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تقديم

الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين .وبعد ،،،
انطالق ًا 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
المستقبلية ،ومراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه ،حرصت وزارة التربية والتعليم على
تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية،
وتطلعاته المستقبلية ،ولتتواكب مع المستجدات العالمية في اقتصاد المعرفة ،والعلوم الحياتية
المختلفة ،بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة
للسلطنة.
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكون ًا أساس ًّيا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة
مستمرة وتطوير شامل في نواحيها المختلفة؛ بدء ًا من المقررات الدراسية ،وطرائق التدريس،
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة ،ولتتوافق مع
فلسفته وأهدافه.
وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتمام ًا كبير ًا يتالءم مع مستجدات التطور
العلمي والتكنولوجي والمعرفي ،ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛
اتساق ًا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس
هاتين المادتين وفق المعايير الدولية؛ من أجل تنمية مهارات البحث والتقصي واالستنتاج لدى
الطالب ،وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة ،وتطوير قدراتهم التنافسية في المسابقات
العلمية والمعرفية ،وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
إن هذا الكتاب بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محقق ًا ألهداف التعليم في
السلطنة ،وموائم ًا للبيئة العمانية ،والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشطة وصور ورسومات،
وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب باإلضافة إلى غيره من المصادر 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
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1-7

التك ُّيف

 نباتات الص ّبار هلا وسائل تك ُّيف تساعدها عىل العيش يفالصحراء حيث يوجد املاء بكم ّية قليلة.
تزن املاء.
الساق السميكة ّ

متنع األشواك احليوانات العطشى من
ّ
أكل الص ّبار للحصول عىل املاء.

اجلذور الطويلة تستطيع الوصول
للامء يف أعامق الرتبة.
�صوؤال
ت+ا

( )4كي�ف تك َّي�ف ُعق�اب الس�هول عىل
العيش والصيد وهو حمل ًقا يف اهلواء؟

ن�صاط 1-7

إجراء بحث حول التك رُّيف

 -1اخرت حيوانًا أو نباتًا يعيش يف ُعامن.

الطبيعي.
الطبيعي الذي يعيش فيه احليوان أو النباتِ .صف املوطن
 -2ابحث عن املوطن
ّ
ّ

كبريا للحيوان أو النبات( .إذا كانت لديك كامريا ُيمكنك التقاط صورة له ً
بدال من الرسم ).
ارسم ً
ُ -3
رسام ً
اخلاصة.
 -4استخدم امللصقات لرشح بعض مميزات احليوان أو النبات التي تساعده عىل العيش يف بيئته
ّ
عرضا عن وسائل تك ُّيف احليوان أو النبات الذي اخرتته أمام زمالئك.
 -5قدم ً
ُم ّ
لخ�ص

الطبيعي.
•املكان الذي يعيش فيه الكائن احلي ُيطلق عليه املوطن
ّ

الطبيعي.
•تتمتع الكائنات احلية بوسائل تك رُّيف تساعدها عىل العيش يف موطنها
ّ
 7الكائنات احل ّية يف بيئتها
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 2-7ال�صال�صل الغذائ ّية
عن�د تناول حمم�د الدجاج واألرز يف وجبة الغداء .فإن ذلك يعطيه الكثري من الطاقة.
فالغذاء الذي نأكله يمدّ نا بالطاقة .ولكن كيف وصلت الطاقة إىل الغذاء؟

الطاق�ة الت�ي يف غذائن�ا ب�دأت يف الش�مس ،ووصل�ت إىل األرض من خ�الل ضوء
الشمس.
تس�تخدم النباتات هذه الطاقة لصنع الغذاء ،حيث ّ
إن بعض من طاقة ضوء الش�مس
تدخل يف الغذاء الذي ُخي ّزنه النبات يف جذوره وسيقانه وأوراقه.

وعندم�ا ّ
يتغذى حي�وان ما عىل النبات ،فإنّ�ه يأكل الغذاء املخ�زون يف النبات .وهبذا
حيصل احليوان عىل الطاقة.

نبي كيف وصلت الطاقة من الش�مس إىل األرز ،ومن َث ّم إىل جس�م حممد
ُيمكننا أن ّ
برسم سلسلة غذائ ّية .Food Chain
تبي انتقال الطاقة من كائن إىل آخر.
األسهم يف السلسلة الغذائ ّية ّ

ضوء الشمس

أرز

إنسان

الأ�صئلة

تبي كيف
( )1الدج�اج ال�ذي تناوله حممد يف الغ�داء أكل ً
ارس�م سلس�لة غذائ ّية ّ
قمحا ،والقمح من النباتاتُ .
انتقلت الطاقة من الشمس إىل حممد عندما أكل الدجاج.

ت+ا

تبي كيف انتقلت الطاقة من
ارس�م سلس�لة غذائ ّية ّ
(ُ )2
الشمس إليك عندما أكلت واحدً ا من تلك األشياء
يف اإلفطار أو الغداء.

ت+ا

( )3الثعبان يف الصورة املقابلة ي�أكل بيضة طائر .الطائر
ارس�م
أكل ح�رشات .واحل�رشات أكل�ت نباتاتُ .
تبي كيف انتقلت الطاقة من الشمس
سلسلة غذائ ّية ّ
إىل الثعبان عندما أكل البيضة.

ت+ا
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السالسل الغذائ ّية

المنتجة والكائنات الم�صته ِلكة
الكائنات
ِ

دائام ما يكون نباتًا .تس�تخدم النباتات الطاقة من ضوء الش�مس إلنتاج الغذاء.
الكائ�ن ّ
األول يف السلس�لة الغذائ ّي�ة ً
و ُيطلق عىل هذه النباتات كائنات منتِجة .Producer

ج�اهزا .وهي تأكل نب�اتات
احليوانات ال ُيمكنها صنع الغذاء باس��تخدام ض�وء الش�مس؛ لذا عليها أن تأكل غذا ًء
ً
أو حيوانات أخرى ،وهلذا السبب ُيطلق عليها كائنات مستهلِكة .Consumer

ُعشب

جرادة

عنكبوت

طائر صغري

صقر

الأ�صئلة

ت+ا

( )4انظر إىل شكل السلسلة الغذائ ّية التي تنتهي بالصقر.
أ -ما الكائن املنتِج يف هذه السلسلة الغذائ ّية؟
ِ
املستهلكة يف هذه السلسلة الغذائ ّية؟
ب -ما الكائنات
ج  .ما الذي تب ّينه األسهم يف هذه السلسلة الغذائ ّية؟

محارا وحش ًّيا.
( )5األسود التي يف الصورة افرتست ً
أ -كيف تك َّيفت األسود كي تعيش يف بيئتها؟
ب -اذك�ر ثال ًثـا م�ن خصائ�ص الكائن�ات
احل ّية التي تُظهرها األسود.
ارس�م سلس�لة عذائ ّي�ة ترب�ط في�ام بي
جُ -
بعض الكائنات التي يف الصورة.
د  -اذكر أس�امء اثني م�ن الكائنات املنتِجة
املختلف�ة الت�ي ُيمكن�ك رؤيته�ا يف
الصورة.
ُم ّ
لخ�ص

حي إىل آخر ،وذلك عندما ينتج هذا الكائن الغذاء
تبي كيف تنتقل الطاقة من كائن ّ
•السلسلة الغذائ ّية ّ
أو يستهلكه.
•تبدأ السالسل الغذائ ّية بالنباتات التي تستخدم الطاقة من ضوء الشمس لصناعة الغذاء.
•النباتات كائنات منتِجة ألهنا تُنتج الغذاء.
•احليوانات كائنات مستهلِكة ألهنا تستهلك الغذاء الذي أنتجته النباتات.
 7الكائنات احل ّية يف بيئتها
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 3-7ال�صبكات الغذائ ّية وانتقال الطاقة
حي إىل آخر ،وتبي األسهم ّاتاه انتقال الطاقة.
تبي كيف تنتقل الطاقة من كائن ّ
السلسلة الغذائ ّية ّ
يب) ،حيث ّ
إن العوالـق النباتية
يب (املحي�ط املتجمد اجلن�و ّ
وفي�ام ييل سلس�لتان من السالس�ل الغذائ ّية باملحي�ط اجلنو ّ
 Phytoplanktonه�ي نبات�ات جمهر ّية تطفو ف�وق املاء ،بينام العوالق احليوان ّيـة  Zooplanktonهي حيوانات جمهر ّية
طافية.
عوالق نبات ّية
عوالق نبات ّية

قريدس البحر (ربيان)

أسامك

فقمة

عوالق حيوان ّية

حبار

فقمة

يوض�ح الرس�م أدن�اه ش�بكة غذائ ّي�ة يف املحيط
يب).
يب (املحيط املتجمد اجلنو ّ
اجلنو ّ
احلوت القاتل
فقمة

البطريق

أسامك

احلبار
قريدس البحر
(ربيان)

عوالق نبات ّية
الأ�صئلة

عوالق حيوان ّية

يب:
األسئلة التالية تدور حول الشبكة الغذائ ّية با ُملحي�ط اجلن��و ّ
ِ
يب.
( )1اذكر اسم الكائن املنتج يف الشبكة الغذائ ّية با ُملحيط اجلنو ّ
ِ
املستهلكة يف الشبكة الغذائ ّية.
( )2اذكر ثالثة من الكائنات
ِ
ارس�م سلس�لة غذائ ّية
( )3حدِّ د سلس�لة غذائ ّية
تتضمن س�تة كائنات( .ابدأ بالكائن املنتج واتبع األس�همُ ).
ّ
خاصة بك.
ّ
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الشبكات الغذائ ّية وانتقال الطاقة

ن�صاط 3-7
ا.ع

استقصاء حول شبكة غذائ ّية

طبيعي ما يف ُعامن.
ابحث عن املعلومات التي ستساعدك يف تكوين شبكة غذائ ّية ملوطن
ّ
الطبيعي املناسب لتعمل عليه.
سوف يساعدك ُمع ّلمك يف اختيار املوطن
ّ
فيام ييل بعض النقاط لتفكر بشأهنا:
الطبيعي؟
ستتوصل للمعلومات التي حتتاجها؟ هل ستفعل ذلك من خالل مالحظة الكائنات يف موطنها
•كيف
ّ
ّ
أم باستخدام الكتب املرجع ّية أو الشبكة العامل ّية لالتصاالت الدول ّية (اإلنرتنت)؟ أو بكليهام م ًعا؟
الطبيعي ،فام املالحظات التي ستحاول رصدها؟
•إذا كنت تستطيع زيارة املوطن
ّ
الطبيعي ،فكيف ستحافظ عىل سالمتك أثناء مجعك للمعلومات؟
•إذا كنت تستطيع زيارة املوطن
ّ
تتضمن ّ
اخلاصة بك .العدد املناسب الذي يمكن أن هتدف
كل أنواع الكائنات يف الش�بكة الغذائ ّية
لن تس�تطيع أن
ّ
ّ
ضمه يف الشبكة الغذائ ّية يرتاوح بي  8إىل  .12تأكّد أنه يوجد نبات واحد عىل ّ
اخلاصة
األقل يف الشبكة الغذائ ّية
ّ
إىل ّ
بك ،و حيوان آكل لل ُعشب  Herbivoreوعىل ّ
األقل حيوان واحد آكل للحوم ( .Carnivoreآكل ال ُعشب حيوان
يتغذى عىل النباتات .آكل اللحوم حيوان ّ
ّ
يتغذى عىل احليوانات األخرى).
الطبيعي ،فقد تس�تطيع تميع النتائج لتكوين ش�بكة غذائ ّية أكثر
إذا عمل�ت جمموعت�ان أو أكثر عىل نفس املوطن
ّ
ً
تكامال.
الأ�صئلة

انظر إىل صورة الطالب الذين يدرسون بعض
الكائنات احل ّية من إحدى الربك املائ ّية.
( )4م�ا االحتياط�ات الت�ي ّاتذوه�ا لك�ي
حيافظوا عىل س�المتهم؟ وما الذي جيب
أيضا؟
أن يفعلوه ً
التع�رف إل��ى
( )5اق�رتح كي�ف ُي�مكنه�م
ّ
الكائنات الصغرية التي سيعثرون عليها.
( )6إذا أراد الط�الب تكوي�ن ش�بكة غذائ ّية
لربك�ة مائ ّي�ة ،ف�ام ال�ذي جي�ب عليه�م
أيضا؟
البحث عنه ً

ُم ّ
لخ�ص

تبي كيف تنتقل الطاقة فيام بي الكائنات احل ّية.
•الشبكة الغذائ ّية ّ

تتكون من عدة سالسل غذائ ّية متشابكة مع بعضها البعض.
•الشبكة الغذائ ّية ّ
 7الكائنات احل ّية يف بيئتها
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 4-7الكائنات املُح ِّللة
السالس�ل الغذائ ّية والش�بكات الغذائ ّية التي استعرضناها حتى
تتك�ون م�ن كائنات ح ّية ،ولكن ما ال�ذي حيدث للكائنات
اآلن
ّ
امل ّيت�ة والفضالت الت�ي تُنتجها تلك الكائن�ات؟ ما الذي حيدث
لب التفاحة الذي تلقي ب�ه،
ألج�زاء الكائن التي ال تُؤكل ،مث�ل ّ
أو ما تب ّقى من البطاطس املقل ّية التي ألقيت هبا يف سلة ا ُملهمالت؟
مجيع ه�ذه املوا ّد حتتوي عىل مـوا ّد عضو ّيـة .Organic Matter
وك�ام درس�ت يف الوحدة الرابع�ة ّ
كثريا م�ن الكائنات الدقيقة
أن ً
ُي�مكنه�ا أن تُفتّت ُ
(حت ّلل) املا ّدة العضو ّية .وهذه هي طريقتها يف
احلصول عىل الطاقة.
الكائن�ات الت�ي حتص�ل ع�ىل طاقته�ا بتحلي�ل األجس�ام امل ّيت�ة
والفض�الت م�ن احليوان�ات والنباتات ُيطل�ق عليه�ا الكائنات
ا ُملح ِّللة  .Decomposerتُعترب ديدان األرض والفطر ّيات وبعض
يرقات احلرشات والبكترييا من الكائ�نات ا ُملح ِّللة.

ديدان األرض هذه كانت حت ّلل األوراق امل ّيتة وبقايا
عضوي ُيمكن
الغذاءّ .إهنا تقوم بتحويلها إىل سامد
ّ
استخدامه ملساعدة النباتات اجلديدة عىل النمو.

ّ
المح ِّللة؟
كيف
تتغذى الكائنات ُ

اهلضمي يت�م إف�راز اإلنزيـامت  Enzymesالتي
داخ�ل جه�ازك
ّ
تفتّ�ت اجلزيئ�ات الكبرية ،مثل النش�ا والربوت�ي ،يف غذائك إىل
جزيئ�ات أصغر .تل�ك اجلزيئ�ات الصغرية ُيمكن بع�د ذلك أن
اهلضمي وتدخل إىل الدّ م.
ُمتتص عرب جدار جهازك
ّ
كث�ريا من
أيض�ا تُف�رز إنزي�امت ،ولكن
الكائن�ات ا ُملح ِّلل�ة ه�ي ً
ً
الكائنات ا ُملح ِّللة ليست لدهيا أجهزة هضم ّية.
يتك�ون الفطر من
يب�ي كيف يقوم الفط�ر بتحليل اخلبز.
ّ
الرس�م ّ
تراكي�ب خيط ّي�ة رفيعة ج�دً ا تُعرف باخليط
الفطـري . Hyphae
ّ
الفطري يفرز إنزيامت هتضم النش�ا والربوتي املوجودين
اخليط
ّ
ت�م إنتاجها ُيمك�ن بعدئذ أن
يف اخلب�ز .اجلزيئ�ات الصغرية التي ّ
الفط�ري  .و ُيمك�ن للفطر أن يس�تخدمها
تنت�رش داخ�ل اخلي�ط
ّ
إلنتاج الطاقة أو لتكوين خاليا جديدة من ّ
أجل النمو.
الأ�صئلة

ارسم سلسلة غذائ ّية تنتهي بفطر.
(ُ )1
( )2أع�ط اثني من أوجه التش�ابه بي الطريق�ة التي ّ
يتغذى هبا
الفطر والطريقة التي ّ
تتغذى أنت هبا.
(ِ )3صف أوجه اإلختالف بي الطريقة التي ّ
يتغذى هبا الفطر
والطريقة التي ّ
تتغذى أنت هبا.
20

 7الكائنات احل ّية يف بيئتها

خبز متع ّفن كام ُيرى من خالل املجهر

الفطري ذو الرتاكيب
 1اخليط
ّ
اخليط ّية ينمو داخل اخلبز.
 2تُف�رز اخلي�وط الفطر ّي�ة
حت�ول النش�ا
إنزي�امت
ّ
املوج�ود يف اخلب�ز إىل
سكر.
 3ينترش الس�كر إىل داخ�ل اخليط
الفطري.
ّ
كيف هيضم الفطر اخلبز؟

4-7

الكائنات ا ُملح ِّللة

المح ِّللة
اأهم ّية الكائنات ُ

كثري من الناس يشعرون بالغثيان عند رؤيتهم للكائنات ا ُملح ِّللة .هل سبق لك مشاهدة يرقات دود ّية عديمة األرجل
(يرقة الذباب) عىل قطعة حلم ُمتع ّفنة؟ إنّه ألمر ج ّيد أن تشعر باالشمئزاز منها؛ ألن ذلك يمنعنا من أكل األشياء التي
ُيمكن أن تصيبنا باملرض.

ولك� ّن الكائن�ات ا ُملح ِّلل�ة يف غاية األمه ّية بالفعل .ت ّيل ما الذي ُيمكن أن حيدث إن مل تكن موجودة .مجيع األجس�ام
امل ّيتة والفضالت ،بام فيها براز احليوانات ،سوف ترتاكم عىل سطح األرض ّ
بكل بساطة ،ولن تتفي أبدً ا.

الذرات املوجودة
فإهنا تُتيح الفرصة إلعادة استخدام ّ
عندما تقوم الكائنات ا ُملح ِّللة بتحليل األجسام امل ّيتة والفضالت ّ
العضوي تقوم بتحليل األوراق
فيها بواسطة الكائنات األخرى .فعىل سبيل املثال ،الديدان املوجودة يف أكوام السامد
ّ
العضوي .والديدان
تحررة من األوراق امل ّيتة يمكن أن تستخدمها نباتات جديدة تنمو عىل السامد
ّ
امل ّيتة .واجلزيئات ا ُمل ّ
ذاهتا حتصل عىل الطاقة من هذه األوراق امل ّيتةُ .يمكن للطيور أو للحيوانات األخرى أن ّ
تتغذى عىل الديدان وحتصل
أي هدر.
عىل الطاقة لذاهتا كجزء من سلسلة غذائ ّية ،وبالتايل ليس هناك ّ
ن�صاط 4-7

حت رُّلل الثمرة

ض�ع ثمرة ،مث�ل تفاحة أو برتقالة أو نصف ثمرة
مانج�و ،ع�ىل صحن أو طبق .ألص�ق عليه بطاقة
دونً�ا عليها اس�مك والتاري�خ .ال تغط الثمرة.
ُم ّ
أي مكان آخر دافئ.
خترب أو يف ّ
واتركها يف ا ُمل َ

أل�ق نظرة عىل الثمرة ّ
س�جل
كل يومي أو ثالثةّ .
أي تغ�ريات تس�تطيع أن تراه�ا .يمكن�ك رس�م
ّ
صور ووضع تسميات عىل هذه الصور يف بعض
األي�ام ،أو التق�اط ص�ور رقم ّي�ة .إذا وضع�ت
الكام�ريا يف نف�س املوضع ّ
كل يوم فقد تس�تطيع
عمل فيلم ذي فواصل زمن ّية قصرية من ُمسلسل
تتغري الثمرة بمرور الوقت.
يبي كيف ّ
الصور ّ

ما نوع الكائنات ا ُملح ِّللة التي نمت عىل ثمرة الربتقال؟
ُم ّ
لخ�ص

•الكائنات ا ُملح ِّللة ما هي ّإال كائنات حتصل عىل الطاقة من الكائنات امل ّيتة أو من خملفاهتا.
•تعمل الكائنات ا ُملح ِّللة عىل إعادة تدوير املوا ّد من الكائنات امل ّيتة وفضالهتا بحيث تستطيع الكائنات احل ّية
األخرى االستفادة منها.
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 5-7الإن�صان وال�صال�صل الغذائ ّية
ال�ص ّيادون والجامعون

من�ذ وقت طويل مىض ،كان البرش حيصل�ون عىل غذائهم من الربية ،حيث كانوا
يصط�ادون احليوان�ات ويقتلوهنا ،ك�ام كانوا جيمع�ون الثامر والب�ذور واألوراق
واجل�ذور م�ن النباتات التي تنمو ليأكلوها .وكان ع�ىل الص ّيادين بذل جهد كبري
للعثور عىل الفريسة وقتلها ،ومل يكونوا يصطادون الكثري من احليوانات.
ودائام ما يرتكون
وكان�وا حريص�ي عىل ّأال جيمعوا أكث�ر مما ينبغي من النبات�اتً .
بعضها كي تنمو ،حتى جيدوا غذاء هلم يف املستقبل.
الأ�صئلة

( )1الص ّي�ادون في�ام قب�ل التاري�خ كان�وا يقتل�ون املام�وث ويأكلون�ه.
واملاموث كان ّ
تبي كيف
ارسم سلسلة غذائ ّية ّ
يتغذى عىل العش�بُ .
كان الص ّيادون قبل التاريخ حيصلون عىل الطاقة من املاموث.
( )2ارشح مل�اذا مل يكن الص ّيادون قبل التاريخ يبيدون (يدمرون) ُقطعان
احليوانات والنباتات التي كانوا يستخدموهنا للغذاء.

ه�ذا الرسم منقوش عىل الص�خور
يف طاسييل ناج�ر باجلزائر منذ حوايل
يبي ً
رجال مع كلبه
 6آالف عام .وهو ّ
يصطاد بالقوس والسهم.

المزارعون

الي�وم ،معظ�م الغذاء ال�ذي نأكله نحص�ل عليه من امل�زارع واحلدائق.
حيت�اج املزارعون إىل أرض لزراعة املحاصي�ل وتربية احليوانات .عندما
تم قطع األش�جار والنبات�ات التي كانت تنم�و طبيع ًّيا.
ب�دأت الزراعة ّ
يزرع املزارعون املحاصيل يف األرايض التي متّت إزالة األشجار منها.
كيف تو ّؤثر الزراعة على ال�صال�صل الغذائ ّية؟

تتم إزالة األش�جار من األرايض لزراعة املحاصيل وتربية احليوانات
عندما ّ
ّ
ف�إن معظ�م النباتات واحليوانات الت�ي اعتادت العيش هن�اك لن تقدر عىل
الطبيعي ومصدر غذائها.
تم تدمري موطنها
ّ
البقاء ألنّه ّ
النبات�ات واألش�جار الت�ي ت�أيت يف بداي�ة السالس�ل الغذائ ّية مت�ت إبادهتا.
وبالتايل ّ
فإن معظم احليوانات التي تأيت الح ًقا يف السالس�ل الغذائ ّية لن تد
ما تأكله ،فإ ّما أن متوت أو تنتقل إىل أماكن أخرى تستطيع أن تد الغذاء فيه.
ولكن ُيمكن لبعض احليوانات أن تأكل املحاصيل التي يزرعها املزارعون ،وقد
ت�د هذه احليوانات غذاء أكثر من ذي قبل ،أي قبل إزالة األش�جار والنباتات
من األرض.
الأ�صئلة
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خرضوات تُزرع يف إحدى
ال ُقرى اجلبل ّية ب ُعامن

نطاط األوراق هذا يأكل أوراق
األرز .يستطيع عدد كبري منها
ألهنا تد
العيش يف حقول األرز ّ
هناك الكثري من الغذاء.

( )3اكتب قائمة من ثالثة حماصيل تُزرع يف املنطقة التي تعيش فيها.
تتم تربيتها للغذاء يف املكان الذي تعيش فيه.
( )4اكتب قائمة من ثالثة حيوانات ّ
سلبي عىل سلسلة غذائ ّية.
(ِ )5صف طريقة واحدة أ ّثرت هبا الزراعة بشكل
ّ
ِ
يب عىل سلسلة غذائ ّية.
( )6صف طريقة واحدة أ ّثرت هبا الزراعة بشكل إجيا ّ
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اإلنسان والسالسل الغذائ ّية

اأن�صطة الإن�صان وال�صال�صل الغذائ ّية

أيضا
أي نش�اط
برشي يؤ ّثر عىل الكائنات احل ّية التي حولنا س�وف يؤ ّثر ً
ّ
ّ
عىل السالسل الغذائ ّية .وفيام ييل مثاالن عىل ذلك.
�صيد الأ�صماك

عندم�ا نصطاد األس�امك من البح�ار فإنّنا نحرم احليوان�ات األخرى من
الغذاء الذي ُيمكن أن تأكله؛ فإذا اص�طدنا األسامك بشكل ج�ائر ،فق�د
ال يتب ّقى ما يكفي من الغذاء لتلك احليوانات وقد متوت.
ومثال عىل ذلك ه�و ما حدث عندما تق ّلصت أعداد طائر البفن (املهرج
ّ
ي�تغذى هذا الطائر عىل نوع
الويف) يف بعض األنح�اء ب�إسكتلندا ،حيث
س�مى اإلنقليس ،فعندما يص�طاد الن��اس كثري ًا م�ن هذه
من األس�امك ُي ّ
األسامك قد ال جي�د ط�ائر الب�فن م�ا يكفيه من الغذاء.

طائر البفن (املهرج الويف)

اإدخال اأنواع جديدة

ت�م إدخ�ال حي�وان األبوس�وم م�ن أس�رتاليا إىل نيوزيالن�دا لرتبيته
ّ
للحص�ول ع�ىل فرائ�ه .واآلن هناك ما يزي�د عىل  30ملي�ون حيوانٍ.
ّ
يتغذى األبوس�وم ع�ىل الكائنات الصغرية التي تنمو عىل األش�جار.
واألش�جار يف نيوزيالندا ليس هلا وس�ائل تك ُّي�ف حتميها من حيوان
األبوس�وم .واألبوس�وم يأكل برشاه�ة بحيث ال يتو ّف�ر ما يكفي من
الغذاء للحيوانات والطيور املتو ّطنة هناك ،كام أنّه يأكل بيض وصغار
تلك الطيور املحلية.

حيوان األبوسوم

ن�صاط 5-7

إجراء بحث حول تأثيات اإلنسان عىل السالسل الغذائ ّية

اس�تقص كيف أ ّثرت أنشطة اإلنس�ان يف ُعامن عىل سلسلة غذائ ّية ماُ .يمكنك استخدام الكتب أو الشبكة العامل ّية
لالتصاالت الدول ّية (اإلنرتنت) إلجراء بحثك .حاول أن تستكشف:
•ما فعله اإلنسان وسبب القيام بذلك
•احليوانات والنباتات التي تأ ّثرت من جراء تلك األنشطة البرش ّية
•تأثري ذلك عىل سلسلة غذائ ّية ما
ُيمكنك كتابة ُم ّ
لخص ملا اكتشفته أو عمل ُملصق.

ُم ّ
لخ�ص

دمـر املواطـن الطبيع ّيـة
•يزيـل اإلنسـان األشـجار والنباتـات مـن األرايض لزراعـة املحاصيـل ،وهـذا ُي ّ
ويرض بالسالسل الغذائ ّية.
• ُيمكن لبعض احليوانات الرب ّية العيش عىل املحاصيل التي يزرعها املزارعون.
•صيد األسامك اجلائر ،وإدخال أنواع جديدة ُيمكن أن يرض بالسالسل الغذائ ّية.
 7الكائنات احل ّية يف بيئتها
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 6-7التل ُّوث
تتزاي�د أع�داد الب�رش الذي�ن يعيش�ون ع�ىل األرض .ونحن
نؤ ّث�ر يف بيئتنـا  Environmentبعدّ ة طرق خمتلفة .بعض هذه
ضار بالكائنات احل ّية األخرى.
التأثريات ّ
ً
فمث�ال ،نح�ن نضي�ف للبيئة أش�ياء جيب ّأال تك�ون موجودة
فيها .بعض من هذه األش�ياء تؤذي الكائن�ات احل ّية وإضافة
أشياء ضارة للبيئة ُيطلق عليه التلوث .Pollution
تلوث الماء

بعض أنش�طة اإلنس�ان تُضيف موا ّد ضارة لل�امء .يعرف ذلك
بالتلوث املائي.
حتت�وي الفض�الت م�ن دورات املياه والش�وارع ع�ىل بكترييا
وفريوس�ات ُيمك�ن أن تصي�ب األنس�ان باألم�راض ،كام ّأهنا
ترض بالنباتات واحليوانات املائ ّية.
حتتوي عىل موا ّد يمكن هلا أن ّ
الصحي يف أنابيب .وحتمل
ويف معظم ال ُبلدان ُتمع مياه الرصف
ّ
الصحي إىل أماكن تتم ُمعاجلتها فيها
تلك األنابيب مياه الرصف
ّ
ُلوث
لتجعله�ا آمنة ،لذا فإن مي�اه الص�رف
الصحي ا ُملعاجلة ال ت ّ
ّ
البيئة.
تلوث الهواء

بع�ض أنش�طة اإلنس�ان تُضي�ف
س�مى ذلك
غازات ضارة للهواءُ .ي ّ
تلوث اهلواء.

كلام زادت أعداد الناس يف العامل ،زاد التلوث يف البيئة.

امللوث.
قليل من احليوانات والنباتات ُيمكنها العيش يف هذا املاء َّ

جزء م�ن الط�اق�ة احلرار ّية
يترب من سطح األرض
ّ
ويعود مر ًة أخرى إىل الفضاء.

اجلوي
ثاين أكسيد الكربون بالغالف
ّ
ترب الطاقة احلرار ّية من
يمنع ّ
األرض.

احلجري
إحراق الوقود ،مث�ل الفحم
ّ
والنف�ط والبنزي�ن (اجل�ازول�ي)،
ُينتج ثاين أكسـيد الكربـون Carbon
 .Dioxideتراكُ�م الكث�ري م�ن ث�اين
اجل�وي
أكس�يد الكرب�ون يف الغ�الف
ّ
ت�رب احل�رارة م�ن األرض.
يمن�ع ُّ
حرارة الشمس تصل إىل األرض.
وهذا يزيد من درجة حرارة األرض.
احلجري حتتوي عىل الكربيت بكميات
احلجري يف بعض البلدان لتوفري الطاقة .بعض أنواع الفحم
ُيستخدم الفحم
ّ
ّ
سمى ثاين أكسيد الكربيت  .Sulfur Dioxideيذوب ثاين أكسيد الكربيت يف
كبرية .وعندما حترتق تُنتج ً
ضارا ُي ّ
غازا ًّ
يرض باألش�جار ،وكذلك احليوانات التي
احلميض  .Acid Rainاملطر
س�مى باملطر
مياه األمطار و ُينتج ما ُي ّ
احلميض ّ
ّ
ّ
تعيش يف البحريات واألهنار.
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التلوث
ُّ

الأ�صئلة
ت+ا

ت+ا

( )1إذا ازدادت درجة حرارة األرضّ ،
فإن بعض اجلليد
يب سوف ينصهر .تن ّبأ كيف
بالقطبي الشام ّيل واجلنو ّ
ُيمكن لذلك أن يؤ ّثر عىل ُمستوى سطح البحر.
( )2تس�تخدم األش�جار ث�اين أكس�يد الكرب�ون إلنتاج
غذائها .ارشح كيف ُيمكن أن يؤثر قطع األش�جار
وإحراقها عىل كم ّية ثاين أكسيد الكربون يف الغالف
اجلوي.
ّ

ن�صاط 6-7
ا.ع

تلوث اهلواء.
تدمري الغابات وإحراق األشجار يتس ّبب يف ّ

احلميض عىل شتالت الفاصوليا؟
كيف يؤ ّثر املطر
ّ
 -1أحرض طبق�ي صغريين أو أصيصي هل�ام فتحات رصف .امأل
العضوي.
الطبقي أو األصيصي جزئ ًيا ببعض الرتبة والسامد
ّ
 -2ازرع مخسة بذور من ُبذور الفاصوليا يف ّ
كل أصيص.
أصيص�ا بامء عادي .وارو اآلخر بامء ُمضاف إليه بعض من
 -3ارو
ماء نقي
ً
محض الكربيتيك ا ُملخ َّفف.
 -4احف�ظ األصيصي يف م�كان دافئ .تف ّق�د األصيصي ّ
كل يوم.
ارومه�ا بامل�اء الع�ادي أو املاء ا ُملض�اف له احلام�ض كلام بدأت
ماء ُمضاف
أن ّ
الرتب�ة يف اجلف�اف .تأكّد م�ن ّ
كل أصي�ص حيصل عىل نفس
له محض
الكم ّية من املاء.
تبي االختالفات بي الشتالت يف
-5
ِّ
سجل نتائجكُ .يمكنك عمل ذلك يف جدول أو ُيمكنك رسم خم َّططات ّ
ّ
كل من األصيصي.
الأ�صئلة

ت+ا

احلميض؟
( )3ما الذي يتس ّبب يف حدوث املطر
ّ
احلجري قبل إحراقه.
( )4يف كثري من البلدان ،تتم إزالة الكربيت من الفحم
ّ
تلوث اهلواء.
أ  -ارشح كيف يساعد ذلك يف التقليل من ّ
وضح إجابتك.
جراء إحراق الفحم
احلجري؟ ِّ
ّ
ب -هل سيمنع ذلك بالكامل ّ
تلوث اهلواء من ّ
ُم ّ
لخ�ص

ضارة للبيئة.
• ّ
التلوث يعني إضافة موا ّد ّ
الصحي غي ا ُمل َ
تلوث املاء.
•مياه الرصف
عاجلة تتس ّبب يف ّ
ّ

تلوث اهلواء.
•حرق الوقود
األحفوري يتس ّبب يف ّ
ّ
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 7-7تاآكل طبقة الأوزون
اجلوي .تقع طبقة األوزون عىل
األوزون ما هو إال غاز .هناك طبقة من غاز األوزون يف الطبقات ال ُعليا من الغالف
ّ
رتا فوق سطح األرض.
ُبعد ما يقرب من  25كيلوم ً
تُصدر الش�مس (ترس�ل) األشـعة فوق البنفسـج ّية  .Ultraviolet Lightهذه األش�عة ُيمكن أن تتس ّبب يف رسطان
اجللد وترض العي ،كام ُيمكنها تدمري النباتات.

