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َدْوراُت اْلَحياِة 1اْلَوْحَدُة 
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ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ
التَّكاُثُر	 
الّساُق 	 

الَزاِحَفُة
التَّكاُثُر 	 

اْلُخْضِريُّ
اْلُبذوُر	 

التَّكاُثُر 	 
ِباْلُبذوِر

اْلَْبصاُل	 
اْلُكوْرماُت	 
الدََّرناُت	 

1-1 َتكاُثُر النَّباتاِت

2

النَّباتاُت ِهَي كاِئناٌت َحيٌَّة َتَتَنفَُّس َوَتَتَغّذى َوَتْنمو ِمْثَل َجميِع اْلكاِئناِت 
اْلَحيَِّة، َوُيْمِكُنها َأْيًضا َأْن َتَتكاَثَر؛ ما َيْعني َأنَّها تُْنِتُج َنباتاٍت َصِغْيَرًة. 

توَجُد َأْكَثُر ِمْن َطريَقٍة ِلَتكاُثِر النَّباتاِت. َفَبْعُض َأْنواِع 
ســاٌق  َوِهـــَي  الّزاِحَفِة،  ِبالّساِق  َتَتكاَثُر  النَّباتاِت 
َأْرِضيٌَّة َتْنمو ُأُفِقيًّا َفْوَق َسْطِح التُّْرَبِة. ِخالًفا ِلَبِقيَِّة 
َوِمــَن  اْلَْعــلــى.  ِإلــى  َعــُمــوِديًّــا  َتْنمو  الَّتي  الّسيقاِن 
اْلَبراِعِم اْلَمْوجوَدِة ِعْنَد اْلُعَقِد، َتْنمو سيقاٌن َوُجذوٌر 

ُن َنباًتا َجديًدا فيما َبْعُد. ُتَكوِّ
َوتُْنِتَج  َتَتكاَثَر  َأْن  النَّباتاِت  َأْنــواِع  ِلَبْعِض  َوُيْمِكُن 
ــْن َطـــريـــِق َأْجـــزاِئـــهـــا  ــ ــا َع ــَدهــ ــَدًة َوْحــ ــ ــدي َنـــبـــاتـــاٍت َجــ
اْلُخْضِريَِّة؛ اْلُجذوِر، َوالّسيقاِن، َواْلَبراِعِم، في ما 
، ِمْثُل التَّكاُثِر ِباْلَْبصاِل.  ُيَسّمى التَّكاُثَر اْلُخْضِريَّ
َفَتْنَشُأ اْلَْبصاُل اَلَجديَدُة ِمْن َبراِعَم ِلَبْصَلٍة َقديَمٍة، 

َكما في َنباتاِت اْلَبَصِل َوالثُّوِم َوالنَّْرِجِس.

َوِر . 1 الِحْظ َكْيَف َتْبدو الّساُق الّزاِحَفُة ِفي الصُّ
النَّباَت  اْلَجديُد  النَّباُت  ُيْشِبُه  ِبماذا  اْلِتــَيــِة: 
الّساُق  َتْنمو فيِه  الَّــذي  اْلَمكاَن  اْلُمَّ؟ ِصِف 

الَزاِحَفُة.

توَجُد َأْنواٌع ُأْخرى ِمَن النَّباتاِت َتَتكاَثُر ِباْلُبذوِر؛ 
ْنتاِج َنباٍت َجديٍد في حاِل َتواَفَرِت  َفَتْنمو اْلُبذوُر ِلِ

الظُّروُف اْلُمالِئَمُة ِلذِلَك.

ْص َبْعَض اْلُبذوِر في ِبيَئِتَك اْلُمحيَطِة؛ . 2 َتَفحَّ
ثُمَّ ناِقْش ُزَمالَءَك في َمْصَدِر هِذِه اْلُبذوِر. 
ــْن تَــْكــويــِن  ــبــاِت َمـــْســـؤوٌل َعـ َأيُّ َأْجـــــزاِء الــنَّ

اْلُبذوِر؟



َدَرَنٌة

التَّماريُن

اْبَحْث َعْن َطراِئِق َتكاُثِرالنَّباتاِت 
في ِبيَئِتَك اْلَمَحلِّيَّة، وناِقْشها َمَع 

ُزَمالِئَك.

3

اْعَمْل ُمْلَصًقا َتوِضيِحيًّا ِلَطراِئِق 
ْنُه  َتكاُثِر النَّباِت اْلُمْخَتِلَفِة، وَضمِّ
وَر  ِمْن ُرسوِمَك أو الصُّ َبْعًضا 

الَّتي اْلَتَقْطَتها ِلُكلِّ َنباٍت.

4

ــْف -َشــــَفــــِهــــيًّــــا- ثَـــــالَث  ــ ــ ِصـ
َطراِئَق َتَتكاَثُر ِبها النَّباتاُت؛ 
ــا َعْنها ِفي  ــْب َوْصــًف ــُت ثُـــمَّ اْك
ِكـــتـــاِب  فـــي  ـــْفـــَحـــِة )2(  الـــصَّ

التَّماريِن.

2

ــَق تَــكــاثُــِر النَّباِت  ــْم َطــراِئ اْرُســ
ْفَحِة )1( في  اْلُمْخَتِلَفَة ِفي الصَّ

ِكتاِب التَّماريِن.

1

● 	. النَّباتاُت كاِئناٌت َحيٌَّة َتَتكاَثرُِ
● َبْعــُض َأْنــواِع النَّباتاِت َتَتكاَثُر ِبالّســاِق الّزاِحَفِة؛ 	

وَبْعُضها ِباْلَْبصاِل، َأِو اْلُكوْرماِت، َأِو الدََّرناِت 
َاو اْلُبُذوِر.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ُكوْرَمٌة

َأْبصاٌل 

3

َيَتكاَثُر  النَّباتاِت ِباْلَْبصاِل، وَبْعُضها  َبْعُض  َتَتكاَثُر 
ِبالدََّرناِت.  َيَتكاَثُر  ــُر  اْلَخـ وَبْعُضها  ِبالُكوْرماِت، 
َوالـــدََّرنـــاُت َجميُعها  ــُكــوْرمــاُت  َواْل اْلَْبــصــاُل  َوَتْنمو 
َتْحَت اْلَْرِض؛ ثُمَّ َتْنمو اْلُجذوُر َوالنَّباتاُت اْلَجديَدُة 

ِمْنها.

ــْكــِل، وَأنَّــهــا  تَــتَّــِصــُف اْلَْبـــصـــاُل ِبــَأنَّــهــا َبــْيــَضــِويَّــُة الــشَّ
َتْحتوي على ُبْرُعٍم َطَرِفيٍّ َكبيٍر في َوَسِطها. َوَتْنَشُأ 
َأّما  اْلَقديَمِة.  اْلَبَصَلِة  َبراِعِم  ِمْن  اْلَجديَدُة  اْلَْبصاُل 
اْلُكوْرماُت، َفِهَي داِئِريٌَّة َوُمَسطََّحُة الشَّْكِل؛ في حيِن 
َتكوُن الدََّرَنُة َعلى 
َهْيَئِة َجْذٍر ُمْنَتِفٍخ 

ُطوِليِّ الشَّْكِل.

1 َدْوراُت اْلَحياِة اْلَوْحَدُة 



َتْكويِن  َعْن  اْلَمْسؤوَلُة  ِلَنَّها  التَّكاُثِر؛  َعلى  النَّباتاِت  هوُر  الزُّ ُتساِعُد 
ْهَرُة ُعْضَو التَّكاُثِر اْلِجْنِسيِّ َبْعِض ِمَن النَّباتاِت،  اْلُبذوِر. َوُتَمثُِّل الزَّ

ْهِريََّة. ُتَسمَّى النَّباتاِت الزَّ

ُن اْلُبذوُر ِعْنَد اْنِتقاِل ُحبوِب اللَّقاِح ِمْن ُعْضِو التَّكاُثِر الذََّكِريِّ  َتَتَكوَّ
النَّباتاِت  ُمْعَظُم  َوَتْحَتوي  ْهــَرِة.  الــزَّ اْلُْنــثَــِويِّ ِفي  التَّكاُثِر  ِإلى ُعْضِو 

ْهِريَِّة َعلى اْلُعْضِو الذََّكِريِّ َواْلُعْضِو اْلُْنَثِويِّ اللََّذْيِن ُيساِعداِن النَّباَت َعلى التَّكاُثِر. الزَّ

ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ
ْهَرُة 	  الزَّ
النَّباتاُت 	 

ْهِريَُّة الزَّ
اْلَبْذَرُة	 
ُحبوُب 	 

اللَّقاِح
َبْتَلٌة	 
ُبَوْيَضٌة	 

َسَبَلٌة	 
َسَداٌة	 
ُمْتٌك	 
َخْيٌط	 
َكْرَبَلٌة	 
ِمْيَسٌم	 
َقَلٌم	 
ِمْبَيٌض	 

1-2 َدْوُر الزَّْهَرِة في َتكاُثِر النَّباتاِت

4



التَّماريُن

ْفَحِة )4( فــي ِكتاِب  ْهــَرِة ِفــي الصَّ ِلــلــزَّ ــاًل  اْرُســـْم َشــْكــاًل ُمــَفــصَّ
ْسِم. ْهَرِة َعلى الرَّ التَّماريِن، ثُمَّ َعيِّْن َجميَع َأْجزاِء الزَّ

3

اْجَمْع َأْرَبَع ُزهوٍر ُمْخَتِلَفٍة، ثُمَّ اْسَتْعِمِل اْلَعَدَسَة اْلُمَكبَِّرَة ِلَتَتَمكََّن 
ِفي  اْلُْنَثِويَِّة  َواْلَْعضاِء  الذََّكِريَِّة  اْلَْعضاِء  َجميِع  َتْمييِز  ِمْن 

ْهَرِة، َوَتْحديِد َمكاِن ُوجوِدها ِبُمساَعَدِة اْلُمَعلِِّم. الزَّ

2
ــْحـــوي اْلَْجـــــــزاَء  ــْئ قـــاِئـــَمـــًة تَـ ــِشــ ــ َأْن
ُأْخرى  َوقاِئَمًة  ْهَرِة،  ِللزَّ الذََّكِريََّة 
َتْحوي َأْجزاَءها اْلُْنَثِويََّة. اْسَتِعْن 
َأْجــزاِء  َتْعييِن  اْلقاِئَمَتْيِن في  ِبِكْلتا 
ْفَحِة  الصَّ ِفي  َحِة  اْلُمَوضَّ ْهــَرِة  الــزَّ

)3( ِمْن ِكتاِب التَّماريِن.

1

● ْهَرُة ُتساِعُد النَّباَت َعلى التَّكاُثِر.	 الزَّ
● ْهَرِة ُعْضُو َتْذكيٍر )السََّداُة(، َوُعْضُو َتْأنيٍث )اْلَكْرَبَلُة(.	 ِللزَّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ْهَرةِِ، ثُمَّ َحدِّْد ُعْضَو التَّْذكيِر َوُعْضَو التَّْأنيِث فيها.. 1 اْدُرِس الشَّْكَل اْلتي الَّذي ُيمثُِّل َأْجزاَء الزَّ

ْهَرُة َعلى ُعْضِو َتْذكيٍر َوُعْضِو َتْأنيٍث؟ ناِقْش ُزَمالَءَك ِفي اْلَمْجموَعِة . 2 في َرْأيَك، ِلماذا َتْحَتوي الزَّ
لوَن ِإَلْيِه. َمالِء ِفي الصَّفِّ في ما َتَتَوصَّ في ما َلَدْيَك ِمْن َأْفكاٍر، ثُمَّ شاِرْك َبِقيََّة الزُّ

ْهَرِة، َوُتَمثُِّل اْلَكْرَبَلُة ُعْضَو التَّْأنيِث فيها.  ُتَمثُِّل السََّداُة ُعْضَو التَّْذكيِر ِفي الزَّ

َسَداٌة

َكْرَبَلٌة

ُمْتٌك

َخْيٌط

َبَتلٌة
ُحبوُب اللَّقاِح

ِمْيَسٌم

َقَلٌم

ِمْبَيٌض

ُبَوْيَضٌة

َسَبَلٌة

5
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السََّداِة.  ِمَن  اْلُعْلِويَّ  اْلُجْزَء  ُيَمثُِّل  الَّــذي  الُمْتِك  ِفي  اللَّقاِح  ُحبوُب  ُتْصَنُع 
ْهَرِة ِإلى اْلِمْيَسِم الَّذي ُيَمثُِّل ُعْضَو التَّْأنيِث  َوُيْمِكُن ِلُحبوِب اللَّقاِح َأْن َتْنَتِقَل ِمْن ُعْضِو التَّْذكيِر ِفي الزَّ
ُن ُكلُّ َحبٍَّة ِمْن  فيها، َوالَّذي َيَقُع ِفي اْلُجْزِء اْلُعْلِويِّ ِمَن اْلَكْرَبَلِة. َوُتَسّمى هِذِه اْلَعَمِليَُّة التَّْلقيَح. ثُمَّ ُتَكوِّ
ُحبوِب اللَّقاِح ُأْنبوًبا َصغيًرا َيْنمو ُمتَِّجًها َنْحَو اْلَْسَفِل َتْحَت اْلَقَلِم َحّتى َيِصَل ِإلى اْلُبَوْيَضِة الَّتي َتَقُع 
ْخصاِب. داِخَل اْلِمْبَيِض. َوُيْطَلُق َعلى َعَمِليَِّة اْنِدماِج ُأْنبوِب اللَّقاِح َمَع اْلُبَوْيَضِة داِخَل اْلِمْبَيِض اْسُم الِْ

ْهَرِة، ُمَتَتبًِّعا الَطريَق الَّذي َسَتْسُلُكُه ُحبوُب اللَّقاِح ِعْنَد اْنِتقاِلها ِمْن ُعْضِو التَّْذكيِر . 1 َتَأمَّْل َأْجزاَء الزَّ
ْهَرِة. ِإلى ُعْضِو التَّْأنيِث  ِفي الزَّ

َكْرَبَلٌة

َكْرَبَلٌة

َسَداٌة

َسَداٌة

اْلُمْتُك ِمْیَسٌم

َقَلٌم

ِمْبَیٌض

َحبَُّة َلقاٍح

ُأْنبوُب اللَّقاِح

اْلَخْیُط

اْلُبَوْیَضُة

ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ
التَّْلقيُح	 
ْخصاُب	  اْلِ
الثِّماُر	 

اْلُبذوُر	 
اْلحاِفَظُة 	  1-3 ِمَن الزَّْهَرِة ِإلى اْلَبْذَرِة
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اْجــَمــْع ما ال َيِقلُّ َعــْن ِستَِّة 
اْلــُبــذوِر  ِمــَن  ُمْخَتِلَفٍة  ــواعٍ  َأْنـ
ــَك  ــِتـ ــَئـ ــيـ اْلـــــُمـــــتَـــــواِفـــــَرِة فــــي ِبـ
ــْث َعــنِ  ــَحـ ــمَّ اْبـ ــ اْلــَمــَحــلِّــيَّــِة، ُث
النَّباِت الَّذي جاَءْت ِمْنُه ُكلُّ 
الَّتي  النَّتاِئَج  ًنــا  ُمــَدوِّ ــْذَرٍة،  ــ َب
ْفَحِة  الصَّ ِفي  ِإَلْيها  ُل  َتَتَوصَّ

)6( في ِكتاِب التَّماريِن.

3

اْكُتْب ُجَماًل َبسيَطًة َتِصُف 
ــَد  ــْنـ فــيــهــا مـــا َســــَيــــْحــــُدُث ِعـ
ْخصاِب،  اْكِتماِل َعَمِليَِّة اْلِ
َة  اْلخاصَّ التَّماريَن  ُحلَّ  ثُمَّ 
ِبـــــهـــــذا اْلــــــَمــــــْوضــــــوِع ِفـــي 
ــْفــَحــِة )5( فــي ِكــتــاِب  الــصَّ

التَّماريِن.

2

تَــْحــُدُث  َكــْيــَف  ِلَزميِلَك  َبــيِّــْن 
ْخــــــصــــــاِب ِفـــي  َعـــَمـــِلـــيَّـــُة اْلِ

ْهَرِة. الزَّ

1

● ُر، َحّتى َيِصَل ِإلى اْلِمْبَيِض.	 ُن ُأْنبوُب اللَّقاِح الَّذي َيْنمو، َوَيَتَطوَّ َتْنَتِقُل ُحبوُب اللَّقاِح ِمَن السََّداِة ِإلى اْلِمْيَسِم، ثُمَّ َيَتَكوَّ
● ْهَرِة داِخَل اْلِمْبَيِض.	 ْخصاُب ِفي الزَّ َيْحُدُث اْلِ
● 	. َتْنمو اْلُبذوُر داِخَل اْلِمْبَيضِِ
● ُيَمثُِّل اْلِمْبَيُض ِغطاًء واقًيا َيْحمي اْلُبذوَر.	

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ِلُيْصِبَح  ر  وَيَتَطوَّ ْهَرِة،  الزَّ ِمَن  ُب  اْلُمَخصَّ اْلُجْزُء  َيْنمو  ثُمَّ 
َبُة، َوُتْصِبُح ُبذوًرا  ُر َأْيًضا اْلُبَوْيَضُة اْلُمَخصَّ َثَمًرا. َوَتَتَطوَّ
َتْنمو داِخَل اْلِمْبَيِض الَّذي ُيَمثُِّل ِغطاًء واقًيا ِلِتْلَك اْلُبذوِر، 
َيْعَمُل َعلى ِحماَيِتها، فيما ُيْعَرُف ِباْسِم اْلحاِفَظِة. َأّما اْلَْجزاُء 

ْهَرِة فَتموُت. اْلُْخرى ِمَن الزَّ

وَرِة. . 2 َتَأمَّْل َأْنواَع اْلُبذوِر اْلُمْخَتِلَفَة الَّتي َتْظَهُر ِفي الصُّ
َأْيَن َتْنمو هِذِه اْلُبذوُر؟ َما الَّذي َيْحميها؟

التَّْمُر

اْلفوُل الّسوداِنيُّ

ُبذوُر دّواِرالشَّْمِس

التُّفَّاُح

وُب اْلَخرُّ

اْلَبَندوَرُة

التَّماريُن

1 َدْوراُت اْلَحياِة اْلَوْحَدُة 
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 الشَّْكُل )ب(: َحياُة َنباِت اْلفوِل.

 الشَّْكُل )أ(: َدْوَرُة َحياِة َنباِت اْلفوِل.

اْنِتشاُر اْلُبذوِر

َنباُت اْلفوِل 

َبْذَرٌة

ِإْنباٌت
ُنُموٌّ

َتْلقيٌح

ِإْخصاٌب

ُف  ها ِبَمراِحَل ُمْخَتِلَفٍة، ُتْدعى َدوَرَة َحياِة النَّباِت. َوَسَتَتَعرَّ ْفَت ساِبًقا َأنَّ النَّباتاِت َتُمرُّ في َأْثناِء ُنُموِّ َتَعرَّ
اْلَن َبْعَض الطَّراِئِق الَّتي ُيْمِكُن ِبها َعْرُض هِذِه اْلَمراِحِل.

ُيَمثِّالِن اْلَمراِحَل  اْلــواِرَد ِفي الشَّْكِل )ب(، اللََّذْيِن  اْلــواِرَد ِفي الشَّْكِل )أ( َواْلُمَخطََّط  اْدُرِس اْلُمَخطََّط 
اْلُمْخَتِلَفَة الَّتي َيُمرُّ ِبها َنباُت اْلفوِل في َأْثناِء َدْوَرِة َحياِتِه.

● ُح َأنَّ َحياَة َنباِت اْلفوِل َتْسَتِمرُّ َعلى صوَرِة َدْوَرٍة ال َتَتَوقَُّف؟	 َأيُّ اْلُمَخطََّطْيِن ُيَوضِّ
● َما الَّذي َيْنُقُص اْلُمَخطََّط اْلَخَر؟ 	
● في َرْأيَك، َأيُّ اْلُمَخطََّطْيِن َيْعِرُض َمْعلوماٍت عن َحياِة َنباِت اْلفوِل ِبصوَرٍة َأْفَضَل؟	

اْنِتشاُر اْلُبذوِر

َنباُت اْلفوِل 

َبْذَرٌة

ُنُموٌِّإْنباٌت

َتْلقيٌح
ِإْخصاٌب

1-4 َدْوَرُة َحياِة النَّباِت
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

َدْوَرُة َحياِة النَّباِت	 
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ُيْمِكُن  الَّتي  اْلَمْعلوماِت  ِفي  ُزَمــالَءَك  ناِقْش  ثُمَّ  اْلتــي،  الشَّْكِل  ِفي  اْلُمَبيََّنَة  النَّباِت  َحياِة  َدْوَرَة  اْدُرْس 
ْسِم. اْلُحصوُل َعَلْيها َعْن هذا النَّباِت، ُمْسَتعيًنا ِبما جاَء ِفي الرَّ

التَّماريُن

ــْم َلــْوَحــًة  ــ ــُه، ثُـــمَّ اْرُس ــِرُف ــْع ــْر َأَحـــَد َأْنــــواِع الــنَّــبــاِت الَّـــذي َت اْخــَت
ًحا الطَّريَقَة الَّتي َتْنَتِشُر  َتْوضيِحيًَّة َعْن َدْوَرِة َحياِتِه، ُمَوضِّ

ِبها ُبذوُر هذا النَّباِت.

3

َتَتبَّْع َمراِحَل َحياِة َنْبَتِة َدّواِر الشَّْمِس ِفي الشَّْكِل الّساِبِق، 
ــُح فيِه َمــراِحــَل  ــَك تــوضِّ ــْم ُمَخّطَطَك اْلــخــاصَّ ِب ثُــمَّ اْرُسـ
في  ْفَحِة )7(  الصَّ ِفي  الشَّْمِس  َدّواِر  ِنَباِت  َحياة  َدْوَرِة 

ِكتاِب التَّماريِن.

2

َأْكِمْل َتْمريَن َدْوَرِة َحياِة نباِت َدّواِر الشَّْمِس اْلواِرَد ِفي 
ْفَحِة )7( في ِكتاِب التَّماريِن. الصَّ

1

● ْهِريَِّة َدْوَرُة َحياٍة.	 يوَجُد ِللنَّباتاِت الزَّ
● اْلكاِئــِن 	 َحيــاِة  َدْوَرِة  َتْوضيــُح  ُيْمِكــُن 

ُمَخطَّــٍط  َرْســِم  َطريــِق  َعــْن  اْلَحــيِّ 
َتْوضيِحيٍّ َلها.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

َتْمِلُك َنْبَتُة َدّواِر الشَّْمِس 
ُبذوًرا َصغيَرًة قاِسَيًة

َتْنمو ساٌق َصغيَرٌة ِإلى 
اْلَْعلى خاِرَج التُّْرَبِة

ُر،  َيْنمو النَّباُت َوَيَتَطوَّ
ِن هوُر ِبالتََّكوُّ َوَتْبَدُأ الزُّ

هوُر، َفُيساِعُد النَّْحُل َعلى َعَمِليَِّة التَّْلقيِح َتَتَفتَُّح الزُّ

هوُر، َوَتْنَتِشُر  َتموُت الزُّ
اْلُبذوُر

َنْبَتُة َدّواِر الشَّْمِس

1 َدْوراُت اْلَحياِة اْلَوْحَدُة 
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ُتَعدُّ ُكلُّ َمْرَحَلٍة ِمْن َمراِحِل َدْوَرِة اْلَحياِة ُمِهمًَّة، َوال َتْكَتِمُل هِذِه الدَّْوَرُة 
ْهَرُة َفِإنَّ اْلُبَوْيَضَة  في حاِل ُحدوِث َأيِّ َخَلٍل َأْو َقْطٍع في ِإْحدى َمراِحِلها. َفَمَثاًل، ِإذا َلْم َيْحُدْث َتْلقيٌح ِللزَّ
ذا َلْم َتْحُصِل اْلُبذوُر َعلى حاَجِتها ِمَن اْلماِء  َب؛ ما َيْمَنُع النَّباَت ِمْن َتْكويِن ُبذوٍر َجديَدٍة. واِإ َلْن ُتَخصَّ

ْنباِت؛ ما َيْعني َعَدَم ُنُموِّ َأيِّ َنباتاٍت َجديَدٍة. َوالدِّْفِء َفِإنَّها َلْن َتَتَمكََّن ِمَن الِْ

1 .. ْهِريِّ اْشَرْح َعلى َنْحٍو َبسيٍط َدْوَرَة َحياِة النَّباِت الزَّ
اْدُرِس اْلَجْدَوَل اْلِتَي الَّذي ُيَبيُِّن َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة النَّباِت. َهْل ُيْمِكُنَك ِإضاَفُة َأيِّ َمْرَحَلٍة ُأْخرى . 2

ِإلى هذا اْلَجْدَوِل؟

اْحِتياجاُت اْلَمْرَحَلِةَوْصُف اْلَمْرَحَلِةاْلَمْرَحَلُة

ُتْرَبٌة، وماٌء، وِدْفٌء.َتْبَدُأ اْلَبْذَرُة ِبالنُُّموِّ داِخَل التُّْرَبِة.ِإْنباُت اْلَبْذَرِة

َتْنمو سيقاٌن َصغيَرٌة ِمَن اْلَبْذَرِة النُُّموُّ
ِإلــى اْلَْعــلــى خــاِرَج الــتُّــْرَبــِة، ثُمَّ 
النُُّموِّ  ِفــي  الّسيقاُن  هــِذِه  َتْسَتِمرُّ 

َن َنباتاٍت َجديَدًة. ِلُتَكوِّ

ُتْرَبٌة، وماٌء، وِدْفٌء، َوَضْوٌء.

