهرباء  توليد  محطة  من  مختلفة  مسافات  بعد  على  الموجود  األشنّة  نبات  العلماء  حدد 
الحجري.

الجدول يبين نتائجهم.

)m( أنواع نبات األشنّة التي وجدتالمسافة من محطة توليد الكهرباء

)أ(100

)أ( و)ب( و)ج(200

)أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ(500

)4(  اسـتخدم النتائج المبينة في الجدول، والجدول المبين بالصفحة األولى من ورقة العمل هذه، لتقدير 
تركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء على بعد 100m من محطة توليد الكهرباء.

m3  ميكروغرام لكل         
ر المســافة مـن محطة توليـد الكهربـاء التي كـان تركيز ثـاني أكسـيد الكبريت في الهواء عنـدها  )5(  قـدِّ

.m3  ال يـزيـد عـن 5 ميكروغرام لكل

اشرح لماذا يوجد ثاني أكسيد الكبريت في الهواء حول محطة توليد الكهرباء.  )6(

)7(  اقترح لماذا قد يختار علماء البيئة استخدام نبات األشنّة لقياس التلوث بثاني أكسيد الكبريت بداًل من 
قياس تركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء.
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ورقة العمل 7-8   محمية طبيعية بمدر�شة – تقييم التعلم

ل ورقتك مع زميلك. عندما تفرغ من إجراء نشاط 7-8 )محمية طبيعية بمدرسة(، بدِّ

قيِّم عمل زميلك باستخدام الجدول المبين أدناه.
نعم أم ال؟الخاصية

هل تم عمل خريطة كبيرة أو رسم واضح؟

هل تتضمن الخريطة أو الرسم البيانات التي تصف الخصائص المختلفة للمحمية الطبيعية؟

هل تشرح البيانات كيف ستساعد كل خاصية النباتات أو الحيوانات على العيش هناك؟

هـل هنـاك على األقـل ثالث خصائـص مختلفـة للمحميـة الطبيعيـة التي ستسـمح لألنواع 
المختلفة من النباتات والحيوانات بأن تعيش هناك؟
قيِّم خطة المحمية الطبيعية على تدريج من 1 إلى 5:

1 – غير ممتعة
2 – ممتعة إلى حد ما

3 – ممتعة
4 – ممتعة بالفعل

5 – جيدة جًدا

ِصـف إجـراًء واحًدا قام بـه زميلك 
بشكل جيد.

أن  يمكـن  واحـًدا  إجـراًء  ِصـف 
يحسنه.

واآلن انظر إلى عملك.
هل تتفق مع تقييم زميلك؟
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ورقة العمل 7-8 حممية طبيعية بمدرسة – تقييم التعلم

تخيل أنه سوف ُيطلب إليك عمل مهمة مشابهة في األسبوع القادم. ما الذي ستفعله بشكل مختلف؟
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ورقة العمل 7-9 )اأ(   ا�شتخ��دام مربع معاي��رة لأخذ عينة من 
النباتات

إذا أردت أن تحـدد عـدد النباتات التي تنمو في موطن ما، فلن تسـتطيع عادة عدهـا جميًعا. بداًل من ذلك، 
يمكنك عدها داخل عدة مساحات لجمع العينات.

يستخدم علماء البيئة مساحات مربعة لجمع العينات. وهذه تسمى مربعات المعايرة.
.0.5 m × 0.5 mمربع المعايرة يمكن أن يكون بأي مساحة. بالنسبة للنباتات الصغيرة سيكفي مربع بمساحة

إذا صنعت مربًعا بهذه األبعاد من الخشـب أو األسـالك، يمكنك ببسـاطة وضعه على األرض ومن ثم عد 
النباتات التي بداخله.

ستحتاج كثيًرا أن تضع المربع عشوائًيا في المساحة التي تدرسها. فيما يلي طريقة جيدة لعمل ذلك:
ارسم حدود المساحة التي ترغب في دراستها.  )1(

افترض أن ضلعين من أضالع تلك المساحة يمثالن محوري الرسم البياني.  )2(
)3(  اسـتخدم اآللة الحاسـبة الستحداث أعداد عشـوائية، أو يمكنك الحصول على قائمة بأعداد عشوائية 

من الشبكة العالمية لالتصاالت الدولية )اإلنترنت( أو تجدها في كتاب.
)4(  اسـتخدم أول زوج من األعداد العشـوائية كما لو أنها اإلحداثيات لوضع النقاط على الرسـم البياني. 