يمتص األوزون األشعة
حتمي طبقة األوزون الكائنات احل ّية عىل سطح األرض من اإلشعاع فوق البنفسجي الضار.
ّ
البنفسجي التي تصل إىل األرض.
فوق البنفسج ّية الصادرة من الشمس ،وتقلل طبقة األوزون كم ّية اإلشعاع فوق
ّ

األشعة فوق البنفسج ّية

األشعة فوق البنفسج ّية

طبقة األوزون
بدون طبقة األوزون ستصل كم ّيات
كبرية من األشعة فوق البنفسج ّية إىل
األرض.

الأ�صئلة

( )1أين توجد طبقة األوزون؟
شخصا ما.
(ِ )2صف كيف ُيمكن لألشعة فوق البنفسج ّية أن تؤذي
ً
( )3كيف حتمينا طبقة األوزون؟

الثقب الموجود في طبقة الأوزون

يب ّ
اكتش�ف العل�امء يف ع�ام 1985م ّ
وبخاصة عند
أقل مما جيب أن تكون علي�ه،
ّ
أن كم ّية األوزون فوق القطب اجلن�و ّ
يب .أطلق العلامء عىل ذلك ثقب األوزون .Ozone Hole
فصل الربيع للقطب اجلنو ّ
الطبيعي.
احلقيقي للكلمة .إنّه ُجم ّرد مساحة يتواجد هبا غاز األوزون بقدر أقل من
ثقب األوزون ليس ثق ًبا باملعنى
ّ
ّ

تق�وم األق�امر الصناع ّي�ة ،مثل القم�ر
الصناع�ي أورورا  Auroraالذي متلكه وكالة ناس�ا ،بقي�اس كم ّية األوزون يف
ّ
اجلوي .ويزداد ثقب األوزون يف احلجم ّ
كل سنة ،كام أنّه يبقى لفرتة أطول يف السنة.
الغالف
ّ
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تآكل طبقة األوزون

الأ�صئلة

تبي ثقب األوزون.
( )4انظر إىل الصور التي ّ
ِ
اجلنويب فيام بي عامي
تغريت طبقة األوزون فوق القط�ب
ّ
أ -ص�ف كيف ّ
 1981م و 1999م.
ف�ر مل�اذا يش�عر الن�اس الذي�ن يعيش�ون يف أس�رتاليا وجنوب تش�ييل
بِّ -
وجنوب األرجنتي بالقلق بش�أن ثق�ب األوزون أكثر من هؤالء الذين
يعيشون بالقرب من ّ
خط االستواء.

سبتمرب 1981م

ما �صبب ثقب الأوزون؟

ُس�مى ُم َّ
ركب�ات الكلوروفلوروكرب�ون ( )CFCsهي التي
هن�اك جمموع�ة م�ن الغ�ازات ت ّ
تس��ببت ف�ي مش��كلة طب��قة األوزون CFC( .ه�ي اختص�ار Chloro-fluorocarbon
ّ
أو كلوروفلوروكربون).
ُم َّ
إنتاجها يف العرشينيات من
تم ُ
ركبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsمن ُصنع اإلنسانّ .
كيفات اهلواء ّ
البخاخة .مل يكن أحد
والثالج�ات والعبوات ّ
القرن املايض .وتُس�تخدم يف ُم ِّ
يعلم بأرضار تلك الغازات.
ترتفع ُم َّ
اجلوي .تتفاعل
العليا بالغُ الف
ّ
ركبات الكلوروفلوروكربون ()CFCsإىل الطبقات ُ
م�ع غ�از األوزون ُ
خصيصا ،وعندما يس�طع ضوء
وحت ّلله .حيدث هذا يف األج�واء الباردة
ً
الشمس عىل ّ
كل من ُم َّ
ركبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsوغاز األوزون.
اجلوي لفرتات طويلة .يعتقد العلامء
تبق�ى غازات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsيف الغُ �الف
ّ
ّ
أنّ ُم َّ
اجلوي ملا يقرب من مائة عام.
ستظل يف الغالف
ركبات الكلوروفلوروكربون ()CFCs
ّ
ت�م حظر ُم َّ
ركب�ات الكلوروفلوروكرب�ون ( )CFCsيف الوقت احلارض .س�وف تعود طبقة
ّ
ً
الطبيعية ولكن ذلك سيستغرق وق ًتا طويال.
األوزون يف النهاية إىل حالتها
ّ

سبتمرب 1987م

سبتمرب 1999م
أوزون أقل
أوزون أكثر

الأ�صئلة

ت+ا

( )5ما ُم َّ
ركبات الكلوروفلوروكربون ()CFCs؟
( )6ارشح كيف ترضّ ُم َّ
ركبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsبطبقة األوزون.
( )7استخدم معلوماتك عن ُم َّ
ركبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsلرشح سبب ظهور هذا الثقب يف طبقة األوزون:
اجلنويب وليس فوق خط االستواء
• فوق القُ طب
ّ
اجلنويب وليس يف شتائه.
• يف ربيع القُ طب
ّ
تم حظر اس�تعامل
( )8ارشح مل�اذا س�يحتاج ثق�ب األوزون لوقت طويل ً
ج�دا كي خيتفي ،ع�ىل الرغم من أنّه قد ّ
ركبات الكلوروفلوروكربون (.)CFCs
ُم َّ
ُم ّ
لخ�ص

اجلوي.
•األوزون ما هو إال غاز يوجد يف طبقة عالية من الغالف
ّ
الضارة لإلشعاع فوق البنفسجي.
•حتمينا طبقة األوزون من التأثيات
ّ
اجلنويب.
•تس ّببت ُمركَّبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsيف تدمي طبقة األوزون فوق ال ُقطب
ّ
تم حظر ُمركَّبات الكلوروفلوروكربون اآلن؛ لذا طبقة األوزون ستعود إىل طبيعتها.
• ّ
 7الكائنات احل ّية يف بيئتها
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 8-7احلفاظ على البيئة
ُيشاركنا يف األرض ماليي من الكائنات احلية األخرى .فإن مل نكن حريصي بام يكفي ّ
كثريا من أنشطتنا ستجعل
فإن ً
أمرا صع ًبا عليها.
من بقائها ح ّية ً
هن�اك كث�ري من اإلجراءات ُيمكنن�ا تنفيذها لكي نتأكّد من ّ
أن األن�واع األخرى من الكائنات احل ّي�ة يتو ّفر هلا املوطن
الطبيعي املناسب للعيش.
ّ
االهتامم بالبيئة ومساعدة األنواع األخرى عىل البقاء ُيطلق عليه احلفاظ عىل البيئة .Conservation
التلوث
الحدّ من
ّ

ُلوث البيئة .مثال:
إنّه ألمر يف غاية األمه ّية أن نعمل عىل ّأال ن ّ
•لقد تو ّقفنا عن استخدام ُمركَّبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsوهو ما سيساعد طبقة األوزون عىل الرجوع إىل
طبيعتها.
•جيب علينا أن نحرق وقو ًدا أقل حتى ّ
ّ
اجلوي.
نضخها يف الغالف
تقل كم ّية ثاين أكسيد الكربون التي
ّ
•جيب أن ندفن القاممة يف مرادم نفايات ج ّيدة ،حيث ّ
إن تلك القاممة تتع ّفن وينتج عن ذلك غاز امليثان الذي ُيمكن
مج ُعه واستخدا ُمه كوقود.
تسمح األنابيب
بجمع غاز امليثان
الستخدامه كوقود.

الرتبة وال ُعشب ُيغطيان
النفايات.
يتم شفط املاء إىل اخلارج
ّ

ومعاجلته وبذلك يصبح آمنًا
تم إرجاعه إىل البيئة.
إذا ّ

حيزا ً
قليال.
يتم ضغط النفايات لكي تشغل ً
ّ

بطانة عازلة للامء متنع
امللوثات إىل
ترب ِّ
ّ
الرتبة.

الأ�صئلة

( )1ماذا يعني احلفاظ عىل البيئة؟
املبي يف
( )2ارشح كي�ف ُيمكن مل�ردم النفايات َّ
الشكل أن يساعد احلياة الرب ّية عىل البقاء.
الحفاظ على المواطن الطبيع ّية

يتحت�م علينا أن نعمل ع�ىل ّأال ندمر املواطن الطبيع ّية
للنبات�ات واحليواناتّ .
لكل نوع م�ن الكائنات احل ّية
طبيعي
وس�ائل تك ُّيف تس�اعده عىل احلي�اة يف موطن
ّ
الطبيعي بأن نقطع األش�جار
بعين�ه .إذا دمرنا املوطن
ّ
عىل س�بيل املثالّ ،
فإن بعض األنواع قد ال تد املكان
املناسب للعيش فيه ،وقد تنقرض.
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تم قطع هذه األشجار،
هذه غابة يف تشييل .كثري من األشجار قديمة .إذا ّ
الطبيعي.
فستفقد كثري من احليوانات موطنها
ّ

8-7

احلفاظ عىل البيئة
يعيش حيوان املها العريب
يف حمم ّية الكائنات احلية
والفطرية بمحافظة الوسطى،
التي تعترب أول حمم ّية طبيع ّية
يف السلطنة للمحافظة عىل
آالف احليوانات والنباتات.

ُيمكننا إنش�اء املحم ّيات الطبيع ّية
وغريها من املناط�ق املحم ّية التي
ال ُيس�مح للناس فيه�ا باإلرضار
بالبيئ�ة أو باحليوانات أو النباتات
التي تعيش هناك.
ن�صاط 8-7

نموذج حمم ّية طبيع ّية بمدرسة

ال�رضوري أن
املحم ّي�ات الطبيع ّي�ة بامل�دارس لي�س م�ن
ّ
تكون كب�رية .ربام تُوجد بحديقة مدرس�تك حمم ّية طبيع ّية
صغرية .إن مل يكن األمر كذلكُ ،يمكنك إنشاء واحدة.

•إذا كان�ت هن�اك حمم ّي�ة طبي�ع ّي�ة بمدرس�تك ،فارس�م
خري�طة أو خم َّط ًط�ا هل�ا .أضف البيان�ات عىل اخلريط�ة
أو املخ َّط�ط لت�رشح كي�ف تُس�اعد املحم ّي�ة الطبيع ّي�ة
النباتات واحليوانات عىل العيش هناك.

ُيمكن حلديقة املدرسة أن تكون حمم ّية طبيع ّية ج ّيدة.

الرضوري أن تكون
•إذا مل تكن بمدرستك حمم ّية طبيع ّية ،ففكّر يف مكان يصلح إلقامة واحدة فيه .ليس من
ّ
ارسم خريطة
كبرية .حتى املساحات الضئيلة ُيمكن أن تكون مكانًا تستطيع احليوانات أن تعيش فيه بأمانُ .
رسام ترشح فيه كيف ُيمكن أن يبدو املكان لو صارحمم ّية طبيع ّية.
أو ً
الأ�صئلة
ت+ا

يوضحان ملاذا جيب ّأال نُزيل الغابات.
( )3حدِّ د سببي ّ
جراء أنشطة
( )4فكّر يف موطن
يتعرض للتهديد من ّ
طبيعي بالقرب من مدرستك أو بالقرب من مكان إقامتك ّ
ّ
البرش.
الطبيعي.
أِ -صف هذا املوطن
ّ
تتعرض املحم ّية للتهديد.
ب -ارشح ملاذا ّ

الطبيعي.
ج -اقرتح ما ُيمكن عمله حلامية هذا املوطن
ّ
ُم ّ
لخ�ص

•احلفاظ عىل البيئة يعني االهتامم هبا حتى تتمكّن احليوانات والنباتات من العيش فيها.

التلوث واحلفاظ عىل املواطن الطبيع ّية من الوسائل املهمة للحفاظ عىل البيئة.
•احلدّ من ّ
 7الكائنات احل ّية يف بيئتها
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 9-7درا�صة عامل الطبيعة
ُس��مى ه�ذه ال�دراس��ة
علـامء البيئـة  Ecologistsهم ال�علامء ال�ذين ي�ق�ومون ب�دراس��ة الكائ�نات ف�ي بيئتها .ت ّ
عـلـم البيئــة  .Ecologyومثلهم مثل العلامء اآلخرين ،يطرح علامء البيئة أس�ئلة ومن َث ّم جيرون التجارب كمحاولة
للتوصل إلجابات.
ّ
ا�صتق�صاء رعي الإبل في ُعمان

هناك مساحات شاسعة من الصحاري يف ُعامن .كثري من أنواع النباتات تك َّيفت
ك�ي تس�تطيع العيش يف الصح�راء .ولكن يف كثري من األماك�ن تتناقص أعداد
تدرجيي.
النباتات الصغرية بشكل
ّ
لنفرتض أن بعض علامء البيئة أرادوا استكشاف إذا ما كان رعي (تغذية) اإلبل
هو الس�بب يف هذا التنا ُقص ،لنفرتض أهن�م اخ�تاروا حمم ّية صحراو ّية يف ُعامن
يمتد فيها س�ياج لعدّ ة كيلومرتات .عىل أحد جانبي هذا الس�ياج ُس�مح لإلبل
بالرعي .وعىل اجلانب اآلخر مل ُيسمح بالرعي إال للمها والغزالن.
زوجا من قط�ع األرايض .ف��ي ّ
ك�ل زوج
س�يقوم عل�امء البيئ��ة بتح�دي�د ً 40
منه�ا تق�ع قطعة األرض األوىل عىل اجل�انب الذي ترع�ى فيه اإلب�ل ،والقطعة
األخ�رى ت�ق�ع ع�ىل اجلانب الذي ترع�ى فيه الغ�زالن واملها وتواج�ه القطعة
مرعى للغزالن
األوىل مبارشةّ .
كل قطعة أرض سوف يكون هلا نفس املساحة.
كل قطعة أرض وعدد أنواع النبات�ات ّ
بع�د ذلك س�وف يقوم عل�امء البيئة بإحصاء عدد النبات�ات يف ّ
بكل قطعة ،كام
متوسط األعداد ّ
نتائجهم مب َّينة يف اجلدول.
بكل قطعة أرض.
ُ
سيقومون بحساب ّ
متوسط عدد النباتات ّ
بكل قطعة أرض
ّ

متوسط عدد أنواع النباتات ّ
بكل قطعة أرض
ّ

مرعى اإلبل

مرعى املها والغزالن

64

87

4

5

الأ�صئلة

()1
()2
()3
()4
()5

ا.ع
ا.ع

ا.ع

ا.ع

ا.ع

املتغري املستقل يف استقصاء علامء البيئة؟
ما العامل ّ
املتغيان التابعان؟
ما العامالن ّ
اذكر اثني من العوامل املتغرية التي سيحافظ علامء البيئة عىل ثباهتا يف االستقصاء.
يتوصل إليها علامء البيئة من خالل نتائجهم.
أي استنتاجات ُيمكن أن ّ
سجل ّ
ِّ
اقرتح كيف ُيمكن لعلامء البيئة حتسي تربتهم املفرتضة.

جمع الع ّينات

يف ترب�ة رعي اإلبل املفرتضة مل يقم عل�امء البيئة بإحصاء مجيع النباتات يف املنطقة كلها
طويالً .
ً
عىل جانبي الس�ياج .كان ذلك سيس�تغرق وقتًا
وبدال من ذلك ،سيقومون بعدّ
سمى ذلك مجع الع ّينات .Sampling
النباتات يف ً 40
زوجا من قطع األرايضُ .ي ّ
عندما يستخدم علامء البيئة أساليب مجع الع ّينات جيب أن حيرصوا عىل:
•استخدام عينة كبرية بشكل ٍ
كاف.
ّ
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يقوم هذا الباحث بجمع
ع ّينات لالفقار ّيات تعيش يف
النهر.
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دراسة عامل الطبيعة

عشوائي.
•تعيي مواضع الع ّينات بشكل
ّ
لو كان العلامء اس�تخدموا عرشة أزواج فقط من قطع األرايض كان من
احلقيقي للمنطقة بكامله�ا .ولو كانوا
نتائجهم النم�ط
تب�ي ُ
ّ
املمك�ن ّأال ّ
نتائجهم
اختاروا أجزاء ال تتضمن س�وى نباتات تروق هلم ،ملا أظهرت ُ
أيضا.
الكيل
النمط
احلقيقي ً
ّ
ّ
ا.ع
ا.ع

الأ�صئلة

( )6اق�رتح كيف ُيمك�ن للعامل ال�ذي يظهر يف الصورة اس�تخدام
الشبكة جلمع ع ّينات لالفقار ّيات املوجودة يف النهر.
عام إذا كان هناك ارتباط بي
( )7اقرتح كيف ُيمكن للعامل الكشف ّ
عدد الالفقار ّيات وتركيز األكسجي ا ُملذاب يف املاء.

مقياسا لألكسجي
يستخدم عامل البيئة هذا
ً
لقياس تركيز األكسجي املذاب يف املاء.

ن�صاط 9-7

ا.ع

بيئي
استقصاء ّ
للتوصل إلجابة س�ؤال يف علم البيئة.
س�وف تقوم بوضع خطة تربة
ّ
ُيمكنك عمل التجربة بفناء املدرسة.
تول بفناء املدرسة وافحص بدقة الكائنات التي ت�دها .فكّر يف سؤال
ّ
ُي�مكن االستقصاء بشأنه .األسئلة بشأن النباتات عادة ما تكون حماولة
اإلجابة عليها أسهل من األسئلة املتع ّلقة باحليوانات.
مثال:
عامل البيئة هذا يستخدم ُمر ّبع معايرة
•ه�ل هن�اك عدد أك�رب م�ن نبات�ات األقح�وان (نبات�ات الزينة) يف
قس ًام إىل مر ّبعات أصغر لكي يسهل
ُم ّ
األماكن املشمسة عن تلك التي يف األماكن الظليلة؟
أمر عدّ النباتات التي بداخل ا ُملر ّبعات.
•هل ينمو ال ُعشب أرسع يف األماكن التي ال يميش فيها الناس عليه؟
واآلن خ ّطط الس�تقصائك .ربام سرتغب يف استخدام تقنية من تقنيات مجع الع ّينات .عادة ما يقوم علامء البيئة
بصنع
بتحديد مس�احات صغرية ُمر ّبعة يكون طول ضلعها  .0.5 mالطريقة الريعة لعمل ذلك هي أن تقوم ُ
سمى هذااهليكل ُمر ّبع املعايرة
هيكل بنفس الشكل واألبعاد بالضبط ،وهو الذي ستقوم بوضعه عىل األرضُ .ي ّ
.Quadrat
بمج�رد أن تتار املنطقتي اللتي س�تقوم باختبارمها س�تكون بحاج�ة ألن حتاول وضع ُمر ّب�ع املعايرة داخلهام
ّ
ُ
عشوائي .إحدى الطرق التي ُيمكنك هبا عمل ذلك هي أن تعطي ظهرك للمنطقة وترمي ُمر ّبع املعايرة
بشكل
ّ
معلمك طر ًقا أخرى لعمل ذلك.
إىل اخللف ،ولكن تأكّد ّأو ًال أنّه ال يوجد ّ
أي شخص يقف باجلوار! قد يقرتح ُ
ُم ّ
لخ�ص

•يدرس علامء البيئة الكائنات يف بيئتها.
التوصل للنتائج بشأن جزء صغي من
يتضمن
•غال ًبا ما يستخدم علامء البيئة تقنيات مجع الع ّينات .مجع الع ّينات
ّ
ّ
منطقة باعتباره ً
ممثال للمنطقة اخلاضعة للدراسة.
 7الكائنات احل ّية يف بيئتها
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 10-7تعداد ال�صكان
لع ّلك سمعت من قبل أن أعداد البرش تزداد برعة .وقدّ رت األمم املتحدة
ّ
أن أع�داد الب�رش ع�ىل األرض يف بدايات ع�ام  2012م قد زادت عن س�بع
مليارات نسمة .يعتقد بعض العلامء ّ
أن أعداد السكان سوف تصل إىل عرش
أي )10 000 000 000
مليارات نسمة يف عام  2050م 10( .مليارات ّ

ال يستطيع أحد أن يؤكّد ما الذي سيحدث ألعداد السكان عىل األرض يف
املستقبل .يزداد عدد السكان عندما يزداد عدد املواليد عن عدد الوفيات يف
ّ
كل س�نة .تو ّفر الرعاية الصح ّية اجلي�دة وتو ّفر مصادر الغذاء واملاء النظيف
أثره يف خفض عدد الوف ّيات ّ
كل سنة .للحفاظ عىل
يف العديد من البلدان له ُ
أيضا أن ينقص عدد املواليد.
ثبات أعداد السكان جيب ً

كيف سنواجه األمر عندما يزداد
عد ُد السكان عىل األرض بثالثة
مليارات إضافية؟
12

تن ّبؤ بتغيري مرتفع

متوسط
تن ّبؤ بتغيري ّ

10

تن ّبؤ بتغيري منخفض

8

أعداد السكان
 6باملليارات
4
2
2000 2200

1500

1000

500

1

0

السنة
يتغري بحلول عام
ه�ذا الرسم
تغريت أعداد البش�ر يف األلفي عام األخ�ريين (اخللف ّية الص�فراء) ،وكيف ُيتن ّبأ له أن ّ
يبي كيف ّ
البي�اين ّ
ّ
 2200م (اخللف ّية البنفسج ّية).
الأ�صئلة

اس�تنتاجه بخص�وص ع�دد
البي�اين .م�ا ال�ذي ُيمكن�ك
( )1انظر إل�ى الرسم
ُ
ّ
املواليد والوف ّيات يف السنوات ما بي عامي  1و 1000؟
البياين هبذا الش�كل فيام بي عام�ي  1500م
( )2اق�رتح أس�با ًبا جعل�ت الرس�م
ّ
و 2000م.
( )3هناك ثالثة خطوط تُظهر حجم الس�كان ا ُملتن ّبأ به يف املستقبل .اقرتح أسبا ًبا
لذلك.

ت+ا
ت+ا
ت+ا

ُ
العوامل التي تو ّؤثر على تعداد الحيوانات

عي
ُيمكن تعريف تعداد الكائنات عىل أنّه عدد الكائنات احل ّية من نوع ُم ّ
والتي تعيش يف نفس الوقت ونفس املكان.
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أعداد متزايدة

ارتفاع
معدّ ل املواليد

انخفاض
معدّ ل املواليد
ارتفاع
معدّ ل الوف ّيات

انخفاض
معدّ ل الوف ّيات أعداد متناقصة
تأثري معدَّ ل املواليد ومعدَّ ل
ُ
الوف ّيات يف أعداد السكان

10-7

تعداد السكان

ّ
توفر الغذاء

يب يف صفحة .18
ارجع إىل خم ّطط الشبكة الغذائ ّية يف ا ُملحيط اجلنو ّ
ّ
يتغ�ذى البطري�ق ع�ىل احل ّب�ار واألس�امك .إذا
تق ّلص�ت أع�داد األس�امك أو احلب�ار فلن حتصل
ّ
كل حيوان�ات البطري�ق ع�ىل الغ�ذاء ال�كايف.
وعىل األرج�ح ،س��وف يموت ع�دد أكرب م�ن
حيوان�ات البطري�ق .وتل�ك احليوان�ات الت�ي
ستبقى قد ال تستطيع أن تنجب
ً
صغارا كثريين .إذا مل تستطع حيوانات البطريق

البالغة احلصول عىل ما يكفيها من
احليوانات املفرت�صة
تتع�رض حيوان�ات البطري�ق للقت�ل بواس�طة الغذاء لنفسها ولصغارها فسوف
ّ
يزيد معدَّ ل الوف ّيات بينها.
الفق�امت واحليت�ان القاتل�ة .إذا زاد ع�دد تل�ك

احليوانات ا ُملفرتس�ة ،فس�وف يم�وت عدد أكرب
من حيوانات البطريق ،وسوف ّ
تقل أعدا ُدها.
املر�ص

هذه الفقمة تنتظر دخول
البطاريق إىل املاء.

ُيمكن لبعض األمراض أن تزيد معدَّ ل الوف ّيات ،وأن تُق ّلل معدَّ ل املواليد.
ً
فمثال يف عام  2006م ،الحظ الباحثون يف جنوب أفريقيا ّ
أن بعض البطاريق كانت تفقد ريش�ها .مل يعرف الباحثون
سب ًبا لذلك ،ولكنهم اعتقدوا أن السبب قد يكون أحد مس ِّّببات األمراض (كائن حي يس ّبب املرض) .عىل الرغم من
أن الريش عاد يف النهاية للنمو من جديد ،إال ّ
ّ
أن البطاريق بدون الريش تكون عرضة للموت أكثر.
األمراض التي تنتج عن مس� ِّببات األمراض عادة ما تنترش بش�كل أكرب عندما تكون جمموعة احليوانات ذات أعداد
كبرية؛ وذلك ّ
ألن من السهل عىل هذه مس ِّببات أن تنترش أرسع عندما تتكدّ س احليوانات مع بعضها.
الأ�صئلة

ت+ا
ت+ا

استخدم الشبكة الغذائ ّية املب ّينة بصفحة  18لإلجابة عن هذه األسئلة.
وضح إجابتك.
وضح كيف يؤ ّثر النقص يف أعداد احل ّبار واألسامك عىل أعداد الفقامتِّ .
(ِّ )4
وضح إجابتك.
وضح كيف يؤ ّثر النقص يف أعداد احل ّبار واألسامك عىل أعداد قريدس البحر (الربيان)ِّ .
(ِّ )5
( )6يؤ ّثر تو ّفر الغذاء واحليوانات املفرتسة واألمراض عىل حجم ال ُقطعان احليوان ّية .اكتب قائمة بثالثة عوامل
تعتقد أنّه ُيمكن هلا أن تؤ ّثر عىل أعداد النباتات.

ُم ّ
لخ�ص

•تعداد الكائنات هي ّ
معي والتي تعيش يف نفس الوقت ونفس املكان.
كل الكائنات من نوع ّ
•تعداد السكان يزداد فـي احلجم إذا زاد عدد املواليد عن عدد الوف ّيات يف ّ
كل سنة.
يقل يف احلجم إذا زاد عدد الوف ّيات عن عدد املواليد يف ّ
•تعداد السكان ّ
كل سنة.
•يمكن أن يؤدي النقص يف تو ّفر الغذاء أو الزيادة يف أعداد احليوانات املفرتسة أو كثرة األمراض إىل خفض حجم
ال ُقطعان احليوان ّية.
 7الكائنات احل ّية يف بيئتها
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ال�صابعة
نهاية الوحدة
الوحدة
الوحدة ال�صابعة اأ�صئلة

اأ�صئلة نهاية

(مالك احلزين) ا ُ
ملتك ِّيف للعيش
األماكن الرطبة.
البلشون
لطائرف للعيش يف
احلزين) ا ُملتك ِّي
أدناه
(مالك
الصورة
-1أدناه لطائر البلشون
 -1الصورة

أ-

التي تساعد طائر الب
الطبيعي.
ف
موطنه
التك ُّي
العيش يف
وسائل
البلشون عىل
من
تساعداطائر
التي ثال ًث
صف
وسائل التك ُّيف
صف ثال ًثا منأ-
ّ

البقاءّ .
ب -ارشح كيف تساعد ّ
طائر البلشون
كل وسيلة تك ُّيف []6
تساعد
البلشون عىل
كيف
ف طائر
ارشح
كل وسيلة تك ُّي
ب-
-2

بإحدى َّ
غذائ ّية بإحدى الغابات األوروب ّية.
األوروب ّية.
شبكة
الغابات
طط
غذائ ّيةاملخ
يبي
يبي املخ
َّ-2طط شبكة ّ
ّ

عوسق

عوسق

بوم

بومة
طائر القر ُقف األزرق
ثعلب
خنفساء

ثعلب

ط
يرقة

أرنب

فأر احلقل

ُعشب

أرنب
ثمر العليق

حرشة املن
احلقل
فأر

فأر

عشب
نبات القراص ُ

فأر

ثمر العليق

ِ
أِ -
[ّ ]1ية.
املنتجة الثالثة يف الشبكة الغذائ
الكائناتّية.
الثالثة يف الشبكة الغذائ
حدد
أ -حدِّ د الكائنات
املنتجة ِّ

ة.
واحدا يف الشبكة الغذائ ّي[]1
مفرتسا
الغذائ ّية.
حيوانًا
حداديف الشبكة
مفرتس
ب -حدِّ د حيوانًا
ً
ب-ا واحدًِّ
ً
ً
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7بيئتها
الكائنات احل ّية يف

ن

أسئلة هناية الوحدة

ج -ما الذي مت ّثله األسهم يف الشبكة الغذائ ّية؟

[]1

ارسم ثالث سالسل غذائ ّية خمتلفة تستخرجها من الشبكة الغذائ ّية هذه عىل أن حتتوي عىل حرشة املن.
دُ -
[]1
هـ -اقرتح ما الذي ُيمكن أن حيدث ألعداد احليوانات األخرى يف الشبكة الغذائ ّية لو انقرض فأر احلقل.
[]3
ارشح اقرتاحاتك.

 -3تقع طبقة األوزون عىل ارتفاع كبري من سطح األرض.
أ -ما األوزون؟

ب -ارشح كيف حتمي طبقة األوزون البرش والكائنات احل ّية األخرى عىل األرض.

سمى ذلك «ثقب األوزون».
ج -طبقة األوزون فوق القطب اجلنو ّ
يب أصبحت أكثر رقةُ .ي ّ
ارشح ما الذي تس ّبب يف ذلك.
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ّ
الفلزات
1-8

ّ
الفلزات
1-8

اتفوائ�د كث�رية،
 Materialsهل�ا
الفلـزّات  Metalsمـوا ّد
مـواد
Metals
الفلـز
ّ
ّ
وتستخدم يف صناعة أشياء متنوعة.
وتستخدم يف صناعة أشياء متنوعة.

Materials

هل�ا فوائ�د

ُس�تخدم يف أغراض
الفل�زات التي ت
ويوج�د العدي�د من
الفل�زات التي تُس�تخدم يف
العدي�د من
ويوج�د
ّ
ّ
كثرية وخمتلفة.
كثرية وخمتلفة.
ُيستخدم الصلب يف صناعة أواين الطهي وهياكل الدراجات
قوي ومقاوم للصدأ وموصل جيد للحرارة.
ألنه ّ

احلديد يف بناء اجلسور ألنّه ذو صالبة عالية.
صالبة عالية.
ستخدم
اجلسور ألنّه ذو
ُيستخدم احلديد يف بناء ُي

الذهب يف صناعة ا ُ
ستخدمالمع ومرن.
صناعة ا ُملجوهرات ألنّه
ُيستخدم الذهب يف
ملجوهرات ألنّه المع ومر
ُي
ُيستخدم النحاس يف صناعة األسالك الكهربائ ّية؛
ّ
ّ
الفلزات
الفلزاتخ�صائ�ص
خ�صائ�ص
ألنّه موصل جيد للكهرباء ومرن.

الفلزات يف بعض اخلواص
.Properties
اخلواصمجيع
تشرتك
الفلزات يف بعض
ّ
تشرتك مجيع ّ

perties

ما تلميعها
 Shinyعند
الفلزات المعة
تكون
عادة
الفلزات•المعة
ّ
•عادة ما تكون ّ
أو بعد قطعها مبارشة.
أو بعد قطعها مبارشة.
الفلزات صوتًا عند الطرق عليها.
عليها.
ُصدر
عند الطرق
الفلزات صوتًا •ت
ّ
•تُصدر ّ
بالقوة والصالبة .فهي ال تتش
الفل�زات
والصالبة .فهي
بالقوة•تت
•تتّس�م
ّس�م ال تتشـقق ّ
ّ
ّ
الفل�زات ّ
أهن�ا تتحمل األو
عندما تس�قط ،كام
األوزان
 Shatterعندما تس�قط ،كام ّأهن�ا تتحمل
Shatter
ّ
الثقيلة دون أن تتعرض للكر.
الثقيلة دون أن تتعرض للكر.
الفل�زات من خ�الل ثنيه�ا.
تش�كيل
ثنيه�ا .فهي
مك�ن
ات من خ�الل
الفل�ز• ُي
• ُيمك�ن تش�كيل
ّ
ّ
للنّه ُي ّ
ـرق  ،Malleableوهذا يعن�ي أنّه ُيم
طمكن
يعن�ي أ
قابلة لل ّطـرق  ،Malleableوهذا
قابلة
ً
ً
أهنا قابلة للسـ
لتأخذ
قابلة للسـحب
طرقها
ش�كال مع ّينًا .كام ّأهنا
طرقها لتأخذ
ش�كال مع ّ
ينًا .كام ّ
أسالك ،.أي ُيمكن سحبها يف صورة أسالك
 ،Ductileأي ُيمكن سحبها يف صورة
Ductile
والزئبقا ه�و
الفلز
تنصه�ر
الفل�زات •ال
•ال تنصه�ر
يلزم وجود
ّ
بس�هولة ،والزئبق ه�و ّ
ّ
بس�هولة،درجة حرارة عالية جدً
اترق.
الفل�زقابل لل ّط
احلديد
الفلزات.
سائال يف لكي تنصهر
درجة ّ
ً
الوحيد الذي يكون ً
حرارة الغ
الذي يكون
حرارة الغرفة.
الوحيد
سائال يف درجة
Shiny
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املادة
 8خصائص
ّ

عند تلم

1-8

الفلزات
ّ

الفلزات مغناطيسـ ّية  .Magneticفعىل س�بيل املثالُ ،يعترب ّ
كل من احلديد
•بعض ّ
والفوالذ والنيكل والكوبلت من املوا ّد املغناطيس ّية.
وصالت  Conductorsاجل ّيدة للحرارة .وعندما تلمس�ها تعمل
•
ّ
الفل�زات من ا ُمل ِّ
بأهنا باردة.
عىل سحب الطاقة احلرار ّية من يديك؛ لذا تشعر ّ
الالفلزات.
الفلزات أم
ّ
ُيمكنك الرجوع إىل هذه اخلصائص عند حتديد ما إذا كان العنرص من ّ
وستحتاج إىل تذكُّر ما ييل:
الفلزات باهتًا بعد فرتة.
•يصبح سطح معظم ّ
الفلزات إذا كانت يف شكل ِقطع ضخمة.
•يص ُعب اختبار إمكانية انثناء ّ
•تُصدر القنينات واألكواب صوت رني عند ّطرقها لكنّها ليست مصنوعة
فلزي.
من عنرص ّ
الأ�صئلة

()1
()2
()3
()4
()5

فلزات.
اذكر عرشة ّ
يتم استخدام الذهب والبالتي يف صناعة ا ُملجوهرات؟
ملاذا ّ
ملاذا ُيعدّ النحاس مفيدً ا للغاية؟
مم تُصنع امليداليات األوملب ّية؟
ّ
ما معنى «قابل لل ّطرق» و«قابل للسحب»؟

ملمس رأس املطرقة أكثر برودة من
املطاطي.
املقبض
ّ

ن�صاط 1-8

ا.ع

خصائص الفلزّات

تم تزويدُ ك هبا.
استقص األشياء املصنوعة من مادة ّ
فلزية التي ّ
• ِصف األشياء.