ْهَرَة الَّتي َتْحوي التَّكاُثُر ُن النَّباُت الزَّ ُيَكوِّ
َأْعضاَء التَّْذكيِر َوالتَّْأنيِث فيها.

ُزهوٌر.

َيْحُدُث التَّْلقيُح ِعْنَد اْنِتقاِل ُحبوِب التَّْلقيُح
اللَّقاِح ِمَن اْلُمْتِك ِإلى اْلِمْيَسِم ِفي 

ْهَرِة. الزَّ

ــوُب الـــلَّـــقـــاِح الَّـــتـــي تَـــْنـــتَـــِقـــُل  ــ ــب ــ ُح
ــْتـــِك )ُعـــْضـــُو الــتَّــْذكــيــِر  ــُمـ ِمــــَن اْلـ
ــِم  ــَسـ ــْيـ ــِمـ هـــــوِر( ِإلـــــى اْلـ ِفــــي الـــــزُّ
هوِر(،  الزُّ ِفي  التَّْأنيِث  )ُعْضُو 
ــُل اْلــَحــَشــراِت،  ــْث ــقِّــحــاُت ِم ــُمــَل واْل

َوالطُّيوِر، َواْلماِء، َواْلَهواِء.

1-5 َمراِحُل َدْوَرِة َحياِة النَّباتاِت الزَّْهِريَِّة
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

َدْوَرُة اْلَحياِة	 
التَّْلقيُح	 
اْلُبَوْيَضُة	 

ْخصاُب	  اْلِ
اْلُبذوُر	 
ْنباُت	  اْلِ
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اْحِتياجاُت اْلَمْرَحَلِةَوْصُف اْلَمْرَحَلِةاْلَمْرَحَلُة

ْخصاُب َيْحُدُث اْنِدماٌج ِلُحبوِب اللَّقاِح َمَع الِْ
اْلُبَوْيَضِة داِخَل اْلِمْبَيِض.

ــَضــٌة )اْلــُبــَوْيــَضــُة  ــَوْي ِمــْبــَيــٌض، وُب
توَجُد داِخَل اْلِمْبَيِض(، وُحبوُب 

َلقاٍح.

ُن اْلَبْذِرِة ِمْبَيٌض، وِدْفٌء.َتْنمو اْلَبْذَرُة داِخَل الثََّمَرِة.َتَكوُّ

ْهَرِة اْلَمْيَتِة اْنِتشاُر اْلُبذوِر َتْسُقُط اْلُبذوُر ِمَن الزَّ
َتــْنــَتــِشــُر في  ــمَّ  ثُـ اْلَْرِض،  َعــلــى 

َمناِطَق ُأْخرى.

ْنــــــــــســــــــــاُن، واْلـــــــَحـــــــَشـــــــراُت،  اْلِ
ياُح. والطُّيوُر، والرِّ

التَّماريُن

ــَتــِرْض َعـــَدَم ُحـــدوِث ِإْنــبــاٍت  اْف
ِلََحـــِد َأْنـــواِع ُبــذوِر النَّباتاِت. 
اْســـَأْل َنــْفــَســَك: َهــْل ُيــْمــِكــُن َأْن 
ــَك؟ ِلـــمـــاذا؟ نــاِقــْش  ــ ــُدَث ذِلـ ــْحـ َيـ
ُزُمـــــــالَءَك فــي مــا ُيــْمــِكــُن َأْن 

َيَتَرتََّب َعلى ذِلَك.

1
َنــفِّــِذ الــتَّــمــاريــَن اْلــُمــْرَتــِبــَطــَة ِبــَمــراِحــِل َدوَرِة َحــيــاِة 
ِكتاِب  ْفَحَتْيِن )8-9( في  َزْهــِريٍّ في الصَّ َنباٍت 

التَّماريِن.

2

في َرْأيــَك، ما َأَهمِّيَُّة اْنِتشاِر اْلُبذوِر؟ َما اْلَعواِمُل 
الَّتي َقْد ُتساِعُد َعلى اْنِتشاِرها؟

● ُتَعدُّ ُكلُّ َمْرَحَلٍة ِمْن َمراِحِل َدْوَرِة َحياِة النَّبات ُمِهمًَّة. وفي حاِل ُحدوِث َأيِّ َخَلٍل َأْو َقْطٍع في ِإْحدى هِذِه اْلَمراِحِل 	
َفــِإنَّ َدْوَرَة َحيــاِة النَّبــاِت َلــْن َتْكَتِمــَل، ثُــمَّ َلــْن َيْســَتطيَع هــذا النَّــْوُع ِمــَن النَّبــاِت َأْن َيَتكاثَــَر؛ مــا َيْجَعلُــُه ُعْرَضــًة ِلَخَطــِر 

االْنِقراِض.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

1 َدْوراُت اْلَحياِة اْلَوْحَدُة 
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ْح َكْيَف َتَمكَّْنَت ِمْن َتمييِز َأنَّها َحَيواناٌت َصغيَرٌة.. 2 َوضِّ

ِمْثُل  آباِئها،  َمــَع  اْلــَحــَيــوانــاِت  ِصــغــاِر  َبــْعــُض  َتَتشاَبَه  َأْن  ُيْمِكُن 
غاِر ُمْخَتِلَفًة َتماًما َعْن  اْلِخراِف َواْلَْغناِم، َوَقْد َتْبدو َبْعُض الصِّ

ْفَدِع. َالضِّ آباِئها، ِمْثُل 

اْذُكْر َأْمِثَلًة ُأْخرى َعلى ِصغاِر اْلَحَيواناِت الَّتي َتْخَتِلُف في . 3
َشْكِلها َعْن آباِئها. 

َصغيِر . 4 َبْيَن  الشَّْكِل  ِفي  االْخِتالفاُت  هــِذِه  َتِقلُّ  َكْيَف  ِصــْف 
. اْلَحَيواِن َوَأَبَوْيِه َمَع النُُّموِّ

1-6 اْلباُء َواْلَْبناُء

ْنساُن َواْلَحَيواُن. َوَتْسَتطيُع  َتْمِلُك َجميُع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة ِصغاًرا، َوِمْنها اْلِ
اْلَحَيواناُت اْلباِلَغُة َأْن َتَتكاَثَر، َوتُْنِتَج َأْفراًدا َجديَدًة.

َكْم َحَيواًنا َصغيًرا ُتشاِهُد في هِذِه الصوَرِة؟ . 1

ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ
َصغيُر 	 

السِّنِّ
اْلباِلُغ 	 
اْلباُء 	 
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َتْنمو ِصغاُر اْلَحَيواناِت َوَتَتَغيَُّر ِعْنَدما َتْكُبُر، َوِهَي َتْسَتِمرُّ ِفي النُُّموِّ َحّتى ُتْصِبَح َحَيواناٍت باِلَغًة ِمْثَل 
آباِئها، في ما ُيْعَرُف ِباْسِم َدْوَرِة َحياِة اْلَحَيواِن.

5 .. ِصْف َكْيَف َيَتَغيَُّر َصغيُر الطَّْيِر الَّذي َتراُه ِفي الصوَرِة َمَع َفْتَرِة النُُّموِّ

َبْعُض ِصغاِر اْلَحَيواناِت َغْيُر قاِدَرٍة َعلى االْعِتناِء ِبَنْفِسها؛ ِلذا َفِهَي ِبحاَجٍة ِإلى ُمساَعَدِة َغْيِرها ِمَن 
اْلَحَيواناِت اْلباِلَغِة ِفي اْلُحصوِل َعلى الطَّعاِم َواْلَماِن.

التَّماريُن

َأْكــــــــِمــــــــْل تَـــــْمـــــريـــــَن عـــــاِئـــــالِت 
ْفَحِة  اْلَحَيواناِت اْلواِرَد في الصَّ

)10( في ِكتاِب التَّماريِن.

1

اْخَتْر  آباِئها.  َعْن  اْلَحَيواناِت  ِصغاُر  َتْخَتِلُف  َكْيَف  ِصْف 
َشْكُل  َيَتَغيَُّر  َكْيَف  ِلَزميِلَك  ًحا  ُموضِّ اْرُســْمــُه،  ثُــمَّ  َحَيواًنا، 

ِه. اْلَحَيواِن الَّذي اْخَتْرَتُه ِباْسِتْمراٍر في َأْثناِء ُنُموِّ

2

اْخَتْر َحَيواًنا، ثُمَّ اْبَحْث َعْن َدْوَرِة َحياِتِه. اْرُسْم َلْوَحًة َتْوضيِحيًَّة 
ُتْظِهُر ما اْكَتَشْفَتُه َعْن ذِلَك اْلَحَيواِن.

3

●  َتْنمو ِصغاُر اْلَحَيواناِت َوَتَتَغيَُّر في أثناء َفتَرِة الّنمِو.	

● َبْعُض ِصغاِر اْلَحَيواناِت ِبحاَجٍة ِإلى َمْن َيْعَتني ِبها ِمَن اْلَحَيواناِت اْلباِلَغِة.	

ماذا َتَعلَّْمُت؟

جبأ

1 َدْوراُت اْلَحياِة اْلَوْحَدُة 
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ها؛ َولِكْن، َهْل َتَتَغيَُّر اْلَحَيواناُت ُكلُّها ِبالطَّريَقِة َنْفِسها؟ َتُمرُّ اْلَحَيواناُت ِبَتَغيُّراٍت ِعّدٍة في َأْثناِء ُنُموِّ

َتَأمَِّل الشَّْكَلْيِن اْلِتَيْيِن، ثُمَّ َأِجْب َعِن اْلَْسِئَلِة الَّتي َتليِهما:

1-7 َمراِحُل َدْوَرِة َحياِة اْلَحَيواِن
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

َمراِحُل َدوَرِة َحياِة 	 
اْلَحَيواِن

2. َيْفِقُس 
اْلَبيُض، 
وَيْبَدُأ ُنُموُّ 
اْلَجنيِن.

4. َيْنمو َأبو ُذَنْيَبَة 
ِلُيْصِبَح ِضْفَدًعا َغْيَر 
باِلٍغ، وَتْبَدُأ اْلَْرُجُل 
ِن. َئتاِن ِبالتََّكوُّ والرِّ

ْفَدُع ُمْكَتِمُل النُّموِّ َأَبوْيِه،  5. ُيْشِبُه الضُّ
وَيْنَتِقُل ِإلى اْلياِبَسِة، وَيْسَتطيُع التَّكاُثَر.

ْفَدِع.   الشَّْكُل )أ(: َدْوَرُة َحياِة الضُّ

 الشَّْكُل )ب(: َدْوَرُة َحياِة الدَّجاَجِة.

1

2

4

3
1. َتَضُع الدَّجاَجُة اْلَبْيَض، وَتْرُقُد َعليِه ِلُمدَِّة 21 يوًما.

2.  َيْفِقُس اْلَبْيُض وَيْخُرُج َحيواٌن َصغيٌر ُيْشِبُه اْلُمَّ 
ُيَسمَّى الصُّوَص، وَتْعَمُل اْلُمُّ َعلى ِرعاَيِتِه.

3.  َيْنمو الصُّوُص وُيْصِبُح َدجاَجًة َصغيَرًة أو ِديًكا 
صغيًرا.

غيُر  غيَرُة أو الدِّيُك الصَّ 4.  َتْنمو الدَّجاَجُة الصَّ
ِليْصِبَحان َدجاَجًة َكبيَرًة أو ِديًكا كبيًرا.

3. َيْنمو اْلَجنيُن إلى أبي ُذَنيَبَة، َيْسَبُح في 
اْلماِء وَيَتَنفَُّس ِباْلَخياشيِم.

1. َتَضُع ُأُنْثى 
ْفَدِع َبْيَضها  الضُّ

في اْلماِء.
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التَّماريُن

َتِلُد ُأْنثى اْلَفْهِد ما َبْيَن )3- 5( ِصغاٍر 
َتِلَدُه  َأْن  ُيْمِكُن  َعــَدٍد  َأَقــلُّ  ُكلَّ َسَنٍة، َفما 
ِســتُّ ِإنـــاٍث؟ َومــا َأْكــثَــُر َعـــَدٍد ُيْمِكُن َأْن 

َيِلْدَنُه؟

3

َلْوَحًة  ْم  َصمِّ ُزَمــالِئــَك،  َمــَع  ِبالتَّعاُوِن 
ــُح فيها َمــراِحــَل َدْوَرِة  ــًة تُــَوضِّ ِجــداِريَّ
ْنها  َوَضمِّ َلَدْيَك،  ٍل  ُمَفضَّ َحَيواٍن  َحياِة 
سوِم التَّْوضيِحيَِّة  َوِر َأِو الرُّ َبْعَض الصُّ
َلُه  تَــْحــُدُث  الَّتي  التََّغيُّراِت  تَُبيُِّن  الَّتي 
في َأْثناِء َدْوَرِة َحياِتِه، َواْكُتْب َوْصًفا 
موَجًزا َعْنها َأْسَفَل ِمْنها، ثُمَّ َعلِّْقها في 

. ُغْرَفِة الصَّفِّ

2

اخْتَر حَيَوانَيْن مُخْتَلِفَيِن،  ثُم ابْحْث َعْن 
َدْوَرِة َحياِة ُكلٍّ ِمْنُهما، ثُم ارُسْمُهما في 

َدْفَتِرَك.

1

ماذا ُتشاِهُد ِفي الشَّْكَلْيِن؟. 1
ما َأْوُجُه التَّشاُبِه َوااِلْخِتالِف َبْيَن َدْوَرِة َحياِة . 2

ْفَدِع َوَدْوَرِة َحياِة الدَّجاَجِة؟ الضُّ
ِصْف ما ُتشاِهُدُه ِفي الشَّْكِل )ج(، َوالشَّْكِل . 3

)د(.

َتَتَغيَُّر اْلَحَيواناِت ِبَطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة؛ ِإْذ توَلُد َبْعُضها 
آباِئها،  َعْن  ُأْخــرى  َوَتْخَتِلُف  آباَءها،  ُتْشِبُه  َوِهــَي 
َحْيُث َيَتَغيَُّر َشْكُلها أو َحْجُمها َأْو َلْوُنها في َأْثناِء 
َأْجــزاٌء َجديَدٌة. َوالطَّريَقُة  ُن َلها  َتَتَكوَّ ها، َوَقْد  ُنُموِّ
الَّتي َيَتَغيَُّر ِبها اْلَحَيواُن َمَع َتَقدُِّمِه ِفي اْلُعْمِر ِهَي 

ُجْزٌء ِمْن َدْوَرِة َحياِتِه.
ُه، َوَيَتكاَثُر، ثُمَّ َيموُت َوَيَتَحلَُّل ِجْسُمُه، َفُيْصِبُح ُجْزًءا ِمَن التُّْرَبِة؛ ما  اْلَحَيواُن ُيوَلُد، َوَيْنمو، َوَيْكَتِمُل ُنُموُّ

ُيضيُف َموادَّ ِغذاِئيًَّة ِإلى التُّْرَبِة َتْحتاُج ِإَلْيها كاِئناٌت َحيٌَّة ُأْخرى ِلَتْنُمَو.

 الشَّْكُل )د(. الشَّْكُل )ج(.

● ها.	 َتُمرُّ اْلَحَيواناُت ِبَتَغيُّراٍت ِعدٍَّة في َأْثناِء ُنُموِّ

● الطَّريَقُة الَّتي َيَتَغيَُّر ِبها اْلَحَيواُن َمَع َتَقدُِّمِه ِفي اْلُعْمِر ِهَي ُجْزٌء ِمْن َدْوَرِة َحياِتِه.	

● َتْنَتهــي َدوَرُة َحيــاِة اْلَحيــواِن ِبَموِتــِه وَتَحلُِّلــِه، َفُيْصِبــُح ُجــْزًءا ِمــَن التُّْرَبــِة؛ مــا ُيضيُف َموادَّ ِغذاِئيَّــًة ِإليها َتْحتاُجها 	
كاِئناٌت َحيٌَّة ُأْخرى ِلَتْنُمَو.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

1 َدْوراُت اْلَحياِة اْلَوْحَدُة 
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ْثراُء اللَُّغِويُّ Language focus الِْ

reproduce   bulb   petal   fertilisation 
fruit   germination   seed   life cycle 

pod   pollination      tuber

Plants are living things that can breathe, feed and grow. Plants also reproduce. 
This means that they can make new plants. Some plants reproduce by making 
bulbs or tubers that grow under the ground. Some plants reproduce by making 
flowers that make seeds. Seeds grow in a pod. We can eat some tubers, 
seeds, bulbs and pods.

This is a bulb. 

This is a tuber. It’s a potato.

Lemons, strawberries and grapes are all fruit.

Flowers have petals.

Beans are pods. There are seeds inside.

Key Words
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اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة 2اْلَوْحَدُة 
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َتَتشاَبُه َجميُع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في َأداِئها َمْجموَعًة ِمَن اْلَعَمِلّياِت اْلَحَيِويَِّة 
اْلَساِسيَِّة، وهي َمْجموَعُة اْلَعَملّياِت الَّتي َيْحتاُجها اْلكاِئُن اْلَحيُّ ِلْلَبقاِء َعلى َقيِد اْلَحياِة؛ ِمْثِل َعَمِلّياِت 
ْلنا ُصَوَر  اْلَْيِض والتََّنفُِّس اْلَخلوي وَغيِرها. َولِكنَّ هذا ال َيْعني َأنَّها َجميًعا ُمَتشاِبَهٌة. َفَمثاًل، َلْو َتَأمَّ

َسَمَكِة اْلِقْرِش َوالنَّْسِر َواْلَجَمِل َلَوَجْدنا َأنَّها َتْخَتِلُف َكثيًرا َعْن َبْعِضها َبْعًضا. 

ما َأْوُجُه التَّشاُبِه َواالْخِتالِف َبْيَن َسَمَكِة اْلِقْرِش َوالنَّْسِر َواْلَجَمِل؟. 1
فاِت الَّتي َتَتشاَبُه فيها، َوُيَسّمي اْلُعَلماُء هِذِه  ُيْمِكُن َتْجميُع اْلَحَيواناِت في َمْجموعاٍت اْعِتماًدا َعلى الصِّ

اْلَعَمِليََّة التَّْصنيَف.

فاِت في . 2 فاُت الَّتي ُيْمِكُن َأْن َتَتشاَبَه فيها َبْعُض اْلَحَيواناِت؟ َضْع ِتْلَك الصِّ في َرْأيــَك، َما الصِّ
قاِئَمٍة.

الثَّْدِيّياُت َحَيواناٌت َأْجساُمها ُمَغّطاٌة ِبالشَّْعِر َأِو اْلَفْرِو، َوِهَي ِمْن َذواِت الدَِّم 
اْلحارِّ وَتَتكاَثُر ِباْلِوالَدِة، َوُتْرِضُع ِصغاَرها. َوِمَن 
َواْلِفَيَلُة،  اْلُقروُد،  الثَّْدِيّياِت:  َعلى  اْلُْخــرى  اْلَْمِثَلِة 

َواْلَْحِصَنُة، َواْلُسوُد.
واِحــِف ِهــَي َمْجموَعٌة ُأْخـــرى ِمــَن  وَمــْجــمــوَعــُة الــزَّ
اْلجافِّ  ِبِجْلِدها  َتْمتاُز  َحَيواناٌت  وهي  اْلَحَيواناِت، 
ــَبــْيــِض، َوِمـــَن  ــَحــراِشــِف، وَتــَتــكــاثَــُر ِبــاْل ــاْل اْلــُمــَغــّطــى ِب

اْلَْمِثَلِة َعَليها: التَّماسيُح، َوالسَّالِحُف، َواْلَفاعي.

ــَوَر اْلــــُمــــجــــاِوَرَة.  ِإلــــى َأيِّ . 3 ــ ــصُّ ــ ــِل ال ــ ـــَأمَّ تَـ
َقــْد  ــوانــاُت؟  ــَحــَي اْل ــِذِه  َتْنَتمي هـ اْلــَمــْجــمــوعــاِت 

َمالِء  َبِقيََّة الزُّ جاَبِة. شاِرْك  ِلَتَتَمكََّن ِمَن اْلِ َيَتَعيَُّن َعَلْيَك اْلَبْحُث َعْنها 
ُل ِإَلْيِه. ِفي الصَّفِّ في ما َتَتَوصَّ

2-1 َتْصنيُف اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

التَّْصِنيُف	 
الثَّْدِيّياُت	 
واِحُف	  الزَّ
اْلَحَشراُت	 

ُقروُن 	 
االْسِتْشعاِر

اْلَعَمِلّياُت 	 
اْلَحَيِويَُّة
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● َصنََّف اْلُعَلماُء اْلَحَيواناِت ِإلى َمْجموعاٍت.	
● فاِت الَّتي ُتَميُِّزها.	 َتَتشاَبُه ُكلُّ َمْجموَعٍة ِمَن اْلَحَيواناِت في َبْعِض الصِّ
● واِحُف، َواْلَحَشراُت. 	 ِمَن اْلَْمِثَلِة َعلى َمْجموعاِت اْلَحَيواناِت: الثَّْدِيّياُت، َوالزَّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ُتَعدُّ َمْجموَعُة اْلَحَشراِت ِمْن َأْكَثِر اْلَمْجموعاِت اْلَحَيواِنيَِّة 
ِمــَن  َأْزواٍج  ــُة  َثــالَث َوَلــهــا  اْلَْرِض،  َســْطــِح  َعلى  اْنــِتــشــاًرا 
اْلَْرُجِل، َوَزْوٌج واِحٌد ِمْن ُقروِن االْسِتْشعاِر، َوَأْجساُمها 
ُمَغّطاٌة ِبَهْيَكٍل خاِرِجيٍّ ُصْلٍب. َوهِذِه اْلَمْجموَعُة ُتَمثُِّل َأْكَثَر 

ِمْن ِنْصِف اْلَمْجموعاِت اْلَحَيواِنيَِّة.

فاُت الَّتي َتَتشاَبُه فيها َجميُع اْلَحَشراِت؟. 4 َما الصِّ
في َرْأيَك، ما َأَهمِّيَُّة ُقروِن االْسِتْشعاِر ِلْلَحَشراِت؟. 5

التَّماريُن

ـــاِت  ـــوان ــَي ــَحـ ــــَض اْلـ ــْع ــ ــــْف َب ــنِّ َصــ
ــمَّ َســمِّ ُكــلَّ  ِإلــى َمــْجــمــوعــاٍت، ُث

َمْجموَعٍة.

1

ثُمَّ  َلَدْيَك،  اًل  َحَيواًنا ُمَفضَّ اْخَتْر 
اْكُتْب ِفْقَرًة َبسيَطًة َتِصُفُه فيها، 
َيْنَتمي  الَّتي  اْلَمْجموَعَة  ُمــَحــدًِّدا 
َلُه  اْلَتِقْط  َأِو  اْرُسْمُه،  ثُمَّ  ِإَلْيها، 
ْفَحِة  صوَرًة، ثُمَّ َأْلِصْقها ِفي الصَّ

)13( في ِكتاِب التَّماريِن.

2
ــا ِبـــــَمـــــصـــــاِدِر  ــ ــًن ــ ــي ــــعــ ــَت ــ ــْس ــ ُم
اْلَمْعِرَفِة اْلُمَتواِفَرِة َلَديَك، 
اْكــتُــْب َبــْحــثًــا َعـــْن ِإْحـــدى 
في  اْلَمْوجوَدِة  اْلَحَشراِت 
ــَمــَحــلِّــيَّــِة؛ مــدّوًنــا  ِبــيــَئــِتــَك اْل
اْسَتَعْنَت  الَّتي  اْلَمصاِدَر 
ِبها، وناِقْشُه َمَع ُزَمالِئَك.