ضع الزاوية السفلى إلى اليسار في مربعك في الموضع الذي ستضع فيه النقطة على الرسم.

ثالث خطوات 
من البداية ثم أربع 

خطوات لألمام

3 خطوات
البداية

Random numbers

3  4  2  9  5  2  1

9  2  3  6  3  5  4

0  2  9  1  2  3  7

9  8  7  2  9  5  0

9  4  2  6  1  8  2

3  5  8  3  4  7  5

مربع معايرة هنا

)5(  قم بعد النباتات التي تدرسـها )على سـبيل المثال، نبات األقحوان( التي داخل مربع المعايرة. سـجل 
العدد في جدول للنتائج كالموضح أدناه:

12345678910مربع المعايرة

8عدد نباتات األقحوان

)6(  بعـد ذلك اسـتخدم زوًجا ثانًيـا من األعداد العشـوائية لوضع مربـع المعايرة الثاني. اسـتمر على هذا 
المنوال حتى تنتهي من تسجيل نتائج 10 مربعات.

مالحظات
•فـي بعـض األحيـان يكون من الصعب تحديد أين ينتهي نبات ما وأين يبدأ اآلخر. ولهذا لن نسـتطيع  •	
عـد عـدد النباتات. في هذه الحالـة، يمكنك تقدير النسـبة المئوية من مربع المعايـرة المغطى بالنباتات 

وتسجيل ذلك كبديل.
•يمكنـك أيضـا اسـتخدام مربـع المعايـرة لجمـع عينات لحيوانـات ال تتحـرك – على سـبيل المثال،  •	

البطلينوس )من الرخويات( على شاطئ البحر.

4 خطوات 
لألمام
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ورقة العمل7-9)ب(   مقارنة نتائج العينات من منطقتين

يستخدم تامر وأحمد مربعات المعايرة للمقارنة بين أعداد نباتات األقحوان التي تنمو في ملعب المدرسة، 
وتلك التي تنمو في حديقة بالقرب من المدرسة.

نتائجهم مبينة في الجداول.

في ملعب المدرسة
123456789101112مربع المعايرة

عدد نباتات 
86211361081945األقحوان

في حديقة بالقرب من المدرسة
123456789101112مربع المعايرة

عدد نباتات 
014325002301األقحوان

)1(  احسـب متوسـط عدد نباتات األقحوان في كل منطقة. لعمل ذلك، اجمع كل أعداد نباتات األقحوان 
م الناتج على 12. ثم افعل ذلك مع المنطقة الثانية. في المنطقة األولى، ثم قسِّ

احسب عدد مربعات المعايرة التي وجد بها نباتات األقحوان في كل منطقة.  )2(

ن جدول عد لكل منطقة وأكمل فيه األرقام على النحو التالي: تم تكوين أول جدول عد من أجلك. كوِّ  )3(
في ملعب المدرسة

11-89-56-23-0عدد نباتات األقحوان

عدد مربعات المعايرة
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ورقة العمل 7-9)ب( مقارنة نتائج العينات من منطقتني

)4(  ارسـم مخطط تكرار لكل منطقة. ضع عدد نباتات األقحوان على المحور السـيني x، وعـدد مربعات 
.y المعايـرة على المحـور الصادي

استخدم إجاباتك على األسئلة 1، و 2، و 3، و 4 لتقارن بين أعداد نباتات األقحوان في المنطقتين.  )5(
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ورقة العمل 8-1  اإجراء بحث حول فلز

في هذا النشاط، ستبحث عن معلومات عن الفلز الذي تختاره وستستخدم هذه المعلومات لإلجابة عن 
األسئلة الواردة ُهنا. يمكنك عرض المعلومات التي حصلت عليها في صورة تقرير أو ملصق. استخدم 

الفراغات الموجودة أدناه لتسجيل جزء من بحثك.
ما العنصر الفلزي الذي ُتجري بحًثا حوله؟  )1(

)2(   مـن أين نحصل على هذا العنصر الفلزي؟ اكتشـف الـدول والمناطق التي يمكن فيها العثور على هذا 
العنصر الفلزي.