الفلزات التي تستخدم فيها األشياء.
الفلز أو ّ
•اذكر ّ
الفلز ا ُملهمة التي تُساعد ذلك اليشء عىل أداء وظيفته.
•اقرتح خاصية ّ
ً
جدوال بالنتائج كام ييل:
ارسم
ُ
الفل ّز
النحاس

االستخدامات
أسالك كهربائ ّية

اخلواص املفيدة
يوصل الكهرباء ،وقابل للسحب.
ّ

ُم ّ
لخ�ص

•الفلزّات المعة وقو ّية.
•الفلزّات قابلة لل ّطرق والسحب.
وصالت جيدة للحرارة والكهرباء.
•تُعترب الفلزّات ُم ِّ
 8خصائص املا ّدة
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2-8

ُيستخدم الكربون لتنقية املاء.

الالفلزات
ّ

ُيستخدم السيليكون لعمل الرقاقات احلاسوب ّية.

الأ�صئلة

الالفلزات غري الكربيت واهليليوم.
( )1اذكر مخسة عنارص من
ّ
( )2فيم ُيستخدم الكربيت؟

( )3ما اخلاصية التي يتم ّيز هبا غاز اهليليوم وتعله مفيدً ا يف البالونات؟
ن�صاط 2-8

إجراء بحث حول الالفلزّات

بالالفلزات كي تتار منها.
س ُيعطيك ُمع ّلمك قائمة
ّ
للتعرف إىل هذا
اخرت
ًّ
الفلزا واحدً ا .اس�تخدم الش�بكة العاملية لالتصاالت الدولية (اإلنرتنت) واملراجع العلمية ُّ
الالفلز.
ّ
فيام ييل بعض األسئلة التي ُيمكنك البحث عن إجابتها:
•فيم ُيستخدم؟
خصائصه؟
•ما
ُ

•أين ُيمكن العثور عليه؟

الالفلزات إىل ا ُملعاجلة قبل أن يتم استخدا ُمها؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فكيف حيدث هذا؟
•هل حتتاج
ّ

أي حقائق مهمة عن هذا الالفلز؟
•هل توجد ّ
اعرض البحث الذي أجريته يف صورة تقرير أو ُملصق.
ُم ّ
لخ�ص

•الالفلزّات هلا درجات انصهار منخفضة وتكون هشة.
•العديد من الالفلزّات تكون يف احلالة الغاز ّية.
•الالفلزّات رديئة التوصيل للكهرباء واحلرارة.
 8خصائص املا ّدة
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ّ
ّ 1-8
ّ
الفلزات
والالفلزات
الفلزات
 3-8مقارنة بين
مـواد
ات Metals
للفلزات ّ
ّ
والالفلزات.
الفلـز ّ
اخلصائص املختلفة ّ
أشياء متنوعة.
وتستخدم يف صناعةّ
ّ
الالفلزات
الفلزات

Materials

هل�ا فوائ�د

ُس�تخدم يف
التي ت
من
ويوج�د
معظمه�ا تك�ون ّ
درج�ة حرارة
اتالغاز ّية يف
الفل�زاحلال�ة
يف
العدي�د •
درجة حرارة الغرفة.
•معظمها تكون يف احلالة الصلبة يف
كثرية وخمتلفة.
ال ُغرفة.
•المعة
•ال تنكر

•جيدة التوصيل للحرارة
توصل الكهرباء
• ّ
•قابلة لل ّطرق
•قابلة للسحب

•غري المعة
•هشة

•رديئة التوصيل للحرارة.

ألنّه ذو صالبة عالية.
اجلسور
ُيستخدم احلديد يف بناء
الكهرباء.
توصل
•معظمها ال ِّ

•يصدر عنها رني عند ّطرقها.

ُيستخدم الذهب يف صناعة ا ُ
ملجوهرات ألنّه المع ومر

ّ
الفلزات
خ�صائ�ص

الفلزات يف بعض اخلواص
تشرتك مجيع
ّ

perties

الفلزات المعة
•عادة ما تكون
ّ
أو بعد قطعها مبارشة.
الفلزات صوتًا عند الطرق عليها.
•تُصدر
ّ
بالقوة والصالبة .فهي ال تتش
الفل�زات
•تتّس�م
ّ
ّ
أهن�ا تتحمل األو
تس�قط ،كام
ّ
والالفلزات؟
عندماات
الفلز
أي من هذه األشياء
ّ
Shatterتم استخدام ّ
يف ّ
الثقيلة دون أن تتعرض للكر.
الأ�صئلة
الفل�زات من خ�الل ثنيه�ا.
• ُيمك�ن تش�كيل
ّ
 ،الصورة.
Malleableيف
الفلزية
أشياء مصنوعة من ما ّدة
طية ومخسة
قابلة ما ّدة
( )1اذكر مخسة أشياء مصنوعة من
ّ
لل ّ
فلز ّ
وهذا يعن�ي أنّه ُيم
ـرق
ات أم
الفلز
وصلة للكهرباء.
لتأخذهل هي من ً ّ
أهنا قابلة للسـ
الالفلزًا.
ي ّن
ش�كال
طرقها
( )2ما ّدة غري المعة وهشة ،وغري ُم ِّ
مع ّ
ات؟ كام ّ
Shiny

عند تلم

 ،Ductileأي ُيمكن سحبها يف صورة أسالك
فلز .ملاذا ُيعدّ هذا غري مألوف؟
( )3الزئبق ّ
بس�هولة ،والزئبق ه�و
ات
الفل�ز
يمكنال
( )4اكتب شيئي •
ّ
ات فيهام.
الالفلز
استخدام
تنصه�رمكن
الفلزات وال ُي
ّ
استخدام ّ
ً
سائال يف درجة حرارة الغ
الوحيد الذي يكون
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املادة
 8خصائص
ّ

3-8

والالفلزات
الفلزات
ّ
مقارنة بي ّ

ن�صاط 3-8
ا.ع

استقصاء املوا ّد

س ُيعطيك ا ُملع ّلم العديد من املوا ّد املختلفة.

افحص ّ
الفلزات.
فلزات وأهيا
ّ
أي املوا ّد ّ
كل ما ّدة عن قرب واختربها لتحديد ّ

ستحتاج إىل طرح عدد من األسئلة عن كل ما ّدة من املوا ّد التي تعمل عىل استقصائها.

•كيف تبدو املا ّدة؟ هل المعة أم غري المعة؟
•هل يصدر عنها صوت عند ّطرقها؟
•هل املا ّدة هشة؟
•هل ُيمكنك ثنيها؟
•هل هي ساخنة أم باردة عند ملسها؟
وضح يف املخ َّطط .قبل أن تبدأ ،تأكّد من ّ
أن
جهز دائرة كهربائ ّية كام هو ُم ّ
توص�ل الكهرباء؟ الختبار هذاّ ،
•ه�ل ِّ
املصباح يعمل من خالل توصيل مشابك فم التمساح م ًعا بدون املا ّدة املطلوب اختبارها .عند تنفيذ االختبار،
تأكّد من وجود اتصال جيد بي مشابك فم التمساح واملا ّدة املطلوب اختبارها.
إذا أضاء املصباح ،فستكون
وصلة للكهرباء.
املا ّدة ُم ِّ

صل املا ّدة التي تريد
اختبارها هنا.
الأ�صئلة

وصلة للكهرباء أم ال
اختبار ما ّدة ملعرفة ما إذا كانت ُم ِّ

ً
جدوال لتجميع النتائج التي حصلت عليها .حدِّ د ما إذا كانت ّ
الفلزات
ارس�م
كل ما ّدة من ّ
(ُ )1
الالفلزات.
أم
ّ
وضح
الفلزات أو
الالفلزات؟ ّ
ّ
أي من املوا ّد السابقة يف جمموعة ّ
( )2هل كان من الصعب وضع ّ
إجابتك.
وضح إجابتك.
الفلزات
والالفلزات يف رأيك؟ ِّ
ّ
( )3ما أفضل اختبار للتمييز بي ّ

ُم ّ
لخ�ص

•الفلزّات والالفلزّات هلا خصائص خمتلفة.

•عند استقصاء املوا ّد ملعرفة ما إذا كانت فلزّات أو الفلزّات ،ستحتاج للرجوع إىل أكثر من خاصية.
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وخ�صائ�صها ّ
المواد في حياتنا اليوم ّية
4-8
ّ
ُ
الفلزات
1-8

التي تعيش فيهاّ ،
هل�ا فوائ�د
Materials
مـواد
Metals
ات
الفلـز
يتم اس�تخدام العديد من املوا ّد ّ
تس�تخدمه
وكل يشء
لصناعة املالبس التي
املختلفة
ترتدهيا ،واملباين ّ
ّ
ألغراض ُمع ّينة.
نحتاج إليها
التي هلا خصائص
وتستخدماملوا ّد
يف حياتك اليوم ّية .نحن نصنع األشياء من
متنوعة.
أشياء
صناعة
يف

الفل�زات التي تُس�تخدم يف
ويوج�د العدي�د من
ّ
كثرية وخمتلفة.

البالستيك  Plasticsله أنواع األلياف  Fibresإ ّما أن تكون
عديدة وخصائص خمتلفة .طبيعية (مصنوعة من موا ّد ح ّية
احلديد
ستخدم
بعض أنواع البالستيك ُي
احلرير) أو صناع ّية
تكون كالقطن أو
مرنة  Flexibleوخفيفة ( Syntheticمصنوعة من موا ّد
الوزن ويسهل تشكيلها .كيميائ ّية أخرى) .األلياف عبارة
عن خيوط صغرية؛ لذا يمكن
أن تكون قو ّية وقابلة لالنثناء.

اخلزفيات ُ Ceramicsيمكنها
الزجاج  Glassإ ّما شفاف
 Transparentأو شبه
حتمل درجات احلرارة العالية فهي
ّ
صالبة عالية.
ذو
ه
ن
أل
اجلسور
بناء
يف
ّ
شفاف .Translucent
يتم
صلبة وهشة وقو ّية للغايةّ .
استخدام اخلزف ّيات يف صناعة بالط يتسم الزجاج بالصالبة،
ولكنه هش ،كام ُيمكن
األرض ّيات ،واألحواض والبالط
تلوينه.
اخلارجي
املوجود عىل اهليكل
ّ
ملكوك الفضاء.

لنلق نظرة عىل ما ّدتي من هذه املوا ّد :الزجاج والبالس�تيك .كيف تس�اعدنا خصائص املا ّدتي عىل اختيار املا ّدة التي
عي منها؟
جيب استخدامها ُ
لصنع جسم ُم ّ

صناعة ا ُ
المع ومر
والك�ؤوسألنّه
جوهرات
مل
الذهب
ستخدم
ُي
واألجهزة
وقنين�ات الرشب،
يفواملرشوب�ات
الغذاء
النوافذ ،و ُعل�ب
الزج�اج يف صناع�ة
يت�م اس�تخدام
ّ

ّ
الفلزات
خ�صائ�ص
واألدوات العلم ّية األخرى.

اخلواص
الفلز
مجيع
الرشب ،وأوعية ّ
بعضالرشب وأنابيب ّ
الرش
يفالغذاء وقنينات
ات ُعلب
الغسيل و
تشرتكأكواب
يمكن استخدام البالستيك لصناعة
وإطارات النوافذ وغريها•من
الفلزات المعة  Shinyعند تلم
االستخدامات.تكون
عادة ما
ّ
أو بعد قطعها مبارشة.
الزجاج
ات صوتًا عند الطرق عليها.
الفلز
الزج�اج ع�ادة شـفاف• .ت
ُصدر ُيمكنك أن ّ
ت�رى من
وه�ذا يعن�ي أنّ�ه
بالقوة والصالبة .فهي ال تتش
ات
الفل�ز
ّس�م
•
املفيد أن
اخلاصيةتج ّيت�دة
خالل�ه .تُع�دّ هذه
للنوافذ ،كام أنّ�ه من ّ
ّ
ترى حمتويات ال ُعلب والزجاجات.
أهن�ا تتحمل األو
 Shatterعندما تس�قط ،كام
ّ
األطعمة تتعرض للكر.
دون أن
الثقيلة يتفاعل مع
الزجاج مقاوم للامء  .Waterproofفهو ال
الفل�زات من خ�الل ثنيه�ا.
القنينة.تش�كيل
مك�ن
أو املرشوبات املوجودة • ُي
داخل العلبة أو
ّ
صناعة ّ
 ،Malleableوهذا يعن�ي أنّه ُيم
ـرق
مكنلل
قابلة
عديدة
طأشكال
ُيعدّ الزجاج ما ّدة رخيصة الثمن و ُي
ً
أهنا قابلة للسـ
طرقها لتأخذ
منه كام ُيمكن إعادة تدويره .Recycle
ش�كال مع ّ
ينًا .كام ّ
تكونمكن سحبها يف صورة أسالك
أي ُي
،Ductile
ومع هذاُ ،يعدّ الزجاج ً
بسهولة .وقد
ثقيال و ُيمكن كره
الفل�زات بس�هولة ،والزئبق ه�و
بالنسبةال
هذه اخلصائص عي ًبا •
تتم معاجلة ّ
لبعض االستخدامات.
تنصه�ر ّ
ً
سائال يف درجة حرارة الغ
للكر .يكون
الذي
الوحيد
يتعرض
بعض الزجاج كي يمكن تسخينه دون أن
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املادة
 8خصائص
ّ

perties

4-8
البال�صتيك

 يك�ون البالس�تيك إ ّم�ا شـفا ًفا .Opaqueويمكن تشكيله بعدّ ة أشكال.

Transparent

وخصائصها
املوا ّد يف حياتنا اليوم ّية
ُ

معتـام
أو
ً

 ُيمك�ن اس�تخدام البالس�تيك لصناع�ة أواين الغ�ذاءواملرشوبات ،فهو ال يتفاعل مع الغذاء.
 يتم ّيز البالس�تيك بخفة الوزن و ُيمكن تلوينه بألوان زاهية،كام يمكن إعادة تدوير بعض أنواعه.

ً
طويال جدً ا للتح ّلل وهذا يس ّبب مشاكل يف التخ ّلص من النفايات.
 لك ّن يستغرق البالستيك وقتًايتغري شكله.
 قد يتأ ّثر البالستيك باحلرارة وقد ّالأ�صئلة

ت+ا

ت+ا

ت+ا

ت+ا

ت+ا
ت+ا
ت+ا
ت+ا

( )1أ -اذكر اثنتي من اخلصائص التي يشرتك فيها ّ
كل من الزجاج
دائام.
والبالستيك ً
ب -اذكر اثنتي من اخلصائص التي يشرتك فيها ّ
كل من الزجاج
والبالستيك أحيانًا.
( )2ما املزايا التي تتم ّيز هبا الزجاجات املصنوعة من البالستيك؟
( )3ما العيوب التي تدها عند استخدام القنينات البالستيك ّية؟
يتم استخدام األوعية البالستيك ّية يف التسخي عىل جهاز الطهي؟
( )4ملاذا ال ّ
( )5انظر إىل صور األلعاب .ما نوع املا ّدة األكثر مالئمة لصناعة لعبة
ألعاب مصنوعة من موا ّد خمتلفة
لطفل صغري؟ ِ
أعط أسبا ًبا إلجاباتك.
( )6ما عيوب استخدام املعادن يف صناعة لعبة لطفل صغري؟
يتم استخدام البالستيك غال ًبا يف صناعة ألعاب األطفال؟
( )7ملاذا ّ
( )8ما اخلصائص التي ستبحث عنها يف املوا ّد التي ستستخدمها لصنع طائرة ورقية؟
ن�صاط 4-8

ا.ع

املوا ّد وخصائصها

سيقدم لك املعلم جمموعة من املوا ّد .حدِّ د خصائصها وكيف ّية االستفادة منها.
سجل نتائجك يف جدول.
ِّ
ُم ّ
لخ�ص

•يوجد العديد من املوا ّد املختلفة.
•تتم ّيز املوا ّد املختلفة بخصائص خمتلفة.
•يعتمد استخدامك للام ّدة عىل خصائصها.
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الوحدة الثامنة اأ�صئلة نهاية الوحدة
الوحدة الثامنة
-1

باستخدام الكلامت
مرة واحدة ،أو عدّ ة
أي
اكمل
أ -الواردة يف
باستخدام الكلامت
-1
أ -اكمل الفقرات
القائمةُ .يمكنك استخدام ّ
الفقراتكلمة ّ
ً
طلقا.
م
مرات ،أو ال تستخدمها ُمطل ًقا.
مرات ،أو ال تستخدمها ُ
ّ
ّ
هشة

الكهربائ ّية

-2

وصلة
ُم ِّ

قابلة لل ّطرق

هشة
قطعها

قابلة للسحب

ية
الكهربائ
فل ّز
رني ّ

وصلة
م
ِّ
ُ

قابلة لل ّ
طرق

بالقوة وعند
اتتلميعها .تتسم
حدي ًثا أو
الفلزات المعة عند
...........
عند
الفلز
تكون
المعة ّ
تكون ّ
ّ ...............................
الفلزات ّ
ال ّ
عليهااجلرس.
ُ ...............................يشبه
ال ّطرق عليها يصدر عنها
يصدر عنها ............
طرق
و. ...............................
ُعتربللطاقة
...............................
الفلزات
.....................
احلراريةات
الفلز
وت
وتُعترب ّ
ّ
اتّه ُيمكن ّطرقها وتشكيلها.
هذا يعني أن
............................
الفلز
ّ
الفلزات ّ ،...............................
[]6
يعني أنّه يمكن سح ُبها يف صورة أسالك.
كام ّأهنا
..............................
أهنا
كام
 ،...............................هذا ّ
اذكر ثالثة اختالفات بي[]3
والالفلزات.
الفلزات
الفلزات
ب-
ّ
ب -اذكر ثالثة اختالفات بي ّ
ّ

والالفلزات.
الفلزات
االنصهار ودرجات
ُيقدّ م اجلدول معلومات
حول درجات
معلومات
اجلدول
قدم
 -2حول ُي
درجات ّ
ّ
الغليان لبعض ّ

املا ّدة
الذهب
الرصاص
النحاس
اهليليوم
األكسجي
الزئبق
األلومنيوم
النيكل
الكربيت
الصوديوم
ُ

درجة الغليان ()°C

املادة
درجة االنصهار ()°C
ّ
الذهب
1064
الرصاص
328
النحاس
1082
اهليليوم
−270
األكسجي
-219
الزئبق
-39
األلومنيوم
660
النيكل
1455
الكربيت
119
الصوديوم
ُ 98

2850

درجة االنصه

1064

1750

328

2580

1082

-269

−270

-183

219

357

-39

2400

660

2150

1455

445

119

900

98

العد
البياين لعالمات
انقل الرسم
أ-وأكمله.
أ -انقل الرسم
ّ
البياين لعالمات العدّ
ّ
ّ
درجة االنصهار ()°C

أقل من 0

من  0إىل 499

من  500إىل 999

من  1000إىل 1499
44
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عالمة العدّ

االنصهار ()°C
درجة
درجة
الغليان ( )°Cعالمة العدّ

من 0
أقلمن 0
أقل

إىل
9990
من 0إىل
من
إىل 999
1999
500
من 1000إىل
من
 1000إىل 1499
من 2000إىل 2999
من

عالمة الع

499

املادة
 8خصائص
ّ

[]2

أسئلة هناية الوحدة

البياين هذه ُملساعدتك عىل تطيط خم َّططات التكرار اخلاصة بك.
استخدم ورقة الرسم
ّ
4

3

2

الفلزات
عدد ّ
والالفلزات
ّ

1

1000-1499

500—999

0-499

درجة االنصهار ()°C

أقل من 0

0

[]6
سجلة عىل خم ّططي تكرار منفصلي.
ب -م ّثل األرقام ا ُمل ّ
الفلزات و/أو
الالفلزات التي تكون باحلالة الغاز ّية يف درجة حرارة الغرفة التي تبلغ 25 °C؟ []1
ّ
ج -ما ّ
الفلزات و/أو
الالفلزات التي تكون باحلالة السائلة يف درجة حرارة الغرفة التي تبلغ 25 °C؟ []1
ّ
د -ما ّ
الفلزات و/أو
الالفلزات التي تكون باحلالة الصلبة يف درجة حرارة الغرفة التي تبلغ 25 °C؟ []2
ّ
هـ -ما ّ
الفلزات
الفلز أو
الالفلز الذي يكون الفرق بي درجة انصهاره ودرجة غليانه أقل من باقي ّ
ّ
و -ما ّ
[]1
الالفلزات؟
أو
ّ
الفلزات
الفلز أو
الالفلز الذي له أعىل فرق بي درجة االنصهار ودرجة الغليان من باقي ّ
ّ
ز -ما ّ
[]1
الالفلزات؟
أو
ّ
 -3اخرت مادة واحدة من املوا ّد الواردة يف القائمة ّ
لكل من العبارات التالية.
ُيمكنك استخدام ّ
مرات ،أو ال تستخدمها مطل ًقا.
مرة واحدة ،أو عدّ ة ّ
كل ما ّدة ّ
األلومنيوم
الورق

الزجاج
البالستيك

الذهب
الفوالذ

اهليليوم
القش

الزئبق
اخلشب

ويتم استخدامه لبناء اجلسور.
أّ -
فلز ّ
قوي للغاية ّ
لصنع املجوهرات؛ ألنّه يبقى الم ًعا ويمكن تشكيله بأشكال عديدة.
بّ -
يتم استخدامه ُ
فلز ّ
الفلزات ويتسم بخفة الوزن .و ُيمكن استخدامه يف صناعة القنينات.
ج -ليس من ّ
ويتم استخدامه يف صناعة الطائرات.
دّ -
فلز خفيف للغاية ّ
الفلزات ويمكن استخدامه لصناعة أسقف املنازل.
هـ -ليس من ّ
يتم صنعها من اخلشب و ُيمكن تصنيعها عىل شكل صفحات رقيقة.
و -ما ّدة ّ
و ُيمكنك الكتابة عىل هذه الصفحات.

 8خصائص املا ّدة

[]1
[]1
[]1
[]1
[]1
[]1
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القوى

تع�رضع�ىل طريق رسي�ع
تع�رض الص�ورة قاط�رة ومقط�ورة
وعىل قاط�رة ومقط�ورة ع�ىل طريق رس
الص�ورة
حت�رك املقط�ورة بحملها
القاط�رة الس�حب بق�وة كب�رية لكي
الس�حب بق�وة كب�رية لكي حت�رك املقط�و
القاط�رة
الثقيل.
الثقيل.
وال�دوران هي بعض األش�ياء
الدفع والس�حب والش�د
التيوالش�د وال�دوران هي بعض األ
والس�حب
الدفع
القوة  Forceبفعلها.
القوة ُيForce
بفعلها.أن تقوم
مكن
ُيمكن أن تقوم ّ
ّ
القوة لدفع  Pushعربة مع ّ
عربة مع ّطلة.
طل
القو•ة لدفع Push
استخدام
يمكنك
•يمكنك استخدام ّ
ّ
درج لفتحه.
القوة لسحب  Pullدرج لفتح
القو•ة لسحب Pull
استخدام
يمكنك
•يمكنك استخدام ّ
ّ
مطاطي.
يمكنكرباط
القوة لشد  Stretchرباط مط
القو•ة لشد Stretch
استخدام
•يمكنك استخدام ّ
ّ
ّ
مقبض باب.
القوة لتدوير  Turnمقبض با
استخدام
مكنك
القو•ة ُيلتدوير Turn
ّ
• ُيمكنك استخدام ّ
والش�داألشياء( .نقول ّ
والتدويرة إىل بعض
القو
القوة عىل
بعض الطرق التي ُيمكن أن
الدفع
ش�ريوالتدوير إىل
والس�حب والش�د
ُي
ُيش�ري الدفع
أن ّ
والس�حبتؤثر هبا ّ
«تُؤ ّثر» عىل جسم«).تُؤ ّثر» عىل جسم).
الأ�صئلة

الأ�صئلة

جلمل أعاله أمثلة عىل كيف ّية استخد
()1عىل كيف ّية استخدام
جلمل أعاله أمثلة
تعرض ا ُ
( )1تعرض ا ُ
ال ُقوى .فكّر بنفس�ك يف بعض ُ
ّ
فكر بنفس�ك يف بعض األمثلة .اكت
وى.
األمثلة .اكتب
الق
ّ
أرب�ع ُمجل إضاف ّية ،واحدة ّ
ل�كل من الكلام
مجل إضاف ّية ،واحدة
أرب�ع
ل�كل من
الكلامت ُ
«دفع» و«سحب» و«شد» و«تدوير».
«دفع» و«سحب» و«شد» و«تدوير».

ُوضح كيف ليس�تف
ليس�تفيدإىل الصور الت�ي ت
انظ�ر
ُوضح كيف
( )2انظ�ر إىل الصور الت�ي ت
ّ
(ّ )2
ُ
بع�ض األش�خاص من ال ُق�وى .اكت�ب ُمج ً
الق�وى .اكت�ب مج
ال األش�خاص من
بع�ض
ّ
قصرية تصف هبا كيف ّية استخدام ّ
قوة.
كل
قصرية تصف هبا كيف ّية استخدام
قوة.
ّ
كل ّ

ل يمكن روؤية القوى
ل يمكن روؤية القوى

ُ
بالقوى ،حي�ث توجد
تش�عر
�ة يف طبقة جلدنا
أن
ألجس�امناعصب ّي
يمكنوى ،حي�ث توجد هنايات
يمكن ألجس�امنا أن تش�عر بال ُق
يمكنها استشعار القوة.
يمكنها استشعار القوة.
برفق بإصبعك عىل طرف
إصبعك
اضغط
بقوة
س�بيل طرف أنفك،
برفق بإصبعك عىل
عىل
عىل س�بيل املثال ،اضغط
املثال،وستش�عر ّ
تضغط عىل أنفك .تضغط عىل أنفك.
ال
ال
كريسُ .يمكنك الشعور بالدفع ألعىل
للكريس ّ.
عىلألعىل
أ�صئلةبالدفع
الشعور
اجلس
مكنك
كريسُ .ي
أ�صئلةعىل
اجلس
ّ
ّ
كوبض�ع فوقها كو ًبا من املا
قوةثم
بقوتي:
عىل
ي�دكمن املاء.
ض�ع فوقها كو ًبا
ض�ع
ض�ع ي�دك عىل املنضدة ثم
املنضدة ّ
تتأثر ي�دك ّ
وقوة املنضدة التي تدف
لألسفل
لألعىل.ال ُيمكننا رؤية هذه
تدفعهايدك
تدفع
املنضدة التي
التي
وقوة
املاء التي تدفع يدك املاء
ّ
لألسفل ّ
ُ
الشعور بتأثريهاُ .
القوى
مت ّثل
الرسم.
يمكننا
وى بأسهم عند
ولكن
بتأثريهاُ .مت ّثل ال ُق
القوى
القوى ولكن يمكننا الشعور
قوة
ArrowاهForceنستخدم سهم ّ
وضح ّ
طريقة ج ّيدة لتم
االت
 Forceطريقة ج ّي
يع�د
القـوة ّ Arrow
القوةة؛ ألنّ�ه ُي ّ
القـو ّ
سـهمدة لتمثي�ل ّ
يع�دّ سـهم ّ
القوة.
لتوضيح ّاتاه ّ
القوة.
القوة.الذي تُؤ ّثر به
ّ
الذي تُؤ ّثر به ّ
46
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ال ُقوى

القوة
ت�صمية اأ�صهم ّ

القوة .نقوم بتس�مية الس�هم لتوضيح
القوة ُي ّ
وضح لنا ّاتاه ّ
س�هم ّ
القوة.
القوة واجلسم الذي ُينتج ّ
أمرين :اجلسم الذي تُؤ ّثر عليه ّ

ُوضح الصورة ً
تتم تسمية سهم
مثاال إلمراة تدفع عربة
ت ّ
ّ
التس�وقّ .
يتم دفعه.
ّ
القوة إليضاح اجلسم الذي يقوم بالدفع ،واجلسم الذي ّ

دفع إمراة
التسوق
لعربة
ّ

يس�اعدنا هذا عىل فه�م مصدر ال ُق�وى .تظهر ال ُق�وى عندما يؤ ّثر
جسامن عىل بعضهام.

مس�امرا حديد ًّيا ،حي�ث يؤ ّثر املغناطيس
يمك�ن ملغناطيس أن جيذب
ً
عىل املسامر ويقوم بسحبه تاهه.

سحب
املغناطيس
للمسامر

قوة املغناطيس عىل املسامر.
ت ّ
ُوضح الصورة ّ
الأ�صئلة

القوة
ارس�م صورة مبسطة لقدمك تركُل كرة .أضف سهم ّ
(ُ )3
وسم السهم بشكل صحيح.
لتوضيح دفع قدمك للكرةّ .
ن�صاط 1-9

تسمية ال ُقوى

وسمها باستخدام أسهم ال ُقوى.
ابحث عن بعض ال ُقوى ّ
-1

-2
-3
-4
-5

اصنع ثالثة من أس�هم ال ُقوى من ال�ورق أو البطاقات.
جيب أن يكون ّ
كل سهم بطول  20 cmتقري ًبا.
للقوة .وحدِّ د ّ
االتاه الذي تُؤ ّثر
اعثر عىل موضع به تأثري ّ
القوة.
به ّ
للقوة عىل أحد األسهم.
اكتب تسمية ّ
القوة.
ألصق التسمية يف موضعها بحيث تشري إىل ّاتاه ّ
كرر اخلطوات نفسها مع األسهم األخرى.
ّ

للس ّلم
دفع احلائط ُ

الأ�صئلة

اخلاصة بك.
( )1ادع طال ًبا آخر للنظر إىل أحد األسهم
ّ
اخلاص بك؟
هل يوافق عىل ّاتاه السهم
ّ
هل يعتقد أنّك سميته بشكل صحيح؟

اخلاصة به و ناقشه فيها.
( )2اآلن انظر إىل أحد األسهم
ّ
 9ال ُقوى واحلركة
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ال ُقوى

الأ�صئلة

القوة
( )4يلتق�ط بالل ابنه الصغري مصعب أثناء لعبهام م ًعا .فكِّر يف ّ
التي تؤ ّثر عىل مصعب.
القوة؟
أي ّاتاه تُؤ ّثر هذه ّ
أ -يف ّ
ب -ما اجلسامن اللذان يتأثران؟

ً
القوة ا ُملؤ ّثرة عىل مصعب .احرص
ارس�م
ش�كال ّ
يوضح ّ
جُ -
القوة بشكل صحيح.
عىل تسمية سهم ّ
بالل يرفع مصعب.

ُم ّ
لخ�ص
•تُؤ ّثر ال ُقوى عىل األجسام بالدفع والسحب والشد والدوران.
•تُظهر ال ُقوى عندما يؤثر جسامن عىل بعضهام.
القوة ّ
القوة.
يوضح ّاتاه ّ
•سهم ّ

48
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وال�صغرية
القوى الكبرية

ال ُقوى الكبرية والصغرية

تتح�رك .جيب أن تدفع
يمكن لل ُقوى أن تعل األش�ياء
ّ
التحرك داخ�ل املتجر ،كام
التس�وق لكي تب�دأ يف
عرب�ة
ّ
ّ
جيب أن تسحب املقبض لفتح درج.

تتحرك.
ت ّ
ُوضح الصور بعض ال ُقوى التي تعل األشياء ّ
أي من هذه األشياء حيتاج إىل قوة أكرب؟
ٌّ
الأ�صئلة

( )1انظ�ر إىل الص�ور .رتّ�ب ال ُقوى من
األصغر إىل األكرب.

قيا�ص ُ
القوى

يف العل�وم ،إن أردن�ا أن نعرف إذا كان�ت إحدى ال ُقوى
ُخمن ،بل
أك�رب من األخرى ،ف�ال ُيمكنن�ا ببس�اطة أن ن ّ
نقوم بإجراء قياسات .فكيف ُيمكننا قياس ال ُقوى؟

الزنربكـي
ُس�مى امليـزان
ّ
نح�ن نس�تخدم أداة ت ّ
الق�وة( .يوج�د اس�م آخر
 Forcemeterلقي�اس ّ
توضح
لألداة وهو ميزان نيوتن ّ ).Newtonmeter
الزنربكي.
الصورة أحد أنواع امليزان
ّ
الق�وة املطلوبة
و تك�ون طريقة اس�تخدامه لقياس ّ
لسحب كتلة من اخلشب عىل منضدة كالتايل:
•حت َّقق من ّ
الزنربكي عند الصفر قبل البدء.
أن قراءة امليزان
ّ
الزنربكي بالكتلة اخلشب ّية.
•ع ّلق خ ّطاف امليزان
ّ
•أمس�ك باحللقة املوجودة يف الطرف اآلخر من
الزنربكي واسحب الكتلة.
امليزان
ّ
املدرج.
•اقرأ قيمة ّ
القوة من املقياس َّ
الزنربكي؟
كيف يعمل امليزان
ّ

الزنربكي .وتقوم
يوجد زنربك داخل امليزان
ّ
ق�وة الس�حب بش�د الزن�ربك وي�ؤ ّدي هذا
ّ
املدرج.
إىل حتري�ك
ِّ
امل�ؤرش بطول املقي�اس َّ
املؤرش
القوة أكب��ر،
يت�حرك ِّ
وكلام ك�ان�ت ّ
ّ
ملسافة أكرب.