3

2 اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة اْلَوْحَدُة 
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ُف اْلَن َثالَث  واِحِف َواْلَحَشراِت، َوَسَتَتَعرَّ ْفَت ساِبًقا َبْعَض َمْجموعاِت اْلَحَيواناِت؛ كالثَّْدِيّياِت َوالزَّ َتَعرَّ
َمْجموعاٍت َرئيَسٍة ُأْخرى َمَن اْلَحَيواناِت، ِهَي:

ُك ِبواِسَطِتها، َوِجْسُمها ُمَغّطى ِباْلُقُشوِر، َوِهَي َتعيُش ِفي اْلماِء،  اْلَْسماُك: َحَيواناٌت َلَدْيها َزعاِنُف َتَتَحرَّ
َوَتَتَنفَُّس َعْن َطريِق اْلَخياشيِم.

ساقاِن  ِمْنها  َوِلُكلٍّ  َأْجِنَحٌة،  ُمْعَظِمها  َوَلــدى  اْلغاِلِب،  ِفي  َأْجساَمها  يُش  الرِّ ُيَغّطي  َحَيواناٌت  الطُّيوُر: 
َوِمْنقاٌر، وَتَتكاَثُر ِباْلَبْيِض.

اْلَبْرماِئّياُت: َحَيواناٌت ِجْلُدها َرْطٌب، َوِهَي َتْبَدُأ َحياَتها ِفي اْلماِء، َوَتَتَنفَُّس ِبواِسَطِة اْلَخياشيِم في َأْثناِء 
َئَتْيِن َوِجْلِدها  ُوجوِدها ِفي اْلماِء. أّما ِعْنَد ُبُلوِغها، َفَتعيُش َعلى اْلياِبَسِة ُقْرَب اْلماِء، َوَتَتَنفَُّس ِبواِسَطِة الرِّ

ْطِب، َوِهَي َتَتكاَثُر ِباْلَبْيِض، َوَتَضُع ُبيوَضها ِفي اْلماِء. الرَّ

فاُت الَّتي َتْشَتِرُك فيها هِذِه اْلَحَيواناُت؟  . 1 َوَر. َما الصِّ َتَأمَِّل الصُّ
ْح ِإجاَبَتَك.. 2 َهْل ُيْمِكُنَك اْقِتراُح َطراِئَق ُأْخرى ِلَتْصنيِف هِذِه اْلَحَيواناِت؟ َوضِّ
َأيُّ هِذِه اْلَحَيواناِت َيْنَتمي ِإلى َمْجموَعِة اْلَْسماِك؟ َكْيَف اْسَتْدَلْلَت َعلى ذِلَك؟. 3

2-2 َمْجموعاٌت ُأْخرى ِمَن اْلَحَيواناِت
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

اْلَْسماُك 	 
الطُّيوُر 	 

اْلَبْرماِئياُت 	 

أ

د

ب

ه

ج

و
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ُيْمِكُن َتْصنيُف اْلَحَيواناِت ِإلى َمْجموعاٍت َأْصَغَر 
ُتَصنَُّف  َفَمَثاًل،  اْلُمْشَتَرَكِة.  ِصفاِتها  َعلى  ِبناًء 
ُيْمِكُن  َولِكْن  الثَّْدِيّياِت،  ِضْمَن  َواْلِقَطُط  اْلــُقــروُد 
َتْصنيُف ُكلٍّ ِمْنها في َمْجموعاٍت َأْصَغَر ِضْمَن 
ــْيــهــا، َوِهـــَي  اْلــَمــْجــمــوَعــِة اْلــَكــبــيــَرِة الَّــتــي َتْنَتمي ِإَل

َمْجموَعُة الثَّْدِيّياِت.

في َرْأيَك، ِلماذا ُيَصنُِّف اْلُعَلماُء اْلَحَيواناِت؟. 4
َصغيَرٍة . 5 َمــْجــمــوعــاٍت  َتْعييُن  ُيــْمــِكــُنــَك  َهــْل 

ُأْخـــرى ِمــَن اْلــَحــَيــوانــاِت ِضــْمــَن َمْجموَعِة 
الثَّْدِيّياِت؟

التَّماريُن

وَر اْلِتَيَة، ثُمَّ اْبَحْث في ِصفاِت اْلَحَيواناِت الَّتي فيها، وَصنِّْفها ِبناًء َعلى اْلَخصاِئِص الَّتي  َتَأمَِّل الصُّ
ْفَحِة )51( في ِكتاِب التَّماِريِن. َوَرَد ِذْكُرها في الصَّ

َأْنِشْئ قاِئَمًة ِبَأْسماِء َجميِع اْلَحَيواناِت الَّتي َتْعِرُفها، وَتْنَدِرُج ِضْمَن اْلَمْجموعاِت 
ْفَحِة )41( في ِكتاِب التَّماِريِن.  َحِة في الصَّ اْلُمَحدََّدِة في اْلَخريَطِة الذِّْهِنيَِّة اْلُمَوضَّ

1

● الطُّيوُر، َواْلَبْرماِئياُت، َواْلْسماُك ِمَن اْلَحَيواناِت.	
● ِئيَسِة ِلْلَحَيواناِت ِإلى َمْجموعاٍت َأْصَغَر ِمْنها.	 ُيْمِكُن َتْصنيُف اْلَمْجموعاِت الرَّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ْفَحِة )15( في ِكتاِب التَّماريِن. َأْكِمْل ُرسوَم اْلَجْدَوِل اْلواِرِد ِفي الصَّ 2

ْلُحفاُة اْلَبْحريَُّة اْلحوُتُخْلُد اْلماِء )ِمْنقاُر اْلَبطِّ(السُّ

2 اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة اْلَوْحَدُة 
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النَّباتاِت  َأْنـــواِع  َجميَع  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َمْجموَعُة  َتُضمُّ 
َواْلَحَيواناِت ِفي اْلعاَلِم؛ ما َيْعني َأنَّ َعَدَدها َكبيٌر ِجدًّا، 
اْلــَحــيَّــِة في  ِإلــى َوْضـــِع اْلكاِئناِت  اْلُعَلماَء  َدَفـــَع  وَهــذا ما 
َبْعِض  في  َبْيَنها  التَّشاُبِه  َأْوُجـــِه  َعلى  ِبــنــاًء  َمْجموعاٍت 
ُأْخــرى،  َبْيَنها في ِصفاٍت  َوَأْوُجــِه االْخِتالِف  فاِت،  الصِّ

فيما ُيْعَرُف ِباْسِم التَّْصنيِف.

َوَر اْلُمجاِوَرَة. الِحْظ َأنَّ َجميَع اْلَحَيواناِت الَّتي  َتَأمَِّل الصُّ
َتْظَهُر فيها َتْنَتمي ِإلى َمْجموَعٍة واِحَدٍة ُتَسّمى اْلَحَشراِت.

فاُت الَّتي َتَتشاَبُه فيها هِذِه اْلَحَشراُت؟. 1 َما الصِّ
ما َأْوُجُه االْخِتالِف َبْيَنها؟. 2

فاِت، َغْيَر َأنَّ ِلُكلِّ  َتَتشاَبُه َجميُع اْلَحَشراِت في َبْعِض الصِّ
َنْوٍع ِمَن اْلَحَشراِت ِصفاٍت ُتَميُِّزُه َعِن اْلَْنواِع اْلُْخرى. 
ِف َنْوِع  فاِت ُيساِعُدنا َعلى َتَعرُّ َوهذا االْخِتالُف ِفي الصِّ

اْلَحَشَرِة، َوَتْمييِزها ِمْن َغْيِرها.

ْفَحِة اْلُمقاِبَلِة ِمْفتاًحا ِلَتْصنيِف اْلَحَشراِت  َسَتِجُد ِفي الصَّ
ــَوِر، َويــوَجــُد فــي ُكــلِّ ِمــْفــتــاٍح ِمــْن  الَّــتــي تَــْظــَهــُر ِفــي الــصُّ
َمفاتيِح التَّْصنيِف َخياراِن ِلُكلِّ ِصَفٍة، ُيَصنُِّف ُكلٌّ ِمْنُهما 
َمْجموَعَة اْلَحَشراِت ِإلى َمْجموعاٍت َأْصَغَر؛ ِلَكْي َتَتَمكََّن 

في النِّهاَيِة ِمْن َتْسِمَيِة ُكلِّ َحَشَرٍة.

2-3 َتَعرُُّف اْلَحَيواناِت َوَتْصنيُفها
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

التَّْصنيُف	 
ِمْفتاٌح	 
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التَّماريُن

● ُيْمِكُن َتْصنيُف اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َجميِعها	
َأْوُجــِه  َعلــى  ِبنــاًء  َمْجموعــاٍت  ِإلــى 
التَّشــاُبِه َوَأْوُجــِه االْخِتــالِف َبْيَنهــا ِفــي 

فاِت. الصِّ

● ُف اْلَحَيواناِت َوَتْمييُز َبْعِضها	  ُيْمِكُن َتَعرُّ
ِمْن َبْعٍض ِفي اْلَمْجموَعِة اْلواِحَدِة َعْن 
فاِت.  َطريِق اْخِتالِفها في َبْعِض الصِّ

● ُيْمِكُن اْسِتْخداُم ِمْفتاِح َتْصنيٍف َيْشَتِمُل 	
ِف  ِلَتَعــرُّ ال(؛  )َنَعــْم،  َخياَرْيــِن  َعلــى 

َأْفراِد اْلَمْجموَعِة اْلواِحَدِة.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ــْر َأْرَبـــَعـــًة ِمــْن ُزَمــالِئــَك ِفي  اْخــَت
، ثُمَّ َأْنِشْئ ِمْفتاَح َتْصنيٍف  الصَّفِّ
ِلالْسِتْدالِل َعلى ُكلِّ واِحٍد ِمْنُهْم، 

َوَعلى َنْفِسَك َأْيًضا.

3

ِلْلَحَيواناِت  َتْصنيٍف  ِمْفتاَح  َأْنِشْئ 
، الـــــدُّبُّ  اْلِتــــــَيــــــِة: الـــــــدُّبُّ اْلــــُبــــنِّــــيُّ
َعلى  ُلْعَبٌة  اْلباْندا،  ُدبُّ   ، اْلُقْطِبيُّ

. صوَرِة ُدبٍّ

2

التَّْعليماِت  َبْعض  ــِرَك  ــَت َدْف في  اْكــتُــب 
ــْخــداِم  ــِت ــِجــُب اتِّــبــاُعــهــا ِعــْنــَد اْس الَّــتــي َي

ِمْفتاِح َتْصنيٍف َبسيٍط.

1

َتَتبَّْع ِمْفتاَح التَّْصنيِف اْلِتَي ِلالْسِتْدالِل َعلى َتْصنيِف 
َوِر. اْلَحَشراِت الَّتي َتراها ِفي الصُّ

 اْلَحَشراُت

َهْل َلَدْیها َأْجِنَحٌة؟

َنْمَلٌة

ُدْعسوَقٌة َهْل ِهَي ُمَخطََّطٌة؟

َنْحَلٌة 

اْلَجراُد

َهْل َتْمِلُك َهْیَكًال خاِرِجی�ا 
ُصْلًبا ُیَغّطي َأْجِنَحَتها؟

َنَعْم ال

َنَعْم ال

َنَعْم ال

َنَعْم ال

َهْل َتْبدو ِبَأْلواٍن زاِهَیٍة

اْلَفراَشُة 

2 اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة اْلَوْحَدُة 
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َهْل َلَدْیها َصَدَفٌة؟ 

َهْل َیْنَقِسُم ِجْسُمها ِإلى َأْجزاٍء ِعدٍَّة؟

َهْل َیْنَقِسُم ِجْسُمها ِإلى َأْكَثَر ِمْن (١٥) ُجْزًءا؟

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َهْل َلَدْیها (٨) َأْرُجٍل؟

َهْل َلَدْیها َزْوٌج ِمَن اْألَْرُجِل في 
ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َأْجزاِء ِجْسِمها؟

َهْل َلَدْیها (١٤) ِرْجًال؟

َهْل َحْجُمها َصغیٌر؟ 
(َأْصَغُر ِمْن ِمّلیِمْتَرْیِن)

َهْل َلَدْیها َزْوجاِن ِمَن اْألَْرُجِل في 
ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َأْجزاِء ِجْسِمها؟

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ُقمَُّل اْلَخَشِب

اْلَعْنَكبوُت

ُأمُّ َأْرَبٍع َوَأْرَبعیَن   

الّدوَدُة اْألَْلِفیَُّة

اْلَمنُّ

َحَلزوٌن

ُبزاٌق

َیَرَقٌةدوَدُة اْألَْرِض 

ِمْفتاُح َتْصنیِف الّالَفقاِرّیاِت

َهْل َلَدْیها َأْرُجٌل؟ 

َتَمكََّن خاِلٌد َوَسميَرُة ِمَن اْلُعثوِر َعلى ِتْسَعِة َحَيواناٍت ُمْخَتِلَفٍة في َأْثناِء ِرْحَلِتِهُم االْسِتْكشاِفيَِّة َعْن َمواِطِن 
اْلَحَيواناِت ِفي اْلِبيَئِة اْلُمحيَطِة ِبَمْنِزِلِهْم.

اْلَحَيواناِت؛  ِتْلَك  على  فوا  َيَتَعرَّ َوِلَكْي 
َأْنَشؤوا ِمْفتاَح التَّْصنيِف اْلِتَي.

أب

ج

د

ه

و

ح

ط

ز

2-4 اْسِتْخداُم َمفاتيِح التَّْصنيِف
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

ِمْفتاُح التَّْصنيِف	 
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َهْل َلَدْیها َصَدَفٌة؟ 

َهْل َیْنَقِسُم ِجْسُمها ِإلى َأْجزاٍء ِعدٍَّة؟

َهْل َیْنَقِسُم ِجْسُمها ِإلى َأْكَثَر ِمْن (١٥) ُجْزًءا؟

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َنَعْم 

َهْل َلَدْیها (٨) َأْرُجٍل؟

َهْل َلَدْیها َزْوٌج ِمَن اْألَْرُجِل في 
ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َأْجزاِء ِجْسِمها؟

َهْل َلَدْیها (١٤) ِرْجًال؟

َهْل َحْجُمها َصغیٌر؟ 
(َأْصَغُر ِمْن ِمّلیِمْتَرْیِن)

َهْل َلَدْیها َزْوجاِن ِمَن اْألَْرُجِل في 
ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َأْجزاِء ِجْسِمها؟

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ُقمَُّل اْلَخَشِب

اْلَعْنَكبوُت

ُأمُّ َأْرَبٍع َوَأْرَبعیَن   

الّدوَدُة اْألَْلِفیَُّة

اْلَمنُّ

َحَلزوٌن

ُبزاٌق

َیَرَقٌةدوَدُة اْألَْرِض 

ِمْفتاُح َتْصنیِف الّالَفقاِرّیاِت

َهْل َلَدْیها َأْرُجٌل؟ 

التَّماريُن

َكْيَف ُيْمِكُنَك َتْغييُر ِمْفتاِحَك ِبَحْيُث 
ُتضيُف ِإَلْيِه َشَجَرَة َزْيتوٍن َوَشَجَرَة 
ــاَح الــتَّــْصــنــيــِف  ــتـ ــْفـ ــيــــٍن؟ اْرُســـــــْم ِمـ ــ ِت

اْلَجديَد.

3

ــَر  ــ ــاَح تَــْصــنــيــٍف آَخ ــتـ ــْفـ َأْنــــِشــــْئ ِمـ
َف ِبــواِســَطــِتــِه اْلــَحــَيــوانــاِت  ِلــَتــَتــَعــرَّ
ِبِمْفتاِح  باِدْلُه  ثُمَّ  َنْفَسها،  الّساِبَقَة 
ــَك،  ــِل ــَزمــي الــتَّــْصــنــيــِف اْلـــخـــاصِّ ِب
ُمناِقًشا ِإّياُه في ما ِإذا كاَن ِمْفتاُح 
الــتَّــْصــنــيــِف الَّــــذي َأْنـــَشـــْأتَـــُه َســْهــَل 

االْسِتْخداِم َأْم ال.

2

ــلـــى  َعــــــثَــــــَر هــــــاِشــــــٌم َوَزْيــــــــــَنــــــــــُة َعـ
ــَن اْلـــَحـــَيـــوانـــاِت في  ــ َمـــْجـــمـــوَعـــٍة ِمـ
ــَمــْنــِزِل. اْل َحــديــَقــَة  َتْنظيِفِهما  ــاِء  ــن  َأْث

ــَي: اْلــُبــزاُق،  ــَحــَيــوانــاُت ِهـ ــِذِه اْل َوهــ
اْلَْرضِ،  َودوَدُة  َواْلـــــَفـــــراَشـــــُة، 
.  َواْلَحَلزوُن، َوُقمَُّل اْلَخَشِب، َواْلُعثُّ

اْســـتَـــْعـــِمـــْل ِمـــْفـــتـــاَح الــتَّــْصــنــيــِف ِفــي 
ْفَحِة )17( في ِكتاِب التَّماريِن  الصَّ
ــٍم َوَزْيـــــَنـــــَة َعــلــى  ــاِشــ ِلـــُمـــســـاَعـــَدِة هــ
ــوانــاِت الَّــتــي َعــثَــرا  ــَحــَي تَــْصــنــيــِف اْل

َعَلْيها.

1

● َبســيٍط 	 َتْصنيــٍف  ِمْفتــاِح  اْســِتْخداُم  ُيْمِكــُن 
ِف اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة اْلُمْخَتِلَفِة. ِلَتَعرُّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

اْسَم ُكلِّ . 1 َف  ِلَتَتَعرَّ اْلِتَي  التَّصنيِف  ِمْفتاَح  اْسَتْخِدْم 
َوِر. َحَيواٍن ِمَن اْلَحَيواناِت اْلَمْوجوَدِة ِفي الصُّ

اْذُكْر َفْرًقا واِحًدا َبْيَن:. 2
● اْلَحَلزوِن َواْلُبزاِق.	
● ُأمِّ َأْرَبٍع َوَأْرَبعيَن َوالّدوَدِة اْلَْلِفيَِّة.	
● دوَدِة اْلَْرِض َواْلَيَرَقِة. 	

2 اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة اْلَوْحَدُة 
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ِللنَّباتاِت َأْشكاٌل، َوُحجوٌم ُمَتَعدَِّدٌة، َوِصفاٌت ُمَتباِيَنٌة. َففيَم َتَتشاَبُه النَّباتاُت 
َجميُعها؟ َوفيَم َتْخَتِلُف؟ َما اْلُُسُس الَّتي اتََّبَعها اْلُعَلماُء في َتْقسيِم النَّباتاِت؟ 

َكْيَف ُقسَِّمْت؟
َوَر اْلُمجاِوَرَة، ثُمَّ َأِجْب َعِن اْلَْسِئَلِة اْلِتَيِة: َتَأمَِّل الصُّ

َوِر؟. 1 ماذا ُتشاِهُد في هِذِه الصُّ
النَّباتاُت . 2 َتْخَتِلُف  َكْيَف 

في ما َبْيَنها؟
ِلماذا َصنََّف . 3

اْلُعَلماُء النَّباتاِت في 
َمْجموعاٍت؟

َلَقْد َخَلَق اهلُل َتعالى النَّباتاِت، 
َوَجَعَلها ُمْخَتِلَفًة في َأْشكاِلها، 
ـــا، َوتَـــْركـــيـــِبـــهـــا،  ـــهـ ـــوِمـ ــجـ ــ َوُح
َوَطراِئِق َتكاُثِرها؛ ِلذا َصنََّفها 
اْلُعَلماُء ِإلى َمْجموعاٍت، ِلُكلٍّ 

َفها. ِمْنها َعَدٌد ِمَن اْلَخصاِئِص اْلُمَميَِّزِة َلها؛ ما ُيَسهُِّل ِدراَسَتها، َوَتَعرُّ
الّلِوعاِئيَُّة،  اْلِوعاِئيَُّة، َوالنَّباتاُت  َرئيَسَتْيِن، ُهما: النَّباتاُت  َمْجموَعَتْيِن  ِإلى  النَّباتاِت  اْلُعَلماُء  َصنََّف 

َوَصنَّفوا النَّباتاِت اْلِوعاِئيََّة ِإلى َمْجموَعَتْيِن: َنباتاٍت ال َبْذِريٍَّة، َوَنباتاٍت َبْذِريٍَّة.
َيْحَتوي النَّباُت في َمْجموَعِة النَّباتاِت اْلِوعاِئيَِّة َعلى َأنابيَب َطويَلٍة ناِقَلٍة، َتْمَتدُّ ِخالَل َأْنِسَجِة اْلَْجزاِء 
ُل: اْلَخَشُب،  اْلُمْخَتِلَفِة ِفي النَّباِت، َوُتَسّمى اْلَْوِعَيَة الّناِقَلَة. َواْلَْوِعَيُة الّناِقَلُة ِفي النَّباِت َنْوعاِن؛ اْلَوَّ

َوالثّاني: اللِّحاُء.
َأّما َمْجموَعُة النَّباتاِت الاّلِوعاِئيَِّة َفال َيْحَتوي التَّْركيُب الّداِخِليُّ ِلَْنِسَجِتها َعلى َأْوِعَيٍة ناِقَلٍة؛ لذا َفِإنَُّه 

ْطَبِة، َوِمْن َأْمِثَلِة النَّباتاِت الاّلِوعاِئيَِّة اْلفيوناريا. َيْحتاُج ِإلى اْلَعْيِش ِفي اْلماِء َأِو اْلَماِكِن الرَّ

2-5 َمْجموعاُت النَّباتاِت
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

النَّباتاُت 	 
اْلِوعاِئيَُّة

النَّباتاُت 	 
الاّلِوعاِئيَُّة

النَّباتاُت 	 
الاّلَبْذِريَُّة

النَّباتاُت 	 
اْلَبْذِريَُّة

النَّباتاُت 	 
الاّلَزْهِريَُّة

النَّباتاُت 	 
الّزْهِريَُّة 
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● َصنَّــَف اْلُعَلمــاُء النَّباتــاِت ِإلــى َمْجموَعَتْيــِن َرئيَســَتْيِن، ُهمــا: النَّباتــاُت اْلِوعاِئيَّــُة، َوالنَّباتــاُت الاّلِوعاِئيَّــُة، َوَصنَّفــوا 	
النَّباتاِت اْلِوعاِئيََّة ِإلى َمْجموَعَتْيِن: َنباتاٍت ال َبْذِريٍَّة، َوَنباتاٍت َبْذِريٍَّة.

● َيْحَتوي النَّباُت في َمْجموَعِة النَّباتاِت اْلِوعاِئيَِّة َعلى َأنابيَب ناِقَلٍة ُتَسّمى اْلَْوِعَيَة الّناِقَلَة، َوَتُضمُّ ُكالًّ ِمَن اْلَخَشِب 	
َواللِّحاِء.

● ُتَصنَُّف النَّباتاُت اْلِوعاِئيَُّة ِإلى: َنباتاٍت ِوعاِئيٍَّة ال َبْذِريٍَّة، َوَنباتاٍت ِوعاِئيٍَّة َبْذِريٍَّة.	

● ُتَصنَُّف النَّباتاُت اْلَبْذِريَُّة ِإلى: َنباتاٍت ال َزْهِريٍَّة، َوَنباتاٍت َزْهِريٍَّة.	

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ال تُْنِتُج َمْجموَعُة النَّباتاِت اْلِوعاِئيَِّة الاّلَبْذِريَِّة ُبذوًرا 
نَّما َتَتكاَثُر ِباْلَْبواِغ، َوُيَعدُّ  َتَتكاَثُر َعْن َطريِقها، َواِإ
َنباُت اْلِخْنشاِر ِمثااًل َعَلْيها. َأّما َمْجموَعُة النَّباتاِت 
ِبواِسَطِتها،  َتَتكاَثُر  ُبــذوًرا  َفتُْنِتُج  اْلَبْذِريَِّة  اْلِوعاِئيَِّة 
ــراُت الَّتي  ــَجــْي ــاُب َواْلَْشــــجــــاُر َوالــشُّ ــشـ َوِمــْنــهــا اْلَْعـ

ُتشاِهُدها في اْلِبيَئِة ِمْن َحوِلَك.

