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ُموُّ َواْلِوراَثُة ولى: النُّ اْلَوْحَدُة اأُلْ



اآلِه و�شحبِه  َوَعلى  ٍد  نبيِّنا محمَّ على  وال�شالُم  وال�شالُة  العالميَن  رّب  الحمُد هلل 
اأجمعيَن، وبعُد، فتحقيًقا لأهداِف عملية تطويِر المناهِج المن�شجمِة مع فل�شفِة وزارِة 
ُم كتاَب العلوِم لل�شفِّ  ياِت القرِن الواحِد والع�شريَن؛ ُنقدِّ التربيِة والتعليِم لمواجهِة تحدِّ
، ا�شتكماًل ل�شل�شلِة كتِب العلوِم  لل�شفوِف الأربعِة الأُولى؛ لكْي  الخام�ِس الأ�شا�شيِّ
ِة المنبثقِة  ِة والخا�شَّ ِر، ومترجًما للنَّتاجاِت العامَّ َيكوَن ِدعامًة من دعائِم المنهاِج المطوَّ

عنُه.

مِت المادُة العلميُة في الكتاِب َوفَق نموذِج دورِة التعّلِم الَّذي ي�شعى بدايًة اإلى  ُقدِّ
الب واإثارِة اهتمامِه بالمادِة العلميَِّة عْن طريِق طرِح مجموعٍة مَن الق�شايا  دمِج الطَّ
على  اعتماًدا  والتَّف�شيِر  ال�شتك�شاِف  اإلى  حفزِه  ثمَّ  ائقِة،  ال�شَّ الحياتيَِّة  والمواقِف 
مجموعٍة مَن الأن�شطِة التَّعليميِة التَّعّلميَِّة الَّتي يمار�ُس فيها الّطالُب عمليََّة ال�شتك�شاِف 
و�شوًل  وتعميقها،  المعرفِة  تطويِر  ثمَّ  العلميَِّة،  المهاراِت  مَن  وعدًدا  وال�شتق�شاِء، 

اإلى التَّقويِم والتاأّمِل في ما يتعّلمُه، وتحقيِق مظاهِر ال�شتق�شاِء المختلفِة. 

َة العلميََّة،  روعي في تاأليِف هذا الكتاِب التَّركيُز على َمدى َفْهِم الّطاِلِب اْلمادَّ
التَّف�شيراِت  وبناِء  وتف�شيِرها،  البياناِت  وتحليِل  الأ�شئلِة،  طرِح  َعلى  ِبَحثِِّه  َوذِلَك 
على  كّلُه  ذلك  ينعك�ُس  بحيُث  وتقويِمها،  المعلوماِت  على  والح�شوِل  العلميَِّة، 

الَحِة. �شلوكِه وتفاعِلِه مع بيئِتِه ومجتمِعِه؛ َتْعزيًزا لمفهِوم المواطَنِة ال�شّ



المقدّمُة



يت�شّمُن هذا الكتاُب �شتَّ وحداٍت موّزعًة على َف�شليِن درا�شييِن، هَي:
- النُُّموُّ واْلوراثُة.

- الحركُة والقوُة.
ُة. - المادَّ

يَُّة. - الأر�شاُد الجوَّ
وُت. - ال�شَّ

- البيئُة.
وقِد ارتاأيْنا في نهايِة ف�شوِل الوحدِة و�شَع البنوِد الآتيِة:

• اأَلعُب واأتعلَُّم: هَو بنٌد يجعُل درا�شَة العلوِم اأكثَر متعًة.
• العلــُم والتِّكنولوجيــا َوالمجتمــُع: ُه��َو بنٌد ي�ش��اعُد الّطالَب َعلى رب��ِط الحقائِق 
والمفاهيِم العلميَِّة بواقِع حياِتِه اليوميَِّة، ومجتمِعِه، والق�شاَيا العالميَِّة المعا�شرِة.

لوكاِت اْلإيجابيَِّة ُتجاَه البيئِة  • ِعْلمي يخدُم بيئَتي: هَو بنٌد ُي�شِهُم في تنميِة ال�شُّ
. باأ�شلوٍب علميٍّ يحفُظ التَّوازَن البيئيَّ

َق  ُم هذا الجهَد المتوا�شَع، فاإنَّنا ن�شاأُل اهللَ - عزَّ وجلَّ - اأَْن ُيحقِّ ونحُن اإذ ُنقدِّ
يًَّة ُت�شِهُم في ِبناِء اأردنٍّ قويٍّ معتزٍّ باأبناِئِه. �شا�شِ ْن يكوَن لِبَنًة اأَ اأَْهداَفُه، َواأَ

واهللُ وليُّ التَّوفيِق
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ُموُّ َواْلِوراَثُة  النُّ

؟ •  َهْل َيَت�شاَبُه الّنا�ُس َجميًعا في َمراِحِل النُُّموِّ
•  ِلماذا َيْخَتِلفوَن في اأَ�ْشكاِلِهم َواأَْلواِنِهْم؟

اْلَوْحَدُة

ولى األُْ

قاَل اهللُ َتعالى: { 

َ
، اْلآَيُة 5( )�ُشوَرُة اْلَحجِّ   {                                                  
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•  ما َمراِحُل ُنُموِّ اْلإِْن�شاِن؟ َوما َخ�شاِئ�ُس ُكلِّ َمْرَحَلٍة ِمْنها؟

فاِتِهُم اْلِوراِثيَِّة؟ ِلماذا؟ •  َهْل َيَت�شاَبُه اْلآباُء َواْلأَْبناُء في �شِ
ُن ِمَن اْلإِجاَبِة َعْن هِذِه اْلأَ�ْشِئَلِة َبْعَد ِدرا�َشِة هِذِه اْلَوْحَدِة. �َشَتَتَمكَّ



8

ْيخوَخِة،   فوَلِة، َوَتْنَتهي ِبال�شَّ َيُمرُّ اْلإِْن�شاُن ِخالَل َحياِتِه َبَمراِحِل ُنُموٍّ َعديَدٍة، َتْبَداأُ ِبالطُّ
؟ َوما َمراِحُل ُنُموِّ اْلإِْن�شاِن؟ َوَما اْلَخ�شاِئ�ُس اْلُمَميَِّزُة ِلُكلِّ َمْرَحَلٍة؟ َفماذا َنْعني ِبالنُُّموِّ

النمو عند اإلنسان الفصل
األّول

ُموُّ ِعْنَد اإِْلْنساِن النُّ اْلَفْصُل
ُل اأَْلوَّ
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بيِعيِّ لِطْفٍل، ُثمَّ اأَِجْب  ًطا ِللنُُّموِّ الطَّ ْكَل )1 - 1( الَّذي ُيَمثُِّل ُمَخطَّ لِحِظ ال�شَّ
َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه:

وِل َواْلُكْتَلِة؟ ْفِل ِمْن َحْيُث التََّغيُُّر ِفي الطُّ ماذا ُتالِحُظ َعَلى الطِّ  ▲

فِل ِمْن َحْيُث التََّغيُُّر ِفي اْلَحَرَكِة َواْلُقْدَرِة َعَلى اْلَم�ْشِي؟ ماذا ُتالِحُظ َعَلى الطِّ  ▲

ما �َشَبُب هِذِه التََّغيُّراِت؟  ▲
نمو اإلنسان

بيِعيِّ النُُّموُّ َغْيُر الطَّ

ُموُّ النُّ

بيِعيُّ الطَّ

نْ�شاِن نُُموُّ اْلإِ ًل  اأَوَّ

اْلُعْمُر

ُموُّ
النُّ

ُط نُموِّ طبيِعيٍّ لِطْفٍل. ْكُل )1-1(: ُمَخطَّ ال�شَّ
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َما التََّغيُُّر في ُطوِل اْلَفتاِة ِخالَل الثَّماِنَي َع�ْشَرَة �َشَنًة اْلأُولى ِمْن ُعْمِرها؟   ■

نِّ اْلأَْرَبعيَن؟ ماذا َت�ْشَتْنِتُج؟  نِّ الّثاِمَنَة َع�ْشَرَة اإِلى �شِ َما التََّغيُُّر في ُطوِل اْلَفتاِة ِمْن �شِ  ■

َما التََّغيُُّر في ُكْتَلِة اْلَفتاِة ِخالَل الثَّماِنَي َع�ْشَرَة �َشَنًة اْلأُولى ِمْن ُعْمِرها؟   ■

َهْل َتَغيََّر �َشْكُل اْلَفتاِة ِفي الثَّماِنَي َع�ْشَرَة �َشَنًة اْلأُولى ِمْن ُعْمِرها؟  ■

ي التََّغيَُّر الَّذي َحَدَث ِلْلَفتاِة؟ مِّ ماذا ُن�شَ  ■

ْت ِبها َفتاٌة ِخالَل اأَْرَبعيَن �َشَنًة ِمْن ُعْمِرها. ْكُل )1 - 2(: َتَغيُّراٌت َمرَّ ال�شَّ

40 �َشَنًة18 �َشَنًة8 �َشَنواٍت3 �َشَنواٍت1يوم - �َشَنٍة واحدٍةالُْعْمُر

)65( كغ َتْقريًبا)55( كغ َتْقريًبا)20( كغ َتْقريًبا)10-15( كغ َتْقريًبا)3-10( كغ َتْقريًباالُْكْتَلُة

وُل )155( �شم َتْقريًبا)155( �شم َتْقريًبا)100( �شم َتْقريًبا)94( �شم َتْقريًبا)50-75( �شم َتْقريًباالطُّ

َمْفهوُم النُُّموِّ

ْكَل )1 - 2(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: لِحِظ ال�شَّ
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ًطا  ْكَل )1-3( الَّذي ُيَمثُِّل ُمَخطَّ ، اْنُظِر ال�شَّ َقْد ُيعاني َبْع�ُس اْلأَْطفاِل ُبْطًئا ِفي النُُّموِّ
. ِلُنُموِّ ِطْفٍل ُيعاني ُبْطًئا ِفي النُُّموِّ

ْكِل )1-1(؟ ْكُل َعِن ال�شَّ ا ال�شَّ ç فيَم َيْخَتِلُف هَذَ
ç َما اْلأَ�ْشباُب الَّتي ُتوؤَّدي اإِلى ذِلَك في َراأِْيَك؟

. ٌط ِلنُُّموِّ ِطْفٍل ُيعاني ُبْطًئا ِفي النُُّموِّ ْكُل )1-3(: ُمَخطَّ ال�شَّ

ٍة َزَمِنيٍَّة ِمْن ُعْمِرِه،  : َمْجموَعُة التََّغيُّراِت اْلِج�ْشِميَِّة الَّتي َتْحُدُث ِلاْلإِْن�شاِن ِخالَل ُمدَّ النُُّموُّ
اإِلى  ِباْلإِ�شاَفِة  َتْقريًبا،  اْلِع�ْشريَن  نِّ  ْكِل َحّتى �شِ وِل، َواْلُكْتَلِة، َوال�شَّ التََّغيُِّر ِفي الطُّ ِمْثُل 
ِل، ِعْلًما ِباأَنَّ َتَغيُّراِت النُُّموِّ َتْخَتِلُف ِمْن اإِْن�شاٍن  َتَغيُّراٍت اأُْخرى �َشَتْدُر�ُشها في هَذا اْلَف�شْ

لى اآَخَر. اإِ

بيِعيِّ النُُّموُّ َغْيُر الطَّ

ُموُّ النُّ

بيِعيُّ الطَّ

اْلُعْمُر

ُموُّ
النُّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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وِل َواْلُعْمِر ِلأََحِد اْلأَ�ْشخا�ِس ِمْن ُعْمِر )8 - 33( �َشَنًة. ُط الطُّ ْكُل )1 - 4(: ُمَخطَّ ال�شَّ

وُل )�شم( الطُّ

اْلُعْمُر )�َشَنٌة(

180
160
140
120
100

80
60
40

8 �َشَنواٍت 13 �َشَنًة 18 �َشَنًة 23 �َشَنًة 28 �َشَنًة 33 �َشَنًة

ْكَل )1 - 4(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: لِحِظ ال�شَّ

َرْت َمراِكُز  اْنَت�شَ اإِِذ  ْفِل؛  َوالطِّ اْلأُمِّ  ِة  حَّ َكبيًرا في َمجاِل �شِ ًما  َتَقدُّ اْلأُْرُدنُّ  َق  َحقَّ
اْنِت�شاِر  ِمِن  اْلَحدِّ  ِفي  �شاَهَم  ِمّما  اْلَمْمَلَكِة،  اأَْنحاِء  ُمْخَتَلِف  في  فوَلِة  َوالطُّ اْلأُموَمِة 
َعلى  ِة  حَّ ال�شِّ ِوزاَرُة  ْت  َحَر�شَ َوَقْد  اْلأَْطفاَل.  ُت�شيُب  الَّتي  اْلأَْمرا�ِس  ِمَن  اْلَعديِد 
، َوذِلَك ِبَعَمِل  ِهُم اْلُم�ْشَتِمرِّ ، َوُمتاَبَعِة ُنُموِّ روَرِة َتْطعيِم اأَْطفاِلِهنَّ هاِت ِب�شَ َتْوِعَيِة اْلأُمَّ

نْ�شاِن ثَِّرُة في نُُموِّ اْلإِ َ الَْعواِمُل الُْموؤ ثاِنيًا 

ْخ�ِس ِمْن ُعْمِر 8 �َشَنواٍت اإِلى ُعْمِر 18 �َشَنًة. ِب اْلَفْرَق في ُطوِل ال�شَّ اْح�شُ  ▲

ْخ�ِس ِمْن ُعْمِر 23 �َشَنًة اإِلى ُعْمِر 33 �َشَنًة. ماذا  ِب اْلَفْرَق في ُطوِل ال�شَّ اْح�شُ  ▲

َت�ْشَتْنِتُج؟
َنواِت اْلقاِدَمِة ِمْن ُعْمِرِه؟ ِلماذا؟ ْخ�ِس ِفي ال�شَّ ُع اأَْن َيْزداَد ُطوُل هَذا ال�شَّ َهْل َتَتَوقَّ  ▲
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ْفِل،  لِلطِّ بيِعيِّ  الطَّ النُُّموِّ  ِل  ِبُمَعدَّ َوُمقاَرَنِتها  اأْ�ِس،  الرَّ َواْلُكْتَلِة َوُمحيِط  وِل  ِللطُّ ِقيا�ٍس 
فوَلِة  ُمها َمراِكُز اْلأُموَمِة َوالطُّ ْكل )1-5(. َوُتَعدُّ هِذِه اْلِخْدماُت الَّتي ُتَقدِّ اْنُظِر ال�شَّ

ًة ِلَتْح�شيِن ُنُموِّ اْلأَْطفاِل. ُمِهمَّ
ِل  فوَلِة، َوُت�ْشِهُم ِفي النُُّموِّ اْلأَْف�شَ ُمها َمراِكُز اْلأُموَمِة َوالطُّ َما اْلِخْدماُت الَّتي ُتَقدِّ  ▲

ْفِل؟ ِللطِّ
َما اْلَعواِمُل اْلُموؤَثَِّرُة في ُنُموِّ اْلإِْن�شاِن؟  ▲

فوَلِة. ْكُل )1-5(: ِبطاقاُت ُمتاَبَعِة اْلأُموَمِة َوالطُّ ال�شَّ
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َتْخَتِلُف �ُشْرَعُة النُُّموِّ ِمْن �َشْخ�ٍس اإِلى اآَخَر، َحْيُث َتَتاأَثَُّر �ُشْرَعُة ُنُموِّ اْلإِْن�شاِن ِبَعواِمَل 
ُبها  يَِّة، َوَعواِمُل ِوراِثيٌَّة َيْكَت�شِ حِّ عاَيِة ال�شِّ ٍة، ِمْنها: َعواِمُل بيِئيٌَّة ِمْثُل التَّْغِذَيِة َوالرِّ ِعدَّ

ِمْن واِلَدْيِه.

الَْعواِمُل الُْموؤَثَِّرُة في نُُموِّ اْلإِنْ�شاِن

ْكَل )1-6(، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: لِحِظ ال�شَّ

. يِّ فِّ اْلخاِم�ِس اْلأَ�شا�شِ ْكُل )1 - 6(: َبْع�ُس طاِلباِت ال�شَّ ال�شَّ

وَرِة. فِّ اْلخاِم�ِس الّظاِهراِت ِفي ال�شُّ قاِرْن َبْيَن اأَْطواِل طاِلباِت ال�شَّ  ■

ِلماذا َيْخَتِلُف ُطوُل الّطاِلباِت؟  ■

ها َمَع اأَنَّ ُعْمَرُهنَّ واِحٌد َتْقريًبا؟ ُع اأَْن َيكوَن َلُهنَّ اْلُكْتَلُة َنْف�شُ َهْل َتَتَوقَّ  ■
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اأَْثَبَتِت  َوَقْد  اْلَمْنِزِليَِّة،  اْلَوَجباِت  َعَلى  ريَعَة  ال�شَّ اْلَوَجباِت  الّنا�ِس  ِمَن  َكثيٌر  ُل  ُيَف�شِّ
روِريَِّة الَّتي َيْحتاُج اإَِلْيها  ِر ال�شَّ بِّيَُّة اأَنَّ هِذِه اْلَوَجباِت َفقيَرٌة ِباْلَعنا�شِ را�شاُت الطِّ الدِّ
ِباْلُخموِل  اْلأَْطفاَل  َوُت�شيُب  ِم،  الدَّ َفْقَر  بُِّب  ُت�شَ َفِهَي  َيْنُمَو؛  ِلَكْي  ْن�شاِن  اْلإِ ِج�ْشُم 
ًة اإِذا َتمَّ َتناُوُلها  ِل(، َوُتوؤَثُِّر في ُقْدَرِة اْلِج�ْشِم َعلى ُمقاَوَمِة اْلأَْمرا�ِس، خا�شَّ )اْلَك�شَ

ْكَل )7-1(. َمَع اْلَم�ْشروباِت اْلغاِزيَِّة، اْنُظِر ال�شَّ
ِلْلَوَجباِت  اأُْخرى  �َشْلِبيٍَّة  َتاأْثيراٍت  َعْن  اْلُمَتواِفَرِة  اْلَمْعِرَفِة  َم�شاِدِر  في  اْبَحْث   ç
ذاَعِة  اْلإِ ِفي  َنتاِئَج  ِمْن  اإَِلْيِه  ُل  َتَتَو�شَّ ما  اْعِر�ْس  ُثمَّ  اْلإِْن�شاِن،  ُنُموِّ  في  ريَعِة  ال�شَّ

يَِّة، اأَْو َمَجلَِّة اْلحاِئِط. اْلَمْدَر�شِ

ْكُل )1 - 7(: َوْجَبٌة �َشريَعٌة. ال�شَّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ



16

اْقَراأَ النَّ�سَّ اْلآِتَي، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة:
يَِّة  َدَرِت التَّْوجيهاُت اْلَمَلِكيَُّة ال�ّشاِمَيُة عاَم 1999م ِبَتْنفي�ِذ َم�ْشروِع التَّْغِذَيِة اْلَمْدَر�شِ �شَ
فِّ  ِل اإَِلى ال�شَّ �فِّ اْلأَوَّ َلَبَة ِمَن ال�شَّ في َبْع�ِس َمناِطِق المملكِة. َوَقْد �َشَم�َل اْلَم�ْشروُع الطَّ
لى  َلَب�ِة اْلَم�ْشموليَن ِبه�َذا اْلَم�ْشروِع اإِ �َل اْلَع�َدُد اْلُكلِّيُّ ِللطَّ ، َوَو�شَ �يِّ ال�ّش�اِد�ِس اْلأَ�شا�شِ

َنْحِو 627 اأَْلَف طاِلٍب.
يًَّة َوْقَت اِل�ْشِتراَحِة، َت�ْشَتِمُل  حِّ ُيَوفُِّر هَذا اْلَم�ْشروُع ِلُكلِّ طاِلٍب َوْجَبًة َخفيَفًة �شِ
َوالتَّْعلي�ِم  التَّْرِبَي�ِة  ِوزاَرِة  َبْيَن  ِبالتَّع�اُوِن  �ُذ  ُيَنفَّ َوُه�َو  َواْلَب�ْشَك�ويِت،  اْلفاِكَهِة  َعَلى 

لََّحِة اْلأُْرُدِنيَِّة. َواْلُقّواِت اْلُم�شَ

َيُمرُّ اْلإِْن�شاُن ِخالَل َحياِتِه ِبَمراِحِل ُنُموٍّ َعديَدٍة، َيْنَتِقُل فيها َتْدريِجيًّا ِمْن َمْرَحَلِة 
ِديَِّة،  َعَلْيِه في كلِّ مرحلٍة َمْجموَعٌة ِمَن التََّغيُّراِت اْلَج�شَ اأُْخرى، َوَتْظَهُر  اإِلى  ُنُموٍّ 
لوِك  اًل َعْن َتَغيُّراٍت ِفي ال�شُّ ْكِل َواْلَحْجِم، َف�شْ وِل َواْلُكْتَلِة َوال�شَّ ِمْثُل التََّغيُِّر ِفي الطُّ

ها نْ�شاِن َوَخ�شاِئ�شُ َمراِحلُ نُُموِّ اْلإِ ثاِلثًا 

َكْيَف ُتوؤَثُِّر هِذِه اْلُمباَدَرُة في ُنُموِّ اْلأَْطفاِل؟  ▲

ُن  اإِذا ُكْنَت اأََحَد اْلَم�ْشوؤوليَن َعْن َتْنفيِذ هِذِه اْلُمباَدَرِة، َفاْقَتِرْح َم�ْشروًعا اآَخَر ُيَح�شِّ  ▲

ِمْن ُنُموِّ اْلأَْطفاِل.