فيم يتم استخدام هذا العنصر الفلزي؟ اذكر مجموعة من االستخدامات، إذا أمكن.  )3(

)4(   ما خصائص العنصر الفلزي الذي تجعله مناسـًبا لهذه االسـتخدامات؟ حاول أن تذكر أي خصائص 
معينة لهذا العنصر الفلزي، واستخدم أيًضا الخصائص العامة للفلزات.
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ورقة العمل 8-1 إجراء بحث حول فلز

)5(  هل تلزم معالجة هذا العنصر الفلزي؟ هل يلزم استخالص هذا الفلز أم أنه يوجد في صورة فلز نقي؟ 
إذا كان يلزم استخالصه، فكيف يتم ذلك؟

)6(  هـل توجـد أي مشـكالت تتعلق باسـتخدام هـذا العنصر الفلـزي؟ هل هـو باهظ التكلفـة أم يصعب 
استخالصه؟
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ورقة العمل 8-2   اإجراء بحث حول لفلز

في هذا النشاط، ستبحث عن معلومات عن الالفلز الذي تختاره وستستخدم هذه المعلومات لإلجابة عن 
األسئلة الواردة ُهنا. يمكنك عرض المعلومات التي حصلت عليها في صورة تقرير أو ملصق. استخدم 

الفراغات الموجودة أدناه لتسجيل جزء من بحثك.
ما العنصر الالفلزي الذي ُتجري بحًثا حوله؟  )1(

)2(  من أين نحصل على هذا العنصر الالفلزي؟ اكتشف الدول والمناطق التي يمكن فيها العثور على هذا 
العنصر الالفلزي.

فيم يتم استخدام هذا العنصر الالفلزي؟ اذكر مجموعة من االستخدامات، إذا أمكن.  )3(

)4(  ما خصائص العنصر الالفلزي الذي تجعله مناسًبا لهذه االستخدامات؟ حاول أن تذكر أي خصائص 
معينة لهذا العنصر الالفلزي. واستخدم أيًضا الخصائص العامة لالفلزات.
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ورقة العمل 8-2 إجراء بحث حول الفلز

)5(  هـل تلزم معالجة هذا العنصر الالفلزي؟ هل يلزم اسـتخالص هذا العنصـر الالفلزي أم أنه يوجد في 
صورة الفلز نقي؟ إذا كان يلزم استخالصه، فكيف يتم ذلك؟

)6(  هـل توجد أي مشـكالت تتعلق باسـتخدام هـذا العنصر الالفلـزي؟ هل هو باهـظ التكلفة أم يصعب 
استخالصه؟ هل يلزم نقله قطع مسافة طويلة؟
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ورقة العمل 8-3)اأ( الداعمة للن�شاط 3-8
جدول النتائج

المادة
المظهر

صدر عنها 
هل ي

ت رنين؟
صو

هل هي هشة؟
هل يمكن ثنيها؟

هل ملمسها بارد 
أو ساخن؟

صل 
هل تو

الكهرباء؟
صر 

هل هي عن
فلزي أم 
الفلزي؟



العلوم للصف السابع88

ورقة العمل 8-3)ب(  الفلزات والالفلزات – تقييم التعلم

هذا التمرين كتابي.

اشرح كيف يمكنك التمييز بين الفلزات والالفلزات.  )1(
قّيم عمل زميلك باستخدام الجدولين التاليين.  )2(

نعم أم ال؟الخاصية  
هل تم شرح المصطلحين »فلز« و»الفلز«؟

هل تم تقديم أمثلة على كٍل منهما؟

هل تم توضيح االختالفات بين الفلز والالفلز؟

هل تم شرح كيف يمكن اختبار المواد؟

هل كان هناك أي إشـارة واضحة لالسـتخدامات المختلفة للفلزات 
والالفلزات؟

هل تم ربط االستخدامات بالخصائص؟

ِصـف إجـراًء واحـًدا قـام بـه زميلك 
بشكل جيد.

ـنه  ِصـف إجراًء واحًدا يمكن أن يحسِّ
زميلك.

انظر إلى عملك اآلن. هل تتفق مع تقييم زميلك؟  )3(
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ورقة العمل 9-2 فهم الموازين الزنبركية

ماذا تقيس الموازين الزنبركية؟  )1(

ما الوحدات المستخدمة في هذه القياسات؟ أعِط االسم والرمز.  )2(

هذه هي األجزاء المهمة في الميزان الزنبركي:  )3(

الخطاف   التدريج   عالمة الصفر   أقصى قراءة   المؤشر  
استخدم هذه األسماء لملء العمود األول من الجدول، لشرح ما الذي يقوم به كل جزء.  