ــِل  ــَبـــْذِريَّـــُة َتــَبــًعــا ِلــَطــريــَقــِة تَــَشــكُّ ُتــَصــنَّــُف الــنَّــبــاتــاُت اْلـ
ُبذوِرها ِإلى َمْجموَعَتْيِن، ُهما: النَّباتاُت الّلَزْهِريَُّة 
َوُيَعدُّ  ِمــْن دوِن ُزهــوٍر،  اْلــُبــذوُر  َتَتَشكَُّل فيها  الَّتي 
ْهِريَُّة  الزَّ َوالنَّباتاُت  َعَلْيها.  ِمثااًل  َنْوِبِر  الصَّ َنباُت 
َنْت ِمَن  الَّتي َتَتَشكَُّل ُبذوُرها داِخَل الثِّماِر الَّتي َتَكوَّ

هوِر. الزُّ

التَّماريُن

اْجَمْع ُصَوًرا ِلَبْعِض َمْجموعاِت 
ْفَتها، ثُمَّ اْكُتْب  النَّباتاِت الَّتي َتَعرَّ
اْعِرْضها  ثُــمَّ  ِلَبْعِضها،  َوْصــًفــا 
ِجــداِريَّــٍة في ُغْرَفِة  َلْوَحٍة  َعلى 

. الصَّفِّ

3

ــُل ُأُســـٍس  ــَم ــَب ِإَلـــْيـــَك َع ِإذا ُطــِل
َجديَدٍة ِلَتْصنيِف النَّباتاِت، َفَما 
اْلُُسُس الَّتي َسَتْعَتِمُدها؟ ناِقْش 

ُزَمالَءَك في هِذِه اْلُُسِس. 

2

ــا  اْرُســـــــْم ُمـــَخـــطَّـــًطـــا َتــْوضــيــِحــيًّ
النَّباِت  َمْجموعاِت  فيِه  تَُبيُِّن 
ئيَسَة، َواْلُُسَس الَّتي اتََّبَعها  الرَّ
اْلُعَلماُء في َتْصنيِف النَّباتاِت، 

َوَبْعَض اْلَْمِثَلِة َعَلْيها.

1

2 اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة اْلَوْحَدُة 

27



َأَسٌدَغَزاٌل

ِذْئٌب

َثْعَلٌب

َخروٌف

َدجاٌج

َتَتفاَعُل اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة الَّتي َتعيُش في ِبيَئٍة واِحَدٍة َبْعُضها َمَع َبْعٍض، َوَيْعَتِمُد ُكلٌّ ِمْنها َعلى اْلَخِر 
ِبَطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة، ِمْثُل اْعِتماِدها َبْعِضها َعلى َبْعٍض في َتْوفيِر َمْصَدِر اْلِغذاِء َلها؛ ِإْذ َتْرَتِبُط اْلكاِئناُت 
اْلَحيَُّة فيما َبْينها ِبَعالقاٍت ِغذاِئيٍَّة ِفي اْلِبيَئِة الَّتي َتعيُش فيها. َوُتَعدُّ ُكلٌّ ِمَن النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت َمْصَدًرا 

؟ ِلْلِغذاِء؛ وَلِكْن، ما َأْشكاُل اْلَعالقاِت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في النِّظاِم اْلِبيِئيِّ
ما اْلَعالَقُة الَّتي َتْرِبُط اْلََسَد ِباْلَغزاِل؟ وما اْلَعالَقُة الَّتي َتْرِبُط الذِّْئَب ِباْلَخروِف؟. 1

ماذا ُنَسمِّي الدَّجاَج: َفريَسًة َأْم ُمْفَتِرًسا؟ وماذا ُنَسمِّي الثَّْعَلَب: َفريَسًة َأْم ُمْفَتِرًسا؟. 2

َيْحُصُل اْلَعديُد ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َعلى ِغذاِئِه ِباْفِتراِسِه كاِئناٍت َحيًَّة ُأْخرى، وُتَسمَّى اْلَعالَقُة َبْيَن َكاِئَنْيِن 
َحيَّْيِن؛ َأَحُدُهما ُمْفَتِرٌس َيَتَغذَّى َعلى اْلَخِر، واْلَخُر هو اْلَفريَسُة َعالَقَة ااْلِْفِتراِس. ِإذا شاَهْدَت ِقطًّا 

ُيْمِسُك ُعْصفوًرا َفَأْنَت ُتشاِهُد ُمْفَتِرًسا َيْقِبُض َعلى َفريَسِتِه. 

2-6 اْلَعلقاُت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة 
ِفي النِّظاِم اْلِبيِئيِّ )1(

ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ
ااِلْفِتراُس	 
التَّناُفُس	 

 الشَّْكُل )1(
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التَّماريُن

ُمْخَتِلَفًة  َأْمِثَلًة  فيها  تَُبيُِّن  اْجَمْع ُصوًرا 
َحوَل ُكلٍّ ِمْن َعالَقِة ااِلْفِتراِس والتَّناُفِس 
اْلَحيَِّة، واْعِرْضها َعلى  اْلكاِئناِت  َبْيَن 

ُزَمالِئَك.

1

اْبَحْث في َمصاِدِر اْلَمْعِرَفِة اْلُمَتواِفَرِة 
ــَدْيــَك َحــوَل َأَهـــمِّ اْلــوســاِئــِل الَّتي َتْلَجُأ  َل
اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِإلى اْسِتْخداِمها ِلِحماَيِة 
َنْفِسها ِمـــَن ااِلْفـــِتـــراِس، ونــاِقــْشــهــا َمــَع 

ُزَمالِئَك.

2

ُيَربِّي َأْحَمُد في َمْنِزِلِه َأْنواًعا ُمْخَتِلَفًة 
ِمــَن الــدَّجــاِج، وَقــْد الَحــَظ في الِوَنـــِة 
َبْيَن  اْلَِخيَرِة ُظهوَر َعالقاٍت ِعداِئيَِّة 
الـــدَّجـــاِج، مــا َتــَســبَّــَب فــي َمــْقــَتــِل َعـــَدٍد 
ِمْنها. َتناَقْش َمَع َزِميِلَك، وَقدِّما َعَدًدا 
ــِتــراحــاِت ِلَْحــَمــَد ِبُخصوِص  ِمــَن ااِلْق

َذِلَك.

3

ِمَن  َكمِّيًَّة  َرْميَك  ِعْنَد  َيْحُدُث  ما  يوًما  َهــْل الَحْظَت 
اْلُحبوِب ِلَبْعِض الطُّيوِر؟ وِلماذا َيْحِرُص اْلُمزاِرعوَن 
َعلى َتْرِك َمسافاٍت َبْيَن النَّباتاِت اْلَمْزروَعِة؟ َهْل ِلَهذا 
َأيُّ راِبٍط في اْلَعالقاِت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في النِّظاِم 
السُّؤاِل،  َهذا  َعْن  جاَبِة  اْلِ ِمَن  َتَتَمكََّن  ِلَكي  ؟  اْلِبيِئيِّ

َتَأمَِّل الشَّْكَل )2(، وَأِجْب َعِن السُّؤاِل اّلذي َيِليِه.

ماذا َيْحُدُث َلو ِزْدنا َعَدَد  اْلَْسماِك في اْلَحوِض . 3
وَبِقيْت َكمِّيَُّة اْلِغذاِء ثاِبَتًة؟

النِّظاِم  فـي  َمْحدوَدٍة  َطِبيِعيٍَّة  ِلَمواِرَد  اْلُمَتباَدِل  َكَنِتيَجٍة ِلالْسِتْخداِم  التَّناُفِس َعالَقًة ِعداِئيًَّة  ُتَمثُِّل َعالَقُة 
وِء واْلَمْأوى  ؛ ِإْذ َتَتناَفُس اْلَحَيواناُت َمَع َبْعِضها وِبَشْكـٍل َرِئيٍس ِمـْن َأْجـِل اْلِغذاِء واْلماِء والضَّ اْلِبيِئيِّ
وِء واْلَمْأوى ِإلـى ااِلْبِتعـاِد  وَغْيِر َذِلَك، وَتِميُل اْلَحَيواناُت اْلُمَتشاِبَهـُة فـي ُمتَـَطلَّباِتها ِلْلِغذاِء واْلماِء والضَّ

َعْن َبْعِضـها ِللتَّْقلـيِل ِمـْن َعَمِلـيَِّة الـتَّناُفِس.

● َتْعَتِمُد النَّباتاُت َواْلَحَيواناُت الَّتي َتعيُش َمًعا في ِنظاٍم ِبيِئيٍّ َبْعُضها َعلى َبْعٍض.	
● ؛ وِمْنها َعالَقُة ااِلْفِتراِس والتَّناُفِس.	 َتَتَعدَُّد اْلَعالقاُت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في النِّظاِم اْلِبيِئيِّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

 الشَّْكُل )2(

2 اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة اْلَوْحَدُة 
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2-7 اْلَعلقاُت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة 
ِفي النِّظاِم اْلِبيِئيِّ )2(

ُنها َمَع َأْنواٍع ُأْخرى. َتْسَتِمرُّ َحياُة َبْعِض اْلَْنواِع ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َنتيَجَة اْلَعالقاِت الَّتي ُتَكوِّ
ُتَسمَّى اْلَعالَقُة اْلوِثيَقُة الَّتي َيِعيُش ِفيها َنوعاِن َأو َأْكَثُر ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َمًعا التَّكاُفَل، وُيوَجُد َنوعاِن 

ُمْخَتِلفاِن ِمَن َعالقاِت التَّكاُفِل هي: التَّعاُيُش، والتَّقاُيُض.
الِحِظ الشَّْكَل )1(، وَأِجْب ِبالتَّعاوِن َمَع ُزَمالِئَك َعِن السَُّؤاَلْيِن اْلِتَيْيِن:

ماذا َتْسَتفيُد الشََّجَرُة ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّتي َتْنمو َعلى ساِقها؟. 1
ما اْلَعالَقُة َبْيَن الشََّجَرِة وِتْلَك اْلكاِئناِت؟. 2

ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ
التَّكاُفُل	 
التَّعاُيُش	 
التَّقاُيُض	 

 الشَّْكُل )1(
 الشَّْكُل )2(
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التَّماريُن

فيها  ــُح  تُــوضِّ َتْعِليِميًَّة  لُــْعــَبــًة  ــْم  َصــمِّ
َسَبَب وجوِد َعالقاٍت َبْيَن اْلكاِئناِت 
اْلَحيَِّة في النِّظاِم اْلِبيِئيِّ اّلذي َتِعيُش 
فيِه، وَكيَف َتْنَعِكُس ُكلُّ واِحَدٍة ِمَن 
ــَعــالقــاِت َعــلــى اْلــكــاِئــنــاِت اْلــَحــيَّــِة،  اْل

وشاِرْكها َمَع ُزَمالِئَك.

3

● ُنها َمَع َأْنواٍع ُأْخرى.	 َتْسَتِمرُّ َحياُة َبْعِض اْلَْنواِع ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َنِتيَجَة اْلَعالقاِت الَّتي ُتَكوِّ

● ُتَســمَّى اْلَعالَقــُة اْلوِثيَقــُة الَّتــي َيِعيــُش ِفيهــا َنوعــاِن َأو َأْكثَــُر ِمــَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َمًعا التَّكافُــَل، وُيوَجُد َنوعاِن ُمْخَتِلفاِن 	

ِمَن َعالقاِت التَّكاُفِل هي: التَّعاُيُش، والتَّقاُيُض.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ُتَسمَّى اْلَعالَقُة َبْيَن َكاِئَنْيِن َحيَّْيِن َيْسَتفيُد َأَحُدُهما، 
التَّعاُيَش؛  ُر  َيــَتــَضــرَّ وال  ِمــْنــُه  اْلَخـــُر  َيْسَتفيُد  وال 
ِتْلَك  ِمــْن  َتْسَتفيُد  ال  الّساِبِق  اْلِمثاِل  في  َفالشََّجَرُة 
ُر، َأّما  اْلكاِئناِت الَّتي َتْنمو َعلى ساِقها وال َتَتَضرَّ
اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة الَّتي َتْنمو َعلى ساِقها َفَتْسَتفيُد ِمـَن 
ِمــَن َضــوِء  ِلْلَمزيِد  ُضها  َأنَّــهــا ُتَعرِّ ـــــَجــَرِة  فــي  الــشَّ
الشَّـْمِس. والَن، َتَأمَِّل الشَّْكَل )2(، ثُمَّ َأِجْب َعِن 

السُّؤاَلْيِن اْلِتَيْيِن:

ِصْف ما َتراُه في الشَّْكِل.. 3
َهْل َيْسَتفيُد وحيُد اْلَقْرِن ِمَن الطُّيوِر؟ َكيَف . 4

َيكوُن َذِلَك؟

َتْعَمــُل الطُّيــوُر َعلــى َتْنِظيــِف وِحيــِد اْلَقــْرِن وِحماَيِتِه 
َعــْن َطريــِق َتَغذِّيهــا َعلــى اْلَحَشــراِت واْلِفْطريــاِت، 
وُتَســمَّى  ِجْســِمِه،  َعلــى  َتعيــُش  الَّتــي  والطَُّفيلّيــاِت، 
اْلَعالَقــُة َبْيــَن الّطاِئِر ووِحيِد اْلَقْرِن َعالَقَة التَّقاُيِض، 
وهي َعالَقٌة َتْنَشُأ َبْيَن كاِئَنْيِن َحيَّْيِن، َيْسَتفيُد ِكالُهما 

ِمَن اْلَخِر.

فيها  ُح  ُتوضِّ َقِصيَرًة  ًة  ِقصَّ اْكُتْب 
ــَحــيَّــِة  ــنــاِت اْل ــكــاِئ اْعــِتــمــاَد َبــْعــِض اْل
َعلى كاِئناٍت َحيٍَّة ُأْخرى، واْقَرْأها 
ُغــْرَفــِة  ُزَمــالِئــَك في  َعلى َمساِمِع 

. الصَّفِّ

2

ــِة  ــِرَفـ ــْعـ ــَمـ ــاِدِر اْلـ ــَمــــصــ ــ ــا ِب ــًن ــي ــِع ــَت ــْس ُم
ــْث في  ــَحــ ــ ــَرِة َلــــَدْيــــَك؛ اْب ــ ــواِف ــ ــَت ــ ــُم ــ اْل
ــنــاِت  ــَكــاِئ َعـــالقـــاٍت ُأْخــــرى َبــْيــَن اْل
 ، ــظــــاِم اْلـــِبـــيـــِئـــيِّ اْلــــَحــــيَّــــِة فــــي الــــنِّــ
ــفِّ  واْعـــِرْضـــهـــا فــي ُغـــْرَفـــِة الــصَّ
ُمْرِفًقا  ِجــداِريَّــٍة  َلوَحٍة  َشْكِل  َعلى 

َمَعها َبْعَض الشُّروحاِت.

1

2 اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة اْلَوْحَدُة 
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ْفَت ساِبًقا َأنَّ َمْجموعاِت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّتي َتعيُش في ِنظاٍم ِبيئيٍّ  َتَعرَّ
ْفَت َأْيًضا  ناِت النِّظاِم اْلِبيِئيِّ َغْيِر اْلَحيَِّة؛ ما َيْكَفُل َبقاَء هذا النِّظاِم. َوَتَعرَّ َتَتفاَعُل في ما َبْيَنها َوَبْيَن ُمَكوِّ

َأنَّ ِتْلَك اْلكاِئناِت اْلَحيََّة َتْرَتِبُط في ما َبْيَنها ِبَعالقاٍت ِغذاِئيٍَّة ُمَتَعدَِّدٍة. 
َتَأمَِّل اْلَْشكاَل اْلِتَيَة، ثُمَّ َأِجْب َعِن اْلَْسِئَلِة الَّتي َتليها:

 الشَّْكُل )ب(. الشَّْكُل )أ(.

ــْكــِل . 1 ــْكــِل )أ( َوالــشَّ ــي الــشَّ مـــاذا تُــشــاِهــُد ِف
)ب(؟

ِفي . 2 ُتشاِهُدها  الَّتي  اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت  َما 
الشَّْكِل )ج(؟

ــَلـــًة َعــلــى َبـــْعـــِض اْلــَعــالقــاِت . 3 ــِثـ ــْر َأْمـ ــ ــ اْذُك
اْلِغذاِئيَِّة َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّتي َتْظَهُر 

ِفي الشَّْكِل )ج(.
ماذا ُتَسّمى َمْجموعاُت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة . 4

ــْكــِل  ــْكــِل )أ( َوالــشَّ الَّــتــي َتــْظــَهــُر ِفــي الــشَّ
)ب(؟

ماذا ُتَسّمى َمْجموعاُت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة . 5
الَّتي َتْظَهُر ِفي الشَّْكِل )ج(؟

2-8 اْلُمْجَتَمعاُت اْلَحَيِويَُّة
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

اْلَجماعاُت 	 
اْلَحَيِويَُّة

اْلُمْجَتَمعاُت 	 
اْلَحَيِويَُّة

النِّظاُم 	 
اْلِبيِئيُّ

اْلُمَحلِّالُت	 

َأَسٌد
اْبُن آوى

ماِعٌز

َنباٌت

بوَمٌة

ِقطٌّ
َبّريٌّ

َأْرَنٌب

َفْأٌر
َأْفعى

َصْقٌر

 الشَّْكُل )ج(.
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ــْوِع اْلــواِحــِد ِمــَن اْلكاِئناِت  ــنَّ َأْفــــراِد ال ُيــْطــَلــُق َعلى 
اْلَجماَعِة  اْســُم  ِبيِئيٍّ  ِنظاٍم  في  َتعيُش  الَّتي  اْلَحيَِّة 
اْلَحَيِويَِّة، َوهذا ما ُتشاِهُدُه ِفي الشَّْكَلْيِن )أ( َو)ب(. 
في  َتعيُش  الَّتي  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َمْجموعاُت  ــا  َأّم
، َوَتْرِبُط َبْيَنها َعالقاٌت ِغذاِئيٌَّة ُمْخَتِلَفٌة  ِنظاٍم ِبيِئيٍّ
)النَّباُت(،  َفاْلَْعشاُب   . اْلَحَيِويَّ اْلُمْجَتَمَع  َفُتَسّمى 
ْقُر،  َواْلبوَمُة، َوالصَّ َواْلَْرَنــُب،  َواْلَفْأُر، َواْلَْفعى، 
، َواْلماِعُز، َواْبُن آوى، َواْلََسُد؛ ُكلُّها  يُّ َواْلِقطُّ اْلَبرِّ

ُتَمثُِّل ُمْجَتَمعاٍت َحَيِويًَّة ِفي اْلغاَبِة.
اْلُمْجَتَمُع اْلَحَيِويُّ َيُضمُّ ُكلَّ اْلَجماعاِت اْلَحَيِويَِّة ِفي 
. َفَمَثاًل، َيُضمُّ ُمْجَتَمُع اْلغاَبِة َجماعاِت  النِّظاِم اْلِبيِئيِّ

اْلَراِنِب، َوَجماعاِت اْلِفْئراِن.
اْلِبيِئيَِّة،  اْلَْنِظَمِة  ِفي  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َمــْوِت  ِعْنَد 
َتْعَمُل َمْجموَعٌة ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَّة، ِمْثُل اْلَبْكتيريا 
اْلكاِئناِت  ِتــْلــَك  َأْجــســاِم  َتْحليِل  َعلى  َواْلــِفــْطــِرّيــاِت، 
ناِتها اْلَْصِليَِّة، ِبَحْيُث َيْسُهُل َعلى التُّْرَبِة  ِإلى ُمَكوِّ
اْلَبْكتيريا  َعلى  َوُيْطَلُق  ُأْخــرى.  ًة  َمــرَّ اْمِتصاُصها 

َواْلِفْطِرّياِت اْسُم اْلُمَحلِّلِت.

التَّماريُن

ــيَّــِة  نـــاِقـــْش ُزَمـــــــالَءَك ِفـــي َأَهــمِّ
الدَّوِر الَّذي َتقوُم ِبِه اْلُمَحلِّالُت 

. في النِّظاِم اْلِبيئيِّ

1

ــْوَحــًة ِجــداِريَّــًة تَُبيُِّن  اْرُســـْم َل
ــًة ِمـــَن  ــَف ــِل ــَت ــْخ ــااًل ُم ــكــ فــيــهــا َأْشــ
ــِة،  ــ ــِويَّ ــ ــَي ــ ــَح ــ اْلـــُمـــْجـــتَـــَمـــعـــاِت اْل
ًنا ِإّياها َبْعَض الشُّروِح  ُمَضمِّ

التَّْوضيِحيَِّة.

2

ـــْكـــِل )ج(،  ــى الـــشَّ ــ ِبـــاْلـــَعـــوَدِة ِإل
ِإذا اْفــَتــَرْضــَت َأنَّ َمــَرًضــا ما 
َأْفـــراِد َجماَعِة  َبــْيــَن  َتَفّشى  ــْد  َق
َذِلــَك  ِفي  َتعيُش  الَّتي  اْلِفْئراِن 
ِإلــى  َوَأّدى   ، اْلــِبــيــِئــيِّ الــنِّــظــاِم 
َمْوِتها َجميًعا، َفَتَنبَّْأ ِباْلَْضراِر 
الَّتي ُيْمِكُن َأْن ُتصيَب اْلُمْجَتَمَع 

اْلَحَيِويَّ الّظاِهَر ِفي الشَّْكِل.

3

● ُيْطَلُق َعلى َأْفراِد النَّْوِع اْلواِحِد ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّتي َتعيُش في ِنظاٍم ِبيِئيٍّ اْسُم اْلَجماَعِة اْلَحَيِويَِّة.	
● ، َوَتْرِبــُط َبْيَنهــا َعالقــاٌت ِغذاِئيَّــٌة ُمْخَتِلَفــٌة اْســُم 	 ُيْطَلــُق َعلــى َمْجموعــاِت اْلكاِئنــاِت اْلَحيَّــِة الَّتــي َتعيــُش فــي ِنظــاٍم ِبيِئــيٍّ

. اْلُمْجَتَمِع اْلَحَيِويِّ
● ناِتها 	 ِعْنــَد َمــْوِت اْلكاِئنــاِت اْلَحيَّــِة ِفــي اْلَْنِظَمــِة اْلِبيِئيَّــِة، َتْعَمــُل اْلُمَحلِّــالُت َعلــى َتْحليِل َأْجســاِم ِتْلَك اْلكاِئناِت ِإلــى ُمَكوِّ

ًة ُأْخرى. اْلَْصِليَِّة، ِبَحْيُث َيْسُهُل َعلى التُّْرَبِة اْمِتصاُصها َمرَّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

2 اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِفي اْلِبيَئِة اْلَوْحَدُة 
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ْثراُء اللَُّغِويُّ Language focus الِْ

mammal   reptile   insect   fish   bird   amphibian    
key   classification   antennae

We can group animals together by the features that they have in common. 
Scientists call this grouping classification. 
Mammals have fur or hair, and give birth to live young. Another group of 
animals is reptiles. Reptiles have scales instead of fur, and lay eggs. Snakes, 
lizards and turtles are all reptiles. Some mammals and reptiles live on the land. 
Some mammals and reptiles live in water. Whales and dolphins are mammals 
that live in water. Turtles are reptiles that live in water. 

A hawk is a bird.  

This is an ant. Ants are 
insects. 

Snakes are reptiles. 

Turtles are also reptiles. 
Turtles live in water. 

Fish live in water.

A horse is a mammal.

Insects have antennae.

