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

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

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 
يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع لالستثناء التشريعي المسموح 

به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 
ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من مطبعة 

جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 
الطبعة التجريبية 2018م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

سلسلة  من   - الخامس  للصف  العلوم   - الّطالب  كتاب  من  مواءمتها  ت  تمَّ نسخة  هذه 
كامبريدج للعلوم في المرحلة األساسية للمؤلفين جون بورد،  فيونا باكستر، ليز ديلي. 

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة جامعة 
كامبريدج رقم 45/ 2017. 

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

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.

والتعليم، التربية  لوزارة  محفوظة  والن�شر  والطبع  الت�أليف  حقوق  جميع 

 وال يجوز الـطـبع اأو الـت�شوير اأو اإعـ�دة ن�شخ الـكت�ب كــ�ماًل اأو مــجزاأً  اأو ترجمته 

اأو تخزينه في نط�ق ا�شتع�دة المعلوم�ت  بهدف تج�ري ب�أي �شكل من االأ�شك�ل اإال 

ب�إذن كت�بي م�شبق من الوزارة، وفي ح�لة االقتب��س الق�شير يجب ذكر الم�شدر.

�تم إدخال التعديالت والتدقيق اللغوي والرسم

 في مركز إنتاج الكتاب المدرسي

بالمديرية العامة لتطوير المناهج

تم تطوير الكتاب بموجب القرار الوزاري رقم 2020/218م واللجان المنبثقة منه
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حقوق الطبع

ال یعتد بھذه الخریطة من ناحیة الحدود الدولیة
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ِب���ال���نُّ���ف���و����سِ ُي��ْف��َت��دى

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطِني

خ��اء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالر

ي��ا َربَّ�ن����ا اْحَف���ْظ َل�ن�����ا

��ْعَب ف��ي الأَْوط���ان َوال�سَّ

يَّ������ًدا ُوؤَ
م��� ���������ُدْم 

َ
َوْل���ي

��ْل��ط��ان
ُّ

َج����اَل����َة ال�����س

م���������ان ِب����اْل����ِع����زِّ والأَ

����ًدا ع�����اِه�����ًا ُم����َم����جَّ

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

م��اء
َّ

ف��اْرَتق���ي ه�����اَم ال�س

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

ي���اء َواْمَل�ئ�ي اْلَك���ْوَن ال��سِّ
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تقديم

�لحمد للـه رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على خير �لمر�صلين �صيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه 

�أجمعين. وبعد ،،،

حر�صت وز�رة �لتربية و�لتعليم على تطوير �لمنظومة �لتعليمية في جو�نبها ومجاالتها �لمختلفة 

كافة؛ لتلبي متطلبات �لمجتمع �لحالية، وتطلعاته �لم�صتقبلية، ولتتو�كب مع �لم�صتجد�ت �لعالمية 

فــي �قت�صاد �لمعرفــة، و�لعلوم �لحياتية �لمختلفة، بما يوؤدي �إلــى تمكين �لمخرجات �لتعليمية من 

�لم�صاركة في مجاالت �لتنمية �ل�صاملة لل�صلطنة.

وقد حظيت �لمناهج �لدر��صية باعتبارها مكوًنا �أ�صا�صيًّا من مكونات �لمنظومة �لتعليمية بمر�جعة 

م�صــتمرة وتطوير �صــامل في نو�حيها �لمختلفة؛ بدًء� من �لمقرر�ت �لدر��صــية، وطر�ئق �لتدري�س، 

و�أ�صــاليب �لتقويم وغيرها؛ وذلك لتتنا�صب مع �لروؤية �لم�صتقبلية للتعليم في �ل�صلطنة، ولتتو�فق مع 

فل�صفته و�أهد�فه. 

وقد �أولت �لوز�رة مجال تدري�س �لعلوم و�لريا�صيات �هتماًما كبيًر� يتالءم مع م�صتجد�ت �لتطور 

�لعلمي و�لتكنولوجي و�لمعرفي، ومن هذ� �لمنطلق �تجهت �إلى �ال�صــتفادة من �لخبر�ت �لدولية؛ 

�ت�صاقا مع �لتطور �لمت�صارع في هذ� �لمجال من خالل تبني م�صروع �ل�صال�صل �لعالمية في تدري�س 

هاتيــن �لمادتين وفق �لمعايير �لدولية؛ من �أجل تنمية مهار�ت �لبحث و�لتق�صي و�ال�صــتنتاج لدى 

�لطــالب، وتعميق فهمهم للظو�هر �لعلمية �لمختلفة، وتطوير قدر�تهم �لتناف�صــية في �لم�صــابقات 

�لعلمية و�لمعرفية، وتحقيق نتائج �أف�صل في �لدر��صات �لدولية.

�إن هذ� �لكتاب بمــا يحويه من معارف ومهار�ت وقيم و�تجاهات جاء محقًقا الأهد�ف �لتعليم 

في �ل�صــلطنة، ومو�ئًما للبيئة �لُعمانيــة، و�لخ�صو�صية �لثقافية للبلد بما يت�صمنه من �أن�صــطة و�صور 

ور�صــومات، وهو �أحد م�صــادر �لمعرفة �لد�عمة لتعلــم �لطالب باالإ�صافة �إلى غيــره من �لم�صادر 

�لمختلفة.

متمنيــة الأبنائنــا �لطالب �لنجاح، ولزمالئنــا �لمعلمين �لتوفيق فيما يبذلونــه من جهود مخل�صة 

لتحقيــق �أهد�ف �لر�صــالة �لتربوية �ل�صــامية؛ خدمة لهذ� �لوطن �لعزيز تحت ظــل �لقيادة �لحكيمة 

لموالنا ح�صرة �صاحب �لجاللة �ل�صلطان هيثم بن طارق �لمعظم، حفظه �للـه ورعاه. 

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية                   

                             وزيرة التربية والتعليم
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�ت�صاقا مع �لتطور �لمت�صارع في هذ� �لمجال من خالل تبني م�صروع �ل�صال�صل �لعالمية في تدري�س 

هاتيــن �لمادتين وفق �لمعايير �لدولية؛ من �أجل تنمية مهار�ت �لبحث و�لتق�صي و�ال�صــتنتاج لدى 

�لطــالب، وتعميق فهمهم للظو�هر �لعلمية �لمختلفة، وتطوير قدر�تهم �لتناف�صــية في �لم�صــابقات 

�لعلمية و�لمعرفية، وتحقيق نتائج �أف�صل في �لدر��صات �لدولية.

�إن هذ� �لكتاب بمــا يحويه من معارف ومهار�ت وقيم و�تجاهات جاء محقًقا الأهد�ف �لتعليم 

في �ل�صــلطنة، ومو�ئًما للبيئة �لُعمانيــة، و�لخ�صو�صية �لثقافية للبلد بما يت�صمنه من �أن�صــطة و�صور 

ور�صــومات، وهو �أحد م�صــادر �لمعرفة �لد�عمة لتعلــم �لطالب باالإ�صافة �إلى غيــره من �لم�صادر 

�لمختلفة.

متمنيــة الأبنائنــا �لطالب �لنجاح، ولزمالئنــا �لمعلمين �لتوفيق فيما يبذلونــه من جهود مخل�صة 

لتحقيــق �أهد�ف �لر�صــالة �لتربوية �ل�صــامية؛ خدمة لهذ� �لوطن �لعزيز تحت ظــل �لقيادة �لحكيمة 

لموالنا ح�صرة �صاحب �لجاللة �ل�صلطان هيثم بن طارق �لمعظم، حفظه �للـه ورعاه. 

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية                   

                             وزيرة التربية والتعليم
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ما فائدُة ا�شتخداِم كتاِب الن�شاِط؟

ُيساعدك كتاُب النشاِط هذا على تطويِر معرفتك ومهاراتِك في العلوم. 
ر تدريجيًّا وتصبح أفضل في القيام بأشياء  د من أنَّك تتطوَّ وأنت تستخدم هذا الكتاب، يجب أن تتأكَّ

مثل:
كر اإلجابات. • د تذُّ استخدام معرفتك عمليًّا الستنتاج إجاباٍت عن األسئلِة، بداًل من ُمجرَّ
ل إلى استنتاجاٍت. • تخطيط التجارِب، وتسجيل النتائِج، ورسم الرسوِم البيانيَّة، والتوصُّ

كيف تم تنظيم كتاِب الن�شاِط؟

تم ترتيب التماريِن بنفس ترتيب الموضوعات الموجودة في كتاِب الطالب. 
كلُّ تمريٍن له نفُس رقم الموضوع في كتاِب الطالب. 

ليس دائًما هناك تمريٌن لكلِّ موضوٍع. مثال، يوجد تمريٌن لكلِّ موضوٍع من الموضوعاِت 1-7 
و7-2 و 7-3، وال يوجد تمريٌن للُموضوع 4-7.

مة املُقدِّ
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ّر 10 التكاثر والتطو

تمرين 10-1 اإلخصاب الخارجيّ

ّ�ن ه�ذا التمرين اس�تخدام معلومات جدي�دة، وما ق�د تعلّمته بالفع�ل، إلجياد  يتضم
ًا التفكري يف كيفيّة تكيُّف احليوانات  إجابات عن األس�ئلة، وس�يكون مطلوبًا منك أيض

املُختلفة للتكاثُر بطرق خمتلفة.

ّ أجب عن األسئلة التي تليها. اقرأ املعلومات اآلتية ثُم

يف الثدييّ�ات، ب�ا يف ذلك البرش، حيدث اإلخصاب داخل اجلس�م. تندمج خليّة احليوان 
.ّ ّى باإلخصاب الداخيل ّ مع خليّة البويضة داخل قناة البيض، وهذا يُسم املنوي

ُ األنثى بيضها  يف مُعظم الربمائيّات واألساك، حيدث اإلخصاب خارج اجلسم، تضع
ّبها. ّ يضع الذكر احليوانات املنويّة لتسبح عرب املاء وجتد البويضات وختص يف املاء، ثُم

ُ الضفادع بيضها  ُ أن تعود الربمائيّات، كالضفادع، إىل املاء لتتكاثر. غالبًا ما تضع جيب
يف الربك املائيّة. 

1(  ارشح معنى مُصطلح اإلخصاب.
................................................................................................................................................................

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

10التكاثر والتطوّر
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15 7 اجلهاز الدورّي وتبادل الغازات14

تدفُّق الّدم في الجهاز الدورّي لإلنسان تمرين 1-7 

ر آلية عمل اجلهاز الدورّي لإلنس�ان. خيتلف املخطَّ�ط التايل قليلاً عن  سيس�اعُدك هذا التمري�ن عىل تذكُّ
ا. ضع البيانات عىل املخطَّط بدقة. اس�تخدم مس�طرة  املخطَّ�ط يف كت�اب الطالب؛ لذا عليك التفكري جّيداً

ا عليها البيانات وتأّكد من أّن هناية كّل خّط يف املكان الصحيح. حاً لرسم اخلُطوط موضِّ

يعرض الرسم املوجود يف الصفحة التالية خمطَّطاًا للجهاز الدورّي لإلنسان.

ح اّتاه تدفُّق الّدم بداخل كّل  1(   ارُس�م س�هماً داخل كّل من األوعية الدموّية األربعة املّتصلة بالقلب، يوضِّ
وعاء.

2(   ارُس�م س�همني داخل القلب ع�ىل كل اجلانبني لتوضيح كيفية تدفق الّدم خلله. ُيمكنُك رس�م أس�هم 
منحنية إذا أردت ذلك.

ضع بيانات األجزاء اآلتية عىل املخطَّط:   )3

الرئتان 	

الرشيان	الذي	حيمل	الّدم	إىل	الرئتني 	

الوريد	الذي	حيمل	الّدم	من	الرئتني 	

الكليتان 	

الرشيان	الذي	حيمل	الّدم	إىل	الكليتني 	

الوريد	الذي	حيمُل	الّدم	من	الكليتني 	

استخدم قلماً أمحر لتظليل كّل األجزاء التي حتتوي عىل ّدم مؤكسج.   )4

استخدم قلماً أزرق لتظليل كّل األجزاء التي حتتوي عىل ّدم غري مؤكسج.   )5

اجلهاز الدورّي وتبادل الغازات 7
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ّر 10 التكاثر والتطو

تمرين 10-1 اإلخصاب الخارجيّ

ّ�ن ه�ذا التمرين اس�تخدام معلومات جدي�دة، وما ق�د تعلّمته بالفع�ل، إلجياد  يتضم
ًا التفكري يف كيفيّة تكيُّف احليوانات  إجابات عن األس�ئلة، وس�يكون مطلوبًا منك أيض

املُختلفة للتكاثُر بطرق خمتلفة.

ّ أجب عن األسئلة التي تليها. اقرأ املعلومات اآلتية ثُم

يف الثدييّ�ات، ب�ا يف ذلك البرش، حيدث اإلخصاب داخل اجلس�م. تندمج خليّة احليوان 
.ّ ّى باإلخصاب الداخيل ّ مع خليّة البويضة داخل قناة البيض، وهذا يُسم املنوي

ُ األنثى بيضها  يف مُعظم الربمائيّات واألساك، حيدث اإلخصاب خارج اجلسم، تضع
ّبها. ّ يضع الذكر احليوانات املنويّة لتسبح عرب املاء وجتد البويضات وختص يف املاء، ثُم

ُ الضفادع بيضها  ُ أن تعود الربمائيّات، كالضفادع، إىل املاء لتتكاثر. غالبًا ما تضع جيب
يف الربك املائيّة. 

1(  ارشح معنى مُصطلح اإلخصاب.
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تدفُّق الّدم في الجهاز الدورّي لإلنسان تمرين 1-7 

ر آلية عمل اجلهاز الدورّي لإلنس�ان. خيتلف املخطَّ�ط التايل قليلاً عن  سيس�اعُدك هذا التمري�ن عىل تذكُّ
ا. ضع البيانات عىل املخطَّط بدقة. اس�تخدم مس�طرة  املخطَّ�ط يف كت�اب الطالب؛ لذا عليك التفكري جّيداً

ا عليها البيانات وتأّكد من أّن هناية كّل خّط يف املكان الصحيح. حاً لرسم اخلُطوط موضِّ

يعرض الرسم املوجود يف الصفحة التالية خمطَّطاًا للجهاز الدورّي لإلنسان.

ح اّتاه تدفُّق الّدم بداخل كّل  1(   ارُس�م س�هماً داخل كّل من األوعية الدموّية األربعة املّتصلة بالقلب، يوضِّ
وعاء.

2(   ارُس�م س�همني داخل القلب ع�ىل كل اجلانبني لتوضيح كيفية تدفق الّدم خلله. ُيمكنُك رس�م أس�هم 
منحنية إذا أردت ذلك.

ضع بيانات األجزاء اآلتية عىل املخطَّط:   )3

الرئتان 	

الرشيان	الذي	حيمل	الّدم	إىل	الرئتني 	

الوريد	الذي	حيمل	الّدم	من	الرئتني 	

الكليتان 	

الرشيان	الذي	حيمل	الّدم	إىل	الكليتني 	

الوريد	الذي	حيمُل	الّدم	من	الكليتني 	

استخدم قلماً أمحر لتظليل كّل األجزاء التي حتتوي عىل ّدم مؤكسج.   )4

استخدم قلماً أزرق لتظليل كّل األجزاء التي حتتوي عىل ّدم غري مؤكسج.   )5

اجلهاز الدورّي وتبادل الغازات 7
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الطيور الطنّانة تمرين 2-7 

ُيطل�ق ع�ىل البيانات التي مل تقم بتجميعها بنفس�ك اس�م املص�ادر الثانوّية. يف هذا 
التمري�ن، س�تتدّرب ع�ىل تنظي�م البيانات الت�ي حصل�ت عليها من مص�در ثانوّي 

ا عىل البحث عن الرتابط بني البيانات. وعرضها وتفسريها. وستتدّرب أيضاً

ا ويف غاية النش�اط، تتغّذى عىل الرحيق ال�ذي ُتّمعه من خلل إدخال  الطي�ور الطنّان�ة هي طيور صغرية جداً
مناقريها يف األزهار وهي حمّلقة حوهلا. 

ق�اس العل�مء ُكتل أجس�ام عرشة طي�ور طنّانة، كم قاس�وا كتلة القلب ل�كّل طائر طنّان. فيم ي�ي النتائج التي 
حصلوا عليها:

0.05 g 2.2، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 1  
0.13 g 7.5، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 2  
0.18 g 9.8، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 3  
0.14 g 6.2، وكتلة القلب g كتلُة اجلسم الطائر الطنّان 4  
0.16 g 7.8، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 5  
0.06 g 3.5، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 6  

0.23 g 12.0، وكتلة القلب g كتلُة اجلسم الطائر الطنّان 7  
0.10 g 4.2، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 8  
0.15 g 9.5، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 9  
0.13 g 5.8، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 10  

ل هذه النتائج يف جدول يف الفراغ أدناه. فّكر يف أفضل ترتيب للنتائج. تذّكر وضع عناوين واضحة  سجِّ    )1
لألعمدة والصفوف.
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األفقّي(.  )املحور  السينّي  املحور  عىل  اجلسم  كتلة  ضع  اخلطّي.  البيايّن  بالتمثيل  النتائج  هذه  عن  2(   عبِّ 

وضع كتلة القلب عىل املحور الصادّي )املحور العمودّي(. ارُسم أفضل خط لتوصيل النقاط املرسومة.

الطنّان وكتلة قلبه. )الرتاُبط يعني وجود علقة  الطائر  أّن هناك ترابطاًا بني كتلة جسم  العلمء  3(   استنتج 
تربط بني الُكتلتني.( ارشح كيف قّدمت النتائج التي حصلوا عليها دليلاً عىل استنتاجهم.

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

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

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

وّضح السبب يف وجود علقة بني كتلة جسم الطائر الطنّان وكتلة قلبه.   )4
................................................................................................................................................................
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ا عىل البحث عن الرتابط بني البيانات. وعرضها وتفسريها. وستتدّرب أيضاً
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مناقريها يف األزهار وهي حمّلقة حوهلا. 

ق�اس العل�مء ُكتل أجس�ام عرشة طي�ور طنّانة، كم قاس�وا كتلة القلب ل�كّل طائر طنّان. فيم ي�ي النتائج التي 
حصلوا عليها:

0.05 g 2.2، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 1  
0.13 g 7.5، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 2  
0.18 g 9.8، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 3  
0.14 g 6.2، وكتلة القلب g كتلُة اجلسم الطائر الطنّان 4  
0.16 g 7.8، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 5  
0.06 g 3.5، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 6  

0.23 g 12.0، وكتلة القلب g كتلُة اجلسم الطائر الطنّان 7  
0.10 g 4.2، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 8  
0.15 g 9.5، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 9  
0.13 g 5.8، وكتلة القلب g كتلة اجلسم الطائر الطنّان 10  

ل هذه النتائج يف جدول يف الفراغ أدناه. فّكر يف أفضل ترتيب للنتائج. تذّكر وضع عناوين واضحة  سجِّ    )1
لألعمدة والصفوف.
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األفقّي(.  )املحور  السينّي  املحور  عىل  اجلسم  كتلة  ضع  اخلطّي.  البيايّن  بالتمثيل  النتائج  هذه  عن  2(   عبِّ 

وضع كتلة القلب عىل املحور الصادّي )املحور العمودّي(. ارُسم أفضل خط لتوصيل النقاط املرسومة.

الطنّان وكتلة قلبه. )الرتاُبط يعني وجود علقة  الطائر  أّن هناك ترابطاًا بني كتلة جسم  العلمء  3(   استنتج 
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وّضح السبب يف وجود علقة بني كتلة جسم الطائر الطنّان وكتلة قلبه.   )4
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التكيُّف مع االرتفاعات العالية – إثرائي تمرين 3-7 

هل تعرف االرتفاع الذي تعيُش عليه؟ يف هذا التمرين س�يكون عليك التفكري مليًّا يف قدرة 
ا ، حيث يقّل خمزون األكس�جني.  جس�م اإلنس�ان عىل التغرّي للعيش عىل ارتفاعات عالية جداً
ستحتاج إىل الربط بني املعلومات املكتوبة واملعلومات امُلقّدمة يف الرسمني البيانيني، باإلضافة 

! إىل معرفتك اخلاّصة. لن يكون األمر سهلاً

تركيز األكس�جني املوجود يف اهلواء يف االرتفاعات العالية أقّل بكثري ُمقارنة باألكس�جني املوجود يف اهلواء يف 
االرتفاعات املنخفضة. عندما يتحّرك الشخص برسعة من ارتفاع منخفض إىل ارتفاع عاٍل ُيعاين من ضيق يف 
التنفس برسعة ويشعر باملرض؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل أّنه ال يمكنُه احلصول عىل ما يكفي من األكسجني 

يف الّدم.
لكن، إذا ارتفع الش�خص ألعىل بش�كل تدرجيّي، فسيكون لدى اجلس�م الوقت للستجابة للتغيري من خلل 

تكوين مزيد من خليا الّدم احلمراء. 
أرادت جمموعة من حمبي رحلت الس�فاري الس�ري من قرية فاكدينغ إىل خميم القاعدة بجبل إفرس�ت. خطَّط 
ا، بحيث يمنحون أجسامهم الوقت للتكيُّف مع تغيري االرتفاع. يعرض الرسم  أفراد املجموعة لرحلتهم جيداً

البيايّن اآليت خطتهم.

كم عدد األيام التي تنبأ املشاركون أن يستغرقها السري من فاكدينغ إىل خميم القاعدة؟   )1
................................................................................................................................................................