الوظيفة/الوصفاسم الجزء
يتم سحبه بالقوة التي يتم قياسها

يتحرك بطول التدريج إليضاح مقدار القوة

صف من العالمات على مسافات متساوية

الموضع الذي يجب أن يكون المؤشر عليه عندما ال توجد أي قوة مؤثرة

توضح أقصى قوة يمكن قياسها بواسطة الميزان الزنبركي
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استخدم نفس المصطلحات التي كتبتها في الجدول لتسمية هذا الشكل للميزان الزنبركي.  )4(

0
5

0
1

0
0

 N

انظر إلى الميزان الزنبركي الموضح في الصفحة السابقة.  
ما أكبر قوة يمكنه قياسها؟  )5(

)6(  توجـد 10 تقسـيمات بطول التدريج الموجـود على الميزان الزنبركي. كم عـدد وحدات النيوتن التي 
يمثلها كل تقسيم؟

ما قيمة القوة التي يتم قياسها؟  )7(

)8(  عـلى الشـكل، ضع عالمة على المكان الذي سـيوجد به المؤشـر إذا زادت القوة التي يتم قياسها إلى 
.85  N

ورقة العمل 9-2 فهم الموازين الزنبركية
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ورقة العمل 9-3 الداعمة للن�شاط 3-9

في هذا النشاط، سوف تستخدم الموازين والموازين الزنبركية لوزن مجموعة متنوعة من األجسام.

قبل إجراء أي قياس، تحقق من التدريج الموجود على جهاز القياس الخاص بك.  )1(
إذا كان التدريج بالكيلو غرام )kg(، فهو يقيس الكتلة.  •

إذا كان التدريج بالنيوتن )N(، فهو يقيس الوزن.  •
تحقق من جهاز القياس الخاص بك.  )2(

تحقق من أنه يقرأ صفًرا قبل أن تزن أي شيء.  •
ضع كتلة قياسية مقدارها kg 1 وتحقق: هل يقرأ الجهاز kg 1.0 على التدريج؟  •

ل نتائجك في جدول. ستحتاج إلى حساب الوزن من الكتلة، والكتلة من الوزن. سجِّ  )3(
تذكر:  

الوزن بوحدة النيوتن = الكتلة بالكيلو غرام × 10  
الكتلة بالكيلو غرام = الوزن بوحدة النيوتن ÷ 10  

يمكنك استخدام جدول النتائج إلجراء أي عمليات حسابية. وإليك الطريقة.  
افترض أنك وجدت أن كتلة كتاب هي kg 0.6. ما هو وزنه؟  

الوزن )N(الكتلة )kg(الجسم
6.0 = 10 × 0.60.6كتاب

ملحق
)4(  حاول أن تزن جسًما باستخدام جهازين أو أكثر من أجهزة القياس المختلفة. هل تعطي أجهزة القياس 

نفس اإلجابة؟ إذا لم يكن األمر كذلك، ناقش أسباب إعطاء جهازّي قياس نتائج مختلفة.
)5(  بعـد وزن عدة أجسـام، قارن بين نتائجك ونتائج اآلخرين في الصـف. هل تتفق إجاباتكم جميًعا؟ إذا 

لم يكن األمر كذلك، ناقش أسباب حصول شخص على نتيجة مختلفة عن شخص آخر.
ر أيهما أثقل. واآلن تحقق باستخدام جهاز  )6(  التقط جسـمين متشـابهين، واحًدا في كل يد. حاول أن تقدِّ

قياس.
اختبر صديًقا لمعرفة هل يمكنه معرفة أيهما أثقل؟  

اسـتخدم جسـمين، أحدهما كتلته kg 1.0 واآلخر كتلته kg 1.1. هل يمكنك معرفة أيهما أثقل وأنت   
مغمض العينين؟

اختبر صديًقا أيًضا.  
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ورقة العمل 10-3)اأ( مقارنة التباين

سوف ُتجري استقصاء لمقارنة التباين بين مجموعتين من األوراق.

سيخبرك معلمك عن األوراق التي يجب عليك استخدامها، والصفات التي سوف تستقصيها.