Key Words
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ُتُه ِجْسُم اْلِْنساِن َوِصحَّ 3اْلَوْحَدُة 
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َيَتَحكَُّم ِدماُغَك في َأْعضاِء اْلِحسِّ َلَدْيَك. َفَمَثاًل، ِعْندما َترى َعْيناَك َشْيًئا ما َفِإنَُّهما ُتْرِسالِن ِإشاَرًة ِإلى الدِّماِغ 
شاَرِة؛ ما َيْجَعُلَك َتْعِرُف الشَّْيَء الَّذي َتراُه. َوَتْحُدُث هِذِه اْلَعَمِليَُّة ِبُسْرَعٍة  الَّذي َيْعَمُل َعلى َتْفسيِر هِذِه اْلِ

ُق، َوَنُشمُّ. َكبيَرٍة ِجدًّا ِبَحْيُث ُيْمِكُننا االْسِتجاَبُة ِلما َنرى، َوَنْسَمُع، َوَنْلِمُس، َوَنَتَذوَّ

ما َأَهمِّيَُّة َتْفسيِر الدِّماِغ ِلْلِشاراِت الَّتي َتِرُد ِإَلْيِه ِمْن َحواسِّنا ِبُسْرَعٍة َكبيَرٍة ِجدًّا؟ . 1

ُتساِعُدنا اْلَحواسُّ َعلى اْكِتشاِف اْلعاَلِم ِمْن َحْوِلنا؛ ِلذا َفِمَن اْلُمِهمِّ َأْن ُنحاِفَظ َعَلْيها. ِإنَّ اتِّباَع ِنظاٍم ِغذاِئيٍّ 
ِة  ِلْلِحفاِظ َعلى ِصحَّ َأْمــراِن ُمِهّماِن َيِجُب االْلِتزاُم ِبِهما  ياِضيَِّة ُهما  ُمَتواِزٍن، َوُمماَرَسَة التَّماريِن الرِّ
َأْعضاِء اْلِحسِّ َجميِعها؛ َفَمَثاًل َقْد ُيَؤّدي َسماُع اْلَْصواِت الّصاِخَبِة ِإلى َتَلِف حاسَِّة السَّْمِع َلَدْينا، َوَقْد 

ْضراِر ِباْلَبَصِر. َتَتَسبَُّب اْلِقراَءُة ُمدًَّة َطويَلًة في َضْوٍء خاِفٍت ِفي اْلِ

3-1 اْلَحواسُّ اْلَخْمُس
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

الدِّماُغ	 
َتْفِسيٌر 	 

14 23
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ســاَلــُة الَّتي ُيــْصــِدُرهــا ُكــلُّ ُعْضٍو ِمْن . 2 َمــا الــرِّ
َوِر )1، 2، 3، 4(؟ َأْعضاِء اْلِحسِّ ِفي الصُّ

ًة؟ َفسِّْر ِإجاَبَتَك.. 3 ما َأْكَثُر َحواسَِّك ُقوَّ

َتْعَمُل َأْعضاُء اْلِحسِّ في ِجْسِمَك َجميُعها ِفي اْلَوْقِت 
َنْفِسِه غاِلًبا. َفَمَثاًل، ِعْنَدما َتْأُكُل َطعاَمَك َفِإنََّك َتراُه، 
ِدماُغَك  ُيَفسُِّر  ِإْذ  َطْعَمُه؛  ُق  َوتَــتَــَذوَّ راِئَحَتُه،  َوَتُشمُّ 
َأْعــضــاِء اْلِحسِّ  ِمــْن َجميِع  َتِصُلُه  ــاراِت الَّتي  شـ اْلِ
َلَدْيَك ِلَتْكويِن صوَرٍة َدقيَقٍة َعِن الطَّعاِم الَّذي َتْأُكُلُه، 
شــاراِت  َتَذكُِّر هــِذِه اْلِ قــاِدًرا َعلى  َفُيْصِبُح ِدماُغَك 
َأْو  ــِه،  ِقـ ــَذوُّ تَـ َأْو  ــْفــِســِه،  َن َشـــمِّ الــطَّــعــاِم  ــَد  ِعــْن َجميِعها 
ُمشاَهَدِتِه ِفي اْلَمّراِت اْلقاِدَمِة، َوِبهِذِه الطَّريَقِة َتكوُن 

َقْد َعَرْفَت ماِهيََّة هذا الطَّعاِم.

التَّماريُن
َأْغِلْق َعْيَنْيَك واْسَتِمْع، اْكُتْب ُكلَّ َشْيٍء ُيْمِكُنَك َسماُعُه. َأْكِمِل التَّْمِريَن اْلواِرَد في 

ْفَحِة )22( في ِكتاِب التَّماِريِن. الصَّ
1

ْم َتْجِرَبًة واِقِعيًَّة َتْخَتِبُر ِبها حاسََّتي  َصمِّ
ِق َواللَّْمِس ِعْنَد َزميِلِك.  التََّذوُّ

حاِوْل َأْن َتَتواَصَل َمَع ُزَمالِئَك ِفي اْلَمْجموَعِة ِمْن دوِن 2
َأْن َتَتَحدََّث ِإَلْيِهْم. َهْل َتَمكََّن ُزَمالُؤَك ِمْن َفْهِمَك ِبُسهوَلٍة 

ْغِم ِمْن َعَدِم َتَحدُِّثَك ِإَلْيِهْم؟  َوُيْسٍر ِبالرَّ

3

● ُق، َوالشَّمُّ.	 َحواسُّنا اْلَخْمُس ِهَي: اْلَبَصُر، َوالسَّْمُع، َواللَّْمُس، َوالتََّذوُّ
● اْلَحواسُّ اْلَخْمُس ُتساِعُدنا َعلى َجْمِع اْلَمْعلوماِت َعِن اْلعاَلِم ِمْن َحْوِلنا.	
● شاراِت الَّتي َتِصُل ِإَلْيِه؛ ما ُيساِعُدنا َعلى َفْهِم اْلَمْعلوماِت َجميِعها.	 الدِّماُغ َيْعَمُل َعلى َتْفسيِر اْلِ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ُتُه ْنساِن َوِصحَّ 3 ِجْسُم الِْ اْلَوْحَدُة 
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؟ 3-2 َكْيَف ُتساِعُدَك اْلَحواسُّ
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

اْلَكفيُف 	 
ِنظاُم برايل	 

ُتَوفُِّر َلنا اْلَحواُس َمْعلوماٍت َعِن اْلِبيَئِة اْلُمحيَطِة ِبنا؛ ما ُيْسِهُم في ِحماَيِتنا 
ذا  ِمَن اْلَمخاِطِر. َفَمَثاًل، ِإذا شاَهْدَت ُحْفَرًة ِفي الطَّريِق الَّذي َتسيُر َعَلْيِه َفِإنََّك َتْبَتِعُد َعْنها، َواِإ
ْقَت َطعاًما َغْيَر ُمْسَتساٍغ َفِإنََّك  ذا َتَذوَّ َسِمْعَت َأْصواًتا صاِخَبًة َفِإنََّك ُتساِرُع ِإلى َسدِّ ُأُذَنْيَك، َواِإ

َتَتَوقَُّف َعْن َأْكِلِه.

ِإْحــدى  َتَعطََّلْت  ِإْن  َيْحُدُث  َقــْد  الَّــذي  َولِكْن، َما 
َحواسِّنا، َأْو َأصاَبها َخَلٌل ما؟ َكْيَف َنْسَتطيُع َأْن 

َنَتَكيََّف َمَع اْلِبيَئِة اْلُمحيَطِة ِبنا؟

الشَّْخُص الَّذي ال ُيْمِكُنُه النََّظُر َوُمشاَهَدُة اْلَْشياِء 
اْلَمْكفوفوَن  َوَيَتَعلَُّم  اْلَكفيَف.  ُيَسّمى  َحوِلِه  ِمْن 
َعلى  َيقوُم  الَّذي  ِبواِسَطِة ِنظاِم برايل  اْلِقراَءَة 
ِعَوًضا  َلَدْيِه  اللَّْمِس  حاسََّة  اْلَمْكفوِف  اْسِتْخداِم 
ــِقــراَءِة  ــِة الــنَّــَظــِر؛ ما ُيــســاِعــُدُه َعلى اْل َعــْن حــاسَّ

ِبَلْمِسِه النُّتوءاِت اْلباِرَزِة َعلى َسْطِح اْلَوَرَقِة.

َأيُّ اْلَحواسِّ َيْفَتِقُدها َهذا الشَّْخُص ِفي الصوَرِة؟  . 1
ْغِم ِمْن َفْقِدِه هِذِه اْلحاسََّة؟. 2 َكْيَف َتَمكََّن َهذا الشَّْخُص ِمَن التََّكيُِّف َمَع ِبْيَئِتِه ِبالرَّ
ْح ِإجاَبَتَك.. 3 َما اْلَفْرُق َبْيَن الطَّريَقِة الَّتي َيعيُش ِبها َهذا الشَّْخُص َوَطريَقِة َحياِتَك؟ َوضِّ
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التَّماريُن

اْلَعْيَنْيِن.  َمْعصوُب  َأنَّــَك  اْفَتِرْض 
اْكُتْب قاِئَمًة َتْحوي اْلَمهامَّ اْلَيْوِميََّة 
الَّتي َقْد َيْصُعُب َعَلْيَك اْلِقياُم ِبها، 
ثُمَّ ناِقْش ُزَمالَءَك في هِذِه اْلقاِئَمِة. 

1

َصِة في ِرعاَيِة  ِبِإْشراِف ُمَعلِِّمَك، ُزْر ِإْحدى اْلَجْمِعّياِت اْلُمَتَخصِّ
اْلَبْحِث؛  كاِت  ِبُمَحرِّ اْسَتِعْن  َأِو  ُمْمِكًنا،  ذِلَك  كاَن  ِإْن  اْلَمْكفوفيَن 
في  اْلُْخــرى  ِلَحواسِِّهُم  اْلَمْكفوفيَن  اْسِتْخداِم  َأْوُجــِه  َعــْن  ِلْلَبْحِث 

ِف اْلعاَلِم اْلُمحيِط ِبِهْم َوَفْهِمِه. َتَعرُّ

2

ِق َأيِّ  اْفَتِرْض َأنََّك َغْيُر قاِدٍر َعلى َشمِّ َأيِّ راِئَحٍة، َأْو تَــَذوُّ
َبسيَطًة  ِفــْقــَرًة  اْكُتْب  َحياَتَك؟  ُتَغيَِّر  َأْن  ُيْمِكُنَك  َكْيَف  َشــْيٍء. 

َتِصُف فيها ذِلَك في َدْفَتِرَك.

3

● َحواسُّنا َتْحمينا.	
● َيْبَتِكُر اْلَمْكفوفوَن َأْشياَء ِعدًَّة؛ ِلُتساِعَدُهْم َعلى َتْسييِر ُشؤوِن َحياِتِهْم.	

ماذا َتَعلَّْمُت؟

َتْمتاُز َبْعُض اْلَحَيواناِت ِبَحواسِّها اْلخاِرَقِة. َفَمَثاًل، ُيْمِكُن ِلَحَيواِن اْلُخّفاِش ِإيجاُد َطعاِمِه، َواالْسِتْدالُل َعلى 
ْوِتيَِّة الَّتي ُيْصِدُرها؛ ِإْذ َيْعَمُد  اتِّجاهاِتِه في َأْثناء الطَّيراِن َلْياًل َعْن َطريِق َمْجموَعٍة ِمَن اْلَموجاِت َفْوِق الصَّ
ِف اْلَْشياِء  ًة ُأْخرى؛ ِلَيَتَمكََّن ِمْن َتَعرُّ ِإلى ِإْصداِر َمْوجاٍت َصْوِتيٍَّة َنْحَو اْلَماِم، ثُمَّ َيْنَتِظُر َعْوَدَتها ِإَلْيِه َمرَّ
ُه َنْحَوها ُمباَشَرًة َكَأنَُّه َيراها ِبحاسَِّة اْلَبَصِر؛ َوِباْلِمْثِل، َفِإنَّ  َوُحجوِمها ِمْن َحْوِلِه ِبُمساَعَدِة ِدماِغِه، ثُمَّ َيَتَوجَّ
َأْسماَك اْلِقْرِش ُيْمِكُنها اْلِتقاُط َأيِّ ِإشاراٍت َصغيَرٍة َقْد َتْصُدُر ِمْن َفراِئسها، َحّتى َلْو كاَنْت َبعيَدًة ِجدًّا َعْنها.

َهْل َتْعَلُم؟

ُتُه ْنساِن َوِصحَّ 3 ِجْسُم الِْ اْلَوْحَدُة 
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ــِة َأْجساِمنا  ِإلــى مــاذا َيــْحــتــاُج اْلــِجــْســُم ِلــَيــْنــُمــَو؟ َكــْيــَف ُنــحــاِفــُظ َعلى ِصــحَّ
َوَسالَمِتها؟ 

َوَر اْلُمجاِوَرَة، ثُمَّ َأِجْب َعِن اْلَْسِئَلِة اْلِتَيِة: َتَأمَِّل الصُّ
َوِر؟. 1 ماذا ُتشاِهُد في هِذِه الصُّ
ِإَلْيها ِلَكْي . 2 َأْنــواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن اْلَْطِعَمِة الَّتي َتْحتاُج  اْذُكْر َأْسماَء 

َتْنُمَو َوَتْكُبَر.
ّياٍت كاِفَيٍة؟. 3 ِلماذا َيَتَعيَُّن َعَلْينا ُشْرُب اْلماِء َيْوِميًّا َوِبَكمِّ

ِة اْلِجْسِم ِباتِّباِع َمْجموَعٍة ِمَن اْلُمماَرساِت،  ُيْمِكُن اْلُمحاَفَظُة َعلى ِصحَّ
ّياٍت كاِفَيٍة ِمَن اْلماِء َيْوِميًّا،  ِمْنها: َتناُوُل اْلَْغِذَيِة اْلُمَتواِزَنِة، َوُشْرُب َكمِّ
اْلِجْسِم،  ِبَنظاَفِة  االْهِتماِم  َعــِن  َفْضاًل  ياِضيَِّة،  الرِّ التَّماريِن  َوُمــمــاَرَســُة 

َواْلِحْرِص َعلى َقصِّ الشَّْعِر َواْلَظاِفِر الطَّويَلِة َوَتْنظيِفها.

ُة اْلَجَسِديَُّة ِبَأنَّها حاَلٌة ِمَن السَّالَمِة واْلعافَيِة اْلَجَسِديَِّة، َفِهَي  حَّ ُف الصِّ ُتَعرَّ
ال َتْقَتِصُر َفَقْط َعلى ُخُلوِّ اْلِجْسِم ِمَن اْلَمَرِض.

ُة اْلَعْقِليَُّة فهي عاِفيُة الشَّْخِص ِمَن النَّاِحَيِة النَّْفِسيَِّة واْلعاِطِفيَِّة  حَّ َأّما الصِّ
فــاِتــِه، َواْعــِتــقــاداِتــِه،  ــَفــْرِد وَأْفــكــاِرِه، َوتَــَصــرُّ وااِلْجــِتــمــاِعــيَّــِة، وتُــَؤثِّــُر في اْل

وَتَأْقُلِمِه َمَع اْلَحياِة وَأْحداِثها.

ِبُمْخَتَلِف  الــشُّــعــوِر  َعلى  ــْرِد  ــَف اْل ــْدَرَة  ــ ُق َفَتْعني  اْلعاِطِفيَُّة  ُة  حَّ الصِّ َوَأّمـــا 
ِمْنها،  ِلُكلٍّ  اْلُمناِسَبِة  اْلَمواِقِف  ِفي  َعْنها  َوالتَّْعبيِر  ْنساِنيَِّة،  اْلِ اْلَعواِطِف 
َوالتََّحكُِّم في َأداِئها، َأِو التَّعاُمِل ِبها َمَع اْلَخريَن ِبما ال ُيسيُء ِإَلْيِهْم، َأْو 

َيْجَرُح َمشاِعَرُهْم.

ُة اْلَعْقِليَُّة حَّ ُة اْلَجَسِديَُّة َوالصِّ حَّ 3-3 الصِّ
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

ُة اْلَجَسِديَُّة	  حَّ الصِّ
ُة اْلَعْقِليَُّة	  حَّ الصِّ
ُة اْلعاِطِفيَُّة	  حَّ الصِّ
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عاِطِفيٍَّة  ٍة  ِبِصحَّ َيَتَمتَّعوَن  الَّــذيــن  اْلَْشــخــاَص  ِإنَّ 
َسليَمٍة ُهْم َأْقَدُر ِمْن َغْيِرِهْم َعلى َضْبِط َعواِطِفِهْم. 
ــنــاِء َعــالقــاٍت فــاِعــَلــٍة َمــَع  َوهـــذا ُيــســاِعــُدُهــْم َعــلــى ِب

اْلَخريَن َعلى النَّْحِو الَّذي ُيريدوَن.

ُجــْهــًدا  َيَتَطلَُّب  َسليَمٍة  َجــَســِديَّــٍة  ــٍة  ِصــحَّ ِبــنــاَء  َأنَّ  و 
َوُمــمــاَرَســِة  يَِّة،  حِّ اْلَْطــِعــَمــِة الصِّ َأْنـــواِع  اْنِتقاِء  ِفــي 
ياَضِة اْلَبَدِنيَِّة، َوَعَمِل ُفحوٍص َدْوِريٍَّة، َوُمعاَلَجِة  الرِّ
اْلَْمراِض الَّتي َقْد ُيصاُب ِبها اْلِجْسُم، والنَّوِم ُمدًَّة 
كاِفَيًة، واْلَمْشي، والتََّأمُِّل، وااِلْسِتْرخاِء؛ َفِإنَّ َتْكويَن 
َبْذَل ُجهوٍد  َيَتَطلَُّب  ٍة َعْقِليٍَّة وعاِطِفيٍَّة َسليَمٍة  ِصحَّ

. ُمماِثَلٍة من أجل اْلِحفاِظ َعلى اْلُهدوِء النَّْفِسيِّ

التَّماريُن

● ــُة اْلَجَســِديَُّة ِبَأنَّهــا حاَلــٌة ِمــَن السَّــالَمِة واْلعافَيــِة اْلَجَســِديَِّة، َفِهــَي ال َتْقَتِصــُر َفَقــْط َعلــى ُخلُــوِّ اْلِجْســِم ِمَن 	 حَّ ُف الصِّ ُتَعــرَّ
اْلَمَرِض.

● ُة اْلَعْقِليَُّة في 	 حَّ ُة اْلَعْقِليَُّة َعْن عاِفَيِة الشَّــْخِص ِمَن النَّاِحَيِة النَّْفِســيَِّة واْلعاِطِفيَِّة وااِلْجِتماِعيَِّة، وُتؤثُِّر الصِّ حَّ ُتَعبُِّر الصِّ
فاِتِه، َواْعِتقاداِتِه، وَتَأْقُلِمِه َمَع اْلَحياِة وَأْحداِثها. اْلَفْرِد وَأْفكاِرِه، َوَتَصرُّ

● ْنساِنيَِّة، َوالتَّْعبيِر َعْنها ِفي اْلَمواِقِف 	 ُة اْلعاِطِفيَُّة ِبَأنَّها ُقْدَرُة اْلَفْرِد َعلى الشُّعوِر ِبُمْخَتَلِف اْلَعواِطِف اْلِ حَّ ُف الصِّ ُتَعرَّ
اْلُمناِسَبِة ِلُكلٍّ ِمْنها، َوالتََّحكُِّم في َأداِئها، َأِو التَّعاُمِل ِبها َمَع اْلَخريَن ِبما ال ُيسيُء ِإَلْيِهْم، َأْو َيْجَرُح َمشاِعَرُهْم.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ــِشـــْئ َلـــوَحـــًة ِجـــداِريَّـــًة تُــَبــيِّــُن  َأْنـ
ُيْمِكُن  اّلتي  اْلُمماَرساِت  فيها 
ــَظــُة َعلى  ــُمــحــاَف ِبــواِســَطــِتــهــا اْل

ِة َأْجساِمنا وَسالَمِتها. ِصحَّ

3

اْجــَمــْع صـــوًرا ُمــْخــتَــِلــَفــًة َحــوَل 
تُــؤثّـِـَر  َأْن  ُيــْمــِكــُن  ُمـــمـــاَرســـاٍت 
اْلَجَسِديَِّة  اْلَْطــفــاِل  ــِة  ِصــحَّ في 
وناِقْشها  واْلعاِطِفيَِّة،  واْلَعْقِليَِّة 

َمَع ُزَمالِئَك.

1

ــُح  ــَرًة َبسيَطًة تُــوضِّ ــْق ِف اْكــتُــْب 
ــتـــي تَـــْرِبـــُط  ــَة الَّـ ــ ــــالَق ــَع ــ فــيــهــا اْل
ــاِن اْلـــَجـــَســـِديَّـــَة  ــ ــسـ ــ ْنـ ــَة اْلِ ـ ــحَّ ِصـ
َواْلعاِطِفيَِّة،  اْلَعْقِليَِّة  ِتِه  ِبِصحَّ
الطََّلَبِة  َمساِمِع  َعلى  واْقرْأها 

ذاَعِة اْلَمْدَرِسيَِّة. في اْلِ

2
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َفَمَثاًل،  ِجْسِمَك.  َعَمِل  َطريَقِة  في  َتْغييًرا  ُتْحِدُث  مــادٍَّة  َأيُّ  ُهــَو  اْلَعّقاُر 
َبْعُض اْلَعقاقيِر ُيْمِكُنها َقْتُل اْلَجراثيِم، وَبْعُضها اْلَخُر ُيْمِكُنُه َتْسكيُن اْلََلِم.

ُيْطَلُق َعلى اْلَعقاقيِر الَّتي ُتْسَتْخَدُم في ُمعاَلَجِة اْلَمَرِض اْسُم اْلَْدِوَيِة. َوُيْمِكُن َتناُوُل 
َبْعِض هِذِه اْلَْدِوَيِة َعْن َطريِق اْلَفِم )ِباْبِتالِع َأْقراِص الدَّواِء أو ُشْرِبِه(، َوُيْمِكُن 
َتناُوُل َأْدويــٍة ُأْخــرى َعْن َطريِق اْلحْقِن داِخــَل اْلِجْسِم، في حيِن َيِتمُّ اْسِتْنشاُق 

َبْعِضها، َواْمِتصاُص َبْعِضها اْلَخِر َعْن َطريِق اْلِجْلِد.
ِلْلَمريِض في  الـــدَّواَء  اْلَِطــّبــاُء غالًبا  َيِصُف  اْلــَمــَرِض،  َتْشخيِص حاَلِة  َبْعَد 
َوْصَفٍة ِطبِّيٍَّة؛ ِلُمعاَلَجِة اْلَمَرِض، َأِو اْلِوقاَيِة ِمْنُه. َوَيَتَعيَُّن َعَلْيَك حيَنِئٍذ َأْن 
ْيَدِليَِّة َأِو اْلِعياَدِة ِلْلُحصوِل َعلى الدَّواِء ِبناًء َعلى  َتْذَهَب َمَع واِلِدَك ِإلى الصَّ

اْلَوْصَفِة الطِّبِّيَِّة.
ِمَن اْلَْمِثَلِة َعلى اْلَْدِوَيِة الَّتي ُتْكَتُب ِلْلَمريِض ِفي اْلَوْصَفِة الطِّبِّيَِّة:

● ْبِو، َوالسَّْيَطَرِة َعَلْيِه.	 ِجهاُز االْسِتْنشاِق الَّذي ُيْسَتْخَدُم في ُمعاَلَجِة الرَّ
● اْلُمضاّداُت اْلَحَيِويَُّة الَّتي ُتْسَتْخَدُم في ُمعاَلَجِة االْلِتهاباِت اْلَبْكتيِريَِّة )اْلَجراثيُم(.	

َهْل َتناَوْلَت ساِبًقا َأيَّ َنْوٍع ِمَن اْلَْدِوَيِة؟ ِلماذا َتناَوْلَتُه؟ . 1

ٍة َجيَِّدٍة، َوُتْسِهُم في ِعالِجِه ِمَن  ْنساَن َعلى اْلَبقاِء ِبِصحَّ ُتساِعُد اْلَْدِوَيُة اْلِ
ِة ِإذا ُأسيَء اْسِتْخداُمها.  حَّ اْلَمَرِض، َغْيَر َأنَّها َقْد ُتَمثُِّل َخَطًرا َعلى الصِّ

ِقَطَع . 2 ُتْشِبُه  َكـــَدواٍء  ُتْسَتْخَدُم  الَّتي  اْلَْقـــراِص  َأِو  اْلُحبوِب  َبْعُض 
اْسِتشاَرِة  َبْعَد  ِإاّل  َدواٍء  َأيَّ  تُــنــاُوِلــَك  َعــَدِم  ــيَّــَة  َأَهــمِّ َبيِّْن  اْلــَحــْلــوى. 

الطَّبيِب.

3-4 اْلَعّقاُر َوالدَّواُء
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

اْلَعقاقيُر	 
اْلَْدِوَيُة	 
اْلَوْصَفُة 	 

الطِّبِّيَُّة

اْلِعياَدُة	 
يَدِليَُّة	  الصَّ

42



● اْلَعقاقيُر ِهَي َموادُّ ُيْمِكُنها ِإْحداُث َتْغييٍر في َطِريَقِة َعَمِل َأْجساِمنا.	
● اْلَعقاقيُر الَّتي ُتْسَتْخَدُم في ُمعاَلَجِة اْلَْمراِض ُتَسّمى اْلَْدِوَيَة.	
● ِفها.	 ال َيْنَبغي َلَك َتناُوُل َأيِّ َأْدِوَيٍة َقْبَل َتَعرُّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

التَّماريُن

التَّْعليماِت  َتْحوي  قاِئَمًة  َأْنِشْئ 
َتْخزيِن  ِعْنَد  اتِّباُعها  اْلــواِجــَب 
اْلَْدِوَيــــِة ِبــصــوَرٍة آِمــَنــٍة ِلعاِئَلٍة 

َلَدْيها َأْطفاٌل.

3

ــاُن َســــــيِّــــــَدٌة ُمـــصـــاَبـــٌة  ــ ــنـ ــ َحـ
َوِهــَي   ، السُّكَِّريِّ ِبــَمــَرِض 
َوَتْرَغُب  داَع،  ُتعاني الصُّ
َتناُوِل ُحبوٍب ُمَسكَِّنٍة  في 
داِع. اْقَرِأ اْلَمْعلوماِت  ِللصُّ
َنَة َعلى ُعْلَبِة الدَّواِء  اْلُمَدوَّ
ــاِوِر،  ــــجــ ــُم ــ ــِل اْل ــْكـ ـ ــي الـــشَّ ــ ِف
َيَتَعيَُّن  ما  ِلَحناَن  َبــيِّــْن  ثُــمَّ 

َعَلْيها ِفْعُلُه. 