كم يبلغ ارتفاع ناميش؟   )2
................................................................................................................................................................

ما املدة التي خطَّط املشاركون أن يمكثوها يف ناميش؟   )3
................................................................................................................................................................
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ملاذا خطَّط املشاركون البقاء يف ناميش وتينغبوتيش لعدة أيام قبل االستمرار يف التسلُّق ألعىل؟   )4
................................................................................................................................................................

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

أحد املشاركني بالرحلة كانت طبيبة. وأخذت عينات ّدم من مجيع املشاركني أثناء الرحلة، وقاست كمّية 
األكسجني يف الّدم. يعرض الرسم البيايّن اآليت النتائج التي حصلت عليها.
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التكيُّف مع االرتفاعات العالية – إثرائي تمرين 3-7 

هل تعرف االرتفاع الذي تعيُش عليه؟ يف هذا التمرين س�يكون عليك التفكري مليًّا يف قدرة 
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! إىل معرفتك اخلاّصة. لن يكون األمر سهلاً

تركيز األكس�جني املوجود يف اهلواء يف االرتفاعات العالية أقّل بكثري ُمقارنة باألكس�جني املوجود يف اهلواء يف 
االرتفاعات املنخفضة. عندما يتحّرك الشخص برسعة من ارتفاع منخفض إىل ارتفاع عاٍل ُيعاين من ضيق يف 
التنفس برسعة ويشعر باملرض؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل أّنه ال يمكنُه احلصول عىل ما يكفي من األكسجني 

يف الّدم.
لكن، إذا ارتفع الش�خص ألعىل بش�كل تدرجيّي، فسيكون لدى اجلس�م الوقت للستجابة للتغيري من خلل 

تكوين مزيد من خليا الّدم احلمراء. 
أرادت جمموعة من حمبي رحلت الس�فاري الس�ري من قرية فاكدينغ إىل خميم القاعدة بجبل إفرس�ت. خطَّط 
ا، بحيث يمنحون أجسامهم الوقت للتكيُّف مع تغيري االرتفاع. يعرض الرسم  أفراد املجموعة لرحلتهم جيداً

البيايّن اآليت خطتهم.

كم عدد األيام التي تنبأ املشاركون أن يستغرقها السري من فاكدينغ إىل خميم القاعدة؟   )1
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نموذج للجهاز التنفسّي لإلنسان تمرين 5-7 

ق�د ُيمكنُ�ك ُصن�ع أو اس�تخدام نموذج كامُلوّض�ح يف هذا التمري�ن. سُيس�اعُدك التفكري يف 
الطريق�ة الت�ي يعمل هبا النموذج ع�ىل فهم كيفّية قيام احلركات التنفس�ّية بإدخ�ال اهلواء إىل 

الرئتني وإخراجه منهم.

ا بسيطاًا للجهاز التنفيّس لإلنسان. يعرض الشكل اآليت نموذجاً

وّضح أّي األجزاء يف النموذج يمّثل أجزاء اجلسم اآلتية.   )1

الرئتان ………………...........................................................................................………………………
احلجاب احلاجز .................................................................................................………………………
القصبة اهلوائّية ...................................................................................................………………………
القفص الصدرّي ..............................................................................................………………………

أنبوبة زجاجّية

ناقوس زجاجّي

مطاط مرن

بالون
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أ-	 ماذا حيدث للحّيز املوجود داخل الناقوس الزجاجّي عند سحب املّطاط املرن ألسفل؟ 	 	)2
................................................................................................................................................................

أكمل اجلملة اآلتية حول ضغط الغاز: ب-	 	
      كلم زاد احلّيز الذي يوجد فيه الغاز، ……………… ضغُطه.

ماذا حيدث لضغط اهلواء داخل الناقوس الزجاجّي عند سحب املّطاط املرن ألسفل؟ ج-	 	

................................................................................................................................................................  
عند سحب املّطاط املرن ألسفل، ينتفخ البالون.   )3

    فيم يي مزيد من املعلومات حول الغازات والضغط:
• عند سحب املّطاط املرن ألسفل، ال يتغري ضغط اهلواء خارج الناقوس الزجاجّي.	
• تتدّفُق الغازات من منطقة الضغط امُلرتفع إىل منطقة الضغط امُلنخفض.	

  استخدم هذه املعلومات، وإجاباتك عن األسئلة 2	)	أ	( و)ب( و)ج( لرشح سبب انتفاخ البالونات عند 
سحب املّطاط املرن ألسفل.
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مساحة سطح الرئة وكتلة الجسم تمرين 6-7 

يقّدم هذا التمرين بيانات حول ستة ثديّيات خمتلفة، ستتدّرب عىل البحث عن الرتابط 
بني البيانات، واقرتاح تفسريات لألنمط التي حصلت عليها.

يعرض اجلدول كتلة اجلسم لستة ثديّيات، كم يعرض إمجايّل مساحة سطح احلويصلت اهلوائّية يف رئاهتا.

إمجايّل	مساحة	سطح	احلويصالت	كتلة	اجلسم	)g(احليوان	الثديّي
)m 2(	اهلوائّية

00070 80اإلنسان

200.1الفأر

0008 4األرنب

3000.8اجلرذ

00060 68اخلروف

00040 20الثعلب

أكمل اجلدول أدناه مع إعادة ترتيب البيانات بطريقة تعل من السهل ملحظة أّي أنمط يف البيانات.   )1
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صف العلقة بني كتلة اجلسم وإمجايّل مساحة سطح احلويصلت اهلوائّية.   )2
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  

ا للعلقة التي وصفتها. اقرتح تفسرياً   )3
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صف العلقة بني كتلة اجلسم وإمجايّل مساحة سطح احلويصلت اهلوائّية.   )2
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استقصاء باستخدام كاشف كربونات الهيدروجين تمرين 7-7 

من امُلحتمل أّنك اس�تخدمت ماء اجلري للكش�ف عن ثاين أكس�يد الكربون. يف هذا التمرين، 
ا إىل  س�تتعّلم طريقة ُأخرى للكش�ف عن هذا الغاز، وذلك باس�تخدام كاشف. س�تحتاج أيضاً
اس�تخدام مهارات�ك يف التخطيط إلجراء االس�تقصاءات، والتفكري يف متغرّيات، واس�تخدام 

النتائج للوصول إىل استنتاجات وتنبؤات.

يتغرّي لون كاشف كربونات اهليدروجني حسب كمّية ثاين أكسيد الكربون فيه.

• يكون الكاشف باللون البنفسجّي يف حالة عدم وجود ثاين أكسيد الكربون.	
• يكون الكاشف باللون األمحر يف حالة وجود تركيز منخفض من ثاين أكسيد الكربون.	
• يكون الكاشف باللون األصفر يف حالة وجود تركيز مرتفع من ثاين أكسيد الكربون.	

جّهزت ليىل أربع أنابيب اختبار كم يي:

)ب(  أمحر أمحر) أ ( أمحر أصفر

) د (  أمحر أمحر)ج( أمحر أصفر

س�ّجلت لي�ىل ل�ون الكاش�ف يف كّل أنبوب�ة يف بداية تربتها، ُث�ّم تركت األنابي�ب يف امُلختب مُلّدة س�اعتني ُثّم 
سّجلت اللون مّرة أخرى.

فيم يي ما دّونته ليىل:

) أ (

قاعدة من 
الشاش

يرقات
 دودية عديمة 

األرجل

حملول كاشف 
كربونات اهليدروجني

)د()ج()ب(

خرزات بذور ناميةبذور ميتة
بلستيكية

14-31   24 7/5/21   12:23 PM

25 7 اجلهاز الدورّي وتبادل الغازات24

7 اجلهاز الدورّي وتبادل الغازات

وّضح ملاذا استخدمت ليىل قاعدة من الشاش يف كّل أنبوبة.   )1
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  

وّضح ملاذا استخدمت ليىل سدادة كبرية يف كّل أنبوبة.   )2

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

................................................................................................................................................................  
اذُكر عاملني تركتهم ليىل دون تغيري يف تربتها.   )3

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

................................................................................................................................................................  
ارُسم جدوالاً للنتائج يف املساحة الفارغة أدناه وأكمله لعرض النتائج التي حصلت عليها ليىل.   )4
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وّضح ملاذا استخدمت ليىل قاعدة من الشاش يف كّل أنبوبة.   )1
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فرسِّ النتائج التي حصلت عليها ليىل.  )5(
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  

أ-  تنّب�أ بالنتيج�ة التي كانت س�تحصل عليها لي�ىل إذا أعّدت أنبوب�ة أخرى حتتوي عىل بع�ض النباتات    )6
اخلرضاء احلّية.

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

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

ب-	 فرسِّ ما تنبأت به. 	

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

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

................................................................................................................................................................  
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خطِّط لتجربة، باستخدام األدوات واألجهزة التي استخدمتها ليىل، لإلجابة عن السؤال اآليت:   )7
هل تتنفس بذور الفول أرسع من بذور البازالء؟

تذّكر أن تفّكر يف العامل الذي ستغرّيه واملتغرّيات التي سُتبقيها ثابتة والعامل الذي ستعمل عىل قياسه.

................................................................................................................................................................  
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فرسِّ النتائج التي حصلت عليها ليىل.  )5(
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  

أ-  تنّب�أ بالنتيج�ة التي كانت س�تحصل عليها لي�ىل إذا أعّدت أنبوب�ة أخرى حتتوي عىل بع�ض النباتات    )6
اخلرضاء احلّية.

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

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

ب-	 فرسِّ ما تنبأت به. 	
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خطِّط لتجربة، باستخدام األدوات واألجهزة التي استخدمتها ليىل، لإلجابة عن السؤال اآليت:   )7
هل تتنفس بذور الفول أرسع من بذور البازالء؟

تذّكر أن تفّكر يف العامل الذي ستغرّيه واملتغرّيات التي سُتبقيها ثابتة والعامل الذي ستعمل عىل قياسه.
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تسجيل ُمعدَّل التنفس وُعمقه تمرين 8-7 

سهم  الت تنفُّ ل األش�خاص الذين حيافظون عىل لياقتهم البدنّية عادة قياس ُمعدَّ يفضِّ
عندما يمرس�ون التمرين الرياضّية. يف هذا التمرين، ستحس�ب بعض القيم باستخدام 
ن�وع متثي�ل بيايّن خمتلف قليلاً عن التمثيل البيايّن الذي اس�تخدمته فيم س�بق. وبُمجّرد 

العثور عىل هذه النتائج، ستحاوُل تفسريها.

سه. عندما استنشق اهلواء وأخرجه من فمه، سّجل اجلهاز حجم هواء  ل تنفُّ ا لقياس ُمعدَّ استخدم ماجد جهازاً
الشهيق والزفري مع كّل نفس، ملّدة دقيقة واحدة.

مّجع ماجد جمموعة من النتائج عندما كان يقُف ساكناًا، وجمموعة أخرى عندما كان يركض يف مكانه.
بعد ذلك طبع النتائج التي سّجلها اجلهاز. وفيم يي شكل النتائج:

0 20 40 60

0.5 mL

0 20 40 60

)m
L(

 )m
L(

جم 
احل

أثناء وقت الراحة أثناء التمرين

)s(  الزمن)s( الزمن
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كم عدد األنفاس التي قام هبا ماجد يف الدقيقة الواحدة عندما كان يف وضع الراحة؟   )1

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

أ-  استخدم الرسم البيايّن حلساب حجم اهلواء الذي استنشقه ماجد مع أّول مخسة أنفاس عندما كان يف    )2
وضع الراحة، ومن ثّم دّوهنم.

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

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

احسب متوسط حجم هذه األنفاس. ب-	 	

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

كم عدد األنفاس التي استنشقها ماجد يف دقيقة واحدة عندما كان يركض؟   )3

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

أ-  اس�تخدم الرس�م البيايّن حلس�اب حجم اهلواء الذي استنشقه ماجد مع أّول مخس�ة أنفاس عندما كان    )4
يركض، ومن ثّم دّوهنم.

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

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

	ب-	 احسب ُمتوّسط حجم هذه األنفاس. 	

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

ارشح أسباب االختلفات بني تنفُّس ماجد عندما كان يف وضع الراحة، وعندما كان يركض.   )5
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تسجيل ُمعدَّل التنفس وُعمقه تمرين 8-7 

سهم  الت تنفُّ ل األش�خاص الذين حيافظون عىل لياقتهم البدنّية عادة قياس ُمعدَّ يفضِّ
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سه. عندما استنشق اهلواء وأخرجه من فمه، سّجل اجلهاز حجم هواء  ل تنفُّ ا لقياس ُمعدَّ استخدم ماجد جهازاً
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بعد ذلك طبع النتائج التي سّجلها اجلهاز. وفيم يي شكل النتائج:
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إحصاءات التدخين تمرين 9-7 

يف هذا التمرين، ستتدّرب عىل عرض جمموعة من البيانات يف صورة رسم بيايّن باألعمدة. 
، س�تحاول العثور عىل بعض البيانات عن طريق الش�بكة العاملّية للتصاالت الدولّية  أّوالاً
)اإلنرتنت(. بعد ذلك، س�تحتاج إىل التفكري يف األس�مء التي س�تختاُرها ملحوري الرس�م 
البيايّن باألعمدة، واملقاييس التي ستس�تخدُمها وكيفّي�ة التمثيل باألعمدة. بُمجّرد االنتهاء 

من الرسم البيايّن باألعمدة، ستستعني به لإلجابة عن بعض األسئلة.

ن من الرجال والنساء يف عرش دول يف عام 2009 م. يعرض اجلدوُل النسب املئوّية للُمدخِّ

النسبة	املئوية	للنساء	الدولة
نات امُلدخِّ

النسبة	املئوية	للرجال	
نني امُلدخِّ

2458االحّتاد الرويّس

3238تشيي

561إندونيسيا

2731ُهولندا

251الصني

1142املالديف

140مرص

633باكستان

346اهلند

410نيجرييا

1(    إيطاليا ليست واردة يف اجلدول. استخدم الشبكة العاملّية للتصاالت الدولّية )اإلنرتنت( للُعثور عىل 
بيانات هلا. 

………………………………… نات  النسبة املئوية للُمدخِّ

………………………………… نني  النسبة املئوية للُمدخِّ
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2(   عىل ورقة الرس�م البيايّن اآلتية، اس�تخدم الرس�م البيايّن باألعم�دة لتمثيل البيانات ال�واردة يف اجلدول 
والبيانات األخرى التي عثرت عليها.

نات يف عام 2009 م؟ ما الدولة التي تضّمنت أكب نسبة من النساء للُمدخِّ أ-    )3

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

نني يف عام 2009 م؟ ما الدولة التي تضّمنت أكب نسبة من الرجال للُمدخِّ ب-	 	

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

نات والنس�بة املئوّي�ة للرجال  ج-	 م�ا الدول�ة الت�ي تضّمنت أعىل ف�رق بني النس�بة املئوّية للنس�اء للُمدخِّ 	
نني؟ للُمدخِّ

................................................................................................................................................................  
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الفلزّات واألحماض تمرين 2-8 

ر بع�ض التفاعالت الت�ي تنتج عنه�ا أمالح، كام  سيس�اعُدك ه�ذا التمري�ن ع�ى تذكُّ
سيساعدك يف وصف جتربة.

1(   ُيمك�ن تكوي�ن بعض األم�الح من تفاعل فلّز م�ع محض، فمثالاً ينت�ج ملح كربيتات املاغنيس�يوم وغاز 
اهليدروجني من تفاعل فلّز املاغنيسيوم ومحض الكربيتيك.

اكتب اسم فلّز آخر ُيمكن أن ينتج عنه ملح هبذه الطريقة. أ-    

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

ملاذا ال يتّم إنتاج بلورات كلوريد الصوديوم )ملح الطعام( من تفاعل الصوديوم مع أحد األمحاض؟ ب-	 	
................................................................................................................................................................

ملاذا ال تنتج كربيتات النحاس من تفاُعل النحاس مع محض الكربيتيك امُلخّفف؟ ج-	 	
................................................................................................................................................................

د-	 ِص�ف اخلطوات الث�الث التي تؤدِّي إىل إنتاج بلورات ملح كربيتات النحاس. ويف كلِّ خطوة، ِصف  	
الطريقة واكتب إجراءات السالمة  الالزمة. واستخدم خمططات إذا كان ذلك سيساعُدك عى اإلجابة.

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

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

................................................................................................................................................................
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ّر 10 التكاثر والتطو

تمرين 10-1 اإلخصاب الخارجيّ

ّ�ن ه�ذا التمرين اس�تخدام معلومات جدي�دة، وما ق�د تعلّمته بالفع�ل، إلجياد  يتضم
ًا التفكري يف كيفيّة تكيُّف احليوانات  إجابات عن األس�ئلة، وس�يكون مطلوبًا منك أيض

املُختلفة للتكاثُر بطرق خمتلفة.

ّ أجب عن األسئلة التي تليها. اقرأ املعلومات اآلتية ثُم

يف الثدييّ�ات، ب�ا يف ذلك البرش، حيدث اإلخصاب داخل اجلس�م. تندمج خليّة احليوان 
.ّ ّى باإلخصاب الداخيل ّ مع خليّة البويضة داخل قناة البيض، وهذا يُسم املنوي

ُ األنثى بيضها  يف مُعظم الربمائيّات واألساك، حيدث اإلخصاب خارج اجلسم، تضع
ّبها. ّ يضع الذكر احليوانات املنويّة لتسبح عرب املاء وجتد البويضات وختص يف املاء، ثُم

ُ الضفادع بيضها  ُ أن تعود الربمائيّات، كالضفادع، إىل املاء لتتكاثر. غالبًا ما تضع جيب
يف الربك املائيّة. 

1(  ارشح معنى مُصطلح اإلخصاب.
................................................................................................................................................................

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

10التكاثر والتطوّر
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ر بع�ض التفاعالت الت�ي تنتج عنه�ا أمالح، كام  سيس�اعُدك ه�ذا التمري�ن ع�ى تذكُّ
سيساعدك يف وصف جتربة.

1(   ُيمك�ن تكوي�ن بعض األم�الح من تفاعل فلّز م�ع محض، فمثالاً ينت�ج ملح كربيتات املاغنيس�يوم وغاز 
اهليدروجني من تفاعل فلّز املاغنيسيوم ومحض الكربيتيك.

اكتب اسم فلّز آخر ُيمكن أن ينتج عنه ملح هبذه الطريقة. أ-    

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

ملاذا ال يتّم إنتاج بلورات كلوريد الصوديوم )ملح الطعام( من تفاعل الصوديوم مع أحد األمحاض؟ ب-	 	
................................................................................................................................................................

ملاذا ال تنتج كربيتات النحاس من تفاُعل النحاس مع محض الكربيتيك امُلخّفف؟ ج-	 	
................................................................................................................................................................

د-	 ِص�ف اخلطوات الث�الث التي تؤدِّي إىل إنتاج بلورات ملح كربيتات النحاس. ويف كلِّ خطوة، ِصف  	
الطريقة واكتب إجراءات السالمة  الالزمة. واستخدم خمططات إذا كان ذلك سيساعُدك عى اإلجابة.
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استخدام الكربونات لمعالجة التربة الحمضّية تمرين 3-8 

سُيس�اعُدك هذا التمرين عى تفس�ر البيانات من املصادر الثانوّية ومناقش�ة تفاصيل 
جتربة.

يف مدينة كوجوناب، بأس�رتاليا الغربية، تّتس�م الرتبة باحلمضّية وال تنمو املحاصيل بش�كل جّيد. ولتحس�ني 
الرتبة، يضيف املزارعون مسحوق احلجر اجلرّي )كرُبونات الكالسيوم( إىل سطح الرتبة. ولكن هذا ال يؤدِّي 
إىل حتسني املحاصيل بشكل كبر. ويرجع ذلك إىل انخفاض درجة محوضة الرتبة عى السطح فقط، وليس يف 

األعامق حيث توجد جذور النباتات.  
اس�تقىص العلامء امُلش�كلة وقّرروا حماولة اس�تخدام ديدان األرض للُمس�اعدة عى تقليل درجة احلموضة يف 
أعامق الرتبة، حيث تس�حب ديدان األرض الرتبة واملواّد من الس�طح إىل األعامق. ومل يكن هناك س�وى عدد 
ا من ديدان األرض يف هذه املنطقة؛ ولذلك اسُتخِدمت ديدان األرض من منطقة أخرى من أسرتاليا. قليل جداً

قطع العلامء أنابيب بالستيكية بطول cm 25 وقطر يبلغ cm 30. ووضعوا األنابيب يف الرتبة، مع ترك جزء من 
ا فوق السطح. األنابيب بطول cm 5 بارزاً

  

ووضع�وا 50 أنبوباً�ا يف األرايض الزراعّية يف كوجوناب. وتّم توزيع نفس الكتلة من مس�حوق احلجر اجلرّي 
بالتساوي عى سطح الرتبة داخل كّل أنبوب.  

ُث�ّم أضاف�وا 30 دودة أرض إىل 25 أنبوباً�ا، ومل ُتض�ف أّي دي�دان إىل األنابيب األخرى التي يبُل�غ عدُدها 25. 
ومّثلت هذه األنابيب العامل الثابت. 

 .)5.0 – 10.0 cm 5.0 – 2.5، و cm 2.5، و cm –0( بعد ستة أشهر تّم تقسيم عمق الرتبة إىل أجزاء بمقاسات
وتّم قياس الرقم اهليدروجينّي )pH( لكلِّ جزء من الرتبة.

 )cm( عمق الرتبة
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جتربة.