N
4

3

2

1

0

الزنربكي لقياس ال ُقوى.
ُيستخدم امليزان
ّ
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القوة
وحدة قيا�ص ّ

�ميت هذه الوحدة عىل
نقيس ال ُقوى بوحدة نيوتن ُ .Newtonس ّ
اإلنجليزي الذي
اس�م إسـحاق نيوتن  ،Isaac Newtonالع�امل
ّ
تتحرك هبا األش�ياء.
رشح كي�ف تُؤ ّثر ال ُق�وى عىل الطريقة التي ّ
وجلعل األمر أسهلُ ،يمكننا كتابة ً N
بدال من «نيوتن».

1N

م�ا مقدار النيوت�ن؟ إذا محل�ت تفاحة يف راحة يدك ،فس�تضغط
بقوة حوايل  .1 Nأما إذا محلت مخس تفاحات ،فستكون
ألسفل ّ
القوة حوايل .5 N
ّ

5N

ن�صاط ( 2-9اأ)

ا.ع

الزنربكي
قياس ال ُقوى باستخدام امليزان
ّ

الزنربكي.
( )1قس بعض ُقوى السحب باستخدام امليزان
ّ
القوة املطلوبة لسحب درج أو فتح باب.
•احسب ّ
القوة املطلوبة لرفع حقيبة مدرسية.
•احسب ّ
القوة املطلوبة لسحب كتلة من اخلشب عىل سطح منضدة
•احس�ب ّ
ُث ّم ألعىل عىل سطح مائل.
سجل القياسات التي حصلت عليها يف جدول.
ِّ

( )2ارفع كتا ًبا ً
القوة املطلوبة لرفع الكتاب بالنيوتن .اطلب إىل
ثقيال .قدِّ ر ّ
زمالئك أن يقوموا باملثل.
عندم�ا ُخي ّم�ن ّ
الق�وة .م�ن كان تمين�ه األقرب إىل
كل طال�ب ،ق�س ّ
اإلجابة الصحيحة؟
N

الأ�صئلة

N

( )2انظر إىل صورة حقيبة الرحالت املع ّلقة
الزنربكي.
يف امليزان
ّ

40
50

ق�وة ُيمك�ن هل�ذا املي�زان
أ -م�ا أك�رب ّ
الزنربكي قياسها؟
ّ

القوة الت�ي ترفع حقيبة
ب -م�ا مقدار ّ
رحالت؟
50
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30

60
70

القوة املطلوبة
حساب ّ
لرفع حقيبة رحالت

80
90
100
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قيا�ص ُقوى الدفع

إذا وقف�ت عىل ميزان ،فإنّ�ك تضغط عليه وتزداد
امل�درجُ .يمكنك
الق�راءة التي تظهر عىل ال ُقرص
َّ
استخدام مثل هذه املوازين لقياس ُقوى الدفع.

س�تحتاج إىل جمموع�ة م�ن املوازي�ن الت�ي تقيس
بوح�دة النيوت�ن .وإذا كان�ت تعط�ي ق�راءات
بالكيلو غرام ( ،)kgفأنت بحاجة إىل أن تعرف ّ
أن
 1 kgيعن�ي  ،10 Nو 2 kgيعن�ي  ،20 Nوهكذا.
(هن�اك املزي�د ح�ول ه�ذا املوض�وع يف الصفحة
التالية).
ُوضح الص�ور ثالث طرق الس�تخدام املوازين
ت ّ
لقياس ال ُقوى.
القوة
• ُيمكن�ك الوق�وف عىل امليزان لقي�اس ّ
(قوة وزنك).
ا ُملتّجهة ألسفل ّ
• ُيمكنك استخدام يديك للضغط عىل امليزان
قوة
ُمقاب�ل احلائط ،ويؤ ّدي ذل�ك إىل قياس ّ
دفع ذراعيك.
• ُيمكنك اس�تخدام قدميك ً
ب�دال من يديك.
قوة دفع األرجل.
ويؤ ّدي ذلك إىل قياس ّ

قوة الدفع.
ُيمكن استخدام املوازين لقياس ّ

ن�صاط ( 2-9ب)

ا.ع

قوة دفع
أكرب ّ

قوة دفع لديك؟
ما مقدار أكرب ّ

استخدم امليزان لإلجابة عن هذا السؤال.

الصف.
قارن بي إجابتك وإجابات باقي زمالئك يف
ّ
الأ�صئلة

( )3إذا كانت القراءة عىل ميزان ما هي  5 kgفام القوة التي تضغط عىل امليزان؟
ُم ّ
لخ�ص

•تُقاس ال ُقوى بوحدة النيوتن (.)N
•تُقاس ال ُقوى باستخدام املوازين الزنربك ّية.
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القوى
1-9
قوة اجلاذب ّية
 3-9الوزن – ّ

قاط�رة فإنّك
وإذا قفزت إىل أعىل،
الصعب أن نبتعد عنه�ا.
نح�ن نعي�ش عىل األرض ،ومن
ومقط�ورة ع�ىل طريق رس
الص�ورة
تع�رض
ألسفل.
 Gravityبسحبك
اجلاذب ّية األرض ّية
مرة أخرى .تقوم
كب�رية لكي حت�رك املقط�و
بق�وة
الس�حب
القاط�رة
تسقط عىل األرض ّ
الثقيل.
أي جسم ألسفلُ .يطلق عىل هذه
اجلاذب ّية األرض ّية هي السبب يف
قوة تسحب ّ
وجود ّ
وال�دوران هي بعض األ
والش�د
والس�حب
(.)N
الوزن بوحدة النيوتن
يتم قياس
أي
ّ
الدفع ّ
القوة الوزن  .Weightمثل ّ
قوة أخرىّ ،
القوة  Forceبفعلها.
تقوم
أن
مكن
ي
األرضية دوما نحو مركز األرض .و حيدث ّ
تسحبك اجلاذبية ُ
ذلك برصف النظر عن
ّ
ّ
ً
القوة لدفع  Pushعربة مع ّ
طل
•يمكنك استخدام
ّ
مكانك عىل سطح األرض.
القوة لسحب  Pullدرج لفتح
•يمكنك استخدام
ّ
استخداممركز
جسم ،يشري السهم نحو
أي
قوة الوزن
القوة•لتمثيل وزن ّ
نرسم سهم ّ
عندما ُ
ّ
 Stretchرباط مط
األرض .لشد
القوة
يمكنك
ّ
قوة
ينتج وزنُنا عن ّ
الأ�صئلة
 Tمقبض با
urn
القوة لتدوير
• ُيمكنك استخدام
ّ
اجلاذب ّية األرض ّية.
ارسم ً
والس�حب وزنك.
قوة إليضاح
ش�ري ًفا عىل
شكال ُيلنفسك واق
األرض .أضف سهم ّ
(ُ )1
والش�د والتدوير إىل بعض
الدفع
ارس�م ً
نفسك واق ًفا عليها.
ارسم
ر» ّية وحدِّ د
للكرة ّثاألرض
شكال
جسم).
«تُؤ
عىلمركزها .ثم ُ
(ُ )2
الكرة األرض ّية
إليضاح وزنك.
أضف سهم ّ
أ�صئلة
قوة ال

جلمل أعاله أمثلة عىل كيف ّية استخد
( )1تعرض ا ُ
اختراق الأر�ص
ُ
ولكنّنا ال ّ
بنفس�ك يف بعض األمثلة .اكت
فكر
وى.
الق
نخرتق األرض.
لألس�فل،
تس�حبنا اجلاذب ّية األرض ّية طوال الوقت
ّ
ل�كل من الكلام
مجل إضاف ّية ،واحدة
أرب�ع ُ
مل ال حيدث هذا؟
قوة تؤ ّثر
هو
اجلسم
وزن
ّ
و«سحب» و«شد» و«تدوير».
«دفع»
قـوة التالمـس العمودية
الق�وة ّ
ُس�مى ه�ذه ّ
تدفعن�ا األرض ألع�ىل ّ
بق�وة ،وت ّ
ّ
باتاه مركز األرض.
ُوضح كيف ليس�تف
( )2انظ�ر إىل الصور الت�ي ت
ّ
.Normal Contact Force
ُ
الق�وى .اكت�ب مج
األش�خاص من
بع�ض
التالمس العمودية .وعادة ما تكون
بقوة
أي جس�م تقوم بدفعه ،يقوم هو بالدفع ّ
ّ
ّ
هبايشء
وقفت عىل
قصريةة .ولك�ن إذا
قوة اجلاذب ّي�ة األرض ّي
قوة.
كل
كيف ّية استخدام
تصف
الق�وة كب�رية بام يكف�ي ملوازنة ّ
ّ
ّ
ليس قو ًّيا جدً ا ،فقد ال يكون دفعه ألعىل كاف ًيا لدعمك.
الأ�صئلة

ل يمكن روؤية القوى

ُ
بالقوى ،حي�ث توجد
يمكن ألجس�امنا أن تش�عر
القوة.ة
قو
رس�مته يف الس�ؤال (.)1
( )3ارجع إىل الش�كل الذي
قوة
استشعارأضف سهم ّ
ّ
يمكنها
التالمس
األرض ا ُملؤ ّثرة
قوة
تالمس عمودية
لتوضيح ّ
عىل طرف
عليك.اضغط برفق بإصبعك
املثال،
س�بيل
عىل
العمودية
قوة
الكتلة والوزن تضغط عىل أنفك.
ّ
الوزن
الأ�صئلة
مكنك الشعور بالدفع ألعىل
بالكيلوغ�رامُ .ي
كريس
عىل
اجلس
( .)kgقد تقول «أنا
القيمة
ظهر امليزان
عندم�ا تزن نفس�ك يف املنزلُ ،ي
ّ
بقوة
ألعىل
األرض
ك
ع
تدف
ّ
ُ
ثم ض�ع فوقها كو ًبا من املا
ي�دك
ض�عنقول ّ
املنضدة.50
اخلاصة بك هي kg
الكتلة Mass
أن
أزن  ،»50 kgلكن يف العلوم،
عىل ّ
تالمس عمودية ،وكذلك
وقوة املنضدة التي تدف
لألسفل
تدفع
تُقاس كتلة اجلس�م املاء
يتكون منها
عن مقدار املا
التي وهي تعرب
بالكيلوغرام (.)kg
يدك ّدة التي ّ
ّ يفعل املقعد.
ُ
القوى ولكن يمكننا الشعور بتأثريهاُ .
القوى
مت ّثل
اجلسم.
يع�د ّ
 Force Arrowطريقة ج ّيدة لتم
تس�حب اجلاذب ّي�ة األرض ّي�ة ّ
القـوتةُقدّ ر بح�وايل .10 N
س�حب
بقوة
كل كيل�و غ�رام
ّ
سـهم ّ
القو رة.
ُؤ ّثر
الذي ،ت ّ
بحوايل .500 N
وزنك عىل
فإن
لذلك ،إذا كانت كُتلتك 50 kg
بهاألرض ُي ّقدّ
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قوة اجلاذب ّية
الوزن – ّ

ت ّي�ل أنّ�ك ذهب�ت إىل القم�ر .جاذب ّي�ة القم�ر أضع�ف من
جاذب ّية األرض؛ لذلك سيكون وزنك ّ
أقل بكثري عىل القمر.
و ُي�مكنك ال�قفز ملس��توى أع�ىل بكث�ري عىل القمر ،ولكنّك
ال تزال تسقط ألسفل.
إذا ذهب�ت ملكان بعيد يف الفض�اء ،بعيدً ا عن األرض والقمر
صفرا .ولكن ّ
تظل كُتلتك
أو ّ
أي جسم آخر ،فسيكون وزنك ً
كونًا من  50 kgمن املا ّدة.
كام هي ،ال يزال جسمك ُم ّ
الأ�صئلة

( )4انسخ اجلدول إىل دفرتك.
املصطلح

ت+ا

رواد الفضاء عىل القمر بجاذبية
يشعر ّ
ّ
أقل بكثري من جاذب ّية األرض.

الوحدات

الوصف
قوة ناتة عن اجلاذب ّية األرض ّية
ّ
مقدار املا ّدة

األول ،اكتب الكلمتي «كتلة» و«وزن» يف األماكن الصحيحة.
يف العمود ّ
أضف الوحدات الصحيحة يف العمود األخري.
قيام بالكيلوغرام ( ،)kgفهل تقيس املوازين الكتلة أم الوزن؟
( )5إذا أظهرت جمموعة من املوازين ً
رواد الفضاء إىل القمر ،اكتشفوا ّ
أن رفع األجسام الثقيلة أسهل بكثري من رفعها عىل األرض،
( )6عندما ذهب ّ
اذكُر السبب.
ن�صاط 3-9

ا.ع

حتديد الكتلة والوزن

اس�تخدم املوازين واملوازين الزنربك ّية حلس�اب
متنوعة من األجسام.
الكتلة والوزن ملجموعة ّ

اجلسم

الكتلة (

)

الوزن (

)

وضح
سجل إجاباتك يف جدول مثل اجلدول ا ُمل ّ
ِّ
هنا .اكتب الوحدات يف عناوين األعمدة.
تذكّر :الوزن ( =)Nالكتلة (10 × )kg
الوزن ()N
الكتلة (=)kg
10

ُم ّ
لخ�ص

•الكتلة هي مقدار ما يف اجلسم من ما ّدة ،وتُقاس بالكيلو غرام (.)kg
قوة اجلاذب ّية األرض ّية عىل اجلسم ،و ُيقاس بالنيوتن (.)N
•الوزن هو ّ
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قوة ّ

الص�ورة قاط�رة ومقط�ورة ع�ىل طريق رس
بقوة
ُضم كفيك م ًعا ،ثم د ّلكهام ببعضهامُ .ي
تع�رضمكنك أن تشعر ّ
الس�حب بق�وة كب�رية لكي حت�رك املقط�و
االحتكاك  Frictionالتي تؤ ّثر هبا ّ
القاط�رةيد عىل األخرى.
كل
الثقيل.
بق�وة وس�تصبحان دافئت�ي .لق�د
د ّل�ك يدي�ك ببعضه�ام ّ
الدفع والس�حب والش�د وال�دوران هي بعض األ
مفيدً ا يف
لالحت�كاك.
احل�راري
أنوهو ُيع�دّ
الحظ�ت التأثري ُي ّ
القوة  Forceبفعلها.
تقوم
مكن
ّ
األيام الباردة.
لدفع ّقوة Pushعربة مع ّ
طل
القوة
•يمكنك استخدام
ببعضهام  -تتس ّبب
تدليك يديك ّ
لسحب  Pullدرج لفتح
القوة
جعلهام دافئتي.
استخداماالحتكاك ّيف
يمكنكيك�ون جس�امن
ق�وة ُيمكنه�ا•أن تظه�ر عندم�ا
االحت�كاك ّ
القوة لشد  Stretchرباط مط
استخدام
ّ
يمكنك ُمس»).
مالصقي لبعضهامُ «( .م•الصقة» تعني «تال
القوة لتدوير  Turnمقبض با
• ُيمكنك استخدام
ّ
ُوضح الصورة صندو ًقا ً
ثقيال موضو ًعا عىل األرض .ت ّيل
ت ّ
والتدوير إىل بعض
والش�د
والس�حب
الدفع
ش�ري
ي
ُ
قوة
ّ
قوة االحتكاك
أنّك حتاول دفعه .إذا حاولت دفعه ،فستقوم
ّ
«تُؤ ّثر» عىل جسم).
الدفع
بالدفع يف ّ
االتاه ا ُملعاكس.

الأ�صئلة
قوة
ّ
فس�يتحرك الصن�دوق يف النهاية.
بق�وة كافي�ة،
وإذا دفعت�ه ّ
ّ
االحتكاككيف ّية استخد
جلمل أعاله أمثلة عىل
( )1تعرض ا ُ

ويرجع الس�بب يف ذلك إىل ّ
الدافعة أكرب
من ّ
أن ُق ّوت�ك ُ
قوة ّ
جسم األمثلة .اكت
بعض
قوة يف
بنفس�ك
فكر
وى.
الق
االحتكاك حتريك
تعل ّ
االحتكاك.
ّ
ل�كل من الكلام
واحدة
مجل إضاف ّية،
أرب�ع ُ
صع ًبا.
أمرا
ثقيل ً
«دفع» و«سحب» و«شد» و«تدوير».
الأ�صئلة
إىل ّاتاه
أي
الصندوق إىل اليس�ار،
ُوضح كيف ليس�تف
الصور الت�ي ت
( )1إذا حاول�ت دفع()2
ّ
انظ�رفف�ي ّ
ُ
الق�وى .اكت�ب مج
األش�خاص من
ارسم ً
القوتي.
شكال لتوضيح
بع�ض ّ
سيؤ ّثر االحتكاك؟ ُ
ّ
قوة.
كل
قصرية تصف هبا كيف ّية استخدام
ّ
قوة الحتكاك
ا ّتجاه ّ
ل يمكن روؤية القوى
ّ

قوة لتمثيل
نقول أن االحتكاك يعمل ملقاومة احلركة .لرسم سهم ّ
ُ
ألجس�امنا أن تش�عر بالقوى ،حي�ث توجد
يمكن
يتحرك اجلسم
االحت�كاك ،جي�ب أن تسأل نفسك :ف�ي ّ
أي ّاتاه ّ
يمكنها استشعار القوة.
التحرك؟
أو حياول
ّ
بإصبعك عىل طرف
برفق
اضغط
املثال،
س�بيل
عىل
قوة
ّ
املنحدر.
االنزالق ألسفل
مثال ،حياول الوزن الثقيل يف
أنفك.
الصورةعىل
تضغط
االحتكاك
أ�صئلة
ل
أن ا
اجلس ّ
نعلم من ذلك ّ
عىلاملنحدر.
باتاه أعىل
االحتكاك
تأثري
كريسُ .يمكنك الشعور بالدفع ألعىل
ّ
الصندوقكو ًبا من املا
فوقها
الأ�صئلة
ض�عسينزلق
قوة االحتكاك،
ض�ع ي�دك عىل املنضدة بدون
ثم ّ
نحدر.املنضدة التي تدف
وقوة
يدك
التي
املاء
أثناءلألسفل ألسفل ا ّ ُمل
تدفع للس� ّيارة
ارس�م ص�ورة
عىل منحدر.
تتح�رك س� ّيارة
()2
ّ
ُ
القوى ولكن يمكننا الشعور بتأثريهاُ .
القوى
مت ّثل
قوة االحت�كاك املؤ ّثرة عليها من
حتركه�ا عىل املنحدر مب ّينًا ّ
ّ
القـوة  Force Arrowطريقة ج ّيدة لتم
سـهم
يع�د
ّ
ّ
القوة.
خالل رسم سهم ّ
القوة.
الذي تُؤ ّثر به
ّ
54
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مهمة
االحتكاك ّ -
قوة ّ

قوة الحتكاك
ا�صتق�صاء ّ

زنربك�ي لقياس
ُيمكن�ك اس�تخدام مي�زان
ّ
ويوض�ح الش�كل كيف ّي�ة
ق�وة االحت�كاك.
ّ
ّ
القيام بذلك .ضع كتلة خشب ّية عىل املنضدة
الزنربك�ي.
واس�حبها باس�تخدام املي�زان
ّ
التحرك،
جرد أن تبدأ الكتلة اخلشب ّية يف
ّ
وبم ّ
ُ
القوة.
سيوضح امليزان
ّ
الزنربكي قيمة ّ
ّ

قوة االحتكاك
قياس ّ

ُيمكنك استقصاء العوامل  Factorsاملختلفة التي
قوة االحتكاك .وإليك الطريقة.
تؤثر عىل مقدار ّ

•أضف أوزانًا فوق الكتلة اخلشبية جلعلها أثقل وزنًا.
•اقل�ب الكتلة اخلش�ب ّية بحي�ث يكون جانب
متالمس�ا مع املنضدة .يؤ ّدي هذا إىل
خمتلف
ً
تغيري مساحة التالمس.
•اس�تخدم م�ا ّدة مث�ل ال�ورق أو البالس�تيك
الش� ّفاف للتغليف لتغطية الس�طح ،لتجعله
أكثر خشونة أو أكثر نعومة.

أضف وزنًا.

اقلب.

غ ّلف ببالستيك
ش ّفاف للتغليف.

استقصا ُء العوامل التي تؤ ّثر عىل قوة االحتكاك

ن�صاط 4-9

ا.ع

قوة االحتكاك
العوامل التي تؤ ّثر عىل ّ
-1
-2
-3
-4

ستقوم باستقصاء كيف ّية اعتامد قوة االحتكاك عىل اثني من العوامل املذكورة أعاله .ابدأ بتغيري وزن الكتلة.
تنبأ بالنتيجة .إذا زاد وزن الكتلة اخلش�بية ،فهل س�تزيد قوة االحتكاك أم س�تنقص أم س�تظل كام هي؟ ِ
أعط
ّ
ّ
سب ًبا لتن ّبؤك.
ّ
نفذ تربة الختبار ما تن ّبأت به.
قوة االحتكاك عىل منطقة التالمس بي الكتلة واملنضدة.
اآلن استقص كيف ّية اعتامد ّ

الأ�صئلة

مرة أخرىِ .صف ما تالحظه.
(ُ )3ض�م كفيك م ًع�ا ب�رفق ُث ّم د ّلكهام .اض�غط ّ
ب�قوة أكرب اآلن و ُق�م بت�دليكهام ّ
قوة االحتكاك؟
ماذا خيربك هذا عن ّ
ُم ّ
لخ�ص

قوة تظهر عندما يتالمس سطحان.
•االحتكاك هو ّ
•يعمل االحتكاك ملقاومة احلركة.
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عىل األرض .فوزنه،
إذا قمت بإس�قاط يشء ،فإنّه يسقط
الص�ورة قاط�رة ومقط�ورة ع�ىل طريق رس
تع�رض
جيعله يسقط.
قوة اجلاذب ّية األرض ّية،
أو بمعنى آخر ّ
الس�حب بق�وة كب�رية لكي حت�رك املقط�و
القاط�رة
الثقيل.هبوطهم .يف النهاية،
تعرض الصورة بعض املظ ّليي أثناء
الدفع والس�حب والش�د وال�دوران هي بعض األ
سيصلون إىل سطح األرض.
القوة  Forceبفعلها.
تقوم
عندماأن
مكن
لن تكون رسعتُهم ُي
ّ
باألرض.
يصطدمون
كبرية جدً ا
القوة لدفع  Pushعربة مع ّ
طل
•يمكنك استخدام
ّ
ويرجع السبب يف هذا إىل ّأهنم يسقطون يف اهلواء .وذلك
القوة لسحب  Pullدرج لفتح
•
استخدام
يمكنك
ّ
قوة أخرى تؤ ّثر عليهم.
يعني أن هناك ّ
القوة لشد  Stretchرباط مط
•
استخدام
يمكنك
ّ
القوة اإلضافية هي قوة مقاومة اهلواء ،Air Resistance
مظ ّلة اهلبوط تساعد املظ ّ
اهلبوط
عىل
يي
ل
هذه ّ
القوة لتدوير  Turnمقبض با
ّ• ُيمكنك استخدام
ّ
بأمان من ارتفاع كبري.
التي تؤ ّدي إىل إبطائهم إىل رسعة آمنة.
ُيش�ري الدفع والس�حب والش�د والتدوير إىل بعض
ُ
قوة مقاومة اهلواء
ّ
القوى المتوازنة «تُؤ ّثر» عىل جسم).
الداخيل
أ�صئلةيف اجلزء
لبالدفع ألعىل
اهلواء
املظيل ،يقوم
ّ
أثناء هبوط ّ ّ
ا
القوة باس�تخدام سهم
من مظ ّلة اهلبوط .و ُيمكننا متثيل هذه ّ
جلمل أعاله أمثلة عىل كيف ّية استخد
( )1تعرض ا ُ
شريا إىل أعىل.
ّ
القوة ُم ً
ُ
ّ
فكر بنفس�ك يف بعض األمثلة .اكت
القوى.
املظيل .ومها متس�اويتان يف احلجم،
هناك ّ
قوتان تؤ ّثران عىل ّ ّ
ّ
ل�كل من الكلام
مجل إضاف ّية ،واحدة
أرب�ع ُ
ولكنهام يف ّاتاهي متعاكسي ،لذلك تلغي ّ
كل واحدة منهام
«دفع» و«سحب» و«شد» و«تدوير».
املظيل بطريقة آمنة.
األخرى .وهيبط ّ ّ
ُوضح كيف ليس�تف
( )2انظ�ر إىل الصور الت�ي ت
ّ
عندم�ا تلغ�ي ّ
ق�وة تأث�ري األخ�رى ،نق�ول ّ
أن ال ُقوى
كل ّ
ُ
الق�وى .اكت�ب مج
بع�ض األش�خاص من
قوة الوزن
متوازنة .Balanced
ّ
ّ
قوة.
كل
استخدام
ة
ي
كيف
هبا
تصف
قصرية
ّ
ّ
ّ
ّ
قوة
املظيل .وتأثري كل ّ
ّ
الأ�صئلة
قوتان تؤثران عىل ّ ّ
القوة األخرى.
عندما القوى منهام يلغي تأثري ّ
املظ�يلؤية
و
يمكن
ل
عىلر ّ
القوتي املؤ ّثرتي
( )1اذك�ر اس�مي

ت+ا

ّ
ّ
ُ
بالقوى ،حي�ث توجد
ألجس�امنا أن تش�عر
يمكن
واذكر ّاتاه ّ
قوة.
هيبط نحو األرض،
كل ّ
يمكنها استشعار القوة.
الحركة في الهواء
عىل س�بيل املثال ،اضغط برفق بإصبعك عىل طرف
عىل «رقيقة»
تضغطاهلواء ما ّدة
ُلوح بيدك يف اهلواء.
من السهل أن ت ّ
أنفك.
ولذلك جيب أن
بسهولة،
لك فيه
التحر
أ�صئلة
جدً ا؛ لذلك ُيمكننا ا ّ
كريسُ .يمكنك الشعور بالدفع ألعىل
عىل
اجلس
ّ
تكون مظ ّلة اهلبوط ذات مساحة كبرية ،فمظ ّ
ي�دكلة صغرية
عىل املنضدة ثم ض�ع فوقها كو ًبا من املا
ض�ع
ستكون عديمة النفع.
وقوة املنضدة التي تدف
املاء التي تدفع يدك لألسفل
ّ
الأ�صئلة
ُ
القوى ولكن يمكننا الشعور بتأثريهاُ .
القوى
مت ّثل
عدم نف�ع مظ ّلة
طريقة ج ّيدة لتم
القـوة Force Arrow
يع�د
( )2ارشح الس�بب وراء ّ
سـهماهلبوط إذا ّ
يستخدم السنجاب الطائر مقاومة اهلواء
ذهبت إىل القمر.
القوة.
الذي تُؤ ّثر به
ّ
ملساعدته عىل االنزالق يف اهلواء.
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5-9

مقاومة اهلواء

مقاومة الهواء والحتكاك

يتحرك.
مقاومة اهلواء مثل االحتكاك ،فهي تقوم بإبطاء ّ
أي يشء ّ

ولكن يف هذه احلالة فإن مقاومة اهلواء تعتمد عىل مساحة السطح.
فكلام زادت املساحة ،زادت مقاومة اهلواء .بذور النباتات الشائكة
تتطاير ببطء ألسفل ،وحتملها الرياح بعيدً ا عن النبات األ ّم.
لتتحرك بسهولة يف اهلواء.
املوضحة يف الصورة
يتم تصميم الطائرة ّ
ّ
ّ
ويوصف مثل هذا الشكل بالتصميم
االنسيايب .Streamlined
ّ

هناك قدر كبري من مقاومة اهلواء عندما يسقط
زغب النباتات الشائكة يف اهلواء.

الأ�صئلة

ت+ا

ارس�م هي�كيل س�يارتي ،أح�د اهليكل�ي يكون
(ُ )3
يب لتقلي�ل ُمقاومة اهل�واء ،واآلخر
بش�كل انس�يا ّ
يب .ارشح السبب وراء احتامل ّية
بش�كل غري انسيا ّ
أن تكون إحدى السيارتي أرسع من األخرى.

ن�صاط 5-9
ا.ع

يب
طائرة ذات تصميم انسيا ّ

السقوط يف اهلواء

جسام ببطء قدر املستطاع.
يف هذا النشاط ،ستحاول أن تُسقط ً
-1
-2

-3
-4

استخدم ورقة بحجم  A4وق ّطعها إىل أربعة مستطيالت متساوية.
ً
موضح ،لتكوين شكل «بذرة».
ُخذ
مس�تطيال واحدً ا وقم بط ّيه كام هو َّ
(بعض األشجار هلا بذور هبذا الشكل لكي تدور ألسفل ببطء).
غري التصميم
اس�تخدم س�اعة إيقاف لتسجيل زمن س�قوط «البذرة»ِّ .
لتجعل البذرة هتبط بش�كل أبطأ ،مثال ،قم بثني «اجلناحي» .ستحتاج
إىل إسقاط «البذرة» من االرتفاع نفسه يف ّ
مرة.
كل ّ
ِ
ّ
مرات واحس�ب الوس�ط
ل�كل تصمي�م ،ق�س زمن الس�قوط ث�الث ّ
(املتوس�ط) .للقيام هبذا ،امجع الثالثة أزمنة ُث ّم اقسم املجموع
يب
احلسا ّ
ّ

عىل ثالثة.
الصف .ما الذي جيعل
 -5قارن أفضل تصميم لك بتصميامت زمالئك يف
ّ
«البذرة» تسقط ببطء؟

اطو اقطع

يمكن تصميم «بذرة» كهذه لتسقط
ببطء يف اهلواء.

ُم ّ
لخ�ص

تتحرك يف اهلواء.
•مقاومة اهلواء هي ّ
قوة تؤ ّثر عىل األجسام التي ّ
االنسيايب يق ّلل من مقاومة اهلواء.
•الشكل ذو التصميم
ّ
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ُ
الوحدة
نهاية
الوحدة التا�صعة اأ�صئلة
وى
الق
1-9
-1

-2

الص�ورةمن ال ُقوى.
تع�رضأوصا ًفا ألربعة أنواع
يتضمن اجلدول املوجود أدناه
قاط�رة ومقط�ورة ع�ىل طريق رس
ّ
القاط�رة الس�حب بق�وة كب�رية لكي حت�رك املقط�و
القوة
القوة
وصف ّ
اسم ّ
الثقيل.
جسم آخر أثناء تال ُمسهام
والس�حبيامرسه جسم عىل
الدفع الذي
وال�دوران هي بعض األ
والش�د
الدفع
بفعلها.
Force
القوة
ُيمكن أن
ّ
سطح آخر
ينزلق سطح عىل
عندما
تقومالناتة
القوة
ّ
القوة لدفع  Pushعربة مع ّ
طل
•يمكنك استخدام
ّ
حتركه يف اهلواء
أثناء
جسم
القوة ا ُملؤ ّثرة عىل
ّ
ّ
القوة لسحب  Pullدرج لفتح
استخدام
•يمكنك
ّ
قوة اجلاذب ّية األرض ّية
•يمكنك ّ
األجساملشد  Stretchرباط مط
القوة
استخدام عىل أحد ّ
القوة لتدوير  Turnمقبض با
• ُيمكنك استخدام
ّ
استخدم كلامت من القائمة مللء ّأول عمود من اجلدول.
ُيش�ري الدفع والس�حب والش�د والتدوير إىل بعض
مقاومة اهلواء
عىلة التالمس العمودية
قو
«تُؤ ّثالوزن
االحتكاك
ّ
جسم).
ر»
[]4
ال
أ�صئلةاهلواء.
حجرا يسقط يف
وضح الشكل
أُ -ي ّ
ً
جلمل أعاله أمثلة عىل كيف ّية استخد
ا
تعرض
()1
ُ
ُ
ّ
فكر بنفس�ك يف بعض األمثلة .اكت
القوى.
ّ
ل�كل من الكلام
مجل إضاف ّية ،واحدة
أرب�ع ُ
«دفع» و«سحب» و«شد» و«تدوير».

