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ت�سنيُف الكائناِت احليِة وتكاثُرها

َن العلماُء مْن ت�شهيِل درا�شِة الأعداِد الهائلِة مَن الكائناِت الحيِة؟     كيَف تمكَّ

قاَل اهللُ َتعالى: {
 } )�شورة النعام، الآية 38(.

الوحدُة الرابعُة4



الف�صُل الأوُل

علُم ت�صنيِف �لكائناِت �حليِة و�أهميُتُه
ب��ذَل العلماُء منُذ القدِم جه��وًدا في درا�شِة الكائناِت الحي��ِة، وت�شنيفها. فلماذا يهتمُّ 

العلماُء بت�شنيِف الكائناِت الحيِة؟وما الأ�ش�ُس التي ُتعتمُد في الت�شنيِف؟

�شّن��َف 
الكائن��اِت 

الحيَة اإلى نبات��اٍت وحيواناٍت، 
و�شّن��َف الحيوان��اِت اعتم��اًدا 
اإل��ى  معي�شِته��ا  اأماك��ِن  عل��ى 
حيواناٍت تعي�ُس ف��ي الهواِء، اأْو 

في الماِء، اأْو على الياب�شِة.

ُيع�دُّ رائ�َد عل�ِم 
ال��ت�����ش��ن��ي��ِف، 
اأ�شا�ًشا  وو�ش�َع 

مهًما في هذا العل�ِم، وهو ت�شمي��ُة 
الكائن��اِت الحي��ِة ت�شميًة علميًة.

و���ش�����������َع 

م���ف���ه���وَم 

“الن��وِع” )الوحدُة الأ�شا�شي��ُة يف 

ت�شنيِف الكائناِت احليِة(.

��َح في  و���شّ
ك��ت��اب��������ِه 

)عجائ�����ِب 
ال��م��خ��ل��وق��اِت وغ���رائ���ِب 
الموجوداِت( خ�ش��ائ�َس ك�لٍّ 

مَن الحيواناِت والنباتاِت.



يبيُِّن ال�شكُل الآتي ما �شتدر�ُشُه في هذا الف�شِل:

يعتمُد على

اإلى

ي�شمُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

عالِم حقيقيِة النواِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مملكَة الفطرياِت

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مملكَة الطالئعياِت

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مملكَة النباتاِت

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مملكَة الحيواناِت

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

ِم البكتيريا عال

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

خ�شائ�ِس الكائناِت الحيِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

ت�شنيُف الكائناِت الحيِة
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الدر�ُس الأوُل
خ�صائ�ُص الكائناِت احليِة 1

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ت�شبُبها  التي  الأمرا�ِس  ومَن  مختلفٍة،  حيٍَّة  لكائناٍت  ا  اأمرا�شً الفيرو�شاُت  ت�شبُب 
لالإن�شاِن: الإنفلونزا، والر�شُح، والح�شبُة، وغيُرها. ول َيُعدُّ العلماُء الفيرو�شاِت كائناٍت 

حيًة؛ اإْذ اإنها ل تمتلُك خ�شائ�َس توؤهُلها لذلَك. فما خ�شائ�ُس الكائناِت الحيِة؟

خ�شائ�ُس الكائناِت الحيِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�شكُل )4-1(: كائناٌت حيٌَّة وكائناٌت غيُر حيٍَّة.

ت�شترُك الكائناُت الحيَُّة بخ�شائ�َس )Characteristics( عدٍة منها:
تركيُب الج�شِم  - 1

ُتعدُّ الخليُة وحدَة تركيِب اأج�شاِم الكائناِت الحيِة، وُت�شنَُّف الكائناُت الحيُة اإلى: 

ُد فيِه خ�شائ�َس الكائناِت الحيِة التي  ْم جدوًل تحدِّ لحِظ ال�شكَل ) 4-1(، ثمَّ �شمِّ
تختلُف بها عِن الكائناِت غيِر الحيِة:
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ُن ج�شُمها مْن خليٍة واحدٍة، مثِل البكتيريا. كائناٍت وحيدِة الخليِة، يتكوَّ اأ   - 
كائناٍت عديدِة الخايا، مثِل: الإن�شاِن، والنباِت، والحيواِن. ب- 