قاَل اهللُ َتعالى: { 
ومِ، اْلآَيُة 54(.                                                              }  )�ُشوَرُة الرُّ
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فولَِة 1 - َمْرَحَلُة الطُّ
ْكِل )1-8(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: َوَر ِفي ال�شَّ لِحِظ ال�شُّ

■ ِلماذا َيْبِكي اْلأَْطفاُل؟
َبِنيَِّة؟ ■ َمتى َيْبَداأُ ُظهوُر اْلأَ�ْشناِن اللَّ

ْفُل اْلَكالَم؟ ْن َيَتَعلَُّم الطِّ ■ ِممَّ

ِمْن:  ُك��لٍّ  ماذا ُتالِح��ُظ َعل�ى   ■

ْفِل في هِذِه اْلَمْرَحَلِة،  َن�شاِط الطِّ
ِه؟ َواْعِتماِدِه َعلى َنْف�شِ

َخ�شاِئ�ُص َمراِحِل النُُّموِّ ِعْنَد اْلإِنْ�شاِن

َه َوَبِقيََّة اأَْع�شاِء ِج�ْشِمِه، َوَتفاُعِلِه َمَع  َواْلَمهاراِت َنتيَجَة َن�شاِطِه، َوا�ْشِتْخداِمِه َحوا�شَّ
َد، َوُتوؤَثُِّر ِفي اْلُمحيِط اِلْجِتماِعيِّ  اْلآَخريَن؛ اأَْي اإِنَّها َتَغيُّراٌت ُت�شيُب اْلَعْقَل َواْلَج�شَ

ِلْلَفْرِد. َفما َمراِحُل النُُّموِّ الَّتي َيُمرُّ ِبَها اْلإِْن�شاُن؟ َوما َخ�شاِئ�ُس ُكلِّ َمْرَحَلٍة؟

■  َمتى َيْبَداأُ اْلَأْطفاُل ِبا�ْشِتْبداِل 

اْلأَ�ْشن��اِن الّداِئَم���ِة َمك��اَن 
َبِنيَِّة؟ اْلأَ�ْشناِن اللَّ

��ْوِت  �شَ َع��ْن  ْوُت�َك  �شَ َيْخَتِلُف  ■  َه��ْل 

ْف هَذا اِلْخِتالَف. َكِر؟ �شِ اْلُمراِهِق الذَّ
َكِر؟ ■ ماذا َيْنمو َعلى َوْجِه اْلُمراِهِق الذَّ

فوَلِة ِمَن اْلِولَدِة اإِلى ُعْمِر 20 �َشَنًة َتْقريًبا. ْكُل )1-8(: َمْرَحَلُة الطُّ ال�شَّ
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�ْشُد( باِب )الرُّ 2 - َمْرَحَلُة ال�شَّ
ْكَل )1-9(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: اْنُظِر ال�شَّ
حيَحٍة  �شَ َقراراٍت  اتِّخاَذ  ال�ّشابُّ  َي�ْشَتطيُع  َهْل   ■

اأِْن اْلَعَمِل في هِذِه اْلَمْرَحَلِة؟ ِب�شَ
َهْل َي�ْشَتطيُع َتْكويَن اأُ�ْشَرٍة؟  ■

ماذا ُيالَحُظ َعلى ُنُموِّ اْلأَ�ْشخا�ِس في هِذِه اْلَمْرَحَلِة؟  ■

. ْكُل )1-9(: �شابٌّ ال�شَّ

فوَلِة، َوُيالَحُظ التََّغيُُّر اْلُم�ْشَتِمرُّ  ْرَعٍة َكبيَرٍة في َمْرَحَلِة الطُّ ْفِل ِب�شُ َيْنمو ِج�ْشُم الطِّ
وِل َواْلُكْتَلِة َواْلَحْجِم. ِفي الطُّ

َوَقِد اتََّفَق اْلُعَلماُء َعلى َتْق�شيِم َمْرَحَلِة النُُّموِّ هِذِه اإِلى َثالِث َمراِحَل َفْرِعيٍَّة، ِهَي: 
َوفيه��ا  �َشَن�واٍت،  ُعْمِر 6  لى  اإِ اْل�ِولَدِة  ِمَن  َتْبَداأُ  َرِة:  الُْمبَكِّ فولَِة  الطُّ َمْرَحَلُة  اأ   - 
ْفُل َعْن حاَجِتِه  َوُيَعبُِّر الطِّ عيَفًة،  الُت �شَ َواْلَع�شَ َمِرَنًة،  َليَِّنًة  اْلِعظاُم  َتكوُن 
ْهِر ال�ّشاِد�ِس  هوِر ِفي ال�شَّ َبِنيَُّة ِبالظُّ اإَِلى اْلُم�شاَعَدِة ِباْلُبكاِء، َوَتْبَداأُ اأَ�ْشناُنُه اللَّ
هِذِه  ِنهاَيِة  َوفي  نًّا.  �شِ ِع�ْشريَن  اإِلى  َل  َي�شِ َحّتى  َعَدُدها  َوَيْزداُد  َتْقريًبا، 
َبِنيَِّة،  اللَّ اْلأَ�ْشناِن  ِمَن  َبَدًل  هوِر  ِبالظُّ الّداِئَمُة  ْفِل  الطِّ اأَ�ْشناُن  َتْبَداأُ  اْلَمْرَحَلِة 
نًّا َلَدى اْلإِْن�شاِن اْلباِلِغ. َل اإِلى 32 �شِ َوَيْزداُد َعَدُد اْلأَ�ْشناِن الّداِئَمِة َحّتى َي�شِ
لى ُعْمِر 12 �َشَنًة، َوِهَي  َطِة: َتْبَداأُ ِمْن ُعْمِر 6 �َشَنواٍت اإِ فولَِة الُْمتََو�شِّ ب - َمْرَحَلُة الطُّ
َمٍة، َواْلَبْحَث  ْفُل التََّعلَُّم ِبَطريَقٍة ُمَنظَّ را�َشِة اْلأُولى، َحْيُث َيْبَداأُ الطِّ َمْرَحَلُة الدِّ
ِديَِّة َواِلْجِتماِعيَِّة. ِدقاَء؛ ِلذا، َيِجُب َتْنِمَيُة َمهاراِتِه اْلَعْقِليَِّة َواْلَج�شَ َعْن  اأَ�شْ

َرِة )اليافعين(: َتْبَداأُ ِمْن ُعْمِر 12�َشَنًة اإِلى ُعْمِر18 �َشَنًة  فولَِة الُْمتَاأَخِّ جـ - َمْرَحَلُة الطُّ
َكِر  ِللذَّ َع�دي�َدٌة  ِج�ْشِميٌَّة  َواأُْخرى  َعقِليٌَّة  َتَغيُّراٌت  َتْحُدُث  َوفيها  َتْقريًبا، 
ْعُر  ًنا، َوَقْد َيْبَداأُ ال�شَّ َكِر َخ�شِ ْوُت اْلُمراِهِق الذَّ ِبُح �شَ َواْلأُْنثى. َفَمَثاًل، ُي�شْ

هوِر َعلى َوْجِهِه. ِبالظُّ
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ْيخوَخِة 3 - َمْرَحَلُة ال�شَّ
ُيَمثُِّل �شوَرًة  الَّذي  ْكَل )10-1(  ال�شَّ اْنُظِر 
اأَِجْب  ُثمَّ  ْيخوَخِة،  ال�شَّ َمْرَحَلِة  في  ْخ�ٍس  ِل�شَ

َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
ْعِر اْلإِْن�شاِن  َما التََّغيُّراُت الَّتي َتْحُدُث ِل�شَ  ■

في هِذِه اْلَمْرَحَلِة؟
َما التََّغيُّراُت الَّتي َتْحُدُث ِلْلِجْلِد؟  ■

ماذا َيْحُدُث ِلاْلأَ�ْشناِن في هِذِه اْلَمْرَحَلِة؟  ■

ِن اْلَع�شا؟ ِلماذا َي�ْشَتْخِدُم ِكباُر ال�شِّ  ■

نِّ َقْبَل  ْفراُد اْلأُ�ْشَرِة ِكباَر ال�شِّ ِلماذا َي�ْشَت�شيُر اأَ  ■

ٍة؟ اتِّخاِذ َقراراٍت ُمِهمَّ
��يَِّة في َتاأْخي��ِر َعالماِت  يا�شِ يِّ َوُمماَر�َش��ِة التَّماريِن الرِّ ��حِّ م��ا اأَثَ��ُر اْلِغذاِء ال�شِّ  ■

ْيخوَخِة؟ ال�شَّ

ْكُل )1-10(: َرُجٌل يف َمْرَحَلِة  ال�شَّ
ْيخوَخِة. ال�شَّ

ْن�شاُن، َوَيْختاُر اْلَعَملَ  ب�اِب )18 - 60 �َشَن�ًة َتْقريبًا( َي�ْشَتِقرُّ اْلإِ ف�ي َمْرَحَل�ِة ال�شَّ
ِبُح َلَدْيِه َكثيٌر ِمَن اْلِخْبراِت َواْلَمعاِرِف َوالتَّجاِرِب، َوَيْبَداأُ ِبَتْكويِن  َب، َوُي�شْ اْلُمنا�شِ

اأُ�ْشَرٍة.

عيَفًة، َوَيْبَداُأ  ِبُح ِعظاُمُه �شَ ُعُف ِج�ْشُم اْلإِْن�شاِن، َفُت�شْ ْيخوَخِة َي�شْ في َمْرَحَلِة ال�شَّ
ًدا. ِبُح َلْوُن �َشْعِرِه اأَْبَي�َس، َوِجْل�ُدُه ُمَجعَّ ِباِلْعِتماِد َعَلى اْلآَخريَن، َوُي�شْ
 قاَل اهللُ َتعالى: {                                                                    }  

)�ُشوَرُة َمْرَي�َم، اْلآَيُة 4(.  

 اإِّل اأَنَّ اْلإِْن�ش�اَن َيكوُن في هِذِه اْلَمْرَحَلِة اأَْكَثَر ِخْبَرًة َوِحْكَمًة.
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يَِّة في �َشالَمِة اْلأَ�ْشناِن  حِّ ç ما اأََثُر التَّْغِذَيِة ال�شَّ
ِتها؟ حَّ َو�شِ

يَِّة في ُنُم�وِّ اْلأَ�ْشناِن؟ حِّ عاَيِة ال�شَّ ç ما اأََثُر الرِّ
�ِس  وُّ �َك ُم�ْشِكَل�َة َت�شَ فِّ ç َه��ْل ُيع��اني َطَلَبُة �شَ

؟ فِّ اْلأَ�ْشناِن؟ ما َعَدُدُهْم ِفي ال�شَّ
ُح ُزَمالَءك ِلِوقاَيِة اأَ�ْشناِنِهْم ç ِبماذا َتْن�شَ

�ِس؟ وُّ        ِمَن التَّ�شَ

%90 lá n°S sƒ n°ù oe l¿Éæ r°S
nCG

%10 lás
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ْكِل )1-11(، ُثمَّ اأَِجْب  َط ِفي ال�شَّ لِحِظ اْلُمَخطَّ
َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

اْقَراأَ اْلِعباَرَتْيِن اْلآِتَيَتْيِن، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِهما ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة:
ِلْلَحليِب َفواِئُد َعديَدٌة.

ْفِل. ِة الطِّ حَّ كوبا َحليٍب يَْوِميًّا يَْكِفياِن ِلْلِحفاِظ َعلى �شِ

ِه اْلُمْخَتِلَفِة؟ ْفِل في �ُشْرِب اْلَحليِب ِخالَل َمراِحِل ُنُموِّ يَُّة ا�ْشِتْمراِر الطِّ ▲   ما اأََهمِّ

ْرِبِه؟ ▲  َكْيَف ُتْقِنُع اْلأَْطفاَل الَّذين َيْمَتِنعوَن َعْن �ُشْرِب اْلَحليِب ِب�شُ

�ِس  وُّ ْكُل )1-11(: ِن�ْشَبُة َت�شَ ال�شَّ
اْلأَ�ْشناِن َبْيَن اأَْطفاِل اْلَمداِر�ِس ِفي اْلعاَلِم.

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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َنُة اأَْطفاِل الِخداِج حا�شِ
يوَلُد اأَْطفاُل اْلِخداِج ُقبيَل موعِد ولدِتهم )قبَل دخوِل الأُمِّ �شهَرها التا�شَع من 
بَُّب ذِلَك في َوفاِتِهْم  ، َوَيَت�شَ الحمِل(، ويتمّيزوَن بوزٍن اأقلَّ من الوزِن الطبيعيِّ
ِل النُُّموِّ  لى مُعدَّ َمِن ُتتيُح َلُهُم اْلُو�شوَل اإِ ًة ِمَن الزَّ َن ُمدَّ عوا في َحوا�شِ اإِذا َلْم يو�شَ
؛ اإِْذ َتَتواَفُر فيَها اْلَعواِمُل الَّتي ُت�شاِعُد َعلى اإِْكماِل َمْرَحَلِة النُُّموِّ ِب�شوَرٍة  بيِعيِّ الطَّ

ْكَل )12-1(. َطبيِعيٍَّة، اْنُظِر ال�شَّ

َنُة ِطفِل ِخداٍج. ْكُل )1-12(: حا�شِ ال�شَّ

21
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ُم َوَأَتَعلَّ َأْلَعُب

فِّ ِلْخِتياِر  ْم ُم�شاَبَقًة ِفي ال�شَّ وِل، ُثمَّ َنظِّ ْم في َدْفَتِرَك �َشريًطا ِلِقيا�ِس الطُّ مِّ �شَ
ْذ - ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَك - ِباإِ�ْشراِف ُمَعلِِّمَك،  ميٍم. َبْعَد ذِلَك َنفِّ اأَْجَمِل َت�شْ

ْكَل )13-1(. لِحِظ ال�شَّ

وِل. ْكُل )1-13(: ِمْقيا�ٌس ِللطُّ ال�شَّ



23

ِب ِمَن اْلَجْدَوِل. ْع اإِ�شاَرَة )✓( ِفي اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ �شَ
ِل اَأْن: ُيْمِكُنني َبْعَد ِدرا�َشِة هَذا اْلَف�شْ

ْقُم لنََعْمالْـِمـْعـيــاُرالرَّ

1. َح اْلَمْق�شوَد ِبالنُُّموِّ اأَُو�شِّ

َد اْلَعواِمَل اْلُموؤَثَِّرَة في ُنُموِّ اْلإِْن�شاِن.2 اأَُحدِّ

َد َمراِحَل النُُّموِّ الَّتي َيَمرُّ ِبَها اْلإِْن�شاُن.3 اأَُحدِّ

َف َخ�شاِئ�َس ُكلِّ َمْرَحَلٍة ِمْن َمراِحِل ُنُموِّ 4 اأََتَعرَّ
اْلإِْن�شاِن.

ْقويُم الّذاِتيُّ التَّ
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ْكِل؟ اأ     - اأَيُّ َمراِحِل ُنُموِّ اْلإِْن�شاِن َتْظَهُر ِفي ال�شَّ
ب - َما اْلَخ�شاِئ�ُس اْلُمَميَِّزُة ِلهِذِه اْلَمْرَحَلِة؟

ج�  - َما ا�ْشُم َمْرَحَلِة النُُّموِّ الَّتي َتلي هِذِه اْلَمْرَحَلِة؟

في اأَيِّ اْلَمراِحِل َيْبَداأُ اْلآتي:  - 2
ْن�شاِن الّداِئَمِة ................. . اأ     - ُظهوُر اأَ�ْشناِن اْلإِ
ب - َتْكويُن اْلإِْن�شاِن اأُ�ْشَرًة  ........................ .
َكِر......................... . ْوِت الذَّ ج�  - ُخ�شوَنُة �شَ

راواِت َواْلَفواِكِه. ُع اْلآباُء اأَْبناَءُهْم َعلى َتناُوِل اْلَخ�شْ جِّ ْر ما َياأْتي: ُي�شَ َف�شِّ  - 3

ْكَل )1-14(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: اْنُظِر ال�شَّ  - 1

ُل. وؤاُل اْلَأوَّ ْكُل )1-14(: ال�شُّ ال�شَّ

ِل ِئَلُة اْلَف�صْ اأَ�صْ
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- 4

��ْخ�ُس  اأَيَّ َمراِحِل النُُّموِّ ُيَمثُِّل ال�شَّ اأ    -  
ْكِل )1-15(؟ الّظاِهُر ِفي ال�شَّ

َم����ا اْلَخ�ش���اِئ�ُس اْلُمَميَِّزُة ِله���ِذِه  ب - 
اْلَمْرَحَلِة؟

وؤاُل اْلخاِم�ُس. ْكُل )1-15(: ال�شُّ ال�شَّ

  - 5

ْيخوَخِة؟ ْخ�ِس في َمْرَحَلِة ال�شَّ ُف َقراراُت ال�شَّ ِبماذا تو�شَ اأ     - 
اْلَمْرَحَلِة  هِذِه  في  ِديَُّة  اْلَج�شَ ْخ�ِس  ال�شَّ َخ�شاِئ�ُس  َتْخَتِلُف  فيَم  ب  - 

َعْنها ِفي اْلَمْرَحَلِة الَّتي �َشَبَقْتها؟
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ِباأَْن َوَهَبُه �َشْكاًل ُمَميًَّزا،  ِن �شوَرٍة  اأَْح�شَ َخَلَق اهللُ - َعزَّ َوَجلَّ - اْلإِْن�شاَن في 
ْعِر، َوَطبيَعِتِه، َوَلْوِن اْلَعْيَنْيِن، َوُطوِل  فاٍت �َشْكِليًَّة ُتَميُِّزُه َعْن َغْيِرِه، ِمْثَل: َلْوِن ال�شَّ َو�شِ

فاِتِه؟ ُب اْلإِْن�شاُن �شِ ف�اِت. َفِمْن اأَْي�َن َيْكَت�شِ اْلقاَم�ِة، َوَغْيُرَه�ا اْلَكثيُر ِمَن ال�شِّ

اْلِوراَثُة ِعْنَد اإِْلْنساِن اْلَفْصُل
الّثاني
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ْكِل )1-16(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: َوَر يِف ال�شَّ ِل ال�شُّ َتاأَمَّ

ْح اإِجاَبَتَك. وَرِة ) اأ (؟ َو�شِّ ْفَلُة ِفي ال�شُّ ▲  اإِلى اأَيِّ اْلعاِئَلَتْيِن َتْنَتِمي الطِّ

ْح اإِجاَبَتَك. وَرِة )ب(؟ َو�شِّ ْفَلُة ِفي ال�شُّ ▲  اإِلى اأَيِّ اْلعاِئَلَتْيِن َتْنَتِمي الطِّ

فاِتِه ِمْن واِلَدْيِه َفَقْط؟ ْفُل �شِ ▲ َهْل ِيَرُث الطِّ

ْكُل )1-16(: عاِئَلتاِن ُمْخَتِلَفتاِن. ال�شَّ
)ب( ) اأ (

ْعِر، َوَطبيَعِتِه )اأَْمَل�َس، اأَْجَعَد(،  فاِت، ِمْثِل: َلْوِن ال�شَّ ُي�ْشِبُه اْلأَْبناُء اآباَءُهْم في َبْع�ِس ال�شِّ
مو�ِس، َوَبْع�ُس اْلُقُدراِت ِمْثُل َثْنِي اللِّ�شاِن، َوَغْيُرَها  َوَكذِلَك َلْوُن اْلَعْيَنْيِن َواْلِجْلِد، َوُطوُل الرُّ

فاِت ِمَن اْلآباِء َواْلأَْج�داِد اإَِلى اْلأَْبناِء ِوراَثًة. ى اْنتِقاُل ال�شِّ مَّ فاِت، َوُي�شَ اْلَكثيُر ِمَن ال�شِّ

َمْفهوُم الِْوراثَِة واأهميّتُهامنو الإن�شان ل اأَوَّ
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َفُة الِْوراِثيَُّة َفِة الِْوراِثيَِّة(ال�شِّ النَّتيَجُة )اْر�ُشْم داِئَرًة َحْوَل ال�شِّ

ل ُيْثنىُيْثنىَثْنُي اللِّ�شاِن

َلٌة �َشْحَمُة اْلأُُذِن َلٌةُمتَّ�شِ ُمْنَف�شِ

َغْيُر َمْوجوَدٍةَمْوجوَدٌةاْلَغّمازاُت

فاِت اْلإِنْ�شاِن الِْوراِثيَِّة بَْع�ُص �شِ

الَْموادُّ َواْلأََدواُت
�ْشَرِتَك، َقَلٌم. َمْجموَعُة اأَْوراٍق َعَدُدها ُمماِثٌل ِلَعَدِد اأَْفراِد اأُ

اْلإِْجراءاُت
ْم ِلُكلِّ َفْرٍد ِمْن اأَْفراِد اأُ�ْشَرِتَك ُهِويًَّة ِوراِثيًَّة َكما َياأْتي: مِّ �شَ
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ْعِر اأَْمَل�ُساأَْجَعُدَطبيَعُة ال�شَّ

ْمو�ِس َق�شيَرٌةَطويَلٌةُطوُل الرُّ

فاِت اْلِوراِثيَِّة َيَت�شاَبُه اأَْفراُد اأُ�ْشَرِتَك؟ ماذا َت�ْشَتْنِتُج؟ ■  في اأَيِّ ال�شِّ

فاِت اْلِوراِثيَِّة َيْخَتِلُف اأَْفراُد اأُ�ْشَرِتَك؟ ماذا َت�ْشَتْنِتُج؟ ■  في اأَيِّ ال�شِّ

فاِت اْلِوراِثيَِّة َبْيَن اأَْفراِد اأُ�ْشَرِتَك؟ ■  ما �َشَبُب اْخِتالِف ال�شِّ

ٌة ِبِه، َتْنَتِقُل ِمَن اْلآباِء َواْلأَْجداِد  اإَِلى اْلأَْبنِاء،  فاٌت ِوراِثيٌَّة خا�شَّ َتْظَهُر ِعْنَد ُكلِّ اإِْن�شاٍن �شِ
، اأَْو  َلٌة ِباْلَخدِّ وِل، َواْلُقْدَرِة َعلى َثْنِي اللِّ�شاِن، َوَطبيَعِة �َشْحَمِة اْلأُُذِن )ُمتَّ�شِ ْمِثُل: الطُّ
َوَلْوُن  اأَْمَل�ُس(،  )اأَْجَعُد،  ْعِر  ال�شَّ َوَطبيَعُة  اْلَغّماِزاِت،  ُوجوُد  َوَكذِلَك  َعْنُه(،  َلٌة  ُمْنَف�شِ

لى اآَخَر. فاِت ِمْن �َشْخ�ٍس اإِ ْمو�ِس. َوَيْخَتِلُف اْنِتقاُل هِذِه ال�شِّ اْلَعْيَنْيِن، َوُطوُل الرُّ
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ُث  تورَّ فهْل  الأبناِء،  اإلى  والأجداِد  الآباِء  من  ُث  تورَّ فاِت  ال�شّ اأّن  در�شَت   ç
الأمرا�ُس؟

اأَْكَثِر  اأََحَد  )الثَّال�شيميا(  ِط  اْلُمَتَو�شِّ اْلأَْبَي�ِس  اْلَبْحِر  َح�ْو�ِس  َدمِ  َفق�ِْر  َمَر�ُس  ُيَعدُّ 
، َوَتْبُلُغ َتكاليُف ِعالِجِه َنْحَو 6 َمالييَن ديناٍر  ِم اْلِوراِثيَِّة اْنِت�شاًرا ِفي اْلأُْرُدنِّ اأَْمرا�ِس الدَّ
َدٍم  َوْحَدِة  اَأْل�َف  َنْحِو 22  اإِلى  اْلَمَر�ِس  ِبهَذا  اْلُم�شابوَن  ى  اْلَمْر�شَ َيْحتاُج  اإِْذ  �َشَنِويًّا؛ 
�ِة اإِلى �َشنِّ قان�وٍن يوِجُب َعَلى اْلأَ�ْشخ�ا�ِس اْلُمْقِبليَن  حَّ �َشَنِويًّا، َوُهَو م�ا َدَف�َع ِوزاَرَة ال�شِّ
واِج، َوَقْد �شاَهَم هَذا اْلَفْح�ُس اْلإِْلزاِميُّ ِفي  واِج َعَمَل َفْح�ٍس ِطبِّيٍّ َقْبَل الزَّ َعَلى ال�زَّ
تبرُز  ِبِن�ْشَبِة50٪. وهنا  اْلَمَر�ِس  ِبهَذا  اْلُم�شاَبِة  اْلَجديَدِة  اْلحالِت  َع��َدِد  اْنِخفا�ِس 

ًرا. اأهمّيُة الوراثِة في الك�شِف عن الأمرا�ِس الَوراثيِة والم�شاهمِة في معالجِتها مبكِّ

وؤاَلْيِن اْلآِتَيْيِن: ْكَل )1-17(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن ال�شُّ اْنُظِر ال�شَّ
��فاِت اْلِوراِثيَِّة اْلآِتَيِة ُم�ْشَتَرَكٌة  ▲ اأَيُّ ال�شِّ

ْفِل َوواِلِدِه: ُوجوُد اْلَغّماَزْيِن،  َبْيَن الطِّ
��ْعِر، َلْوُن  ��ْعِر، َطبيَع��ُة ال�شَّ َل��ْوُن ال�شَّ
�َش��ْكُل  اْلَعْيَنْي��ِن،  �َش��ْكُل  اْلَعْيَنْي��ِن، 
اْلحاِجَبْي��ِن، �َش��ْكُل اْلأَْنِف، �َش��ْكُل 

َقِن؟ الذَّ
َفٍة ِوراِثيٍَّة َلْم َيِرْثَها  ▲ اأَْعِط ِمثاًل َعلى �شِ

اِلْبُن ِمَن اْلأَِب.

ْكُل )1-17(: ِطْفٌل َوواِلُدُه. ال�شَّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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ِم ِفي اْلأُْرُدنِّ ُع ِبالدَّ التََّبرُّ
ِن�ْسَبِة  ِلِزياَدِة  َتْوِعَيٍة  َحَمالِت  ِة  حَّ ال�سِّ ِوزاَرِة  في  اْلإِْعالِميُّ  اْلَمْرَكُز  ُم  ُيَنظِّ
ٍة ا�ْستراتيِجيٍَّة َبَداأَِت  ْمَن ُخطَّ ِبَح 100٪ �سِ ِم، ِلُت�سْ عيَن اْلُمْنَتِظميَن ِبالدَّ اْلُمَتَبرِّ
 ٪45 اإِلى  1982م  عاَم   ٪2 ِمْن  النِّ�ْسَبُة  زاَدِت  َبْعَدما  َتْنفيَذها،  اْلِوزاَرُة 
َيَتَمثَُّل  اْلِوزاَرُة، َوالَّذي  ُتَوفُِّرُه  اْلَكبيِر الَّذي  ْعِم  اإَِلى الدَّ َنَظًرا  عاَم 2007م، 
ُمْخَتَلِف  في  عيَن  اْلُمَتَبرِّ ُل  َت�سِ ِم  الدَّ ْحِب  ِل�سَ َلٍة  ُمَتَنقِّ َوَحداٍت  َتْخ�سي�ِص  في 
اإ�سابِتِه  عَدِم  من  ِق  للتحقُّ للمتبّرِع  طبّيٍة  فحو�ٍص  باإجراِء  تقوُم  َمناِطِقِهْم، 

ْحِب  ِب�سَ القياِم  قبَل  باأمرا�ٍص معينٍة 
 .)18-1( ْكَل  ال�سَّ اْنُظِر  ِم،  الدَّ
ِم َحَمالِت  لى َتْنظيِم َبْنِك الدَّ اإِ�ساَفًة اإِ
اْلجاِمعــاِت  ِفـي  ُمَكثَّـَفــًة  ٍع  َتـَبــرُّ
ـِة،  ـِة َواْلخا�سَّ �ســاِت اْلعامَّ �سَّ َواْلُموؤَ
ِباْلَيْوِم  اْلَمْرَكِز  اْحِتفاُل  َوَكذِلَك 

َوَتْوفيِر  ِم،  ِبالدَّ ِع  التََّبرُّ اإَِلى  اْلُمواِطنيَن  َحْفِز  ُبْغَيَة  ِم؛  ِبالدَّ عيَن  ِلْلُمَتَبرِّ اْلعاَلِميِّ 
ْيِر،  ِم )O,AB,B,A( ِلْلَمْر�سى َوُم�سابي َحواِدِث ال�سَّ ّياٍت ِمْن َف�ساِئِل الدَّ َكمِّ
ِبها  اْلُم�ْسَت�ْسَفياِت  َتْزويِد  اإِلى  ُي�ساُر  ُثمَّ  ِم،  الدَّ َبْنِك  ِبداَيًة في  ُتْحَفُظ  ِبَحْيُث 

ِعْنَد اْلحاَجِة.