يمكنك أن تحاول اإلجابة عن أسئلة مثل هذه:
القريبة لألرض؟ هل ألوراق الصبار الموجودة في أعلى الشجرة عدد أشواك أقل من األوراق   	

	  هـل األوراق الموجـودة في الجانب الظليل من الشـجرة تتكون من وريقات أقـل مقارنة باألوراق 
الموجودة في الجانب المشمس؟

النوع الواحد من األشجار عدد وريقات أقل من وريقات نوع آخر؟ هل تمتلك أوراق   	

ما السؤال الذي تنوي استقصائه؟  )1(

ما الذي ستقوم بإحصائه على األوراق؟  )2(

كم ورقة ستستخدم؟  )3(

كيف ستتأكد أن مقارنتك عادلة؟  )4(

)5(  اكتـب قائمـة بنتائجـك في المسـاحة الفارغة أدنـاه. قم بتضمين عنـوان في كل مربـع لتحديد إلى أي 
مجموعة من األوراق تشير النتائج.
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ورقة العمل 10-3)اأ( مقارنة التباين

اآلن ارسم جداول نتائجك. سوف تحتاج إلى جدولين: واحد لكل مجموعة من األوراق.  )6(

اجمع بعض أوراق الرسم البياني، وارسم مخطط التكرار لكل مجموعة من النتائج.  )7(

استنتج المدى والوسط الحسابي والوسيط الحسابي والمنوال لكل مجموعة من األوراق.  )8(

 .......................................................... األوراق من  األوراق من .....................................................  
المدى ..................................................................  المدى..............................................................  
 .................................................. الوسط الحسابي  الوسط الحسابي..............................................  
الوسيط الحسابي .................................................  الوسيط الحسابي.............................................  
 ................................................................ المنوال    ............................................................ المنوال

)9(  اسـتخدم نتائجـك لكتابـة االسـتنتاج. تذكـر أن اسـتنتاجك يجب أن يجيـب عن السـؤال الذي كنت 
تستقصيه.
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ورقة العمل 10-5)اأ( ت�شنيف الفقاريات اإلى مجموعات

ُتظهر الرسومات بعض الفقاريات.

ر إلى أي مجموعة ينتمي كل من هذه الفقاريات: قرِّ

األسماك   البرمائيات   الزواحف   الطيور   الثدييات  
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ورقة العمل 10-5)ب(  خ�شائ�ص الفقاريات

اكتب كل من هذه الخصائص في الصف الصحيح في الجدول. انتبه: قد تنتمي بعض هذه الصفات إلى أكثر من 
صف واحد!

تضع البيض على اليابسة لها شعر 

تضع البيض في الماء لها ريش 

لها جلد أملس ورطب لها أربع أرجل عادة 

لها خياشيم دائًما لها أجنحة دائًما 

لها رئتين دائًما لها زعانف 

لها خياشيم أثناء الصغر، ورئتان عند البلوغ لها جلد ُمغطى بالقشور 

األسماك

البرمائيات

الزواحف

الطيور

الثدييات
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كل  اإليها  ينتمي  التي  المجموعة  ورقة العمل 10-5)ج(  ما 
حيوان فقاري؟

ر إلى أي مجموعة ينتمي كل حيوان فقاري.  سيعرض عليك معلمك صور أو عينات لبعض الفقاريات. قرِّ
اكتب تفسيًرا لكل إجابة من إجاباتك.

األسبابالمجموعةالحيوان الفقاري
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ورقة العمل 10-6)اأ( ت�شنيف الالفقاريات اإلى مجموعات 

ينتمي كل حيوان موصوف أدناه إلى الالفقاريات. ويمكن تصنيفه إلى إحدى هذه المجموعات:

الرخويات   الحلقيات   مفصليات األرجل  

ويمكن تصنيف كل مفصلي أرجل إلى إحدى هذه المجموعات:

كثيرات األرجل   القشريات   العنكبوتيات   الحشرات    

ر إلى أي مجموعة أو عدة مجموعات ينتمي كل حيوان: قررِّ

الحيوان )أ( له ثمانية أرجل مفصلية. له هيكل عظمي خارجي. ليس له أجنحة.

................................................................................................................................... ينتمي الحيوان )أ( إلى 

الحيوان )ب( ليس له أرجل واضحة. له جسم طويل ونحيف، ومكون من حلقات عديدة. من الصعب 
التمييز بين الرأس والذيل في هذا الحيوان.