ُوضح كيف ليس�تف
( )2انظ�ر إىل الصور الت�ي ت
ّ
ُ
الق�وى .اكت�ب مج
بع�ض األش�خاص من
سم ّ
القوة التي ُيم ّث
قوة باسم ّ
كل سهم ّ
ّ
لها .تصف هبا كيف ّية استخدام[ّ ]2
قوة.
كل
قصرية
ّ
وضح الش�كل فتى يدفع صندو ًقا عىل األرض .انقل الش�كل .أضف س�هم القوة املناس�ب لتمثيل ّ
كل
بُ -ي ّ
ل يمكن روؤية القوى
قوة من ال ُقوى التالية:
ّ
ُ
بالقوى ،حي�ث توجد
يمكن ألجس�امنا أن تش�عر
• دفع الفتى (د)
يمكنها استشعار القوة.
س�بيل املثال ،اضغط برفق بإصبعك عىل طرف
• وزن عىل
الصندوق (و)
أنفك.
العمودية عىل
تضغط
للصندوق (ت)
قوة التالمس
• ّ
الأ�صئلة
كريسُ .يمكنك الشعور بالدفع ألعىل
اجلس عىل
ّ
قوة احتكاك األرض بالصندوق (أ)
• ّ
ض�ع ي�دك عىل املنضدة ثم ض�ع فوقها كو ًبا من املا
وقوة املنضدة التي تدف
املاء التي تدفع يدك لألسفل
ّ
[]4
ُ
القوى ولكن يمكننا الشعور بتأثريهاُ .
القوى
مت ّثل
القـوة  Force Arrowطريقة ج ّيدة لتم
يع�د سـهم
ّ
ّ
القوة.
الذي تُؤ ّثر به
ّ
58
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أسئلة هناية الوحدة

زنربكي.
وضح الشكل كتا ًبا مع ّل ًقا بميزان
جُ -ي ّ
ّ
0

N

10

20

[]2
ما وزن الكتاب؟ اذكر القيمة والوحدة.
قوة سحب مقدارها  10 Nعىل ّ
أي جسم .احسب
كل كيلو غرام ( )kgمن كتلة ّ
د  .متثل اجلاذب ّية األرض ّية ّ
[]2
وزن كيس بطاطس كتلته .15 kg
خشبي.
قوة االحتكاك ا ُملؤ ّثرة عىل كتلة معدن ّية أثناء انزالقها عىل لوح
 -3يستقيص يوسف ّ
ّ

أ -فيام ييل أربع خطوات ،وهي برتتيب غري صحيح.
 سيتوقف يوسف عن رفع اللوح عندما تبدأ الكتلة يف االنزالق. يضع الكتلة عىل اللوح. يقيس زاوية اللوح. يرفع بحذر حافة اللوح ألعىل.اكتب اخلُطوات بالرتتيب الصحيح ،مع ترقيمها من  1إىل .4

قوة االحتكاك عندما يقوم بتغيري سطح اللوح.
تتغري ّ
ب -يريد ُيوسف معرفة كيف ّ
يكرر التجربة.
يضع طبقة رقيقة من زيت الطهي عىل اللوح .ثم ّ
ماذا سيحدث للزاوية التي تنزلق عندها الكتلة؟ اخرت إجابة واحدة.
ّ
ستظل الزاوية كام هي.
•
ّ
ستقل الزاوية.
•
• ستزداد الزاوية.
وضح إجابتك.
ِّ

[]4
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 1-10ما المق�صود بالنوع؟  1-10ما المق�

 Speciesخمتلفة.
ية إىل أنواع
أنواعّف
صن
ُيصنّف العلامء الكائنات احل ّي ُية إىل
العلامء الكائنات احل ّ

جمموعة من الكائن�ات احلي
مجيعها يف
ه�و
الن�وعتتش�ارك
الن�وع ه�و جمموعة من الكائن�ات احل ّية التي
نفس اخلصائص.
نفس اخلصائص.
الأ�صئلة

الأ�صئلة

ت+ا
أوج�ه التش�ابه الت�ي ُيمكن
م�انوعي
مالحظتُها ب�ي
()1
التش�ابه الت�ي ُيمكن�ك
( )1م�ا أوج�ه
وضحي يف الصور؟ سنجاب األرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
سنجاب األرض ا ُمل َّ
أوجهحيوانات سنجاب األرض
ت+ا
الصحراويالتي ُيمك
االختالف
م�انوعي
مالحظتُها بي
()2
االختالف التي ُيمكن�ك
( )2م�ا أوجه
سنجاب األرض؟
سنجاب األرض؟

ت+ا
ت+ا

والتزاوج
الأنواع
ُ

والتزاوج
الأنواع
ُ

ي�ة من نف�س ا
تت�زاوج في�ام بينها.
تس�تطيع
تس�تطيع الكائن�ات احل ّي�ة من نف�س النوع أن
الكائن�ات احل ّ
ً
وعندما تُنجب ً
نسال ،ينتمي النسل لنف
نجب
األبوين.
نسال ،ينتمي النسل لنفس نوع
وعندما تُ

ية ا ُ
ملنتمية ألنواع خمتلفة ال
احل
التزاوج فيام
الكائنات
الكائنات احل ّية ا ُملنتمية ألنواع خمتلفة ال تستطيع
بينهاّ .

يتزاوج كائنان
نادرة،
حاالت
خمتلفة مع بعضهام
أنواعيف
ولكن
ولكن يف حاالت نادرة ،يتزاوج كائنان من
الكولومبي
األرض
سنجاب
ّ
حيدث هذا داخل حديقة
اثنان
قد
البع�ضُ .يوضع
البع�ض .قد حيدُ ث هذا داخل حديقة احليوان ،عندما
ُ
احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف نف
نفس الس�ياج .يكون نس�لهام
م�ن
م�ن احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف
هجينًا  Hybridمن كال النوعي.
هجينًا  Hybridمن كال النوعي.

تزاوج انثى احلصان مع ذك
عندهجي
احلامر:ينتج حيوان
فمثال
فمثال  :عند تزاوج انثى احلصان مع ذكر
يعرف بالبغل.
يعرف بالبغل.

احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان
احليوانات اهلجينه من
وه�ذا
وه�ذا احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان مجيع
عقيمة Infertile
نوعي خمتلفي تكون عقيمة .Infertile
نوعي خمتلفي تكون البغل
الأ�صئلة

الأ�صئلة

( )3أكمل اجلمل األتية.
( )3أكمل اجلمل األتية.
الن�وع هو جمموع�ة من الكائنا
الن�وع هو جمموع�ة من الكائنات احل ّي�ة ،التي متتلك نفس
 . ........................تستطيع الك
 . ........................تستطيع الكائنات احل ّية من نفس النوع
أن  ........................فيام بينها.
أن  ........................فيام بينها.

ارشح ملاذا تتزاوج األس�ود مع
()4يف بعض األحيان،
( )4ارشح ملاذا تتزاوج األس�ود مع النمور
أهنام من نوعي خمت
بالرغم من
بالرغم من ّأهنام من نوعي خمتلفي.
ّ
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ما املقصود بالنوع؟

ن�صاط 1-10

مقارنة األنواع

س ُيعطيك ُمع ّلمك نوعي متشاهبي من كائنات ح ّية.

 -1اكتب مخسة تشاهبات بي النوعي.
لتوضح إجابتك.
 -2اكتب مخسة اختالفات بي النوعيُ .يمكنك أن تكتب هذا يف جدول ّ
 -3اقرتح ما حيتاج إليه العلامء للتأكُّد من ّ
أن هذين الكائني ينتميان بالفعل إىل نوعي خمتلفي.
ت�صمية الأنواع

ُيمك�ن أن تتل�ف األس�امء التي تُطلق عىل النوع الواحد ع�ىل نحو كبري باختالف البالد[ .مث�ال :يف البلدان ا ُملتحدّ ثة
أيضا باس�م أوركا  ،Orcaأو الس�مك األسود (بال�رغ�م م�ن أنّه ال ُيعدّ من
باللغة اإلنجليز ّيةُ ،يعرف احلوت القاتل ً
األسامك عىل اإلطالق) ].كام تتلف أسامء ّ
كل األنواع مع اختالف اللغات عىل ُمستوى العامل.

الالتيني للحوت القاتل هو األوركا .Orcinus orca
االسم
ّ

س�مي ّ
كل نوع من األنواع بكلمتي م�ن اللغة الالتين ّية.
ق�رر عامل
ّ
س�ويدي ُيدعى كارل لينيوس أن ُي ّ
يف ع�ام 1735مَّ ،
وكان الغرض من نظام تسمية العامل لينيوس هو أن يستطيع ّ
كل عامل أن يستخدم نفس االسم لنفس النوع.

وما زلنا نستخدم نظام تسمية لينيوس حتى يومنا هذا .تُكتب األسامء الالتين ّية لألنواع باألحرف املائلة .مثال :االسم
الالتين�ي لنوعن�ا كبرش هو ( Homo Sapiensاإلنس�ان العاق�ل) »Sapiens« .تعني «ا ُملفكّر أو العاقل» ،وهلذا اس�م
ّ
نوعنا بالالتيني معناه «اإلنسان العاقل أو ا ُملفكّر».
ُم ّ
لخ�ص

•النوع هو جمموعة من الكائنات احل ّية التي متتلك نفس اخلصائص ،و ُيمكن أن يتزاوج أفرادها فيام بينهم
إلنتاج نسل يمكن أن يتكاثر.
•حيمل ّ
كونًا من كلمتي باللغة الالتين ّية.
اسام ُم ّ
كل نوع ً
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 2-10التبا ُين في النوع

 1-10ما المق�

لق�د علمن�ا ّ
نف�س اخلصائص،
حتمل
ي�ة التي
أن الكائنات احل ُ ّي
ية إىل أنواع
ّف
صن
العلامء الكائنات احل ّ
الن�وع من نفس
و ُيمكنها أن تتزاوج فيام بينها ،تُصنّف عىل ّأهنا
النوع.جمموعة من الكائن�ات احلي
ه�و

دائام
لكن ال يتطابق أعضاء النوع الواحد
اخلصائص.
نفس
بشكل كامل .فهناك ً
أفراد النوع
االختالفات ب�ي
أ�صئلة
اختالف�ات بي األف�راد .تُعرف ال
الواحد باسم التبا ُين
ت+ا )1( .Variationم�ا أوج�ه التش�ابه الت�ي ُيمكن
سنجاب األرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
ت+ا
( )2م�ا أوجه االختالف التي ُيمك
سنجاب األرض؟
أنواع
ل
ينتمي مجيع ا
ُ
والتزاوج أزهار أقحوان املروج
النوع.
املستأنس لنفس
املاعز

ي�ة من نف�س ا
تس�تطيع الكائن�ات احل ّ
الأ�صئلة
مالحظتُها بي ً
النسل لنف
نسال،
نجب
ينتميأعاله.
حيوانات املاعز يف الصورة
وعندما ُينتُالتي ُيمكنك
( )1أ -اكتب قائمة من ثالثة أنواع من التبا
نتميةمن ّ
أن هناك الكثري
واحد فقط ،بالرغم
ب -اقرتح سب ًبا لتصنيف العلامء جلميع
كنوع ا ُ
ألنواعمنخمتلفة ال
مل
ية
املاعز احل
الكائنات
املستأنس ّ
املاعز.
التبا ُين بي العديد من نسل
يف حاالت نادرة ،يتزاوج كائنان
ولكن
( )2تندرج مجيع األزهار يف الصورة أعاله حتت نفس النوع من نبات األقحوان.
حيدث هذا داخل حديقة
البع�ض .قد
ُ
أ -ما اخلصائص التي تتشارك فيها مجيع هذه األزهار؟
م�ن احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف نف
ب -اكتب قائمة بال ُطرق التي تظهر هبا التباينات بي هذه األزهار.
هجينًا  Hybridمن كال النوعي.

ت+ا

ت+ا

ن�صاط 2-10

ا.ع

فمثال  :عند تزاوج انثى احلصان مع ذك
التبا ُين يف اإلنسان
يعرف بالبغل.
ينتم�ي مجي�ع الب�رش لنفس الن�وع .ولك�ن ال يوجد إنس�ان بينن�ا متطابق
يكون عقيام ،حي�ث ان
احليوان
وه�ذا
صغرية.
تطابق بينهام اختالفات
أي إنسان آخر .حتى التوأم ا ُمل
بالكامل مع ّ
تكون عقيمة Infertile
خمتلفي اخرت
نوعيبي الط�الب يف ص ّفك.
اخ�رت ثالث أو أرب�ع صفات تراه�ا خمتلفة
صفة واحدة عىل ّ
األقل لتق ّيمها.الأ�صئلة
العناوين بحيث
غري
موض�ح
ارس�م بعد ذلك جدول نتائج كام هو َّ
اجلمل األتية.
أكمل
( )3أدناهّ .
ُ
الن�وعبحيث
ارس�م عد ًدا كاف ًيا من الصفوف
تتوافق مع الصفات التي اخرتهتاُ .
هو جمموع�ة من الكائنا
ُيمكنك تسجيل نتائجك لثامنية طالب عىل ّ
األقل . .........................تستطيع الك
الطالب

()cm
الرسغأن
حميط ُ

لون العي مقاس احلذاء الطول ()cm
........................

فيام بينها.

( )4ارشح ملاذا تتزاوج األس�ود مع
أهنام من نوعي خمت
بالرغم من
ّ
اخلاص بك.
امجع نتائجك ،وأكمل جدول النتائج
ّ
62
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التباين والتصنيف
10
ُ

2-10

التبا ُين يف النوع

َّ
مخططات التكرار

إذا أحصينا عدد األف�راد ا ُملندرج حتت جمموعة من
تغ�ريةُ ،يمكننا أن نع�رض النتائج يف
اخلصائ�ص ا ُمل ّ
صورة خم َّطط تكرار .Frequency Diagram

يمتل�ك نوع م�ن النباتات ُيدعى الربس�يم األصفر
أزهارا ذات ألوان خمتلفة.
ً

أمحر

عملت طالبة عىل إحصاء عدد النباتات من ّ
كل لون
من األزهار النامية يف منطقة صغرية من احلقل.

سجلت الطالبة نتائجها هبذه الطريقة:
ّ
اللون

عالمات العدّ
العدد

وردي
ّ

برتقا ّيل

أمحر

برتقايل

وردي
ّ

أصفر

5

3

2

9

llll

lll

llll llll

ll

كريمي
أصفر
(أبيض يميل للصفرة)

كريمي
lll

3

ّ
لكل نبات وجدته ،وضعت عالمة  lيف العمود الصحيح
صف عالمات العدّ .
من ّ

9
8

س�جلت لون الزه�رة ّ
لكل نب�ات ،أضافت مجيع
عندم�ا ّ
صف.
عالمات العدّ  ،وكتبت األرقام يف آخر ّ

7
6

لرتس�م خم َّط�ط تكرار،
اس�تخدمت بع�د ذل�ك نتائجه�ا ُ
مثل املخ َّطط ا ُملقابل.

 5عدد
النباتات
4

الأ�صئلة
ا.ع
ا.ع
ا.ع

( )3كم عدد النباتات التي وجدهتا الطالبة؟
تك�رارا يف أل�وان
( )4م�ا الل�ون ال�ذي كان أكث�ر
ً
األزهار؟
س�جلت الطالبة نتائجها يف جدول النتائجُ ،ث ّم
()5
ّ
أي منه�ام تعتقد أنّ�ه ُيظهر
يف خم َّط�ط التك�رارّ .
وضح إجابتك.
النتائج بشكل أكثر
وضوحا؟ ِّ
ً

3
2
1

كريمي

أصفر برتقا ّيل
ألوان األزهار

وردي
ّ

أمحر

0

ُم ّ
لخ�ص

•تُعرف االختالفات بي الكائنات احل ّية من نفس النوع باسم التبا ُين.

• ُيمكننا إظهار نمط التبا ُين داخل جمموعة من الكائنات احل ّية باستخدام خم َّطط التكرار.
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 3-10ا�صتق�صاء التبا ُين

 1-10ما المق�

إىل أنواع
ية
العلامء
الواحدّف
صن
ع�ادة ،يتضم�ن التباين يف ُي
احل ّ
نس�تخدم
الكائنات ُيمكننا أن
إحصاؤها أو قياس�ها .لقد تع ّلمنا أنّه
اختالفات ُيمكننا
الن�وع
ُ
ّ
ه�و جمموعة من الكائن�ات احلي
الن�وعيف التبا ُين.
أي نمط
خم َّططات التكرار لتسهيل ُمالحظة ّ
نفس اخلصائص.
كام ُيمكننا استخدام النتائج التي ُقمنا بتجميعها الكتشاف بعض املعلومات ا ُملفيدة عن التبا ُين.
الأ�صئلة

عىل سبيل املثال ،إذا أحصيت عدد البتالت يف عرش أزهار أقحوان .وكانت هذه هي النتائج:
ت+ا
( )1م�ا أوج�ه التش�ابه الت�ي ُيمكن
20 ،17 ،18 ،19 ،17 ،20 ،20 ،19 ،21 ،18
.
سنجاب األرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
( )2م�ا أوجه االختالف التي ُيمك
ت+اخم َّطط تكرار مثل هذا.
يمكنك حينها رسم
سنجاب األرض؟
املنوال

والتزاوج
الأنواع
ُ

3

ي�ة من نف�س ا
تس�تطيع
الوسيطالكائن�ات احل ّ
يب
احلسا ّ
ً
نسال 2،ينتمي النسل لنف
نجب
وعندما تُ

عدد
ية ا ُ
ألنواع خمتلفة ال
ملنتمية
الكائنات احل ّ
األزهار

21

نادرة ،يتزاوج كائنان
ولكن يف حاالت
1
حيدث هذا داخل حديقة
البع�ض .قد
ُ
م�ن احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف نف
0
Hybrid
هجينًا
كال النوعي.
من
18
19
17
20

فمثال :عدد البتالت
عند تزاوج انثى احلصان مع ذك
بالبغل.
البتالت حتى أكرب عدد .املدى لعدد البتالت يف أزهار
يعرفعدد أحصيته من
•املدى  Rangeهو تقسيم القيم -من أصغر

األقحوان هو  17إىل  .21وه�ذا احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان
Infertile
نوعي
•الوســيط
عقيمةاألقح�وان
تكونللبتالت يف أزه�ار
يب
املتوسطة يف نتائجك.
القيمة
احلســابـي  Medianه�و
خمتلفيالوسيط احلس�ا ّ
ّ
ّ
ه�و .19

الأ�صئلة

األتية.
اجلمل
()3
أكمليف أزهار األقحوان
املنوال لعدد البتالت
تكرارا.
• املنوال  Modeهو القيمة األكثر
هو .20
ً
من الكائنا
جمموع�ة
•الوسـط
القيم ا ُملفردة
يب ،امجع
الن�وعوحلس�اب
توس�ط».
هو الوس�ط احلس�ا ّ
س�مى عادة «ا ُمل ّ
احلسـايب  Meanلعدد البتالت ُي ّ
ّ
 . ........................تستطيع الك
الكيل هو:
بالكامل ،واقسم ناتج اجلمع عىل عدد النتائج .بالنسبة لبتالت األقحوان ،العدد
ّ
 ........................فيام بينها.
أن189 = 20 + 17
+ 18 + 19 + 17 + 20 + 20 + 19 + 21 + 18
يب هو:
وهلذا فالوسط احلسا ّ
18.9 = 10 ÷ 189
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( )4ارشح ملاذا تتزاوج األس�ود مع
أهنام من نوعي خمت
بالرغم من
ّ
التباين والتصنيف
10
ُ

3-10

استقصاء التبا ُين

ن�صاط 3-10
ا.ع

استقصاء التبا ُين يف األوراق

حتتوي بعض األشجار عىل أوراق تنقسم إىل عدّ ة وريقات.

سوف تعمل عىل استقصاء التبا ُين يف عدد الوريقات يف ّ
كل ورقة نبات.

 -1امجع  20ورقة عىل ّ
األقل من نوع واحد من األش�جار .س�يقرتح عليك
أشجارا مناسبة ُيمكنك مجع األوراق منها.
ُمع ّلمك
ً
ُ -2ق�م بإحصاء أع�داد الوريقات يف ّ
ودوهنا يف قائمة ،مثل
كل ورقة نب�اتِّ ،
هذه:
 ... 13 ،11 ،12 ،15 ،11وهكذا.

 -3عندما تنتهي من إحصاء وتس�جيل أع�داد الوريقات يف ّ
كل ورقة نبات،
وريقة
يب لعدد الوريق�ات يف ّ
كل ورقة.
ُيمكنك وقتُها حس�اب الوس�ط احلس�ا ّ
يب:
وحلساب الوسط احلسا ّ
الكيل للوريقات.
امجع العدد
ّ
اقسم هذا العدد عىل عدد األوراق التي استخدمتها.
وضح أمامك .عدد الوريقات 15 14 13 12 11
ارس�م وأكمل ج�دول النتائج كا ُمل َّ
 -4بعد ذلكُ ،
األول ،بحيث يتامشى عالمات العدّ
ستحتاج إىل تعديل األرقام يف
ّ
الصف ّ
عدد األوراق
اخلاص باألوراق.
جدول النتائج مع مدى األعداد
ّ
 -5اآلن بإمكانك رسم خم َّطط التكرار لنتائجك .استخدم خم َّطط التكرار يف الصفحة السابقة ُملساعدتك.
الأ�صئلة

الكيل لعدد الوريقات يف ورقة النبات الواحدة؟
( )1ما املدى
ّ
يب لعدد الوريقات يف أوراقك؟
( )2ما الوسيط احلسا ّ
( )3ما املنوال يف نتائجك؟
ِ
أي أنامط ُيمكنك مالحظتُها يف نتائجك.
( )4صف ّ
ُم ّ
لخ�ص

احلسايب ملجموعة من النتائج ،امجع القيم ا ُملفردة بالكامل واقسم ناتج اجلمع عىل عدد النتائج.
•حلساب الوسط
ّ
•يمكننا أن ن ِّ
ُوضح مدى ونمط التبا ُين يف خاصية ما باستخدام خم َّطط التكرار.
•املدى هو تقسيم األرقام من أصغرها إىل أكربها.
احلسايب هو القيمة املتوسطة.
•الوسيط
ّ
تكرارا.
•املنوال هو القيمة األكثر
ً
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 4-10ت�صنيف النباتات

 1-10ما المق�

إىل أنواع
ية
الكائنات
ّف
تُصنَّف الكائنات احل ّية يف ُيص
الحظنا
الكائنات احل ّية.
العلامءالعلامء الذين صنّفوا
كارل لينيوس من أوائل
جمموعات.نكان
احللقد ّ

قسمها إىل أنواع.
الن�وع ه�و جمموعة من الكائن�ات احلي
أنّه ّ
اخلصائص.
مكننا تصنيف مجي�ع الكائنات احل ّية التي هلا
نفسجمموع�ات أكرب بكثري .مثالُ :ي
أيض�ا تصنيف الكائنات احل ّية إىل
ُيمكنن�ا ً

الضوئي عىل ّأهنا نباتات  .Plantsوالكائنات احل ّية التي تس�تطيع أن
ل التمثيل
أوراق خرضاء ،وتس�تطيع القيامابعمل ّية
أ�صئلة ّ
الت�ي ُيمكن
التش�ابه
أوج�ه
()1
ّ
النباتات أوجمموعة
 .Animalsتُعرف جمموعة
م�اا حيوانات
ُصنَّف عىل ّأهن
ت+االكائنات احل ّية األخرى ت
وتتغذى عىل
تتحرك
سنجاب األرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
احليوانات باسم مملكة .Kingdom
ت+ا
( )2م�ا أوجه االختالف التي ُيمك
�صو ٌ
ؤال
سنجاب األرض؟
ِ
حي
حي ينتمي إىل مملكة النبات�ات عن خاليا كائن ّ
( )1ص�ف كيف تتلف خاليا كائ�ن ّ
احليوانات.
والتزاوج
لأنواع
ينتمي إىل مملكة ا
ُ

منة.نف�س ا
ي�ة
احل
الكائن�ات
تس�تطيع
أربع ّ
جمموعات رئيس ّي
األنواع إىل
أنواع النباتات .وتُصنَّف هذه
حتتوى مملكة النباتات عىل عدّ ة ماليي خمتلفة من
ً
نسال ،ينتمي النسل لنف
وعندما تُ نجب
الحزاز ّيات

األبواغ من
ملنتمية تركيب ينتج
ية ا ُ
خمتلفة ال
ألنواع
الكائنات احل ّ
أجل التكاثر

يعيشيف حاالت نادرة ،يتزاوج كائنان
ولكن
احلزاز ّي�ات ه�ي نبات�ات صغ�رية ج�دً ا،
حيدث هذا داخل حديقة
البع�ض .قد ورقة ُ
نبات
ُمعظمه�ا يف أماك�ن مبللة ظليلة ،وه�ي ال تنتج
رقيقة
احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف نف
م�ن
م�ن أج�ل
أزه�ارا ،ب�ل تنت�ج أبوا ًغـا Spores
ً
هجي
بسهولة.نًا  Hybridمن كال النوعي.
تف
التكاثر .وهلا أوراق رقيقة ّ

فمثال  :عند تزاوج انثى احلصان مع ذك
يعرف بالبغل.
حزازي
نبات
ّ

وه�ذا احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان
ال�صرخ�ص ّيات
نوعي خمتلفي تكون عقيمة Infertile
للكنّها
ظليلة،
تنمو الرخس ّيات ً
أ�صئلة
أيضا يف أماكن ا

أك�رب بكثري من احلزاز ّي�ات .وبعض منها يكرب
( )3أكمل اجلمل األتية.
لدرجة أن ُيطلق عليها أشجار الراخس.
الن�وع هو جمموع�ة من الكائنا
األبواغ عىل ظهر
تستطيع الك
ُس�مى اخلـوص . ........................
متتل�ك الراخ�س أورا ًق��ا ت ّ
اخلُ
........................وصفيام بينها.
 .Frondsوع�ىل غ��رار احل��زازي�ات ،ف�هي أن
ُخوص
ارشح ملاذا تتزاوج األس�ود مع
()4
أزه�ارا ،وتتكاثر باس�تخدام األبواغ،
ال تنتج
ً
أهنام من نوعي خمت
بالرغم من
ّ
التي تنمو عىل ظهر اخلُوص.
66
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التباين والتصنيف
10
ُ

4-10

تصنيف النباتات

المخروط ّيات

أش�جارا
تنم�و معظ�م املخروط ّي�ات لتكون
ً
كب�رية .ويف الغال�ب متتل�ك تل�ك النبات�ات
ُسمى اإلبر .Needles
أورا ًقا صلبة ،ودقيقة ت ّ

اإلبر

أزهارا حقيقية .وتتكاثر باستخدام
وال متتلك
ً

البـذور  ،Seedsالت�ي يت�م إنتاجه�ا داخ�ل

خمروطات .Cones

خمروط حيتوي عىل البذور

الصنوبر
جزء من شجرة ُ

النباتات الزهر ّية

ِ
ستخدمة البذور
تتكاثر هذه النباتات ُم
التي تُنتَج داخل األزهار.

زهرة

ورقة نبات

ثمرة
وتتطور لتصبح ثامر فراولة
هذا هو نبات الفراولة .تنمو األزهار
ّ
حتتوي عىل البذور.
�صوؤال

قس�م صفح�ة يف دفرتك ألربعة أج�زاء ،جزء لكل جمموعة من املجموعات األربع الرئيس� ّية يف النباتات.
(ِّ )2
كل جزء ،لتلخيص خصائص ّ
اكتب النقاط األساس� ّية حتت ّ
كل جمموعة .كام ُيمكنك وضع رس�مة لنبات من
ّ
كل جمموعة.
ُم ّ
لخ�ص

ُقسم النباتات إىل أربع جمموعات رئيس ّية :احلزازيات ،والرسخسيات ،واملخروط ّيات ،والنباتات الزهر ّية.
•ت َّ
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 5-10ت�صنيف الفقار ّيات

 1-10ما المق�

إىل أنواع
مخس احل
الكائنات
العلامء
ّف
يصن
جمموعات ّ
الفقار ّيات ُ Vertebrates
ُسمى
يوت
ُصنَّف هذه احليوانات إىل
متتلك عمو ًدا فقر ًيا .ت
احليوانات التي
هي
ة ّ
كل جمموعة طائفة  .Classالن�وع ه�و جمموعة من الكائن�ات احلي
نفس اخلصائص.
الأ�صماك

األسامك هي فقار ّيات متتلك
ت+ا
زعان�ف ،و ُيغ ّط�ي جلده�ا

الأ�صئلة

( )1م�ا أوج�ه التش�ابه الت�ي ُيمكن
سنجاب األرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
( )2م�ا أوجه االختالف التي ُيمك
سنجاب األرض؟

باس�تخدام
قش�ور ،وتتنفس
ت+ا
اخليـاشـيـم  .Gillsوت�ض�ع

البي�ض ف�ي امل�اء.

قشور

زعانف

والتزاوج
الأنواع
ُ
سمكة رسدين

غطاء اخلياشيم

ي�ة من نف�س ا
تس�تطيع الكائن�ات احل ّ
البرمائ ّيات
ً
نسال ،ينتمي النسل لنف
وعندما تُ نجب
تتضم�ن الربمائ ّي�ات الضف�ادع والعلج�وم
جلد أملس ورطب
ية ا ُ
ملنتمية ألنواع خمتلفة ال
الكائنات احل ّ
املائي والسلمندر.
(ضفدع الطي) والس�لمندر ّ
ع�ىليف حاالت نادرة ،يتزاوج كائنان
ولكن
وتعي�ش األف�راد البالغ�ة م�ن ه�ذه الفئ�ة
حيدث هذا داخل حديقة
البع�ض .قد
ُ
اليابس�ة وتتنف�س م�ن خ�الل الرئت�ي ،ولدهيا
أرجل
أربع
احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف نف
م�ن يف املاء.
أربع�ة أطـراف  Limbsوتضع البي�ض
هجينًا
(صغار Hybridمن كال النوعي.
و ُيطل�ق ع�ىل صغارها اس�م الرشاغيف

 :عند تزاوج انثى احلصان مع ذك
فمثال
حي�ث
الضف�ادع) .تنم�و الرشاغي�ف يف امل�اء
ضفدع الشجر
يعرفاتبالبغل.
تتنفس باستخدام اخلياش�يم .متتلك الربمائ ّي

ناعام بدون قشور .وه�ذا احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان
جلدً ا ً
نوعي خمتلفي تكون عقيمة Infertile

الزواحف

جلد
حرشفي
ّ

الأ�صئلة

الزواحف هي فقار ّيات متتلك جلدً ا حرش�ف ًّيا.
()3
معظمه�ا أرب�ع أرج�ل ،بين�ام ال متتلك
يمتل�ك
ُ
أي أرجل .تعيش بعض الزواحف عىل
الثعابي ّ
اليابسة ،ويعيش بعضها يف املاء ،مثل التامسيح.

أكمل اجلمل األتية.
الن�وع هو جمموع�ة من الكائنا
 . ........................تستطيع الك
أن  ........................فيام بينها.

تتكاث�ر الزواح�ف بوضع البيض عىل اليابس�ة.
( )4ارشح ملاذا تتزاوج األس�ود مع
تنتمي الديناصورات لفئة الزواحف.
أهنام من نوعي خمت
بالرغم من
ّ
68
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تصنيف الفقار ّيات

الطيور

الطي�ور ه�ي فقار ّيات متتل�ك أجنحة

ريش

منقار

ً
ومنق�ارا ،وتض�ع البيض عىل
وريش�ا
ً

اليابسة.

أجنحة
يب
طائر أبو احلناء األورو ّ

الثدي ّيات

هذه ه�ي املجموعة الت�ي ينتمي إليها

الب�رش .الثدي ّي�ات ه�ي فقار ّي�ات هل�ا
ً
أطفاال
ش�عر .تتكاثر الثدي ّيات وتل�د
ُر َّض ًعا ،يتغذون عىل لبن األم.

شعر عىل اجللد

ذئب
الأ�صئلة

قس�م صفحة يف دفرتك خلمس�ة أجزاء ،جزء ّ
لكل جمموعة من اخلمس جمموعات الرئيس� ّية من الفقار ّيات.
(ِّ )1
كل جزء لتلخيص خصائص ّ
اكتب النقاط األساس� ّية حتت ّ
كل جمموعة ،كام ُيمكنك أن تضع رس�مة حليوان من
ّ
كل جمموعة.

( )2حدِّ د جمموعة الفقار ّيات التي ينتمي إليها ّ
كل حيوان من هذه احليوانات.

أي يشء عنها) .اقرتح سب ًبا ّ
لكل إجابة.
(ربام حتتاج أن تبحث عن بعض منها إذا كنت ال تعلم ّ
نمر

سحل ّية

نعامة

سلحفاة بحر ّية

العلجوم (ضفدع الطي)
سمكة نطاط الطي

حوت

ُم ّ
لخ�ص

•الفقار ّيات هي احليوانات التي متتلك عمو ًدا فقر ًيا.

تقسم الفقار ّيات إىل مخس فئات :األسامك ،والربمائ ّيات ،والزواحف ،والطيور ،والثدي ّيات.
• َّ
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 6-10ت�صنيف الالفقار ّيات  1-10ما المق�

الالفقار ّيات
جمموعات
فقري .يوجد العدي�د من
ّفالتي ليس هلا عمود
احليوانات
 Invertebratesه�ي
الالفقار ّيـات
العلامء ّ
إىل أنواع
ية
الكائنات
صن
ُي
احل ّ
صدفة (حمارة)
ا ُملختلفة ،مل ُيذكر منها هنا سوى القليل.
الكائن�ات احلي
الن�وع ه�و جمموعة من

الرخو ّيات
نفس اخلصائص.
بجس�م رخو،
أ�صئلة
الرخو ّي�ات ه�ي حيوان�ات تتم ّيزال
تس�تخدمها يف احلركة.
وهلا قدم عضل ّية
ت+ا
ومتتلك م�ا أوج�ه التش�ابه الت�ي ُيمكن
()1
بعض الرخو ّيات صد ًفا (حم�ارات)ُ .يعدّ البزاق سنجاب األرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
عضل ّية
قدم
واحللزون ت+ا
واألخطبوط من الرخو ّيات.
أوجه االختالف التي ُيمك
م�ا
()2
حلزون
األرض؟
سنجاب
الحلق ّيات
قسم
جسم رخو ،غري ُم َّ
إىل حلقات

مقس�مة إىل
احللق ّي�ات ه�ي دي�دان بأجس�ام َّ
حلقات أو ُعقل  .Segmentsليس لدهيا أرجل،
ي�ة من نف�س ا
احل
الكائن�ات
تس�تطيع
ّ
ُسمى أشواكًا .تُعدّ
لكنّها متتلك شعريات صلبة ت ّ
أشواك
ً
مقسم
جسم
وعندما تُ نجب نسال ،ينتمي النسل لنف
ديدان األرض من احللق ّيات.
دودة أرض
إىل حلقات
ية ا ُ
ملنتمية ألنواع خمتلفة ال
الكائنات احل ّ
مف�صل ّيات الأرجل
والتزاوج
الأنواع
ُ

يتزاوج كائنان
نادرة،
حاالت
يف
ولكن
حلقات .ملفصل ّيات األرجل
ها مقسمة إىل
أرجل مفصل ّية ،وأجسا ُم
التي هلا
تُعدّ مفصل ّيات األرجل من الالفقار ّيات
ً
هذا داخل حديقة
حيدث
البع�ض.
قدخارج ًيا ُ
.Exoskeleton
هيكال عظم ًيا
سمى
هيكل عىل اجلزء
اخلارجي من أجسامهاُ ،ي ّ
ّ
خمتلفة يف نف
توجدمن
احليوان�ات
م�ن
أن�واعمن مفصل ّيات
جمموعات خمتلفة ومتنوعة
انتش�ارا عىل س�طح األرض.
مفصل ّيات األرجل هي أكثر احليوانات
ً
هجينًا  Hybridمن كال النوعي.
األرجل.