يف مدينة كوجوناب، بأس�رتاليا الغربية، تّتس�م الرتبة باحلمضّية وال تنمو املحاصيل بش�كل جّيد. ولتحس�ني 
الرتبة، يضيف املزارعون مسحوق احلجر اجلرّي )كرُبونات الكالسيوم( إىل سطح الرتبة. ولكن هذا ال يؤدِّي 
إىل حتسني املحاصيل بشكل كبر. ويرجع ذلك إىل انخفاض درجة محوضة الرتبة عى السطح فقط، وليس يف 

األعامق حيث توجد جذور النباتات.  
اس�تقىص العلامء امُلش�كلة وقّرروا حماولة اس�تخدام ديدان األرض للُمس�اعدة عى تقليل درجة احلموضة يف 
أعامق الرتبة، حيث تس�حب ديدان األرض الرتبة واملواّد من الس�طح إىل األعامق. ومل يكن هناك س�وى عدد 
ا من ديدان األرض يف هذه املنطقة؛ ولذلك اسُتخِدمت ديدان األرض من منطقة أخرى من أسرتاليا. قليل جداً
قطع العلامء أنابيب بالستيكية بطول cm 25 وقطر يبلغ cm 30. ووضعوا األنابيب يف الرتبة، مع ترك جزء من 

ا فوق السطح. األنابيب بطول cm 5 بارزاً
  

ووضع�وا 50 أنبوباً�ا يف األرايض الزراعّية يف كوجوناب. وتّم توزيع نفس الكتلة من مس�حوق احلجر اجلرّي 
بالتساوي عى سطح الرتبة داخل كّل أنبوب.  

ُث�ّم أضاف�وا 30 دودة أرض إىل 25 أنبوباً�ا، ومل ُتض�ف أّي دي�دان إىل األنابيب األخرى التي يبُل�غ عدُدها 25. 
ومّثلت هذه األنابيب العامل الثابت. 

 .)5.0 – 10.0 cm 5.0 – 2.5، و cm 2.5، و cm –0( بعد ستة أشهر تّم تقسيم عمق الرتبة إىل أجزاء بمقاسات
وتّم قياس الرقم اهليدروجينّي )pH( لكلِّ جزء من الرتبة.

 )cm( عمق الرتبة
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ملاذا أضاف العلامء ديدان األرض إىل نصف األنابيب فقط؟   )4

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

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

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

اقرتح سبباًا لوضع األنابيب مع إخراج cm 5 من طوهِلا فوق سطح الرتبة.   )5

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

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

6(   الحظ العلامء أّن بعض الديدان قد هربت فوق حافة األنابيب. اقرتح كيف سيؤثِّر ذلك عى النت�ائج، 
وما الذي ُيمكن عمُله للتغلُّب عى هذه املشكلة؟

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

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

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

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

كيف ُيمكنُك اختبار الرقم اهليدروجينّي )pH( للرتبة؟   )7

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

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

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

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

عندما تصبح الرتبة أقّل محضّية، هل يزيد الرقم اهليدروجينّي )pH( أم ينُقص؟   )8

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

32-38   36 7/5/21   12:24 PM

37 8 األمالح36

8 األمالح

النُصح للمزارعني يف كوجوناب حول  لتقديم  الباحثني  نتائج  الباحثون. واستخِدم  9(   ِصف ما اكتشفه 
كيفية حتسني نمّو حماصيِلهم.
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10(   عندم�ا تك�ون الرتبة جافة، تفضل دي�دان األرض البقاء يف أعامق الرتبة وال تصعد إىل الس�طح. يبُلغ 
املتوّس�ط السنوّي لس�قوط األمطار يف منطقة كوجوناب mm 550. كيف يمكن أن ختتلف النتائج إذا 

ا خالل أشهر االختبار الستة؟ كان املطر قليالاً جداً

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

................................................................................................................................................................
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9 الصوت

عزف الُموسيقى تمرين 1-9 

سيس�اعُدك هذا التمرين عىل فْه�م كيفّية إنتاج األصوات امُلختلفة باس�تخدام اآلالت 
املوسيقّية.

ُيمكن للموس�يقيني عزف العديد من النغامت امُلختلفة عىل آالهتم املوس�يقّية، حيث ُيمكن أن يعزفوا النغامت 
الصاخب�ة )القوّية( والنغامت اهلادئ�ة )الضعيفة(، وُيمكن أن يعزفوا أصوات ذات حّدة رفيعة وأصوات ذات 

حّدة غليظة.

ُمهّمُتك اآلن هي مقابلة أحد املوس�يقيني لتعرف منه كيف يعزف عىل آلته املوس�يقّية. )قد تتمّكن من اإلجابة 
عن األسئلة بنفسك إذا كنت تعزُف عىل آلة موسيقّية.(

امأل الفراغات أدناه باإلجابات التي حُصلت عليها من امُلقابلة.
أ-   اسم اآللة املوسيقّية ………………..................………………………………………   )1
		ب-		اسم امُلوسيقّي ……………………….................………………….….....…………… 	
		ج-	  نوُع اآللة املوسيقّية )وترّية، نْفخ، إيقاع( ………………....……....................…… 	

الصـــــــــــوت 9
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ُمهّمُتك اآلن هي مقابلة أحد املوس�يقيني لتعرف منه كيف يعزف عىل آلته املوس�يقّية. )قد تتمّكن من اإلجابة 
عن األسئلة بنفسك إذا كنت تعزُف عىل آلة موسيقّية.(

امأل الفراغات أدناه باإلجابات التي حُصلت عليها من امُلقابلة.
أ-   اسم اآللة املوسيقّية ………………..................………………………………………   )1
		ب-		اسم امُلوسيقّي ……………………….................………………….….....…………… 	
		ج-	  نوُع اآللة املوسيقّية )وترّية، نْفخ، إيقاع( ………………....……....................…… 	

الصـــــــــــوت 9
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كيف ُيمكن للعازف تغيري شّدة صوت النغمة؟   )2
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

3(   كي�ف ُيمك�ن للعازف تغيري حّدة صوت النغمة؟ ارشح التغيريات التي ُيمكن أن تؤّدي إىل إصدار نغمة 
ذات حّدة أعىل.
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تمرين 9-3     سرعة الصوت

يف هذا التمرين، ستقوم بحساب رسعة الصوت.

ث. ما رسعة انتقال الصوت؟ عندما يتحدث إليك شخص ما، ُيمكنك سامع ما يقوُله بُمجّرد بدء التحدُّ

األمر خمتلف قليلاً يف حالة الربق، الرعد والربق حيدثان يف نفس الوقت، ومع ذلك س�رى ضوء الربق أّوالاً 
وبع�د قليل تس�مع ص�وت الرعد. هذا يدّل ع�ىل أّن الصوت )الرع�د( ينتقل ببطء أكثر م�ن الضوء )وميض 

الربق(.

1(   توّض�ح الص�ورة جتربة لقي�اس رُسعة الصوت. يبدأ الش�خص الذي لديه جهاز قياس الزمن بحس�اب 
خان من ُمسّدس البداية ويوقف احلساب عندما يسمع االنفجار. الوقت عندما يرى الدُّ

1700 m
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9 الصوت

عندما يوقف الشخص حساب الوقت تظهر قراءة جهاز قياس الزمن 5 ثواٍن.  
أ-				استخدم املعلومات امُلوّضحة يف الصورة يف الصفحة 39 حلساب رُسعة الصوت يف اهلواء. 	

املسافة املقطوعة بواسطة الصوت يف اهلواء = …………………………………   
الزمن املستغرق لسامع الصوت = …………….................……………………   
رسعة الصوت يف اهلواء = ………...........…….................……………………   

  

ما املسافة التي يقطُعها الصوت يف s 10؟ ب-   
…………………………………        

هل تعتقد أّن هذه طريقة دقيقة لقياس رُسعة الصوت يف اهلواء؟ وّضح إجابتك. ج-	 	
................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................
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يوّضح اجلدول رسعة الصوت يف املواّد امُلختلفة.    )2

رسعة	الصوت )m/s(املادة

330اهلواء

1500املاء

3000اخلرسانة

5000الفوالذ

هل ينتقل الصوت بشكل أرسع يف الفوالذ أم يف املاء؟ ……………………………… 	أ	-	 	

رسعة انتقال الصوت يف اخلرسانة ضعف رسعته يف املاء. هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ب-   

…………………………………        

ج-  تتواص�ل احليت�ان مع بعضها البعض عندم�ا تكون حتت املاء بموجات صوتّية تنتقل مس�افات طويلة   
ا. كم من الوقت سيستغرق تواُصل حوت مع حوت آخر يبُعد عنه مسافة km 60؟ جداً

…………………………………   
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5(   قد ترّض األصوات العالية بحاس�ة السمع. هل يمكن لبكاء رضيع أن يرّض بحاسة السمع؟ ارشح كيف 
ُيمكنُك معرفة ذلك من املخطط امُلوّضح.

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

................................................................................................................................................................  
ارشح ملاذا قد يضطر األشخاص الذين يعملون يف املطارات إىل ارتداء واقيات لألذن.   )6

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

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

7(   األصوات األعىل من dB 90 يمكن أن ترّض بحاس�ة الس�مع. ُيمكن أن يتس�ّبب االس�تامع إىل امُلوس�يقى 
الصاخبة إىل اإلرضار بحاس�ة الس�مع، وقد يكون ذلك نتيجة رفع ُمستوى الصوت يف سامعات الرأس 

أو من خلل الوقوف بالُقرب من ُمكرّبات الصوت يف حفل موسيقّي أو يف ناٍد.

ا لتشجيع الش�باب عىل االهتامم بحاسة السمع عن طريق جتنُّب االستامع        يف املس�احة أدناه، صّمم ُملصقاً
إىل امُلوسيقى الصاخبة.
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................................................................................................................................................................  
ارشح ملاذا قد يضطر األشخاص الذين يعملون يف املطارات إىل ارتداء واقيات لألذن.   )6

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

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

7(   األصوات األعىل من dB 90 يمكن أن ترّض بحاس�ة الس�مع. ُيمكن أن يتس�ّبب االس�تامع إىل امُلوس�يقى 
الصاخبة إىل اإلرضار بحاس�ة الس�مع، وقد يكون ذلك نتيجة رفع ُمستوى الصوت يف سامعات الرأس 

أو من خلل الوقوف بالُقرب من ُمكرّبات الصوت يف حفل موسيقّي أو يف ناٍد.

ا لتشجيع الش�باب عىل االهتامم بحاسة السمع عن طريق جتنُّب االستامع        يف املس�احة أدناه، صّمم ُملصقاً
إىل امُلوسيقى الصاخبة.

39-47   45 7/5/21   12:25 PM



47 9 الصوت46

9 الصوت

مدى السمع تمرين 9-4 )ب( 

يف هذا التمرين، س�تقوم بتفسري البيانات امُلتعّلقة بردُّدات الصوت امُلختلفة التي 
ُيمكننا سامُعها.

د الصوت خيربنا عن عدد االهتزازات يف الثانية ملوجة صوتّية. تردُّ
د بوحداٍت ُتسّمى اهلرتز .)Hz( 1 هرتز )Hz( = اهتزازة واحدة يف الثانية. يتّم قياس الردُّ

.)kHz( يتّم قياس الردُّدات العالية بالكيلوهرتز
Hz = kHz 1 1000 = 1000 اهتزازة يف الثانية 

.20000 Hz 20 إىل Hz مدى السمع البرشّي يبدأ من

كم يساوي Hz 20000 بوحدة kHz؟ ………..................................................……………   )1

هل ُيمكن لشخص بحاسة سمع طبيعّية سامع صوت يبلغ تردده kHz 45؟ ………...............………   )2

د  كلام تقّدم الناس يف العمر فإّن مدى السمع اخلاّص هبم يتناقص. يوّضح الرسم البيايّن كيف أّن أعىل تردُّ
م الُعمر. ُيمكن سامُعه يتناقص مع تقدُّ

العمر )السنوات(

احلد األعىل 
 )kHz( للسمع  

  

0
0

5

10

15

20

25

10 20 30 40 50 60 70

ا؟ ………………………......… د ُيمكن سامُعه عندما يكون عمر الشخص 60 عاماً ما أعىل تردُّ   )3
يف أّي عمر يبدأ مدى السمع يف االنخفاض؟……………........................................…….……   )4
د kHz 15؟ …………....……… ا سامع صوت بردُّ هل ُيمكن لشخص يبُلغ من الُعمر 40 عاماً   )5
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9 الصوت

.70 kHz 1 و kHz ُيمكن للفئران سامع األصوات التي هلا تردُّدات بني
هل ُهناك تردُّدات ُيمكن للفئران سامُعها ولكن البرش ال يستطيعون ذلك؟ ……..................………  )6
أّي تردُّدات للصوت ُيمكن للبرش سامُعها لكن الفئران ال تستطيع ذلك؟…………........……………  )7

دات التي ُيمكن للطلب سامُعها. توّضح الصورة أعله جتربة ملعرفة أعىل الردُّ

يف الصورة املوّضحة، حّدد ُموّلد اإلشارات ومكرّب الصوت.  )8
د الصوت من ُمكرّب الصوت. عىل الطلب خفض أيدهيم  عندما ي�دي�ر املعّلم الُقرص املدمج، يزداد ت�ردُّ

عندما ال يكون بإمكاهنم سامع الصوت.

9(  بع�ُض الط�لب أيدهي�م مرفوعة بين�ام اآلخرون أيدهيم ألس�فل. م�ا النتيجة الت�ي ُيمكنُك اس�تنتاُجها من هذه 
امللحظة؟

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

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

................................................................................................................................................................  
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10 التكاثر والتطّور

اإلخصاب الخارجّي تمرين 1-10 

يتضّم�ن ه�ذا التمرين اس�تخدام معلومات جدي�دة، وما ق�د تعّلمته بالفع�ل، إلجياد 
إجابات عن األس�ئلة، وس�يكون مطلوًبا منك أيًضا التفكري يف كيفّية تكيُّف احليوانات 

امُلختلفة للتكاُثر بطرق خمتلفة.

اقرأ املعلومات اآلتية ُثّم أجب عن األسئلة التي تليها.

يف الثديّي�ات، ب�ا يف ذلك البرش، حيدث اإلخصاب داخل اجلس�م. تندمج خلّية احليوان 
املنوّي مع خلّية البويضة داخل قناة البيض، وهذا ُيسّمى باإلخصاب الداخيّل.

يف ُمعظم الربمائّيات واألساك، حيدث اإلخصاب خارج اجلسم، تضُع األنثى بيضها 
يف املاء، ُثّم يضع الذكر احليوانات املنوّية لتسبح عرب املاء وجتد البويضات وختّصبها.

جيُب أن تعود الربمائّيات، كالضفادع، إىل املاء لتتكاثر. غالًبا ما تضُع الضفادع بيضها 
يف الربك املائّية. 

ارشح معنى ُمصطلح اإلخصاب.   )1
................................................................................................................................................................

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

التكاثر والتطّور 10
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4948 ّر 10 التكاثر والتطو

ّر 10 التكاثر والتطو

تمرين 10-1 اإلخصاب الخارجيّ

ّ�ن ه�ذا التمرين اس�تخدام معلومات جدي�دة، وما ق�د تعلّمته بالفع�ل، إلجياد  يتضم
ًا التفكري يف كيفيّة تكيُّف احليوانات  إجابات عن األس�ئلة، وس�يكون مطلوبًا منك أيض

املُختلفة للتكاثُر بطرق خمتلفة.

ّ أجب عن األسئلة التي تليها. اقرأ املعلومات اآلتية ثُم

يف الثدييّ�ات، ب�ا يف ذلك البرش، حيدث اإلخصاب داخل اجلس�م. تندمج خليّة احليوان 
.ّ ّى باإلخصاب الداخيل ّ مع خليّة البويضة داخل قناة البيض، وهذا يُسم املنوي

ُ األنثى بيضها  يف مُعظم الربمائيّات واألساك، حيدث اإلخصاب خارج اجلسم، تضع
ّبها. ّ يضع الذكر احليوانات املنويّة لتسبح عرب املاء وجتد البويضات وختص يف املاء، ثُم

ُ الضفادع بيضها  ُ أن تعود الربمائيّات، كالضفادع، إىل املاء لتتكاثر. غالبًا ما تضع جيب
يف الربك املائيّة. 

1(  ارشح معنى مُصطلح اإلخصاب.
................................................................................................................................................................

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

10التكاثر والتطوّر
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وّضح الفرق بني اإلخصاب الداخيّل واإلخصاب اخلارجّي.   )2
................................................................................................................................................................

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

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

حيدث اإلخصاب اخلارجّي يف املاء فقط. فسرِّ سبب ذلك.   )3
................................................................................................................................................................

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

4(   معظ�م احليوان�ات الت�ي تق�وم باإلخص�اب اخلارج�ّي تنت�ج بويض�ات أكثر م�ن احليوانات الت�ي تقوم 
باإلخصاب الداخيّل.

     اقرتح بعض األسباب لذلك.

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

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

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

................................................................................................................................................................
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51 10 التكاثر والتطّور50

10 التكاثر والتطّور

دورة الطمث تمرين 3-10 

يف هذا التمرين ستتدرب عىل تفسري املعلومات الواردة يف الرسم البيايّن.

ارُسم خًطا يصل بني كّل كلمة وتعريفها.   )1
التعريفاتالكلامت

الفقدان الشهرّي لبطانة الرحماإلباضة

إطالق بويضة من املبيض

اخللّي�ة التي تتك�ّون عندما يقوم مش�يج 
ذكرّي بتخصيب مشيج أنثوّي

كرة صغ�رية م�ن اخلاليا تتك�ّون عندما 
بة تنقسم البويضة املخصَّ

البويضة املخصبة

اجلنني يف 
مراحله األّولّية

اإلخصاب

اندماج نواة مشيج ذكرّي ومشيج أنثوّي 
مًعا

احليض

يبنّي الرسم البيايّن كيف تتغرّي بطانة الرحم خالل دورة الطمث.

التبويض

ُسمك اجلدار

0 7 14 21 28

الوقت / أيام
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كم عدد األسابيع التي تستغرُقها دورة الطمث املبّينة يف الرسم البيايّن؟   )2
................................................................................................................................................................

كان اليوم األّول من الدورة يوم 1 من يونيو، يف أّي تاريخ حدثت اإلباضة؟   )3
................................................................................................................................................................

يف أّي من هذه التواريخ يمكن أن حيدث اإلخصاب؟ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة.   )4

1 من يونيو    12 من يونيو    15 من يونيو  

ارشح ملاذا من امُلهّم أن تبدأ بطانة الرحم أن تصبح أكثر ُسمًكا قبل حدوث اإلباضة.   )5
................................................................................................................................................................

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

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

كان اليوم األّول من الدورة يوم 1 من يونيو، يف أّي تاريخ حدثت اإلباضة؟   )3
................................................................................................................................................................
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1 من يونيو    12 من يونيو    15 من يونيو  

ارشح ملاذا من امُلهّم أن تبدأ بطانة الرحم أن تصبح أكثر ُسمًكا قبل حدوث اإلباضة.   )5
................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................
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فترات الحمل تمرين 4-10 

يف هذا التمرين، س�وف تتدّرب عىل تنظيم البيانات بطريقة أفضل، س�وف تفّكر أيًضا يف 
معنى كلمة »الرتاُبط«، وسوف تتدرب عىل استخدام البيانات لدعم ما تقّدمه من برهان.

إن فترة احلمل للحيوان الثْديّي هي الفرتة الزمنية ب�ني اإلخصاب ووالدة احليوان الرضيع. إّنا الوقت الذي 
يتطّور فيه احليوان الصغري داخل رحم األّم.

يبنّي اجلدول ُمتوّسط كتلة ُأنثى بالغة لثانية أنواع خمتلفة من الثديّيات، وُمتوّسط فرتة احلمل لكّل نوع.

متوّسط فرة احلمل )باأليام(متوّسط كتلة األُنثى )kg(األنواع

550245األيل

113330الالما

15150املاعز

4064الذئب

150108األسد

133األرنب

5000640الفيل

40227الشمبانزي

1(   يف اجل�دول أدن�اه، أع�د ترتي�ب البيانات بحيث يكون من األس�هل رؤي�ة ما إذا كانت هن�اك عالقة بني 
متوّسط كتلة األُنثى ومتوّسط وقت احلمل.

متوّسط فرة احلمل )باأليام(متوّسط كتلة األُنثى )kg(األنواع
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 2(    ه�ل هن�اك ترابط بني متوّس�ط كتلة األُنثى ومتوّس�ط ُمّدة احلم�ل؟ وّضح إجابتك وادعمها باس�تخدام 
األرقام من اجلدول.

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

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

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

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

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

3(   فسرِّ ملاذا تظهر األرقام يف اجلدول عىل أّنا »متوّسط الكتلة« و»متوّسط وقت احلمل«، بداًل من »الكتلة« 
و»وقت احلمل«.

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

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

................................................................................................................................................................
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تمرين 10-5     نمّو اإلنسان

 

يف هذا التمرين، س�تتدّرب عىل قراءة الرس�وم البيانّية. س�يكون علي�ك التفكري جيًدا 
ل النمّو ه�و مدى رسعة تغريُّ احلجم  ل من الرس�م البيايّن. ُمعدَّ يف كيفّية اس�تنتاج امُلعدَّ
ق م�ن انحدار اخلّط عىل الرس�م البيايّن  بم�رور الوقت؛ لذلك س�وف حتت�اج إىل التحقُّ

ل. لإلجابة عن األسئلة حول امُلعدَّ

يبني الرسم البيايّن متوّسط أطوال البنني والبنات من خُمتلف األعار.