ِم. ُع ِبالدَّ ْكُل )1-18(:  َرَجٌل َيَتَبَّ ال�سَّ
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َط اْلآِتَي اإِلى َدْفَتِرَك،  اْبَحْث َعْن �سوَرٍة َلَك َمَع اأَْفراِد اأُ�ْسَرِتَك، َواْنُقِل اْلُمَخطَّ
ِط. �ِص، َواأَْكِمِل اْلَفراَغ ِفي اْلُمَخطَّ وَرَة ِفي اْلَمكاِن اْلُمَخ�سَّ ِق ال�سُّ ُثمَّ اأَْل�سِ

َفُة اْلُم�ْسَتَرَكُة ............ . ال�سِّ

ها: َفَة اْلِوراِثيََّة َنْف�سَ ْفراِد اْلعاِئَلِة الَّذيَن    َيْحِملوَن ال�سِّ اأَ�ْسماُء اأَ

ُم َوَأَتَعلَّ َأْلَعُب
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ِب ِمَن اْلَجْدَوِل. ْع اإِ�ساَرَة )✓( ِفي اْلَمكاِن اْلُمنا�سِ �سَ
ِل اَأْن: ُيْمِكُنني َبْعَد ِدرا�َسِة هَذا اْلَف�سْ

ْقُم النََعْمالْـِمـْعـيــاُرالرَّ

َح اْلَمْق�سوَد ِباْلِوراَثِة.1  اأَُو�سِّ

فاِت اْلِوراِثيَِّة ِلاْلإِْن�ساِن.2  اأَُميَِّز َبْع�َص ال�سِّ

َفًة ِوراِثيًَّة في اأُ�ْسَرتي.3  َي �سِ اأَ�ْسَتْق�سِ

يََّة ِدرا�َسِة اْلِوراَثِة ِفي اْلَحياِة.4  اأَِعَي اأََهمِّ

ْقويُم الّذاِتيُّ التَّ
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َفَة  ْكِل )1-19(، ُثمَّ اْكُتِب ال�سِّ فاِت اْلِوراِثيََّة الّظاِهَرَة ِفي ال�سَّ ِد ال�سِّ َحدِّ  - 1
اْلُمقاِبَلَة َلها.

ُوِلَدْت ِطْفَلٌة ِلإِْحَدى اْلأُ�َسِر، َلْوُن َعْيَنْيها   - 2
ـوَرِة الَّتي  َوَطبيَعـُة �َسْعـِرهـا َكمـا ِفي ال�سُّ
فاِت  ْكـُل )1-20(. َتَنبَّاأْ ِبال�سِّ ُيَمثُِّلَهـا ال�سَّ

اْلِوراِثيَِّة ِلواِلَدْيها اأَْو اأََحِدِهما.
وؤاُل الّثاين. ْكُل )1-20(: ال�سُّ ال�سَّ

ُل. وؤاُل اْلأَوَّ ْكُل )1-19(: ال�سُّ ال�سَّ

اْلِعباَرُة  َما  َوَلٌد.  َواْلآَخُر  ِبْنٌت،  اأََحُدُهما  َتْواأَماِن،  اْلعاِئالِت  ِلإِْحَدى  ُوِلَد   -* 3
حيَحُة في ما َياأْتي: ال�سَّ

فاِت اْلِوراِثيََّة ِمَن اْلأَِب َفَقْط.  اأ     - َيِرُث اْلَوَلُد َواْلِبْنُت ال�سِّ
فاِت اْلِوراِثيََّة ِمَن اْلأُمِّ َفَقْط.        ب - َيِرُث اْلَوَلُد َواْلِبْنُت ال�سِّ

فاِت اْلِوراِثيََّة ِمَن اْلواِلَدْيِن. جـ  - َيِرُث اْلَوَلُد َواْلِبْنُت ال�سِّ
فاِت اْلِوراِثيََّة ِمَن اْلأَِب، َوَتِرُثَها اْلِبْنُت ِمَن اْلأُمِّ َفَقْط. د    - َيِرُث اْلَوَلُد ال�سِّ

.)TIMSS( ّياِت َواْلُعلوِم يا�سِِ ْوِليَِّة ِللرِّ را�َسِة الدَّ * ِمْن اأَ�ْسِئَلِة الدِّ

ِل ِئَلُة اْلَف�صْ اأَ�صْ
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ْط -ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَك، َوِباإِ�ْسراِف اْلُمَعلِِّم-  َخطِّ
ليُم ِفي اْلِج�ْسِم  َحْمَلَة َتْوِعَيٍة  ُعنْواُنها »اْلَعْقُل ال�سَّ

ْنها ما َياأْتي: مِّ ليِم«، َو�سَ ال�سَّ
ٍر  1 -  َتْنظيُم َنْدَوٍة ِطبِّيًٍّة، اأَِو ا�ْسِت�ساَفُة  ُمحا�سِ

�ٍص ِفي اْلَمْدَر�َسِة. ُمَتَخ�سِّ
َعلى  َتْوزيُعها  ُثمَّ  َمْن�سوراٍت،  ميُم  َت�سْ  - 2

. َبْع�ِص اأَْفراِد اْلُمْجَتَمِع اْلَمَحلِّيِّ
اإِْلقــاُء َكِلماٍت َعــِن اْلَمْو�ســوِع ِفي   - 3

يَِّة. اْلإِذاَعِة اْلَمْدَر�سِ

بيَئتي ِعْلمي
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حيَحِة في ما َياْأتي: جاَبِة ال�سَّ 1 - اْر�ُسْم داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ
عيَفًة في َمْرَحَلِة: ِبُح اْلِعظاُم �سَ ُت�سْ  )1(

َطِة.        فوَلِة اْلُمَتَو�سِّ اأ     - الطُّ
َرِة )اليافعين(.        فوَلِة اْلُمَتاأَخِّ ب - الطُّ

باِب.       جـ  - ال�سَّ
ْيخوَخِة.   د   - ال�سَّ

َعِة: رِّ ُف َقراراُت اْلإِْن�ساِن ِباْلُمَت�سَ في اأَيِّ َمراِحِل النُُّموِّ تو�سَ  )2(
َطِة.       فوَلِة اْلُمَتَو�سِّ اأ     - الطُّ

َرِة )اليافعين(.        فوَلِة اْلُمتاأَخِّ  ب - الطُّ
باِب.       جـ  - ال�سَّ

ْيخوَخِة.   د   - ال�سَّ
َفًة ِوراِثيًَّة: اإِْحَدى اْلآِتَيِة ل ُتَعدُّ �سِ  )3(

اأ     - اْلُقْدَرُة َعلى َثْني اللِّ�ساِن.         ب - اْلُقْدَرُة َعَلى اْلِكتاَبِة.
ْعِر.  د  - َطبيَعُة ال�سَّ جـ  - ُوجوُد اْلَغّماَزْيِن.   

ْر ما َياأْتي: 2 - َف�سِّ
باِب ِباأَنَّها َمْرَحَلُة اْلإِْنتاِج َواْلِبناِء. ُف َمْرَحَلُة ال�سَّ اأ    - تو�سَ
ْيخوَخِة اأَْكَثَر ِحْكَمًة. ب - َيكوُن اْلإِْن�ساُن في َمْرَحَلِة ال�سَّ
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ْكِل )1-21(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْسِئَلِة الَّتي َتليِه: َط ِفي ال�سَّ 3 - اْنُظِر اْلُمَخطَّ

ْكُل )1-21(؟ اأ    - ماذا ُيَمثُِّل ال�سَّ
َلَبِة؟ ب - ماذا ُتالِحُظ َعلى اأَْطواِل الطَّ
في  اِلْخِتالَف  ُر  ُتَف�سِّ ِبماذا   - جـ 

َلَبِة؟ اأَْطواِل الطَّ

ْكِل )22-1(،  وَرَة ِفي ال�سَّ 4 -  اْنُظِر ال�سُّ
ُثمَّ اأَِجْب َعّما َياأْتي:

فاُت اْلِوراِثيَُّة اْلُم�ْسَتَرَكـُة  َمـا ال�سِّ اأ    - 
َبْيَن اأَْفراِد اْلعاِئَلِة؟

فاُت اْلِوراِثيَُّة  َلِت ال�سِّ ِمْن اأَْيَن َو�سَ ب - 
ْفَلْيِن؟ اإَِلى الطِّ

فِّ الّثاني. ٍة ِمْن َطَلَبِة ال�سَّ ُط اأَْطواِل َخْم�سَ ْكُل )1- 21(: ُمَخطَّ ال�سَّ
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ْكُل )1- 22(: عاِئَلٌة. ال�سَّ
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ُة اْلَحَرَكُة َواْلُقوَّ

ْن�ساُن اْلِح�ساَن؟  ِلماَذا ا�ْسَتْخَدَم اْلإِ

اْلَوْحَدُة

الّثانَِيُة

قاَل اهللُ َتعالى: { 
{                                                                                                   

)�ُسوَرُة غاِفٍر، اْلآَيُة 82(



39
ُن ِمَن اْلإِجاَبِة َعْن هِذِه اْلأَ�ْسِئَلِة َبْعَد ِدرا�َسِة هِذِه اْلَوْحَدِة. �َسَتَتَمكَّ

لَِّة في اأَْثناِء اللَِّعِب؟  َكْيَف َيَتَغيُُّر َمْوِقُع ُكَرِة ال�سَّ

ِة ِفي اْلأَْج�ساِم؟  ما َتاأْثيُر اْلُقوَّ
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ُهْم جاِل�ٌص، َوَبْع�ٌص اآَخُر في  َلَبِة، َبْع�سُ وَرِة َمْجموَعًة ِمَن الطَّ ُتالِحُظ ِفي ال�سُّ
ُفها؟ حاَلِة َحَرَكٍة. َفَما اْلَحَرَكُة؟ َوَكْيَف َن�سِ

النمو عند اإلنسان الفصل
األّول

اْلَحَرَكُة اْلَفْصُل
ُل اأَْلوَّ
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ٌد ِمْن َبْيِتِه ِلَيْلَعَب ِبالثَّْلِج، َوَبْعَد اأَْن َقَطَع َم�ساَفًة، َواْبَتَعَد َعْن َبْيِتِه، َعِلَق  َخَرَج ُمَحمَّ
َل ِبواِلِدِه  ريِق، َواْحتاَج اإِلى ُم�ساَعَدٍة، َفاتَّ�سَ عوَبِة اْلَحَرَكِة َعَلى الطَّ ِفي الثَّْلِج َنتيَجَة �سُ

َد َمْوِقَعُه ِلواِلِدِه؟ ماذا َيْلَزُمُه ِلذِلَك؟ ٍد اأَْن ُيَحدِّ ِلَكْي ُي�ساِعَدُه. َكْيَف ُيْمِكُن ِلُمَحمَّ

نمو اإلنسان

ٍ تَْحديُد َمْوِقِع ِج�ْسٍم ِبالنِّ�ْسبَِة اإِلى نُْقَطِة َمْرِجع  - 1
ْكَل )2-1(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْسِئَلِة الَّتي َتليِه: ِل ال�سَّ َتاأَمَّ

َمْوِقُع الِْج�ْسِم َوالَْحَرَكُة اًل  اأَوَّ

ْكُل )2-1(: َتْحديُد َمْوِقِع ِج�ْسٍم ِبالنِّ�ْسَبِة اإِلى ُنْقَطِة َمْرِجٍع. ال�سَّ

َمْنِزُل اأَْحَمَد
اْلَمْدَر�َسُة

اْلَم�ْسِجُدَمْنِزُل عاِمٍر

250م50م75م100م125م150م175م

ْن ِمْقداَر اْلُبْعِد ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي: َدوِّ  ■

َمْنِزُل اأَْحَمَدَمْنِزُل عاِمٍرالَْم�ْسِجُدالَْمْدَر�َسُة  

اْلُبْعُد َعْن َمْنِزِل اأَْحَمَد
اْلُبْعُد َعْن َمْنِزِل عاِمٍر

لى َمْنِزِل عاِمٍر. ْف َمْوِقَع اْلَم�ْسِجِد ِبالنِّ�ْسَبِة اإِ �سِ  ■

لى َمْنِزِل عاِمٍر. ْف َمْوِقَع اْلَمْدَر�َسِة ِبالنِّ�ْسَبِة اإِ �سِ  ■

لى َمْنِزِل عاِمٍر؟ فيَم َيْخَتِلُف َمْوِقُع اْلَمْدَر�َسِة َوَمْوِقُع اْلَم�ْسِجِد ِبالنِّ�ْسَبِة اإِ  ■
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ç اإِذا �َساأََلَك �ساِئٌح في َمديَنِة 
َعّمــاَن َعـْن َمـْوِقِع َمديَنـِة 
ُد  اْلَبْترا اْلأََثِريَِّة، َفَكْيَف ُتَحدِّ
َمْوِقَعهـا ِبالنِّ�ْسَبِة اإِلى َمديَنِة 
ْكِل  َعّمـاَن ِبنــاًء َعَلـى ال�سَّ

)2-2(؟ 

ِبالنِّ�ْسَبِة  َمْوِقِعها  َعْن  َمْنِزِل عاِمٍر  اإِلى  ِبالنِّ�ْسَبِة  اْلَمْدَر�َسِة  َمْوِقُع  َيْخَتِلُف  َهْل   ■

اإِلى َمْنِزِل اأَْحَمَد؟
َحَرَكُة الِْج�ْسِم  - 2

ي التََّغيَُّر  مِّ اإِذا َغيََّر اأَْحَمُد َمْوِقَعُه، َواْنَتَقَل ِمْن َمْنِزِلِه اإَِلى اْلَم�ْسِجِد، َفَماذا ُن�سَ  ■

في َمْوِقِع اأَْحَمَد؟
ُنْقَطٍة  اإِلى  ِبالنِّ�ْسَبِة  َواتِّجاَهُه  ُبْعَدُه  ُنَعيُِّن  َفاإِنَّنا  ما؛  ِج�ْسٍم  َمْوِقَع  َد  ُنـَحدِّ ِلَكـْي 
ِف َمْوِقِع اْلِج�ْسـِم  َمــْرِجـِعيَّــٍة ُمَعيََّنـٍة، َوهــِذِه النُّْقَطُة ِهَي اأَيُّ ُنْقَطٍة َنْختاُرها ِلَو�سْ
نَّ اْلَم�ْسِجَد َيْبُعُد 50 م اإَِلى اْلَغْرِب ِمْن َبْيِت عاِمٍر،  َلْيها. َفِعْنَد َقْوِلنا اإِ ِبالنِّ�ْسَبِة اإِ
ْدَنا النُّْقَطَة اْلَمْرِجِعيََّة، َوِهَي َبْيُت عاِمٍر، َوِمْقداَر اْلُبْعِد، َوُهَو  َفاإِنَّنا َنكوُن َقْد َحدَّ
اإِنَّــُه  اْلِج�ْسِم َنقوُل  َمْوِقُع  َتَغيََّر  َواإِذا  اْلَغْرِب.  اإِلى ِجَهِة  50م، َواِلتِّجاَه، َوُهَو 

ــى اْلُبْعـُد  مَّ َك، َوُي�سَ َتَحـــرَّ
ِل  َبْيَن َمْوِقـــِع اْلِج�ْسِم اْلأَوَّ
اْلَم�ساَفــَة  الّثاني  َوَمْوِقِعِه 

اْلَمْقطوَعَة.
إربد

الزرقاء

مّية
الهاش

ّية 
ردن

ة األ
ملك

عّ�نامل

البرتا

العقبة

الكرك

ت
ملي

ر ا
بح

ال

غربرشق

ش�ل

جنوب

. ْكُل )2-2(: َخريَطُة اْلأُْرُدنِّ ال�سَّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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ْكَل )2-3(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْسِئَلِة الَّتي َتليِه: ِل ال�سَّ َتاأَمَّ

ْرَعُة ال�سُّ ثاِنيًا 
اإِنَّها  ْذ  اإِ ِر؛  اْلحا�سِ اْلَوْقِت  ِفي  اْلَخِطَرِة  اْلُم�ْسِكالِت  ِمَن  اْلُمروِر  ُتَعدُّ َحواِدُث 
اْلآتي   )1-2( َواْلَجْدَوُل  يَِّة.  َواْلمادِّ ِريَِّة  اْلَب�سَ اْلَمواِرِد  ِمَن  َكبيًرا  َقْدًرا  َت�ْسَتْنِزُف 

: ُح َعَدَد اْلَوَفياِت َواْلإِ�ساباِت الّناِجِم َعْن هِذِه اْلَحواِدِث ِفي اْلُأْرُدنِّ ُيَو�سِّ

ْكُل )2-3(: َتْحديُد َمْوِقِع الّطاِلِب. ال�سَّ

ْد َمْوِقَع الّطاِلِب ِبالنِّ�ْسَبِة اإِلى �َسَجَرِة التِّيِن. ▲ َحدِّ

ْيتوِن. ْد َمْوِقَع الّطاِلِب ِبالنِّ�ْسَبِة اإِلى �َسَجَرِة الزَّ ▲ َحدِّ

ْيتوِن، َفَما اْلَم�ساَفُة الَّتي َقَطَعها؟  ▲ اإِذا َوَقَف الّطاِلُب َعلى ُبْعِد 10م �َسْرَق �َسَجَرِة الزَّ
َكْيَف َعَرْفَت ذِلَك؟

�َسَجَرُة َزْيتوٍن

�َسَجَرُة ِتيٍن

10م
50م
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اْلَجْدَوُل )2-1(: َحواِدُث اْلُمروِر ِفي اْلأُْرُدنِّ َواآثاُرها عاَمْي 2012م، َو2013م.
َعَدُد ااْلإِ�ساباِت َعَدُد الَْوَفياِت َعَدُد الَْحواِدِث الْعاُم

71143 816 104554 2012
14842 757 112817 2013

اْلَحواِدِث؟ ما  َعَدُد  َحْيُث  ِمْن  َعْن عاِم 2013م  َيْخَتِلُف عاُم 2012م  فيَم    ▲

اأَ�ْسباُبها؟
بُِّب  ْرَعَة الّزاِئَدَة ِهَي اأََهمُّ اْلَعواِمِل الَّتي ُت�سَ ْيِر اأَنَّ ال�سُّ ُد اْلَمْعِنّيوَن في اإِداَرِة ال�سَّ ُيوؤَكِّ

ْرَعُة؟ اْلَحواِدَث، َفَما ال�سُّ

باَق في 20  َت�ساَبَق اأَْحَمُد َوعاِمٌر َوعاِدٌل ِلَقْطِع َم�ساَفِة 100م؛ َفاأَْنهى اَأْحَمُد ال�سِّ
ثاِنَيًة، َتالُه عاِمٌر في 25 ثاِنَيًة، ُثمَّ عاِدٌل في30 ثاِنَيًة.

ِبناًء َعلى ما �َسَبَق، اْماَلأَ اْلَفراَغ ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْسِئَلِة الَّتي َتليِه:

َمُنالَْم�ساَفُة الَْمْقطوَعُةا�ْسُم الُْمتَ�ساِبِق الزَّ

اأَيُّ اْلُمَت�ساِبقيَن ُهَو اْلفاِئُز؟ ِلماذا؟  ■
اأَْيَن كاَن ُكلٌّ ِمْن اأَْحَمَد َوعاِمٍر َوعاِدٍل َبْعَد اِلْنِطالِق ِبثاِنَيٍة واِحَدٍة َفَقْط؟  ■

ْرَعِة. ًبا ِلل�سُّ اأَْعِط َتْعريًفا ُمنا�سِ  ■
ْرَعِة؟  ما َوْحَدُة ِقيا�ِص ال�سُّ  ■

الَْم�ساَفُة الَْمْقطوَعُة
َمِن الزَّ
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ْرَعَة ِهَي ِمْقداُر اْلَم�ساَفِة الَّتي َيْقَطُعَها اْلِج�ْسُم في َوْحَدِة  َلَعلََّك ا�ْسَتْنَتْجَت اأَنَّ ال�سُّ
َمِن الَِّذي  َمِن، َواأَنَُّه ُيْمِكُن ِح�ساُبها ِبِق�ْسَمِة اْلَم�ساَفِة الَّتي َيْقَطُعَها اْلِج�ْسُم َعَلى الزَّ الزَّ

اْحتاَج اإَِلْيِه اْلِج�ْسُم ِلَقْطِع هِذِه اْلَم�ساَفِة.
يَِّة اْلآِتَيِة: يا�سِ ْرَعِة ِباْلَعالَقِة الرِّ وُيْمِكُن التَّْعبيُر َعِن ال�سُّ

ْرَعُة  =  ال�سُّ

ِقيا�ِص  َوَوْحَدَة  اْلِمْتُر،  ِهَي  اْلَم�ساَفِة  ِقيا�ِص  َوْحَدَة  اأَنَّ  يَِّة  يا�سِ الرِّ اْلَعالَقِة  ِمَن  ُيالَحُظ 
ْرَعِة ِهَي م/ ث، َوُتْقَراأُ: ِمْتًرا ِلُكلِّ ثاِنَيٍة. َمِن ِهَي الّثاِنَيُة؛ ِلذا، َفاإِنَّ َوْحَدَة ِقيا�ِص ال�سُّ الزَّ
يِّ َلْحَظٍة ِهَي اْلِمْقداَر  ُف �ُسْرَعُة اْلِج�ْسِم ِباأَنَّها ثاِبَتٌة اإِذا كاَنْت �ُسْرَعُتُه في اأَ َوتو�سَ

ُه. َنْف�سَ

ِمثاٌل 

َقَطَعْت �َسّياَرٌة َم�سافَة 80 م في 4 ثواٍن. ما ِمْقداُر �ُسْرَعِتها؟
الَْحلُّ 

اْلُمْعَطياُت: 
َمُن الاّلِزُم = 4ث. اْلَم�ساَفُة اْلُكلِّيَُّة اْلَمْقطوَعُة  = 80م،   الزَّ

ْرَعُة =   ال�سُّ
          

    =        = 20م/ ث.