احلصان مع ذك
فمثال  :عند تزاوج
احل�صرات
الرأس
انثى الصدر
البطن
بالبغل.حلقات
يعرف
س�ت أرجل
احل�رشات ه�ي مفصل ّي�ات أرجل متتلك
أج�زاء :رأس
مقس�مة إىل ثالثة
مفصل ّي�ة ،وأجس�امها َّ
احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان
وه�ذا
يتكون من زوجان من
وصدر وبط�نّ .
وكل جزء من هذه األجزاء
نوعي ّ
خمتلفي تكون عقيمة Infertile
األجنحة
ع�دّ ة حلق�ات .ومتتل�ك معظم احل�رشات زوجي من
زوج واحد
الأ�صئلة
ثالثة أزواج من
األجنحة متّصلي بمنطق�ة الصدر ،كام تتصل األرجل
أكمل اجلمل األتية .من قرون
()3
األرجل املفصل ّية
زوجا واحدً ا
ً
االستشعار
أيضا بمنطقة الص�در .ومتتلك احلرشات ً
جمموع�ة من الكائنا
هو
الن�وع
ج����رادة
من قرون االستشعار  Antennaeعىل رؤوسها.
 . ........................تستطيع الك
العنكبوت ّيات
أن  ........................فيام بينها.
العنكبوت ّي�ات م�ن مفصل ّيات األرج�ل ومتتلك ثامين
( )4ارشح ملاذا تتزاوج األس�ود مع
أربعة أزواج من
أرجل مفصل ّية ،وليس هلا أجنحة أو قرون استشعار.
أهنام من نوعي خمت
بالرغم من
ّ
األرجل املفصل ّية
تُعدّ العناكب والعقارب من مفصل ّيات األرجل.
70
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هيكل عظمي
الق�صر ّيات
زوج من قرون صلب جدً ا
تُع�دّ القرش ّيات من مفصل ّي�ات األرجل التي حتتوي االستشعار

هيكل عظمي صلب جدً ا

عظم�ي صلب ج�دً ا .وهي متتل�ك أكثر
ع�ىل هيكل
ّ

م�ن أربعة أزواج م�ن األرجل املفصل ّي�ة .كام متتلك

زوجي من قرون االستشعارُ .يعترب رسطان البحر،
وبراغيت املاء ،وقمل اخلشب من القرش ّيات.

رسطان البحر

كثريات الأرجل

كثريات األرجل هي مفصل ّيات األرجل التي متتلك
أزواج�ا عديدة م�ن األرجل املفصل ّي�ة .وهي متتلك
ً
زوج�ا واحدً ا من قرون االستش�عار .تُعت�رب ألفيات
ً
األرجل ومئو ّيات األرجل من كثريات األرجل.
�صو ٌ
ؤال

أكثر من أربعة
أزواج من األرجل
املفصل ّية
زوج واحد من قرون
االستشعار

أزاوج متعدّ دة من
األرجل املفصل ّية
مئو ّية األرجل

قسم صفحة يف الدفرت لثالثة أجزاء ،جزء ّ
لكل جمموعة من الثالث جمموعات من الالفقار ّيات املذكورة يف
(ِّ )1
ويقسم إىل أربعة أجزاء أصغر.
كثريا من ّأول جزئيَّ ،
هذا املوضوع .جيب أن يكون اجلزء الثالث أكرب ً
كل جزء ،لتلخي�ص خصائص ّ
اكت�ب النقاط األساس� ّية حت�ت ّ
كل جمموع�ة ،كام ُيمكنك أن تضع رس�مة
حليوان من ّ
كل جمموعة.
ن�صاط 6-10

إجياد الالفقار ّيات وتصنيفها

اذهب للخارج وابحث عن الالفقار ّيات .سيقرتح عليك ُمع ّلمك بعض األماكن اجل ّيدة لتبحث فيها.

فارسم رسومات
إذا كنت متتلك كامرياُ ،يمكنك التقاط صور لالفقار ّيات التي تدها .إذا كنت ال متتلك واحدةُ ،
مبسطة هلا.
ّ
أي جمموع�ة ينتم�ي ّ
الفقاري( .رب�ام تد ّ
بعضا منها ال ينتم�ي إىل أي من املجموعات
كل حيوان
أن ً
ّ
•ح�دِّ د إىل ّ
املذكورة ُهنا .إذا كان األمر كذلك ،فاطلب املساعدة من ُمع ّلمك) .ارشح أسباب قرارك.
الطبيعي الذي يعيش فيه ّ
كل حيوان.
• ِصف املوطن
ّ

ُم ّ
لخ�ص

فقري.
•الالفقار ّيات هي احليوانات التي ليس هلا عمود
ّ
•بعض املجموعات ا ُملهمة من الالفقار ّيات هي الرخو ّيات واحللق ّيات ومفصل ّيات األرجل.
•تنقسم مفصل ّيات األرجل إىل أربع جمموعات رئيس ّية :احلرشات ،والعنكبوت ّيات ،والقرش ّيات ،وكثيات األرجل.
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 1-10ما المق�

 7-10الأ�صئلة المفتاح ّية

أو عىل
معك ،يف
حي تُشبه الصورة التي
البحث عن صورة
احل ّينة هي
الكائنات
إىل أنواع
كتابة
ي
الكائنات
العلامء
ّف
ص
التعرف إىل ُي
احل ّ
لكائن ّ
إحدى ُطرق ُّ

الكائن�ات احلي
جمموعة
الن�وع
من املفتاح ّية .Keys
استخدام األسئلة
ه�وطريقة أخرى هي
(اإلنرتنت) .وهناك
الشبكة العامل ّية لالتصاالت الدول ّية
اخلصائص.
نفس
التعرف إليه .تأخذك إجابة ّ
كل س�ؤال إىل
احلي الذي تريد ُّ
األس�ئلة املفتاح ّية هي جمموعة من األس�ئلة حول الكائن ّ
لأ�صئلة
سؤال آخر .وتستمر يف اإلجابة ا
عىل ّ
احلي.
كل األسئلة حتى ّ
تتوصل إىل اسم الكائن ّ
ت+ا
( )1م�ا أوج�ه التش�ابه الت�ي ُيمكن
ً
ً
لديك احليوان
أن
تتخيل
أن
(عليك
ات.
ي
الالفقار
أحد
إىل
ف
التعر
يف
شخص
أي
ليساعد
ا
ط
بسي
سؤاال مفتاح ًّيا
إليك
ّ
ُّ
سنجاب ّاألرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
الصور).
النظر إليه ،ليس فقط هذه
نفسه وبإمكانك
ت+ا
م�ا أوجه االختالف التي ُيمك
()2
سنجاب األرض؟
والتزاوج
الأنواع
ُ

ي�ة من نف�س ا
تس�تطيع الكائن�ات احل ّ
ً
نسال ،ينتمي النسل لنف
وعندما تُ نجب

ية ا ُ
ملنتمية ألنواع خمتلفة ال
الكائنات احل ّ

ولكن يف حاالت نادرة ،يتزاوج كائنان
حيدث هذا داخل حديقة
البع�ض .قد
ُ
هل لديه أرجل؟
م�ن احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف نف
نعم
ال
هجينًا  Hybridمن كال النوعي.
هل لديه أكثر من ستة أرجل؟

هل جسمه يتكون من حلقات؟
ال
بزاق

فمثال  :عند تزاوج انثى احلصان مع ذك
يعرف بالبغل.
نعم
ال
نعم

وه�ذا احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان
رسطان
دودة األرض
هل لديه أربعة أجنحة؟
نوعي خمتلفي تكون عقيمة Infertile
الأ�صئلة

ال

نعم

( )3أكمل اجلمل األتية.
يعسوب
ذبابة املنزل
الن�وع هو جمموع�ة من الكائنا
املفتاحي:
الستخدام السؤال
ّ
 . ........................تستطيع الك
التعرف إليه.
•اخرت كائنًا ح ًّيا تريد ُّ
أن  ........................فيام بينها.
األول بنعم أم ال.
•البدء أوأل من األسئلة املفتاح ّية ،أجب عىل السؤال ّ
ملاذا تتزاوج األس�ود مع
( )4ارشح
•اتبع ّ
احلي.
اخلط إىل السؤال التايل ،واستمر حتى حتصل عىل اسم الكائن ّ
أهنام من نوعي خمت
بالرغم من
نفس ّ
الفكرة ،ولكن يف هذا النوع من
هناك بعض األس�ئلة املفتاح ّية ذات الرتتيب املختلف .تعتمد هذه األس�ئلة عىل
72
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األسئلة املفتاح ّية

احلي .وبمجرد أن حتدّ د
األس�ئلة املفتاح ّي�ة تعرض عليك عبارتان (أ) و(ب) .وتتار أ ًّيا م�ن العبارتي تصف الكائن ّ
اختيارك ،سيقودك هذا إىل زوج آخر من االختيارات.
ً
أرجال  ........................اذهب إىل 2
( )1أ -يمتلك
ً
أرجال  ....................اذهب إىل 3
ب -ال يمتلك
( )2أ -يمتلك ست أرجل  ...................اذهب إىل 4
ب -يمتلك أكثر من ست أرجل  .........الرسطان
مكون من حلقات  ............دودة األرض
( )3أ -اجلسم َّ
مكون من حلقات  ........بزاق
ب -اجلسم غري َّ
( )4أ -يمتلك أربعة أجنحة  ..................يعسوب
ب يمتلك جناحي  .....................ذبابة املنزل
للتعرف إل�ى اليعس�وب ،جي�ب عليك أن تيب
مثالُّ :
عن هذه اجلمل)1( :أ ،و()2أ ،و()4أ.
تكوين اأ�صئلة مفتاح ّية

()2

()1

للتعرف إىل
ت ّي�ل أنّك عىل وش�ك أن تكتب أس�ئلة مفتاح ّي�ة ُّ
هؤالء الطالب األربعة.
اخلطوة  :1فكِّ�ر يف طريق�ة ُمتكّن�ك م�ن تقس�يم الط�الب إىل
تقس�يمهم إىل طالبي
جمموعت�ي .مث�الُ :يمكن�ك
ُ
بعين�ي خرضاوي�ن وطالب�ي بعيني بن ّيت�ي .وعىل
األول هو :هل هو
هذا األس�اس سيكون س�ؤالك ّ
()4
()3
طالب بعيني خرضواين أم بن ّيتي؟
املكون�ة من طالبي بعين�ي بن ّيتي .فكِّر يف
اخلطوة  :2اآلن ركِّ�ز ع�ىل جمموع�ة واحدة فقط منه�م -ولتكن املجموعة َّ
طريقة أخرى لتقسيمهم إىل جمموعتي .مثالُ :يمكنك أن تستخدم االختالف يف لون الشعر.
الأ�صئلة

ت+ا
ت+ا

املفتاحي .جيب أن ُيمكِّن س�ؤا ُلك
( )1انس�خ وأكمل هذا الس�ؤال
ّ
بالتعرف إىل الطالب األربعة.
شخصا ما (يسمح له)
املفتاحي
ً
ُّ
ّ
ً
للتع�رف إىل الطالب األربعة ،لكن
س�ؤاال مفتاح ًيا آخر
( )2اكتب
ُّ
املرة اس�تخدم أسلوب األس�ئلة املفتاح ّية الذي يعتمد عىل
هذه ّ
مجلت�ي( ،أ) و(ب) ،لالختي�ار من بينهامُ .يمكنك أن تس�تخدم
نفس الصفات املامثلة املوجودة يف األسئلة املفتاح ّية التي كتبتها
زوجا
للس�ؤال ( ،)1أو ُيمكنك أن تتحدّ ى نفس�ك وتس�تخدم ً
خمتل ًفا من الصفات.

هل هو طالب بعيني خرضاوين أم بن ّيتي؟
ال

نعم

ُم ّ
لخ�ص

حي غي معروف.
•السؤال
للتعرف إىل كائن ّ
املفتاحي هو وسيلة رُّ
ّ
•األسئلة املفتاح ّية هي سلسلة من األسئلة أو ُ
احلي.
اجلمل ،التي تيب عنها بالرتتيب لتعرف اسم الكائن ّ
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نعل�م مجي ُعنا ّ
أن النس�ل يمي�ل أن يصبح مثل أبويه .ولكن ما الس�بب وراء
ية إىل أنواع
ُيصنّف العلامء الكائنات احل ّ
ذلك؟ وملاذا ال يكون األبناء مطابقي بالكامل  Exactlyألبوهيم أبدً ا؟
الن�وع ه�و جمموعة من الكائن�ات احلي
ورث ّ
الظاهرة يف الصور العديد من صفاته من
كل حي�وان م�ن احليوانات
اخلصائص.
نفس
أبويه .الوراثة  Inheritanceهي انتقال الصفات من األبوين إىل نسلهام.
الأ�صئلة

( )1م�ا أوج�ه التش�ابه الت�ي ُيمكن
سنجاب األرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
( )2م�ا أوجه االختالف التي ُيمك
سنجاب األرض؟

ت+ا
ت+ا

والتزاوج
الأنواع
ُ

ي�ة من نف�س ا
عائلة من القطط تس�تطيع
الكائن�ات احل ّ
عائلة من األفيال
عائلة من الزرافات
ً
نسال ،ينتمي النسل لنف
وعندما تُ نجب
الأ�صئلة

أبوهيا.
الزرافة
( )1اكتب قائمة من ثالث صفات ورثتها هذه
من ا ُ
نتمية ألنواع خمتلفة ال
مل
الصغريةة
ي
الكائنات
احل ّ
يفالقطط الصغرية من
ورثتها هذه
( )2اكتب قائمة من ثالث صفات
أبوهيا.نادرة ،يتزاوج كائنان
حاالت
ولكن

حيدث هذا داخل حديقة
البع�ض .قد
ُ
الجينات
م�ن احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف نف
اإلنس�ان يرث صفاته من أبويه ،واحليوان الذي ينتمي
هجينًا  Hybridمن كال النوعي.
صغارا ينتمون إىل نفس النوع.
دائام ينجب
ً
معيً ،
لنوع ّ
فمثال  :عند تزاوج انثى احلصان مع ذك
ألن ّ
هذا حيدث ّ
كل حيوان لديه جمموعة من التعليامت
يعرف بالبغل.
ُسمى هذه التعليامت الوراث ّية باسم
الوراث ّية يف خالياه .ت ّ
احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان
وه�ذا
احليوانات.
اجلينات  .Genesحتدّ د اجلينات خصائص
نوعي خمتلفي تكون عقيمة Infertile
تو ّف�ر اجلين�ات جمموع�ة من التعلي�امت الوراث ّي�ة لنمو
احليوان الذي ينتمي إىل نوع معي.الأ�صئلة
ّ
أكمل اجلمل األتية.
()3
والبكترييا
متتلك مجيع الكائنات احل ّية جينات .النباتات
الن�وع هو جمموع�ة من الكائنا
والفطريات متتلك مجي ُعها جينات.
 . ........................تستطيع الك
مت�ر (تنتقل) اجلينات من اآلباء إىل النس�ل .تأيت نصف
ّ
أن  ........................فيام بينها.
األب ،والنصف اآلخر من األ ّم .وهذا هو
جيناتك من ّ
يف ّ
اجلينات
ملاذااألجيال ،يرث األبناء
كل جيل من
األس�ود مع
تتزاوج
( )4ارشح
الس�بب ّ
أن بعض األطفال يمتلكون بعض اخلصائص
األبوين.
كال
من
ام من نوعي خمت
أهن
من
بالرغم
ّ
لألب ،وصفات أخرى ُمشاهبة لأل ّم.
ا ُملشاهبة
ّ
74
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الوراثة

الجينات والبيئة

كام علمناّ ،
أيضا تأثري كبري يف ذلك.
فإن جيناتك ليست هي السبب الوحيد للصفات التي متتلكها .لبيئتك ً

ً
طويال .لكنه إذا مل حيصل عىل تغذية كافية أثناء
فعىل سبيل املثالُ ،يمكن أن يرث الطفل جينات الطول من أبويه لينمو
ً
طويال.
طفولته ،قد ال ينمو ليصبح
بعض هذه اخلصائص متع ّلق بسلوكياتك ،وليس مظهرك.

!Hola
Me llamo Rafaela.
(مرح ًبا ،اسمى رافيل)

CUP Checkpoint
Fig 9.4D Rafaela, Tian-ning and Brad
مرحبا ،اسمي راشد 10/01/25
ً
Eleanor Jones

اخلاصة بتكوين دم�اغ ،وأحبال صوت ّية ُمتكّنها من إنتاج
الغوري�ال ال تس�تطيع النطق بكلامت .فهي ال متتلك اجلينات
ّ
ُ
يمتلك كل من رافيل و راشد هذه اجلينات ،وهلذا ُيمكنهام التحدُّ ث .ولكنهام يتحدّ ثان بلغات خمتلفة ،لنمومها
كلامت.
يف بيئات خمتلفة .تتحدّ ث عائلة رافيل األسبان ّية ،بينام نشأ راشد يف عائلة تتحدّ ث العربية.
الأ�صئلة

( )3التوأمان يف الصورة لدهيام جينات متطابقة.

ِصف ثالث صفات سببها اجلينات يف التوأم الظاهر يف الصورة.
(ِ )4صف ثال ًثا من صفاهتم الناتة عن البيئة.
ُم ّ
لخ�ص

•تنتقل اجلينات من األبوين إىل النسل.

•تُو ِّفر اجلينات جمموعة من التعليامت الوراث ّية التي حتدّ د بعض خصائص الكائن احلي.
احلي.
•تنتُج بعض الصفات بسبب بيئة الكائن ّ
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الجينات والكرومو�صومات
ية إىل أنواع
ُيصنّف العلامء الكائنات احل ّ
توج�د اجلينات داخل ن�واة ّ
جس�مك .وهي
كل خلية يف
ه�وعىلجمموعة من الكائن�ات احلي
الن�وع
ُس�مى كروموسومات .Chromosomes
هيئة خيوط طويلة ت ّ
نفس اخلصائص .يتألف ّ
كل كروموسوم من سلسلة طويلة
ُس�مى
تتأ ّلف اجلينات واالكروموس�ومات من ما ّدة كيميائ ّية ت ّ
من مئات اجلينات ا ُملختلفة.
الأ�صئلة
النووي .DNA
احلمض
ّ
ت+ا
( )1م�ا أوج�ه التش�ابه الت�ي ُيمكن
حيم�ل ّ
كل ج�ي جمموع�ة م�ن التعلي�امت الوراث ّي�ة للخل ّية.
سنجاب األرض ا ُ
وضحي يف
مل
َّ
ت+اإىل طريقة صنع ما ّدة مع ّينة .متتلك مجيع
ويرش�د اجلي اخلل ّية
( )2م�ا أوجه االختالف التي ُيمك
اخلاليا يف جس�مك نف�س اجلين�ات؛ وهب�ذا فجميعها متتلك
سنجاب األرض؟
نفس املجموعة من التعليامت الوراث ّية.
وراث ّية إلنتاج
حيمل تعليامت
جيناتك
والتزاوج
أنواع
ل
عىل س�بيل املثال ،أحد ا
ُ
تس�تطيعالوراث ّية
صبغ�ة (لون) ش�عرك ،وحيمل ج�ي آخر تعليامت�ك
ي�ة من نف�س ا
الكائن�ات احل ّ
اخلاصة بتحديد شكل أنفك.
ّ
ً
نسال ،ينتمي النسل لنف
وعندما تُ نجب
معظ�م اجلينات توجد يف ش�كلي خمتلفي أو أكثر ،فعىل س�بيل
اجلينات التي تُعطي تعليامت وراث ّية لنمو الشعر يف
ُ
خمتلفة ال
ألنواع
نتمية
مل
ا
ة
ي
احل
الكائنات
ّ
صبغة الشعر
املثال ،اجلي الذي حيمل التعليامت الوراث ّية إلنتاج
اهلندي توجد يف شكلي .أحد األشكال ُينتج
األرنب
ّ
شعرا خشنًا.
شعرا أملس،
أش�كال تُنتج
ولكنفهناك
يف الب�رش يوج�د يف أش�كال كثرية خمتلف�ة.
يتزاوج كائنان
نادرة،
حاالت
يف
واآلخر ُينتج ً
ً
األسود.
البني والشعر األمحر والشعر
الشعر األشقر والشعر ّ
حيدث هذا داخل حديقة
قد
البع�ض.
ُ

الأ�صئلة
م�ن احليوان�ات من أن�واع خمتلفة يف نف
النووي؟
احلمض
أي جزء من اخلل ّية يوجد
ّ
( )1يف ّ
هجينًا
 Hybridمن كال النوعي.
( )2ارشح الفرق بي اجلي والكروموسوم.
فمثال  :عند تزاوج انثى احلصان مع ذك
( )3ما اللون الذي يظهره جي لون الشعر الذي متتلكُه؟
يعرف بالبغل.

ن�صاط 9-10

وه�ذا احليوان يكون عقيام ،حي�ث ان
تصميم نامذج للجينات والكروموسومات
نوعي خمتلفي تكون عقيمة Infertile
س�وف تعمل عىل تصميم وصناعة نموذج من خل ّية حتتوي عىل كروموسومات .وهذه بعض القرارات الواجب
الأ�صئلة
عليك حتديدها قبل أن تبدأ.
( )3أكمل اجلمل األتية.
ثالثي األبعاد؟
نموذجا
ثنائي األبعاد (مثال :لصق األشياء عىل صفحة من الورق) ،أم
•هل ستصنع
ً
ً
ّ
نموذجا ّ
جمموع�ة من الكائنا
الن�وع هو
اخلارجي من اخلل ّية  -غشاء سطح اخلل ّية؟
•كيف ستُظهر اجلزء
ّ
 . ........................تستطيع الك
نموذجا لنواة اخلل ّية؟
•كيف ستصنع
ً
أن  ........................فيام بينها.
نموذجا للكروموسومات؟
•ماذا ستستخدم لكي تصنع
ً
ارشح ملاذا تتزاوج األس�ود مع
()4
•كم عدد الكروموسومات التي ستضعها داخل اخلل ّية؟
أهنام من نوعي خمت
من
بالرغم
ّ
•كيف ستُظهر اجلينات املختلفة عىل الكروموسومات؟
76
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النم�و ،تنقس�م خالي�اك لتُنت�ج املزي�د واملزيد من
أثن�اء
ّ
اخلالي�ا .يف ّ
م�رة تنقس�م فيه�ا خل ّية ،تنتق�ل جمموعة
كل ّ
كاملة من الكروموسومات واجلينات ّ
لكل خل ّية جديدة.

لك�ن م�ن أين أت�ت ّأول خل ّية ل�ك؟ لقد ب�دأت حياتُك
خمصبةُ .خلقت هذه اخلل ّي�ة عندما اندجمت نواة
كبويض�ة ّ
األب ،مع خل ّية البويضة من األ ّم
خل ّية احليوان
املنوي من ّ
ّ
املنوي عىل كروموس�ومات
م ًع�ا .احتوت خل ّي�ة احليوان
ّ
وجين�ات م�ن أبي�ك .واحت�وت خل ّي�ة البويض�ة ع�ىل
كروموس�ومات وجين�ات م�ن أ ّم�ك .حتدي�دً ا ،نص�ف
كروموس�ومات وجينات�ك أت�ت م�ن أبي�ك ،والنصف
اآلخر من أ ّمك (نصف ّ
لكل فرد).

مزيد من املعلومات حول الوراثة
كروموسوم
جينات
نواة

عندما تنقسم اخلل ّية ،ترث اخلاليا اجلديدة نفس اجلينات
املوجودة يف اخلل ّية األ ّم بالضبط.

أثناء عمل ّية اإلخصاب ،تتحد كروموسومات
األب مع كروموسومات األ ّم.
ّ

وهلذا ّ
ف�إن جيناتك هي خليط من اجلينات التي جاءت
م�ن أبيك واجلينات التي جاءت م�ن أ ّمك .و ُيمكن أن
تتلط اجلينات م ًعا بأي شكل؛ فقد حتمل جينًا من أبيك
ش�عرا ُجمع�دً ا ،وجينًا م�ن أ ّمك جيعل�ك ج ّيدً ا
يعطي�ك
ً
يف الركض.

يرث األطفال نصف جينات ّ
كل من األبوين.

ُم ّ
لخ�ص

•توجد اجلينات عىل الكروموسومات داخل نواة اخلل ّية.
•تظهر معظم اجلينات يف أشكال كثية خمتلفة.
•يرث النسل نصف جينات ّ
كل من األبوين.
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الوحدة العا�صرة اأ�صئلة نهاية الوحدة
الوحدة العا�صرة

-1بي قرون الفول.
 -1استقىص حممود التبا ُين
التباين بي قرون الفو
استقىص حممود
ُ
قرون الفول يف ّ
قطف
كل
وأحىص عدد ح ّبات
الفول.
نفس النوع
قطف  20قرنًا من قرون الفول ،مجيعها من
الفول ،مجيع
من
نباتنًا
20منقر
دوهنا.
دوهنا.
قرن .وهذه هي النتائج التي
قرن .وهذه هي النتائج التي َّ
َّ
،5 ،،
6 ،3
5 ،5،
،77
،6 ،4 ،6 ،8 ،5 ،5 ،7 ،4 ،3 ،6 ،8 ،3 ،7
،6 ،8 ،5 ،5 ،7 ،4 ،3 ،6 8،،48
(ا ُ
احلسايب []2
استنتجت إجابتك.
ووضح كيف
ط) لعدد الفول يف القرن.
توس
توسط
مل
الوسط
أ-
احسب ِّ
أ -احسب الوسط احلسا ّ
ّ
يب (ا ُمل ّ
ّ
انسخحممود لتستكمله.
واستخدم نتائج
ب -انسخ جدول النتائج هذا إىل دفرتك.
جدول النتائج هذا إىل دفرت
ب-
عدد ح ّبات الفول يف القرن
عالمات العدّ
عدد القرون

بات الفول يف القرن
عدد ح ّ
العد
عالمات
ّ
عدد القرون

[]2

طّ
خمعىل َّ
ح نتائج حم
يوض[]2
تكرار
حمور.
ط
كل
ممناس ًبا
جيا
تدر
ج-
يوضح نتائج
ّ
ارسم خم َّطط تكرار ّ
ارس ً
حممود.ضع ُ
جُ -
لتوضيح ال
[]2
ارسم أعمدة متالمسة
ارسم أعمدة متالمسة لتوضيح النتائج.
ُ
ُ

ُظهر الصورة ست أزهار من (س) إىل
(س) إىل (ن).
أزهار من ت
-2
 -2تُظهر الصورة ست

س

ص

ل

س
ع

ن

م

ل

بالتعرف إىل ّ
بحيث تسمح
لألزهار هي:
ة،
الالتين ّية
ي
األسئلةزهرة .األسامء
كل
لشخص ما
أكمل
أكمل األسئلة املفتاح ّية ،بحيث تسمح
املفتاح ّ
ُّ
بوطنطلة Potentilla

(س)
( ل ) سيلينة

78

Silene

Potentilla
ليمنانتس Limnanthes

بوطنطلة
(ع)
Viola
بنفسج
(س)
(ص)
سيلينة(ن) لوناريا
أروديوم Erodium
ل )
(م )
(

 -1أ -زهرة متتلك أربع بتالت -1أ-
ب -زهرة متتلك أكثر من أربع بتالتب-
 -2أ-
 -2أ-
ب-
ب-
 10التبا ُين 78
والتصنيف

Silene
Lunaria

(ص
(

بتالت
أربع Lunaria
لوناريا
زهرة متتلك
من2أربع بتال
زهرة متتلك أكثراذهب إىل

التباين والتصنيف
10
ُ

[]5

أسئلة هناية الوحدة

-3

درست إحدى العاملات الطيور يف نيوزلندا .تُظهر الصورتان نوعي من طائر الببغاء الذي يعيش هناك.
الببغاء أمحر التاج

الببغاء أصفر التاج

Cyanoramphus novaezelandiae

Cyanoramphus auriceps

أ -ارشح ملاذا يعطي العلامء أسامء التين ّية للطيور وغريها من الكائنات احل ّية.

ب -أرادت العاملة أن تكتشف ما إذا كان هذان الطائران من الببغاء ينتميان إىل نوعي ُخمتلفي.
بحثت يف املواطن الطبيع ّية ا ُملناسبة عن عشش أزواج طائر الببغاء.
لكنها مل تد طائر ببغاء أصفر التاج قد اقرتن مع ببغاء أمحر التاج ،عىل اإلطالق.
فرس معنى ّ
كل مصطلح مما ييل:
ِّ
• النوع

[]2

[]1

الطبيعي
• املوطن
ّ

ج -استنتجت العاملة ّ
أن طائر الببغاء أصفر التاج ،والببغاء أمحر التاج ينتميان إىل نوعي ُخمتلفي.

[]1
[]1

ما األدلة التي امتلكتها العاملة لتصل إىل هذا االستنتاج؟
د -اقرتح ماذا ُيمكن أن تفعله العاملة لتصبح متي ّقنة بشكل أكرب من أن استنتاجها صحيح .اخرت ممّا ييل:
• النظر إىل نامذج ع ّينات طيور الببغاء ا ُملحنّطة يف ا ُملتحف
• فحص املزيد من أزواج طيور الببغاء يف الربية
-4

[]1

• فحص أنواع أخرى من طائر الببغاء

كل وص�ف ممّا ي�أيتُ .يمكن�ك اختيار ّ
اخ�رت الكلمة التي تناسب ّ
م�رة ،أو
مرة واحدة ،أو أكثر م�ن ّ
ك�ل كلمة ّ
ال تستخد ُمها عىل اإلطالق.
السيتوبالزم
الوراثة

النووي
احلمض
ّ
النواة

البيئة
الربوتي

اإلخصاب
الوحدة

اجلي
التبا ُين

أ -املادة الكيميائ ّية التي تُصنع منها الكروموسومات.
ب -جزء من اخلل ّية يوجد بداخله الكروموسومات.

ج -جزء من الكروموسوم حيدّ د خاصية واحدة حمدّ دة يف الكائن احلي.
د -انتقال اجلينات من اآلباء إىل النسل.

هـ -االختالفات بي الكائنات احل ّية من نفس النوع.

[]5
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والقلويات
اتلأحما�ص
ّ 1-11ي ا
 1-11الأحما�ص والقلو
ّ
لّ
ّ
كل مكان
الأحما�ص افي
كل مكان
أحما�ص في

م�ن األش�ياء ع�ىل محـض ،Acid
العدي�د ،Acid
األش�ياء ع�ىل محـض
حتت�وي
حتت�وي العدي�د م�ن
األطعم�ة .ه�ذه األطعم�ة يكون
بع�ض يكون
وكذل�كه�ذه األطعم�ة
وكذل�ك بع�ض األطعم�ة.
الذعا وهلا نكه�ة مركَّ زة.
وطعمه�ا
نكه�ة مركَّزة.
محض ًّيا
الذ ًعا وهلا
ه�ا
وطعمه�ا
مذا ُق
مذا ُقه�ا محض ًّيا
ً

مح�يض ألن�ه حيت�وي عىل محض
محض
الليم�ون
فم�ذاقألن�ه حيت�وي عىل
مح�يض
فم�ذاق الليم�ون
ّ
ّ
السرتيك ،وهو محض ضعيف.
السرتيك ،وهو محض ضعيف.
الأ�صئلة

الأ�صئلة

طعاما حيتوي عىل محض.
محض.
اذكر
حيتوي عىل
( )1اذكر طعا ًما()1
ً
الليمونِ .
صف مذاق الليمون.
(ِ )2صف مذاق()2

األط

دائام عىل أمحاض.
األطعمة التي حتتوي عىل ثامر ،حتتوي ً

خطيرةلأحما�ص خطيرة
بع�ص ا
بع�ص الأحما�ص

Corrosiveي.ة ،وتسبب التآكل .Corrosive
وتسبب التآكل
بعض
بعض األمحاض قو ّية،
األمحاض قو ّ

ملص�ق حتذي�ر م�ن املخاط�ر عىل
املخاط�ر عىل
يوج�د
حتذي�ر م�ن
ولذل�ك
ولذل�ك يوج�د ملص�ق
قوي ع�ىل جلدك،
انس�كب محض
ع�ىل جلدك،
قويإذا
زجاجاهت�ا .إذا انس�كب محض
ّ
زجاجاهت�اّ .
يف ذوب�ان جل�دك ،وس�تُصاب
بُصاب
يتس� ّبوس�ت
ذوب�ان جل�دك،
فس�وف
فس�وف يتس� ّبب يف

دائام األدوات املناس�بة
اس�تخدم
املناس�بة
كيميائي.
بح�رق
كيميائي.
بح�رق
ً
دائام األدوات ّ
اس�تخدم ً
ّ
األمحاض.عند استخدام األمحاض.
العيني
استخدام
حلامية
حلامية العيني عند

ّ
تفيفجيعلها ّ
أقل
األمح�اض باملاء ،وه�ذا جيعلها
أقل
مك�ن باملاء ،وه�ذا
تفيف األمح�اض
ُي
ُيمك�ن

خطورة.

خطورة.