  

  

0
0
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2 4 6 8 10 12 14 16 18

العمر )السنوات(

متوّسط الطول 
)cm(

ما متوّسط طول البنني يف ُعمر 12 سنة؟   )1
................................................................................................................................................................

بنّي أّي األعار يكوُن فيها متوّسط طول البنات أكرب من متوّسط طول البنني؟   )2
................................................................................................................................................................

ل نمّو البنني أكرب؟ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة. بنّي أّي األعار اآلتية يكون فيها ُمعدَّ   )3

0 - سنتان   4 - 6 سنوات   16 - 18 سنة  

البنات

البنني
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ل النمّو يزداُد بسعة. اس�تخدم الرس�م البيايّن لتقرتح  4(   حتُدث طفرة يف النمّو يف س�ن الُبلوغ، أّي أّن ُمعدَّ
متى حيدث البلوغ:

يف البنات ………………………...…………………  

يف البنني  …………………...…….…………………  
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تمرين 10-6   هل يؤثّر الكافيين على وزن الطفل عند الوالدة؟

يف هذا التمرين، هناك بعض البيانات التي مجعها الباحثون يف السويد. سوف تتدرب 
ل إىل استنتاجات، والتفكري يف كيفّية حتسني االستقصاء. عىل استخدام البيانات للتوصُّ

ُأجريت دراس�ة يف الس�ويد الستقصاء فكرة أّن النس�اء اللوايت يرشبن الكثري من القهوة خالل فرتة احلمل قد 
يلدن أطفااًل أقل وزًنا. ش�اركت 1037 س�يدة من النس�اء احلوامل. أجابت كّل منهن عىل استبيان حول كمّية 

القهوة التي ترشهبا.
تّم قياس وزن األطفال عند الوالدة. تظهر النتائج يف اجلدول.

)mg( متوّسط ُجرعة الكافيني التي تتناوهلا األّم يوميًّا)g( متوّسط الوزن عند الوالدة
3660أقّل من 100

1003661 إىل 299

3003597 إىل 499

5003694 أو أكثر

1(   ض�ع هذه النتائج يف رس�م بي�ايّن باألعمدة عىل ورقة الرس�م البي�ايّن. فّكر جيًدا يف م�دى التدريج ع�ىل 
املحور y. تذّكر أّنك ال حتتاج أن تبدأ من 0.
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ل إليه من هذه النتائج؟ وّضح إجابتك وادعمها باستخدام أرقام من  2(   ما االس�تنتاج الذي ُيمكنُك التوصُّ
اجلدول.

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

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

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

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

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

اقرتح طريقتني لتمكني الباحثني من حتسني دراستهم.   )3
................................................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
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المغناطيس والموادّ المغناطيسّية تمرين 1-11 

ق من أّنك تعرف سلوك املواّد امُلختلفة عندما تضع  سُيساعدك هذا التمرين عىل التحقُّ
مغناطيًسا بالُقرب منها.

خيترب حممد مواّد خمتلفة الكتشاف أّي منها مغناطييّس.   )1

أ-		اكتب مجلة لوصف ما جيب أن يقوم به. 	
................................................................................................................................................................

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

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

ب-	 يوّض�ح اجل�دول العنارص الت�ي اختربها. وّضح يف العم�ود الثاين ما إذا كان س�يتّم جذب كّل عنرص  	
بواسطة قضيب مغناطيييّس )✓( أم لن يتّم جذُبه )✕(.

تّم	جذُبه	)✓(	/	مل	يتّم	جذُبه	)✕(العنرص

قطعة نقود نحاسّية

مشبك ورق مصنوع من الفوالذ

رشحية من رقائق األلومنيوم

كوب بالستيكّي

عصا خشبّية

مسامر حديد

ماء يف كوب

اذكر اسم عنرص آخر يمكن جذُبه بواسطة مغناطيس دائم. ج-	 	
................................................................................................................................................................

اذكر اسم عنرص آخر ال يمكن جذُبه بواسطة مغناطيس دائم. د-	 	
................................................................................................................................................................

املغناطيسّية والكهرباء 11
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توّضح الصورة زاوية باب ثالجة.    )2

باب الثالجة

رشيط ممغنط 
ُمثبت بباب 

الثالجة

إطار الثالجة 
من الفوالذ

ارشح ملاذا يظّل الباب موصًدا بعد إغالقه.  
................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................
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ّر 10 التكاثر والتطو

تمرين 10-1 اإلخصاب الخارجيّ

ّ�ن ه�ذا التمرين اس�تخدام معلومات جدي�دة، وما ق�د تعلّمته بالفع�ل، إلجياد  يتضم
ًا التفكري يف كيفيّة تكيُّف احليوانات  إجابات عن األس�ئلة، وس�يكون مطلوبًا منك أيض

املُختلفة للتكاثُر بطرق خمتلفة.

ّ أجب عن األسئلة التي تليها. اقرأ املعلومات اآلتية ثُم

يف الثدييّ�ات، ب�ا يف ذلك البرش، حيدث اإلخصاب داخل اجلس�م. تندمج خليّة احليوان 
.ّ ّى باإلخصاب الداخيل ّ مع خليّة البويضة داخل قناة البيض، وهذا يُسم املنوي

ُ األنثى بيضها  يف مُعظم الربمائيّات واألساك، حيدث اإلخصاب خارج اجلسم، تضع
ّبها. ّ يضع الذكر احليوانات املنويّة لتسبح عرب املاء وجتد البويضات وختص يف املاء، ثُم

ُ الضفادع بيضها  ُ أن تعود الربمائيّات، كالضفادع، إىل املاء لتتكاثر. غالبًا ما تضع جيب
يف الربك املائيّة. 

1(  ارشح معنى مُصطلح اإلخصاب.
................................................................................................................................................................

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

10التكاثر والتطوّر
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................................................................................................................................................................

اذكر اسم عنرص آخر ال يمكن جذُبه بواسطة مغناطيس دائم. د-	 	
................................................................................................................................................................
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توّضح الصورة زاوية باب ثالجة.    )2

باب الثالجة

رشيط ممغنط 
ُمثبت بباب 

الثالجة

إطار الثالجة 
من الفوالذ

ارشح ملاذا يظّل الباب موصًدا بعد إغالقه.  
................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................
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الُقوى المغناطيسّية، ُصنع المغناطيس تمرين 2-11 

س�يخترب ه�ذا التمرين مدى اس�تيعابك ملا حيدث عندما يتّم وض�ع املغناطيس واملواّد 
املغناطيسّية بالُقرب من بعضهم.

  قامت ُمعلِّمة دعاء بإعطائها بعض القطع م�ن الفلّزات الختبارها. وتّم تغليُفها بحيث ال تعرف دع�اء ما 
إذا كانت مغناطيًسا أم ال.

تقّرب	دعاء	اجلسمني		و	من	بعضهام،	فيتنافر	اجلسامن.
تكتب دعاء: »اجلسامن  و مغناطيسان دائامن؛ ألّنام يتجاذبان«.

هل تتفق مع دعاء؟ وّضح إجابتك.
................................................................................................................................................................

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

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

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

تقّرب	دعاء	اجلسمني		و	من	بعضهام،	فيتنافر	اجلسامن.

ما الذي ُيمكنك قوُله عن اجلسمني  و؟ وّضح إجابتك.
................................................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................................
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تقّرب دعاء اجلسمني )م( و)ك( من بعضهام. ال يتجاذب اجلسامن وال يتنافران. ج-	 	

تكتب دعاء: »ليس أّي من )م( أو )ك( مغناطيًسا دائاًم«.

قد تكون دعاء عىل صواب أو عىل خطأ. ارشح كيف ُيمكنك اختبار إجابتها ملعرفة ما إذا كانت عىل صواب.

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
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تمثيل المجاالت المغناطيسّية  تمرين 3-11 

سيساعُدك هذا التمرين عىل فهم كيفّية متثيل املجاالت املغناطيسّية باستخدام خطوط 
املجال املغناطييّس.

يوّضح الشكل أدناه املجال املغناطييّس حول قضيب مغناطييّس.   )1

.(S) واجلنويّب (N) عىل الشكل، ضع تسمية ُقطبي املغناطيس، الشاميّل أ-	 	

ارشح كيف تعرف أّيام الُقطب الشاميّل. ب-   
................................................................................................................................................................

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

ج-	 متّثُل الدائرتان املوُجودتان عىل الشكل بوصلتني. ارُسم سهاًم بكل دائرة يبني اّتاه إبرة كّل بوصلة. 	

د-  ارشح كي�ف ُيمكن�ك أن تع�رف م�ن الش�كل أّن املجال املغناطي�يّس له أكرب ُق�وة بالُقرب م�ن قطبّي   
املغناطيس.

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

................................................................................................................................................................
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هـ-	 يف الشكل أدناه، ُيمكنك رؤية خمطَّط قضيب مغناطييّس. باستخدام قلم رصاص، ظّلل املنطقة امُلحيطة  	
باملغناطيس لتوضيح مدى ُقّوة املجال املغناطييّس.

• استخدم التظليل الغامق لتوضيح مكان املجال القوّي.	
• استخدم التظليل الفاتح لتوضيح مكان املجال الضعيف.	

SN

أعط سبًبا لتعليل ملاذا تعترب خطوط املجال طريقة أفضل من التظليل لتوضيح نمط املجال املغناطييّس. و-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

ج-	 متّثُل الدائرتان املوُجودتان عىل الشكل بوصلتني. ارُسم سهاًم بكل دائرة يبني اّتاه إبرة كّل بوصلة. 	

د-  ارشح كي�ف ُيمكن�ك أن تع�رف م�ن الش�كل أّن املجال املغناطي�يّس له أكرب ُق�وة بالُقرب م�ن قطبّي   
املغناطيس.
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SN

أعط سبًبا لتعليل ملاذا تعترب خطوط املجال طريقة أفضل من التظليل لتوضيح نمط املجال املغناطييّس. و-	 	
................................................................................................................................................................

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

58-75   63 7/5/21   12:28 PM



11 املغناطيسّية والكهرباء

65 11 املغناطيسّية والكهرباء64

يوّضح الشكل أدناه مغناطيسني.   )2

صس

عىل الشكل، ضع تسمية القطبني، الشاميّل (N) واجلنويّب (S) لكّل مغناطيس. أ-	 	

هل يتجاذب املغناطيسان أم يتنافران؟ ارشح كيف تعرف. ب-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

ج-	 أضف أس�هم الُقّوة إىل الش�كل لتوضيح الُقّوة التي ُيامرُس�ها كّل مغناطيس عىل اآلخر. س�ّم األسهم  	
»ُقّوة	س	عىل	ص« و»ُقّوة	ص	عىل	س«.

د-  ختّي�ل أّن�ه ُيمكنك وضع بوصلة يف ُمنتصف املس�افة متاًما بني املغناطيس�ني. أضف س�هاًم إىل الش�كل   
لتوضيح كيف ستشري إبرُتا.
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المغناطيس والمغناطيس الكهربائّي  تمرين 5-11 

سيخترب هذا التمرين مدى استيعابك للمغانط الدائمة واملغناطيس الكهربائّي.

كّل العبارات التالية غري صحيحة.

• اشطب اجلزء غري الصحيح من كّل عبارة.	
• يف املساحة الفارغة أدناه، اكتب التصحيح بحيث تصبح العبارة صحيحة.	

للقضيب املغناطييّس قطب شاميّل يف أحد الطرفني وقطب غريّب يف الطرف اآلخر.   )1
................................................................................................................................................................

ينجذب القطب الشاميّل للمغناطيس إىل القطب اجلنويّب لألرض.   )2
................................................................................................................................................................

حيتاج القضيب املغناطييّس إىل مصدر تّيار كهربائي لكي يعمل.   )3
................................................................................................................................................................

جيب أن يكون قلب املغناطيس الكهربائّي مصنوًعا من ماّدة غري مغناطيسّية.   )4
................................................................................................................................................................

يظّل املغناطيُس الكهربائّي ممغنًطا عند إيقاف تشغيل التّيار الكهربائّي يف لفات السلك اخلاّصة به.   )5
................................................................................................................................................................

سيؤّدي تقليل التّيار يف املغناطيس الكهربائّي إىل جعل جماله املغناطييّس أقوى.   )6
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

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

ج-	 أضف أس�هم الُقّوة إىل الش�كل لتوضيح الُقّوة التي ُيامرُس�ها كّل مغناطيس عىل اآلخر. س�ّم األسهم  	
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د-  ختّي�ل أّن�ه ُيمكنك وضع بوصلة يف ُمنتصف املس�افة متاًما بني املغناطيس�ني. أضف س�هاًم إىل الش�كل   
لتوضيح كيف ستشري إبرُتا.
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استخدام الكهرباء الساكنة في الترفيه تمرين 6-11 

يف هذا التمرين، ستصنع لعبة تستخدم الكهرباء الساكنة.

إلجراء هذا النشاط، ستحتاج إىل صندوق بالستيكّي شفاف. )ُتباع بعض أنواع الشوكوالتة يف صناديق مثل 
ذلك.(

س�تحتاج أيًضا إىل بعض الرشائط الرفيعة من رقائ�ق األلومنيوم، وبعض الرشائط الالصقة وقطعة قامش من 
الصوف أو من القطن.

رقائق 
ألومنيوم

رشيط الصق

ألص�ق ثالث�ة رشائط م�ن الرقائق بقاعدة الصن�دوق، داخل الصن�دوق. اثن الطرف احلّر م�ن الرقاقة بحيث 
يرتفُع ألعىل.

ضع الغطاء عىل الصندوق.

اآلن، استخدم القامش لتدليك غطاء الصندوق. من امُلفرتض أن ترى رشائط الرقائق تتحّرك لألمام وللخلف 
أثناء قيامك بتدليك القامش فوق الغطاء.

حاول قطع الرقائق إىل أشكال خمتلفة. كيف ُيمكنك مالحظة أكرب تأثري؟

ك الرشائط؟ هل ُيمكنك أن ترشح سبب حترُّ
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حركة اإللكترونات تمرين 8-11 

ق من بعض العبارات  يف هذا التمرين، ستستخدم ما تعرفه عن الكهرباء الساكنة للتحقُّ
وتصحيحها.

لك�ّل عب�ارة م�ن العبارات اآلتي�ة، حّدد م�ا إذا كانت صحيحة أم خاطئ�ة. ضع عالمة ص�ح أو خطأ بجانب 
العبارة.

إذا كانت العبارة خاطئة، اشطب الكلامت اخلاطئة واكتب الكلامت التي تعل العبارة صحيحة.

نواة الذّرة هلا شحنة سالبة.   )1

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

اإللكرتونات ُمثّبتة بإحكام يف اجلزء اخلارجّي من الذّرة.   )2
................................................................................................................................................................

اجلسم املتعادل غري مشحون؛ ألّن به كمّية متساوية من الشحنات املوجبة والسالبة.   )3
................................................................................................................................................................

4(   عند تدليك قضيب من األكريليك بقطعة من القامش.

									أ-		    يكتسب القضيب شحنة موجبة بسبب انتقال اإللكرتونات من القضيب إىل القامش.
................................................................................................................................................................

		يكتسب القامش أيًضا شحنة موجبة. 									ب-
................................................................................................................................................................

									ج-	    سينجذب القضيب والقامش إىل بعضهام.
................................................................................................................................................................

القضيب املشحون سيجذب األجسام التي حتمل شحنة مضاّدة فقط.   )5
................................................................................................................................................................
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رشيط الصق

ألص�ق ثالث�ة رشائط م�ن الرقائق بقاعدة الصن�دوق، داخل الصن�دوق. اثن الطرف احلّر م�ن الرقاقة بحيث 
يرتفُع ألعىل.

ضع الغطاء عىل الصندوق.

اآلن، استخدم القامش لتدليك غطاء الصندوق. من امُلفرتض أن ترى رشائط الرقائق تتحّرك لألمام وللخلف 
أثناء قيامك بتدليك القامش فوق الغطاء.

حاول قطع الرقائق إىل أشكال خمتلفة. كيف ُيمكنك مالحظة أكرب تأثري؟

ك الرشائط؟ هل ُيمكنك أن ترشح سبب حترُّ
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حركة اإللكترونات تمرين 8-11 

ق من بعض العبارات  يف هذا التمرين، ستستخدم ما تعرفه عن الكهرباء الساكنة للتحقُّ
وتصحيحها.

لك�ّل عب�ارة م�ن العبارات اآلتي�ة، حّدد م�ا إذا كانت صحيحة أم خاطئ�ة. ضع عالمة ص�ح أو خطأ بجانب 
العبارة.

إذا كانت العبارة خاطئة، اشطب الكلامت اخلاطئة واكتب الكلامت التي تعل العبارة صحيحة.

نواة الذّرة هلا شحنة سالبة.   )1

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

اإللكرتونات ُمثّبتة بإحكام يف اجلزء اخلارجّي من الذّرة.   )2
................................................................................................................................................................

اجلسم املتعادل غري مشحون؛ ألّن به كمّية متساوية من الشحنات املوجبة والسالبة.   )3
................................................................................................................................................................

4(   عند تدليك قضيب من األكريليك بقطعة من القامش.

									أ-		    يكتسب القضيب شحنة موجبة بسبب انتقال اإللكرتونات من القضيب إىل القامش.
................................................................................................................................................................

		يكتسب القامش أيًضا شحنة موجبة. 									ب-
................................................................................................................................................................

									ج-	    سينجذب القضيب والقامش إىل بعضهام.
................................................................................................................................................................

القضيب املشحون سيجذب األجسام التي حتمل شحنة مضاّدة فقط.   )5
................................................................................................................................................................
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تمرين 11-9)أ(      التّيار الكهربائّي في دائرة التوصيل على التوالي

يف هذا التمرين، ستستخدم ما تعرفه عن التّيار الكهربائّي يف الدائرة الكهربائّية.

ادُرس األميرتات الثالثة أدناه. لكّل أميرت، اكتب قيمة التّيار الذي يقيُسه.   )1

0 2.0
1.0 1.50.5

0 2.0
1.0 1.50.5

A A A
0 2.0

1.0 1.50.5
0 2.0

1.0 1.50.5

A A A
0 2.0

1.0 1.50.5
0 2.0

1.0 1.50.5

A A A

)ع()ص()س(

التّيار = ………….............………… س	 	
التّيار = ………….............………… ص	 	
ع	     التّيار = ………….............………… 	

2(   الدوائ�ر الكهربائّي�ة أدناه ُتوّضح كيف يمكن اس�تخداُم األميرت لقياس التّيار يف دائ�رة كهربائّية. واحدة 
منهم فقط صحيحة.

A

A

أ-	 ض�ع عالمة )✓( بجانب الدائرة الكهربائّية الصحيحة وعالم�ة )✕( بجانب الدائرة الكهربائّية غري  	
الصحيحة.

وّضح إجابتك. ب-	 	
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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ادُرس الدائرة الكهربائّية امُلوّضحة أدناه. اخللّية الكهربائّية تعل التّيار يتدّفق يف املصباح.    )3

د هل العبارة صحيحة أم خاطئة. لكّل من العبارات التالية، حدِّ

هل	العبارة	صحيحة	العبارة
أم	خاطئة؟

اخللّية واملصباح مّتصالن عىل التوايل.

التّيار اخلارج من املصباح أقّل من التّيار الوارد إليه.

التّيار خيرج من الطرف املوجب للخلّية.

ال يدخل أّي تّيار إىل الطرف السالب من اخللّية.

ينتقل التّيار باّتاه عقارب الساعة يف هذه الدائرة الكهربائّية.
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تمرين 11-9)أ(      التّيار الكهربائّي في دائرة التوصيل على التوالي

يف هذا التمرين، ستستخدم ما تعرفه عن التّيار الكهربائّي يف الدائرة الكهربائّية.

ادُرس األميرتات الثالثة أدناه. لكّل أميرت، اكتب قيمة التّيار الذي يقيُسه.   )1

0 2.0
1.0 1.50.5

0 2.0
1.0 1.50.5

A A A
0 2.0

1.0 1.50.5
0 2.0

1.0 1.50.5

A A A
0 2.0

1.0 1.50.5
0 2.0

1.0 1.50.5

A A A

)ع()ص()س(

التّيار = ………….............………… س	 	
التّيار = ………….............………… ص	 	
ع	     التّيار = ………….............………… 	

2(   الدوائ�ر الكهربائّي�ة أدناه ُتوّضح كيف يمكن اس�تخداُم األميرت لقياس التّيار يف دائ�رة كهربائّية. واحدة 
منهم فقط صحيحة.

A

A

أ-	 ض�ع عالمة )✓( بجانب الدائرة الكهربائّية الصحيحة وعالم�ة )✕( بجانب الدائرة الكهربائّية غري  	
الصحيحة.

وّضح إجابتك. ب-	 	
................................................................................................................................................................

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

58-75   68 7/5/21   12:28 PM

11 املغناطيسّية والكهرباء

69 11 املغناطيسّية والكهرباء68

ادُرس الدائرة الكهربائّية امُلوّضحة أدناه. اخللّية الكهربائّية تعل التّيار يتدّفق يف املصباح.    )3

د هل العبارة صحيحة أم خاطئة. لكّل من العبارات التالية، حدِّ

هل	العبارة	صحيحة	العبارة
أم	خاطئة؟

اخللّية واملصباح مّتصالن عىل التوايل.

التّيار اخلارج من املصباح أقّل من التّيار الوارد إليه.