اْلَم�ساَفُة اْلَمْقطوَعُة )م(
َمِن )ث( الزَّ

اْلَم�ساَفَة اْلَمْقطوَعَة )م(
َمِن )ث( الزَّ

80 )م(
4 )ث(
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ç ُت�ْسَتْخَدُم َوَحداٌت اأُْخرى ِلِقيا�ِص 
ْرَعِة  ال�سُّ َعّداِد  في  َكما  ْرَعِة  ال�سُّ
ْكِل )2-4(. ما  الّظاِهِر ِفي ال�سَّ

هِذِه اْلَوْحَدُة؟
ç َمـا اْلَوْحـَدُة اْلُم�ْسَتْخَدَمـُة ِلِقيا�ِص 

�ُسْرَعِة ُكلٍّ ِمَن:
اأ    - الّطاِئَرِة؟

ّراَجِة الهوائيَِّة؟ ب - الدَّ
جـ - اْلِقطاِر؟

ْرَعِة  في �َسّياَرٍة. ْكُل )2-4(: َعّداُد ال�سُّ ال�سَّ

ها في 8 َثواٍن.  �َقَطَع �َسعيٌد َم�ساَفَة 4م في 4 َثواٍن، َوَقَطَع اأَْحَمُد اْلَم�ساَفَة َنْف�سَ
اأَيُُّهما اأَ�ْسَرُع؟ ِلماذا؟

يُِّد هَذا اْلإِْجراَء؟ ِلماذا؟  ْبواِب اْلَمداِر�ِص. َهْل ُتوؤَ ُع َمَطّباٌت اأَماَم اأَ �تو�سَ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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الّراداُر
َكِة اأَِو الّثاِبَتِة، َوَتْحديِد َمواِقِعها.  ُي�ْسَتْخَدُم الّراداُر ِلَك�ْسِف اْلأَْج�ساِم اْلُمَتَحرِّ
ِريَِّة،  َوُيْمِكُن ِللّراداِر َتْحديُد اتِّجاِه اأَْهداٍف َبعيَدٍة َعْن َمدى اإِْب�ساِر اْلَعْيِن اْلَب�سَ

َوَكذِلَك َتْحديُد �ُسْرَعِتها َوُبْعِدها. 
؛ اإِْذ َت�ْسَتْخِدُمُه �ُسْرَطُة اْلُمروِر  ُي�ْسَتفاُد ِمَن الّراداِر في تْنفيِذ اْلَعديِد ِمَن اْلَمهامِّ
اْلِتزاِم  ِمِن  ِق  ِللتََّحقُّ واِرِع؛  ال�سَّ َعَلى  َت�سيُر  الَّتي  اْلَمْرَكباِت  �ُسْرَعِة  ُمراَقَبِة  في 
ْيِر َعَلى  اأَْثنـاِء ال�سَّ ـوى اْلَم�ْسمـوِح ِبهـا في  ْرَعِة اْلُق�سْ ال�ّساِئقيَن ِبُحـدوِد ال�سُّ

ْكَل )5-2(. ُرقاِت؛ َتَجنًُّبا ِلْلَحواِدِث، اْنُظِر ال�سَّ الطُّ

ْكُل )2 -5(: راداٌر. ال�سَّ
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َحَجُر النَّْرِد َوِقْطَعُة النُّقوِد

ْكُل )2-6(: َحَجُر النَّْرِد َوِقْطَعُة النُّقوِد. ال�سَّ

اْلَحْمراَء، َواْخِتياِر طاِلٍب  الّداِئَرَة  َلَبِة  اأََحِد الطَّ اللُّْعَبِة َعَلى اْخِتياِر  َيُن�صُّ قانوُن 
ْقُم  ْوداَء، ُثّم َرْمِي اأََحِدِهما َحَجَر النَّْرِد َوِقْطَعَة النُّقوِد َمًعا. الرَّ اآَخَر الّداِئَرَة ال�سَّ
ُكَها الّداِئَرُة، َوِقْطَعُة النُّقوِد  ُد َعـَدَد اْلُمَربَّعاِت الَّتي �َسَتَتَحرَّ َعلى ِقْطَعِة النَّْرِد ُيَحـدِّ
ْرِق، َواإِذا  ُك الّطاِلُب ِجَهَة ال�سَّ اإِذا كاَنْت �سوَرًة َيَتَحرَّ ُد اتِّجاَه اْلَحَرَكِة. َفَ ُتَحدِّ
ًل َوَيِقُف َعلى اأَيٍّ  ُل اأَوَّ ُك ِجَهَة اْلَغْرِب. َوالّطاِلُب الَّذي َي�سِ كاَنْت ِكتاَبًة َيَتَحرَّ

ِمَن النَّْجَمَتْيِن َيكوُن ُهَو اْلفاِئَز.

ْرِق اْلَحَرَكُة ِباتِّجاِه اْلَغْرِباْلَحَرَكُة ِباتِّجاِه ال�سَّ نُْقَطُة
 الِْبدايَِة

ُم َوَأَتَعلَّ َأْلَعُب
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ِب ِمَن اْلَجْدَوِل. ْع اإِ�ساَرَة )✓( ِفي اْلَمكاِن اْلُمنا�سِ �سَ
ِل اَأْن: ُيْمِكُنني َبْعَد ِدرا�َسِة هَذا اْلَف�سْ

ْقُم النََعْمالْـِمـْعـيــاُرالرَّ

َد َعَمِليًّا َمْوِقَع َج�ْسٍم ِبالنِّ�ْسَبِة اإِلى ِج�ْسٍم اآَخَر.1  اأَُحدِّ

َف اْلَحَرَكَة. 2  اأَُعرِّ

ها.3  ْرَعَة، َواأَْذُكَر َوْحَدَة ِقيا�سِ َف ال�سُّ اأَُعرِّ

ْرَعِة الّثاِبَتِة.4  َح اْلَمْق�سوَد ِبال�سُّ اأَُو�سِّ

ْرَعِة في َحلِّ َم�ساِئَل 5  يََّة ِلل�سُّ يا�سِ اأَ�ْسَتْخِدَم اْلَعالَقَة الرِّ
ِح�ساِبيٍَّة.

ْقويُم الّذاِتيُّ التَّ
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اأَيُُّهما اأَ�ْسَرُع: ِج�ْسٌم َقَطَع َم�ساَفَة 5 اأَْمتاٍر في ثاِنَيٍة واِحَدٍة، اَأْم ِج�ْسٌم   - 1
َقَطَع َم�ساَفَة 12ِمْتًرا في 3 َثواٍن؟

ِلَتْحديِد  ْكـِل )2- 7(  ال�سَّ ِفي  اْلُمَبيََّنَة  اْلأُْرُدنِّ  َخـريَطـــَة  ا�ْسَتْخـــِدْم   - 2
َمواِقِع اْلُمُدِن اْلآِتَيِة:

ِبالنِّ�ْسَبـِة  َعْجلــوَن  اأ     - 
اإَِلى اْلَكَرِك.

َعْجلــوَن ِبالنِّ�ْسَبــِة  ب - 
اإَِلى اْلَمْفَرِق.

اْلَمْفــَرِق ِبالنِّ�ْسَبــِة  جـ  - 
اإِلى َعْجلوَن.

ِبـالنِّ�ْسَبــِة  اْلَعَقـَبــِة  د   - 
اإَِلـى اْلَكَرِك.

ْكـَل )8-2 (،  ـِل ال�سَّ َتـاأَمَّ  - 3
ْد َمْوِقـَع اْلِمْفتاِح  ُثمَّ َحـدِّ
ِبالنِّ�ْسَبِة اإَِلى النُّْقَطِة )هـ(، 

َوالنُّْقَطِة )اأ(، ِعْلًما ِباأَنَّ  اْلَم�ساَفَة َبْيَن اأَيِّ ُنْقَطَتْيِن ُمَتتاِلَيَتْيِن  ِهَي2�سم.

عجلون

الكرك

العقبة

٧١ كم

كم
 ٢

٠٦

كم
 ١

٩١

املفرق

غربرشق

ش�ل

جنوب

. ْكُل )2-7(: َخريَطُة اْلأُْرُدنِّ ال�سَّ

هـدجـباأ

ْكُل )2-8(: َمْوِقُع اْلِمْفتاِح. ال�سَّ

ِل ِئَلُة اْلَف�صْ اأَ�صْ
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وؤاُل ال�ّساِد�ُص. ْكُل )2-9(: ال�سُّ ال�سَّ

ْرَعٍة ثاِبَتٍة ِمْقداُرها 2م/ ث، َفِجِد:  َكْت َدّراَجٌة ِب�سُ اإِذا َتَحرَّ  - 4
ّراَجُة ِخالَل 5 َثواٍن.  اأ     - اْلَم�ساَفَة الَّتي َتْقَطُعَها الدَّ

ّراَجُة َم�ساَفَة 100م. َمَن الاّلِزَم َحّتى َتْقَطَع الدَّ ب - الزَّ
َعلى  َدَة  اْلُمَحدَّ ْرَعَة  ال�سُّ َتجاَوَز  ِل�ساِئٍق  ُمخاَلَفًة  ُمروٍر  �ُسْرِطيُّ  َر  َحرَّ  -  5

َطريِق اإِْرِبَد - َعّماَن: 
يُِّد ذِلَك؟ ِلماذا؟  اأ     - َهْل ُتوؤَ

ريِق؟ َدِة َعَلى الطَّ ْرَعِة اْلُمَحدَّ يَُّة اأَْن َيْلَتِزَم ُكلُّ �ساِئٍق ِبال�سُّ ب - ما اأََهمِّ
ديِقِه َلْيٍث الَّذي  َك ماِزٌن ِمْن َمْنِزِلِه ُمتَِّجًها َجنوًبا َنْحَو َمْنِزِل �سَ َتَحرَّ  - 6
َطَحَبُه  ْكِل )2-9(، ُثمَّ ا�سْ َيْبُعُد َعْنُه َم�ساَفَة 120 ِمْتًرا، َكما ِفي ال�سَّ
الِة اْلَمْغِرِب  اإَِلى اْلَم�ْسِجِد الَّذي َيَقُع �َسماَل �َسْرِقيِّ َمْنِزِل َلْيٍث ِلأَداِء �سَ

َجماَعًة:
ْب �ُســْرعَة مازٍن  اْح�سُ اأ     - 
في َقْطِع اْلَم�ســاَفِة ِمْن 
ديِقِه  َمْنِزِلِه اإِلى َمْنِزِل �سَ
ا�ْســَتْغَرَق في  اإَِذا  َلْيٍث 

َقْطِعها 60 ثاِنَيًة.
ْد َمْوِقَع اْلَم�ْسِجِد  َحدِّ ب - 
ِبـالنِّ�ْسَبـِة اإِلى َمـْنــِزِل 

ماِزٍن.

l∫Éª n°T

lÜƒæ nL

l¥r nöTlÜ rô
nZ

اْلَم�ْسِجُد

90ِمْترًا
َمْنِزُل ماِزٍن

َمْنِزُل َلْيٍث

120 ِمْتًرا
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ي�سو(، َوفيها ُيحاِوُل ُكلُّ ِطْفٍل  ُلَها اْلأَْطفاُل ُلْعَبُة )ال�سِّ ِمَن اْلأَْلعاِب الَّتي ُيَف�سِّ
ِّجاٍه ماَل َعموُد التَّواُزِن فيها؟  وَرِة. َفاإِلى اأَيِّ ات َدْفَع اْلآَخِر َنْحَو اْلأَْعلى َكما ِفي ال�سُّ

ِة؟ ٍة اأَْكَبَر؟ وَما اْلَمْق�سوُد ِباْلُقوَّ اأَيُُّهما ُيوؤَثُِّر ِبُقوَّ

ُة اْلُقوَّ اْلَفْصُل
الّثاني
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ِمــْن  َقـ�سيـٍر  َوْقـــٍت  َبـْعــَد 
َمـديَنـِة  َعلـى  الثُّلـوِج  َت�سـاُقـِط 
َعّماَن َحَدَثْت اأَْزَمُة �َسْيٍر خاِنَقٌة، 
ّيــاراِت  ـــراُت ال�سَّ َلْت َع�سَ َفَتَعطَّ
اْلَعديُد  َوَوَقَعِت  واِرِع،  ال�سَّ َعَلى 
َبْيَن  ِطـداِم  اِل�سْ َحــواِدِث  ِمْن 
ـَْرَكبــاِت، َوَتــَولَّــْت اآِلّيـاُت  اْلم
اْلأَْجِهــــَزِة  اْلأَْمِنيَّــــِة �َسْحـــَب 

َتْحتاُج  َفَهْل   .)10-2( ْكَل  ال�سَّ اْنُظِر  واِرِع،  ال�سَّ َعَلى  َلْت  َتَعطَّ الَّتي  ّياراِت  ال�سَّ
َكِة  ُة ِفي اْلأَْج�ساِم اْلُمَتَحرِّ ِة ِلَتقوَم ِبَعَمِلها؟ َوَكْيَف ُتوؤَثُِّر اْلُقوَّ هِذِه اْلآِلّياُت اإَِلى اْلُقوَّ

َوال�ّساِكَنِة؟

ُة َوالَْحَرَكُةمنو االإن�سان الُْقوَّ اًل  اأَوَّ

ِة ِف ااْلأَْج�ساِم اأَثَُر الُْقوَّ

الَْموادُّ َوااْلأََدواُت

ُكَرُة ِتِن�ٍص، طاِوَلٌة.
ااْلإِْجراءاُت

ٍة َخفيَفٍة )اْدَفْعها ِباْلَيِد َدْفَعًة  ْع ُكَرَة التِِّن�ِص َعلى �َسْطِح الّطاِوَلِة، َواأَثِّْر فيها ِبُقوَّ �سَ  - 1
َخفيَفًة(. ماذا  ُتالِحُظ َعلى َحَرَكِة اْلُكَرِة؟

لََّحِة  ْكُل )2-10(: َبْع�ُص اأَْفراِد اْلُقّواِت اْلُم�سَ ال�سَّ
ِف الثَّْلِجيَِّة. موَن اْلُم�ساَعَدَة في اأَْثناِء اإِْحَدى اْلَعوا�سِ ُيَقدِّ
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ٍة َخفيَفٍة )ا�ْسَتْخِدْم راَحَة اْلَيِد(. حاِوْل اإِيقاَف اْلُكَرِة ِبالتَّاأْثيِر فيها ِبُقوَّ  - 2
ُر ما َحَدَث  ِلَحَرَكِة اْلُكَرِة ِفي اْلُخْطَوَتْيِن ال�ّساِبَقَتْيِن، ُم�ْسَتعيًنا  اْكُتِب ا�ْسِتْنتاًجا ُيَف�سِّ  - 3
ٍة )َدْفٌع، اأَْو  ٍك، التَّاأْثيُر، ِبُقوَّ يقاِف ُمَتَحرِّ ِباْلَكِلماِت اْلآِتَيِة: ِلَتْحريِك �ساِكٍن، اأَْو ِلإِ

�َسْحٌب(.
ِر اْلُخْطَوَة َرْقَم )1(. َوفــي اأَْثناِء َحَرَكِة اْلُكَرِة اْنُفْخ َعَلْيها َنْفًخا َخفيًفا ِباتَّجاِه  َكــرِّ  - 4

ْرَعِتها؟ َحَرَكِتها. ماذا َحَدَث ِل�سُ
ِر اْلُخْطَوَة َرْقَم )1(. َوفي اأَْثناِء َحَرَكِة اْلُكَرِة اْنُفْخ َعَلْيها َنْفًخا َخفيًفا ِباتِّجاٍه  َكرِّ  - 5

ْرَعِتها؟ ُمعاِك�ٍص ِلَحَرَكِتها. ماذا َحَدَث ِل�سُ
ِر اْلُخْطَوَة َرْقَم )1(. َوفي اأَْثناِء َحَرَكِة اْلُكَرِة اْنُفْخ َعَلْيها َنْفًخا َخفيًفا ِباتَّجاٍه  َكرِّ  - 6

ُمَتعاِمٍد َعلىَحَرَكِتها. ماذا َحَدَث ِلتِّجاِه َحَرَكِتها؟

ْو  ٍة )َدْفٌع، اأَ ٍك، َيِجُب التَّاأْثيُر فيِه ِبُقوَّ ِلَتْحريِك ِج�ْسٍم �ساِكٍن اأَْو اإِيقاِف ِج�ْسٍم ُمَتَحرِّ
ٍك، ِمْثِل ُكَرِة التِِّن�ِص، َفاإِنَّ �ُسْرَعَة  ٌة في ِج�ْسٍم ُمَتَحرِّ �َسْحٌب(. َوفـي حـاِل اأَثََّرْت ُقوَّ
اإِذا  اْلُكَرِة  ْرَعِة  ِل�سُ َيْحُدُث  َفماذا  اْلَحَرَكِة.  ِباتِّجاِه  ُة  اْلُقوَّ كاَنِت  اإِذا  َتْزداُد  اْلُكَرِة 

ُة َعْك�َص اتِّجاِه اْلَحَرَكِة؟ كاَنِت اْلُقوَّ
اأَْو  َحَرَكِتِه،  اتِّجاِه  اأَِو  اْلِج�ْسِم،  �ُسْرَعِة  ِمْن  ُتَغيُِّر  ٍك  ُمَتَحرِّ ِج�ْسٍم  في  ثَِّرُة  اْلُموؤَ ُة  اْلُقوَّ
ّمى نيوتن. ُة( ِبَوْحَدٍة ُت�سَ �ُسْرَعِتِه َواتِّجاِه َحَرَكِتِه َمًعا، اأَْو توِقُفُه، َوِهَي ُتقا�ُص )اْلُقوَّ

ِة ِبا�ْسِم نيوتن. ç اْبَحْث في َم�ساِدِر اْلَمْعِرَفِة اْلُمَتواِفَرِة َعْن �َسَبِب َت�ْسِمَيِة َوْحَدِة اْلُقوَّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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ٌب ِفي اْلُجَمِل اْلآِتَيِة: اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�سِ  ▲

ًكا ما َلْم ُتوؤَثِّْر فيِه ........... . ُك َيْبقى ُمَتَحرِّ اأ    - اْلِج�ْسُم اْلُمَتَحرِّ
ُكُه. ٌة ُتَحرِّ ب - اْلِج�ْسُم ........ َيْبقى �ساِكًنا ما َلْم ُتوؤَثِّْر فيِه ُقوَّ

ٍك اأَْن ُتَغيَِّر ِمْن .......، اأَْو......، اأَِو  ٍة ُموؤَثَِّرٍة في ِج�ْسٍم ُمَتَحرِّ جـ - ُيْمِكُن ِلُقوَّ
اِلْثَنْيِن َمًعا.

ذا اَأثََّرِت  ُة ِباتِّجاِه َحَرَكِة اْلِج�ْسِم، َفاإِنَّ �ُسْرَعَتُه........، َواإِ د   - اإِذا اأَثََّرِت اْلُقوَّ
ُة ِبَعْك�ِص اتِّجاِه َحَرَكِة اْلِج�ْسِم، َفاإِنَّ �ُسْرَعَتُه ......، اأَْو َقْد ....... . اْلُقوَّ
ِفي  اْلأَماِن  ِحزاَم  ال�ّساِئِق  ا�ْسِتْخداِم  َعلى ُوجوِب  اْلأُْرُدنِّ  ِفي  ْيِر  ال�سَّ قانوُن  َيُن�صُّ   ▲

يُِّد هَذا اْلقانوَن؟ ِلماذا؟ ّياَرِة اأَْثناَء اْلَم�سيِر. َهْل ُتوؤَ ال�سَّ

ِة ِقيا�ُس الُْقوَّ ثاِنيًا 

ِة، اْنُظِر  يُّ ِلِقيا�ِص اْلُقوَّ ُي�ْسَتْخَدُم اْلميزاُن الّناِب�سِ
ْكَل )11-2(. ال�سَّ

َفما اأَْجزاُء هَذا اْلميزاِن؟ َوما َمْبَداأُ َعَمِلِه؟ َوَكْيَف 
ِة؟ َن�ْسَتْعِمُلُه ِلِقيا�ِص اْلُقوَّ

. يُّ ْكُل )2-11(: اْلميزاُن الّناِب�سِ ال�سَّ

َحْلَقٌة ِللتَّْثبيِت

ٌر ُمَو�سِّ
ناِب�ٌص

َلْوَحُة َتْدريٍج

خّطاٌف
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يِّ - َمْبَداأُ َعَمِل الْميزاِن النّاِب�سِ
الَْموادُّ َوااْلأََدواُت

اْلُكَتِل )100غ، 200غ، 300غ(، حاِمٌل،  ُمْخَتِلَفُة  ِعياراٌت  َخْيٌط،  ناِب�ٌص، 
ِم�ْسَطَرٌة.

ااْلإِْجراءاُت
َثبِّــِت الّنـاِبـ�َص َعـَلى اْلحاِمــِل َكمـا ِفي   - 1

ْكـِل )2- 12(.   ال�سَّ
ِق�ْص ُطوَل الّناِب�ِص ِبا�ْسِتْخداِم اْلِم�ْسَطَرِة.  - 2

اْرُبْط ِعياًرا ُكْتَلُتــُه 100غ ِباْلَخْيِط، ُثمَّ   - 3
. َوحيَن َيْثُبُت  َعلِّقُه ِبَطَرِف الّناِب�ِص اْلُحرِّ
اْلِج�ْسُم، َوَيَتَوقَُّف الّناِب�ُص َعِن اْلَحَرَكِة، 

ِق�ْص ُطوَل الّناِب�ِص. 
ِر اْلُخْطَوَة )3( ِبا�ْسِتْخداِم ِعياراٍت اأُْخرى. 4 - َكرِّ

ْن َنتاِئَجَك ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي: 5 - َدوِّ

الُْكْتَلُة
 ُطوُل النّاِب�ِس َقْبَل

عِ الُْكْتَلِة َو�سْ
 ُطوُل النّاِب�ِس بَْعَد

عِ الُْكْتَلِة َو�سْ
ِع الُْكْتَلِة -   ااِل�ْسِتطالَُة )ُطوُل النّاِب�ِس بَْعَد َو�سْ

عِ الُْكْتَلِة( ُطوِل النّاِب�ِس َقْبَل َو�سْ

100غ
200غ
300غ

ْكُل )2- 12(: َتْثبيُت ناِب�ٍص  ال�سَّ
َعَلى اْلحاِمِل. 

ناِب�ٌص

ِثَقٌل

ِم�ْسَطرٌة
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ُه ِمَن اِل�ْسِتطاَلِة؟ ■ َهِل اْلُكَتُل َجميُعها ُتْحِدُث اْلِمْقداَر َنْف�سَ

■ ماذا َت�ْسَتْنِتُج؟

- ِقيا�ُس ُقًوى ُمْختَِلَفٍة 

الَْموادُّ َوااْلأََدواُت
باٌت ُمْخَتِلَفُة اْلُكَتِل )1 كغ، 2كغ،3 كغ(، طاِوَلٌة. ، َخْيٌط، ُمَكعَّ يٌّ ميزاٌن ناِب�سِ

ااْلإِْجراءاُت
َعـلى  ْغــرى  ال�سُّ اْلُكْتَلــَة  ـِع  �سَ  - 1

�َسْطِح الّطاِوَلِة. 
يَّ ِباْلُكْتَلِة  ا�ْسِبِك اْلميـزاَن الّناِب�سِ  - 2

ْكِل )2- 13(.   َكما ِفي ال�سَّ
ِقراَءَة  ْن  َدوِّ ُثمَّ  اْلُكْتَلَة،  ا�ْسَحِب   - 3
يِّ َلْحَظـَة َبـْدِء  اْلميــزاِن الّنـاِب�سِ

اْلَحَرَكِة.
ِر اْلُخُطواِت ال�ّساِبَقَة ِعْنَد ا�ْسِتْخداِم اْلُكَتِل اْلأُْخرى. ماذا ُتالِحُظ َعلى ِقراءاِت  َكرِّ  - 4

؟ يِّ اْلميزاِن الّناِب�سِ

ٍر،  َوُموؤَ�سِّ ناِب�ٍص،  ِمْن:  ُن  َيَتَكوَّ الَّذي  يِّ  الّناِب�سِ اْلميزاِن  ِبا�ْسِتْخداِم  ُة  اْلُقوَّ ُتقا�ُص 
ياَدُة في  ِقراَءِة اْلميزاِن )ا�ْسِتطاَلُة الّناِب�ِص(  َوُخّطاٍف، َوَلْوَحِة َتْدريٍج. َوَتْعَتِمُد الزِّ
اأَِو  اْلَم�ْسحوِب  اْلِج�ْسِم  ُكْتَلِة  ِبِزياَدِة  َتْزداُد  الَّتي  فيِه،  اْلُموؤَثَِّرِة  ِة  اْلُقوَّ ِمْقداِر  َعلى 

اْلُمَعلَِّق.

ْكُل )2- 13(: �َسْبُك اْلميزاِن  ال�سَّ
يِّ ِباْلُكْتَلِة. الّناِب�سِ

اتِّجاُه 
ْحِب ال�سَّ

يٌّ ُكْتَلٌةميزاٌن ناِب�سِ
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يًّا َيقي�ُص اأَْوزاًنا َحّتى 5 نيوتن. ْم ِميزاًنا ناِب�سِ مِّ ç �سَ

اأَْكَبَر ِمْن  اإِلى َرْقمٍ  ُر ُي�سيُر  ، َوكاَن اْلُموؤَ�سِّ يَّ َلَبِة اْلميزاَن الّناِب�سِ َحُد الطَّ اأَ اإَِذا ا�ْسَتْخَدَم   ▲

ِة؟ ما ِمْقداُر هَذا اْلأََثِر؟ ْفٍر في ِبداَيِة اْلِقيا�ِص، َفَهَل ُيوؤَثُِّر ذِلَك في  ِقيا�ِص اْلُقوَّ �سِ

ُة ااِلْحِتكاِك ُقوَّ ثاِلثًا

اأَنَّ �ُسْرَعَتهـا  اأُفُِقـيٍّ في �سـاَحـِة اْلَمْدَر�َسـِة، َفـالَحَظ  ْكلٍ  اأَْحَمُد اْلُكَرَة ِب�سَ َرَكـَل 
َدَر�َسُه  ما  اأَْحَمُد  َر  َتَذكَّ ِعْنَدِئٍذ،  ُمَعيََّنًة.  َم�ساَفًة  َقَطَعْت  اأَْن  َبْعَد  َفْت  َتَوقَّ ُثمَّ  ْت  َتناَق�سَ
ُة  ٌة توِقُفُه، ُثمَّ اأََخَذ َي�ْساأَُل: َما اْلُقوَّ ًكا ما َلْم ُتوؤَثِّْر فيِه ُقوَّ َعِن اْلِج�ْسِم ِمْن اأَنَُّه َيْبقى ُمَتَحرِّ

اأَْت؟ الَّتي اأَثََّرْت ِفي اْلُكَرِة َحّتى َتَوقََّفْت؟ َوِمْن اأَْيَن َن�سَ

الَْموادُّ َوااْلأََدواُت
ُكَرُة ِتِن�ٍص، ِقْطَعُة �َسّجاٍد، ِم�ْسَطَرٌة ِمْتِريٌَّة.