................................................................................................................................ ينتمي الحيوان )ب( إلى 

الحيوان )ج( له أكثر من 20 زوج من األرجل المفصلية، وجسم مقسم إلى حلقات. يتحرك بسرعة ويصطاد 
الحيوانات األصغر حجًما لقتلها والتهامها. له زوج واحد من قرون االستشعار.

................................................................................................................................. ينتمي الحيوان )ج( إلى 

له  ليس  الحركة.  في  يستخدمها  قوية،  قدًما عضلية  يمتلك  ذلك،  وبداًل من  أرجل.  له  ليس  )د(  الحيوان 
صدفة )محارة(. وجسمه غير مقسم إلى حلقات.

ينتمي الحيوان )د( إلى ...................................................................................................................................

الحيوان )هـ( لديه الكثير من األرجل المفصلية، وجسم مقسم إلى حلقات. يتحرك ببطء، ويتغذى على 
الثمار واألوراق. له زوج واحد من قرون االستشعار.

ينتمي الحيوان )هـ( إلى .................................................................................................................................

الحيوان )و( له هيكل عظمي خارجي صلب جًدا. له عشرة أرجل مفصلية، وزوجين من قرون االستشعار. 
ويعيش في البحر.

.................................................................................................................................. ينتمي الحيوان )و( إلى 
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كل  اإليها  ينتمي  التي  المجموعة  ورقة العمل 10-6)ب(   ما 
حيوان لفقاري؟

ر إلى أي مجموعة ينتمي كل حيوان الفقاري.  سيعرض عليك معلمك صور أو عينات من الالفقاريات. قرِّ
اكتب تفسيًرا لكل إجابة من إجاباتك.

األسبابالمجموعةالحيوان الالفقاري
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ورقة العمل 10-9    التواأمان

التوأمان هما طفالن ولدا لنفس األبوين في نفس الوقت. بعض التوائم غير متطابقة، حيث ينشأ التوأمان 
كبويضتين مختلفتين ويتم تخصيبهما بحيوانين منويين مختلفين.

وبعض التوائم متطابقة، حيث ينشأ التوأمان كبويضة واحدة، ويتم تخصيبها بحيوان منوي واحد. وتنقسم 
بعد ذلك البويضة المخصبة )الزيجوت( إلى خليتين. وتنمو كل خلية لتكون جنينًا.

)1(  في المساحة أدناه، ارسم مخطًطا ُيظهر بويضتان يتم تخصيبهما بواسطة حيوانين منويين منفصلين، 
إلنتاج توأمين غير متطابقين. ضع عنوانًا لمخططك.

منوي  حيوان  بواسطة  تخصيبها  يتم  واحدة  بويضة  خلية  ُيظهر  مخطًطا  ارسم  أدناه،  المساحة  )2(  في 
واحد، ثم تنقسم لتنتج توأمين متطابقين. ضع عنوانًا لمخططك.

اشرح لماذا يمتلك التوأم المتطابق صفات متشابهة إلى حد كبير جًدا.  )3(



العلوم للصف السابع102

ورقة العمل 11-1 رموز المخاطر

العالمية  الشبكة  استخدام  إلى  تحتاج  قد  يوافقه.  الذي  بالتفسير  المخاطر  من  تحذير  ملصق  كل  ِصل 
ل إلى بعض اإلجابات. لالتصاالت الدولية )اإلنترنت( أو الكتب المرجعية للتوصُّ

التفسيرملصق تحذير من المخاطر

مادة يمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة.

ضار

مادة يمكن أن تؤدي إلى تسمم.

مسبب للتآكل

مادة يمكن أن تسبب ضرًرا.

قابل لالشتعال

مادة تعطي كمية كبيرة مـن الحرارة عند التفاعل مع مواد 
أخرى.

مهّيج

مـادة يمكن أن ُتدمر األنسـجة الحية. ويمكن أن تسـبب 
حرًقا.

مادة متفجرة

مادة يمكن أن تؤدي إلى حدوث انفجار في حالة مالمسة 
اللهب أو الحرارة.

سام

مـادة يمكن أن تسـبب تهيًُّجا للجلد أو العينيـن أو تهيًُّجا 
داخل الجسم.