التّيار خيرج من الطرف املوجب للخلّية.

ال يدخل أّي تّيار إىل الطرف السالب من اخللّية.

ينتقل التّيار باّتاه عقارب الساعة يف هذه الدائرة الكهربائّية.
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تمرين 11-9 )ب(      اإللكترونات والتّيار الكهربائّي

يف هذا التمرين، ستتعلم املزيد عن رسيان التّيار الكهربائّي يف دائرة كهربائّية.

أ-  ما الُشحنة التي حيمُلها اإللكرتون، موجبة أم سالبة؟   )1
................................................................................................................................................................

ب-	  التّي�ار الكهربائّي هو تدفُّق الش�حنات الكهربائّية. ارشح ملاذا ت�ري اإللكرتونات يف دائرة كهربائّية  	
عندما تكون الدائرة الكهربائّية مغلقة.

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

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

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

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

فيام ييل نموذًجا لتّيار كهربائّي؛ يساعُدنا هذا النموذج عىل فْهم مالحظاتنا.   )2

تص�ّور أنبوب�ة طويلة مليئة بالب�ازالء. عندما تدفع بحّبة ب�ازالء إضافّية بداخل أحد الطرفني، فوًرا تس�قط حّبة 
بازالء من الطرف اآلخر.
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 يمكن أن يساعدنا هذا عىل فْهم ملاذا يظهر الضوء بمجرد أن يتّم تشغيُله.

أ-			ماذا متّثل حّبات البازالء يف هذا النموذج؟ 	
................................................................................................................................................................

ماذا متّثل األنبوبة الطويلة؟ ب-	 	
................................................................................................................................................................

ارشح كيف يساعُدنا هذا يف فْهم ملاذا يظهر الضوء فوًرا. ج-	 	
................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................
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تمرين 11-9 )ب(      اإللكترونات والتّيار الكهربائّي

يف هذا التمرين، ستتعلم املزيد عن رسيان التّيار الكهربائّي يف دائرة كهربائّية.

أ-  ما الُشحنة التي حيمُلها اإللكرتون، موجبة أم سالبة؟   )1
................................................................................................................................................................

ب-	  التّي�ار الكهربائّي هو تدفُّق الش�حنات الكهربائّية. ارشح ملاذا ت�ري اإللكرتونات يف دائرة كهربائّية  	
عندما تكون الدائرة الكهربائّية مغلقة.

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

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

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

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

فيام ييل نموذًجا لتّيار كهربائّي؛ يساعُدنا هذا النموذج عىل فْهم مالحظاتنا.   )2

تص�ّور أنبوب�ة طويلة مليئة بالب�ازالء. عندما تدفع بحّبة ب�ازالء إضافّية بداخل أحد الطرفني، فوًرا تس�قط حّبة 
بازالء من الطرف اآلخر.
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 يمكن أن يساعدنا هذا عىل فْهم ملاذا يظهر الضوء بمجرد أن يتّم تشغيُله.

أ-			ماذا متّثل حّبات البازالء يف هذا النموذج؟ 	
................................................................................................................................................................

ماذا متّثل األنبوبة الطويلة؟ ب-	 	
................................................................................................................................................................

ارشح كيف يساعُدنا هذا يف فْهم ملاذا يظهر الضوء فوًرا. ج-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

58-75   71 7/5/21   12:28 PM



11 املغناطيسّية والكهرباء

73 11 املغناطيسّية والكهرباء72

الخاليا والبطاريّات تمرين 10-11 

يف هذا التمرين، ستستخدم ما تعرُفه عن استعامل خلّيتني أو أكثر إلنتاج جهد كهربائّي 
أكرب يف دائرة كهربائّية.

ادُرس األشكال الثالثة أدناه. لكّل شكل، اكتب قيمة اجلهد الكهربائّي الذي ستنتُجه.   )1
)ع( )ص( )س(

1.2 V 1.2 V1.2 V 1.2 V 1.2 V2.0 V 2.0 V 1.5 V

)س(			اجلهد الكهربائّي = …………………… 	

)ص(		اجلهد الكهربائّي = …………………… 	

)	ع	(				اجلهد الكهربائّي = …………………… 	

تتضمن الدائرة الكهربائّية املوّضحة أدناه خلّيتني ومصباًحا.   )2

2.0 V 2.0 V

ما اجلهد الكهربائّي الذي ستنتُجه اخلاليا يف الدائرة الكهربائّية؟ أ-	 	
................................................................................................................................................................

ب-	 أض�ف جه�از قي�اس اجله�د الكهربائ�ّي )فولتميرت( إىل الش�كل لتوضيح كيف س�تقيس ه�ذا اجلهد  	
الكهربائّي.
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ارشح ملاذا يكون املصباح أكثر سطوًعا عندما ُتستخدم خلّيتان بداًل من خلّية واحدة. ج-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

 6 V 1.5. وهي حتتاج لتوصيل مصب�اح إىل مصدر بجهد V 3(   يوج�د ل�دى هاجر العديد من اخلالي�ا بجهد
جلعله يسطع بشكل أكثر إرشاًقا.

يف املساحة الفارغة أدناه، ارُسم الدائرة الكهربائّية التي جيب أن تستخدمها هاجر للقيام هبذا.  

4(   يف منزل�ك، يمك�ن أن تكون لديك أجهزة خمتلفة تس�تخدم اخلاليا )»البطارّيات«(. يف املس�احة الفارغة 
أدناه، اكتب قائمة هبذه األجهزة مع قيمة اجلهد الكهربائّي الذي حيتاُجه كّل جهاز ليعمل بشكل صحيح.
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الخاليا والبطاريّات تمرين 10-11 

يف هذا التمرين، ستستخدم ما تعرُفه عن استعامل خلّيتني أو أكثر إلنتاج جهد كهربائّي 
أكرب يف دائرة كهربائّية.

ادُرس األشكال الثالثة أدناه. لكّل شكل، اكتب قيمة اجلهد الكهربائّي الذي ستنتُجه.   )1
)ع( )ص( )س(

1.2 V 1.2 V1.2 V 1.2 V 1.2 V2.0 V 2.0 V 1.5 V

)س(			اجلهد الكهربائّي = …………………… 	

)ص(		اجلهد الكهربائّي = …………………… 	

)	ع	(				اجلهد الكهربائّي = …………………… 	

تتضمن الدائرة الكهربائّية املوّضحة أدناه خلّيتني ومصباًحا.   )2

2.0 V 2.0 V

ما اجلهد الكهربائّي الذي ستنتُجه اخلاليا يف الدائرة الكهربائّية؟ أ-	 	
................................................................................................................................................................

ب-	 أض�ف جه�از قي�اس اجله�د الكهربائ�ّي )فولتميرت( إىل الش�كل لتوضيح كيف س�تقيس ه�ذا اجلهد  	
الكهربائّي.
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ارشح ملاذا يكون املصباح أكثر سطوًعا عندما ُتستخدم خلّيتان بداًل من خلّية واحدة. ج-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

 6 V 1.5. وهي حتتاج لتوصيل مصب�اح إىل مصدر بجهد V 3(   يوج�د ل�دى هاجر العديد من اخلالي�ا بجهد
جلعله يسطع بشكل أكثر إرشاًقا.

يف املساحة الفارغة أدناه، ارُسم الدائرة الكهربائّية التي جيب أن تستخدمها هاجر للقيام هبذا.  

4(   يف منزل�ك، يمك�ن أن تكون لديك أجهزة خمتلفة تس�تخدم اخلاليا )»البطارّيات«(. يف املس�احة الفارغة 
أدناه، اكتب قائمة هبذه األجهزة مع قيمة اجلهد الكهربائّي الذي حيتاُجه كّل جهاز ليعمل بشكل صحيح.
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التّيار في الُمكّونات الموصلة على التوازي تمرين 12-11 

يف هذا التمرين، ستس�تخدم ما تعرُفه ع�ن كيفّية رسيان التّيار الكهربائّي عند توصيل 
امُلكّونات يف دائرة كهربائية عىل التوازي.

يمّثل الشكل أدناه دائرة كهربائّية مستخدمة إلضاءة مصباحني.   )1

هل اخلاليا متصلة مع بعضها عىل التوايل أم عىل التوازي ؟ أ-	 		
................................................................................................................................................................

د الطرف امُلوجب )+( لكّل خلّية. عىل الشكل، حدِّ ب-	 	

أضف سهاًم للشكل لتوضيح كيفّية رسيان التّيار من اخلاليا. ج-   

ضع عالمة )س( عىل النقطة التي ينقسم عندها التّيار. د -   

أضف سهاًم إىل كّل مصباح لتوضيح اّتاه التّيار يف املصباح. ه�-   

ضع عالمة )ص( عىل النقطة التي يتحُد فيها التّيار )يتجّمع مّرة أخرى(. و-   
2(   يمّثل الشكل التايل دائرة كهربائّية تتصل فيها مقاومتان كهربائيتان ببعضهام عىل التوازي. تّم وضع أربعة 

من األميرتات يف الدائرة الكهربائّية لقياس التّيار يف نقاط خمتلفة.

2.0V

1.5V

A

A A1.0A

1.5A

 

A

)س(

)ص(

)ع()ل(
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قَيم التّيار التي تّم قياُسها بواسطة اثنني من األميرتات موّضحة بجوار كّل منهام.

						أ-    ما مقدار اجلهد الكهربائّي الكيّل يف الدائرة؟
................................................................................................................................................................

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

ما القراءة التي ستكون عىل األميرت )س(؟ ارشح عملياتك احلسابّية. ب-	 	
................................................................................................................................................................

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

ما قراءة األميرت )ص(؟ وّضح إجابتك. ج-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

أّي مقاومة كهربائّية، )ع( أم )ل(، متثل مقاومة أكرب؟ وّضح إجابتك. د-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

3(   ُيمكن استخدام اجلدول أدناه لتلخيص الفرق بني التوصيل عىل التوايل وعىل التوازي. استخدم عبارات 
من القائمة إلكامل اجلدول. 

ينقسم	التّيار يتصل	طرف	منها	يف	نقطة	ويتصل	الطرف		
األخر	لكل	منها	يف	نقطة	اخرى

																											ُمّتصلة	املكونات	واحدة	تلو	األخرى 	 	 مل	يتغري	التّيار	

كيفّية	رسيان	التّيارطريقة	التوصيلالتوصيل

املكونات عىل التوايل

املكونات يف دائرة 
التوصيل عىل التوازي
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التّيار في الُمكّونات الموصلة على التوازي تمرين 12-11 

يف هذا التمرين، ستس�تخدم ما تعرُفه ع�ن كيفّية رسيان التّيار الكهربائّي عند توصيل 
امُلكّونات يف دائرة كهربائية عىل التوازي.

يمّثل الشكل أدناه دائرة كهربائّية مستخدمة إلضاءة مصباحني.   )1

هل اخلاليا متصلة مع بعضها عىل التوايل أم عىل التوازي ؟ أ-	 		
................................................................................................................................................................

د الطرف امُلوجب )+( لكّل خلّية. عىل الشكل، حدِّ ب-	 	

أضف سهاًم للشكل لتوضيح كيفّية رسيان التّيار من اخلاليا. ج-   

ضع عالمة )س( عىل النقطة التي ينقسم عندها التّيار. د -   

أضف سهاًم إىل كّل مصباح لتوضيح اّتاه التّيار يف املصباح. ه�-   

ضع عالمة )ص( عىل النقطة التي يتحُد فيها التّيار )يتجّمع مّرة أخرى(. و-   
2(   يمّثل الشكل التايل دائرة كهربائّية تتصل فيها مقاومتان كهربائيتان ببعضهام عىل التوازي. تّم وضع أربعة 

من األميرتات يف الدائرة الكهربائّية لقياس التّيار يف نقاط خمتلفة.
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قَيم التّيار التي تّم قياُسها بواسطة اثنني من األميرتات موّضحة بجوار كّل منهام.

						أ-    ما مقدار اجلهد الكهربائّي الكيّل يف الدائرة؟
................................................................................................................................................................

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

ما القراءة التي ستكون عىل األميرت )س(؟ ارشح عملياتك احلسابّية. ب-	 	
................................................................................................................................................................

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

ما قراءة األميرت )ص(؟ وّضح إجابتك. ج-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

أّي مقاومة كهربائّية، )ع( أم )ل(، متثل مقاومة أكرب؟ وّضح إجابتك. د-	 	
................................................................................................................................................................

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

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

3(   ُيمكن استخدام اجلدول أدناه لتلخيص الفرق بني التوصيل عىل التوايل وعىل التوازي. استخدم عبارات 
من القائمة إلكامل اجلدول. 

ينقسم	التّيار يتصل	طرف	منها	يف	نقطة	ويتصل	الطرف		
األخر	لكل	منها	يف	نقطة	اخرى

																											ُمّتصلة	املكونات	واحدة	تلو	األخرى 	 	 مل	يتغري	التّيار	

كيفّية	رسيان	التّيارطريقة	التوصيلالتوصيل

املكونات عىل التوايل

املكونات يف دائرة 
التوصيل عىل التوازي
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77 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل   
األوعية الدموية.

قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني ُيدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م   
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص وِمزاجه يعتم�دان على كمية 
هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جًدا من العصارة الس�وداء، 
فس�تصبح »كئيًب�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحتراٍم ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
قراب�ة ع�ام 200 ميادًي�ا، ب�دأ طبيب يوناني ُيدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار   
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت ُتس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
م�رة أخرى، ظلَّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكاًرا 

جديدًة ُعرضًة لخطر السجن أو اإلعدام.
في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عِمل في مصر، كيفية تدفق الدم من   
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
وأخيًرا، في القرن الس�ابع عشر، عِمل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   
م  تجميع كل هذه األفكار مًعا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقدَّ
وصًف�ا صحيًح�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن 

الصمامات تحافظ على تدُفق الدم في االتجاه الصحيح.
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77 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل   
األوعية الدموية.

قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني ُيدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م   
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص وِمزاجه يعتم�دان على كمية 
هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جًدا من العصارة الس�وداء، 
فس�تصبح »كئيًب�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحتراٍم ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
قراب�ة ع�ام 200 ميادًي�ا، ب�دأ طبيب يوناني ُيدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار   
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت ُتس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
م�رة أخرى، ظلَّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكاًرا 

جديدًة ُعرضًة لخطر السجن أو اإلعدام.
في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عِمل في مصر، كيفية تدفق الدم من   
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
وأخيًرا، في القرن الس�ابع عشر، عِمل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   
م  تجميع كل هذه األفكار مًعا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقدَّ
وصًف�ا صحيًح�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن 

الصمامات تحافظ على تدُفق الدم في االتجاه الصحيح.
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ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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ورقة العمل 7وو   اكتشافات حول اوهاز الدوري

على ورقة منفصلة، ارسم جدوًل زمنًيا لتوضيح كيف تطورت األفكار حول الجهاز الدوري لإلنسان. )و( 

اشرح لماذا استغرق الناس وقًتا طويًل لمعرفة آلية عمل الجهاز الدوري لإلنسان.  )2(

)3(  اكتش�ف المزي�د حول ش�خصية من الش�خصيات الواردة في القطعة واس�تعرض م�ا توصلت إليه في 
عرض تقديمي في الصف.
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79 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-2)أ(   تركيب قلب الخروف

سيعرض عليك المعلم قلًبا لخروف أو ألي حيوان آخر. ال تخف من لمس القلب إذا حصلت على فرصة 
لفعل ذلك، لكن عليك غسل يديك جيًدا بعد لمسه كما تفعل عندما تلمس أي نوع آخر من اللحم النيئ.

ر فيما يلي: ِصف شكل القلب. فكِّ  )1(
• شكله • لونه   • حجمه    

يمكنك توضيح شكل القلب بالرسم مع كتابة البيانات أو كتابة الوصف.  

)2(  ربم�ا تتمك�ن من رؤية بعض األوعية الدموية التي تقع بالقرب من س�طح القلب. ُتس�مى هذه األوعية 
بالشرايين التاجية، وهي تنقل الدم الغني باألكسجين والعناصر الغذائية إلى الخليا في عضلة القلب.

ِصف أين تقع الشرايين التاجية وما شكلها. أ- 
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على ورقة منفصلة، ارسم جدوًل زمنًيا لتوضيح كيف تطورت األفكار حول الجهاز الدوري لإلنسان. )و( 

اشرح لماذا استغرق الناس وقًتا طويًل لمعرفة آلية عمل الجهاز الدوري لإلنسان.  )2(

)3(  اكتش�ف المزي�د حول ش�خصية من الش�خصيات الواردة في القطعة واس�تعرض م�ا توصلت إليه في 
عرض تقديمي في الصف.
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79 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-2)أ(   تركيب قلب الخروف

سيعرض عليك المعلم قلًبا لخروف أو ألي حيوان آخر. ال تخف من لمس القلب إذا حصلت على فرصة 
لفعل ذلك، لكن عليك غسل يديك جيًدا بعد لمسه كما تفعل عندما تلمس أي نوع آخر من اللحم النيئ.

ر فيما يلي: ِصف شكل القلب. فكِّ  )1(
• شكله • لونه   • حجمه    

يمكنك توضيح شكل القلب بالرسم مع كتابة البيانات أو كتابة الوصف.  

)2(  ربم�ا تتمك�ن من رؤية بعض األوعية الدموية التي تقع بالقرب من س�طح القلب. ُتس�مى هذه األوعية 
بالشرايين التاجية، وهي تنقل الدم الغني باألكسجين والعناصر الغذائية إلى الخليا في عضلة القلب.

ِصف أين تقع الشرايين التاجية وما شكلها. أ- 
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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العلوم للصف الثامن80

ورقة العمل 7و2)أ(  تركيب قلب ايروف

اشرح لماذا تحتاج الخليا في عضلة القلب إلى كمية من األكسجين والعناصر الغذائية. ب- 

سيقوم المعلم بفتح القلب.  )3(

ن جدار القلب. أ-  ِصف مظهر العضلة التي تكوِّ

هل لهذه العضلة الُسمك نفسه في كل أجزاء القلب؟ ب- 

ج-   ابحث عن الصمامات التي تقع بين الحجرة العلوية والسفلية للقلب وِصف مظهرها.  

د-   اشرح كيف تعمل هذه الصمامات. يمكنك الشرح من خلل الرسم أو كتابة اإلجابة.  
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و8 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-2)ب(   استقصاء سؤال حول معدل النبض

)و(  ناقش بعض األسئلة الممكنة التي يمكن استقصاؤها حول معدل النبض ألشخاص مختلفين مع أفراد 
د السؤال الذي ترغب في استقصائه واكتبه. مجموعتك. حدِّ

تنبأ بالنتيجة التي تتوقع الحصول عليها.  )2(

ما العامل الذي ستغيره في استقصائك؟  )3(

ما العامل الذي ستعمل على قياسه؟  )4(

ما العوامل التي ستتركها دون تغيير؟  )5(

ذ تجربتك، وِصف ما فعلته بالضبط. نفِّ  )6(
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العلوم للصف الثامن80

ورقة العمل 7و2)أ(  تركيب قلب ايروف

اشرح لماذا تحتاج الخليا في عضلة القلب إلى كمية من األكسجين والعناصر الغذائية. ب- 

سيقوم المعلم بفتح القلب.  )3(

ن جدار القلب. أ-  ِصف مظهر العضلة التي تكوِّ

هل لهذه العضلة الُسمك نفسه في كل أجزاء القلب؟ ب- 

ج-   ابحث عن الصمامات التي تقع بين الحجرة العلوية والسفلية للقلب وِصف مظهرها.  

د-   اشرح كيف تعمل هذه الصمامات. يمكنك الشرح من خلل الرسم أو كتابة اإلجابة.  
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و8 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-2)ب(   استقصاء سؤال حول معدل النبض

)و(  ناقش بعض األسئلة الممكنة التي يمكن استقصاؤها حول معدل النبض ألشخاص مختلفين مع أفراد 
د السؤال الذي ترغب في استقصائه واكتبه. مجموعتك. حدِّ

تنبأ بالنتيجة التي تتوقع الحصول عليها.  )2(

ما العامل الذي ستغيره في استقصائك؟  )3(

ما العامل الذي ستعمل على قياسه؟  )4(

ما العوامل التي ستتركها دون تغيير؟  )5(

ذ تجربتك، وِصف ما فعلته بالضبط. نفِّ  )6(
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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العلوم للصف الثامن82

ورقة العمل 7و2)ب(  استقصاء سؤال حول معدل النبا

ل النتائج التي حصلت عليها. في المساحة الفارغة أدناه، ارسم جدوًل للنتائج وسجِّ  )7(

أحضر ورقة رسم بياني و مثِّل نتائجك بيانًيا، إذا كنت ترى أن هذه فكرة جيدة.  )8(
ِصف أية اتجاهات أو أنماط تراها في النتائج التي حصلت عليها.  )9(

ل إليه من النتائج التي حصلت عليها. اكتب الستنتاج القصير الذي يمكنك التوصُّ )0و( 

قارن بين النتائج التي حصلت عليها وتنبؤك. )وو( 

اشرح كيف يمكنك تحسين استقصائك إذا أجريته مرة أخرى. )2و( 

76-114   82 7/5/21   12:28 PM

83 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-4   تكوين أسئلة حول الجهاز الدوري

بالجهاز  متعلقة  أسئلتك  جميع  تكون  أن  يجب  المتعدد.  االختيار  إجابات  من  إجابة  لكل  سؤااًل  اكتب 
الدوري. في كل حالة، تكون اإلجابة الصحيحة باللون الغامق.