ااْلإِْجراءاُت
. ْع ُكَرَة التِِّن�ِس َعلى بلٍط اأمل�س، ُثمَّ اْدَفْعها ِبَيِدَك َقليلاً 1 - �ضَ

2 - ِق�ِص اْلَم�ساَفَة الَّتي َقَطَعْتها ُكَرُة التِِّن�ِص َقْبَل اأَْن َتَتَوقََّف.

ُة ااِلْحِتكاِك ُقوَّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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ها َكما  ِة َنْف�سِ ّجاِد، ُثمَّ حاِوْل اأَْن َتْدَفَعها ِباْلُقوَّ ْع ُكَرَة التِِّن�ِص َفْوَق ِقْطَعِة ال�سَّ 3 - �سَ
ِه. ِفي اْلُخْطَوِة اْلأُولى، َوِفي اِلتِّجاِه َنْف�سِ

ِفي  اْلَفراَغ  اْماَلأَ  ُثمَّ  َتَتَوقََّف،  اأَْن  َقْبَل  التِِّن�ِص  ُكَرُة  َقَطَعْتها  الَّتي  اْلَم�ساَفَة  ِق�ِص   - 4
اْلَجْدَوِل اْلآِتي:

َحَرَكُة ُكَرِة التِِّن�ِس َعلى: 
الَْم�ساَفُة الَّتي َقَطَعْتَها الُْكَرُة 

َقْبَل اأَْن تَتََوقََّف

اتِّجاُه َحَرَكِة الُْكَرِة

ِة الُْموؤَثَِّرِة ِبالنِّ�ْسبَِة اإِلَى الُْقوَّ

بلٍط اأمل�س

ّجاِد �َسْطحِ ال�سَّ

َفِت اْلُكَرُة؟  ■  ِلماذا َتَوقَّ
ْطَحْيِن. ■  قاِرْن َبْيَن اْلَم�ساَفِة الَّتي َقَطَعْتَها اْلُكَرُة َقْبَل اأَْن َتَتَوقََّف َعلى ِكال ال�سَّ
ُة اْلَم�ْسوؤوَلُة َعْن اإِيقاِف اْلُكَرِة اأَْكَبُر؟ ِلماذا؟ ْطَحْيِن كاَنِت اْلُقوَّ ■  في اأَيِّ ال�سَّ

ُة اْلَم�ْسوؤوَلُة َعْن اإِيقاِف اْلُكَرِة؟ َما اتِّجاُهها ِبالنِّ�ْسَبِة اإَِلى اتِّجاِه  ى اْلُقوَّ مَّ ■  ماذا ُت�سَ
َحَرَكِة اْلُكَرِة؟

اأََحِد  َحَرَكِة  اأَْثناِء  في  ْيـِن  ُمَتالِم�سَ ِج�ْسَمْيِن  �َسْطَحـْي  َبْيَن  اِلْحِتكاِك  ُة  ُقوَّ اأُ  َتْن�سَ
َّها ُتوؤَثُِّر ِفي  ِك؛ ِلأَن بَُّب في اإِعاَقِة َحَرَكِة اْلِج�ْسِم اْلُمَتَحرِّ اْلِج�ْسَمْيِن اأَْو ِكَلْيِهما، َوَتَت�سَ

اتِّجاٍه ُمعاِك�ِص ِلتِّجاِه َحَرَكِة اْلِج�ْسِم.

ٌة ِلأَنَّها ُتعيُق َحَرَكَة اْلأَْج�ساِم، َفَهْل ِهَي َكذِلَك  َة اِلْحِتكاِك �سارَّ وَقْد َتُظنُّ اأَنَّ ُقوَّ
داِئًما؟
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ْكِل )2- 14(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْسِئَلِة الَّتي َتليها: َوَر ِفي ال�سَّ ِل ال�سُّ َتاأَمَّ

روِريًَّة في حالٍت َكثيَرٍة، ِمْثِل: اْلَم�ْسِي، َوَخْف�ِص �ُسْرَعِة  ُة اِلْحِتكاِك ُمفيَدًة َو�سَ َتكوُن ُقوَّ
َوَتْعَمُل  اْلَحَرَكَة،  ُق  ُتَعوِّ ِلأَنَّها  ًة  اأَْحياًنا �سارَّ اإِيقاِفها، َوَتكوُن  اأَْو  ّراجاِت  َوالدَّ ّياراِت  ال�سَّ

طوِح. حوُم ِلَمْنِع تاآُكِل هِذِه ال�سُّ يوُت َوال�سُّ طوِح؛ ِلذا، ُت�ْسَتْخَدُم الزُّ َعلى تاآُكِل ال�سُّ

ْعًبا؟ ْيُر َعَلى اْلَجليِد �سَ ■  ِلماذا َيكوُن ال�سَّ ّياَرِة؟ ■  ما فاِئَدُة ُوجوِد اْلَفْرزاِت في َعَجِل ال�سَّ

ُة الَّتي  ■  َكْيَف ُت�ْسِعُل عوَد الثِّقاِب؟ َما اْلُقوَّ
بُِّب اِل�ْسِتعاَل؟ ُت�سَ

ْعِط  ّراَجِة ِعْنَد ال�سَّ ■  َكْيَف َتْعَمُل َمكاِبُح الدَّ
َعَلْيها ِلَخْف�ِص �ُسْرَعِتها اأَْو اإِيقاِفها؟

ِة اِلْحِتكاِك. ْكُل )2- 14(: َفواِئُد ُقوَّ ال�سَّ
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ِة  َكِة ِللتَّْقليِل ِمْن اأََثِر ُقوَّ طوِح اْلُمَتَحرِّ ُع َعَلى ال�سُّ حوَم تو�سَ يوَت َوال�سُّ ç َعَرْفَت اأَنَّ الزُّ
ْلِبيَِّة  َتْقليِل اْلآثاِر ال�سَّ ُيْمِكُن ا�ْسِتْخداُمها في  اأُْخرى  اِلْحِتكاِك. اْبَحْث َعْن َطراِئَق 

ِة اِلْحِتكاِك. ِلُقوَّ
ُرِق اْلُمْنَحِدَرِة؟ ِة َواْلَبَلِدّياِت اإِلى َتْخ�سيِن الطُّ ç ِلماذا َتْلَجاأُ ِوزاَرُة اْلأَ�ْسغاِل اْلعامَّ

ْندوًقا. ْكُل )2-15(: عاِمٌل َيْدَفُع �سُ ال�سَّ

ِبيًّا َم�ساَفَة 10م َعَلى اْلَبلِط، ُثمَّ َدَفَعُه 10م َعَلى اْلأَ�ْسَفْلِت  ْندوًقا َخ�سَ َدَفَع اأََحُد اْلُعّماِل �سُ  ▲

َك  ِلُيَحرِّ اأَْكَبَر  ٍة  ُقوَّ اإِلى  اْلعاِمُل  َيْحتاُج  ْطَحْيِن  ال�سَّ اأَيِّ  َعلى  ْكِل )15-2(.  ال�سَّ ِفي  َكما 
؟ ِلماذا؟  ِبيَّ ْندوَق اْلَخ�سَ ال�سُّ

�َضْطُح اْلَبلِط اْلأَ�ْسَفْلُت

ْن َيْحُدَث ِلَحَرَكِة  ُع اأَ ْحَدى ال�ّساِحناِت َعَلى ال�ّساِرعِ، َفماذا َتَتَوقَّ َكَب َزْيٌت ِمْن اإِ ▲ اإَِذا اْن�سَ

جاَبَتَك. ْح اإِ ّياراِت َواْلُم�ساِة َعلى هَذا ال�ّساِرِع؟ َو�سِّ ال�سَّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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)Maglev( يُّ اْلُمَعلَُّق اْلِقطاُر اْلِمْغناطي�سِ
َعَلى  َعَمِلـِه  فـي  َيْعَتِمـُد  اأَْي  يَِّة؛  اْلِمْغناطي�سِ ْفـِع  الرَّ ِة  ِبُقـوَّ َيْعَمـُل  ِقطـاٌر 

ْكَل )16-2(.  اْلِمْغناطي�ِص، اْنُظِر ال�سَّ
ُل اإِلى 550 كم / �ساَعٍة، َوُهَو  ْرَعِتِه اْلعاِلَيِة الَّتي َت�سِ  َيْمتاُز هَذا اْلِقطاُر ِب�سُ
ناَعُة  �سِ َبَداأَْت  ُمْنُذ  اْلَحديِديَِّة  َكِك  ال�سِّ ِبناِء  ِتْقِنيَِّة  في  ٍر  َتَطوُّ اأََهمَّ  ُيَمثُِّل 
ُك اإَِلى اْلأَماِم ِمْن دوِن حاَجٍة اإِلى  َكِك َيَتَحرَّ َل ِنظاٍم ِلل�سِّ اْلِقطاراِت، َواأَوَّ

َعَجالٍت؛ اأَْي ِمْن دوِن اْحِتكاٍك َبْيَن اْلأَْر�ِص َواْلِقطاِر. 

يُّ اْلُمَعلَُّق. ْكُل )2-  16(: اْلِقطاُر اْلِمْغناطي�سِ ال�سَّ
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 الُْكَرُة ِفي الُْمَربَِّع
الَْموادُّ َواْلأََدواُت

غيَرٌة، َطبا�شيُر. ُكَرٌة �شَ
اْلإِْجراءاُت

َبًة ِلُوقوِف  اْر�ُشْم ُمَربًَّعا َعلى �َشْطِح اْلأَْر�ِض ِبَحْيُث َتكوُن ِم�شاَحُتُه ُمنا�شِ  - 1
ْكَل )2- 17(. اْلُكَرِة َمْن دوِن  اأَْن َتْلِم�َض َجواِنَب اْلُمَربَِّع، اْنُظِر ال�شَّ

غيَرَة َعلى ُبْعِد ِمْتَرْيِن ِمْن َمْرَكِز اْلُمَربَِّع. ِع اْلُكَرَة ال�شَّ �شَ  - 2
اْدَفِع اْلُكَرَة ِبَيِدَك َنْحَو اْلُمَربَِّع ِبَحْيُث َتَتَوقَُّف داِخَل اْلُمَربَِّع )َهَدٌف(.  - 3

َمْلحوَظتاِن
-  ُي�ْشَمُح ِلُكلِّ لِعٍب ِبَثالِث ُمحاَولٍت.

ُل اأَْهداًفا اأَْكَثَر ِفي اْلُمحاَولِت الثَّالِث. جِّ -  َيفوُز ِفي اللُّْعَبِة َمْن ُي�شَ

اْلُبْعُد َبْيَن اْلُكَرِة َواْلُمَربَِّع 2م.

لِعٌب ُيْحِرُز َهَدًفا.

ْكُل )2- 17(: ُلْعَبُة اْلُكَرِة  ِفي اْلُمَربَِّع.  ال�شَّ

ُم َوَأَتَعلَّ َأْلَعُب
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ِب ِمَن اْلَجْدَوِل. ْع اإِ�شاَرَة )✓( ِفي اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ �شَ
ِل اَأْن: ُيْمِكُنني َبْعَد ِدرا�َشِة هَذا اْلَف�شْ

ْقُم لنََعْمالْـِمـْعـيــاُرالرَّ

ِة ِفي اْلِج�ْشِم ال�ّشاِكِن.1  اأَُبيَِّن اأََثَر اْلُقوَّ

ِك.2  ِة ِفي اْلِج�ْشِم اْلُمَتَحرِّ اأَُبيَِّن اأََثَر اْلُقوَّ

يَّ ِلِقيا�ِض ُقًوى ُمْخَتِلَفٍة.3  اأَ�ْشَتْخِدَم اْلميزاَن الّناِب�شِ

يًّا.4  َم ميزاًنا ناِب�شِ مِّ اأُ�شَ

َي اْلآثاَر اْلُمفيَدَة ِلُقَوى اِلْحِتكاِك.5  اأَ�ْشَتْق�شِ

َر �َشَبَب ا�ْشِتْخداِم َموادِّ التَّ�ْشحيِم َوالتَّْزييِت ِفي 6  اأَُف�شِّ
اْلآلِت.

ْقويُم الّذاِتيُّ التَّ
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الِت اْلأَْبواِب ِعْنَد َفْتِحها اأَْو اإِْغالِقها، ما  ريٍر ِمْن َف�شّ ْوُت �شَ ُي�ْشَمُع �شَ  - 1
ْوِت؟ اْقَتِرْح َطريَقًة ِلَحلِّ اْلُم�ْشِكَلِة.  �َشَبُب هَذا ال�شَّ

اْذُكْر َثالَث َفواِئَد ِلالْحِتكاِك في َحياِتنا.  - 2
َبَح ُطوُلُه 12�شم َبْعَد اأَْن ُعلَِّق َعَلْيِه  اإِذا كاَن ُطوُل ناِب�ٍض 10�شم، ُثمَّ اأَ�شْ  - 3

ِج�ْشٌم ُكْتَلُتُه 100غ، َفاأَِجْب َعّما َياأْتي:
اأ    - ما ِمْقداُر ا�ْشِتطاَلِة الّناِب�ِض؟

َهْل َتَتاأَثَُّر اِل�ْشِتطاَلُة ِبِزياَدِة ُكْتَلِة اْلِج�ْشِم اْلُمَعلَِّق؟ ب - 
ْكِل )18-2(.  ٍن َكما ِفي ال�شَّ َك َعلى �َشْطٍح َخ�شِ َع طاِلٌب ِكتاًبا، َفَتَحرَّ َدَفَ  - 4

�ْشِم اتِّجاَه ُكلٍّ ِمْن: َبيِّْن ِبالرَّ
ْفِع ِفي اْلِكتاِب. ِة الدَّ ُقوَّ اأ    - 

َحَرَكِة اْلِكتاِب. ب - 
اْلُموؤَثَِّرِة  اِلْحِتكاِك  ِة  ُقـــوَّ جـ - 

ِفي اْلِكتاِب.
يَُّة ُوجوِد َفْرزاٍت في  5 - ما اأََهمِّ

ْيِر َعلى �َشْطٍح اأَْمَل�َض؟ ًة ِعْنَد ال�شَّ ِحذاِئَك، خا�شَّ

وؤاُل الّراِبُع. ْكُل )2- 18(: ال�شُّ  ال�شَّ

ِكتاٌب

ٌن �َشْطٌح َخ�شِ

ِل ِئَلُة اْلَف�صْ اأَ�صْ
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َنواِت اْلأَخيَرِة،  ْيِر ِفي ال�شَّ �َشِهَد اْلأُْرُدنُّ اْرِتفاًعا َكبيًرا في َحواِدِث ال�شَّ
ِلذا،  اْلَحواِدِث؛  ِلهِذِه  ِة  ئي�شَ الرَّ اْلَعواِمِل  اأََحَد  الّزاِئَدُة  ْرَعُة  ال�شُّ َوُتَعدُّ 
ْرَعِة  �َشُتِعدُّ  َمْطِويًَّة )برو�شوًرا( ُت�شاِهُم في َتْوِعَيِة ال�ّشاِئقيَن ِبَمخاِطِر ال�شُّ

َدِة. ْرَعِة اْلُمَحدَّ الّزاِئَدِة، َوَتُحثُُّهْم َعَلى اِلْلِتزامِ ِبال�شُّ
ْعداِد هِذِه اْلَمْطِويَِّة: مَّ اإِلى اأَيٍّ ِمَن اْلَمْجموعاِت اْلآِتَيِة ِلْلُم�شاَهَمِة في اإِ اْن�شَ
ْجراُء  الَْمْجموَعُة َرْقُم )1(: َجْمُع اْلَمْعلوماِت َعِن اْلَمْو�شوِع، َواإِ  - 1

اْلُمقاَبالِت.
ميُم اْلَمْطِويَِّة، َوَتْن�شيُقها، َوِطباَعُتها. اْلَمْجموَعُة َرْقُم )2(: َت�شْ  - 2

اْلَمْجموَعُة َرْقُم )3(: َتْوزيُع اْلَمْطِويَِّة َعلى َبْع�ِض ال�ّشاِئقيَن ِبالتَّْن�شيِق   - 3 
َمَع ُمَعلِِّم اْلُعلوِم َواإِداَرِة اْلَمْدَر�َشِة.

َمخاِطُر
اِئَدِة ْرَعِة الزَّ الس

١ ٦ ٥

بيَئتي ِعْلمي
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َعٌب َدّراَجَتْيِن َهواِئيََّتْيِن. اإِذا َقَطَع اأَْحَمُد َم�شاَفَة 20 ِمْتًرا  َيقوُد اأَْحَمُد َوُم�شْ  - 1
َعٌب َم�شاَفَة 30 ِمْتًرا في 6 َثواٍن، َفاأَِجْب َعّما َياأْتي: في 5 َثواٍن، َوَقَطَع ُم�شْ
َعٍب في ثاِنَيٍة  اأَْحَمَد َوُم�شْ ما ِمْقداُر اْلَم�شاَفِة الَّتي َقَطَعها ُكلٌّ ِمْن  اأ    - 

واِحَدٍة؟
ْح اإِجاَبَتَك. َعٌب؟ َو�شِّ اأَيُُّهما اأَ�ْشَرُع: اأَْحَمُد اأَْم ُم�شْ ب - 

زاَء اْلِعباَرِة اْلَخَطاأَ: حيَحِة، َواإِ�شاَرَة )✗( اإِ ْع اإِ�شاَرَة ) ✓( اإِزاَء اْلِعباَرِة ال�شَّ �شَ  - 2
ِة  اأَْكَبَر ِفي اْلُمدَّ اأَ�ْشَرُع ِمَن اْلَغزاِل ِلأَنَُّه َي�ْشَتطيُع َقْطَع َم�شاَفٍة  النَِّمُر  اأ     - 
ها.         )         ( َمِنيَِّة َنْف�شِ الزَّ
ٌة.                   )         ( ٌك ما َلْم ُتوؤَثِّْر فيِه ُقوَّ ل َيَتَوقَُّف ِج�ْشٌم ُمَتَحرِّ ب - 
ٍة ُموؤَثَِّرٍة في ِج�ْشٍم اأَْن ُتَغيَِّر �ُشْرَعَتُه َفَقْط.           )         ( ُيْمِكُن ِلُقوَّ جـ  - 

ِة  َيْعَتِمُد ِمْقداُر اِل�ْشِتطاَلِة في ناِب�ٍض َعلى ِمْقداِر اْلُقوَّ د     - 
)         (          اْلُموؤَثَِّرِة فيِه. 
ِة ِهَي اْلكيلوغراُم.       )         ( َوْحَدُة ِقيا�ِض اْلُقوَّ هـ    - 
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ُمَتقاِبَلَتْيِن،  ُنْقَطَتْيِن  ِمـْن  اْلَمْرَكِز  َنْحَو  ُمَت�شاِبَهتاِن  ُكَرَتاِن  ُك  َتَتَحـرَّ  - 3
ْكَل، ُثمَّ اأَِجْب  ْكِل )2- 19(. اْدُر�ِض ال�شَّ ِه َكما ِفي ال�شَّ َوَعَلىاْلُبْعِد َنْف�شِ

َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
ًل؟  ُل اأَوَّ اأَيُّ اْلُكَرَتْيِن َت�شِ اأ     - 

اأَيُُّهما �ُشْرَعُتها اأَْكَبُر؟ ِلماذا؟  ب - 
ْب �ُشْرَعَة ُكلٍّ ِمْنُهما. اْح�شُ جـ  - 

ْندوًقا َمْو�شوًعا َعلى �َشْطِح طاِوَلٍة. َهْل ُتوؤَثُِّر  ْكُل )2-20( �شُ 4* - ُيَمثُِّل ال�شَّ
ٌة فيِه؟ ُقوَّ

.)TIMSS( ّياِت َواْلُعلوِم يا�شِِ ْوِليَِّة ِللرِّ را�َشِة الدَّ * ِمْن اأَ�ْشِئَلِة الدِّ

وؤاُل الّثاِلُث. ْكُل )2- 19(: ال�شُّ  ال�شَّ

وؤاُل الّراِبُع. ْكُل )2- 20(: ال�شُّ  ال�شَّ

َبالٌط �أَْمَل�ُس

َتْحتاُج اإِلى 20 ثاِنَيًة
َلى اْلَمْرَكِز.  ِلْلُو�شوِل اإِ

اْلَمْرَكِز
100م100م

َتْحتاُج اإِلى 40 ثاِنَيًة
َلى اْلَمْرَكِز.  ِلْلُو�شوِل اإِ

ُتراٌب
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ْكَل )2-21( َواْلَجْدَوَل الَّذي َيليِه، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة  5 - اْدُر�ِض ال�شَّ
الّتاِلَيِة:

َمــا اْلَعالَقــُة َبْيــَن ِمْقداِر  اأ      - 
اْلُكْتَلِة َوا�ْشِتطاَلِة الّناِب�ِض؟

ِلماذا َي�ْشَتطيُل الّناِب�ُض ِعْنَد   ب - 
َتْعليِق اْلُكْتَلِة؟

وؤاُل الخام�ُض. ْكُل )2- 21(: ال�شُّ  ال�شَّ
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ُة اْلمادَّ

ِة؟ َوَما التََّغيُّراُت الَّتي َتْطَراأُ َعَلْيها؟  ما اأَ�ْشكاُل اْلمادَّ

اْلَوْحَدُة

الّثالَِثُة

قــاَل اهللُ َتعـالـى: { 
)�ُشوَرُة اْلَكْهِف، اْلآَيُة 96(    {                             
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ْغِم ِمْن َت�شاوي   ِلماذا َتْخَتِلُف َبْع�ُض اْلَموادِّ في ُكَتِلها  َعَلى الرَّ
ُحجوِمها؟ 

ِة؟  َما التََّغيُّراُت اْلكيمياِئيَُّة الَّتي َتْطَراأُ َعَلى اْلمادَّ

ُن ِمَن اْلإِجاَبِة َعْن هِذِه اْلأَ�ْشِئَلِة َبْعَد ِدرا�َشِة هِذِه اْلَوْحَدِة. �َشَتَتَمكَّ

جاِج.ُكَرٌة ِمَن البال�شتيِك. ُكَرٌة ِمَن اْلَحديِد.ُكَرٌة ِمَن الزُّ
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ْت حيَن  ناديِق، َوَقـْد َدِه�شَ �شاَعَدْت اأَ�ْشماُء واِلَدهـا َعلى َتْحريـِك َبْع�ِض ال�شَّ
ْغِم  هوَلٍة، َوَلْم َت�ْشَتِطْع َتْحريَك اأُْخرى َعَلى الرَّ ها ِب�شُ َنْت ِمْن َتْحريِك َبْع�شِ َتَمكَّ

ها َعْن َبْع�ٍض؟ ناديُق َبْع�شُ ِمْن َت�شاويها ِفي اْلَحْجِم. فيَم اْخَتَلَفْت هِذِه ال�شَّ

النمو عند اإلنسان الفصل
األّول

ِة َخصاِئُص اْلمادَّ اْلَفْصُل
ُل اأَْلوَّ
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ْمَنَة(، اْنُظِر  ُيعاني َكثيٌر ِمْن َطَلَبِة اْلَمداِر�ِض ِفي اْلأُْرُدنِّ ِزياَدًة  ِفي اْلَوْزِن )ال�شُّ
ْمَنِة َلدى  را�شاُت اْلَوَطِنيَُّة اإِلى اأَنَّ ِن�ْشَبَة اْلإِ�شاَبِة ِبال�شُّ ْكَل )3-1(، َوُت�شيُر الدِّ ال�شَّ
ِريِّ بيَن  كَّ ُل اإِلى َنْحِو 25%، َوهذا َيزيُد ِمْن ِن�ْشَبِة اْلإِ�شاَبِة ِبال�شُّ َلَبِة َت�شِ هوؤُلِء الطَّ

ُه؟ . َفَما اْلَوْزُن؟ َوما َعالَقُتُه ِبُكْتَلِة اْلِج�ْشِم؟ َوَكْيَف َنقي�شُ نِّ غاِر ال�شِّ �شِ

الَْوْزُننمو اإلنسان لاً  اأَوَّ

ْكُل )3-1(: ِزياَدُة اْلَوْزِن َبْيَن َطَلَبِة اْلَمداِر�ِض. ال�شَّ

 ِقيا�ُس َوْزِن الِْج�ْشِم

الَْموادُّ َواْلأََدواُت
، اأَْج�شاٌم ُمْخَتِلَفُة اْلُكَتِل )0.5كغ ، 1كغ ، 1.5كغ(. يٌّ ميزاٌن ناِب�شِ