ولكناملخ َّففة ّ
ولكن ّ
َّ
ضــارة
املخففة
األمحاض
ضــارة Harmful
تظ�ل األمحاض
ّ
تظ�ل ّ
 ،Irritantولذل�ك توج�د ملصق�ات
جـةتوج�د ملصق�ات
ولذل�ك
،Irritant
مه ّي
أو مه ّيجـة أو
Harmful

املخاطر عىل زجاجاهتا.
زجاجاهتا.
حتذير من
حتذير من املخاطر عىل

جيدا
احلمض منك ،فاغس�ل امل�كان
فاغس�ل امل�كان جيدً ا
انس�كب
احلمض منك،
إذا انس�كب إذا
ً
حم�ص الكربيتيك
حم�ص النرتيك
حم�ص الهيدروكلوريك
ّ
خيفف احلمض.
املاء ،فاملاء
احلمض.
بالكثريفمن
بالكثري من املاء ،فاملاء خي ّف
اهل�يدروكلوريك ومحض الكب�ريتيك
ومحض الكب�ريتيك
محض
اهل�يدروكلوريك
ُي�عترب محض ُي�عترب
مادة مه ّيجة

مادة مه ّيجة

الني�رتي�ك م��ن األمح�اض الش�ائعة
األمح�اض الش�ائعة
وح�م�ض
وح�م�ض الني�رتي�ك م��ن
ستخدمة يف ا ُ
ا ُملستخدمة يفا املُ
خترب.
مل
خترب.
َ
مل َ
مخر�صة
مادة
ّ

80

دة
80ات املا ّدة 11
تغري
تغريات املا ّ
ُّ
ُّ 11

حم�ص الهي

مخر�صة
مادة
ّ

1-11

األمحاض والقلو ّيات

القلو ّيات في ّ
كل مكان

قلوي ُ .Alkaliيعترب هيدروكسيد الصوديوم قلو ًّيا قو ًّيا .والقلو ّيات القو ّية
حتتوي العديد من منتجات التنظيف عىل
ّ
خطرية ومسببة للتآكل.
قوي عىل جلدك ،فس�وف يتس ّبب يف ذوبان جلدك ،وسيصبح ملمس جلدك صابون ًّيا ،وستُصاب
إذا انس�كب
قلوي ّ
ّ
دائام األدوات املناس�بة حلامية العيني عند
بحرق
كيميائي .القلو ّيات ضارة إذا ملس�ت أو دخلت يف عينيك .اس�تخدم ً
ّ
استخدام القلو ّيات.
يمكن تفيف القلو ّيات باملاء .وهذا جيعلها ّ
أقل خطورةُ .يعترب هيدروكسيد
الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم من القلو ّيات
الشائعة املوجودة يف ا ُملخترب.
األمح�اض والقلو ّيات م�وا ّد كيميائ ّية متض�ادة ،ويمكن إلغ�اء تأثري بعضها
بالقلوي والعكس صحيح).
البعض عند خلطها م ًعا ( ُمعادلة احلمض
ّ
الأ�صئلة

( )3ماذا يعني « ُمس ّبب للتآكُل»؟

( )4ماذا جيب أن تفعل عند انسكاب محض؟

حتتوي العديد من ُمنتجات
قلوي.
التنظيف عىل
ّ

التعامل باأمان مع الأحما�ص والقلو ّيات
ُ

عند التعامل مع املوا ّد الكيميائ ّية ،جيب عليك:

•الوقوف أثناء العمل ،لكي ال تنسكب املوا ّد الكيميائ ّية عليك.
•ارتداء ن ّظارات واقية ،حتى ال تدخل مادة كيميائ ّية يف عينيك.
•فتح الزجاجة ووضع السدادة مقلوبة عىل سطح العمل ،حتى ال يالمس
احلمض سطح العمل ،أو تنقل األتربة من السطح إىل احلمض.
ج�رد االنته�اء م�ن اس�تخدامها ،حي�ث يمنع ذلك
بم ّ
•إغ�الق الزجاج�ة ُ
حدوث انسكاب ووضع السدادة عىل غري زجاجتها الصحيحة.

هيدروك�صيد
ال�صوديوم

مادة حارقة

هيدروكسيد الصوديوم املركز يكون

ن�صاط 1-11

ُمس ّب ًبا للتآكُل.

عمل ملصق

صمم ملص ًقا حول األمحاض والقلو ّيات .تأكّد من عرض املعلومات بوضوح وبدقة.
ِّ
ُم ّ
لخ�ص

•األمحاض والقلو ّيات يف ّ
كل مكان.
•بعض األمحاض والقلو ّيات خطي.
•املوا ّد الكيميائ ّية اخلطية هلا ملصقات حتذير من املخاطر.
•األمحاض والقلو ّيات موا ّد كيميائ ّية ُمتضادة.

تغريات املا ّدة
ُّ 11
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والقلويات
 1-11الأحما�ص
قلوي؟
 2-11حم�ص اأم
ّ
ّ
متامثلة.
احلاويات الث�الث
حتتوي ّ
حاويةمكان
كل
في
أحما�ص
تب�دو تلك ال

قلوي.
عىل محض ،وأخرى عىل املاء ،واألخرية عىل
ّ
م�ن األش�ياء ع�ىل محـض ،Acid
حتت�وي العدي�د

كيف ّية التمييز بين الحاويات

وكذل�ك بع�ض األطعم�ة .ه�ذه األطعم�ة يكون
ُيمكن�ك التمييز ب�ي حمتويات احلاوي�ات الثالث عند
زة.الصوديوم
هيدروكسيد
وهلا ماء
اهليدروكلوريك
محض
نكه�ة مركَّ
الذعا
وطعمه�ا
محض ًّي
ه�ا
مذا
ً
امللفوفااألمحر.
عصري
قليلة ُقمن
إضافة قطرات
قبل إضافة الكاشف

مح�يض ألن�ه حيت�وي عىل محض
الليم�ون
ع�ىل أنّه
فم�ذاقامللف�وف األمحر
ُيمك�ن اس�تخدام عص�ري
ّ
وهوالكاش�ف
يتل�ون
السرتيك.،
كيميائـي Indicator
كاشـف
ّ
محض ضعيف.
ّ
ويتل�ون بلون
احلمض،
الكيميائ�ي بلون مع�ي يف
ّ
ّ
ال ّأ�صئلة
القلوي.
آخر خمتلف يف
ّ
طعاما حيتوي عىل محض.
( )1اذكر
ً
يمك�ن أن تُصن�ع الكواش�ف ِالكيميائ ّي�ة م�ن التوت،
مذاقمنالليمون.
الزاهي�ة،ف
( )2ص
وأج�زاء أخرى
واألزه�ار ذات األل�وان
تتضمن الكواشف ما ييل:
النباتات .وكمثال عىل ذلك
ّ
بع�ص الأحما�ص خطيرة
•امللفوف األمحر
.Corrosive
وتسبب
التآكل ماء
اهليدروكلوريك
بعض األمحاض قو ّية ،محض
هيدروكسيد الصوديوم
•العنب األسود
م�ن إضافة الكاشف
بعد
•جذور الشمندر (بنجر)
املخاط�ر عىل
ولذل�ك يوج�د ملص�ق حتذي�ر

قوي ع�ىل جلدك،
الأ�صئلة زجاجاهت�ا .إذا انس�كب محض
ّ
والقلوي؟
يفبي احلمض
الفرق
الكيميائي
الكاشف
يوضح
( )1كيف ّ
ذوب�ان ّ
يتس� ّب ّ
جل�دك ،وس�تُصاب
ب
فس�وف
يتحول إليه عصري امللفوف األمحر عند إضافته إىل عصري الليمون؟
ت+ا ( )2ما اللون الذي
بح�رق ّ
دائام األدوات املناس�بة
اس�تخدم
.
كيميائي
ً
ّ
ورق ت ّباع ال�صم�ص
حلامية العيني عند استخدام األمحاض.
ُيعدّ ورق ت ّباع الشمس كاش ًفا كيميائ ًّيا شائ ًعا جدً ا ،وهو عبارة عن صبغة.
ّ
أقل
األمح�اض باملاء ،وه�ذا جيعلها
ُيمك�ن تفيف
يتحول لون ورق ت ّباع الش�مس إىل اللون
حي�ث
يتح�ول لون ورق ت ّباع الش�مس إىل اللون األمحر يف األمح�اض بينام ّ
ّ
خطورة.
األزرق يف القلو ّيات.
ورق ت ّباع ّ
Harmful
ضــار
فة
تظ�ل
ولكن
متعادلة
املخف ّدة
البنفس�جي يف َّما
الش�مس إىل اللون
يتحول لون
محضا
Neutralة .وهي املا ّدة التي
ليست ً
يف حي ّ
ّ
األمحاض ّ
أو قلو ًّيا .أو مه ّيجـة  ،Irritantولذل�ك توج�د ملصق�ات
البنفس�جي يف امل�اء ،فامل�اء م�ا ّدة متعادلة .ويعني ذلك ّ
محضا
الش�مس إىل اللون
فيتحول لون ورق ت ّباع
أن املاء ليس ً
ّ
ّ
عىل زجاجاهتا.
املخاطر
حتذير من
أو قلو ًّيا.
نوع املا ّدة
لون ورق ت ّباع الشمس
املا ّدة
جيدا
إذا انس�كب احلمض منك ،فاغس�ل امل�كان
ً
محض
أمحر
محض اهليدروكلوريك
ّ
خيفف احلمض.
بالكثري من املاء ،فاملاء
قلوي
أزرق
هيدروكسيد الصوديوم
ّ
الكب�ريتيك
ومحض
اهل�يدروكلوريك
املاء محض
ُي�عترب
متعادلة
ما ّدة
بنفسجي
ّ
األمح�اض الش�ائعة
الني�رتي�ك م��ن
وح�م�ض
محض
أمحر
الليمون
عصري
قلوي
أزرق
الكالسيوم
مل هيدروكسيد
ستخدمة يف ا ُ
ا ُ
خترب.
مل
ّ
َ
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األط
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مادة
ّ
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قلوي؟
محض أم
ّ

الأ�صئلة

( )3ماذا حيدث لورق ت ّباع الشمس عند إضافته إىل هيدروكسيد الصوديوم؟

يتحول إليه ورق ت ّباع الشمس يف احلمض؟
( )4ما اللون الذي ّ
ِ
أعط سب ًبا إلجابتك.
قلوي أم ما ّدة متعادلة؟
( )5هل املاء محض أم
ّ
ن�صاط 2-11
ا.ع

حتضي املحلول الكاشف اخلاص بك

 -1ق ِّطع املا ّدة النبات ّية املحدّ دة.
 -2ض�ع بع�ض القط�ع يف ه�اون
واطحنها.
 -3أض�ف القلي�ل م�ن الكح�ول
اإليثييل.
األمـن والسـالمة :تأك�د م�ع ُمع ّلمك
قب�ل اس�تخدام الكحول اإليثي�يل .فهو
قاب�ل لالش�تعال و ُيم ّثل خط�ورة عند
استنشاقه.
-4
-5
-6
-7

م�رة
اطح�ن أج�زاء النبات�ات ّ
أخرى.
اس�تخدم ق ّط�ارة ماص�ة لنق�ل
السائل يف أنبوبة اختبار.
مجعت�ه
اس�تخدم الس�ائل ال�ذي ّ
الختبار املوا ّد ا ُملقدّ مة إليك.
ً
ج��دوال لتس�ج�ي�ل
ارس���م
ُ
امل�وا ّد الكيميائ ّي�ة الت�ي اختربهتا
واأللوان التي ظهرت.

أجزاء
النباتات

كحول ميثييل
مدقة
هاون

 -2اطحن أجزاء النباتات.

 -3أضف القليل من الكحول اإليثييل.

قطارة
ماصة
ّ

 -4اس�تمر يف الطح�ن حت�ى
يظهر اللون.

 -5اس�تخدم ق ّط�ارة ماص�ة لنق�ل
السائل يف أنبوبة اختبار.

ُم ّ
لخ�ص

القلوي.
•خيتلف لون الكاشف يف احلمض عن لونه يف
ّ
•بعض أجزاء النباتات تكون كواشف ج ّيدة.
•ورق ت ّباع الشمس يكون باللون األمحر يف األمحاض وباللون األزرق يف القلو ّيات.
محضا أو قلو ًّيا ُيطلق عليها اسم موا ّد متعادلة.
•املوا ّد التي ليست ً
تغريات املا ّدة
ُّ 11
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الهيدروجيني
 3-11مقيا�ص الرقم
والقلويات
أحما�ص
ّ
 1-11ال ّ
محضا أم قلو ًّيا.
كانت ما ّد
لالشمس ما إذا
يوضح ورق تا ّباع
فية ما ّ ً
ّ
مكان
كل
أحما�ص

العـام Indicator
يوض�ح الكاشـف
 Universalدرجة
بين�ام ّ
األش�ياء ع�ىل محـض ،Acid
العدي�د م�ن
حتت�وي
بع�ضهذا الكاش�ف إىل
يتغري
حامض ّي�ة أو قلو ّي�ة امل�ا ّدة.
يمك�ن أن ّ
األطعم�ة .ه�ذه األطعم�ة يكون
وكذل�ك
العديد من األلوان
الذعا وهلا نكه�ة مركَّ زة.
املختلفة.محض ًّيا وطعمه�ا
مذا ُقه�ا
ً
الليم�ونالعام
لون الكاشف
نوع املا ّدة
مح�يض ألن�ه حيت�وي عىل محض
فم�ذاق
ّ

قوي
محض ّ
أمحروهو محض ضعيف.
السرتيك،

لأ�صئلةأصفر
ضعيف
محض
ا
ما ّدة متعادلة ( )1أخرض
طعاما حيتوي عىل محض.
اذكر
ً
أزرق
ّ
قلوي ضعيف(ِ )2
صف مذاق الليمون.
بنفسجي
قوي
قلوي ّ
ّ
ّ

األط

بع�ص الأحما�ص خطيرة
تم نقعها يف حملول الكاشف
قصاصات ورقية ّ
ق��وة األمح�اض والقلو ّي�ات ف��ي مقي�اس الرق�م
تُ�ق�اس ّ
ّ
القصاصات يف
ضعت
و
ثم
فت
ف
ج
ثم
العام
ُ
ُ
بعض األمحاض قو ّية ،وتسبب التآكل .Corrosive
اهليدروجيني (.)pH
ّ
سوائل خمتلفة.

اهلي�دروجينيحتذي�ر م�ن املخاط�ر عىل
ملص�ق
يوج�د
ولذل�ك
ال�رق�م
ويوضح
الل��ون
يغري الكاش�ف العام
ّ
ّ
ّ
قوي ع�ىل جلدك،
محض
انس�كب
إذا
زجاجاهت�ا.
ّ
( )pHللام ّدة.
فس�وف يتس� ّبب يف ذوب�ان جل�دك ،وس�تُصاب
دائام األدوات املناس�بة
كيميائي .اس�تخدم
بح�رق
ً
ّ
حلامية العيني عند استخدام األمحاض.

ّ
أقل
ُيمك�ن تفيف األمح�اض باملاء ،وه�ذا جيعلها

خطورة.

ّ

َّ

ضــارة Harmful
األمحاض املخف
تظ�ل
ولكن
اهليدروجينيفة الرقم ّ
اهليدروجيني
الرقم
اهليدروجيني
الرقم
اهليدروجيني
الرقم
اهليدروجيني
الرقم
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
توج�د
أو 13مه ّي
قوي = 1
حلمض
ضعيف = 4
ولذل�ك حلمض
،ة متعادلة = 7
Irritantملا ّد
جـةضعيف = 10
لقلوي
قوي =
ملصق�ات ّ
ّ
لقلوي ّ
ّ

حتذير من املخاطر عىل زجاجاهتا.
ما ّدة متعادلة

14

جيدا
إذا انس�كب احلمض منك ،فاغس�ل امل�كان
ً
0
1
1
3
4
ف 5
خيف 6
8
املاء9،
من 10
بالكثري 11
12 13
فاملاء ّ 7
احلمض.
ُي�عترب محض اهل�يدروكلوريك ومحض الكب�ريتيك

أكثر حامض ّية
أكثر قلو ّية
األمح�اض الش�ائعة
الني�رتي�ك م��ن
وح�م�ض
اهليدروجيني.
يبي مقياس الرقم
للكاشف
ملون
ملستخدمةخم َّطط
يف ا ُ
ا ُ
ّ
العام ّ
خترب.
مل
َ
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دة
80ات املا ّدة 11
تغري
تغريات املا ّ
ُّ
ُّ 11

حم�ص الهي

مخر�صة
مادة
ّ

3-11

اهليدروجيني
مقياس الرقم
ّ

الأ�صئلة

اهليدروجيني ()pH؟
( )1ماذا يقيس مقياس الرقم
ّ

( )2ما الرقم
اهليدروجيني ( )pHملحلول ما ّدة متعادلة؟
ّ

( )3سائل له رقم
هيدروجيني ( )pHيساوي  ،1فام نوع السائل؟
ّ
اهليدروجيني للقلو ّيات القو ّية؟
( )4ما نطاق الرقم
ّ

يتحول إليه الكاشف العام يف سائل برقم
هيدروجيني ( )pHيساوي 9؟
( )5ما اللون الذي ّ
ّ
يتحول إليها الكاشف العام يف األمحاض؟
( )6ما األلوان التي ّ
ن�صاط 3-11
ا.ع

اهليدروجيني ملوا ّد خمتلفة
استقصاء الرقم
ّ

س ُيعطيك ا ُملع ّلم بعض السوائل املختلفة .استخدم الكاشف العام الختبار السوائل.

ً
جدوال مثل اجلدول التايل لتسجيل لون الكاشف العام والرقم
استخدم
اهليدروجيني (.)pH
ّ

سجل نوع ّ
قوي أو ضعيف.
قوي أو ضعيف ،أو ما ّدة متعادلة ،أو
قلوي ّ
ّ
كل سائل ،مثل محض ّ
ِّ
السائل
عصري الليمون

ماء مالح

حملول الصابون

مرشوب الكوال

لون الكاشف العام

الرقم
اهليدروجيني
ّ
4

أخرض
8

أصفر

4

نوع السائل
محض ضعيف
قلوي ضعيف
ّ

ُم ّ
لخ�ص

• ّ
اهليدروجيني ( )pHدرجة حامض ّية أو قلو ّية املا ّدة.
يوضح مقياس الرقم
ّ

اهليدروجيني (.)pH
يتحول الكاشف العام إىل ألوان خمتلفة مع اختالف الرقم
• ّ
ّ
هيدروجيني ( )pHأقل من  7تُعترب محض ّية.
•املا ّدة برقم
ّ

هيدروجيني ( )pHأكرب من  7تُعترب قلو ّية.
•املا ّدة برقم
ّ

هيدروجيني ( )pHيساوي  7تُعترب ما ّدة متعادلة.
•املا ّدة برقم
ّ
تغريات املا ّدة
ُّ 11
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والقلويات
 4-11التعادُ ل 1-11الأحما�ص
ّ
ّ
بعضه�ا البعض.
إلغ�اء تأثري
لألمح�اض والقلو ّي�ات
ُيمك�ن
مكان
كل
في
أحما�ص
ال

وه��ذا م�ا
متع�ادل.
حتت�وي عنها حملول
فعن��د خلطها م ًعا ،ينتُ��ج
األش�ياء ع�ىل محـض ،Acid
م�ن
العدي�د
.Neutralisation
سمى بالتعا ُدل
ُي ّ
بع�ض األطعم�ة .ه�ذه األطعم�ة يكون
وكذل�ك
ً
س�ائال
قلوي ،فس�يصبح
احلمض إىل
الذعا وهلا نكه�ة مركَّ زة.
وطعمه�ا
محض ًّي ّا
الكث�ري ُقمنه�ا
إذا أضف�ت مذا
ً
قلوي ،فس�يبقى
محض ًّي�ا .إذا أضف�ت القليل من احلمض إىل
الليم�ون ّ
مح�يض ألن�ه حيت�وي عىل محض
فم�ذاق
ّ
ً
سائال قلو ًّيا.
السرتيك ،وهو محض ضعيف.
ُيمكن�ك إضاف�ة احلم�ض بب�طء ش�ديد بإضاف�ة القليل من
الأ�صئلة
القطرات يف ّ
مرة .ومن خالل ذلك ،س�يكون من السهل
كل ّ
طعاما حيتوي عىل محض.
اذكر
()1
ً
ً
متعادال.
معرفة متى سيصبح
قلوي لتحضري حملول متعادل
خلط محض مع
ّ
املحلول ِ
صف مذاق الليمون.
()2

األط

الأ�صئلة

ً
متعادال؟
املحلول
عندما يكون
العام
( )1ما لون الكاشف
خطيرة
أحما�ص
ل
بع�ص ا

0 mL

قلوي؟
ة،مع
محض
خلط
بعضالذي حيدث عند
( )2ما نوع التفاعل
ّ
وتسبب التآكل .Corrosive
قو ّي
األمحاض
سحاحة

ّ
م�ن املخاط�ر عىل
ولذل�ك يوج�د ملص�ق حتذي�ر
تح�صير محلول متعادل
قوي ع�ىل جلدك،
انس�كب
احة محض محض ّ
السـح
ُس�مى
خاص�ة
ُيمكن�ك اس�تخدام أداة خمربي�ة
ّ
زجاجاهت�اّ .
إذا ت ّ
ث�م تضي�ف
قل�وي
 Buretteملعادل�ة حمل�ول
ذوب�ان جل�دك ،وس�تُصاب
كب�رية،يف
بدق�ة ّبب
يتس�
فس�وف ّ
25 mL
خمروطي.
القلو ّية يف دورق
الكاشف العام إىل املا ّدة
املناس�بة
دائام األدوات
اس�تخدم
كيميائي.
بح�رق
ً
ّ
28 mL
يف الش�كل (أ)
( )pHيف ال�دورق
الرق�م العيني ّ
استخدام األمحاض.
اهليدروجين�يعند
حلامية
املخروطي ح�وايل  .13وعند إضافة احلم�ض ،يصبح الرقم
ّ
ّ
أقل
األمح�اض باملاء ،وه�ذا جيعلها
تفيف
مك�ن
ي
ُ
اهليدروجين�ي (ّ )pH
ويتم رج
ّ
أق�لُ .يضاف احلمض بب�طءّ ،
خطورةّ .
املخروطي ً
مرة ُيضاف احلمض.
قليال يف
الدورق
كل ّ
ّ
مح�ض بمق�دار mL
يف الش�كل (ب) ،متّ�ت
ولكن إضاف�ة ّ
50 mL
50 mL
األمحاض 25إىل َّ
Harmful
ضــارة
تظ�ل
املخففة ّ 50 mL
جـةالرق�م
مهيوأصب�ح
ال�دورق املخروط�ي.
اهليدروجين�ي()pH
ولذل�ك توج�د ملصق�ات
،ّ Irritant
أو ّ ّ
يف ال�دورق املخروط�ي يس�اوي  .7وبالت�ايل أصبح الس�ائل
دورق
حتذير من املخاطر عىل زجاجاهتا.
ً
متعادال.
قلوي
ّ
خمروطي
ّ
جيدا
امل�كان
منك ،فاغس�ل
احلمض
ً
وكاشف عام
القل�وي وعادلـه
إذا  Reactمع
احلم�ض تفاعـل
.Neutralise
انس�كب ّ
حم�ص الهي
ّ
خيفف احلمض.
فاملاء
املاء،
بعضهام البعض.
منتأثري
والقلوي
وبذلك ألغى احلمض
بالكثري ّ
مح�ض بمقدار أك�رب ً
قليال إىل
�عتربإضاف�ة
(ج) ،متّ�ت
اهل�يدروكلوريك ومحض الكب�ريتيك
محض
يف الش�كل ُي
املخروط�ي .وأصبح الرق�م
ال�دورق
اهليدروجيني ( )pHيف
ّ
ّ
الش�ائعة
(ج)
األمح�اض (ب)
وح�م�ض الني�رتي�ك م��ن ( أ )
الدورق
محضا
املخروط�ي حوايل  .6وبالتايل أصبح الس�ائل ً
ُ ّ
ُ
.
خترب
مل
ا
يف
ستخدمة
مل
ا
خمروطي
دورق
إىل
محض
إلضافة
احة
سح
استخدام
ّ
َ
ّ
ضعي ًفا.
مخر�صة
مادة
ّ
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قلوي.
حيتوي عىل
ّ

4-11

التعا ُدل

ن�صاط 4-11

تعا ُدل قوس املطر
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ضع بلورة من ُصودا الغسيل يف قاعدة أنبوبة االختبار.
أضف بعض املاء بعناية بحيث متتلئ األنبوبة بمقدار الثلثي .محض اهليدروكلوريك
ضع قطرات قليلة من حملول الكاشف العام.
املاء
لوي من األنبوبة بعناية.
اسكب بعض احلمض يف اجلزء ال ُع ّ
ال ترج األنبوبة.
بلورة صودا الغسيل
اترك األنبوبة قائمة لبضعة أيام.

بعد
يومي

يتكون قو�ص المطر في اأنبوبة الختبار؟
كيف
ّ
في قاعدة الأنبوبة

ذابت ُصودا الغس�يل يف املاء ا ُملحيط هبا .لون الكاش�ف العام هو بنفس�جي أو أزرق
تتحرك
قلوي
غام�ق ح�ول صودا الغس�يل .حملول ُصودا الغس�يل عبارة عن
ّ
ّ
ق�ويّ .
جزيئات ُصودا الغس�يل تدرجي ًّيا إىل أعىل أنبوبة االختب�ار .فتمتزج مع املزيد من املاء
الكاشف العام إىل اللون األزرق الفاتحّ .
قلوي ضعيف.
ويدل ذلك عىل أنّه
ويتحول
ُ
ّ
ّ
لوي من الأنبوبة
الع ّ
في الجزء ُ

ل�وي من األنبوبة.
ح�ول احلمض لون الكاش�ف الع�ام إىل اللون األمحر يف اجلزء ال ُع ّ
ّ
ّ
تتحرك جزيئات احلمض تدرجي ًّيا إىل أسفل األنبوبة.
ويدل ذلك عىل أنّه محض ّ
قويّ .
ويتحول لون الكاش�ف العام إىل الل�ون األصفر ،وبذلك
فتمت�زج مع مزيد من املاء
ّ
محضا ضعي ًفا.
يكون ً
في منت�صف الأنبوبة

خيتلط حملول ُصودا الغسيل واحلمض م ًعا .ويكون الكاشف العام باللون األخرض.
ويعادل ّ
كل من حملول ُصودا الغسيل واحلمض بعضهام البعض.
الأ�صئلة

التجربة يف نشاط ()4-11
بعد بضعة أيام.

 -3ما الرقم
لوي من أنبوبة االختبار؟
اهليدروجيني( )pHللجزء ال ُع ّ
ّ
اهليدروجيني( )pHجلزء قاعدة أنبوبة االختبار؟
 -4ما الرقم
ّ
 -5ما اجلزء األكثر قلو ّية من األنبوبة؟

ُم ّ
لخ�ص

•يمكن لألمحاض والقلو ّيات إلغاء تأثي بعضها البعض.

•عندما تتفاعل األمحاض والقلو ّيات م ًعا ،يعادل ّ
كل منهام اآلخر.

•جيب استخدام الكم ّية الصحيحة من احلمض من ّ
القلوي.
أجل ُمعادلة
ّ

تغريات املا ّدة
ُّ 11
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والقلويات
1-11ل الأحما�ص
 5-11تطبيقات التعادُ
ّ
ُع�صر اله�صم
ّ
كل مكان
الأحما�ص في

تُنت�ج معدتُ�ك مح�ض اهليدروكلوري�ك .يو ّف�ر ه�ذا احلم�ض
األش�ياء ع�ىل محـض ،Acid
م�ن
العدي�د
Digest
حتت�وي لك�ي هتضم
للمع�دة الظروف املناس�بة
الغ�ذاء .عندما
األطعم�ة .ه�ذه األطعم�ة يكون
بع�ض
ُص�اب ب ُعـرس اهلضـم
وكذل�كاحلم�ض ،ت
تُنت�ج معدتُ�ك الكث�ري م�ن
العديد
زعجا جدً ا .يوجد
عورا ُم
.Indigestion
محض ًّيا ً
الذعا وهلا نكه�ة مركَّ زة.
وطعمه�ا
ويكونه�ا
مذا ُق
ذلك ُش ً
ً
(د
الليم�ون احلال�ة.
أن تس�اعدك يف هذه
م�ن األدوية الت�ي يمكن
واء عٌ �صر اله�صم)
محض
ومجيعهاألن�ه حيت�وي عىل
مح�يض
فم�ذاق
ّ
(حليب املغني�صيا)
ُس�مى هذه
عب�ارة ع�ن قلو ّيات تعمل ع�ىل معادلة احلمض .وت ّ
السرتيك ،وهو محض ضعيف.
األدوية أحيانًا ُمضادات احلموضة.
الأ�صئلة

معجون الأ�صنان

حيتوي عىل محض.
طعاما
( )1اذكر
فم ً
�كّ .
تتغذى هذه
يوج�د ماليي م�ن البكتييـا  Bacteriaيف ّ
(ِ )2
بعض األدوية ل ُعر اهلضم
الليمون.
ص
محضا
فأس�نانك،
املوجودة عىل
البكترييا عىل بقايا الغذاء
وتكون ً
مذاق ّ
ّ
تتغ�ذى عىل تل�ك البقاياُ .يتلف هذا احلمض أس�نانك
عن�دم�ا
خطيرة
بع�ص ا
بالتسـوس
ويصيبه�ا
أحما�صاألس�نان ع�ىل
لحيت�وي معج�ون
.Decay
رُّ
عىل معادلة احلمض.
قلوي و ُيساعد ذلك
ّ
األمحاض قو ّية ،وتسبب التآكل .Corrosive
بعض

األط

م

ناع

النع

ب

عج

ون

ل

الأ�ص

ط ّهر

م

نان

ا

حل�صا

�صة

ت+ا

نان

لأ�ص

ا

الأ�صئلة ولذل�ك يوج�د ملص�ق حتذي�ر م�ن املخاط�ر عىل
( )1ملاذا يكون معجون
األسنان قلو ً
قوي ع�ىل جلدك،
إذايا؟انس�كب محض
زجاجاهت�ا.
ّ
( )2من أين يأيت احلمض يف فمك؟
فس�وف يتس� ّبب يف ذوب�ان جل�دك ،وس�تُصاب
معادلة مياه البحيرات
دائام األدوات املناس�بة
كيميائي .اس�تخدم
بح�رق
ً
ّ
ض�ارة يف اهلواء
يف بع�ض أنح�اء العامل ،توجد م�وا ّد كيميائ ّية
عند ّ
استخدام األمحاض.
حلامية العيني
ويغري
تعل املطر محض ًيا .يتُلف هذا املطر
فمك.
احلميض األش�جار ّ
معجون األسنان ُيساعد عىل معادلة احلمض يف ّ
ّ
ّ
أقل
األمح�اض باملاء ،وه�ذا جيعلها
مك�ن
ُي
اهليدروجين�ي
الرق�م
تفيف واألن�ه�ار والب�رك.
( )pHللبح�ريات
ّ
واحليوانات املوج�ودة يف البحريات أن
وال ُيمك�ن للنبات�ات
خطورة.
بعض ال ُبلدان ،يص ُّبون
تعيش يف ظروف محض ّية .يف
ّ
القلو ّيات َّ
ضــارة Harmful
املخففة
األمحاض
تظ�ل
ولكن
ّ
يف البحريات من ّ
أجل معادلة احلمض.
أو مه ّيجـة  ،Irritantولذل�ك توج�د ملصق�ات
زراعة المحا�صيل
زجاجاهتا.
عىل
املخاطر
من
حتذير
النباتات
وال تنمو
بع�ض املناطق
جدً ا يف
تك�ون الرتبة محض ّية

احلمضم�ن ّ
أجل
انس�كباجلري ع�ىل الرتبة
وي�رش املزارع�ون
بش�كل جي�د.
جيدا
منك ،فاغس�ل امل�كان
إذا
ً
املاء،أفضل.
النباتات بشكل
معادلة احلمض حتى
ّ
خيفف احلمض.
فاملاء
تنمو من
بالكثري

حم�ص الهي

الأ�صئلة

ُي�عترب محض اهل�يدروكلوريك ومحض الكب�ريتيك
يتم ّ
ضخ ما ّدة قلو ّية يف البحريات يف بعض ال ُبلدان؟
( )3ملاذا ّ
الش�ائعة
األمح�اض
م��ن
الني�رتي�ك
وح�م�ض
يف بعض ال ُبلدانُ ،يضاف اجلري عىل الرتبة
( )4م�اذا ُيلق�ي املزارعون ع�ىل الرتبة احلمض ّي�ة؟ ارشح ملاذا
ستخدمة يف ا ُ
يفعلا ُ
خترب.
مل
احلمض ّية ،من أجل معادلة احلمض.
َ
ملاملزارعون ذلك.

ت+ا
ت+ا
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مخر�صة
مادة
ّ

5-11

تطبيقات التعا ُدل

ن�صاط 5-11

ا.ع

اهليدروجيني للرتبة
اختبار الرقم
ّ

ُ -1خ�ذ عين�ة من الرتب�ة يف أنبوب�ة اختبار
وأضف بعض املاء.
ُ -2رج األنبوبة.
م�رر اخللي�ط داخ�ل األنبوب�ة بعمل ّي�ة
ِّ -3
الرتشيح.
 -4أض�ف قط�رات قليل�ة م�ن الكاش�ف
الع�ام إىل الس�ائل َّ
املرش�ح( .السـائل
َّ
املرشـح  Filtrateه��و الس�ائل الذي
يمر من خالل ورق الرتشيح).
ّ
سجل نتائجك.
ِّ -5

ُ -2رج.

 -1أضف املاء.

املاء

 -4اخترب.

ُ -3قم بالرتشيح.
قمع ترشيح

ورقة َّ
املرشح

كاشف عام

السائل َّ
املرشح
�صوؤال

أي نوع من النباتات
( )1اس�تخدم الكتب أو الش�بكة العامل ّية لالتصاالت الدول ّية (اإلنرتنت) ملعرفة ّ
سوف تنمو بشكل جيد يف هذا النوع من الرتبة.

ُم ّ
لخ�ص

•تُستخدم مضادات احلموضة من أجل معادلة احلمض يف املعدة.

• ُيعترب معجون األسنان قلو ًّيا ويساعد عىل معادلة احلمض يف الفم.