)و( 

الصامماتد-العضلةج- الشعرية الدمويةب-الدمأ-

 )2(

األنفد-الرئتانج-اجلهاز اهلضميب-القلبأ-

  )3(

خلية دم بيضاءد-خلية دم حمراءج-الصفيحة الدمويةب-البلزماأ-

  )4(

الوريدد-القلبج-الشعرية الدمويةب-الرشيانأ-

  )5( 

النواةد-اهليموجلوبنيج-السيتوبلزمب-غشاء اخلليةأ-

  )6( 

خلية دم بيضاءد-خلية دم محراءج-الصفيحة الدمويةب-البلزماأ-
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العلوم للصف الثامن82

ورقة العمل 7و2)ب(  استقصاء سؤال حول معدل النبا

ل النتائج التي حصلت عليها. في المساحة الفارغة أدناه، ارسم جدوًل للنتائج وسجِّ  )7(

أحضر ورقة رسم بياني و مثِّل نتائجك بيانًيا، إذا كنت ترى أن هذه فكرة جيدة.  )8(
ِصف أية اتجاهات أو أنماط تراها في النتائج التي حصلت عليها.  )9(

ل إليه من النتائج التي حصلت عليها. اكتب الستنتاج القصير الذي يمكنك التوصُّ )0و( 

قارن بين النتائج التي حصلت عليها وتنبؤك. )وو( 

اشرح كيف يمكنك تحسين استقصائك إذا أجريته مرة أخرى. )2و( 
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83 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-4   تكوين أسئلة حول الجهاز الدوري

بالجهاز  متعلقة  أسئلتك  جميع  تكون  أن  يجب  المتعدد.  االختيار  إجابات  من  إجابة  لكل  سؤااًل  اكتب 
الدوري. في كل حالة، تكون اإلجابة الصحيحة باللون الغامق.

)و( 

الصامماتد-العضلةج- الشعرية الدمويةب-الدمأ-

 )2(

األنفد-الرئتانج-اجلهاز اهلضميب-القلبأ-

  )3(

خلية دم بيضاءد-خلية دم حمراءج-الصفيحة الدمويةب-البلزماأ-

  )4(

الوريدد-القلبج-الشعرية الدمويةب-الرشيانأ-

  )5( 

النواةد-اهليموجلوبنيج-السيتوبلزمب-غشاء اخلليةأ-

  )6( 

خلية دم بيضاءد-خلية دم محراءج-الصفيحة الدمويةب-البلزماأ-
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.

76-114   777/5/21   12:28 PM



العلوم للصف الثامن84

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِصف شكل الرئتين. )و( 

المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟  )2(

انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.  )3(

ما اسم هذه األنبوبة؟ أ- 

المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟ ب- 

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا ُيطلق على هاتين األنبوبتين؟

د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساًعا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟ 
وما وظيفته؟

76-114   84 7/5/21   12:28 PM

84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟

76-114   847/5/21   12:28 PM

85 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل الداعمة 7-6   لماذا تكون الحويصالت الهوائية صغيرة 
جًدا؟

الطبق 1
.10 mm في هذا الطبق، قم بعمل ثمانية ثقوب باستخدام مثقاب فلين قطره

10 mm

.10 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π =                       حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =   

   mm3  =   
8 ×  =  mm3 يوجد ثمانية ثقوب، لذا يبلغ إجمالي الحجم

الطبق 2
.5 mm في هذا الطبق، قم بعمل 32 ثقًبا باستخدام مثقاب فلين قطره

5 mm

.5 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π = حجم كل ثقب 
  ×  ×  × 3.14 =                                            

  mm3 =               
32 ×  =  mm3 يوجد 32 ثقًبا، لذا يبلغ إجمالي الحجم

انتبه!
يجب أن تتوصل إلى أن إجمالي مساحات الثقوب في كا الطبقين متماثان تماًما.

76-114   85 7/5/21   12:28 PM



العلوم للصف الثامن84

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِصف شكل الرئتين. )و( 

المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟  )2(

انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.  )3(

ما اسم هذه األنبوبة؟ أ- 

المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟ ب- 

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا ُيطلق على هاتين األنبوبتين؟

د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساًعا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟ 
وما وظيفته؟

76-114   84 7/5/21   12:28 PM

85 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل الداعمة 7-6   لماذا تكون الحويصالت الهوائية صغيرة 
جًدا؟

الطبق 1
.10 mm في هذا الطبق، قم بعمل ثمانية ثقوب باستخدام مثقاب فلين قطره

10 mm

.10 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π =                       حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =   

   mm3  =   
8 ×  =  mm3 يوجد ثمانية ثقوب، لذا يبلغ إجمالي الحجم

الطبق 2
.5 mm في هذا الطبق، قم بعمل 32 ثقًبا باستخدام مثقاب فلين قطره

5 mm

.5 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π = حجم كل ثقب 
  ×  ×  × 3.14 =                                            

  mm3 =               
32 ×  =  mm3 يوجد 32 ثقًبا، لذا يبلغ إجمالي الحجم

انتبه!
يجب أن تتوصل إلى أن إجمالي مساحات الثقوب في كا الطبقين متماثان تماًما.

76-114   85 7/5/21   12:28 PM

العلوم للصف الثامن85

ورقة العمل الداعمة 7-6   لماذا تكون الحويصالت الهوائية صغيرة 
جدًا؟

الطبق 1
.10 mm في هذا الطبق، قم بعمل ثمانية ثقوب باستخدام مثقاب فلين قطره

10 mm

.10 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π =                       حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =  

   mm3  =  
8 ×  =  mm3 يوجد ثمانية ثقوب، لذا يبلغ إجمالي الحجم

الطبق 2
.5 mm في هذا الطبق، قم بعمل 32 ثقبًا باستخدام مثقاب فلين قطره

5 mm

.5 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π = حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =                                            

  mm3 =              
32 ×  =  mm3 يوجد 32 ثقبًا، لذا يبلغ إجمالي الحجم

انتبه!
ًا. يجب أن تتوصل إلى أن إجمالي مساحات الثقوب في كا الطبقين متماثان تمام

76-114   857/5/21   12:28 PM



العلوم للصف الثامن86

ورقة العمل 7-7   توليد الطاقة من سكر الجلوكوز

التنفس الخلوي هو تفاعل كيميائي يحدث بانتظام داخل الخايا. يتم التحكم في هذا التفاعل بعناية ويتم 
إطاق الطاقة من الجلوكوز ببطء وبرفق.

يمكننا إجراء تفاعل مماثل يحدث بشكل أسرع. يمكننا 
جعل السكر يتفاعل بسرعة مع األكسجين الموجود في 
يتم  لكن  الخلوي،  التنفس  يشبه  التفاعل  هذا  الهواء. 

إطاق الطاقة من السكر بسرعة كبيرة جًدا.

سيعرض المعلم عليك األدوات التي سيتم استخدامها.

يت�م إش�عال الش�معة، ووض�ع بعا مس�حوق الس�كر 
الناعم في األنبوبة. بعد ذلك، ينفخ أحدهم بقوة األنبوبة، حتى يصطدم السكر بلهب الشمعة.

األسئلة
ِصف ماذا يحدث عندما يصطدم السكر باللهب. )و( 

يشبه التفاعل الذي يحدث داخل العلبة تفاعل التنفس الهوائي.  )2(

أ-   ما المادة التي تتحد مع السكر داخل العلبة؟

ما المادتين اللتين تم تكوينهما أثناء التفاعل؟ ب- 

أكمل هذه الجملة لوصف تغيرات الطاقة التي حدثت داخل العلبة.استخدم هذه الكلمات:  )3(
      صوتية      الكيميائية الكامنة        حركة

طاقة   إلى  السكر  في  الموجودة   ................................................ الطاقة  تحويل  تم 
. وطاقة 

شمعة 
مشتعلة

أنبوبة
علبة

غطاء ُمكم 
عىل العلبة

76-114   86 7/5/21   12:28 PM

87 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-8)أ(   اس���تقصاء  تأثير  ممارس��ة  التماري��ن الرياضية على 
معدل التنفس – تقييم ذاتي

بعد االنتهاء من النش�اط 7و8 )اس�تقصاء تأثير ممارس�ة التماري�ن الرياضية على مع�دل التنفس( ناقش مع 
زميلك، كيف أكملت  المهمة. في بعا النقاط ستقرر ذلك بنفسك، والبعا األخر سيكون زميلك قادًرا 

على تقييم كيفية إكمالك للمهمة.
نعم أم ال؟الخاصية

هل حددت العامل الذي سيتم تغيريه؟
هل اختذت قرارات جيدة حول كيفية تغيري هذا العامل؟

هل حددت العامل الذي سيتم قياسه؟
هل اختذت قرارات جيدة حول كيفية قياس هذا املتغري؟

هل حاولت ترك عاملني عىل األقل دون قياسه؟
هل مجعت نتائج كافية؟

هل جدول النتائج اخلاص بك به أعمدة وصفوف خمططة وعنوان واضح لكل منها؟
هل حتتوي العناوين الواردة يف جدول النتائج اخلاص بك عىل وحدات؟

هل مثَّلت النتائج التي حصلت عليها بيانًيا؟
هل اختذت قرارات جيدة بشأن كيفية متثيل النتائج بيانًيا، حتى يسهل عىل اآلخرين فهمها؟

هل أضفت وحدات القياس عىل مور الرسم البياين اخلاص بك عند وضع البيانات؟
هل استخدمت تدريج مناسب عىل كل مور؟

هل رسمت نقاط النتائج بدقة؟
هل استخدمت نتائجك بطريقة صحيحة لكتابة الستنتاج؟

اشرح شيًئا واحًدا فعلته 
بشكل جيد.

واح�ًدا  ش�يًئا  اش�رح 
س�تفعله بش�كل أفضل 

في المرة القادمة.

76-114   87 7/5/21   12:28 PM

84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟

76-114   847/5/21   12:28 PM



العلوم للصف الثامن86

ورقة العمل 7-7   توليد الطاقة من سكر الجلوكوز

التنفس الخلوي هو تفاعل كيميائي يحدث بانتظام داخل الخايا. يتم التحكم في هذا التفاعل بعناية ويتم 
إطاق الطاقة من الجلوكوز ببطء وبرفق.

يمكننا إجراء تفاعل مماثل يحدث بشكل أسرع. يمكننا 
جعل السكر يتفاعل بسرعة مع األكسجين الموجود في 
يتم  لكن  الخلوي،  التنفس  يشبه  التفاعل  هذا  الهواء. 

إطاق الطاقة من السكر بسرعة كبيرة جًدا.

سيعرض المعلم عليك األدوات التي سيتم استخدامها.

يت�م إش�عال الش�معة، ووض�ع بعا مس�حوق الس�كر 
الناعم في األنبوبة. بعد ذلك، ينفخ أحدهم بقوة األنبوبة، حتى يصطدم السكر بلهب الشمعة.

األسئلة
ِصف ماذا يحدث عندما يصطدم السكر باللهب. )و( 

يشبه التفاعل الذي يحدث داخل العلبة تفاعل التنفس الهوائي.  )2(

أ-   ما المادة التي تتحد مع السكر داخل العلبة؟

ما المادتين اللتين تم تكوينهما أثناء التفاعل؟ ب- 

أكمل هذه الجملة لوصف تغيرات الطاقة التي حدثت داخل العلبة.استخدم هذه الكلمات:  )3(
      صوتية      الكيميائية الكامنة        حركة

طاقة   إلى  السكر  في  الموجودة   ................................................ الطاقة  تحويل  تم 
. وطاقة 

شمعة 
مشتعلة

أنبوبة
علبة

غطاء ُمكم 
عىل العلبة

76-114   86 7/5/21   12:28 PM

87 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-8)أ(   اس���تقصاء  تأثير  ممارس��ة  التماري��ن الرياضية على 
معدل التنفس – تقييم ذاتي

بعد االنتهاء من النش�اط 7و8 )اس�تقصاء تأثير ممارس�ة التماري�ن الرياضية على مع�دل التنفس( ناقش مع 
زميلك، كيف أكملت  المهمة. في بعا النقاط ستقرر ذلك بنفسك، والبعا األخر سيكون زميلك قادًرا 

على تقييم كيفية إكمالك للمهمة.
نعم أم ال؟الخاصية

هل حددت العامل الذي سيتم تغيريه؟
هل اختذت قرارات جيدة حول كيفية تغيري هذا العامل؟

هل حددت العامل الذي سيتم قياسه؟
هل اختذت قرارات جيدة حول كيفية قياس هذا املتغري؟

هل حاولت ترك عاملني عىل األقل دون قياسه؟
هل مجعت نتائج كافية؟

هل جدول النتائج اخلاص بك به أعمدة وصفوف خمططة وعنوان واضح لكل منها؟
هل حتتوي العناوين الواردة يف جدول النتائج اخلاص بك عىل وحدات؟

هل مثَّلت النتائج التي حصلت عليها بيانًيا؟
هل اختذت قرارات جيدة بشأن كيفية متثيل النتائج بيانًيا، حتى يسهل عىل اآلخرين فهمها؟

هل أضفت وحدات القياس عىل مور الرسم البياين اخلاص بك عند وضع البيانات؟
هل استخدمت تدريج مناسب عىل كل مور؟

هل رسمت نقاط النتائج بدقة؟
هل استخدمت نتائجك بطريقة صحيحة لكتابة الستنتاج؟

اشرح شيًئا واحًدا فعلته 
بشكل جيد.

واح�ًدا  ش�يًئا  اش�رح 
س�تفعله بش�كل أفضل 

في المرة القادمة.

76-114   87 7/5/21   12:28 PM

العلوم للصف الثامن85

ورقة العمل الداعمة 7-6   لماذا تكون الحويصالت الهوائية صغيرة 
جدًا؟

الطبق 1
.10 mm في هذا الطبق، قم بعمل ثمانية ثقوب باستخدام مثقاب فلين قطره

10 mm

.10 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π =                       حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =  

   mm3  =  
8 ×  =  mm3 يوجد ثمانية ثقوب، لذا يبلغ إجمالي الحجم

الطبق 2
.5 mm في هذا الطبق، قم بعمل 32 ثقبًا باستخدام مثقاب فلين قطره

5 mm

.5 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π = حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =                                            

  mm3 =              
32 ×  =  mm3 يوجد 32 ثقبًا، لذا يبلغ إجمالي الحجم

انتبه!
ًا. يجب أن تتوصل إلى أن إجمالي مساحات الثقوب في كا الطبقين متماثان تمام

76-114   857/5/21   12:28 PM



العلوم للصف الثامن88

ورقة العمل 7-8)ب(   النظام الغذائي واللياقة البدنية

يوضح المخطط النظام الغذائي اليومي الموصى به لاعب تنس محترف.

اللحوم والدواجن واألسماك والفول والبيا
والمكسرات: حصتان

اللبن والزبادي
والجبن: 3 حصص

الحبوب والخبز
واألرز المعكرونة:7 حصص

الفاكهة: 3 حصص

ستحتاج إلى أن تعود بذاكرتك إلى العمل الذي أنجزته حول األنظمة الغذائية المتوازنة لإلجابة عن هذه 
األسئلة.

اقترح لماذا يحتوي النظام الغذائي الموصى به على الكثير من الحبوب والخبز واألرز والمعكرونة. )و( 

أي جزء من أجزاء النظام الغذائي يمد الجسم بالبروتينات؟  )2(

أي جزء من أجزاء النظام الغذائي يمد الجسم بالحديد؟  )3(

اشرح سبب أهمية اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية وفيرة من الحديد للحفاظ على اللياقة البدنية.  )4(

اذكر المعدن الذي يحصل عليه الجسم من اللبن والزبادي والجبن.  )5(
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89 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 8-1   هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟

اكتب كلمة )صح( أو )خطأ( بجوار العبارات اآلتية:
تحتوي جميع األحماض على األكسجين.  )و( 

ل األحماض محلول الكاشف العام إلى اللون األصفر أو األحمر.  تحوِّ  )2(
يوجد حمض الستريك في البرتقال.   )3(

توضح الصيغة الكيميائية لكبريتات الماغنيسيوم أن هناك أربع ذرات من الكبريت   )4(
         في هذا المركب. 

بعض األحماض مسببة للتآكل.   )5(
تتفاعل األحماض مع بعض الفلزات لتكوين األملح.   )6(

األحماض لها رقم هيدروجيني (pH) أكبر من 7.   )7(
 .H2SO4 الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتيك هي  )8(

هيدروكسيد الصوديوم هو عبارة عن حمض.   )9(
)0و(  لختبار الهيدروجين، يجب وضع شظية مشتعلة مضاءة في الغاز. فإذا أصدرت صوت فرقعة حاد 

عند اشتعالها، يكون هذا هو الهيدروجين. 
األحماض لها رقم هيدروجيني (pH) أقل من 7.   )11(

يتفاعل النحاس مع حمض مخفف.  )2و( 
ل األحماض محلول الكاشف العام إلى اللون األخضر.  تحوِّ )3و( 

)4و(  يمكن تكوين الكلوريدات من تفاعل فلز مع حمض الهيدروكلوريك. 
يتم تكوين السترات باستخدام حمض الستريك.   )15(

وضع فلز الصوديوم في حمض مخفف ُيعتبر آمن.  )6و( 
كبريتات األمونيوم هي عبارة عن ملح.  )7و( 

)8و(  يتم إطلق غاز الهيدروجين عند تفاعل حمض مع فلز. 
 .HCl الصيغة الكيميائية لحمض النيتريك هي )9و( 

يتم تكوين ملح نترات الماغنيسيوم باستخدام حمض الستريك.   )20(
ن ثاني أكسيد الكربون حمًضا عند إذابته في الماء.  يكوِّ )و2( 

الملح الذي يتكون من حمض الهيدروكلوريك والخارصين هو هيدروكلوريد الخارصين.   )22(
)23(  يجب عليك ارتداء نظارات واقية عند استخدام األحماض في المختبر. 

جميع األحماض ضارة.   )24(
تحتوي جميع األحماض على الهيدروجين.   )25(
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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العلوم للصف الثامن88

ورقة العمل 7-8)ب(   النظام الغذائي واللياقة البدنية

يوضح المخطط النظام الغذائي اليومي الموصى به لاعب تنس محترف.

اللحوم والدواجن واألسماك والفول والبيا
والمكسرات: حصتان

اللبن والزبادي
والجبن: 3 حصص

الحبوب والخبز
واألرز المعكرونة:7 حصص

الفاكهة: 3 حصص

ستحتاج إلى أن تعود بذاكرتك إلى العمل الذي أنجزته حول األنظمة الغذائية المتوازنة لإلجابة عن هذه 
األسئلة.

اقترح لماذا يحتوي النظام الغذائي الموصى به على الكثير من الحبوب والخبز واألرز والمعكرونة. )و( 

أي جزء من أجزاء النظام الغذائي يمد الجسم بالبروتينات؟  )2(

أي جزء من أجزاء النظام الغذائي يمد الجسم بالحديد؟  )3(

اشرح سبب أهمية اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية وفيرة من الحديد للحفاظ على اللياقة البدنية.  )4(

اذكر المعدن الذي يحصل عليه الجسم من اللبن والزبادي والجبن.  )5(
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89 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 8-1   هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟

اكتب كلمة )صح( أو )خطأ( بجوار العبارات اآلتية:
تحتوي جميع األحماض على األكسجين.  )و( 

ل األحماض محلول الكاشف العام إلى اللون األصفر أو األحمر.  تحوِّ  )2(
يوجد حمض الستريك في البرتقال.   )3(

توضح الصيغة الكيميائية لكبريتات الماغنيسيوم أن هناك أربع ذرات من الكبريت   )4(
         في هذا المركب. 

بعض األحماض مسببة للتآكل.   )5(
تتفاعل األحماض مع بعض الفلزات لتكوين األملح.   )6(

األحماض لها رقم هيدروجيني (pH) أكبر من 7.   )7(
 .H2SO4 الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتيك هي  )8(

هيدروكسيد الصوديوم هو عبارة عن حمض.   )9(
)0و(  لختبار الهيدروجين، يجب وضع شظية مشتعلة مضاءة في الغاز. فإذا أصدرت صوت فرقعة حاد 

عند اشتعالها، يكون هذا هو الهيدروجين. 
األحماض لها رقم هيدروجيني (pH) أقل من 7.   )11(

يتفاعل النحاس مع حمض مخفف.  )2و( 
ل األحماض محلول الكاشف العام إلى اللون األخضر.  تحوِّ )3و( 

)4و(  يمكن تكوين الكلوريدات من تفاعل فلز مع حمض الهيدروكلوريك. 
يتم تكوين السترات باستخدام حمض الستريك.   )15(

وضع فلز الصوديوم في حمض مخفف ُيعتبر آمن.  )6و( 
كبريتات األمونيوم هي عبارة عن ملح.  )7و( 

)8و(  يتم إطلق غاز الهيدروجين عند تفاعل حمض مع فلز. 
 .HCl الصيغة الكيميائية لحمض النيتريك هي )9و( 

يتم تكوين ملح نترات الماغنيسيوم باستخدام حمض الستريك.   )20(
ن ثاني أكسيد الكربون حمًضا عند إذابته في الماء.  يكوِّ )و2( 

الملح الذي يتكون من حمض الهيدروكلوريك والخارصين هو هيدروكلوريد الخارصين.   )22(
)23(  يجب عليك ارتداء نظارات واقية عند استخدام األحماض في المختبر. 