اْلإِْجراءاُت
يِّ َقْبَل َتْعليِق اْلِج�ْشِم ِبِه. ِر اْلميزاِن الّناِب�شِ ْن ِقراَءَة ُموؤَ�شِّ َدوِّ  - 1

 . يِّ ْن ِقراَءَة اْلميزاِن الّناِب�شِ َعلِِّق اْلُكْتَلَة )0.5كغ( ِبخّطاِف اْلميزاِن، ُثمَّ َدوِّ  - 2
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ِر اْلُخْطَوَتْيِن ال�ّشاِبَقَتْيِن ِعْنَد ا�ْشِتْخداِم اْلُكْتَلَتْيِن اْلُأْخَرَيْيِن  )1كغ ، 1.5كغ(، ُثمَّ  َكرِّ  - 3
ْن ِقيا�شاِتَك ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي: َدوِّ

ِ 1.5كغ1كغ0.5كغُكْتَلُة اْلِج�ْشم
يِّ )َوْزُن اْلِج�ْشمِ( ِقراَءُة اْلميزاِن الّناِب�شِ

ْنَتها ِفي اْلَجْدَوِل ال�ّشاِبِق، َما اْلَعالَقُة َبْيَن َوْزِن اْلِج�ْشِم  ِبناًء َعَلى اْلِقراءاِت الَّتي َدوَّ  - 4
َوُكْتَلِتِه؟ ماذا َت�ْشَتْنِتُج؟

َجْذِب  ُة  ُقوَّ ّمى  َوُت�شَ يَِّة،  اْلَأْر�شِ اْلِجاِذِبيَِّة  ِة  ُقوَّ ِبِفْعِل  اْلأَْر�ِض  َنْحَو  اْلَأْج�شاُم  َت�ْشُقُط 
 ، يِّ الّناِب�شِ اْلميزاِن  ِبخّطاِف  اْلِج�ْشمِ  َتْعليِق  َفِعْنَد  اْلِج�ْشمِ.  َوْزَن  ِلْلِج�ْشمِ  اْلأَْر�ِض 
يَِّة الَّتي َتْزداُد  ِة اْلجاِذِبيَِّة اْلأَْر�شِ َر اْلميـزاِن َنْحَو اْلأَ�ْشَفِل ِبَتاأْثيِر ُقوَّ �شِّ َفاإِنَُّه َي�ْشَحُب ُموؤَ
وتقا�ُض  مادٍة،  من  فيِه  ما  بمقداِر  الج�شمِ  كتلُة  وتعّرُف  اْلِج�ْشمِ،  ُكْتَلِة  ِباْزِدياِد 

بوحدتي)غ(، و )كغ(، اأّما اْلَوْزُن فُيقا�ُض ِبَوْحَدِة نيوتن.
ِة َجْذِب  لى ِزياَدِة ُقوَّ ْن�شاِن ُتوؤَّدي اإِ ِمَن تطبيقاِت هِذِه اْلَعالَقِة اأَنَّ ِزياَدَة ُكْتَلِة ِج�ْشمِ اْلإِ
ُعُب َحَرَكُتُه. َكْيَف َت�ْشَتفيُد ِمْن هِذِه اْلَعالَقِة في َحياِتَك  َفَت�شْ َلُه )اْلَوْزُن(،  اْلأَْر�ِض 

اْلَعَمِليَِّة؟

ç َتَدبَّـْر َقْوَلـُه َتعالـى: {
)�ُشوَرُة النَّْمِل، اْلآَيُة 61(  {                 

َد َمْعَنى اْلآَيِة اْلَكريَمِة؟ كِّ ِة اْلجاِذِبيَِّة َعَلى اْلأَْر�ِض اأَْن ُتوؤَ اأ    - َكْيَف ُيْمِكُن ِلُقوَّ
ب - َيْفَتِقُد ُرّواُد اْلَف�شاِء هِذِه النِّْعَمَة ِعْنَد ُخروِجِهْم اإَِلى اْلَف�شاِء َنتيَجَة َنْق�ِض اْلجاِذِبيَِّة 

َبِب ذِلَك؟ �شوَن َلها ِب�شَ يَِّة الَّتي َيَتَعرَّ حِّ اأَِو اْنِعداِمها. ما اأَْبَرُز اْلُم�ْشِكالِت ال�شِّ
ç َتَخيَِّل اْنِعداَم اْلجاِذِبيَِّة َعَلى اْلأَْر�ِض. َكْيَف �َشَتكوُن اْلَحياُة في َراأِْيَك؟

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ



75

َطَلَبْت ُمَعلَِّمُة اْلُعلوِم اإِلى اأَ�ْشماَء 
ــَر َكــاأْ�َشْيــِن ُزجاِجيََّتْيـِن  اأَْن ُتْحـ�شِ
َع في اإِْحداِهما  ُمَت�شاِبَهَتْيِن، ُثمَّ َت�شَ
100 ِملٍّ ِمَن اْلماِء، َوِفي اْلأُْخرى 
َعُهما  ْيِت، ُثمَّ َت�شَ 100ِملٍّ ِمَن الزَّ
ْكِل  َتْي ميزاٍن َكما ِفي ال�شَّ َعلى ِكفَّ

َتْيِن �َشاأََلِت اْلُمَعلَِّمَة: ِلماَذا اْخَتَلَفْت  )3-3(. َوحيَن لَحَظْت اأَ�ْشماُء َمْيَل اإِْحَدى اْلِكفَّ
ْغِم ِمْن َت�شاويِهما ِفي اْلَحْجِم؟ ْيِت َعَلى الرَّ ُكْتَلُة اْلماِء َعْن ُكْتَلِة الزَّ

lAÉe
lârj nR

ْمَنَة(  ديُقـَك ِزياَدًة ِفي اْلَوْزِن )ال�شُّ ▲ ُيعاني �شَ

ْكِل )2-3(.  ْفِل ِفي ال�شَّ َكما ُهَو حاُل الطِّ
ُحُه ِللتََّخلُّ�ِض ِمْن هِذِه اْلُم�ْشِكَلِة؟ ِبماذا َتْن�شَ

ْكُل )3-3(: �شاِئالِن ُمْخَتِلفاِن. ال�شَّ

ْكُل )3-2(: ِطْفٌل ُيعاني ِزياَدًة ِفي اْلَوْزِن. ال�شَّ

الَْكثاَفُة ثاِنياًا 
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( CG )

(Ü)

ِة )ب(؟ ِة )اأ( اأَْم َعَدُدها ِفي اْلمادَّ قاِئِق ِفي المادَّ ■ اأَيُُّهما اأَْكَثُر: َعَدُد الدَّ
َتْيِن ُكْتَلُتها اأَْكَبُر؟ ■ اأَيُّ اْلمادَّ

ي اْلَعالَقَة َبْيَن اْلُكْتَلِة َواْلَحْجِم؟ مِّ ■  ماذا ُن�شَ

ِة. ْكُل ) 3-4(: ُمَكّعباِن ُمَتماِثالِن ِفي اْلَحْجِم، َوُمْخَتِلفاِن في َنْوِع اْلمادَّ ال�شَّ

َتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن ِفي �لنَّوِع )�أ، ب(، لِكنَُّهما  ِع مادَّ َيَتَبيَُّن ِمَن �لنَّ�ضاِط �ل�ّضاِبِق �أَنَُّه ِعْنَد َو�ضْ
ِمْن  اأَْكَبَر  َتكوُن  ِة )ب(  اْلمادَّ ُكْتَلَة  َفاإِنَّ  َتْي ميزاٍن،  َعلى كفَّ اْلَحْجِم،  ِفي  ُمَت�شاِوَيتاِن 
ِة  اْلمادَّ َكثاَفَة  اإِنَّ  َنقوُل  َوِلذِلَك  ا.  َوَترا�شًّ َعَدًدا  اأَْكَثُر  َدقاِئَقها  ِلأَنَّ  )اأ(؛  ِة  اْلمادَّ ُكْتَلِة 
في  اْلَمْوجوَدِة  ِة  اْلمادَّ َدقاِئِق  ُكْتَلُة  ِهَي  َفاْلَكثاَفُة  )اأ(؛  ِة  اْلمادَّ َكثاَفِة  ِمْن  اأَْكَبُر  )ب( 
ٍة  ٍة اإِلى اأُْخرى؛ َفِلُكلِّ مادَّ َحْجٍم ُمَعيٍَّن ِمْنها )1�شم3 َمَثاًل(. وَتْخَتِلُف اْلَكثاَفُة ِمْن مادَّ

ٌة ِبها ُتَميُِّزها ِمْن َغْيِرها.  َكثاَفٌة خا�شَّ

َبْيِن ُمَتماِثَلْيِن ِفي اْلَحْجِم، َوُمْخَتِلَفْيِن في  ْكَل )3-4( الَّذي ُيَمثُِّل ُمَكعَّ اْنُظِر ال�شَّ
ِة، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه:  َنْوِع اْلمادَّ

َمْفهوُم الَْكثاَفِة
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ْفُو َوالَْغْمُر الطَّ

الَْموادُّ َواْلأََدواُت
بال�شتيٍك،  ِقْطَعُة  ِفّليٍن،  ِقْطَعُة  ٍب،  َخ�شَ ُب  ُمَكعَّ َحديٍد،  ِم�ْشماُر  ماٌء،  فيِه  َحْو�ٌض 

َرْمٌل.
اْلإِْجراءاُت

ُع اأَْن  ٍة ِمَن اْلَموادِّ اْلآِنِف ِذْكُرها ِفي اْلَحْو�ِض، َفَهْل َتَتَوقَّ َعْت ُكلُّ مادَّ اإِذا ُو�شِ  - 1
َيْغُمَرَها اْلماُء اأَْم َتْطُفَو َعلى �َشْطِحِه؟ 

ْن َتَوقُّعاِتَك ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي ِبِكتاَبِة َكِلَمِة )َيْطفو( اأَْو )ُيْغَمُر(، ُثمَّ اأَ�ْشِقْطها  َدوِّ  - 2
ًنا ُم�شاَهداِتَك: ِفي اْلماِء، ُمَدوِّ

ُة الُْم�شاَهَدُة )يَْطفو، يُْغَمُر(التََّوقُُّع )يَْطفو، يُْغَمُر(الْمادَّ

ِم�ْشماُر اْلَحديِد
ِب ُب اْلَخ�شَ ُمَكعَّ

ِقْطَعُة اْلِفّليِن
ِقْطَعُة البال�شتيِك

ْمُل الرَّ

■  ماذا َت�ْشَتْنِتُج؟

ْيُت؟ ِم الزَّ َتْيِن اأَْكَثُر َكثاَفًة: اْلماُء اأَ َواْلآَن، َهْل َت�ْشَتطيُع اأَْن َتْعِرَف اأَيُّ اْلمادَّ
�شائٍل َعْت في  ُو�شِ اإِذا  اْلآَخُر  َها  َبَع�شُ َوَيْنَغِمُر   ، اْلَموادِّ َبْع�ُض  َتْطفو  ِلماذا   َولِكْن، 

ُمَعيٍَّن ِمْثِل اْلماِء؟
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ْفِو َفْوَق  ْكِل )3-5( َعَلى الطَّ فيَنِة الّظاِهَرِة ِفي ال�شَّ َب ماِزٌن ِمْن ُقْدَرِة ال�شَّ ç َتَعجَّ
نوَعٌة ِمَن اْلحديِد، في حيـِن َغَمَر اْلمـاُء  ْغِم ِمْن اأَنَّها َم�شْ �َشْطـِح اْلماِء َعَلى الرَّ
�َشْطِح  َعَلى  ِعِه  َو�شْ َلْحَظَة   )6-3( ْكِل  ال�شَّ ِفي  غيَر  ال�شَّ اْلَحديِديَّ  اْلِم�ْشماَر 

اْلماِء. اْبَحْث َعْن َتْف�شيٍر ِلذِلَك.

ْكُل )3-6(: ِم�ْشماٌر َحديِديٌّ ُغِمَر ِفي  ال�شَّ
اْلماِء.

ْكُل )3-5(: �َشفيَنٌة طاِفَيٌة َعلى �َشْطِح اْلماِء. ال�شَّ

ِب،  اْلَخ�شَ ِب  ُمَكعَّ ِمْثَل:  اْلماِء،  �َشْطِح  َفْوَق  َتْطفو  اْلَموادِّ  َبْع�َض  اأَنَّ  َلَعلََّك لَحْظَت 
اْلَحديِد،  ِم�ْشماِر  ِمْثَل:  ُيْغَمُر،  اْلآَخَر  َها  َوَبْع�شَ اْلِفّليِن،  َوِقْطَعِة  البال�شتيِك،  َوِقْطَعِة 

ْمِل. ِلماذا؟ َوالرَّ
ُهَو  َكما  ال�ّشاِبِق  النَّ�شاِط  ِفي  ِذْكُرها  اْلواِرِد  اْلَموادِّ  نيَف  َت�شْ َت�ْشَتطيُع  َهْل  َواْلآَن، 

ُمَبيٌَّن ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي؟
َموادُّ َكثاَفتُها اأََقلُّ ِمْن َكثاَفِة الْماِءَموادُّ َكثاَفتُها اأَْكبَُر ِمْن َكثاَفِة الْماِء

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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ْر ذِلَك. ْمِل. َف�ضِّ ِب َعِن �لرَّ ناِت َمْخلوِط ِن�ضاَرِة �ْلَخ�ضَ ِل ُمَكوِّ ُي�ضاُف �ْلماُء ِلَف�ضْ  ▲

ُدُه  َيْق�شِ ِلذِلَك  ُملوَحًة،  اْلعاَلِم  ِبحاِر  ِمياِه  اأَْكَثِر  ِمْن  اْلَميِِّت  اْلَبْحِر  ِمياُه  ُتَعدُّ    ▲

باَحِة في ِمياِهِه. الّنـا�ُض لاِل�ْشِتْمتـاِع َواْلِعالِج وال�شِّ
اإَِلى  هاِب  ِبالذَّ باَحَة(  ال�شِّ َيخافوَن  ْن  )ِممَّ ِدقاِئَك  اأَ�شْ اأََحَد  َطبيٌب  اأَْو�شى  اإِذا   
باَحَة ِفي  اْلَبْحـِر اْلَميِِّت ِلِعـالِج اأََحِد اْلأَْمرا�ِض اْلِجْلِديَِّة، َفَكْيَف ُتْقِنُعُه ِباأَنَّ ال�شِّ

اْلَبْحِر اْلَميِِّت اأَ�ْشَهُل ِمْنها في َغْيِرِه ِمَن اْلِبحاِر؟
ْكِل )3-7( اأَْرَبُع َمـواّدَّ َكثافاُتهـا ُمْخَتِلَفٌة.  *  ُخِلَطْت ِفي اْلـِوعـاِء الّظاِهِر ِفي ال�شَّ ▲

َرتِّْب هـِذِه اْلمـَوادَّ َتَبًعا ِلَكثافاِتها؛ ِمَن اْلأَْكَثِر َكثاَفًة اإَِلى اْلأََقلِّ َكثاَفًة.

ْكُل )3-7(: َموادُّ َكثافاُتها ُمْخَتِلَفٌة. ال�شَّ

و

ع

�ض

�ض

.)TIMSS( ّياِت َواْلُعلوِم يا�شِِ ْوِليَِّة ِللرِّ را�َشِة الدَّ * ِمْن اأَ�ْشِئَلِة الدِّ
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َوًرا ِلَبْع�ِض اْلَغّوا�شاِت  َلَعلََّك �شاَهْدَت �شُ
ُك َتْحَت �َشْطِح اْلماِء،  اْلماِئيَِّة الَّتي َتَتَحرَّ

ْكَل )8-3(. اْنُظِر ال�شَّ
ُة ِمَن اْلَغْو�ِض َتْحَت  ُن اْلَغّوا�شَ َكْيَف َتَتَمكَّ
ًة  ــعوَد َمرَّ اْلمــاِء؟ َوَكْيــَف َت�ْشــَتطيُع ال�شُّ
ْغِم ِمْن  اأُْخرى اإِلى �َشــْطِح اْلمــاِء َعَلى الرَّ

نوَعٌة ِمَن اْلَحديِد؟ اأَنَّها َم�شْ
َتْحَتِوي اْلَغّوا�شاُت اْلماِئيَُّة َعلى َخّزاناٍت 
ــْكِل  َكبيــَرٍة َمْملوَءٍة ِباْلَهواِء َكما ِفي ال�شَّ
)3-9/ اأ(، َوهذا َيْجَعُل َكثاَفَتها اأََقلَّ ِمْن 
َكثاَفِة اْلماِء، َفَتْطفو َعلى �َشْطِحِه. َولِكْن، 
َلى اْلَخــّزاناِت َكمــا  خُّ اْلمـاُء اإِ ِعْنَدما ُي�شَ
ِبــُح َكثاَفــُة  ْكـِل )3-9/ ب( ُت�شْ ِفي ال�شَّ
ــِة اأَْكَبَر ِمْن َكثاَفِة اْلماِء، َفَتغو�ُض  اْلَغّوا�شَ

ْكِل )3-9/ جـ(  ًة اأُْخرى َكما ِفي ال�شَّ اإِلى اأَ�ْشَفَل، َوِعْنَد َتْفريِغ اْلماِء ِمْنها َمرَّ
ْطِح. َعُد اإِلَى ال�شَّ َتِقلُّ َكثاَفُتها، َفَت�شْ

( CG )

(Ü)

(`L)

ِة اْلماِئيَِّة. ْكُل )3- 9(: َمْبَداأُ َعَمِل اْلَغّوا�شَ ال�شَّ

اْلَغّوا�شاُت اْلماِئيَُّة

ٌة ماِئيٌَّة. ْكُل )3- 8(: َغّوا�شَ ال�شَّ
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واِئُل الّطاِفيُة   ال�شَّ
الَْموادُّ َواْلأََدواُت

ِن  ِبُمَلوِّ ٌن  ُمَلوَّ ماٌء  ِجلي�شريُن،  ٌز،  ُمَركَّ َع�شيٌر  َكاأْ�ٌض،  اأَْو  ُزجاِجيٌَّة  ِمْزَهِريٌَّة 
ِن َطعاٍم اأَْزَرَق. ٌن ِبُمَلوِّ َطعاٍم اأَْحَمَر، َزْيُت َزْيتوٍن، ُكحوٌل )�شبيرتو( ُمَلوَّ

اْلإِْجراءاُت
َز(  ْثَقَل )اْلَع�شيَر اْلُمَركَّ اْلأَ بَّ ال�ّشاِئَل  �شُ  - 1

في َقْعِر اْلِمْزَهِريَِّة.
ِف ال�ّشاِئَل اْلأََقلَّ َكثاَفًة  )اْلِجلي�شريَن(  اأَ�شِ  - 2
َطِرُب  َقْطَرًة  َقْطَرًة، َوِبُبْطٍء ِبَحْيُث ل َي�شْ

اْلَع�شيُر.
َي�ْشَتِقــرُّ  ِبِرْفــٍق حيـــَن  اْلمــاَء  ـِف  3 - اأَ�شِ
ْيتـوِن،  ْف َزْيَت الزَّ ال�ّشاِئالِن، ُثــمَّ اأَ�شِ
 ، َفاْلُكحــوَل، َوُهــَو ال�ّشـاِئـُل اْلأََخفُّ
ِمْزَهِريَّـــٍة  َعلى  النِّهاَيــِة  ِفي  ــَل  ِلَتْح�شُ
واِئــِل  َتْحوي َطَبقاٍت ُمَرتََّبــًة ِمــَن ال�شَّ
ها َفوَق َبَع�ٍض َكما  َنِة، الّطافي َبْع�شُ اْلُمَلوَّ

ْكِل )10-3(. ِفـي ال�شَّ

واِئِل. ْكُل )3-10(: ِمْزَهِريَُّة ال�شَّ ال�شَّ

ُم َوَأَتَعلَّ َأْلَعُب

كحوٌل ملّوٌن
زيُت زيتوٍن

ٌز ع�شيٌر مركَّ

ِجلي�شريُن

ماٌء ملوٌن اأحمُر
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ِب ِمَن اْلَجْدَوِل. ْع اإِ�شاَرَة )✓( ِفي اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ �شَ
ِل اَأْن: ُيْمِكُنني َبْعَد ِدرا�َشِة هَذا اْلَف�شْ

ْقُم لنََعْمالْـِمـْعـيــاُرالرَّ

َح اْلَمْق�شوَد ِباْلَوْزِن.1  اأَُو�شِّ

يَّ في ِقيا�ِض اْلَوْزِن.2  اأَ�ْشَتْخِدَم اْلميزاَن الّناِب�شِ

اأَُميَِّز ُكْتَلَة اْلِج�ْشِم ِمْن َوْزِنِه. 3 

َح اْلَمْق�شوَد ِباْلَكثاَفِة.4  اأَُو�شِّ

بيِعيَّـِة اْلُمْرَتِبَطـِة ِباْلَكثاَفِة، 5  واِهـِر الطَّ ـَر َبْع�َض الظَّ اأَُف�شِّ
ِمْثَل َطْفِو اْلأَْج�شاِم َوَغْمِرها ِفي اْلماِء.

ْقويُم الّذاِتيُّ التَّ
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ِل ِئَلُة اْلَف�صْ اأَ�صْ
ٌب في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: اْماَلأَ اْلفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ  - 1

ٍة ُهَو .................... . ِمْقداُر ما َيْحويِه اْلِج�ْشُم ِمْن مادَّ اأ     - 

�ْشِم ُتْدعى ....................... . ُة َجْذِب اْلأَْر�ِض ِلْلِجِ ُقوَّ ب - 
ِة ِهَي ........... .  ُكْتَلُة اْلِج�ْشِم اْلَمْوجوَدُة في 1�شم3 ِمَن اْلمادَّ جـ  - 
ُيقا�ُض اْلَوْزُن ِبَوْحَدِة .................................. . د     - 

اإِذا كاَنْت ُكْتَلُة اْلِج�ْشِم َعلى �َشْطِح اْلأَْر�ِض 120غ، َفاإِنَّ ُكْتَلَتُه  هـ  - 
ِبالِغرامِ َعلى �َشْطِح اْلَقَمِر ُت�شاوي ....................... .

 )11-3( ْكــــُل  ال�شَّ ُيَمــثِّــــُل   - 2
اْلَحديــِد، َحْجـُم  ِمــَن  َبْيِن  ُمَكعَّ
اْلآَخِر.  َحْجِم  ْعفـا  �شِ اأََحِدِهما 
ْكــَل، ُثــمَّ اأَِجْب َعــِن  ِل ال�شَّ َتاأَمَّ
�شاَرِة  اإِ ـِع  ِبَو�شْ اْلآِتَيــِة  اْلأَ�ْشِئَلــِة 
حيَحِة،  ال�شَّ اْلِعباَرِة  اإِزاَء   )✓(
َواإِ�شاَرِة )×( اإِزاَء اْلِعباَرِة اْلَخَطاأَ:

)           ( ِب )ب(.  ِب )اأ( اأَْكَبُر ِمْن ُكْتَلِة اْلُمَكعَّ اأ   - ُكْتَلُة اْلُمَكعَّ
)           ( ِب )ب(.  ِب ) اأ( اأََقلُّ ِمْن َوْزِن اْلُمَكعَّ ب - َوْزُن اْلُمَكعَّ

ِب )ب(.)            ( ِب )اأ( ُت�شاوي َكثاَفَة اْلُمَكعَّ جـ - َكثاَفُة اْلُمَكعَّ

( CG )(Ü)

باِن ِمَن اْلَحديِد. ْكُل )3-11(: ُمَكعَّ ال�شَّ
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3*- ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلآتي ِقَيَم اْلَكثاَفِة ِلَبْع�ِض اْلَموادِّ ال�ّشاِئَلِة:

ُة الَْكثاَفُة )غ/�شم3(الْمادَّ
1اْلماُء

0.8اْلُكحوُل
0.68النِّْفُط

ْيتوِن 0.9َزْيُت الزَّ

ْكِل )3-12(، َفَكْيَف  ، َكما ِفي ال�شَّ اإِذا ُخِلَطْت هِذِه اْلَموادُّ في ِوعاٍءِ
َيكوُن َتْرتيُبها ِفي اْلِوعاِء؟

ِة َجْذِب  عاِف ُقوَّ َة َجْذِب اْلأَْر�ِض ِلاْلأَْج�شاِم َتْبُلُغ 6 اأَ�شْ اإِذا َعِلْمَت اأَنَّ ُقوَّ  - 4
اْلَقَمِر َلها، َفاْح�شْب َوْزَنَك َعلى �َشْطِح اْلَقَمِر.