اهليدروجيني للبحيات وتُربة األرايض الزراع ّية.
• ُيمكن استخدام تفاعل التعا ُدل لتغيي الرقم
ّ
تغريات املا ّدة
ُّ 11
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والقلويات
أحما�ص
والقلو ّيات
أحما�صال
1-11
 6-11ا�صتق�صاء ال
ّ
ّ
كل مكان
طرح اأ�صئلةالأحما�ص في

اإلجابة
م�نقد حياول العلامء
األسئلة التي
حتت�ويييل بعض
يطرح العلامء األسئلة .فيام
عنها:محـض ،Acid
ع�ىل
األش�ياء
العدي�د
احلمض فيها؟
معادلة
تربة محض ّية من أجل
وكذل�ك تُضاف إىل
•ما كم ّية اجلري التي جيب أن
األطعم�ة يكون
ه�ذه
األطعم�ة.
بع�ض
•ما أفضل عالج ل ُعر اهلضم؟
الذعا وهلا نكه�ة مركَّ زة.
مذا ُقه�ا محض ًّيا وطعمه�ا
ً
•ما كم ّية معجون األسنان املطلوبة من ّ
فمك؟
أجل معادلة احلمض يف ّ
محض
عىل
حيت�وي
مح�يضهلألن�ه
س�ؤاال دقي ًق ّ
الليم�ون ً
األفضل ،أم
ذي الطعم
الع�الج
الس�ؤال ُيش�ري إىل
ا.
فم�ذاقاهلضم؟ هذا ليس
• م�ا أفض�ل عالج ل ُعر
السرتيك ،وهو محض ضعيف.
األرخص ،أم األكثر فعالية؟
طرحأ�صئلة
جيب عىل العلامءال
أسئلتهم بطريقة ُيمكنهم االختبار من خالهلا .مثال:
عىل ّ
أقل كم ّية منه؟»
باستخدام
ل احلمض
اذكر ّدي إىل تعا ًُد
اهلضم الذي يؤ
•«ما مسحوق ُعر
محض.
حيتوي
طعاما
()1
ن�صاط ( 6-11اأ) (ِ )2
صف مذاق الليمون.
ا.ع

األط

طرح أسئلة

أحما�ص
ناقشل
بع�ص ا
خطيرةوالقلو ّيات التي ُيمكنك اس�تقصاؤها .ناقش
أس�ئلة حول األمح�اض
واكتب أربعة
يف جمموع�ة صغ�رية،
األمحاض قو ّية ،وتسبب التآكل .Corrosive
الصف.
أفكارك مع باقي
بعض ّ

ملص�ق حتذي�ر م�ن املخاط�ر عىل
يوج�د
ولذل�ك
هل ُيمكن استقصاء ّ
أسئلتك؟
سؤال من
كل
قوي ع�ىل جلدك،
زجاجاهت�ا .إذا انس�كب محض
ّ

التخطيط ل�صتق�صاء

ا.ع

فس�وف يتس� ّبب يف ذوب�ان جل�دك ،وس�تُصاب
عليك تصميم تربة .إذا كنت تس�تقيص تأثري مس�احيق ُع�ر اهلضم عىل محض
عن�د التخطي�ط لالس�تقصاء ،جي�ب
دائام
اس�تخدم
كيميائي.
بح�رق
ً
اس�تخدام نموذج ّ
املعدة ،فيجب عليك
املناس�بةاستخدام
األدواتسيتوجب عليك
استخدام محض املعدة.
تس�تطيع
 Modelألنك ال
كأس من احلمض.
حلامية العيني عند استخدام األمحاض.ما الذي جيب
ما األدوات
فعله ألكون يف
إجابتها.
مك�نللتفكري يف
يوجد العديديمن األسئلة
ّ
التي
أقل
جيعلها
وه�ذا
باملاء،
األمح�اض
تفيف
ُ
ماذا سأقيس؟
مأمن؟
•كيف ستجعل اختبارك ً
عادال؟
سأحتاجها؟
خطورة.
ستغري يف استقصائك؟
•ماذا
ّ
ّ
َّ
ّ
ضــارة Harmful
املخففة
تظ�ل األمحاض
ولكن
هو؟
سيظل كام
•ما الذي
ّ
متغية
تغيريها ت
أومكن
اإلجابات التي ُي
.Variables
ولذل�ك توج�د ملصق�ات
،Irritant
مه ّي
ُسمى عوامل ّ
جـة ّ
املسحوق
حتذيرعا َدل
•كيف ستعرف متى
احلمض؟عىل زجاجاهتا.
املخاطر
من
•ماذا الذي ستالحظه حيدث؟
جيدا
ّإذا انس�كب احلمض منك ،فاغس�ل امل�كان
ً
•كيف ستنفذ االستقصاء؟
ّ
خيفف احلمض.
نتائجك؟من املاء ،فاملاء
بالكثري
ستسجل
•كيف
ّ
( 6-11ب)
ن�صاط
�عترب محض اهل�يدروكلوريك ومحض الكب�ريتيك
ُي
التخطيط وح�م�ض الني�رتي�ك م��ن األمح�اض الش�ائعة
كيف يمكن أن ُتري االستقصاء.
مل وخ ِّط َط
6-11
األسئلة من نشاط
يف( أا ) ُ
اخرت أحد ا ُ
خترب.
ستخدمة
مل
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مخر�صة
مادة
ّ

6-11

استقصاء األمحاض والقلو ّيات

ما الم�صحوق الأف�صل ا�صتخدا ًما من اأجل تعادُ ل الحم�ص؟

وض�ع طالبان  20 mLمن محض اهليدروكلوريك يف ّ
كل كأس من
اهليدروجيني ( )pHهلذا احلمض هو .1
الكؤوس الث�الث .الرقم
ّ
القوي املوجود يف معدتك ،كام وضعا قطرات
وهذا ُيامثل احلمض
ّ
قليلة من الكاشف العام يف ّ
كل كأس.
أضاف الطالبان مسحوق ُعر اهلضم ملعقة تلو األخرى تدرجي ًّيا،
ً
متع�ادال وأصبح الكاش�ف الع�ام باللون
حت�ى أصب�ح احلم�ض
األخ�رض .لق�د فعال ذلك مع ّ
كل مس�حوق من املس�احيق الثالثة
وسجال عدد املالعق املستخدَ مة.
وهي (س) و(ص) و(ع).
ّ
ا.ع

ا.ع

ملعقة
مسحوق ُعر اهلضم
محض اهليدروكلوريك +
ُ
كاشف عام

الأ�صئلة

( )1أ -ما الذي ّ
ظل كام هو يف هذا االستقصاء؟
تغري؟
ب -ماذا ّ
قياسه؟
تم ُ
ج -ما الذي ّ
( )2أ -ما املسحوق األكثر ف ّعال ّية؟ما املسحوق ّ
األقل ف ّعال ّية؟
ب -هل تعتقد أن هناك أدلة كافية للتأكُّد من إجاباتك فيام
خيص اجلزء (أ)؟
ّ

املسحوق

ويوضح اجلدول مجيع نتائجهام.
كرر الطالبان استقصاءمها مرتي أخريي.
ّ
ّ
املسحوق
س
ص
ع
ا.ع
ا.ع
ا.ع

س

عدد املالعق املستخدَ مة من
املسحوق
من أجل معادلة احلمض
10

ص

6

ع

24

عدد املالعق ا ُملستخدمة من املسحوق من أجل معادلة احلمض

املحاولة األوىل
10
6
24

املحاولة الثانية
9
17
23

املحاولة الثالثة
11
16
25

احلسايب
الوسط
ّ
10
13
24

الأ�صئلة

( )3اآلن ،ما املسحوق الذي تعتقد أنّه األكثر فعالية؟
( )4ما النتيجة التي تبدو «خاطئة»؟
وضح ملاذا ُيمكن للطالب احلصول عىل هذه النتيجة «اخلاطئة».
(ِّ )5

ُم ّ
لخ�ص

ً
سؤاال لالستقصاء بطريقة ُيمكنهم من خالهلا االختبار.
•يضع العلامء
اختبارا ً
عادال.
•جيب التخطيط لالستقصاء جلعله
ً
• ُيمكن تسجيل النتائج يف جدول.
يتم استقصاؤه.
•تُستخدم النتائج لتقديم أدلة إلجاباتك عىل السؤال الذي ّ
تغريات املا ّدة
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الوحدة الـحا
الوحدة الـحادية ع�صرة اأ�صئلة نهاية الوحدة

ب.اع الشمس عبارة عن ص
ورق
-1صبغة مصنوعة من
 -1ورق ت ّباع الشمس عبارة عن
حي ّ
كائن ت ّ
باع الشمس باللون
يكون ورق ت ّباع الشمس باللون األمحر يف محض.
يكون ورق ت ّ
ويكون باللون األزرق يف قلوي
قلوي.
ويكون باللون األزرق يف
ّ
البنفسجي يف حمل
ويكون باللون
البنفسجي يف حملول متعادل.
ويكون باللون
ّ
ّ
العلمي الصح
[]1
املصطلح
الطريقة؟
ما
أ-اللون هبذه
ُغري
أ -ما املصطلح
ّ
العلمي الصحيح ملا ّدة ت ّ
ّ
باع []1
يساوي 4؟
الشمس
لون
ما ()pH
هيدروجيني
ب-
ب -ما لون ورق ت ّباع الشمس يف حملول برقم
ورق ت ّ
ّ
الشمس
باع []1
النقي؟
ج -ما لون ورق ت ّباع الشمس يف املاء
ج -ما لون ورق ت ّ
ّ

-2

ّ
ّ
كل كلمة من الكلامت أو ّ
ّ
كل عب
الكلامت أو
منبقلو ّيات.
كلمةبأمحاض أو
كل التالية مرتبطة
العبارات
-2عبارة من
كل

ُحت ّول لون الكاشف العام إىل اللون ُ
ول لون الكاشف العام إىل اللون
األزرق
حت ّ
ُحت ّول لون الكاشف العام إىل اللون ُ
ول لون الكاشف العام إىل اللون
حت
األمحر ّ
هيدروجيني ( )pHيساوي 2رقمرقم
يساوي 2
()pH
هيدروجيني
رقم
األسنان
معجون
ّ
هيدروجيني( )pHيساوي ّ 9
ّ
صابوين
محيض ّ
ّ

صابوين
ّ

عصي الليمون

ّ
انقل اجلدولُ .ث ّم اكتب ّ
اجلدولُ .
كل كلمة
م اكتب
العمود الصحيح.
انقل
كل كلمة أو عبارة يف
ث ّ
الكلامت املرتبطة باألمحاض

الكلامت املرتبطة باأل
الكلامت املرتبطة بالقلو ّيات

[]4
محضا يف مص
-3مصنع .تُ فرغ هذه الشاحنة
محضا يف
ً
 -3تُفرغ هذه الشاحنة ً
الشاحنة .وضع السائق الفتة حتذير بج
أ -وضع السائق الفتة حتذير بجوار أ-
ية ذلك.
[]1
ارشح أمه ّية ذلك.
ارشح أمه ّ
ب -اقرتح ما ُيمكن إجراؤه يف
ب -اقرتح ما ُيمكن إجراؤه يف حالة وقوع حادث
وانسكاب بعض احلمض ع
وانسكاب بعض احلمض عىل األرض.
وضح إجابتك.
[]2
وضح إجابتك.
ِّ
ِّ
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املادة
تغريات
11
ّ
ُّ

أسئل ُة هناية الوحدة

-4

القلوي.
قلوي يف دورق خمروطي .ثم وضعا حملول الكاشف العام يف
وضع فهد وحازم مقدار  50 mLمن
ّ
ّ

القلوي .متّت إضافة احلمض بمقدار  10 mLيف ّ
سحاحة إلضافة محض إىل
مرة .خلط الطالبان
ّ
واستخدما ّ
كل ّ
املخروطي يف ّ
مرة متّت إضافة بعض احلمض.
ا ُملحتويات املوجودة يف الدورق
كل ّ
ّ

اهليدروجيني بعد ّ
يوضح اجلدول مجيع نتائجهام.
سجل فهد وحازم الرقم
مرة تتم إضافة احلمض فيهاّ .
َّ
كل ّ
ّ
حجم احلمض
ا ُملضاف ()mL

اهليدروجيني
الرقم
ّ
للمحلول()pH

0

10

20

30

40

50

12

11

10

9

8

7

سحاحة
ّ
محض

قلوي وكاشف
ّ
عام

أ -ما لون املحلول يف البداية؟

[]1

ب -ما لون املحلول يف النهاية؟

[]1

ج -عبارة واحدة من العبارات التالية صحيحة يف هناية التجربة .ماهي؟
القلوي.
• تركيز احلمض كان أقوى من تركيز
ّ
القلوي كان أقوى من تركيز احلمض.
• تركيز
ّ
القلوي.
• تركيز احلمض كان نفس تركيز
ّ

[]1

وضح إجاباتك.
ِّ
بياين.
عرب عن نتائج الطالبي بالتمثيل
دِّ -
البياين يف ورقة رسم ّ
ّ
الرأيس.
اهليدروجيني عىل املحور
ضع الرقم
ّ
ّ

[]5
تغريات املا ّدة
ُّ 11
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العلمي
ال�صتق�صاء
العلمي
ال�صتق�صاء
مهاراتمهارات
ّ
ّ
أجهزة والأجهزة
أدوات
وال
أدواتل
ال ا
250 ml

250 ml

200

200

150

150

100

100

50

50

مدرجة
كأس َّ

كأس
أنبوبة أنبوبة
أنبوبة
اختبار اختبار
تسخي

قمع
أنبوبة
تسخي

كأس

خمروطي
دورق
ّ

قمع

ملعقة

ملعقة
زجاجي
قضيب
ّ

زجاجي
قضيب
ّ

ماصة
ق ّطارة ّ
ملقط
ميزان حرارة

ملقط
حقنة

حقنة
مدرج
خمبار
مدرج
َّ
خمبار َّ
سحاحة

مدقة

سحاحة
مصباح

ساعة إيقاف
شمعة

ثالثي األرجل
األرجل
حامل
حامل ثالثي
وسلك شبكي
وسلك شبكي

رقمي
رقمي ميزان
ميزان
ّ
ّ
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هاون

مشبك

طبق برتي

موقد بنزن
غطاء الرشحية
رشحية جمهر ّية

العلمي
االستقصاء
العلمي
مهارات االستقصاء
94
ّ
مهارات ّ

الزنربكي
امليزان
ّ
مسند

ساعة إيقاف

إبرة مثبتة

طبق برتي
موقد بنزن

مسطرة
مرتية

مصباح
الزنربكي
امليزان
ّ

شمعة

مدرجة
كأس
َّ

إبرة مثبتة

غطاء الرشحية
جمهر

جمهر ّية
رشحية
معدين
حامل
ّ

هاون

العلمي
مهارات االستقصاء
ّ
الوحدات

الكمية

نحن نستخدم وحدات خمتلفة لقياس أشياء خمتلفة.

الوحدة

الطول

مثال :نستخدم األمتار لقياس الطول.

مرت
سنتيمرت
ملليمرت
كيلومرت
غرام

•إذا كنا نرغب يف قياس أشياء طويلة للغاية ،فيمكننا استخدام
وحدة الكيلومرت ( .)kmالكيلومرت ( 1000 )kmمرت (.)m
الكتلة
•إذا كن�ا نرغ�ب يف قي�اس أش�ياء صغ�رية ،فيمكننا اس�تخدام
السنتيمرت ( .)cmاملرت ( 100 )mسنتيمرت (.)cm
القوة
ّ
•إذا كنا نرغب يف قياس أشياء صغرية للغاية ،فيمكننا استخدام الطاقة
وحدة امللليمرت ( .)mmاملرت (1000 )mملليمرت (.)mm

االختصار

كيلوغرام

احلجم

درجة احلرارة
الزمن

نيوتن
جول
كيلوجول
سنتيمرت مكعب
ملليرت
درجة مئوية
الثانية

m

cm
mm

km
g
kg
N
J
kJ
cm3
mL
°C
Sec

كيف يُقا�ص الطول؟

استخدم املسطرة لقياس الطول.
تم
تأكد من معرفتك للوحدات التي ّ
تعليم املسطرة هبا.
هذه املسطرة معلمة بامللليمرت (.)mm
يوجد  10mmيف .1cm

املدرج عىل
اقرأ املقياس َّ
الطرف اآلخر من اليشء
الذي تقيسه.
10 11 12 13 14 15

9

8

7

6

5

4

3

2

0 1
cm

ضع العالمة  0املوجودة عىل
املسطرة عىل إحدى طريف
اليشء الذي تقيسه بالضبط.

املاصة .11.4cm
يبلغ طول ّ
أيضا كتابتها .114mm
ويمكننا ً

العلمي
مهارات االستقصاء
ّ
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العلمي
مهارات االستقصاء
ّ
ال متسك املصباح
وإال سوف يقيس
ميزان احلرارة درجة
حرارة أصابعك.

كيف ُتقا�ص درجات احلرارة؟

السالمة! ال تضع ميزان احلرارة اخلاص باملخترب يف فمك أبدً ا.
قيا�ص درجة حرارة الهواء

يعمل ميزان احلرارة
عىل قياس درجة
حرارة اهلواء املحيط
باملصباح.

ضع مستوى نظرك أمام
أعىل مستوى للسائل
لقراءة درجة احلرارة
املدرج.
من املقياس َّ

قيا�ص درجة حرارة ال�صائل

أمسك بميزان احلرارة عند القمة.

من اجل ّيد حتريكه بلطف للتأكد من اختالط
السوائل وأن مجيعها بنفس درجة احلرارة.
ال تدع املصباح يلمس الزجاج وإال سوف
يقيس ميزان احلرارة درجة حرارة الزجاج.

كيف يُقا�ص حجم ال�صائل؟

يعمل ميزان احلرارة عىل
قياس درجة حرارة السائل
املحيط باملصباح.

يع�رض املقياس ع�ىل اجلهاز املس�تخدم لقياس احلجم
الوحدات  mLأو .cm3

تشري  mLإىل ملليمرت.

تشري  cm3إىل سنتيمرت مكعب.

يعادل  1mLبالضبط .1cm3

املدرج
قراءة املقيا�ص
َّ

يك�ون اجلزء العلوي من الس�ائل منحنى ،و ُيعرف هذا
املنحنى باسم السطح
اهلاليل .Meniscus
ّ
ضع مستوى نظرك بالضبط عىل السطح اهلال ّيل.

امل�درج التي ت�أيت عندها
الح�ظ النقطة ع�ىل املقي�اس
َّ
قاعدة السطح اهلال ّيل.
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العلمي
مهارات االستقصاء
ّ

السطح اهلال ّيل

العلمي
مهارات االستقصاء
ّ
ً
جدول للنتائج؟
كيف ُتن�صئ

ً
جدوال للنتائج لتسجيل النتائج التي حتصل عليها عند إجراء تربة.
أنت تستخدم
الغرض من جدول النتائج هو:

•عرض نتائج األشخاص اآلخرين.
البي�اين ،أو إج�راء عمل ّية حس�اب ّية،
•ترتيب النتائج بشكل واضح بحيث يمكنك اس�تخدامها للتمثي�ل بال�رسم
ّ
أو التوصل إىل استنتاج.

دعنا نتخيل أنك ُتري تربة لقياس درجة حرارة بعض املاء الساخن التي تتغري مع تربيده .أنت تقيس درجة حرارة
املاء كل مخس دقائق وملدة  30دقيقة .فيام ييل كيف يبدو جدول النتائج اخلاص بك.

تأكد من أن كل عمود له عنوان يشري بالضبط
إىل املقصود من األرقام( .يف بعض األحيان،
قد يكون من األفضل كتابة العناوين يف
الصفوف ً
بدال من األعمدة).
احرص دو ًما عىل
استخدام مسطرة لرسم
خطوط متساوية لألعمدة
والصفوف للجدول.

الزمن ()min

درجة احلرارة ()°C

15
20
25
30

46
41
36
34

0
5
10

76
64
54

احرص دو ًما عىل تضمي
وحدات القياس اخلاصة بك يف
العناوين.
ُيستخدم هذا الرمز لتوضيح
وضح بجانب
أن العنرص ا ُمل َّ
الوحدة هو ما استخدمته
لقياس النتائج.

ال تكتب الوحدات يف النتائج.

العلمي
مهارات االستقصاء
ّ
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العلمي
مهارات االستقصاء
ّ
ّ
اخلطي؟
البياين
كيف تقوم بالتمثيل بالر�صم
ّ

وضحة يف جدول النتائج الوارد يف الصفحة السابقة ،فمن
إذا كانت نتائجك عبارة عن سلسلة من األرقام ،كتلك ا ُمل َّ
اجليد رسم متثيل خطي لتوضيحها .فهذا ُيسهل من رؤية اخلصائص واألنامط يف النتائج.
البياين اخلاص بك .يف هذه احلالة ،فهذا هو الزمن الذي
السفيل من الرسم
•الكم ّية التي تتحكم هبا تبدأ من اجلزء
ّ
ّ
سجلت فيه القراءات.
•الكم ّية التي تقيسها ترتفع من جانب الرسم البياين اخلاص بك .ويف هذه احلالة ،تكون هذه درجة حرارة املاء.
80
x

عي موضع كل نقطة
ِّ
ج ّيدً ا .استخدم ش�ارة
أو نقطة حوهلا دائرة.
استخدم قلم رصاص HB

مسنونًا لرسم خط رفيع واضح.
احرص عىل أن يكون لديك
ممحاة جيدة يف حال احتجتها
ملسح اخلط ورسمه مرة أخرى.

َ 70س ِّم كل حمور ليعرب بالضبط
عن األرقام .يمكنك نقل
العناوين من جدول النتائج
اخلاص بك.

x

60

درجة احلرارة ()°C

x

50
x

x
x
30

40

x
25

20

15

الزمن ()min

10

املدرج من القيمة األدنى (أو األقل منها) إىل
يبدأ املقياس َّ
القيمة األقىص (أو األعىل منها).
املدرج بتدرجيات متساوية.
يرتفع املقياس َّ
اخرت التدرجيات التي تسهل عليك التخصيص للرسم
البياين اخلاص بك .يسري هذا التدريج بمعدَّ ل  5خطوات.
أيضا أن ترسمه بمعدَّ ل  1أو  2أو  10خطوات.
ويمكن ً
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العلمي
مهارات االستقصاء
ّ

5

0

30

تعمل هذه النقاط عىل تكوين شكل
منحنى .لذا يمكننا رسم خط مناسب
منظم هكذا .وهذا ال ينطبق بالضبط
عىل كل نقطة .يوجد نفس عدد النقاط
أعىل وأسفل اخلط.

امل�صطلحات
امل�صطلحات
قامو�ص
و�ص

امو�ص املات�صطلحات
و�ص امل� قصطلح

ال�صفحة
ال�صفحة
رقم رقم

5757

)streamline

منخفضة.
منخفضة.
مقاومة هواء
هواء
الذي له
مقاومة
شكللهالجسم
الذي
يصف
شكل الجسم
()streamlined
انسيايب يصف
ّ

ق البنفسج ّية

دم�ر كُأن ًّ ُيالدم�ر
لك�ن يمكن
يمكن أن ُي
لك�نُن�ا رؤيتُه،
ُه،ال ُيمكن
ض�وء
البنفسج ّيالة ُيمكنُن�ا رؤيت
األشعة فوقض�وء
منك ًُّال من 2626

فتاح ّية ()keys

)ultraviol

)fibre

)specie

معرفة كائن.
كائن.
معرفةإلى
التي تقو ُدك
األسئلةإلى
تقو ُدك
التيمن
مجموعة
()keysمن األسئلة
مجموعة
األسئلة املفتاح ّية

)ultraviolet
والعين.
( lightالجلد

7474

الجلد والعين.

4242

ة.رفيعة من الما ّدة.
خيوط
خيوط رفيعة من الما ّد
األلياف ()fibres

له�االت�ي له�ا
الح ّي�ة
الت�ي
الكائن�ات
الح ّي�ة
الكائن�ات م�ن
مجموع�ة م�ن مجموع�ة
األنواع ()species
نف�س نف�س 6262
وإنتاج نس�ل
بينهانس�ل
وإنتاج
التزاوج فيما
ُها بينها
فيما
ويمكن
التزاوج
الخصائ�ص،
الخصائ�ص ،ويمكنُها

خصب.

خصب.

()herbivoreى علىحيوان ّ
ّ
ى على النباتات.
النباتات.
يتغذ
يتغذ
ب ( )herbivoreآكل ال ُعشبحيوان

حيوان ّ
(ّ )carnivore
حيوانات ُأخرى.
خرى.
على
حيوانات ُأ
يتغذى
على
يتغذى هو
وم ( )carnivoreآكل اللحومهو حيوان

)environm

)variatio

)tu

)streamline

)neutralisati

)pollutio

فتاح ّية ()keys

)stre

1919

رقم الرقم� ال�صفحةصفحة

به.ويتأ ّثر به.
يؤ ّثررفيه
ويتأ
الكائن
حولفيه
موجوديؤ ّثر
الكائن
حولشيء
()environmentموجود أي
أي شيء
البيئة
النوع الواحد.
الواحد.
األفراد داخل
بين النوع
داخل
االختالفات
االختالفات بين األفراد
التباين ()variation

1919
2424
6464

انسيا ّيب (inedيصف)streamlشكل الجسم ايصفلذيشكللها مقلجسم ااومةلذيهلهو ماءق ماومة هواء من
نخفضة.خفضة5757 .
4646

ّجاه .تغيير االتّجاه.
االتشيء أو
تحريك
تحريك شيء أو تغيير
تدوير ()turn

محل�ول
رقم
محل�ول
القل�وي إل�ى
إل�ى
الحم�ض أو
القل�وي
تغيي�ر
الحم�ض أو
()neutralisation
تعادل تغيي�ر
رقم�ه 8888
ّ
ّ
�ه ُ
ُ
الهيدروجيني يساوي 7
الهيدروجيني يساوي 7
ّ
ّ

ضارة إلى البيئة.
إضافة موا ّد
ضارة إلى
()pollutionموا ّد
تلوث إضافة
البيئةّ .
ّ

2424

مجموعةتيمن اتقوأل ُدسئكلةإاللىتي تقو ُدك
مجموعة)kمن األسئلة ال
األسئلة املفتاح ّية (eys
معرفةإ كلىامعرفئن.ة كائن7474 .

أطول.يصبح أطول.
شيء ما حتى
يصبح
سحب
سحب شيء ما حتى
الشد ()stretch

4646

الطبق�ات ال
الطبق�ات ال ُعليا
غ�از األوزون في
األوزونة في
انخف�اض كم ّي
ّ )ozoneية غ�از
انخف�اض كم
ثقب األوزون (hole
ون ()ozone hole
منُعليا من 2626
الجوي فوق ُ
الجنوبي.
طب
الجنوبي.
الق
الغالف
الغالفطب ّ
ّ
ّ
الجوي فوق ال ُق ّ

لك�ن�ا رؤي ُته،
ض�وءج ّيالة ُيمك ُن�ا رؤضي�ُتوءه،ال ُيمك ُن
ق البنفسج ّية األشعة فوق البنفس
يمكن لكأن ُي�ن يمكندم�ر ُكأن ًُّيالدم�رمنُك ًّال من 2626
المصطلحات
المصطلحات
قاموس قاموس
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قاموس املصطلحات
اجلاذبية األرض ّية ()gravity

مجع الع ّينات ()sampling
اجلينات ()genes

الحفاظ على البيئة

()conservation

تجمي�ع البيانات من جزء صغير من المس�احة الكل ّية

30

مخزنة في صورة ش�فرة الحمض
عبارة عن تعليمات َّ

76

أو فقط من عدد قليل من األفراد من أصل عدد كبير.

النووي ( ،)DNAفي نواة الخل ّية .تؤ ّثر الجينات على
ّ
الحي.
العديد من صفات الكائن
ّ

العناية بالبيئة.

28

الخزف ّيات ()ceramics

الجزيئات الطين ّية وتتش�كّل بف ْعل
ه�ي موا ّد تُصنع من ُ

42

الخواص ()properties

مميزات الموا ّد وكيف تس ُلك.

درجة االنصهار

درجة الحرارة التي يتغ ّير عندها الصلب إلى سائل.

36
38

يتحرك بعيدً ا عنك.
ُق ّوة تجعل جسم ما ّ

46

()melting point

دفع ()push

الحرارة العالية جدً ا.

َّ
المرشح ()filtrate
السائل

يمر خالل ورقة ترشيح عند ترشيح
السائل الذي ُّ
مخلوط.

91

سحب ()pull

ُق ّوة تجعل جسم ما يتحرك نحوك.

الهاللي ()meniscus
السطح
ّ

المنحني لسائل.
السطح ُ

46

يوضح كيف ّية انتقال الطاقة من كائن آلخر.
رسم ّ

16

يمكن للضوء أن ينفذ من خالله لكن ال ُيمكنُك رؤية

42

السلسلة الغذائ ّية
()food chain

شبه شفاف ()translucent

100

ُق ّوة الوزن للجسم.

52

قاموس المصطلحات

الجسم من خالله.
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قاموس املصطلحات
شفاف ()transparent

ُيمك�ن للضوء أن ينفذ م�ن خالله و ُيمكنك الرؤية من

42

صناعي ()synthetic
ّ

طبيعي.
من ُصنع البشر ،وال يحدث بشكل
ّ

42

دراسة الكائنات الح ّية في بيئتها.

30

خالله بسهولة.

املتغية ()variables
العوامل ّ

تغييره في استقصاء.
العامل الذي ُيمكن ُ

قابل لل ّ
طرق ()malleable
قابل للسحب ()ductile

ٍ
بسهولة ليأخذ ً
شكال ُمع ّينًا.
ُيمكن طر ُقه

ُيمكن سح ُبه في صورة خيوط أو أسالك.

قرون االستشعار ()antennae

األرجل
عبارة عن تراكيب توجد على رأس مفصل ّيات
ُ

علم البيئة ()ecology

92
36

وظيفتُه�ا استش�عار الحرك�ة أو الم�وا ّد الكيميائ ّية في

36
72

البيئة.
قلوي ()alkali
ّ

هو ما ّدة تحتوي على ُجزيئات الهيدروكسيد.

قوة ()force
ّ

تؤثر على الجسم وهي نوعان سحب أو دفع.

83
46

القوة التي يؤ ّثر بها جسم على آخر عند تال ُمسهما.
هي ّ

52

هي ال ُقوى التي تؤ ّثر على جس�م وتلغ�ي تأثير بعضها

56

()Universal Indicator

المختلفة الت�ي تُعطي مجموعة
مزي�ج من الكواش�ف ُ

الهيدروجيني
من األل�وان في المحالي�ل ذات الرق�م
ّ
المختلف.
ُ

86

كيميائي ()indicator
كاشف
ّ

قلوي.
ما ّدة يتغ ّير لونُها عند وضعها في حمض أو
ّ

84

قوة التالمس
ّ

()contact force

ال ُقوى المتوازنة

()balanced forces

الكاشف العام

بعضا.
ً
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قاموس املصطلحات
كائن مستهلِك ()consumer
الكائنات املنتِجة ()producer

الكائنات املح ِّللة

لصنع الغذاء،
كائن يس�تخدم الطاقة من ضوء الشمس ُ
النباتات كائنات منتِجة للغذاء.

17

للحصول على الطاقة.

الكائنات التي تُفتّت (تُح ّلل) الموا ّد العضو ّية مثل
هي
ُ

20

الكتلة ()mass

مق�دار م�ا ف�ي الجس�م م�ن م�ا ّدة ،وتُق�اس بوح�دة
ُ

52

وصالت ()conductors
ا ُمل ِّ

الموا ّد التي تسمح بنقل الحرارة والكهرباء.

مادة متعادلة ()neutral

الهيدروجيني
ورقمها
قلوي،
ما ّدة ليس�ت بحمض أو
ّ
ّ
ُ
 pHيساوي .7

37
84

ُمر ّبع المعايرة ()quadrat

مس�احة ُمر ّبع�ة يمكن�ك م�ن خالله�ا أخ�ذ عين�ة من

31

مرن ()flexible

ُيمكن ثن ُيه بسهولة.

42

()decomposers

ديدان األرض والفطر ّيات.

الكيلوغرام (.)kg

المحلي.
الكائنات داخل موطنها
ّ

(مخرش)
مس ِّبب للتآكل
ِّ

يتس ّبب في ذوبان أو تآكُل موا ّد ُأخرى.

82

الحمضي ()acid rain
المطر
ّ

هيدروجيني ّ
أقل من المطر
المط�ر الذي يكون له رقم
ّ

24

معتم ()opaque

ال ينفذ الضوء من خالله.

43

()corrosive

العادي.

يتحرك في الهواء.
مقاومة الهواء ( )air resistanceهي ُق ّوة احتكاك جسم ّ

56

والتقرحات لجسمك.
ما ّدة تس ّبب الحكّة
ُّ

82

مه ّيج ()irritant

102

ّ
يتغ�ذى عل�ى كائن�ات ح ّي�ة ُأخ�رى
ح�ي
ه�و كائ�ن ّ

17
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قاموس املصطلحات
الطبيعي ()habitat
الموطن
ّ

هو المكان الذي تعيش فيه الكائنات الح ّية.

14

ميزان نيوتن ()newtonmeter

أداة علم ّية تُستخدم لقياس ال ُقوى (ميزان زنبركي).

49

هجين ()hybrid
هشة ()brittle

كائن ينتُج عن تزاوج كائنين من نوعين ُمختلفين م ًعا.
تُكسر بسهولة.

62

اخلارجي
اهليكل
ّ

الخارجي من الجسم ،يوجد
هيكل يوجد على الجزء
ّ

72

الوراثة ()inheritance

انتقال الصفات من األبوين إلى نسلهما.

الوزن ()weight

ُق ّوة الجسم التي تنتُج عن جاذب ّية جسم آخر.

76

الزنبركي ( )forcemeterأداة علمية تستخدم لقياس ال ُقوى.
الميزان
ّ
نيوتن ()Newton

()exoskeleton

وحدة قياس ال ُق ّوة (الرمز .)N

األرجل.
لدى الحشرات وغيرها من مفصل ّيات
ُ

49
50
38

52
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103

شكر وتقدير
.يتوجه املؤلفون والنارشون بالشكر اجلزيل إىل مجيع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم أو مراجعهم

 وذكر كل مصدر تم استخدامه إلنجاز،وبالرغم من رغبتهم ىف اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله
 ويف حال إغفاهلم ألي مصدر أو مرجع فإنه يرهم. إال أنه يستحيل ذكرها وحرصها مجيع ًا،هذا العمل
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