2

َنَة  اْلُمَدوَّ اْلَمْعلوماِت  ــَرِأ  اْق
َعلى ُعْلَبِة َأْقراِص نوبين. 
ــَمــْعــلــومــاُت؟ ما  ــِذِه اْل مــا هــ
ِقراَءِتها  ــيَّــُة  َوَأَهــمِّ َأَهمِّيَُّتها 

َقْبَل َتناُوِل الدَّواِء؟

1

التَّْحذيراُت:
ْيَدالِنيِّ َقْبَل َتناُوِلَك هذا الدَّواَء   َيِجُب اْسِتشاَرُة الطَّبيِب َأِو الصَّ

ِإذا ُكْنَت:
َضْغِط  اْرِتــفــاِع  َأِو   ، ِبالسُّكَِّريِّ َأِو ُمصاًبا  ْبــَو،  الــرَّ 1.  ُتعاني 

الدَِّم، َأْو ُتعاني ُمْشِكالٍت ِفي اْلُكلى.
ًنا. 2.  ُمَدخِّ

3.  َتَتناَوُل َأْدِوَيًة ُأْخرى.

اْلُجْرَعُة َوَتْعليماُت االْسِتْعماِل:
غاِر ِممَّْن َأْعماُرُهْم )12( َسَنًة َفَأْكَثُر: َحّبتاِن  -  ِلْلِكباِر َوالصِّ

ِإلى َثالِث َحّباٍت َيْوِميًّا.
-  ُيْؤَخُذ َبْعَد َتناُوِل الطَّعاِم. 

-  ُتْؤَخُذ َحّباُت الدَّواِء َمَع اْلماِء.
 -  ال ُيْؤَخُذ َأْكَثُر ِمْن )6( َحّباٍت ِفي اْلَيْوِم اْلواِحدِ 

)24 ساَعًة(.
َأْعــمــاُرُهــْم َعْن  َتِقلُّ  غاِر ِممَّْن  الـــدَّواُء ِللصِّ ُيْعطى هــذا  -  ال 

)12( َسَنًة.
- ُيْمَنُع َتناُوُل هذا الدَّواِء ُمدًَّة َأْكَثَر ِمْن )10( َأّياٍم. 

دواعي االْسِتْعماِل:
ــٌن َســريــُع اْلــَمــْفــعــوِل ِلالِم الــظَّــْهــِر  ــِتــهــاِب وُمــَســكِّ ــاِلْل ــَضــادٌّ ِل ُم
ــداِع،  ــِعــظــاِم، َوالــصُّ ــَضــالِت، واْلــِتــهــابــاِت اْلــَمــفــاِصــِل َواْل ــَع َواْل

َوَوَجِع اْلَْسناِن، وخاِفٌض ِلْلَحراَرِة.

ُن هذا الدَّواُء في َمكاٍن باِرٍد وجافٍّ َبعيًدا َعْن ُمَتناَوِل  ُيَخزَّ
َأْيدي اْلَْطفاِل.

َأْقراُص نوبين )200( ملي غرام
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ُتَعدُّ َبْعُض النَّباتاِت َمْصَدًرا ِلْلَْدِوَيِة؛ َفَقِد اْسَتْخَدَم ُقَدماُء اْلِمْصِرّييَن َنباَت 
َأْكَثَر ِمْن )6000( عــاٍم، َوما زاَل هذا النَّباُت  ُمْنُذ  الــدَّواِء  ّباِر( في ُصْنِع  ــْوٌع ِمَن الصَّ اْللوفيرا )َن
ُيْسَتْخَدُم اْلَيْوَم في ُصْنِع َبْعِض اْلَْدِوَيِة َواْلُمَرطِّباِت الَّتي َتُحدُّ ِمْن آثاِر ُحروِق الشَّْمِس، َوُتعاِلُج اْلَعديَد 

ِمَن اْلَْمراِض اْلِجْلِديَِّة.
َنباُت اْللوفيرا

ْفصاِف َشَجَرُة الصَّ

اْلَْسِبريُن ُهَو َأَحُد اْلَْدِوَيــِة الَّتي شاَع اْسِتْخداُمها في َجميِع َأْنحاِء اْلعاَلِم؛ ِإْذ ِإنَُّه ُيساِعُد َعلى َخْفِض 
َدَرَجــِة اْلَحراَرِة اْلُمصاِحَبِة ِلْلُحّمى، َوُيْسَتْخَدُم في َتْسكيِن اْلالِم َواْلَْوجــاِع، َوُهَو ُيْصَنُع ِمْن َأْشجاِر 

ْفصاِف. الصَّ

ْ وَقْد شاَع اْسِتْعماُلُه َبْيَن َعَدٍد َكبيٍر ِمَن اْلَْفراِد. َلَقْد َتَمكََّن اْلُعَلماُء ِمْن ِإْثباِت َفواِئِد اْلَْسِبريِن،

َسمِّ َنباًتا آَخَر ُيْسَتْخَدُم ِفي الطِّبِّ )َنباتاٌت ِطبِّيٌَّة(.. 1

3-5 َأْنواُع اْلَْدِوَيِة اْلُمْخَتِلَفُة
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

ُمَرطٌِّب	 
اْلَْسِبريُن 	 

اللَّقاُح 	 
اْلَمناَعُة	 
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● توَجُد َأْنواٌع ُمْخَتِلَفٌة ِمَن اْلَْدِوَيِة.	
● َلْم َتْثُبْت فاِعِليَُّة َجميِع اْلَْدِوَيِة اْلُمْسَتْعَمَلِة.	
● َيْعَمــُل اللَّقــاُح َعلــى َتْعزيــِز َمناَعــِة اْلِجْســِم ِمــَن 	

اْلَمَرِض.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

التَّماريُن

ُمْسَتعيًنا ِبَمصاِدِر اْلَمْعِرَفِة اْلُمَتواِفَرِة 
ْنَتْرِنْت...(،  اْلِ َشَبَكُة  )اْلُكُتُب،  َلَدْيَك 
ــِن ُيــْمــِكــُن  ــَرْيـ ــْن َنــبــاَتــْيــِن آَخـ اْبـــَحـــْث َعـ
ْن ما  ثُمَّ َدوِّ  ، اْسِتْخداُمُهما ِفي الطِّبِّ
ْفَحِة )29( في  ُل ِإَلْيِه ِفي الصَّ َتَتَوصَّ

ِكتاِب التَّماريِن.

3

ــَت  ــ ــْث َأْنـ ــَحــ ــ ــِمـــَك، اْب ــلِّـ ــَعـ ِبـــــِإْشـــــراِف ُمـ
ْنَتْرِنْت َعِن  َوُزَمــالُؤَك في َشَبَكِة اْلِ
اْسِتْخداماِت َنباِت اْللوفيرا ِبَوْصِفِه 
ــْن هـــِذِه  ــ َع ــْحــثًــا  َب اْكـــتُـــْب  ــمَّ  ــ ُث َدواًء، 
اْلُحَجَج  ِإّيــاُه  ًنا  ُمَضمِّ االْسِتْخداماِت، 
اْلُمَؤيَِّدَة اِلْسِتْخداِم هذا النَّباِت َدواًء، 

َواْلُحَجَج اْلُمعاِرَضَة ِلذِلَك.

2

اْخَتْر َأْنواًعا ُمْخَتِلَفًة ِمَن اْلَْدِوَيــِة، 
َأْدِوَيٍة  ثُمَّ َصنِّْفها ِإلى َمْجموَعَتْيِن: 
ــٍة  ــ َوَأْدِوَيـ اْلــِجــْســِم،  ــاِرَج  خـ ُتْسَتْعَمُل 

ُتْسَتْعَمُل داِخَل اْلِجْسِم.

1

ُيــْمــِكــُن اْمــِتــصــاُص َبــْعــِض اْلَْدِوَيـــــِة خــاِرِجــيًّــا؛ َأْي 
ــِل الـــدُّهـــوِن )الــكــريــمــاُت(،  ــْث ــِجــْســِم ِمـــْن ِم ــاِرَج اْل خــ
َوُيْمِكُن اْمِتصاُص َبْعِضها اْلَخِر داِخِليًّا؛ َأْي داِخَل 

اْلِجْسِم َكما في َأْقراِص الدَّواِء، َوَأْدِوَيِة السُّعاِل.
ــِة َأْجساِمنا ِمــَن  َبــْعــُض اْلَْدِوَيـــــِة َعلى ِوقــاَي تَــْعــَمــُل 

اْلَمَرِض.

ــواِع . 2 ــ ــْعــِض َأْن ــُع َب ــْي ــَعــدُّ َب ــمــاذا ُي ــَك، ِل ــ فــي َرْأيـ
اْلَعقاقيِر َأْو َتداُوُلها َعَماًل ُمخاِلًفا ِلْلقانوِن؟

ُتُه ْنساِن َوِصحَّ 3 ِجْسُم الِْ اْلَوْحَدُة 
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ْثراُء اللَُّغِويُّ Language focus الِْ

aspirin   drugs   health   headache   illness 
   inhale   injection   liquid    medicines 

   pharmacy   prescription   tablet   vaccine

We must look after our health. Doctors sometimes give sick patients 
medicines. Medicines are drugs that are used to treat illness. A doctor will 
give you a prescription that you take to the pharmacy to get your medicines. 
Aspirin is a common medicine used to treat pain such as a headache. 
Vaccines are a type of medicine that prevent us from becoming ill.

Some medicines are given as tablets. We 
swallow tablets with water.

Some medicines are given as liquids.

Some medicines are given as injections.

We have to inhale some medicines.

Key Words
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َخصاِئُص اْلمادَِّة4اْلَوْحَدُة 
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ْلَبُة، َواْلحاَلُة الّساِئَلُة، َواْلحاَلُة  توَجُد َثالُث حاالٍت ِلْلمادَِّة، ِهَي: اْلحاَلُة الصُّ
ِر،  التََّبخُّ ِمْثُل:  اْلَعَمِلّياِت،  َبْعِض  َنتيَجَة  اْلــمــادَِّة  حاَلُة  َوَتَتَغيَُّر  اْلــغــاِزيَّــُة. 
االْنِصهاِر،  َعَمِلّياِت  ِبَسَبِب  َأْيًضا  اْلــمــادَِّة  حاَلُة  َتَتَغيَُّر  ــْد  َوَق َوالتَّكاُثِف. 
َوالتََّجمُِّد، َواْلَغَلياِن. َوال ُيْمِكُن ُحدوُث َتَغيٍُّر في حاَلِة اْلمادَِّة ِإاّل ِإذا َتَغيََّرْت 

َدَرَجُة اْلَحراَرِة.

ُيْقَصُد ِبَدَرَجِة اْلَحراَرِة ِقياُس َمدى ُسخوَنِة ِجْسٍم ما َأْو ُبروَدِتِه، َوُيْمِكُن ِقياُس َدَرَجِة اْلَحراَرِة ِباْسِتْعماِل 
اْلَحراَرِة  َدَرَجِة  ِبِمْقياِس  اْلَحراَرِة  َدَرَجــُة  َوتُقاُس  اْلَحراَرِة،  ميزاِن 

اْلِمَئِويَِّة )ِسِلْسيوس، الَّتي ُيْرَمُز ِإَلْيها ِبـ °س(.

اْسَتْعِمْل ميزاَن اْلــَحــراَرِة ِلِقياِس َدَرَجـــِة َحـــراَرِة اْلــَهــواِء في . 1
َمناِطَق ُمْخَتِلَفٍة داِخَل ُغْرَفِة الصَّفِّ َوخاِرَجها. ماذا ُتالِحُظ؟

ِمْنُه.  اْلماِء  ُبخاُر  َوَيْخُرُج  فيِه،  ُفقاعاٌت  ُن  َتَتَكوَّ اْلماُء  َيْغلي  عندما 
َدَرَجــُة َحراَرِتِه ِإلى )100( °س، َوِهَي  َيْغلي اْلماُء ِعْنَدما َتِصُل 

ُتَمثُِّل َدَرَجَة َغَلياِن اْلماِء.

ُر ِبصوَرٍة َسريَعٍة، ِلماذا َيْحُدُث . 2 ِعْنَدما َيْغلي اْلماُء َفِإنَُّه َيَتَبخَّ
ذِلَك في َرْأيَك؟

°س

4-1 حاالُت اْلمادَِّة
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

َدَرَجُة اْلَحراَرِة	 
ميزاُن اْلَحراَرِة	 
َدَرَجٌة سيلسيوس	 
َدَرَجُة اْلَغَلياِن	 
َدَرَجُة االْنِصهاِر	 
ِد	  َدَرَجُة التََّجمُّ
ُبخاُر اْلماِء	 

48



ِمْن  اْلــمــادَِّة  حاَلُة  َتَتَغيَُّر  ِعْنَدما  االْنِصهاُر  َيــْحــُدُث 
ُن ِمَن  َيْنَصِهُر اْلَجليُد اْلُمَكوَّ ِإْذ  ُصْلَبٍة ِإلى ساِئَلٍة؛ 
ْلَبِة ِعْنَد َدَرَجِة َحراَرٍة ِمْقداُرها  اْلماِء ِفي اْلحاَلِة الصُّ
ُل ِإلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة، في ما ُيْعَرُف  ِصْفٌر، َوَيَتَحوَّ
اْلــَحــراَرِة  ــُة  َدَرَجـ َوِهـــَي  اْلَجليِد،  اْنِصهاِر  ِبــَدَرَجــِة 
ُل ِعْنَدها اْلماُء الّساِئُل ِإلى َجليٍد  َنْفُسها الَّتي َيَتَحوَّ

ُصْلٍب، في ما ُيْعَرُف ِبَدَرَجِة َتَجمُِّد اْلماِء.

التَّماريُن

فيها  َسَتَتَغيَُّر  الَّتي  الطَّريَقَة  اْسَتْقِص 
َدَرَجُة َحراَرِة اْلَجليِد ِعْنَد َتْسخيِنِه، ثُمَّ 
َفحاِت )30- ْن ِقياساِتَك ِفي الصَّ َدوِّ

32( في ِكتاِب التَّماريِن.

3

َضْع َكْأًسا َمْملوَءًة ِباْلَجليِد في 
، ثُمَّ ِقْس َدَرَجَة  ُغْرَفِة الصَّفِّ
اْلَحراَرِة داِخَل اْلَكْأِس، َوَدَرَجَة 
َحــــراَرِة اْلـــَهـــواِء داِخـــَل ُغــْرَفــِة 
َأْن  ُيْمِكُن  ِبما  ُمَتَنبًِّئا   ، الصَّفِّ

َيْحُدَث ِلْلَجليِد.

2

ــِة َغَلياِن  ــ ْف ُكــالًّ ِمـــَن: َدَرَج َعـــرِّ
اْلماِء، َدَرَجِة اْنِصهاِر اْلَجليِد. َما 

اْلَفْرُق َبْيَنُهما؟

1

● ميزاُن اْلَحراَرِة ُيْسَتْخَدُم في ِقياِس َدَرَجِة اْلَحراَرِة.	
● َدَرَجُة َغَلياِن اْلماِء ِهَي )100( َدَرَجِة سلسيوس.	
● َدَرَجُة َتَجمُِّد اْلماِء ِهَي )0( َدَرَجَة سلسيوس.	
● َدَرَجُة اْنِصهاِر اْلَجليِد ِهَي )0( َدَرَجَة سلسيوس.	
● اْلغاِزيَُّة 	 َواْلحاَلُة  ْلَبُة )اْلَجليُد(  َواْلحاَلُة الصُّ الّساِئَلُة )اْلماُء(،  اْلحاَلُة  اْلماُء( ِهَي:  ِلْلمادَِّة )وِمثاُلها  الثَّالُث  اْلحاالُت 

)ُبخاُر اْلماِء(.

ماذا َتَعلَّْمُت؟
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4 َخصاِئُص اْلمادَِّة اْلَوْحَدُة 



َيْذَهُب  َأْيــَن  َر. َولِكْن،  َتَبخَّ َقْد  ِإنَّــُه  َنقوُل  َفِإنَّنا  اْلماُء  ِعْنَدما َيِجفُّ 
ِمَن  ُل  َيَتَحوَّ نَّما  َواِإ َيْخَتفي،  اْلماَء ال  َأنَّ  َنْعَلُم  َنْحُن  حيَنِئٍذ؟  اْلماُء 
اْلحاَلِة الّساِئَلِة ِإلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَِّة، َوَيْخَتِلُط ِباْلَهواِء، فيما ُيْعَرُف 

ِر. ِبالتََّبخُّ

اْلَْطفاُل الَّذيَن ُتشاِهُدُهْم ِفي الصوَرِة َيْسَتْقصوَن ما َسَيْحُدُث ِلْلماِء 
غيَرِة في َيْوٍم حارٍّ ُمْشِمٍس. اْلَمْوجوِد ِفي اْلِبْرَكِة الصَّ

اْلَهواُء الّساِخُن داِخَل ُمَجفِِّف اْلَمالِبِس َيْعَمُل َعلى َتْجفيِف 
اْلَمالِبِس ِبُسْرَعٍة َأْكَبَر. 

ٍر ِلْلماِء. َع ُحدوَث َتَبخُّ اْرِتفاُع َدَرَجِة اْلَحراَرِة ُيْمِكُن َأْن ُيَسرِّ غيَرَة . 1 الصَّ اْلِبْرَكَة  َأنَّ  َتْعَتِقُد  َهْل 
ــْن دوِن  ــ ــْبــقــى َعــلــى حــاِلــهــا ِم َســَت

َتْغييٍر؟
َأْيَن َذَهَب اْلماُء؟. 2
ِصْف ما َيقوُم ِبِه اْلَْطفاُل ِلِقياِس . 3

ِر أو ُسْرَعِتِه. ُمَعدَِّل التََّبخُّ

اْلماِء  ِر  َتَبخُّ في  تُــَؤثِّــُر  اْلَعواِمِل  َبْعُض 
ــْن َتــْأثــيــِر  ــ ــوى َوَأْوَضـــــــَح ِم ــ ِبـــصـــوَرٍة َأْقـ

َبْعِضها اْلَخِر.

ُر 4-2 التََّبخُّ
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

ُر	  التََّبخُّ
ِر	  ُمَعدَُّل التََّبخُّ
ِمساَحُة السَّْطِح	 
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● اْلغاِزيَِّة 	 اْلحاَلِة  ِإلى  الّساِئُل  َل  َيَتَحوَّ َأْن  ُيْمِكُن 
ُر  َيَتَبخَّ َوِعــْنــَدمــا  ِر،  التََّبخُّ َعَمِليَِّة  َطــريــِق  َعــْن 

الّساِئُل َفِإنَّ اْلغاَز الّناِتَج ِمْنُه َيْخَتِلُط ِباْلَهواِء.

● َعَلْيها 	 تَــْعــتَــِمــُد  الَّــتــي  ــَعــواِمــِل  اْل َتْلخيُص  ُيــْمــِكــُن 
ِر في ما َيْأتي: َدَرَجُة اْلَحراَرِة،  ُسْرَعُة التََّبخُّ
ياِح َفْوَق َسْطِح الّساِئِل، َوِمساَحُة  َوُسْرَعُة الرِّ

َسْطِح الّساِئِل.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

التَّماريُن

َتْأثيِر  ِبِه َعلى  َتْسَتِدلُّ  اْسِتْقصاِئيًّا  َنشاًطا  َنفِّْذ 
ِر اْلماِء. َفكِّْر في  ناِء في ُسْرَعِة َتَبخُّ َشْكِل اْلِ
ِلَتْجَعَل هذا النَّشاَط َدقيًقا َوَصحيًحا.  َطراِئَق 
ْفَحَتْيِن  ْن ُخُطواِت َنشاِطَك َوَنتاِئَجُه ِفي الصَّ َدوِّ

)35( َو)36( في ِكتاِب التَّماريِن.

3

َنشاًطا  اْلَمْجموَعِة  ِفــي  ــــالُؤَك  َوُزَم ــَت  َأْن َنفِّْذ 
ُيْمِكُن  َطريَقٍة  َعلى  ِبِه  َتْسَتِدّلوَن  اْسِتْقصاِئيًّا 
اْسِتْخداُمها في َتْجفيِف اْلَمالِبِس َسريًعا. اْقَرِأ 
ُل ِإَلْيها  ِن النَّتاِئَج الَّتي َتَتَوصَّ التَّْعليماِت، ثُمَّ َدوِّ
ْفَحَتْيِن )33( َو)34( في  اْلَمْجموَعُة ِفي الصَّ

ِكتاِب التَّماريِن.

2

ا ِبَك َحْوَل ِبْرَكٍة  َنفِّْذ َنشاًطا اْسِتْقصاِئيًّا خاصًّ
َصغيَرٍة، َوذِلَك ِبَعَمِل ِبْرَكَتي ماٍء َصغيَرَتْيِن، 
 ِبَحْيُث َتكوُن اْلُولى َعميَقًة، َوالثّاِنَيُة ذاَت ِمساَحِة

اًل؟ َسْطٍح َكبيَرٍة. َأيُّ اْلِبْرَكَتْيِن َسَتِجفُّ َأوَّ

1

تُــَؤثِّــُر في . 4 اْلَعواِمِل الَّتي  ِمــَن  َعــدِّْد َثالَثًة 
ِر، ثُمَّ اْذُكــْر ِمثااًل َعلى ُكلِّ  ُسْرَعِة التََّبخُّ

عاِمٍل ِمْنها. 

ِزياَدُة ُسْرَعِة اْلَهواِء َفْوَق ساِئٍل ما ُيْمِكُن َأْن ُتَؤدَِّي 
ُر ِبها هذا  ِإلى ِزياَدِة اْلُمَعدَِّل َأِو السُّْرَعِة الَّتي َيَتَبخَّ

الّساِئُل.

اْلَمالِبُس َتِجفُّ َعلى َنْحٍو َأْسَرَع في َيْوٍم َتْنَشُط فيِه 
ياُح. الرِّ

ِمساَحُة َسْطِح الّساِئِل الَّتي 
َتكوُن َعلى َتالُمٍس ُمباِشٍر 
َمَع اْلَهواِء ُتَؤثُِّر في ُمَعدَِّل 

ِر. التََّبخُّ

ُر  ْحِن اْلُمَسطَِّح - َمَثاًل- َيَتَبخَّ اْلماُء اْلَمْوجوُد ِفي الصَّ
ِبُسْرَعٍة َأْكَبَر ِمَن اْلماِء اْلَمْوجوِد داِخَل اْلَكْأِس 

يَِّقِة؛ ِلَنَّ ِمساَحَة َسْطِح اْلماِء الَّتي ُتالِمُس اْلَهواَء  الضَّ
ْحِن ِهَي َأْكَبُر ِمْنها ِفي اْلَكْأِس. ُمباَشَرًة ِفي الصَّ
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ِة  ٍة ِفي اْلِبيئاِت اْلحارَّ ُيَعدُّ اْلماُء َأَحَد َأَهمِّ اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة، َوِبخاصَّ
َيْعني  َفــِإنَّ هذا  ُمْرَتِفًعا  اْلماِء  ِر  َتَبخُّ ُمَعدَُّل  َواْلجافَِّة. َوفي حاِل كاَن 
اْلَعواِمِل الَّتي َتزيُد  َفْهَم  اْلماِء الّساِئِل. ِإنَّ  ّياٍت َكبيَرٍة ِمَن  ُفْقداَن َكمِّ
ِر َوُسْرَعِتها دوَن َغْيِرها ُيساِعُد اْلُعَلماَء َعلى  ِمْن ُمَعدَِّل َعَمِليَِّة التََّبخُّ

ِر، َواْلِحفاِظ َعلى اْلماِء. ْبطاِء َعَمِليَِّة التََّبخُّ اْلَبْحِث َعْن َطراِئَق ِلِ

َولِكْن، َكْيَف ُيْمِكُن االْسِتْدالُل َعلى َأنَّ َمْخزوَن اْلماِء ِفي اْلُمَسطَّحاِت 
ُرُه؟ اْلماِئيَِّة اْلُمْخَتِلَفِة َيَتناَقُص ُكلَّما اْسَتَمرَّ َتَبخُّ

ُيْطَلُق َعلى ِمْقداِر ما َيْشَغُلُه اْلِجْسُم ِمَن اْلَمكاِن اْسُم اْلَحْجِم. وُيَمثُِّل 
اْلَحْجِم،  ِمــْقــداِر  ُمالَحَظُة  َوُيْمِكُن  اْلــمــادَِّة،  َخصاِئِص  ِإْحــدى  اْلَحْجُم 
 = َوِقياُسُه. َوُيقاُس َحْجُم السَّواِئِل عاَدًة ِبَوْحَدِة الملي لتر )1000 ِملٍّ

ِلْتًرا واِحًدا(.