وؤاُل الّثاِلُث. ْكُل )3-12(: ال�شُّ ال�شَّ

.)TIMSS( ّياِت َواْلُعلوِم يا�شِِ ْوِليَِّة ِللرِّ را�َشِة الدَّ * ِمْن اأَ�ْشِئَلِة الدِّ
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ِل  ُف في هَذا اْلَف�شْ فِّ الّراِبِع اأَنَّ اْلَمخاليَط ِهَي َموادُّ َغْيُر َنِقيٍَّة، َو�َشَتَتَعرَّ َعَرْفَت ِفي ال�شَّ
باِت. َفَما  َها اْلآَخُر ِبا�ْشِم اْلُمَركَّ ِر، َوَبْع�شُ ها ِبا�ْشِم اْلَعنا�شِ اْلَموادَّ النَِّقيََّة الَّتي ُيْعَرُف َبْع�شُ

ُب؟ َوَما التََّغيُّراُت اْلكيمياِئيَُّة الَّتي َتْطَراأُ َعَلْيِهما؟ ُر؟ َوَما اْلُمَركَّ اْلُعْن�شُ

ُة راُتَها اْلكيمياِئيَّ ُة َوَتَغيُّ ِقيَّ ُة النَّ اْلمادَّ اْلَفْصُل
الّثاني
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َعِن  اأَِجْب  ُثمَّ  اْلَعرِبيَِّة،  ُلَغِتَنا  ُحروِف  َبْع�َض  ُيَمثُِّل  الَّذي  ْكَل )13-3(  ال�شَّ ِل  َتاأَمَّ
اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:

َهـْل ُيْمِكُن َتْحليُل هِذِه اْلُحروِف اإِلى    ■
َط؟ ناٍت اأَْب�شَ ُمَكوِّ

ْن ِمنها َكِلماٍت ُمْخَتِلَفًة؟ َكوِّ   ■
ْنَتها؟ ما َعَدُد اْلَكِلماِت الَّتي َكوَّ   ■

ماذا َت�ْشَتْنِتُج؟  

روِريَِّة الاّلِزَمِة ِلُنُموِّ النَّباِت.   ِر ال�شَّ َتْعَتِمُد ُخ�شوَبُة التُّْرَبِة َعلى ما َتْحَتويِه ِمَن اْلَعنا�شِ
ِر ِبما ُيوؤَثُِّر �َشْلًبا ِفي  ا في َبْع�ِض هِذِه اْلَعنا�شِ راِعيَُّة ُتعاني َنْق�شً ي الزَّ َوَلّما كاَنِت اْلأَرا�شِ
بَُّب في َخ�شاِئَر اْقِت�شاِديٍَّة َكبيَرٍة، َفَقِد ا�ْشَتْخَدَم اْلُمزاِرعوَن اأَْنواًعا  اْلَمحا�شيِل، َويَت�شَ

باٍت ِلَتْعوي�ِض هذا النَّْق�ِض. َ�ْشِمَدِة َتْحوي ُمَركَّ ِمَن اْلأ
باُت؟ َوَكْيَف ُنَميُِّز َبْيَنُهما؟ ُر؟ َوَما اْلُمَركَّ َفَما اْلَعنا�شِ

باُتمنو الإن�شان ُر َوالُْمَركَّ الَْعنا�شِ ل اأَوَّ

باُت  ُر َوالُْمَركَّ الَْعنا�شِ

ْكُل )3-13(: َبْع�ُض ُحروِف اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة. ال�شَّ

ل م

ن

د

أ

ق

ي

ت



87

ناِتهــا َوَتراكيِبها؛ َفِمْنها ما َهُو َب�شــيٌط ل ُيْمِكُن  ُة النَِّقيَّــُة في ُمَكوِّ َتْخَتِلــُف اْلمــادَّ
ّمي ُكلَّ َنْوٍع ِمْنها؟ َتْحليُلُه، َوِمْنها ما ُيْمِكُن َتْحليُلُه. َفماذا ُن�شَ

عاِم اْلُمَعبََّر َعْنُهما  ِبنـاًء َعلى ما �َشَبَق، اْدُر�ْض َعَمِليََّتْي َتْحليِل اْلماِء َوَتْكويِن ِمْلِح الطَّ  ■

ِباْلآتي: 

جيٌن + َهْيدروجيٌن      اْلماُء )اأُْك�شيُد اْلَهْيدروجيِن(                              اأُْك�شِ
وديوِم( عامِ )كلوريُد ال�شّ  �شوديوم + كلوٌر        ِمْلُح الطَّ

باٍت ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي: َر َوُمَركَّ نِِّف اْلَموادَّ ال�ّشاِبَقَة اإِلى َعنا�شِ ■  َواْلآَن، �شَ

ُر باُتالَْعنا�شِ الُْمَركَّ

■ ماذا َت�ْشَتْنِتُج؟ 

َتْحليٌل ِباْلَكْهَرباِء 
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َكْربوٌنَحديٌدُنحا�ٌض

كلوٌر�شوديومِكْبريٌت
ُر ُمْخَتِلَفٌة. ْكُل )3-14(: َعنا�شِ ال�شَّ

ها ِمْن َحْيُث اللَّْوُن، َواْلحاَلُة اْلفيزياِئيَُّة،  ُر في َخ�شاِئ�شِ َفَهْل َتَت�شاَبُه هِذِه اْلَعنا�شِ  
َواللََّمعاُن؟

َوُيْمِكُن  اأَْكَثَر،  اأَْو  َرْيِن  ُعْن�شُ اتِّحاِد  ِمِن  َتَتاأَلَُّف  َنِقيٌَّة  َموادُّ  ِهَي  باُت:  الُْمَركَّ  - 2
َنَة  اْلُمَكوِّ َر  اْلَعنا�شِ اْلآتي  اْلَجْدَوُل  َوُيَبيُِّن  ِليَِّة.  اْلأَوَّ ِرَها  َعنا�شِ اإِلى  َتْحليُلها 
َبِة:  باِت. اْدُر�ْشُه َجيًِّدا، ُثمَّ اْماَلأَ اْلفراغاِت  فيِه ِباْلَكِلماِت اْلُمنا�شِ ِلَبْع�ِض اْلُمَركَّ

بيَعِة اإِلى َنْوَعْيِن، ُهما: ُم اْلَموادُّ النَِّقيَّةُّ ِفي الطَّ َتْنَق�شِ
َتجاَوَز  َوَقْد  َط.  اأَْب�شَ َموادَّ  اإِلى  َتْحليُلها  ُيْمِكُن  ل  َنِقيٌَّة  َموادُّ  ِهَي  ُر:  الَْعنا�شِ  - 1
ْكَل  ال�شَّ اْنُظِر  ًرا،  ُعْن�شُ اْلآَن 119  اْلإِْن�شاُن َحتَّى  َعَرَفَها  الَّتي  ِر  اْلَعنا�شِ َعَدُد 

ِر. )3-14( الَّذي ُيَبيُِّن اأَْمِثَلًة َعلى هِذِه اْلَعنا�شِ
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ِب  فاُت ُمَركَّ َنِة َلها؛ َف�شِ ِر اْلُمَكوِّ فاِت اْلَعنا�شِ باِت َعْن �شِ فاُت اْلُمَركَّ َتْخَتِلُف �شِ
فاِت  ْكِل )3-15( َتْخَتِلُف َعْن �شِ وديوِم( ِفي ال�شَّ عامِ )كلوريُد ال�شّ ِمْلِح الطَّ

ْكِل )14-3(. وديوِم ِفي ال�شَّ َرِي الكلوِر َوال�شّ ُعْن�شُ

ًة اْلُمْثِمَرَة ِمْنها.  روِريَِّة ِلُنُموِّ النَّباتاِت، خا�شَّ ِر ال�شَّ ٌر ِمَن اْلَعنا�شِ ç النَّْيتروجيُن ُعْن�شُ
ِر في ِزياَدِة ُخ�شوَبِة التُّْرَبِة. يَِّة هَذا اْلُعْن�شُ اْبَحْث َعْن اأََهمِّ

عاِم ماٌءِمْلُح الطَّ ُر اْلماِئَدِة �ُشكَّ
باٌت ُمْخَتِلَفٌة. ْكُل )3-15(: ُمَركَّ ال�شَّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ

َتَت�شاَبُه هِذِه  َفَهـْل  بـاِت.  اْلُمَركَّ َبْع�ِض  َعلى  اأَْمِثَلـًة  ْكـُل )15-3(  ال�شَّ َوُيَبيُِّن   
ها؟ باُت في َخ�شاِئ�شِ اْلُمَركَّ

ُب ُن ِمْنهاالُْمَركَّ ُر الَّتي يَتََكوَّ الَْعنا�شِ

وديوِم( عاِم )كلوريُد ال�شّ �شوديوم + كلوٌرِمْلُح الطَّ
ٌر جيٌن+ َهْيدروجيٌن�ُشكَّ َكْربوٌن + اأُْك�شِ

جيٌنماٌء )اأُْك�شيُد اْلَهْيدروجيِن(  َهْيدروجيٌن +  اأُْك�شِ
اأُْك�شيُد اْلَحديِد
كلوريُد النُّحا�ِض
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التََّغيُُّر الْكيمياِئيُّ ثاِنياًا

الَْموادُّ َواْلأََدواُت
ْنَفَرٌة( َن، َنّظاراٌت واِقَيٌة، َوَرُق ُزجاٍج )�شَ �َشريُط َمْغني�شيوم، ِمْلَقٌط، َلَهُب ِبْن�شِ

الَمِة اإِْجراءاُت ال�شَّ
اْرَتِد النَّّظاَرَة اْلواِقَيَة، َوا�ْشَتِعْن ِبُمَعلِِّمَك ِعْنَد اإِ�ْشعاِل اللََّهِب، َوفي اأَْثناِء َحْرِق   - 1

�َشريِط اْلَمْغني�شيوِم.
ْق في �َشريِط اْلَمْغني�شيوِم اْلُم�ْشَتِعِل؛ ِحفاظًا َعلى �َشالَمِة َعْيَنْيَك. ل ُتَحدِّ  - 2

التََّغيُُّر الْكيمياِئيُّ

ُر  اْلَعنا�شِ َفَما  ِغذاِئها،  ْنِع  ِل�شُ اْلَكْربوِن  اأُْك�شِيد  ثاني  غاِز  اإِلى  النَّباتاُت  َتْحتاُج   ▲

ُن ِمْنها هَذا اْلغاُز؟ الَّتي َيتَكوَّ
ْت  َفرَّ َفا�شْ اْلِكْبريِت،  ِر  ُعْن�شُ ا في  َنْق�شً اأََحِد جيراِنَك  َمْزَرَعِة  التُّْرَبُة في  ُتعاِني   ▲

ِب ِمْن ِكْبريتاِت  ماِد الُمَركَّ ِبا�ْشِتْخداِم ال�شَّ ُحُه  َتْن�شَ اْلأَ�ْشجاِر فيها. َهْل  اأَْوراُق 
النُّحا�ِض اأَْم كلوريِد البوتا�شيوِم؟ ِلماذا؟

َكبيَرٌة  ِن�ْشَبٌة  َوهِذِه  نْحِو %45،  اإِلى  اْلأُْرُدنِّ  ِفي  اْلماِئيِّ  اْلفاِقِد  ِن�ْشَبُة  َلْت  َو�شَ
ا في َموارِدِه اْلماِئيَِّة، ِعْلًما ِباأَنَّ َبْع�َض هَذا اْلفاِقِد ناِجٌم َعِن اْهِتراِء  ِلَبَلٍد ُيعاني �ُشحًّ
ا  ْطِب، َوهذا ُيوؤَّدي اأَْي�شً ها ِلْلَهواِء الرَّ �شِ َدِئها؛ َنتيَجَة َتَعرُّ �َشَبكاِت اْلماِء اْلَحديِديَِّة َو�شَ

ْرِب. ِث ِمياِه ال�شُّ اإِلى َتلوُّ
ي التََّغيَُّر الَّذي َطَراأَ َعَلى اْلَحديِد؟ َوماذا َيْنتُج ِمْن ِمْثِل هَذا التََّغيُِّر؟ مِّ َفماذا ُن�شَ
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اْلإِْجراءاُت
فاِتِه في َدْفَتِرَك. ْن �شِ �ْض �َشريَط اْلَمْغني�شيوِم، ُثمَّ َدوِّ َتَفحَّ  - 1

يًّا. ِبَح َلْوُنُه ِف�شِّ جاِج َحّتى ُي�شْ اِكنَة َعْن �َشرِيِط اْلَمْغني�شيوِم ِبَوَرِق الزُّ َبَقَة الدَّ 2 - اأَِزِل الطَّ
اْرَتِد النَّّظاَرَة اْلواِقَيَة.  - 3

َن. اأَ�ْشِعْل َلَهَب ِبْن�شِ  -4
ـــْك �َشــريــَط اْلَمْغنـي�شيـــوِم  اأَْم�شِ  - 5
اللََّهـِب،  اإَِلى  بـُه  َقرِّ ُثَم  ِباْلِمْلَقِط، 
ِباِل�ْشِتعـاِل،  َيْبَداأَ  َحّتـى  ْنـُه  َو�َشخِّ

ْكَل )3- 16(. اْنُظِر ال�شَّ
ريَط َعِن اللََّهِب، َواْنَتِظْر  اأَْبِعِد ال�شَّ  - 6

َحّتى َيْنَطِفَئ، ماذا َحَدَث ِل�شريِط اْلَمْغني�شيوِم؟
َبِعَك. ماذا ُتالِحُظ؟  ِة الّناِتَجِة ِباإِ�شْ َغْط َعَلى اْلمادَّ ا�شْ  - 7

ُة الّناِتَجُة؟ ماذا ُيْمِكُن اأَْن َتكوَن اْلمادَّ  - 8
جيِن اْلَمْوجوِد ِفي اْلهواِء،  ِر اْلأُْك�شِ ِعْنَد َحْرِق �َشريِط اْلَمْغني�شيوِم، َفاإِنَُّه َيتَِّحُد َمَع ُعْن�شُ
ِر  ِه َعْن َخ�شاِئ�ِض اْلَعنا�شِ َب اأُْك�شيِد اْلَمْغني�شيوِم الَّذي َيْخَتِلُف في َخ�شاِئ�شِ ًنا ُمَركَّ ُمَكوِّ

جيُن. َنِة َلُه؛ َوِهَي اْلَمْغني�شيوم، َواْلأُْك�شِ اْلُمَكوِّ
َجديـَدٍة  َموادَّ  اأَْو  ٍة  مـادَّ َتْكويِن  اإِلى  َوُيـوؤَّدي  ِة،  ِلْلمـادَّ َيْحـُدُث  الَّذي  التََّغيَُّر  اإِنَّ 
َتَغيٌُّر كيميـاِئيٌّ )َتفاُعـٌل  ِليَِّة؛ ُهـَو  فـاِت اْلَمـوادِّ اْلأَ�شْ فاِتهـا َعْن �شِ َتْخَتِلُف في �شِ
ِمْن َجديٍد، بعك�ِض  ِليِّ  اْلأَ�شْ ِعَها  اإِلى َو�شْ ِة  اْلمادَّ اإِعادَةُ  َبْعَدُه  ُعُب  َي�شْ  ،) كيميـاِئيٌّ
التغيُِّر الفيزيائيِّ الذي در�شتُه �شابًقا والذي يمكُن  بعَدُه اإعادُة المادِة اإلى و�شِعها 

الأ�شليِّ كما يحدُث عند ان�شهاِر قطعٍة من الجليِد.
؟ والآن، هل توَجُد اأَِدلٌَّة َعَلى التََّغيُِّر اْلكيمياِئيِّ

ْكُل )3-16(: اْحِتراُق �َشريِط اْلَمْغني�شيوِم.  ال�شَّ
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ِذ �لنَّ�ضاَط اْلآِتَي: ، َنفِّ ِف َبْع�ِض اْلأَِدلَِّة َعلى ُحدوِث َتَغيٍُّر كيمياِئيٍّ ِلَتَعرُّ
الَْموادُّ َواْلأََدواُت

وديوِم )اْلَكْربوَنُة(، َخلٌّ اأَْبَي�ُض. ِمْلَعَقٌة، َكاأْ�ٌض ُزجاِجيٌَّة، َم�ْشحوُق بايَكْربوناِت ال�شّ
اْلإِْجراءاُت

وديوِم. ْن في َدْفَتِرَك َخ�شاِئ�َض َم�ْشحوِق بايَكْربوناِت ال�شّ َدوِّ  - 1
يًَّة ِمَن اْلَخلِّ ِفي اْلَكاأْ�ِض. ْع َكمِّ �شَ  - 2

ْكِل )3 - 17(.  َف ِمْلَعَقٍة ِمَن اْلَم�ْشحوِق اإَِلى اْلَكاأْ�ِض َكما ِفي ال�شَّ ْف ِن�شْ اأَ�شِ  - 3
ْن ُمالَحظاِتَك في َدْفَتِرَك. ماذا ُتالِحُظ؟ َدوِّ

اْلِم�ِض اْلَكاأْ�َض. ماذا حَدَث ِلَدَرَجِة َحراَرِة اْلَكاْأ�ِض؟  - 4

بَْع�ُس اْلأَِدلَِّة َعَلى التََّغيُِّر الْكيمياِئيِّ

. وديوِم اإَِلى اْلَخلِّ ْكُل )3-17(: اإِ�شاَفُة بايَكْربوناِت ال�شّ ال�شَّ

ْلَت �إَِلْيها ِمَن �لنَّ�ضاِط �ل�ّضاِبِق؟ َوَهْل توَجُد �أَِدلٌَّة �أُْخرى؟  ■ َما �ْلأَِدلَُّة �لَّتي َتَو�ضَّ

ِذ �لنَّ�ضاَط �ْلآِتَي: ِلَمْعِرَفِة �ْلإِجاَبِة، َنفِّ
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الَْموادُّ َواْلأََدواُت
ِمْلَعَقٌة، اأُْنبـوُب اْخِتبـاٍر، ِكْبريتـاُت النُّحا�ِض، �َشريُط َمْغني�شيوم، ماٌء، َوَرُق ُزجاٍج 

ْنَفَرٌة(. )�شَ
اْلإِْجراءاُت

ْن في َدْفَتِرَك َخ�شاِئ�َض ُكلٍّ ِمْن �َشريِط اْلَمْغني�شيوِم، َوِكبْريتاِت النُّحا�ِض. َدوِّ  - 1
َف ِمْلَعَقٍة ِمْن ِكْبريتاِت النُّحا�ِض في اأُْنبوِب اِلْخِتباِر. ْع ِن�شْ �شَ  - 2

يَُّة ِكْبريتاِت  اأَْن َتذوَب َكمِّ اإِلى  رِك اْلَخليَط  َلى اْلأُْنبوِب، ُثمَّ حِّ اإِ ِف اْلماَء  اأَ�شِ  - 3
النُّحا�ِض.

جاجِ. اْكنَة َعْن �َشريِط اْلَمْغني�شيوِم ِبا�ْشِتْخـداِم َوَرِق الزُّ َبَقَة الدَّ 4 - اأَِزِل الطَّ
ْكِل )3-18(، ُمالِحًظا ما  ْع �َشريَط اْلَمْغني�شيوِم ِفي اْلأُْنبوِب َكما ِفي ال�شَّ �شَ  - 5

ْنها في َدْفَتِرَك. َيْطَراأُ ِمْن َتَغيُّراٍت، ُثمَّ َدوِّ

ْكُل )3- 18(: اإِ�شاَفُة �َشريِط اْلَمْغني�شيوِم اإِلى َمْحلوِل ِكْبريتاِت النُّحا�ِض. ال�شَّ
)جـ () ب () اأ (
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، اأَْبَرُزها: ٌة َعلى ُحدوِث التََّغيُِّر اْلكيمياِئيِّ توَجُد َدلِئُل ِعدَّ
 ، اْلَخلِّ اإَِلى  وديوِم  ال�شّ بايَكْربوناِت  اإِ�شاَفِة  ِعْنَد  َحَدَث  َكما  َفقاقيَع  ُخروُج   - 1

ِن غاٍز. َوهذا َيُدلُّ َعلى َتَكوُّ
َل ِعْنَد اإِ�شاَفِة بايَكْربوناِت  ُحدوُث َتَغيٍُّر في َدَرَجِة َحراَرِة اْلَمْحلوِل َكما َح�شَ  - 2

. وديوم اإَِلى اْلَخلِّ ال�شّ
ِع �َشريِط اْلَمْغني�شيوِم في َمْحلوِل ِكْبريتاِت  ٍب َكما َحَدَث ِعْنَد َو�شْ ُن را�شِ َتَكوُّ  - 3

النُّحا�ِض.
َتَغيُُّر َلْوِن هـَذا اْلَمْحلوِل.    - 4

لوِحَظ  ال�ّشاِبِق،  �لنَّ�ضاِط  ِفي  �ْلَخلِّ  �إَِلى  وديوِم  �ل�ضّ بايَكْربوناِت  اإِ�شاَفِة  ِعْنَد   ç
ِن غاٍز. َما ا�ْشُم هَذا اْلغاِز؟ ُخروُج َفقاقيَع ِمّما َيُدلُّ َعلى َتَكوُّ

بَُّب في َخ�شاِئَر َكبيَرٍة ِلالْقِت�شاِد اْلعاَلِميِّ  َداأُ اْلَحديِد ُم�ْشِكَلًة عاَلِميًَّة َتَت�شَ ç ُيَعدُّ �شَ
َداأَ.   ُر ِباْلِمْلياراِت �َشَنِويًّا. اْقَتِرْح َطراِئَق ِلِحماَيِة اْلَحديِد ِمَن ال�شَّ ُتَقدَّ

َنَة في َقْعِر اْلأُْنبوِب. َة اْلُمَتَكوِّ لِحِظ اْلمادَّ  - 6
■ َما التََّغيُّراُت الَّتي َطَراأَْت َعلى �َشريِط اْلَمْغني�شيوِم؟

■ َما التََّغيُّراُت الَّتي َطَراأَْت َعلى َلْوِن َمحْلوِل ِكْبريتاِت النُّحا�ِض؟

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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لُح َبْيَن َدقاِئِق اْلماِء. َهْل ُيَعدُّ َذَوباُن اْلِمْلِح  ▲  ِعْنَد اإِذاَبِة اْلِمْلِح ِفي اْلماِء َيْخَتِفي اْلِمْ

ْح ذِلَك. ِفي اْلماِء َتَغيًُّرا كيمياِئيًّا؟ َو�شِّ
َوَتْرِكها  َقْطِعها  َبْعَد  ْكِل )19-3(  ال�شَّ الّظاِهَرِة ِفي  التُّّفاَحِة  َلْوُن  َيَتَغيَُّر  ِلماذا    ▲

َوَمْنِع  اْلفاِكَهِة،  ِلِحْفِظ  اْقَتِرْح َطريَقًة  َمِن؟  الزَّ ِمَن  ًة  ُمدَّ يِّ  اْلَجوِّ ِلْلَهواِء  ًة  �شَ ُمَعرَّ
. ِن اللَّْوِن اْلُبنِّيِّ َتَكوُّ

َمِن. ًة ِمَن الزَّ يِّ ُمدَّ ْت ِلْلَهواِء اْلَجوِّ �شَ ْكُل ) 3-19(: ُتّفاَحٌة َتَعرَّ ال�شَّ

ِمَن  َكثيًرا  اَأنَّ  مفاُدها  َمْعلوَمًة  اْلِعْلِميَِّة  اْلَمْو�شوعاِت  اإِْحَدى  في  اأَ�ْشماُء  َقَراأَْت 
اْلَمـوادِّ الَّتي َنَتعاَمـُل َمَعهـا َوَن�ْشَتْخِدُمهــا في َحياِتَنا اْلَيْوِميَِّة، ِهَي َمـوادُّ ِمَن اْلبيَئـِة 

ُيْمِكُن اِل�ْشِتفاَدُة ِمْنها اْقِت�شاِديًّا.
؟ َواأَْيَن َنِجُدها في بيَئِتَنا اْلأُْرُدِنيَِّة؟ َوما اأََهمُّ ا�ْشِتْخداماِتها؟ َفما اأََهمُّ هِذِه اْلمَوادِّ

َموادُّ ِمَن الْبيئَِة ثاِلثاًا



96

َموادُّ ِمْن بيئَِتنا

. ناِعيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ خوِر ال�شِّ ُع اْلخاماِت َوال�شُّ ْكُل )3-20(: َتَوزُّ ال�شَّ

ْكَل )3-20(، ُثمَّ اْماَلأَ اْلَفراَغ ِفي اْلَجْدَوِل الَّذي َيليِه: ِل ال�شَّ َتاأَمَّ

ِدباَغُة اْلُجلوِد

َتْح�شيُر اْلأَْطِعَمِة

اأَواٍن
يٌَّة ُنحا�شِ

جاُج الزُّ

اأَْعماُل اْلِبناِء

الرمل
ملح الطعام

الحجر الجيري
النحا�ض

�شويلح
الأزرق

البحر الميت

القطرانة

الح�شا
�شانا

وادي رم

اأَ�ْشالٌك
َكْهَرباِئيٌَّة
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ُة ا�ْشِتْخداماتُهاَمكاُن ُوجوِدهاالْمادَّ