جميع األحماض ضارة.   )24(
تحتوي جميع األحماض على الهيدروجين.   )25(
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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العلوم للصف الثامن90

ورقة العمل 8-2   ما المخاطر؟

ت الُمستخَدمة، مثل الترشيح أو 
العمليا

التسخين
المخاطر هي:

يمكنني تقليل المخاطر من خال:

ض 
مح�

امل�واد الكيميائي�ة املس�تخَدمة، مث�ل 
صوديوم

ك أو فلز ال
اهليدروكلوري

املخاطر العامة، مثل استخدام موقد بنزن أو األواين 
الزجاجية

ف
تنظيم العمل والتنظي
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و9 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 9-1   الصوت القوي والضعيف، والرفيع والغليظ

شاهد بعا اآلالت الموسيقية المختلفة المستخدمة إلصدار أصوات مختلفة. كيف ُيصدر الصوت القوي 
والضعيف )شدة الصوت(؟ كيف ُتصدر األصوات الرفيعة والغليظة )حدة الصوت(؟

لتغيير  طريقة  من  أكثر  هناك  تكون  ربما  أنه  تذكر  نتائجك.  لتسجيل  باألسفل  الموجود  الجدول  استخدم 
النغمة الصادرة.

كيفية جعل حدة الصوت أعلىكيفية جعل شدة الصوت أعلىاآللة الموسيقية
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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العلوم للصف الثامن90

ورقة العمل 8-2   ما المخاطر؟

ت الُمستخَدمة، مثل الترشيح أو 
العمليا

التسخين
المخاطر هي:

يمكنني تقليل المخاطر من خال:

ض 
مح�

امل�واد الكيميائي�ة املس�تخَدمة، مث�ل 
صوديوم

ك أو فلز ال
اهليدروكلوري

املخاطر العامة، مثل استخدام موقد بنزن أو األواين 
الزجاجية

ف
تنظيم العمل والتنظي
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و9 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 9-1   الصوت القوي والضعيف، والرفيع والغليظ

شاهد بعا اآلالت الموسيقية المختلفة المستخدمة إلصدار أصوات مختلفة. كيف ُيصدر الصوت القوي 
والضعيف )شدة الصوت(؟ كيف ُتصدر األصوات الرفيعة والغليظة )حدة الصوت(؟

لتغيير  طريقة  من  أكثر  هناك  تكون  ربما  أنه  تذكر  نتائجك.  لتسجيل  باألسفل  الموجود  الجدول  استخدم 
النغمة الصادرة.

كيفية جعل حدة الصوت أعلىكيفية جعل شدة الصوت أعلىاآللة الموسيقية
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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العلوم للصف الثامن92

ورقة العمل 9-4)أ(   األصوات على الشاشة – تقييم  التعلم

يمكن استخدام ناقل صوت وجهاز رسم ذبذبات )Oscilloscope( لعرض الموجات الصوتية على شاشة. 
يوضح المخطط رسم ذبذبات ألصوات مختلفة.

مهمت�ك أن تق�ص رس�ومات الذبذبات ه�ذه وتس�تخدمها لعمل ملصق يوض�ح لماذا ينتج ع�ن األصوات 
المختلفة رسومات لذبذبات مختلفة.

توجد بعا أوراق الرسم البياني الفارغة التي يمكنك رسم الذبذبات عليها، إن كنت ترغب في ذلك.

ل الملصقات مع زميل. مهمتك اآلن هي التحقق من صحة أفكارهم. عندما تقوم بتصميم ملصقك، بدَّ
قّيم عمل زميلك باستخدام السؤالين التاليين.

نعم/الالخاصية
ح زميلك كيف يتغير رسم الذبذبات عندما يصبح الصوت قوًيا أو ضعيًفا؟ هل وضَّ
ح زميلك كيف يتغير رسم الذبذبات عندما يصبح الصوت رفيًعا أو غليًظا؟ هل وضَّ

ه�ل اس�تخدم زميلك المصطلحات بش�كل صحيح، مث�ل حدة الصوت وش�دة الصوت 
وسعة الهتزاز والتردد؟

ص�ف إجراًء واح�ًدا تم 
بشكل صحيح.

صف شيًئا واحًدا يمكن 
تحسينه.

قد ترغب في تعديل ملصقك، عندما تتلقى تعليقات من زميلك.
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93 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 9-4)ب(   أفكار حول الصوت

اختبر أفكارك حول الصوت. تدور كل جملة مما يلي حول الصوت. هناك كلمة مفقودة في كل جملة.

أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة.
يصدر الصوت عن طريق  المصدر.  )1(

عندما ينتقل الصوت خلل الهواء، تهتز  الهواء لألمام وللخلف.  )2(

. ينتقل الصوت خلل الهواء في شكل   )3(

عندما يرتفع  الصوت، ترتفع حدته أيًضا.  )4(

إذا ارتفع الصوت، تزداد  اهتزازاته.  )5(

. يتم قياس تردد الصوت بوحدة   )6(

. الصوت الذي تردده Hz 500  ُينتج  500 اهتزازة كل   )7(

700  Hz 800  من الصوت الذي تردده  Hz تكون حدة الصوت الذي تردده  )8(
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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93 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 9-4)ب(   أفكار حول الصوت
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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العلوم للصف الثامن94

ورقة العمل 10-1   خصائص الحيوانات المنوية

يبين الشكل حيواًنا منوًيا.

اكتب أسماء ثاثة أجزاء من حيوان منوي موجودة في خليا حيوانية أخرى. )و( 

)2(  تس�بح الحيوانات المنوية عبر س�ائل. اش�رح كيفية تكي�ف الحيوان المنوي للحد م�ن الحتكاك أثناء 
السباحة.

)3(  اس�تقصت مجموعة من الباحثين كمية األكس�جين التي اس�تخدمتها مجموعة من الحيوانات المنوية 
عندما كانت في حالة الراحة، وعندما كانت تسبح. ويوضح الجدول نتائجها.

استخدام األكسجين )وحدات األكسجين في الساعة(

25حيوانات منوية في حالة الراحة

80حيوانات منوية أثناء السباحة

اش�رح لماذا تس�تخدم الحيوانات المنوية التي تس�بح كمية من األكس�جين أكثر من الحيوانات المنوية في 
حالة الراحة. استخدم معرفتك حول كيفية حصول الخليا على الطاقة.
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95

ورقة العمل 0ووو  خصائص اايوانات اصنوية

وجد الباحثون أن متوسط سرعة السباحة للحيوانات المنوية كان cm 20 في الساعة.  )4(

أكمل الجدول إلظهار المسافة التي سيقطعها الحيوان المنوي أثناء السباحة بهذه السرعة.   

المسافة المقطوعة )cm(الزمن )الساعات(
00
1
2
3
4

استخدم جدولك المكتمل لرسم رسم بياني للمسافة/الزمن لحيوان منوي أثناء السباحة.  )5(
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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95

ورقة العمل 0ووو  خصائص اايوانات اصنوية

وجد الباحثون أن متوسط سرعة السباحة للحيوانات المنوية كان cm 20 في الساعة.  )4(
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العلوم للصف الثامن96

ورقة العمل 10-2   وظائف الجهاز  التناسلي

الخصية

العضو

تكوين البويضات

الوظيفة

القناة المنوية يتطور فيه الجنين المكتمل

غدة البروستات تكوين الحيوانات المنوية

قناة البيض حمل الحيوانات المنوية من الخصية إلى اإلحليل
 )مجرى البول(

الرحم تكوين سائل سكري للحيوانات المنوية لتسبح به

المبيض يحدث فيها اإلخصاب

توضح القائمة الموجودة على اليمين األعضاء في األجهزة التناسلية للذكر واألنثى. )و( 
استخدم قلم أصفر لتلوين مربعات األعضاء التي تمثل جزًءا من الجهاز التناسلي األنثوي.

استخدم قلم أخضر لتلوين مربعات األعضاء التي تمثل جزًءا من الجهاز التناسلي الذكري.
ارسم خًطا لتوصيل كل عضو بوظيفته.  )2(
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97 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 10-3   األمشاج واإلخصاب

يبين الجدول اختلًفا واحًدا بين حيوان منوي وبويضة. )و( 

        أكمل الجدول لوصف وشرح اختافين آخرين بين الحيوان المنوي والبويضة المخصبة

السبباالختاف
الحيوان المنوي أصغ�ر من البويضة 

المخصبة .
يمكن للحي�وان المن�وي أن يتحرك بس�رعة أكبر وبس�هولة إذا كان ص�غيًرا. 

ل تحتاج البويضات إلى الحركة.

اذكر اسم الجزء من جسم اإلنسان الذي يحدث به اإلخصاب.  )2(

اكتب تعريًفا لمصطلح »اإلخصاب«.  )3(

ما السم البيولوجي الصحيح للخلية الجديدة التي تتشكل بعد اإلخصاب؟  )4(

ِصف ما يحدث لهذه الخلية في األيام القليلة التالية.  )5(
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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العلوم للصف الثامن96

ورقة العمل 10-2   وظائف الجهاز  التناسلي

الخصية

العضو

تكوين البويضات

الوظيفة

القناة المنوية يتطور فيه الجنين المكتمل

غدة البروستات تكوين الحيوانات المنوية

قناة البيض حمل الحيوانات المنوية من الخصية إلى اإلحليل
 )مجرى البول(

الرحم تكوين سائل سكري للحيوانات المنوية لتسبح به

المبيض يحدث فيها اإلخصاب

توضح القائمة الموجودة على اليمين األعضاء في األجهزة التناسلية للذكر واألنثى. )و( 
استخدم قلم أصفر لتلوين مربعات األعضاء التي تمثل جزًءا من الجهاز التناسلي األنثوي.

استخدم قلم أخضر لتلوين مربعات األعضاء التي تمثل جزًءا من الجهاز التناسلي الذكري.
ارسم خًطا لتوصيل كل عضو بوظيفته.  )2(
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97 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 10-3   األمشاج واإلخصاب

يبين الجدول اختلًفا واحًدا بين حيوان منوي وبويضة. )و( 

        أكمل الجدول لوصف وشرح اختافين آخرين بين الحيوان المنوي والبويضة المخصبة

السبباالختاف
الحيوان المنوي أصغ�ر من البويضة 

المخصبة .
يمكن للحي�وان المن�وي أن يتحرك بس�رعة أكبر وبس�هولة إذا كان ص�غيًرا. 

ل تحتاج البويضات إلى الحركة.

اذكر اسم الجزء من جسم اإلنسان الذي يحدث به اإلخصاب.  )2(

اكتب تعريًفا لمصطلح »اإلخصاب«.  )3(

ما السم البيولوجي الصحيح للخلية الجديدة التي تتشكل بعد اإلخصاب؟  )4(

ِصف ما يحدث لهذه الخلية في األيام القليلة التالية.  )5(
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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العلوم للصف الثامن98

ورقة العمل 11-1   مقارنة أنواع المغناطيس

طرق  أربع  التالية  الصور  ح  توضِّ األقوى؟  المغناطيس  معرفة  يمكنك  كيف  مغناطيسان،  لديك  كان  إذا 
مختلفة.

جّرب الطرق المختلفة.

مغناطيس
مغناطيس

ك مغناطيس ببطء تجاه مشبك ورق  الطريقة و: حرِّ
مصنوع من الفوالذ. ما المسافة التي يجب أن يكون 

المغناطيس عندها حتى يتحرك المشبك؟
ل المسافة. سجِّ

ل  ك�رر ذل�ك باس�تخدام مغناطي�س آخ�ر. وس�جِّ
المسافة.

اشرح كيف يمكنك معرفة المغناطيس األقوى.
مغناطيس

الطريق�ة 2: ض�ع بع�ا ال�ورق بي�ن المغناطي�س 
ومش�بك الورق. ما ُس�مك الورق ال�ذي يقع عنده 

المشبك؟
ل الُسمك. سجِّ

ل  ر ذل�ك باس�تخدام مغناطي�س آخ�ر. وس�جِّ ك�رِّ
الُسمك.

اشرح كيف يمكنك معرفة المغناطيس األقوى.

مغناطيس

الطريقة 3: علِّق مشبًكا من المغناطيس. علِّق بعد 
ذلك مش�ابك أخرى على هذا المشبك. كم عدد 

المشابك التي يمكنه حملها؟
ل عدد المشابك. سجِّ

ل عدد  ر ذلك باستخدام مغناطيس آخر. وسجِّ كرِّ
المشابك.

اشرح كيف يمكنك معرفة المغناطيس األقوى.

الطريقة 4: علِّق المش�بك عل�ى خيط بحيث يكون 
في منتصف المسافة بين مغناطيسين.

ح كيف سيتحرك المشبك. ارسم مخطًطا يوضِّ
اشرح كيف يمكنك معرفة المغناطيس األقوى.
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99

ورقة العمل وووو  مقارنة أنواع اصغناطيس

تقييم الطرق

اآلن وقد جّربت الطرق المختلفة للمقارنة بين أنواع المغناطيس، عليك اإلجابة عن السؤال التالي: ما هي 
الطريقة األفضل؟

عند تحديد الطريقة األفضل، تقوم بتقييم الطرق المختلفة. ناقش السؤال التالي مع زميل لك:

إذا كان هناك مغناطيس�ان متش�ابهان، ما الطريقة التي ستس�اعدك في 
معرفة المغناطيس األقوى؟

قد يكون من المفيد تكرار كل طريقة لإلجابة عن السؤال.

عند التوصل إلى استنتاج، شارك أفكارك مع باقي الصف.
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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99

ورقة العمل وووو  مقارنة أنواع اصغناطيس

تقييم الطرق
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العلوم للصف الثامن00و

ورقة العمل 11-2   اختبار مغناطيسك الجديد

إذا قمت بمغنطة إبرة، أو أي قطعة فوالذ أخرى، باستخدام مغناطيس دائم، فيمكنك اختبار الفوالذ باستخدام 
بوصلة رسم المجال.

شمال

القطب الشمالي

يعد مؤشر البوصلة مغناطيًسا صغيًرا يمكنه الدوران بشكٍل حر.

أحد طرفي المؤش�ر هو قطب مغناطيس�ي ش�مالي - يش�ير إلى الش�مال، والطرف اآلخر قطب مغناطيس�ي 
جنوبي.

يتم وضع عامة على القطب الشمالي دائًما أو طائه بلون مختلف حتى يمكنك التمييز بين القطبين.

كيفية اختبار إبرتك اصمغنطة
ضع أحد طرفي اإلبرة بالقرب من بوصلة رسم المجال. أي طرف من طرفي إبرة البوصلة ستقوم بجذبه؟

 

بوصلة رسم المجال

إبرة ممغنطة

سوف تتمكن من استخدام قواعد التجاذب والتنافر لمعرفة القطب الشمالي من القطب الجنوبي في إبرتك 
الفوالذية.

تحقق من ذلك باختبار الطرف اآلخر من اإلبرة الفوالذية.
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و0و العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 11-3 )أ(   استخدام برادة الحديد

يمكنك استخدام برادة الحديد لرسم خطوط المجال لقضيب مغناطيسي. وإليك الطريقة:

ضع قطعة ورق مقوى 
عىل سطح املغناطيس.

انثر برادة احلديد 
بشكل متساٍو قدر 

املستطاع.

انقر عىل الورقة 
بإصبعك.

ضع القضيب المغناطيسي تحت قطعة من الورق المقوى. )و( 
انثر برادة الحديد بحرص على سطح الورقة.  )2(

انقر على الورقة برفق، سوف تصطف البرادة لُتشّكل نمط المجال المغناطيسي.  )3(
ارفع الورقة من على المغناطيس. اثنِها قليًل لتسهيل إرجاع البرادة مرة أخرى إلى إنائها.  )4(

السامة! ال تلمس برادة الحديد بأصابعك تجنًبا لخطورة  مامستها لعينيك.

التصاق  لمنع  للتغليف  شفاف  بباستيك  مغلًفا  النشاط  هذا  في  الُمستخدم  المغناطيس  يكون  أن   يجب 
برادة الحديد بالمغناطيس.
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني
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ورقة العمل 11-2   اختبار مغناطيسك الجديد

إذا قمت بمغنطة إبرة، أو أي قطعة فوالذ أخرى، باستخدام مغناطيس دائم، فيمكنك اختبار الفوالذ باستخدام 
بوصلة رسم المجال.

شمال

القطب الشمالي

يعد مؤشر البوصلة مغناطيًسا صغيًرا يمكنه الدوران بشكٍل حر.

أحد طرفي المؤش�ر هو قطب مغناطيس�ي ش�مالي - يش�ير إلى الش�مال، والطرف اآلخر قطب مغناطيس�ي 
جنوبي.

يتم وضع عامة على القطب الشمالي دائًما أو طائه بلون مختلف حتى يمكنك التمييز بين القطبين.

كيفية اختبار إبرتك اصمغنطة
ضع أحد طرفي اإلبرة بالقرب من بوصلة رسم المجال. أي طرف من طرفي إبرة البوصلة ستقوم بجذبه؟

 

بوصلة رسم المجال

إبرة ممغنطة

سوف تتمكن من استخدام قواعد التجاذب والتنافر لمعرفة القطب الشمالي من القطب الجنوبي في إبرتك 
الفوالذية.

تحقق من ذلك باختبار الطرف اآلخر من اإلبرة الفوالذية.

76-114   100 7/5/21   12:28 PM

و0و العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 11-3 )أ(   استخدام برادة الحديد
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انقر عىل الورقة 
بإصبعك.

ضع القضيب المغناطيسي تحت قطعة من الورق المقوى. )و( 
انثر برادة الحديد بحرص على سطح الورقة.  )2(

انقر على الورقة برفق، سوف تصطف البرادة لُتشّكل نمط المجال المغناطيسي.  )3(
ارفع الورقة من على المغناطيس. اثنِها قليًل لتسهيل إرجاع البرادة مرة أخرى إلى إنائها.  )4(

السامة! ال تلمس برادة الحديد بأصابعك تجنًبا لخطورة  مامستها لعينيك.

التصاق  لمنع  للتغليف  شفاف  بباستيك  مغلًفا  النشاط  هذا  في  الُمستخدم  المغناطيس  يكون  أن   يجب 
برادة الحديد بالمغناطيس.
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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العلوم للصف الثامن02و

ورقة العمل 11-3)ب(   استخدام بوصالت رسم اجملال املغناطيسي

يمكنك استخدام بوصلة رسم المجال لرسم خطوط المجال لقضيب مغناطيسي. وإليك الطريقة:
ضع علمة هنا

الموضع الثاني

ضع علمة هنا

الموضع األول

)و(  ض�ع البوصلة عند أحد زوايا المغناطيس. باس�تخدام قلم رصاص، ارس�م دائ�رة حول البوصلة. علِّم 
موضع قطب مؤشر البوصلة.

ك البوصلة بحيث يكون القطب اآلخر لمؤش�ر البوصلة عند النقطة التي تم تعليمها. ارس�م  )2(  اآلن، حرِّ
دائرة حول البوصلة مرة أخرى وعلِّم الموضع الجديد للقطب األول.

ل النق�اط التي قمت  ر ه�ذه الخطوة حتى تص�ل إلى الط�رف اآلخر للقضي�ب المغناطيس�ي. وصِّ )3(  ك�رِّ
بتعليمها لرسم خط المجال.

ر ذلك، بالبدء عند زاوية مختلفة للمغناطيس. كرِّ  )4(
          قد يكون هناك بعا الصعوبة في ذلك - فلن يكون من السهل دائًما الحصول على خط واضح.
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03و العلوم للصف الثامن

مراجعة المغناطيسية
تعرض المخططات التالية صور مغناطيس وحديد غير ممغنط. أضف أسهم إلظهار القوى التي يؤثران بها 

على بعضهما. وباألسفل، اكتب إما »تجاذب« أو »تنافر«. وإذا لم تكن هناك قوة، اكتب »ال توجد قوة«.

N

N

N

N

N
S

S
S

S

S حديد

القوى الكهربائية
تعرض المخططات التالية أجس�اًما مشحونة وغير مش�حونة. أضف أسهًما إلظهار القوى التي يؤثر بها كل 
جسم على اآلخر. وباألسفل، اكتب إما »تجاذب« أو »تنافر«. وإذا لم تكن هناك قوة، اكتب »ال توجد قوة«.

+

+

+ –

+

غير مشحون

ورقة العمل 11-7   التجاذب والتنافر
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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العلوم للصف الثامن02و

ورقة العمل 11-3)ب(   استخدام بوصالت رسم اجملال املغناطيسي

يمكنك استخدام بوصلة رسم المجال لرسم خطوط المجال لقضيب مغناطيسي. وإليك الطريقة:
ضع علمة هنا

الموضع الثاني

ضع علمة هنا

الموضع األول

)و(  ض�ع البوصلة عند أحد زوايا المغناطيس. باس�تخدام قلم رصاص، ارس�م دائ�رة حول البوصلة. علِّم 
موضع قطب مؤشر البوصلة.

ك البوصلة بحيث يكون القطب اآلخر لمؤش�ر البوصلة عند النقطة التي تم تعليمها. ارس�م  )2(  اآلن، حرِّ
دائرة حول البوصلة مرة أخرى وعلِّم الموضع الجديد للقطب األول.

ل النق�اط التي قمت  ر ه�ذه الخطوة حتى تص�ل إلى الط�رف اآلخر للقضي�ب المغناطيس�ي. وصِّ )3(  ك�رِّ
بتعليمها لرسم خط المجال.