ُج في ِقياِس ُحجوِم اْلَموادِّ الّساِئَلِة؛ َوُهَو َأداٌة  ُيْسَتْخَدُم اْلِمْخباُر اْلُمَدرَّ
ِبالسَّْنتيِمْتِر  َجٌة  َأِو البالستيِك الشَّّفاِف، َوُمَدرَّ جاِج  َمْصنوَعٌة ِمَن الزُّ
اْلُمَكعَِّب )سم3( )اْلِملِِّلْتُر( ِمْن َأْسَفَل ِإلى َأْعلى. َوَقْد َيكوُن اْلِمْخباُر 
ًجا ِباْلِملِِّلْتِر الَّذي ُيعاِدُل 1 سم3. َأّما اللِّْتُر َفُيعاِدُل 1000 سم3،  ُمَدرَّ

َوِبذِلَك ُيعاِدُل اْلِمْتُر اْلُمَكعَُّب َأْلَف ِلْتٍر. 

ِر 4-3 ِإْبطاُء َعَمِليَِّة التََّبخُّ
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

اْلَحْجُم 	 
ُج	  اْلِمْخباُر اْلُمَدرَّ
َوَحداُت ِقياِس اْلَحْجِم	 

ُج  اْلِمْخباُر اْلُمَدرَّ
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التَّماريُن
ِبناًء َعلى ما َتَعلَّْمَتُه َوالَحْظَتُه، 
في  َتــْرُغــُب  الَّتي  النَّصيَحُة  َمــا 
َتْقديِمها ِإلى ُمْجَتَمٍع َيْسعى ِإلى 
ــمــاِء ِمــْن  ــِر اْل ــدَِّل تَــَبــخُّ ــَع َتْقليِل ُم

ُبَحْيَرٍة َكبيَرٍة َغْيِر َعِميَقٍة.

3
َتْجِرَبَتَك  َأْجَرْيَت  َكْيَف  ْح  َوضِّ
ِعْلِميٍَّة  ِبــصــوَرٍة  ــِر  الــتَّــَبــخُّ َعـــِن 

َدقيَقٍة.

2 ــِن  ــ َنـــــفِّـــــْذ تَـــــْجـــــِرَبـــــتَـــــَك َعـ
ِن النَّتاِئَج  ِر، ثُمَّ َدوِّ التََّبخُّ
في   )37( ْفَحِة  الصَّ ِفي 

ِكتاِب التَّماريِن.

1

● ُل اْلمادَِّة ِمَن اْلحاَلِة الّساِئَلِة ِإلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَِّة.	 ُر ُهَو َتَحوُّ التََّبخُّ

● ُيْطَلُق َعلى ِمْقداِر ما َيْشَغُلُه اْلِجْسُم ِمَن اْلَمكاِن اْسُم اْلَحْجِم.	

● ُج في ِقياِس ُحجوِم اْلَموادِّ الّساِئَلِة. َوُيقاُس َحْجُم السَّواِئِل عاَدًة ِبَوْحَدِة )مل( 	  ُيْسَتْخَدُم اْلِمْخباُر اْلُمَدرَّ
)1000 ِملٍّ = ِلْتًرا واِحًدا(. 

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ِر اْلماِء ِمَن اْلُبَحْيَرِة، َنفََّذ ساِمٌر التَّْجِرَبَة اْلِتَيَة: اِلْكِتشاِف اْلَعواِمِل الَّتي ُتَؤثُِّر في َتَبخُّ

اْدُرْس َنتاِئَج التَّْجِرَبِة َجيًِّدا، ثُمَّ ناِقْش ُزَمالَءَك في هِذِه النَّتاِئِج. . 1
ِر؟ . 2 َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُيَؤثَِّر َوْضُع آِنَيِة اْلماِء ِفي الثَّاّلَجِة في ُمَعدَِّل التََّبخُّ

ناُء ناِء ِعْنَد َبْدِء الِْ َحْجُم اْلماِء ِفي الِْ
َتْنفيِذ التَّْجِرَبِة )مل(

ناِء َبْعَد  َحْجُم اْلماِء ِفي الِْ
ُمِضيِّ ساَعَتْيِن )مل(
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ُل اْلغاُز ِإلى ساِئٍل َفِإنَُّه َيَتكاَثُف. َوَقْد َتَعلَّْمَت ساِبًقا َأنَّ َدَرَجَة اْلَحراَرِة ُتَؤثُِّر في حاَلِة اْلمادَِّة،  ِعْنَدما َيَتَحوَّ
ُل ِإلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة ِإذا َتمَّ َتْبريُدها. ِبَحْيُث ِإنَّ ُمْعَظَم اْلغازاِت َتَتَحوَّ

، َأْو ِمْن . 1 ماذا َيْحُدُث ِعْنَد ُمالَمَسِة ُبخاِر اْلماِء اْلُمَتصاِعِد ِمْن ِإْبريِق َتْسخيِن اْلِمياِه اْلَكْهَرباِئيِّ
جاِج، َأِو اْلِمْرآِة؟ َكْيَف َسَتَتَغيَُّر حاَلُة ُبخاِر  َحّماِم ماٍء ساِخٍن، ِلَسْطٍح باِرٍد ِمْثِل اْلَبالِط، َأِو الزُّ

اْلماِء ِعْنَدِئٍذ؟ ماذا ُنَسّمي هِذِه اْلَعَمِليََّة؟

ُل ِمَن اْلحاَلِة اْلغاِزيَِّة ِإلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة؛ ِلذا توَصُف َعَمِليَُّة التَّكاُثِف ِبَأنَّها  ِعْنَد َتْبريِد ُبخاِر اْلماِء َيَتَحوَّ
ِر. َعَمِليٌَّة َعْكِسيٌَّة ِلَعَمِليَِّة التََّبخُّ

َتكاُثٌف َتْسخيٌن

اْلماُء الّساِئُل اْلماُء الّساِئُل

َتْبريٌد
ُبخاُر اْلماِء

ٌر َتَبخُّ

4-4 التَّكاُثُف
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

َتكاُثٌف 	 
َعْكِسيٌَّة	 

54



● ِإلى 	 اْلغاُز  ُل  َيَتَحوَّ َيْحُدُث حيَن  التَّكاُثُف 
اْلحاَلِة الّساِئَلِة.

● ُل ِإلى َسواِئَل ِعْنَد 	 ُمْعَظُم اْلغازاِت َتَتَحوَّ
َتْبريِدها.

● اْلُمعاِكَسُة 	 اْلَعَمِليَُّة  ِهــَي  التَّكاُثِف  َعَمِليَُّة 
ِر. ِلَعَمِليَِّة التََّبخُّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

التَّماريُن

ــا تَـــْوضـــيـــِحـــيًّـــا  ــًقـ ــَصـ ــْلـ ــْل ُمـ ــ ــَمـ ــ اْعـ
َيَتَعيَُّن  الَّتي  الــطَّــراِئــِق  ِلَبْعِض 
اْلماِء  ِلَجْمِع  اْسِتْعماُلها  َعَلْيَك 
في حاِل ُكْنَت في ِمْنَطَقٍة جافٍَّة 
فــاَدُة ِمّما جاَء  ِجــدًّا. ُيْمِكُنَك اْلِ
ِكتاِب  ْفَحِة )39( في  ِفي الصَّ

التَّماريِن.

3

َتِصُف  اْسِتْقصاِئيًّا  َنشاًطا  َنفِّْذ 
ــَد  ــَجــلــيــِد ِعــْن ــْل ــُدُث ِل ــْحــ ــ فــيــِه مـــا َي
ُل  َتَتَوصَّ ما  ْن  َدوِّ ثُمَّ  َتْسخيِنِه، 
ــْفــَحــِة )38( في  ِإَلــْيــِه ِفــي الــصَّ

ِكتاِب التَّماريِن.

2

َأْنِشْئ ُمَخطًَّطا َتْوضيِحيًّا َتِصُف 
التَّكاُثِف  َعــَمــِلــيَّــَة  َأنَّ  َكــْيــَف  فيِه 

ِر. ِهَي اْلَعَمِليَُّة اْلُمعاِكَسُة ِللتََّبخُّ

1

ــْظ َأنَّـــُه َقــْد  ــَة ِبــالــتَّــْجــِرَبــِة  الِحـ ــِل الــصــوَرَة اْلــخــاصَّ تَــَأمَّ
َتَقُع  الَّتي  اْلَكْأِس  ِإلى  الّساِخِن  اْلماِء  ِمَن  اْلَقليُل  ُأضيَف 
ِفي اْلَْسَفِل، ثُمَّ ُوِضَعْت َكْأٌس ُأْخرى َفْوَق اْلَكْأِس الَّتي 

ِفي اْلَْسَفِل.

في َرْأيــَك، َما الَّذي ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث َبْعَد ُمِضيِّ . 2
ِبْضِع َدقاِئَق؟ َأْيَن َسَيْحُدُث؟ ِلماذا؟ ماذا َتَتَوقَُّع َأْن 
َيْحُدَث َلْو َوَضْعنا ُمَكّعباٍت ِمَن اْلَجليِد َعلى َسْطِح 

؟ ِلماذا؟ اْلَكْأِس اْلُعْلِويِّ

ِر َوالتَّكاُثِف َعلى َتْجميِع اْلِمياِه ِفي  ُتساِعُد َعَمِليَّتا التََّبخُّ
َبْعُض  َتَكيََّفْت  َوَقـــْد  ــْحــراِء.  الــصَّ ِمــثْــِل  اْلــجــافَّــِة  اْلَمناِطِق 
اْلجافَِّة،  اْلَمناِطِق  ِفي  َتعيُش  الَّتي  َوالنَّباتاِت  اْلَحَيواناِت 

ِبَحْيُث َأْمَكَنها َجْمُع ُبخاِر اْلماِء ِعْنَد َتكاثُِفِه.

 ِفي الشَّْكِل السَّاِبِق، ُتشاِهُد ُخْنَفساَء داِكَنَة اللَّْوِن َتعيُش في ِإْحَدى 
ــْرَب اْلــَبــْحــِر فــي ِإْفريقيا؛ ِإْذ تَــِقــُف هــِذِه  ــحــارى الَّــتــي تَــَقــُع قُـ الــصَّ
ْمِليَِّة ِلَجْمِع ُبخاِر اْلماِء اْلُمَتكاِثِف  اْلُخْنَفساُء َعلى ِقمَِّة اْلُكْثباِن الرَّ

ِمَن اْلَهواِء.

ماٌء ساِخٌن
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َنًة َمحاليَل. َتذوُب َبْعُض اْلَموادِّ ِفي اْلماِء ُمَكوِّ
َتَنبَّْأ، َأيُّ اْلَموادِّ اْلِتَيِة ُيْمِكُن َأْن َتذوَب ِفي اْلماِء؟. 1

ْلصاِل )الطِّيُن( الُسكَُّر َمْسحوُق اْلَغسيِل اْلُفْلُفُل اْلَْسَوُد اْلِمْلُح َمْعجوٌن ِمَن الصَّ

َوَر اْلِتَيَة َجيًِّدا، ثُمَّ ِصِف اْلَعَمِليََّة الَّتي َتْظَهُر فيها. ماذا َحَدَث ِللسُّكَِّر؟. 2 َتَأمَِّل الصُّ

ِر، َغْيَر  ُل ِمَن اْلحاَلِة الّساِئَلِة ِإلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَِّة َعْن َطريِق التََّبخُّ ِعْنَد َتْسخيِن اْلَمحاليِل َفِإنَّ اْلماَء َيَتَحوَّ
ِرِه. نَّما َسَتَظلُّ مادًَّة ُصْلَبًة َبْعَد َتَبخُّ َر َمَعُه، َواِإ َأنَّ اْلَموادَّ الّذاِئَبَة ِفي اْلماِء َلْن َتَتَبخَّ

ــــالِح الَّتي تَــكــوُن ذاِئــَبــًة ِفــي اْلــمــاِء. َوِفــي اْلــَعــديــِد ِمــْن ُدَوِل  َيْحَتوي مــاُء اْلــَبــْحــِر َعلى اْلَكثيِر ِمــَن اْلَْم

1

4-5 الذََّوباُن  
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

الذََّوباُن 	 
اْلَمْحلوُل	 

2

4 3
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● َنًة َمحاليَل.	 َتذوُب َبْعُض اْلَموادِّ ِفي اْلماِء ُمَكوِّ

● ِرِه.	 نَّما َسَتَظلُّ مادًَّة ُصْلَبًة َبْعَد َتَبخُّ َر َمَعُه، َواِإ ُر اْلماُء ِمَن اْلَمْحلوِل َفِإنَّ اْلَموادَّ الّذاِئَبَة ِفي اْلماِء َلْن َتَتَبخَّ ِعْنَدما َيَتَبخَّ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

التَّماريُن
َتَنبَّْأ، َأيُّ اْلَموادِّ اْلِتَيِة ُيْمِكُن َأْن َتذوَب ِفي اْلماِء:

● َوَرُق الّشاِي.	
● َمْعجوٌن ِمَن 	

ْلصاِل  الصَّ
)الطِّيُن(.

● َأْمالُح االْسِتْحماِم.	
● َمْسحوُق الطَّباشيِر.	

● َمْسحوُق الّصابوِن.	
● اْلِمْلُح. 	
● ُنشاَرُة اْلَخَشِب.	
● َحْلوى اْلِجلي.	
● اْلَبّلوراُت	

ْن َأْفكاَرَك في َجْدَوٍل ُيْشِبُه اْلَجْدَوَل اْلِتَي في  َدوِّ
دفترك:

 َموادُّ َتذوُب
ِفي اْلماِء

 َموادُّ ال َتذوُب
ِفي اْلماِء

3

َتَأمَّْل صوَرَة َأْمالِح اْلَبْحِر اْلَميِِّت، ثُمَّ َأِجْب َعِن 
اْلَْسِئَلِة اْلِتَيِة:

● ِصْف ما ُتشاِهُدُه ِفي الصوَرِة َوْصًفا َدقيًقا. 	
● َما اْسُم اْلَعَمِليَِّة الَّتي َتْحُدُث في هذا اْلَمْوِقِع؟	
● في 	 تُــَؤثِّــَر  َأْن  يَِّة  اْلَجوِّ ِللظُّروِف  ُيْمِكُن  َكْيَف 

هِذِه اْلَعَمِليَِّة؟

2

ناِقْش َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َيكوَن اْلماُء النَّظيُف 
َغْيَر آِمٍن ِللشُّْرِب.

1

ِر ِفي  ، ُتْسَتْخَدُم َعَمِليَُّة التََّبخُّ اْلعاَلِم، َوِمْنها اْلُْرُدنُّ
َحْيُث  اْلَبْحِر،  ماِء  الّذاِئَبِة في  اْلَْمــالِح  اْسِتْخراِج 
ُر ماُء اْلَبْحِر تاِرًكا َخْلَفُه اْلَْمالَح الَّتي ُتْجَمُع  َيَتَبخَّ

في ما َبْعُد.
ِر ِفي اْسِتْخالِص اْلَْمــالِح ِمْن ِمياِه   ُتْسَتْخَدُم َعَمِليَُّة التََّبخُّ
اْلِبحاِر، ِمْثُل اْسِتْخالِص اْلَْمالِح ِمْن ِمياِه اْلَبْحِر اْلَميِِّت.
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َسْوَف َتْخَتِبرُ قاِبِليََّة اْلَموادِّ اْلِتَيِة ِللذََّوباِن ِفي اْلماِء:

الطَّحيُن

السُّكَُّر

ْمُل الرَّ

َمْسحوُق اْلَقْهَوِة

4-6 َتَقّصي َعَمِليَِّة الذََّوباِن
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

اْخِتباٌر	 
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التَّماريُن

ِلَتْنفيِذ  تَـــْلـــَزُم  ــَمـــوادَّ الَّــتــي  اْلـ اْجــَمــِع 
الَّتي  النَّتاِئَج  ِن  َدوِّ ــمَّ  ُث اْخــِتــبــاِرَك، 
ــحــاِت  ــَف ــــي الــصَّ ـــُل ِإَلـــْيـــهـــا ِف تَـــتَـــَوصَّ
)40- 42( في ِكتاِب التَّماريِن.

1

اْخَتْر ِإْحدى اْلَموادِّ الَّتي ذاَبْت ِفي 
الَّتي  اْلَكمِّيََّة  اْســتَــْقــِص  ثُــمَّ  اْلــمــاِء، 
ُيْمِكُنَك ِإذاَبُتها في ِإناٍء واِحٍد ِمَن 
ْن ما  ِتْلَك اْلــمــادَِّة، وَدوِّ اْلماِء ِمــْن 

ُل ِإَليِه في َدْفَتِرَك. َتَتوصَّ

2

َهْل ُتَؤثُِّر َدَرَجُة َحراَرِة اْلماِء في 
ــَمــوادِّ فيِه؟ ماذا  ُســْرَعــِة َذَوبـــاِن اْل
َعلى  ِلالْسِتْدالِل  َتْفَعَل  َأْن  ُيْمِكُنَك 

ذِلَك؟

3

، نــاِقــْش  ــَل َأْن تَـــْبـــَدَأ تَــْنــفــيــَذ الــنَّــشــاِط االْســِتــْقــصــاِئــيِّ ــْب َق

ُزَمالَءَك ِفي اْلَْسِئَلِة اْلِتَيِة، ثُمَّ َأجيبوا َعْنها َمًعا:

َما الَّذي ُتريُد اْكِتشاَفُه ِمْن ِإْجراِء هذا االْخِتباِر؟. 1

في َرْأيَك، َما الَّذي ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث؟. 2

ْجراِء االْخِتباِر؟. 3 ِإلى ماذا َتْحتاُج ِلِ

َما اْلُخُطواُت الَّتي َسَتتَِّبُعها في َأْثناِء ذِلَك؟. 4

َما اْلَعواِمُل الَّتي َستُثَبُِّتها؟. 5

َما اْلَعواِمُل الَّتي َسُتَغيُِّرها؟. 6

ْلَت ِإَلْيها؟. 7 ُن النَّتاِئَج الَّتي َتَوصَّ َكْيَف َسُتَدوِّ

● َيْعَمُل اْلُعَلماُء اْخِتباراٍت ِلالْسِتْدالِل ِبواِسَطِتها َعلى ُسلوِك اْلَموادِّ اْلُمْخَتِلَفِة ِعْنَد َخْلِطها ِباْلماِء.	

● ْبقاُء اْلُمَتَغيِّراِت اْلُْخرى ِمَن 	 ِفي التَّْجِرَبِة اْلِعْلِميَِّة الدَّقيَقِة، ُيْمِكُن َفَقْط َتْغييُر َأَحِد ُمَتَغيِّراِت التَّْجِرَبِة )ُظروُفها(، َواِإ
التَّْجِرَبِة ثاِبَتًة.

ماذا َتَعلَّْمُت؟
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ــِمــيُّ الَّـــذي  ــْل ــِع اْلـــمـــادَُّة هــي االْســــُم اْل
ــُه الـــشَّـــْيُء،  ــْن ــَركَّــُب ِم ــَت ــِصــُف مــا َي َي
ْفَت ساِبًقا َأنَّ اْلمادََّة  وَيُقوُم ِبِه. َتَعرَّ
ُتــوَجــُد فــي ثَـــالِث حـــاالٍت: ُصــْلــَبــٍة، 
َوساِئَلٍة، َوغاِزيٍَّة. َفاْلماُء - َمَثاًل- 
)اْلماُء(،  الّساِئَلِة  اْلحاَلِة  ِفي  يوَجُد 
َواْلحاَلِة  )اْلَجليُد(  ْلَبِة  الصُّ َواْلحاَلِة 

اْلغاِزيَِّة )ُبخاُر اْلماِء(.

َكْيَف َيَتَغيَُّر اْلماُء ِمْن حاَلٍة ِإلى ُأْخرى؟. 1
َكْيَف ُيْمِكُنَك ِإْرجاُع اْلماِء ِإلى حاَلِتِه الّساِئَلِة ِإذا َتَغيََّرْت حاَلُتُه ِإلى غاِزيٍَّة؟. 2
َما الَّذي ُيساِعُد اْلَجليَد َعلى َتْغييِر حاَلِتِه ِمْن ُصْلَبٍة ِإلى ساِئَلٍة؟. 3

ُر، َأْو َتَتكاَثُف َفِإنَّها ُتَغيُِّر حاَلَتها. َوُيْمِكُن َوْصُف َتَغيُِّر حاالِت  ِعْنَدما َتْنَصِهُر اْلمادَُّة، َأْو َتَتَجمَُّد، َأْو َتَتَبخَّ
ْدَت  اْلمادَِّة ِبَأنَُّه ِمَن التََّغيُّراِت َغْيِر الّداِئَمِة؛ ِلَنَّنا َنْسَتطيُع ِإعاَدَة اْلمادَِّة َكما كاَنْت ِمْن َقْبُل. َفَمَثاًل، ِإذا َبرَّ
ْنَت اْلَجليَد َفِإنَُّه َيْنَصِهُر،  ًة ُأْخرى ِإلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة. َأّما ِإذا َسخَّ ُبخاَر اْلماِء َفِإنَُّه َيَتكاَثُف، َوَيعوُد َمرَّ

ًة ُأْخرى ِإلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة. َوَيعوُد َمرَّ

 اْلماُء الَّذي ِفي اْلَكْأِس َهَو 
ِفي اْلحاَلِة الّساِئَلِة.

 اْلَجليُد )الثَّْلُج( ُيَمثُِّل اْلماَء 
ْلَبِة. ِفي اْلحاَلِة الصُّ

 ُبخاُر اْلماِء ُهَو اْلماُء 
ِفي اْلحاَلِة اْلغاِزيَِّة.

4-7 التََّغيُّراُت َغْيُر الّداِئَمِة
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

َتَغيٌُّر في حاَلِة اْلمادَِّة	 
َغْيُر داِئٍم 	 
َذَوباٌن	 
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ِصِف التََّغيُّراِت الَّتي ُتشاِهُدها ِفي 
ْفَحِة )43( في ِكتاِب التَّماريِن.  الصَّ
َتَغيٍُّر ِمْنها، َحــدِِّد السََّبَب  َوفــي ُكــلِّ 
الَّذي َأّدى ِإلى ُحدوِث التََّغيُِّر، ُمَبيًِّنا 
ِإذا كاَن التََّغيُُّر داِئًما َأْم َغْيَر داِئٍم.

1

َتَنبَّْأ ِبالتََّغيُّراِت الَّتي َسَتْحُدُث، ثُمَّ َحدِّْد 
ما ِإذا َسَتكوُن َتَغيُّراٍت داِئَمًة َأْم َغْيَر 
ِفي  اْلَمْوجوَد  اْلَجْدَوَل  َأْكِمِل  داِئَمٍة. 
ْفَحِة )44( في ِكتاِب التَّماريِن. الصَّ

2

ــراُؤُه  ــْق ــا الــنَّــَمــُط الَّـــذي ُيــْمــِكــُنــَك اْســِت َم
الَّتي  ِبالنَّتاِئِج  اْسَتِعْن  اْلــَجــْدَوِل؟  ِمَن 
عامٍّ  اْسِتْنتاٍج  ِلَتْقديِم  ِإَلْيها  ــُل  تَــتَــَوصَّ

َعِن التََّغيُّراِت َغْيِر الّداِئَمِة.

3

َفــِإنَّ  اْلــمــاِء  ِفــي  َوالسُّكَِّر  اْلِمْلِح  ِمْثِل  َمــوادَّ  َخْلِط  ِعْنَد 
َنَتَمكََّن  ــْن  َوَل َوَيْخَتفي،  اْلــمــاِء،  َيــذوُب ِفي  ِمْنُهما  ُكــالًّ 
ْغِم ِمْن ذِلَك، َفِإنَّ ُكالًّ  ِمْن ُرْؤَيِتِهما ِفي اْلماِء. َوِبالرَّ
ِمَن اْلماِء َواْلِمْلِح أو السُّكَِّر ما زاَل َمْوجوًدا؛ ِإْذ َلْم 
َوفي  ِباْلماِء.  ُخِلَطتا  َولِكنَُّهما  اْلمادَّتاِن،  َتَتَغيَّْر هاتاِن 
حاِل تُــِرَك َخليُط اْلماِء َوالسُّكَِّر في َمكاٍن داِفــٍئ َفِإنَّ 
ُر تاِرًكا َخْلَفُه ُحَبْيباِت السُّكَِّر َعلى َشْكِل  اْلماَء َسَيَتَبخَّ
َبّلوراٍت. فالذَّوباُن إًذا هو ِمَن التََّغيُّراِت َغْيِر الدَّاِئَمِة.