مؤكسد
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ورقة العمل 11-2  الداعمة للن�شاط 2-11

يمكنك استخدام الجدول التالي لجمع النتائج في نشاط 2-11.
حمض أم قلوي أم مادة متعادلة؟اللون بالكاشف الخاص بكاسم المادة
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ورقة العمل 11-3  الكا�شف العام

أكمل الجدول.  )1(
الرقم اللون بالكاشف العامالمادة

الهيدروجيني
نوع المادة

حمض قوي1أحمرحمض الهيدروكلوريك
5عصير الليمون

الماء
أزرقمعجون األسنان

قلوي قويهيدروكسيد الصوديوم
شراب الليمون

قلوي ضعيفمحلول الصابون
10منظِّف األرضيات

أخضرماء مالح

اشرح لماذا يعتبر الكاشف العام أكثر نفًعا من ورق تبَّاع الشمس.  )2(

)3(  اصنـع التمثيـل المخطـط الملون الخـاص بك لعرض األلـوان التي يتحـول إليها الكاشـف العام في 
محاليل برقم هيدروجيني مختلف.

ل  ن مختلف ترتيًبا صحيًحا، مع البدء باللون الذي يتحوَّ  يمكنك القيام بذلك عن طريق ترتيب ورق ملوَّ
إليه الكاشـف العام في  محلول برقم هيدروجيني يسـاوي 1. يمكنك أيًضا اسـتخدام ورق عادي تقوم 

بتلوينه بنفسك.
حاول أن تجعل القيام بذلك أمًرا ممتًعا. فيمكنك قص مجموعة من القصاصات الورقية المختلفة 
األلوان على شكل قمصان ُمعلقة على حبل منشر غسيل أو على شكل سيارات سباق في مضمار 
سباق. ويمكنك القيام بذلك على لوح ورقي كبير كي يمكن تعليقه على الحائط داخل الصف. على 
كل عنصر، اكتب الرقم الهيدروجيني الذي يمثله اللون وحدد إذا كان هذا الرقم الهيدروجيني يشير 

إلى حمض قوي أو حمض ضعيف أو مادة متعادلة أو قلوي ضعيف أو قلوي قوي.
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ورقة العمل 11-4)اأ( التعادل - تقييم التعلم )ن�شاط عملي(

سوف تستخدم حمض وقلوي لتحضير محلول متعادل.

ما التعادل؟  )1(

اعمل مع زميلك.

سوف يعطيك الُمعلم قليل من الحمض وقليل من القلوي وقليل من المحلول الكاشف.

ر محلواًل متعاداًل. وسوف تحضِّ

)2(  خطِّط لما سـتفعله. اذكر األدوات التي سـوف تسـتخدمها واشـرح سـبب تنفيذ كل خطوة. ارسـم ما 
سوف تفعله.
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ورقة العمل 11-4)اأ(  التعادل - تقييم التعلم )نشاط عميل(

ذ الخطوات عملًيا. اشرح ماذا يحدث. نفِّ  )3(

بمجرد االنتهاء، تبادال ما قمتما بكتابته مع ثنائي آخر.

قيِّما عمل زميليكما باستخدام الجدولين التاليين.
نعم أم ال؟الخاصية  

هل تم أخذ احتياطات السالمة؟

هـل ما تم تسـجيله، بما فـي ذلك المخططـات، يعرض ما تـم تنفيذه 
بوضوح؟

هل تم اختيار األدوات المناسبة؟

هل تم استخدام بعض المصطلحات العلمية بشكل صحيح؟

هل تم استخدام بعض المعرفة العلمية؟

هل تم ذكر السبب لكل ما تم تنفيذه؟

هل يوجد تفسير لما حدث؟

ِصفـا إجـراًء واحـًدا فعلـه زميليكمـا 
بشكل صحيح.

ـنه  ِصفا إجـراًء واحـًدا يمكن أن يحسِّ
زميليكما.

انظرا إلى عملكما اآلن. هل توافقان على التقييم؟



107 العلوم للصف السابع

ورقة العمل 11-4)ب(  التعادل - تقييم التعلم )كتابة(

ما التعادل؟  )1(

)2(  اشـرح كيـف سـيمكنك تحضيـر محلـول متعـادل من حمـض وقلـوي. اذكـر األدوات التي سـوف 
تستخدمها. خطط لما ستفعله. اشرح كل خطوة.

ارسم كيف ستستخدم األدوات.  
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ورقة العمل 11-4)ب(  التعادل - تقييم التعلم )كتابة(

اشرح ماذا سيحدث في حالة تنفيذ النشاط العملي.  )3(

بمجرد االنتهاء مما تفعله، تباَدل ما كتبته مع زميلك.