ها: بيِعيَِّة الَّتي ُيْمِكُن اِل�ْشِتفاَدُة ِمْنها، َوهِذِه َبْع�شُ َيَتواَفُر ِفي اْلبيَئِة َعَدٌد ِمَن اْلَموادِّ الطَّ
ٌة اأَ�ْشَهُرَها اْلأَْحَمُر َواْلأَْبَي�ُض، َوُهَو ُي�ْشَتْخَدُم في َعَمِليَِّة  ْمِل اأَْلواٌن ِعدَّ ْمُل: لِلرَّ الرَّ  - 1
اْلَأماِكِن  َوِمَن  جاِج.  الزُّ َوَرِق  ْنِع  َو�شُ جاِج،  الزُّ اأَْنواِع  ُمْخَتِلِف  ْنِع  َو�شُ اْلِبناِء، 
َوْيِلـُح،  ، َو�شُ : وادي َعَرَبـــَة، َووادي َرمٍّ ْمــُل ِفي اْلأُْرُدنِّ الَّتي يوَجــُد فيهــا الرَّ

َوماِحـ�ُض.
عاِم،  يًَّة ِلَتْح�شيِر الطَّ ًة اأَ�شا�شِ عاِم مادَّ وديوِم(: ُيَعدُّ ِمْلُح الطَّ عاِم )كلوريُد ال�شّ ِمْلُح الطَّ  - 2
عاِم ِفي اْلأُْرُدنِّ ِمْن  ا في ِدباَغِة اْلُجلوِد. ُي�ْشَتْخَرُج ِمْلُح الطَّ اأَْي�شً َوُهَو ُي�ْشَتْخَدُم 

خوِر اْلِمْلِحيَِّة ِفي اْلأَْزَرِق. مياِه اْلَبْحِر اْلَميِِّت، اأَْو ِمَن ال�شُّ
ُن اأَ�شا�ًشا ِمْن َكْربوناِت  �شوِبيَِّة، َيَتَكوَّ خوِر الرُّ : ُهَو َنْوعٌ ِمَن ال�شُّ الَْحَجُر الْجيِريُّ  - 3
جيِن(.  لَّـُف ِمَن اْلكال�شيـــوِم، َواْلَكْربــوِن، َواْلأُْك�شِ ٌب َيَتاأَ اْلكال�شيوِم )ُمـَركَّ
ْنِع �ْلَبالِط، َويوَجُد في �أَْمِكَنٍة  ُي�ْضَتْخَدُم �ْلَحَجُر �ْلجيِريُّ في �أَْعماِل �ْلِبناِء َو�ضُ

، ِمْنَها: اْلَقْطراَنُة، َواْلح�شا. ٍة ِباْلأُْرُدنِّ ِعدَّ
ناعاِت،  ، ُي�ْشَتْخَدُم في َكثيٍر ِمَن ال�شِّ ٌر كيمياِئيٌّ َلْوُنُه ُبنِّيٌّ ُمْحَمرٌّ النُّحا�ُس: ُهَو ُعْن�شُ  - 4
ّياٍت  يَِّة، َويوَجُد ِبَكمِّ ، َواْلأَواِني النُّحا�شِ ناَعِة اْلأَ�ْشالِك اْلَكْهَرباِئيَِّة، َواْلُحِليِّ ِمْثِل: �شِ

. َكبيَرٍة في اأَْوِدَيِة �شانا َجنوَب اْلأُْرُدنِّ
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. اْبَحْث َعِن ا�ْشِتْخدامـاِت  ياَحِة اْلِعالِجيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ َدًرا َرئي�ًشا ِلل�شِّ ç ُتَعدُّ اْلأَْمالُح َم�شْ
ّياُح ِلهَذا  ُدَها ال�شُّ اْلأَْمالِح في ِعالِج َبْع�ِض اْلأَْمرا�ِض، ُمَبيًِّنـا اأََهمَّ اْلَمناِطِق الَّتي َيْق�شِ

النَّْوِع ِمَن اْلِعالِج.

ِط اْلآتي: ▲  اأََكْمِل اْلَفراغَ ِفي اْلُمَخطَّ

قاَمِتِه؟ ِلماذا؟ ُحُه ِباإِ جاِج، َفاأَْيَن َتْن�شَ َنٍع ِللزُّ ْن�شاَء َم�شْ ▲  اإِذا اأَراَد واِلُدَك اإِ

عاِم ِمْلِح الطَّ

ِحجاَرِة اْلِبناِء

ْمِل الرَّ

ِمْثُل

يوَجُد فييوَجُد في

ِمِن ا�ْشِتْخداماِتِه

ُي�ْشَتْخَدُم في

ناِعيَُّة خوُر ال�شِّ الْخاماُت َوال�شُّ

ُر َمْعِرَفتي ُأَطوِّ
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الـثَّـاّلَجـُة
َتَتَميَُّز َكثيٌر ِمَن التََّغيُّراِت اْلكيمياِئيَِّة ِبِزياَدِة �ُشْرَعِة ُحدوِثها اإَِذا اْرَتَفَعْت َدَرَجُة 
َف�شاِد  ِمْثِل  ِة،  ارَّ ال�شّ اْلكيمياِئيَِّة  التََّغيُّراِت  �ُشْرَعِة  ِمْن  َوِللتَّْخفيِف  اْلَحراَرِة. 
ًة َطويَلًة؛ ِلأَنَّ التَّْبريَد  عاِم فيها ُمدَّ عاِم، ُيْمِكُن ا�ْشِتْخداُم الثَّاّلَجِة ِلِحْفِظ الطَّ الطَّ
ا، َوهذا ُي�ْشِهُم في ِحْفِظ اْلأَْطِعَمِة  اأَِو التَّْجميَد َيْجَعُل هِذِه التَُّغيُّراِت َبطيَئًة ِجدًّ

ْكَل )21-3(. ًة َزَمِنيًَّة اأَْطَوَل، اْنُظِر ال�شَّ ُمدَّ

ْكُل )3-21(: َثاّلَجٌة. ال�شَّ
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التَّفاُعُل الْبُْركاِنيُّ
الَْموادُّ َواْلأََدواُت

ُن َطعاٍم اأَْحَمَر،  ٌع اأَْو �شيِنيٌَّة، ِقْمٌع، قاروَرُة ماٍء بال�شتيِكيٌَّة فاِرَغٌة، ُمَلوِّ  َطَبٌق وا�شِ
ى. وديوِم )اْلَكْربوَنُة(، َرْمٌل، َح�شً ، بايَكْربوناُت ال�شّ َخلٌّ

اْلإِْجراءاُت
ِن اْلَخلَّ ِباللَّْوِن اْلأَْحَمِر؛ َفهذا ُيْعِطي اْلُحَمَم اْلُبْركاِنيََّة َلْوَنَها اْلأَْحَمَر  َلوِّ  - 1

َج. اْلُمَتَوهِّ
قاِئَمًة  ْعها  ُثمَّ �شَ ِفها،  ِن�شْ َحّتى  وديوِم  ال�شّ ِببايَكْربوناِت  اْلقاروَرَة  اْماَلأَ   - 2

َبِق. في َو�َشِط الطَّ
َهَتها َفَقْط َمْفتوَحًة. ْمَل َحْوَل اْلقاروَرِة، تاِرًكا ُفوَّ ِم اْلَح�شى ُثمَّ الرَّ َكوِّ  - 3

بَّ اْلَخلَّ اْلأَْحَمَر ُكلَُّه ِفي  ْمِل َعلى �َشْكِل ُبْركاٍن، ُثمَّ �شُ اْعَمـْل َكْوَمَة الرَّ  - 4
ْكَل )3 -22(. ْرَعٍة، َوراِقْب َثْوَرَة اْلُبْركاِن، اْنُظِر ال�شَّ اْلقاروَرِة  ِب�شُ

. ْكُل )3- 22(: التَّفاُعُل اْلُبْركاِنيُّ  ال�شَّ

ُم َوَأَتَعلَّ َأْلَعُب
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ِب ِمَن اْلَجْدَوِل. ْع اإِ�شاَرَة )✓( ِفي اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ �شَ
ِل اَأْن: ُيْمِكُنني َبْعَد ِدرا�َشِة هَذا اْلَف�شْ

ْقُم لنََعْمالْـِمـْعـيــاُرالرَّ

ِر.1  َح َمْفهوَم اْلُعْن�شُ اأَُو�شِّ

ِب.2  َح َمْفهوَم اْلُمَركَّ اأَُو�شِّ

باٍت.3  َر َوُمَركَّ نَِّف َبْع�َض اْلَموادِّ اإِلى َعنا�شِ اأُ�شَ

فـاِت 4  ِب َتْخَتِلُف َعْن �شِ فـاِت اْلُمَركَّ اأَ�ْشَتْنِتـَج اأَنَّ �شِ
َنِة َلُه. ِر اْلُمَكوِّ اْلَعنا�شِ

 5. َح َمْفهوَم التََّغيُِّر اْلكيمياِئيِّ  اأَُو�شِّ

َي اْلأَِدلَّـَة َعلى َبْع�ِض التََّغيُّراِت اْلكيمياِئيَِّة الَّتي 6  اأَ�ْشَتْق�شِ
. َتْطَراأُ َعَلى اْلَموادِّ

، ِمْثِل: ِمْلـِح 7  يََّة اِلْقِت�شاِديََّة ِلَبْعـ�ِض اْلَمـوادِّ اأَِعــَي اْلأََهمِّ
، َوالنُّحا�ِض. ْمِل، َواْلَحَجِر اْلجيِريِّ عاِم، َوالرَّ الطَّ

ْقويُم الّذاِتيُّ التَّ
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ِل ِئَلُة اْلَف�صْ اأَ�صْ

ِح اْلَخَطاأَ ِفي اْلِعباراِت اْلآِتَيِة: حِّ 1 - �شَ
َرْيِن َفَقْط. لَُّف ِمِن اتِّحاِد ُعْن�شُ ٌة َتَتاأَ ُب مادَّ اْلُمَركَّ اأ    - 

باِت. ِر َيفوُق َعَدَد اْلُمَركَّ َعَدُد اْلَعنا�شِ ب - 
. عاِم ِفي اْلأُْرُدنِّ في وادي َرمٍّ يوَجُد ِمْلُح الطَّ جـ - 

ْلَبِة. بيَعِة َجميُعها توَجُد ِفي اْلحاَلِة ال�شُّ ُر الطَّ َعنا�شِ د   - 
ُل اإَِلى  َر َيَتَحوَّ كَّ ِر في ِمْقالٍة، َفاإِنَّ ال�شُّ كَّ ِعْنَد َحْرِق َطَبَقٍة َرقيَقٍة ِمَن ال�شُّ  - 2

نَُّه َيَتَحلَُّل اإِلى َكْربوٍن َوُبخاِر ماٍء. ، ُثمَّ اإَِلى اْلأَ�ْشَوِد؛ ِلأَ اللَّْوِن اْلُبنِّيِّ
َر  ــنِِّف اْلَموادَّ اْلواِرَد ِذْكُرها ِفي اْلِفْقَرِة ال�ّشــاِبَقِة اإِلى َعنا�شِ �شَ اأ    - 

باٍت ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي: َوُمَركَّ
ُر باُتالَْعنا�شِ الُْمَركَّ

ِر؟ كَّ َكْيَف ُي�ْشَتَدلُّ َعلى ُحدوِث َتَغيٍُّر كيمياِئيٍّ َنتيَجَة َحْرِق ال�شُّ ب - 
َتجاَدَل اأَْحَمُد َواأَ�ْشماُء في ما اإِذا كاَن اللَّْوُن َهَو اإِْحدى َعالماِت التََّغيُِّر   - 3
ِة ُهَو َدليٌل داِئٌم َعلى  ِة، َفقاَل اأَْحَمُد اإِنَّ َتَغيَُّر َلْوِن اْلمادَّ اْلكيمياِئيِّ ِلْلمادَّ
، َوَراأَْت اأَ�ْشماُء اأَنَّ َتَغيَُّر اللَّْوِن ل ُي�شيُر داِئًما  ُحدوِث التََّغيُِّر اْلكيمياِئيِّ

ِيَك.  َة َراأْ حَّ ُِّد؟ اْذُكْر اأَِدلًَّة ُتْثِبُت �شِ ي اإِلى ُحدوِث ذِلَك. اأَيُُّهما ُتوؤَ

ٌن �َشْطٌح َخ�شِ
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اْلماُء َوقوُد اْلُم�ْشَتْقَبِل
ِث  ِب التََّلوُّ ّياراِت َواْلم�شاِنِع َعلى ِزياَدِة ِن�شَ َيْعَمُل اْحِتراُق اْلَوقوِد ِفي ال�شَّ
، َواْنِت�شاِر اْلَعـديـِد ِمَن اْلأَْمـرا�ِض؛ لِذا، اأََخَذ اْلُعَلماُء َيْبَحثوَن َعْن  اْلبيِئـيِّ

ًثا ِلْلبيَئِة. بُِّب َتَلوُّ َم�شاِدَر َجديَدٍة ِللّطاَقِة ل ُت�شَ
اْلماُء  ُيَحلَُّل  اإِْذ  ّياراِت؛  ال�شَّ ِلَوقوِد  َدًرا  َم�شْ اْلماِء  ا�ْشِتْخداُم  ذِلَك  َوِمْن 
يَِّة، ُثمَّ ُتْعَك�ُض  ْم�شِ جيٍن اْعِتماًدا َعَلى الّطاَقِة ال�شَّ اإِلى َهْيدروجيٍن َواأُْك�شِ
َبّطاِريََّة  َعَمِلِه  في  ُي�ْشِبُه  اْلَوقوِد،  َخِليََّة  ّمى  ُي�شَ ِجهاٍز  في  اْلَعَمِليَُّة  هِذِه 
َكْهَرباِئيٌَّة  طاَقٌة  جيِن  َواْلأُْك�شِ اْلَهْيدروجيِن  اتِّحاِد  ِمِن  َفَيْنِتُج  ّياَرِة،  ال�شَّ

ّياَرَة.  ُك ال�شَّ ُتَحرِّ
يَِّة. ذاَعِة اْلَمْدَر�شِ �شاِرْك ُزَمالَءَك في َن�ْشِر هِذِه اْلَمْعلوماِت ِفي اْلإِ

ْكُل )3- 23(: �َشّياَرُة َخِليَِّة اْلَوقوِد.  ال�شَّ

َخّزاُن 
َهْيدروجيٍن

َبّطاِريّاٌت

ِك ُعْلَبُة َكْهَرباِء اْلُمَحرِّ

ٌك َكْهَرباِئيٌّ ُمَحرِّ
َخِليَُّة َوقوٍد

بيَئتي ِعْلمي
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َر ُمْخَتِلَفٍة ) اأ،ب،جـ(،  اأَراَد اأََحُد اْلِحَرِفّييَن التَّْمييَز َبْيَن َثالِث َموادَّ ِمْن َعنا�شِ  - 1
ْكَل )3 -24(، َفا�ْشَتْخَدَم ميزاًنا ذا  لِكنَّها ُمَت�شاِبَهٌة ِفي اْلَحْجِم، اْنُظِر ال�شَّ

ِف َنْوِع ُكلٍّ ِمْنها: َتْيِن ِلَتَعرُّ ِكفَّ

�شــاِعــِد اْلِحَرِفـيَّ َعلى  اأ    - 
ٍة،  َتْحديِد َنْوِع ُكلِّ مادَّ
ُم�ْشَتعيًنـــا   ِباْلَجـــْدَوِل 

.)1- 3(
ال�ّشاِبَقِة في  اْلَموادِّ  اإِْحَدى  ا�ْشِتْخداَم  َواأََرْدَت  ُمَهْنِد�ًشا،  ُكْنَت  اإِذا  ب - 

يُّها َتْختاُر؟ ِلماذا؟ ْنِع طاِئَرٍة، َفاأَ �شُ
ــا  ْكـــُل )3-25( �َشْخ�شً 2 -  ُيَمثِّــُل ال�شَّ
َيِقــُف في َثـالَثـِة َمواِقَع ُمْخَتِلَفٍة َعلى 
�َشْطــِح اْلأَْر�ِض، َوَيْحِمُل ِبَيِدِه ُكَرًة. 
َفاْر�ُشِم   َيِدِه،  اْلُكَرُة ِمْن  اإِذا �َشَقـَطِت 

قوِط �ْلُكَرِة. حيَح ِل�ضُ �ِلتِّجاَه �ل�ضَّ

ُل. وؤاُل اْلأَوَّ ْكُل )3- 24(: ال�شُّ  ال�شَّ

وؤاُل الّثاني. ْكُل )3- 25(: ال�شُّ  ال�شَّ

. اْلَجْدَوُل )3-1(: َكثاَفُة َبْع�ِض اْلَموادِّ

ُة نُحا�ٌسَر�شا�ٌساأَلُِمْنيوٌمالْمادَّ

2.69811.438.96اْلَكثاَفُة غ/ �شم3

)اأ(
)اأ( )ب(

)جـ(
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ُحْلًوا في  َطْعًما  ْت  َفاأََح�شَّ َجيًِّدا،  ًغا  َم�شْ اْلُخْبِز  ِمَن  ِقْطَعًة  اأَ�ْشماُء  َغْت  َم�شَ  - 3
َتَغيًُّرا كيمياِئيًّا؟   ُيَعدُّ  اْلُخْبِز  ِلِقْطَعِة  اإِنَّ ما َحَدَث  اْلَقْوُل  ُيْمِكُن  َفِمها. َهْل 

ْر اإِجاَبَتَك. َف�شِّ

ُر ِمْن َخْلِط  ُتْكَتُب ِعباراٌت َعَلى اْلَموادِّ اْلُم�ْشَتْخَدَمِة ِفي التَّْنظيِف، ُتَحذِّ  - 4
ها ِبَبْع�ِض. ِلماذا؟ فاِت َبْع�شِ اْلُمَنظِّ

حيَحِة في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: جاَبِة ال�شَّ 5* - اْر�ُشْم داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِ
اأَيُّ اْلآِتَيِة ُيَعدُّ َتَغيًُّرا كيمياِئيًّا:  )1(

ُر )1( َيْلَمُع ِلأَنَّ َلُه �َشْطًحا اأَْمَل�َض. اأ    - اْلُعْن�شُ
ُر. ُر )2( َي�ْشُخُن، ُثمَّ َيَتَبخَّ اْلُعْن�شُ ب - 

ِعِه  ُن َعلى �َشْطِحِه َم�ْشحوٌق اأَْبَي�ُض َبْعَد َو�شْ ُر ) 3( َيَتَكوَّ اْلُعْن�شُ جـ - 
�ٍض ِلْلَهواِء. في َمكاٍن ُمَعرَّ

ُل ِمْن َمْخلوٍط ِبَطريَقِة �لتَّْر�ضيِح. ُر )4( ُيْف�ضَ اْلُعْن�شُ د   - 
ا، َفَبَداأَ ِباِلْرِتفاِع اإِلى اأَْعلى. اأَيُّ  ُتِرَك بالوٌن َمْملوٌء ِبغاِز اْلهيليوِم ُحرًّ  )2(

َل ِلِرْتفاِع اْلبالوِن اإِلى اأَْعلى: اْلآِتَيِة ُتَمثُِّل التَّْف�شيَر اْلأَْف�شَ
اأ    - َكثاَفُة اْلهيليوِم اأََقلُّ ِمْن َكثاَفـِة اْلَهواِء.

ب - ُمقاَوَمُة اْلَهواِء َتْرَفُع اْلبالوَن اإِلى اأَْعلى.
ثُِّر في بالوناِت اْلهيليوِم. جـ - َعَدُم ُوجوِد جاِذِبيٍَّة ُيوؤَ

ياِح اْلبالوَن اإِلى اأَْعلى. د   - َدْفُع الرِّ
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، َفاأَيُّ هِذِه  جيُن َواْلَهْيـدروجيُن َواْلماُء ِمَن اْلَموادِّ نَُّف اْلأُْك�شِ )4( ُي�شَ
ُر: اْلَموادِّ عنا�شِ

جيُن، َواْلَهْيدروجيُن، َواْلماُء. اأ    - اْلأُْك�شِ
جيُن، َواْلَهْيدروجيُن. ب - اْلأُْك�شِ

جيُن. جـ - اْلأُْك�شِ
د   - اْلماُء.

َزْيٌت

بال�شتيٌك

ماٌء

ِجلي�شريٌن

�َشراُب ُذَرٍة

.)TIMSS( ّياِت َواْلُعلوِم يا�شِِ ْوِليَِّة ِللرِّ را�َشِة الدَّ * ِمْن اأَ�ْشِئَلِة الدِّ

ْكُل ) 3-26(: ُمْحَتَوياُت اْلِوعاِء. ال�شَّ

�َشَكَب َعْبُداهلِل �َشراَب ُذَرٍة في َقْعِر ِوعاٍء فاِرٍغ، ُثمَّ اأَ�شاَف ِبُبْطٍء َطَبَقًة   )3(
ْكَل )3-26(، ُثمَّ اأَ�ْشَقَط  ْيِت، اْنُظـِر ال�شَّ ِمَن اْلِجلي�شريِن َواْلماِء َوالزَّ

ا ِمَن البال�شتيِك ِفي اْلوعاِء. ُقْر�شً
حيَحٌة:  اأَيُّ اْلِعباراِت اْلآِتَيِة �شَ

َرِة. ْيُت اأَْكَثُر َكثاَفًة ِمْن �َشراِب الذُّ اأ    - الزَّ
ِمَن  َكثاَفًة  اأََقلُّ  البال�شتيُك   - ب 

ْيِت. الزَّ
ِمَن  َكثاَفًة  اأَْكَثُر  اْلِجلي�شريُن  جـ - 

ْيِت. الزَّ
َرِة اأََقلُّ َكثاَفًة ِمَن  �َشراُب الذُّ د   - 

اْلماِء.
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َموادَّ  ُظهوِر  اإِلى  ُيوؤَّدي  َول  ِة،  ِلْلمادَّ َيْحُدُث  )Physical Change(: َتَغيٌُّر  الْفيزياِئيُّ  التََّغيُُّر 

َجديَدٍة. 
ِة ُيوؤَّدي اإِلى ُظهوِر َموادَّ َجديَدٍة  التََّغيُُّر الْكيمياِئيُّ )Chemical Change(: َتَغيٌُّر َيْحُدُث ِلْلمادَّ

ِليَِّة. فاِتها َعِن اْلَموادِّ اْلأَ�شْ َتْخَتِلُف في �شِ
َمِن. ْرَعُة )Speed(: اْلَم�شاَفُة الَّتي َيْقَطُعَها اْلِج�ْشُم في َوْحَدِة الزَّ ال�شُّ

ٌة َنِقيٌَّة َب�شيَطُة التَّْركيِب ل ُيْمِكُن َتْحليُلها. ُر )Element(: مادَّ الُْعْن�شُ

ِة التَّي َيْحويَها اْلِج�ْشُم. يَُّة اْلمادَّ الُْكْتَلُة )Mass(: َكمِّ

ِة )�شم3(. ِة )ِبالِغراِم( اْلَمْوجوَدِة في َحْجٍم ُمَعيٍَّن ِمَن اْلمادَّ الَْكثاَفُة )Density(: ُكْتَلُة اْلمادَّ

َرْيِن اأَو اأَْكَثَر. ٌة َنِقيٌَّة َتَتاأَلَُّف ِمْن ُعْن�شُ ُب )Compound(: مادَّ الُْمَركَّ

ُن ِمْن ناِب�ٍض، َوُخّطاٍف،  يُّ )Spring Scale(: اأَداٌة ِلِقيا�ِض اْلَوْزِن، َتَتَكوَّ الْميزاُن النّاِب�شِ

ٍر، َوَلْوَحِة َتْدريٍج. َوُموؤَ�شِّ
وُل،  الطُّ َحْيُث  ِمْن  َحياِتِه  اأَْثناِء  في  اْلإِْن�شاِن  ِج�ْشِم  َعلى  َتْطَراأُ  )Growth(: َتَغيُّراٌت  النُُّموُّ 

ْكُل، َواْلُكْتَلُة. َوال�شَّ
ُة َجْذِب اْلأَْر�ِض ِلْلِج�ْشِم. الَْوْزُن )Weight(: ُقوَّ

فاِت َواْلأَْمرا�ِض اْلِوراِثيَِّة ِمَن اْلآباِء اإَِلى اْلَأبْناِء. الِْوراثَُة )Heredity(: اْنِتقاُل ال�شِّ

َمْسَرُد اْلُمْصَطَلحاِت
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َتَّ ِبَحْمِد اهلِل َتعالى
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