ر ذلك، بالبدء عند زاوية مختلفة للمغناطيس. كرِّ  )4(
          قد يكون هناك بعا الصعوبة في ذلك - فلن يكون من السهل دائًما الحصول على خط واضح.
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03و العلوم للصف الثامن

مراجعة المغناطيسية
تعرض المخططات التالية صور مغناطيس وحديد غير ممغنط. أضف أسهم إلظهار القوى التي يؤثران بها 

على بعضهما. وباألسفل، اكتب إما »تجاذب« أو »تنافر«. وإذا لم تكن هناك قوة، اكتب »ال توجد قوة«.
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القوى الكهربائية
تعرض المخططات التالية أجس�اًما مشحونة وغير مش�حونة. أضف أسهًما إلظهار القوى التي يؤثر بها كل 
جسم على اآلخر. وباألسفل، اكتب إما »تجاذب« أو »تنافر«. وإذا لم تكن هناك قوة، اكتب »ال توجد قوة«.

+

+

+ –

+

غير مشحون

ورقة العمل 11-7   التجاذب والتنافر
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العلوم للصف الثامن77

ورقة العمل 7-1  اكتشافات حول الجهاز الدوري

اقرأ المعلومات ثم أجب عن األسئلة التالية.

 من الغريب التفكير في أنه قبل 400 عام، لم يفهم أحد كيف يدور الدم في أنحاء الجس�م داخل 
األوعية الدموية.

 قب�ل 400 ع�ام قبل المي�اد، توصل طبي�ب يوناني يُدع�ى أبق�راط )Hippocrates( إلى أن جس�م 
اإلنس�ان يحتوي على أربعة س�وائل مختلفة، أطلق عليها اس�م »األخاط«. هذه األخاط هي: الدم 
والبلغ�م والعص�ارة الصفراوي�ة والس�وداء. واعتقد أن صحة الش�خص ومِزاجه يعتم�دان على كمية 
ًا من العصارة الس�وداء،  هذه األخاط في الجس�م، فعلى س�بيل المثال، إذا كان لديك كمية كبيرة جد
فس�تصبح »كئيبً�ا« وحزينًا وموه�ن العزيمة. كان أبقراط من األطباء الذين حظوا باحترامٍ ش�ديد، لذا 

ظل الناس يؤمنون بأفكاره ألكثر من 500 عام.
 قراب�ة ع�ام 200 مياديً�ا، ب�دأ طبيب يوناني يُدع�ى جالين�وس )Galen( بطرح أس�ئلة حول أفكار 
أبقراط. كان جالينوس يعمل في مدينة برغاموم التي أصبحت تُس�مى اآلن »برغاما« في تركيا، حيث 
كان�ت إحدى وظائفه معالجة المقاتلين. أدرك جالينوس أن الدم موجود داخل أوعية دموية. لكنه لم 
ي�درك أن ال�دم يتدفق داخل األوعية، كما أنه اعتقد أن ال�دم ينتقل من أحد جانبي القلب إلى الجانب 
اآلخ�ر عب�ر فتحات صغي�رة في الحاجز )الج�دار الذي يفصل الجانب األيس�ر للقل�ب عن الجانب 

األيمن(.
َّ الناس يص�دقون هذه األفكار لمئات الس�نين دون إج��راء عملي�ات تش��ريح   م�رة أخرى، ظل
أو تجارب للتحقق من صحة هذه األفكار. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن القانون في معظم الدول 
ًا  كان يمنع تش�ريح الجثث البش�رية أو إجراء التجارب عليها. لذا كان األطب�اء الذين يطرحون أفكار

ً لخطر السجن أو اإلعدام. ُرضة جديدةً ع
 في القرن الثالث عشر، اكتشف ابن النفيس، طبيب من دمشق عمِل في مصر، كيفية تدفق الدم من 
القلب إلى الرئتين، حيث يحصل الدم على األكس�جين، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى. لكن النتائج 
التي حصل عليها لم تصل لمعظم الناس. وفي القرن الس�ادس عش�ر، قدم طبيب إس�باني االكتشاف 
نفس�ه. في الوقت نفس�ه، اكتش�ف الطبيب اإليطالي فبريس�وس )Fabricius( أن األوردة تحتوي على 

صمامات، لكنه لم يفهم كيف تعمل هذه الصمامات.
ًا، في القرن الس�ابع عشر، عمِل الطبيب اإلنجليزي ويليام هارفي )William Harvey( على   وأخير
َّم  تجميع كل هذه األفكار معًا، باإلضافة إلى االكتشافات التي توصل إليها من تشريح الحيوانات وقد
ً�ا للجهاز ال�دوري. فقد توصل إل�ى أن الدم ف�ي كل األوردة يتدفق إل�ى القلب، وأن  ً�ا صحيح وصف

الصمامات تحافظ على تدفُق الدم في االتجاه الصحيح.
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العلوم للصف الثامن04و

ورقة العمل 11-9 )أ(    أين أضع المفتاح الكهربائي؟

قد درست الدوائر الكهربائية البسيطة التي يتم بها استخدام خلية إلضاءة مصباح أو مصباحين.
يمكنك أيًضا إضافة مفتاح كهربائي إلى الدائرة، بحيث يمكنك تشغيل المصابيح وإيقافها.

لكن أين يجب توصيل المفتاح الكهربائي بالدائرة؟ توضح المخططات التالية ثاث طرق ممكنة.
+ –

+ –

+ –

مناقشة
مع باقي مجموعتك، ناقش إجابة السؤال التالي:

أين يجب وضع المفتاح الكهربائي في الدائرة؟  •
تأكد من استعانتك بما تعرفه عن التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية.

يمكنك اختبار أفكارك بإعداد الدوائر وتجربتها.
كن جاهًزا لإلجابة عن األسئلة التالية وتوصيل أفكارك إلى باقي الصف.

ماذا لحظت؟ 	•
ما إجابتك عن السؤال؟ 	•

ما تفسيرك؟ 	•
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05و العلوم للصف الثامن

�ورقة العمل 11-9 )ب(   ُصنع نموذج للتيار الكهربائي في 
الدائرة الكهربائية

بالنس�بة لهذا النش�اط، س�وف تحتاج إلى حبٍل طويل. يجب أن يكون الحبل بطول 8m تقريًبا، ويجب ربط 
طرفيه مًعا ليكون على شكل حلقة.

الخطوات
يقف ستة طلب بحيث يشكلون دائرة، متوجهين نحو الداخل.

يحمل كل طالب الحبل باستخدام يديه اليمنى واليسرى، مع استخدام اإلبهام واإلصبع األول لعمل »حلقة« 
ينزلق الحبل خللها. تأكد من أن الحبل على شكل حلقة أفقية مشدودة.

يمثِّل الحبل التيار الذي يمر في دائرة كهربائية.
اختر أحد الطلب لتمثيل الخلية. ستكون مهمته هي جذب الحبل بيده اليسرى ودفعه بيده اليمنى، بحيث 

يبدأ في التحرك في كل الدائرة.
سوف يجد الطلب اآلخرين أن الحبل قد بدأ ينزلق في كل الدائرة. تأكد من عدم إمساك الحبل بشدة مما 

قد يمنعه من الحركة.
بعد تجربة ذلك، اختر طالًبا ثانًيا. ستكون مهمته هي اإلمساك بالحبل بقوة عند تحركه. ماذا يلحظ 

الطلب عندما يمر الحبل في أيديهم؟
مناقشة

مع باقي مجموعتك، ناقش أوجه تشابه هذا »النموذج« مع الدائرة الكهربائية الحقيقية.
كيف يتشابه الطالب الذي يمثل »الخلية« مع الخلية الكهربائية؟  •

ما أوجه التشابه بين الحبل واإللكترونات في السلك الفلزي؟ 	•
ما وجه التشابه بين الطالب الثاني والمصباح الموجود في دائرة كهربائية؟ 	•
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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العلوم للصف الثامن04و

ورقة العمل 11-9 )أ(    أين أضع المفتاح الكهربائي؟

قد درست الدوائر الكهربائية البسيطة التي يتم بها استخدام خلية إلضاءة مصباح أو مصباحين.
يمكنك أيًضا إضافة مفتاح كهربائي إلى الدائرة، بحيث يمكنك تشغيل المصابيح وإيقافها.

لكن أين يجب توصيل المفتاح الكهربائي بالدائرة؟ توضح المخططات التالية ثاث طرق ممكنة.
+ –

+ –

+ –

مناقشة
مع باقي مجموعتك، ناقش إجابة السؤال التالي:

أين يجب وضع المفتاح الكهربائي في الدائرة؟  •
تأكد من استعانتك بما تعرفه عن التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية.

يمكنك اختبار أفكارك بإعداد الدوائر وتجربتها.
كن جاهًزا لإلجابة عن األسئلة التالية وتوصيل أفكارك إلى باقي الصف.

ماذا لحظت؟ 	•
ما إجابتك عن السؤال؟ 	•

ما تفسيرك؟ 	•
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05و العلوم للصف الثامن

�ورقة العمل 11-9 )ب(   ُصنع نموذج للتيار الكهربائي في 
الدائرة الكهربائية

بالنس�بة لهذا النش�اط، س�وف تحتاج إلى حبٍل طويل. يجب أن يكون الحبل بطول 8m تقريًبا، ويجب ربط 
طرفيه مًعا ليكون على شكل حلقة.

الخطوات
يقف ستة طلب بحيث يشكلون دائرة، متوجهين نحو الداخل.

يحمل كل طالب الحبل باستخدام يديه اليمنى واليسرى، مع استخدام اإلبهام واإلصبع األول لعمل »حلقة« 
ينزلق الحبل خللها. تأكد من أن الحبل على شكل حلقة أفقية مشدودة.

يمثِّل الحبل التيار الذي يمر في دائرة كهربائية.
اختر أحد الطلب لتمثيل الخلية. ستكون مهمته هي جذب الحبل بيده اليسرى ودفعه بيده اليمنى، بحيث 

يبدأ في التحرك في كل الدائرة.
سوف يجد الطلب اآلخرين أن الحبل قد بدأ ينزلق في كل الدائرة. تأكد من عدم إمساك الحبل بشدة مما 

قد يمنعه من الحركة.
بعد تجربة ذلك، اختر طالًبا ثانًيا. ستكون مهمته هي اإلمساك بالحبل بقوة عند تحركه. ماذا يلحظ 

الطلب عندما يمر الحبل في أيديهم؟
مناقشة

مع باقي مجموعتك، ناقش أوجه تشابه هذا »النموذج« مع الدائرة الكهربائية الحقيقية.
كيف يتشابه الطالب الذي يمثل »الخلية« مع الخلية الكهربائية؟  •

ما أوجه التشابه بين الحبل واإللكترونات في السلك الفلزي؟ 	•
ما وجه التشابه بين الطالب الثاني والمصباح الموجود في دائرة كهربائية؟ 	•
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العلوم للصف الثامن85

ورقة العمل الداعمة 7-6   لماذا تكون الحويصالت الهوائية صغيرة 
جدًا؟

الطبق 1
.10 mm في هذا الطبق، قم بعمل ثمانية ثقوب باستخدام مثقاب فلين قطره

10 mm

.10 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π =                       حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =  

   mm3  =  
8 ×  =  mm3 يوجد ثمانية ثقوب، لذا يبلغ إجمالي الحجم

الطبق 2
.5 mm في هذا الطبق، قم بعمل 32 ثقبًا باستخدام مثقاب فلين قطره

5 mm

.5 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π = حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =                                            

  mm3 =              
32 ×  =  mm3 يوجد 32 ثقبًا، لذا يبلغ إجمالي الحجم

انتبه!
ًا. يجب أن تتوصل إلى أن إجمالي مساحات الثقوب في كا الطبقين متماثان تمام
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العلوم للصف الثامن06و

ورقة العمل 11-10)أ(   التيارات الكهربائية القوية والضعيفة -  تقييم 
التعلم

تتكون الدوائر المعروضة أدناه من خايا ومصابيح. مهمتك هي التفكير في التيار الذي يتدفق في كل دائرة.

بين  ثنائي آخر وقارن  ن إجاباتك. وتبادل بعد ذلك إجاباتك مع  التالية ودوِّ ناقش األسئلة  مع زميل لك، 
أفكارهما وأفكاركما.

الدائرة الكهربائية »أ«

الدائرة الكهربائية »ب«

الدائرة الكهربائية »ج«

التيار األضعف
ما الدائرة التي سيكون بها التيار األضعف؟ اكتب الحرف الذي يمثِّل الدائرة. 

اشرح لماذا سيكون التيار األضعف بهذه الدائرة.
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07و

ورقة العمل ووو0و)أ(  التيارات الكهربائية القوية والضعيفة -  تقييم التعلم

في المساحة أدناه، ارسم دائرة مشابهة يمر بها تيار أكثر ضعًفا.

التيار األقوى
ما الدائرة التي سيكون بها التيار األقوى؟ اكتب الحرف الذي يمثِّل الدائرة. 

اشرح لماذا سيكون التيار األقوى بهذه الدائرة.

ة. في المساحة أدناه، ارسم دائرة مشابهة يمر بها تيار أكثر قوَّ
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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العلوم للصف الثامن06و

ورقة العمل 11-10)أ(   التيارات الكهربائية القوية والضعيفة -  تقييم 
التعلم

تتكون الدوائر المعروضة أدناه من خايا ومصابيح. مهمتك هي التفكير في التيار الذي يتدفق في كل دائرة.

بين  ثنائي آخر وقارن  ن إجاباتك. وتبادل بعد ذلك إجاباتك مع  التالية ودوِّ ناقش األسئلة  مع زميل لك، 
أفكارهما وأفكاركما.

الدائرة الكهربائية »أ«

الدائرة الكهربائية »ب«

الدائرة الكهربائية »ج«

التيار األضعف
ما الدائرة التي سيكون بها التيار األضعف؟ اكتب الحرف الذي يمثِّل الدائرة. 

اشرح لماذا سيكون التيار األضعف بهذه الدائرة.
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07و

ورقة العمل ووو0و)أ(  التيارات الكهربائية القوية والضعيفة -  تقييم التعلم

في المساحة أدناه، ارسم دائرة مشابهة يمر بها تيار أكثر ضعًفا.

التيار األقوى
ما الدائرة التي سيكون بها التيار األقوى؟ اكتب الحرف الذي يمثِّل الدائرة. 

اشرح لماذا سيكون التيار األقوى بهذه الدائرة.

ة. في المساحة أدناه، ارسم دائرة مشابهة يمر بها تيار أكثر قوَّ

76-114   107 7/5/21   12:28 PM



العلوم للصف الثامن08و

ورقة العمل 11-10)ب(   التيارات الكهربائية القوية والضعيفة -  
تقييم اإلجابات

فيما يلي بعا النقاط التي يجب التفكير بها عند النظر إلى عمل الطاب اآلخرين.
التيار األضعف

هل يتفقون على الدائرة التي سيكون بها التيار الكهربائي 
األضعف؟

هل ذكروا عدد الخليا التي تدفع التيار في الدائرة؟

التيار  على  الخليا  عدد  تأثير  مدى  بتفسير  قاموا  هل 
الكهربائي؟

هل ذكروا عدد المصابيح في الدائرة؟

في  المقاومة  على  المصابيح  عدد  تأثير  مدى  ذكروا  هل 
الدائرة؟

هل توافق على أن الدائرة التي اقترحها الطلب لها فعًل 
تيار كهربائي أكثر ضعًفا؟ اذكر السبب.

التيار األقوى

هل يتفقون على الدائرة التي سيكون بها التيار الكهربائي 
األقوى؟

هل ذكروا عدد الخليا التي تدفع التيار في الدائرة؟

ه�ل قام�وا بتفس�ير م�دى تأثير ع�دد الخلي�ا عل�ى التيار 
الكهربائي؟

هل ذكروا عدد المصابيح في الدائرة؟

ه�ل ذك�روا مدى تأثير ع�دد المصابيح عل�ى المقاومة في 
الدائرة؟

ه�ل توافق على أن الدائرة الت�ي اقترحها الطلب لها فعًل 
ة؟ اذكر السبب. تيار كهربائي أكثر قوَّ
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09و العلوم للصف الثامن

نات في دائرة التوصيل على التوازي ورقة العمل 11-12    المكوِّ

نين على التوازي في دائرة كهربائية، ينقسم التيار الكهربائي، بحيث يتدفق جزء منه إلى  عند توصيل مكوِّ
ن اآلخر. نين ويتدفق الباقي إلى المكوِّ أحد المكوِّ

التالية. ولكل مخطط: الدوائر  انظر إلى مخططات  	•  

علِّم الطرف الموجب )+( والطرف السالب )-( للخلية. 	•  

)س( على أي نقطة  علمة  ضع  الدائرة.  في  الكهربائي  التيار  تدفق  مسار  لتتبُّع  إصبعك  	استخدم  	•  
ينقسم عندها التيار.

التيار مرة أخرى. ضع )ص( على أي نقطة يندمج عندها  	•  

التوازي. نات متصلة ببعضها على  ضع )ع( على أي مكوِّ 	•  

+ – + –

+ –

+
–
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84 العلوم للصف الثامن

ورقة العمل 7-5  فحص رئتني

سيعرض عليك المعلم رئتي أحد الحيوانات مثل الخروف.
ِف شكل الرئتين. )و( ص

)2( المس الرئتين. كيف يبدو ملمسهما عندما تضغط عليهما؟ لماذا يبدو ملمسهما هكذا؟

)3( انظر إلى األنبوبة التي تحمل الهواء ألسفل إلى الرئتين.

أ- ما اسم هذه األنبوبة؟

ب- المس هذه األنبوبة. كيف يكون ملمسها؟

ج-    اتبع األنبوبة ألسفل حيث تتجه نحو الرئتين وتنقسم إلى أنبوبتين. ماذا يُطلق على هاتين األنبوبتين؟

ًا. ما اسم هذا الجزء الواسع؟  د-    اآلن انظر إلى الجزء العلوي من األنبوبة الذي يصبح فيه أكثر اتساع
وما وظيفته؟
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العلوم للصف الثامن08و

ورقة العمل 11-10)ب(   التيارات الكهربائية القوية والضعيفة -  
تقييم اإلجابات

فيما يلي بعا النقاط التي يجب التفكير بها عند النظر إلى عمل الطاب اآلخرين.
التيار األضعف

هل يتفقون على الدائرة التي سيكون بها التيار الكهربائي 
األضعف؟

هل ذكروا عدد الخليا التي تدفع التيار في الدائرة؟

التيار  على  الخليا  عدد  تأثير  مدى  بتفسير  قاموا  هل 
الكهربائي؟

هل ذكروا عدد المصابيح في الدائرة؟

في  المقاومة  على  المصابيح  عدد  تأثير  مدى  ذكروا  هل 
الدائرة؟

هل توافق على أن الدائرة التي اقترحها الطلب لها فعًل 
تيار كهربائي أكثر ضعًفا؟ اذكر السبب.

التيار األقوى

هل يتفقون على الدائرة التي سيكون بها التيار الكهربائي 
األقوى؟

هل ذكروا عدد الخليا التي تدفع التيار في الدائرة؟

ه�ل قام�وا بتفس�ير م�دى تأثير ع�دد الخلي�ا عل�ى التيار 
الكهربائي؟

هل ذكروا عدد المصابيح في الدائرة؟

ه�ل ذك�روا مدى تأثير ع�دد المصابيح عل�ى المقاومة في 
الدائرة؟

ه�ل توافق على أن الدائرة الت�ي اقترحها الطلب لها فعًل 
ة؟ اذكر السبب. تيار كهربائي أكثر قوَّ
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09و العلوم للصف الثامن

نات في دائرة التوصيل على التوازي ورقة العمل 11-12    المكوِّ

نين على التوازي في دائرة كهربائية، ينقسم التيار الكهربائي، بحيث يتدفق جزء منه إلى  عند توصيل مكوِّ
ن اآلخر. نين ويتدفق الباقي إلى المكوِّ أحد المكوِّ

التالية. ولكل مخطط: الدوائر  انظر إلى مخططات  	•  

علِّم الطرف الموجب )+( والطرف السالب )-( للخلية. 	•  

)س( على أي نقطة  علمة  ضع  الدائرة.  في  الكهربائي  التيار  تدفق  مسار  لتتبُّع  إصبعك  	استخدم  	•  
ينقسم عندها التيار.

التيار مرة أخرى. ضع )ص( على أي نقطة يندمج عندها  	•  

التوازي. نات متصلة ببعضها على  ضع )ع( على أي مكوِّ 	•  

+ – + –

+ –

+
–
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العلوم للصف الثامن85

ورقة العمل الداعمة 7-6   لماذا تكون الحويصالت الهوائية صغيرة 
جدًا؟

الطبق 1
.10 mm في هذا الطبق، قم بعمل ثمانية ثقوب باستخدام مثقاب فلين قطره

10 mm

.10 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π =                       حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =  

   mm3  =  
8 ×  =  mm3 يوجد ثمانية ثقوب، لذا يبلغ إجمالي الحجم

الطبق 2
.5 mm في هذا الطبق، قم بعمل 32 ثقبًا باستخدام مثقاب فلين قطره

5 mm

.5 ÷ 2 =  mm لكل ثقب ،“r” ،يبلغ نصف القطر
10 mm لكل ثقب ،“d” ،يبلغ العمق

d  × r2 × π = حجم كل ثقب
  ×  ×  × 3.14 =                                            

  mm3 =              
32 ×  =  mm3 يوجد 32 ثقبًا، لذا يبلغ إجمالي الحجم

انتبه!
ًا. يجب أن تتوصل إلى أن إجمالي مساحات الثقوب في كا الطبقين متماثان تمام
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