● َغْيُر 	 َتَغيُّراٌت  ِهَي  اْلمادَِّة  َتَغيُّراِت  َبْعُض 
داِئَمٍة؛ ِإْذ ُيْمِكُن ِلْلمادَِّة فيها َأْن َتعوَد ِإلى 
َقْبَل ُحدوِث التََّغيُِّر َغْيِر  حاَلِتها اْلَْصِليَِّة 

الّداِئِم َلها.

● ــاُن ُهــمــا ِمــَن 	 ــ ــذََّوب ــ ــادَِّة َوال ــمـ ــِة اْلـ ــَغــيُّــُر حــاَل َت
التََّغيُّراِت َغْيِر الّداِئَمِة.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

ُر اْلماُء ِمْن َمْخلوِط اْلماِء َوالسُّكَِّر َفِإنَُّه  ِعْنَدما َيَتَبخَّ
َيْتُرُك َخْلَفُه السُّكََّر الَّذي َيعوُد ِمْن َجديٍد ِإلى حاَلِتِه 

ْلَبِة، َوَيَتَرسَُّب َعلى َشْكِل َبّلوراٍت ُصْلَبٍة. الصُّ
الّداِئِم . 4 َتَغيُِّر اْلمادَِّة  َتْمييُز  ُيْمِكُنَك  ِصْف َكْيَف 

ِمْن َغْيِر الّداِئِم، ثُمَّ ناِقْش ُزَمالَءَك ِفي اْلَْفكاِر 
ُل ِإَلْيها. الَّتي َتَتَوصَّ

َبّلوراُت السُّكَِّر
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َبْعُض التََّغيُّراِت ِفي اْلمادَِّة َتكوُن داِئَمًة، َوال ُيْمِكُننا ِإعاَدُتها ِإلى َأْصِلها َكما 
كاَنْت. َفَمَثاًل، ِعْنَدما َتْنمو اْلُبذوُر، َوُتْصِبُح َنْبَتًة َجديَدًة َصغيَرًة، َفِإنَّ اْلَبْذَرَة ال َتْسَتطيُع َأْن َتعوَد ِإلى 
ْخَر ِإلى  ما كاَنْت َعَلْيِه ِفي اْلَْصِل. َوهذا ُيْشِبُه ِقياَمَك ِبَكْسِر َصْخٍر؛ َفِإنََّك ال َتْسَتطيُع ْأْن ُتعيَد الصَّ

ساِبِق َعْهِدِه.

َوِر ِهَي َتَغيُّراٌت داِئَمٌة؟. 1 َأيُّ التََّغيُّراِت الَّتي َتْظَهُر ِفي الصُّ
ْح َكْيَف ُيْمِكُنَك َتْمييُز َتَغيُِّر اْلمادَِّة الّداِئِم ِمْن َغْيِر الّداِئِم.. 2 َوضِّ
؟. 3 ماذا ُيْمِكُنَك َأْن َتْفَعَل ِلُتعيَد التََّغيُّراِت الَّتي َحَدَثْت ِفي الصوَرَتْيِن )2، 6( ِإلى َوْضِعها الطَّبيِعيِّ

حيَن َنْطهو الطَّعاَم َفِإنَّ َتَغيُّراٍت داِئَمًة َتْحُدُث ِلْلَموادِّ الَّتي َنْسَتْخِدُمها ِفي الطَّْهِي، َوال ُيْمِكُننا ِإعاَدُة ِتْلَك 
اْلَموادِّ ِإلى َطبيَعِتها اْلَْصِليَِّة. َفَمَثاًل، ِعْنَدما َنْسُلُق اْلَبْيَض َأْو َنْقليِه َفِإنَّنا ال َنْسَتطيُع ِإْرجاَعُه َكما كاَن، 

َوحيَن َنْعَمُل اْلُفشاَر ِمْن ُحبوِب الذَُّرِة َفِإنَّنا َلْن َنَتَمكََّن ِمْن ِإْرجاِع هِذِه اْلُحبوِب ِإلى َأْصِلها.

4-8 التََّغيُّراُت الّداِئَمُة
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

داِئٌم 	 
التَّفاُعُل	 
اْلَموادُّ الّناِتَجُة	 

4
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6

2
3

1
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َتْسَتْقصي فيها  تَــجــاِرَب  َأْرَبـــَع  َنفِّْذ 
ــَة، ثُـــمَّ َأْكــِمــِل  ــَف ــِل ــُمــْخــَت ــراِت اْل ــيُّ ــتَّــَغ ال
َفحاِت  ــَجــداِوَل اْلــــواِرَدَة ِفــي الصَّ اْل
التَّماريِن،  ِكــتــاِب  فــي   )48-45(
ُل ِإَلْيها.  ِن النَّتاِئَج الَّتي َتَتَوصَّ َوَدوِّ

1
الِحْظ ما َسَيْبقى ِعْنَد َحْرِق اْلَموادِّ اْلُمْخَتِلَفِة، ُمْسَتعيًنا ِبما 

ْفَحِة )49( في ِكتاِب التَّماريِن. َوَرَد ِفي الصَّ
2

اْنِصهاُر الشَّْمِع ُهَو َتَغيٌُّر َغْيُر داِئٍم، َولِكنَّ اْحِتراَق َفِتيِل 
ْم َنشاًطا ِللتََّحقُِّق ِمْن  الشَّْمِع ُهَو ِمَن التََّغيُّراِت الّداِئَمِة. َصمِّ
ِتها ِلَمْجموَعٍة ِمْن ُزَمالِئَك. ْثباِت ِصحَّ هِذِه اْلَمْعلوماِت َواِإ

3

يوَصُف االْحِتراُق َأْيًضا ِبَأنَُّه ِمَن 
ــِة. َفــَمــثَــاًل، ِعــْنــَد  ــَم ــّداِئ الــتَّــَغــيُّــراِت ال
َحْرِق اْلَخَشِب َتْنَبِعُث ِمْنُه َحراَرٌة 
ــاًدا  َرمـ َوراَءُه  ــَخــلِّــُف  َوُي ــاٌن،  ــ َوُدخـ
االْحِتراِق؛  َعَمِليَِّة  ِنهاَيِة  في  َفَقْط 
ما َيْعني َأنَّنا ال َنْسَتطيُع ْأْن ُنعيَد 

اْلَخَشَب ِإلى حاَلِتِه الّساِبَقِة.

ماذا َيْحُدُث ِلُكْتَلِة ُمْعَظِم اْلَموادِّ ِعْنَد َحْرِقها؟ حاِوْل َأْن َتْشَرَح َسَبَب ذِلَك.. 4
ُض اْلَحديُد  ُن َموادَّ َجديَدًة. َفَمَثاًل، ِعْنَدما َيَتَعرَّ َتَتفاَعُل َبْعُض اْلَموادِّ َمَع َبْعِضها ِعْنَد َخْلِطها َمًعا، َوُتَكوِّ
، َوُهَو ِمَن التََّغيُّراِت الّداِئَمِة. َدُأ َتفاُعٌل كيمياِئيٌّ يِّ َفِإنَُّه َيْصَدُأ. َوالصَّ ِلْلُْكِسجيِن اْلَمْوجوِد ِفي اْلَهواِء اْلَجوِّ

َوِبَوْجٍه عامٍّ، َفِإنَّ َأيَّ َتَغيٍُّر َيْحُدُث فيِه َتْكويٌن ِلَموادَّ َجديَدٍة يوَصُف ِبَأنَُّه َتَغيٌُّر داِئٌم، َوَتْخَتِلُف اْلَموادُّ 
اْلَجديَدُة النَّاِتَجُة َعِن اْلمادَِّة اْلَْصِليَِّة في َخصاِئِصها.

● َبْعُض التََّغيُّراِت توَصُف ِبَأنَّها داِئَمٌة، َوال ُيْمِكُن ِإعاَدُة اْلمادَِّة اْلَْصِليَِّة فيها ِإلى ما كاَنْت َعَلْيِه ساِبًقا.	

● ، َوَيْنُتُج ِمْن َعَمِلّياِت السَّْحِق أو اْلَكْسِر 	 ِفي التََّغيُّراِت الّداِئَمِة َيِتمُّ عاَدًة ِإْنتاُج َموادَّ َجديَدٍة َنتيَجًة ِللتَّفاُعِل اْلكيمياِئيِّ
َواالْحِتراِق َوالطَّْهِي عاَدًة َتَغيُّراٌت داِئَمٌة.

ماذا َتَعلَّْمُت؟
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ْلَبِة ِباْلماِء َفِإنَّ َبْعَضها َقْد َيذوُب ٍفي اْلماِء، َوَبْعَضها  ِعْنَد َخْلِط اْلَموادِّ الصُّ
اْلَخَر ال َيذوُب ِفي اْلماِء. َوُتَسّمى اْلَموادُّ الَّتي َتذوُب ِفي اْلماِء اَلَموادَّ 

اْلقاِبَلَة ِللذََّوباِن، في حيِن ُتَسّمى اْلَموادُّ الَّتي ال َتذوُب ِفي اْلماِء اْلَموادَّ َغْيَر اْلقاِبَلِة ِللذََّوباِن.

َتَنبَّْأ، َأيُّ اْلَموادِّ اْلِتَيِة قاِبَلٌة ِللذََّوباِن ِفي اْلماِء، َوَأيُّها َغْيُر قاِبَلٍة ِللذََّوباِن فيِه؟. 1

ًة ُأْخرى ِمَن  ِإذا ُخِلَطْت مادٌَّة ُصْلَبٌة ِباْلماِء، َوَلْم َيْحُدْث َلها َأيُّ َتْغييٍر، َفِإنَُّه ُيْمِكُن اْسِتعاَدُة ِتْلَك اْلمادَِّة َمرَّ
اْلماِء. َفَمَثاًل، ِإذا َخَلْطَت ُنشاَرَة اْلَخَشِب ِباْلماِء َفِإنَّها َلْن َتذوَب، َوُيْمِكُنَك َفْصُلها َعِن اْلماِء َعْن َطريِق 
ًة ُأْخرى َعْن  ْلَبُة ِعْنَد َخْلِطها ِباْلماِء َفُيْمِكُنَك اْسِتعاَدُتها َمرَّ َتْصِفَيِتها ِباْلِغْرباِل. َأّما ِإذا ذاَبِت اْلمادَُّة الصُّ

َطريِق َتْبخيِر اْلماِء.

َنًة مادًَّة َجديَدًة )َتكوُن غاِلًبا غاِزيًَّة،  ْلَبِة َتَتفاَعُل َمَع اْلماِء ِعْنَد َخْلِطها ِبِه، ُمَكوِّ َغْيَر َأنَّ َبْعَض اْلَموادِّ الصُّ

ُنشاَرُة اْلَخَشِب

َأْمالُح االْسِتْحماِم

الطَّحيُن

اْلَقْهَوُة

َمْسحوُق الّصابوِن

ْمُل الرَّ

َمْسحوُق الطَّباشيِر

اْلِمْلُح

4-9 َخْلٌط َأْم َتفاُعٌل
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

َيذوُب	 
قاِبٌل 	 

ِللذََّوباِن

َغْيُر قاِبٍل 	 
ِللذََّوباِن

َيَتفاَعُل	 
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التَّماريُن

َدقيَقٍة  ِعْلِميٍَّة  ِلَتْجِرَبٍة  َبسيَطًة  ُخُطواٍت  اْكُتْب 
ِف َمدى قاِبِليَِّة َمْجموَعٍة  ُيْمِكُنَك َتْنفيُذها ِلَتَعرُّ

ْلَبِة ِللذََّوباِن ِفي اْلماِء. ِمَن اْلَموادِّ الصُّ

1

ْلَبِة،  اْبَحْث في َخصاِئِص َعَدٍد ِمَن اْلَموادِّ الصُّ
ِإلى  ِإضاَفِتها  ِعْنَد  َلها  َيْحُدُث  ما  ِبُمالَحَظِة 
ْفَحِة )50(  اْلماِء، ُمْسَتعيًنا ِبما َوَرَد ِفي الصَّ

في ِكتاِب التَّماريِن ِلْتَخطيِط َبْحِثَك.

2

َقـــْد َيــْنــتُــُج ِمـــْن َخــْلــِط َبــْعــِض اْلـــَمـــوادِّ ِبــاْلــمــاِء 
َبْعِض  ُحــدوِث  َتَتَسبَُّب في  َقــِويَّــٌة  َتفاُعالٌت 
ــٍة.  ــازاٍت ســامَّ ــ ْطـــــــالِق غـ االْنـــِفـــجـــاراِت، َواِإ
ــوادِّ الَّــتــي تَــتَــفــاَعــُل  ــَمـ ــْن ِإْحــــدى اْلـ اْبـــَحـــْث َعـ
َتفاُعاًل َشــديــًدا َمــَع اْلــمــاِء، ثُــمَّ َأِعـــدَّ َعْرًضا 
اْلمادَِّة  ِلِتْلَك  َسَيْحُدُث  ما  فيِه  تَُبيُِّن  َتْقديِميًّا 
ِحْفُظها  َيِجُب  َوَكْيَف  ِباْلماِء،  َخْلِطها  ِعْنَد 

ِبصوَرٍة آِمَنٍة ِلَمْنِع ُحدوِث َأيِّ َتفاُعالٍت.

3

َأْو ساِئَلًة(. َوِعْنَد ُحدوِث هذا التَّفاُعِل َفِإنَُّه ال 
ُيْمِكُننا اْسِتْرجاُع اْلمادَِّة اْلَْصِليَِّة َكما كاَنْت، 
اْلمادَُّة  َلــُه  َخَضَعْت  الَّــذي  التََّغيُُّر  َويوَصُف 
اْسِتعاَدُة  ُيْمِكُن  ال  ِبَحْيُث  داِئـــٌم،  َتَغيٌُّر  ِبــَأنَّــُه 

اْلمادَِّة اْلَْصِليَِّة فيِه ِمَن اْلماِء. 
ــِل الــّصــوَرتَــْيــِن اْلِتــَيــتَــْيــِن، ثُــمَّ َأِجـــْب َعِن  َتــَأمَّ

اْلَْسِئَلِة اْلِتَيِة:

ِعْنَد . 2 ُن  َتَتَكوَّ الَّتي  اْلَجديَدُة  اْلــمــادَُّة  َما 
ِإضاَفِة ُقْرِص الدَّواِء ِإلى اْلماِء؟

ِعْنَد . 3 ُن  َتَتَكوَّ الَّتي  اْلَجديَدُة  اْلــمــادَُّة  َما 
َخْلِط َمْسحوِق اْلِجْبِس ِباْلماِء؟

ــْلــِب . 4 ــِس الــصُّ ــِجــْب ــْمــِكــُن َطــْحــُن اْل ــْل ُي َهـ
َعــْن  ُأْخـــرى  ًة  َمـــرَّ اْسِتْعماِلِه  ــاَدُة  ــ عـ َواِإ

َطريِق َخْلِطِه ِباْلماِء؟ َفسِّْر ِإجاَبَتَك.

● اْلَموادُّ اْلقاِبَلُة ِللذََّوباِن ِفي اْلماِء َتذوُب فيِه، َواْلَموادُّ َغْيُر 	
اْلقاِبَلِة ِللذََّوباِن ِفي اْلماِء ال َتذوُب فيِه.

● فيِه، 	 ِللذََّوباِن  اْلقاِبَلِة  َواْلــَمــوادِّ  اْلماِء  َخليِط  َفْصُل  ُيْمِكُن 
َوَكذِلَك َخليُط اْلماِء َواْلَموادِّ َغْيِر اْلقاِبَلِة ِللذََّوباِن فيِه.

● َمــوادَّ 	 َوتُْنِتُج  اْلــمــاِء،  َمــَع  َتَتفاَعُل  ْلَبِة  الصُّ اْلــَمــوادِّ  َبْعُض 
ِبــَأنَّــُه داِئــٌم، ِبَحْيُث ال  َجــديــَدًة. َوِعــْنــَدِئــٍذ، يوَصُف التََّغيُُّر 

ُيْمِكُن اْسِتعاَدُة اْلمادَِّة اْلَْصِليَِّة فيِه َكما كاَنْت.

ماذا َتَعلَّْمُت؟

65

4 َخصاِئُص اْلمادَِّة اْلَوْحَدُة 



ْفَت ساِبًقا َأنَّ اْلمادََّة َتَتَغيَُّر ِمْن حاَلٍة ِإلى ُأْخرى، َفَهْل َتْنُتُج َموادُّ َجديَدٌة ِمْن هِذِه التََّغيُّراِت؟  َتَعرَّ
جاَبِة َعْن هذا السُّؤاِل. َوَر اْلِتَيَة ِلَتَتَمكََّن ِمَن اْلِ َتَأمَِّل الصُّ

ماذا َيْفَعُل الطِّْفُل الَّذي َيْظَهُر ِفي الصوَرِة )1(؟. 1
ِلماذا َتَغيََّر َحْجُم اْلبالوِن؟. 2
جاِجيَِّة َبْعَد َكْسِرها؟. 3 َهْل َتَغيََّرْت َخصاِئُص اْلَكْأِس الزُّ
َما الَّذي َيَتَغيَُّر ِفي اْلَوَرَقِة الَّتي َتْظَهُر ِفي الصوَرِة )3(؟. 4
5 . ِ  ِ َور )1، 2، 3( َهْل ُتَؤّدي التََّغيُّراُت الَّتي شاَهْدَتها ِفي الصُّ

ِإلى ِإْنتاِج َموادَّ َجديَدٍة؟ 

َلَعلََّك الَحْظَت َأنَّ َجميَع التََّغيُّراِت الّساِبَقِة ال ُتَؤّدي ِإلى ِإْنتاِج َموادَّ 
َجديَدٍة. َفَمَثاًل، اْزداَد َحْجُم اْلبالوِن ِفي الصوَرِة اْلُولى ِعْنَدما َنَفَخُه 
جاِجيَُّة ِفي  اْلَكْأُس الزُّ َأّمــا  َيْنُتْج ِمْن ذِلــَك مــادٌَّة َجديَدٌة.  َوَلــْم  الطِّْفُل، 
َوالَّذي  َكْسِرها،  ِعْنَد  اْلَْصِليَُّة  ناُتها  ُمَكوِّ َتَتَغيَّْر  َفَلْم  الثّاِنَيِة  الصوَرِة 
جاِج  الزُّ ِقْطَعِة  ِبَخصاِئِص  َتْحَتِفُظ  َوَظــلَّــْت  َشْكُلها،  ُهــَو  َفَقْط  َتَغيََّر 
َفَقْد  الثّاِلَثِة  الصوَرِة  ِفي  َتْظَهُر  الَّتي  اْلَوَرَقُة  َوَأّمــا  َنْفِسها.  اْلَْصِليَِّة 

َتَغيََّر َشْكُلها َفَقْط، َوَلْم َتْنُتْج ِمْنها مادٌَّة َجديَدٌة.

َأْو  َشْكَلها،  َأْو  َحْجَمها،  َفُتَغيُِّر  ِلــْلــمــادَِّة،  تَــْحــُدُث  الَّتي  التََّغيُّراِت  ِإنَّ 
حاَلَتها، َوال َتْنُتُج ِمْنها َموادُّ َجديَدٌة؛ ُتَسّمى َتَغيُّراٍت فيزياِئيًَّة )َطبيِعيٌَّة(.

َولِكْن، َهْل توَجُد َتَغيُّراٌت ِلْلمادَِّة َتْنُتُج ِمْنها َموادُّ َجديَدٌة؟ 

4-10 التََّغيُّراُت اْلكيمياِئيَُّة
ئيَسُة اْلُمْصَطَلحاُت الرَّ

التََّغيُّراُت اْلفيزياِئيَُّة	 
التََّغيُّراُت اْلكيمياِئيَُّة	 

4

5

6

23 1
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َوِر الّساِبَقِة؟ . 6 ِصْف ما شاَهْدَتُه ِفي الصُّ
َهْل ُيْمِكُن ِإعاَدُة ُعوِد الثِّقاِب َوَحبَِّة اْلفاِكَهِة . 7

َواْلَمساميِر ِإلى ما كاَنْت َعَلْيِه؟
ماذا َحَصَل ِلْلَعجيَنِة؟. 8

َلَعلََّك الَحْظَت َأنَّ اْحِتراَق ُعوِد الثِّقاِب َتَسبََّب في 
ِإْنتاِج مادٍَّة َجديَدٍة، َوَأنَّ َحبََّة اْلفاِكَهِة الَّتي َتَعفََّنْت، 
َواْلَعجيَنَة الَّتي َتَخمََّرْت، َواْلَمساميَر الَّتي َصَدَأْت 

ال ُيْمِكُن ِإعاَدُتها ِإلى ما كاَنْت َعَلْيِه. 

ِلْلمادَِّة  َتَغيُّراٌت  تَــْحــُدُث  َقــْد  ــُه  َأنَّ َسَبَق  ِمّما  َنْسَتْنِتُج 
َتْنُتُج ِمْنها َموادُّ َجديَدٌة، َوَأنَّ هِذِه التََّغيُّراِت ُتَسّمى 
َوَعَفُن  َدُأ  َوالصَّ َفااِلْحِتراُق  اْلكيمياِئيََّة؛  التََّغيُّراِت 

اْلفاِكَهِة َوَعَمِلّياُت الطَّْبِخ ُكلُّها َتَغيُّراٌت كيمياِئيٌَّة.

التَّماريُن

َصنِِّف التََّغيُّراِت ِفي اْلَموادِّ اْلِتَيِة ِإلى َتَغيُّراٍت 
فيزياِئيٍَّة َوَتَغيُّراٍت كيمياِئيٍَّة:

ــْلـــُق َبـــْيـــَضـــٍة، َعـــَمـــُل اْلـــُمـــَخـــلَّـــالِت، تَــْقــطــيــُع   َسـ
ــمــاِء،  ــُد اْل ــِر، َتــَجــمُّ ــكَّ ــِتـــراُق الــسُّ ــَنـــدوَرِة، اْحـ ــَبـ اْلـ

َتْقطيُع اْلَوَرِق.

َتَغيُّراٌت كيمياِئيٌَّةَتَغيُّراٌت فيزياِئيٌَّة

1

ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَك، َنفِّْذ َنشاًطا اْسِتْقصاِئيًّا 
َعْن َأَهمِّيَِّة َبْعِض َتَغيُّراِت اْلمادَِّة ِلْلِْنساِن.

2

ُح فيها َأنَّ َبْعَض  ْم َلْوَحًة ِجداِريًَّة ُتَوضِّ َصمِّ
َتَغيُّراِت اْلمادَِّة ُمفيَدٌة، َوَأنَّ َبْعَضها اْلَخَر 
ًنا ِإّياها َبْعَض اْلَْمِثَلِة  ْنساِن، ُمَضمِّ ضارٌّ ِباْلِ

َوِر التَّْوضيِحيَِّة. َوالصُّ

3

● التََّغيُّراُت الَّتي َتْحُدُث ِلْلمادَِّة َقْد َتكوُن َتَغيُّراٍت فيزياِئيًَّة َأْو كيمياِئيًَّة.	
● التََّغيُّراُت الَّتي َتْحُدُث ِلْلمادَِّة، َفُتَغيُِّر َحْجَمها، َأْو َشْكَلها، َأْو حاَلَتها، َوال َتْنُتُج ِمْنها َموادُّ َجديَدٌة؛ ُتَسّمى َتَغيُّراٍت 	

فيزياِئيًَّة )َطبيِعيٌَّة(.
● التََّغيُّراُت الَّتي َتْحُدُث ِلمادٍَّة ما، َوَتْنُتُج ِمْنها َموادُّ َجديَدٌة ُتَسّمى التََّغيُّراِت اْلكيمياِئيََّة.	
● ْنساِن.	 َتَغيُّراُت اْلمادَِّة ِمْنها ما ُهَو ُمفيٌد، َوِمْنها ما ُهَو ضارٌّ ِباْلِ

ماذا َتَعلَّْمُت؟

7
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4 َخصاِئُص اْلمادَِّة اْلَوْحَدُة 



ْثراُء اللَُّغِويُّ Language focus الِْ

boil   condensation   degrees   evaporation   freeze 
gas   ice   liquid   matter   melt   solid 

state   steam   water   water vapour

Solid, liquid and gas are the three states of matter. Matter can change state 
through evaporation and condensation. They can also change through 
melting, freezing and boiling. 
Water is a liquid that can change its state. Water boils when it is heated to 
100 degrees Celsius. When water boils, steam leaves the surface of the 
water. This is called evaporation. Steam is a gas. Steam is also called water 
vapour. When water vapour is cooled it turns back into water. This is called 
condensation. Water freezes at 0 degrees Celsius. Frozen water is ice. Ice is 
water in a solid form. When ice melts it turns back into water.

condensationheated

liquid water liquid water

cooled
water vapour

evaporation
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