قيِّم إجابات زميلك باستخدام الجدولين التاليين.
نعم أم ال؟الخاصية 

هل تم أخذ احتياطات السالمة في االعتبار؟

هـل ما تـم التخطيط له، بمـا في ذلـك المخططات، يعرض ما سـيتم 
تنفيذه بوضوح؟

هل تم اختيار األدوات المناسبة؟

هل تم استخدام بعض المصطلحات العلمية بشكل صحيح؟

هل تم استخدام بعض المعرفة العلمية؟

هل تم ذكر السبب لكل ما تم التخطيط له؟

ر زميلك في حدوثه؟ هل يوجد تفسير لما فكَّ

ِصـف إجـراًء واحـًدا قـام بـه زميلـك 
بشكل صحيح.

ـنه  ِصف إجـراًء واحًدا يمكن أن يحسِّ
زميلك.

انظر إلى عملك اآلن. هل توافق على تقييم زميلك؟
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ورقة العمل 11-6)اأ(  هل ال�شتق�شاء عادل؟

الفلزات في حمض، يحدث تفاعل كيميائي وتنطلق  أنه عندما يتم وضع بعض  تعرف كل من أمل ومها 
فقاعات من غاز الهيدروجين..

وتتساءالن عما إذا كان الحمض الساخن يتفاعل أسرع من الحمض البارد أم ال.

فأضافتا بعض الخارصين إلى حمض الهيدروكلوريك البارد.

ثم أضافتا بعض الحديد إلى حمض الهيدروكلوريك الساخن.

انطلقت فقاعات من الغاز من أنبوبتي االختبار بنفس المعدل.

حمض الهيدروكلوريك 
الساخن

حديد خارصين

حمض الهيدروكلوريك 
البارد

حمض الهيدروكلوريك حمض الهيدروكلوريك

ماغنيسيوم خارصين
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ورقة العمل 11-6)اأ(  هل االستقصاء عادل؟

)1(   هـل النتائـج أدت إلـى معرفة إجابة السـؤال »هـل تتفاعل األحماض السـاخنة أسـرع من األحماض 
الباردة«؟

اذكر ثالثة عوامل متغيرة لم تظل كما هي.  )2(

ما العامل المتغير الذي ظلَّ كما هو؟  )3(

)4(  قالـت المعلمـة ألمل ومها أن االسـتقصاء الخاص بهما لـم يؤِد إلى اإلجابة عن سـؤالهما؛ ألنهما لم 
تجعال االستقصاء اختباًرا عاداًل.

ارسم مخطًطا لتوضيح كيفية تنفيذ هذا االستقصاء بحيث يكون اختباًرا عادالً.  

ماذا سترى في حالة تفاعل الحمض الساخن مع الفلز؟  )5(
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ورقة العمل 11-6)ب(  الداعمة للن�شاط 11-6)ب(

استقصاء عس اهلضم

سيعطيك ُمعلمك بعض مساحيق عسر الهضم لالختبار. سوف تعرف المسحوق الذي يؤدي إلى تعادل 
التالية كوسيلة  حمض بشكل أكثر فعالية. لن تستخدم حمض قوي. اكتب استقصاءك. استخدم األسئلة 

إرشادية.

ما الذي تحاول معرفته؟  )1(

حدد ما ستفعله بشكل مختصر. واذكر األدوات التي ستستخدمها.  )2(

ما إجراءات السالمة التي ستتبعها؟  )3(

ما العامل المتغير الذي ستغيره؟  )4(

اذكر عاملين متغيرين على األقل لن يتم تغييرهما.  )5(



العلوم للصف السابع112

ورقة العمل 11-6 )ب( الداعمة للنشاط 11-6)ب(

ما الذي سيتم قياسه؟  )6(

ذ التجربة اآلن وأكمل جدول النتائج. نفِّ  )7(
عدد المالعق المستخدمة من المسحوق من أجل تعادل الحمضالمسحوق

الوسط الحسابي
المحاولة الثالثةالمحاولة الثانيةالمحاولة األولى

ما الذي توصلت إليه؟  )8(

ح إجابتك. د من إجابتك؟ وضِّ هل يوجد لديك أدلة كافية للتأكُّ  )9(

كيف يمكنك تحسين استقصاءك؟  )10(
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