النّموُّ  - 2
نِة  ، اأو في عدِد الخاليا المكوِّ ُف النموُّ على اأنُه الزيادُة في حجِم الكائِن الحيِّ  وُيعرَّ

لج�شمِه. 
التغذيُة  - 3

تحتاُج الكائناُت الحيُة جميُعها اإلى الغذاِء للح�شوِل على الطاقِة، وُت�شنَُّف الكائناُت 
الحيُة ح�شَب تغذيِتها اإلى: 

ها، ومْن اأمثلِتها: النباتاُت. ذاتيِة التغذيِة: ت�شتطيُع ت�شنيَع غذاِئها بنف�شِ اأ   - 
اأمثلِتها:  غيِر ذاتيِة التغذيِة: تح�شُل على غذاِئها مْن كائناٍت حيٍة اأخرى، ومْن  ب- 

الإن�شاُن، والحيواناُت.
التكاثُر  - 4

 للكائناِت الحيِة القدرُة على اإنتاِج اأفراٍد جديدٍة. و�شتدر�ُس التكاثَر لحًقا. 
ال�شتجابُة للموؤثِّراِت  - 5

 ت�شتجيُب الكائناُت الحيُة للموؤثراِت المختلفِة، وتق�شُم هذِه الموؤثِّراُت اإلى: 
موؤثِّراٍت داخليٍة، مثِل: الجوِع والعط�ِس. اأ   - 

موؤثِّراٍت خارجيٍة، مثِل: ال�شوِء، والأعداِء. ب- 
الحركُة  - 6

 تق�شُم حركُة الكائناِت الحيَِّة اإلى: 
حركٍة انتقاليٍة، مثِل: حركةِ الإن�شاِن، والحيواِن. اأ   - 

حركٍة مو�شعيٍة )غير انتقاليٍة(، مثِل: تفتُِّح زهرِة نباٍت. ب- 
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ْر كالاًّ مما ياأتي: ف�شِّ
ل ُتع��دُّ ال�شيارُة، والم�شابيُح  الكهربائيُة كائناٍت حي��ًة على الرغِم ِمْن حاجِتها  اأ   - 

للطاقِة.
انحناُء النباتاِت باتجاِه م�شدِر ال�شوِء عنَد و�شِعها في غرفٍة مظلمٍة. ب- 

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

وباإ�شراِف  ذلَك،  �شبِب  في  ابحْث  حيًة،  كائناٍت  ُتَعدُّ  ل  الفيرو�شاِت  اأنَّ  علمَت   �
معلِِّمَك ناق�ْس زمالَءَك في نتائِج بحِثَك.
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الدر�ُس الثاين
ت�صنيُف الكائناِت احليِة 2

اهتمَّ العلماُء بت�شنيِف الكائناِت الحيِة لت�شهيِل درا�شِتها، وقِد اعتمدوا في ذلَك على 
التي  الوراثيِة  المادِة  على  العلماُء  اعتمَد  العلميِّ  ِم  التقدُّ ومَع  الكائناِت.  هذِه  خ�شائ�ِس 
تحتويها خاليا الكائناِت الحيِة لت�شنيِفها. ففي عاِم )2000(م در�َس العلماُء عيِّناٍت مَن 
�شماِل  في  تعي�ُس  واأخرى   ، الأطل�شيِّ المحيِط  في  تعي�ُس  حيتاٍن  لخاليا  الوراثيِة  المادِة 
المحيِط  حيتاُن  نِّفْت  �شُ عليِه  وبناًء  بيَنها،  كبيرًة  اختالفاٍت  فوجدوا  الهادي،  المحيِط 
الأطل�شيِّ على اأنها نوٌع مختلٌف عْن حيتاِن المحيِط الهادي. فما الت�شنيُف؟ وما معاييُرُه؟ 

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ال�ستك�ساُف والتف�سيُر
لحِظ ال�شكَل )4-2(، واأجْب عنِ الأ�شئلِة التي تليِه:

مفهوُم الت�شنيِف ومعاييُرُه.

فطٌر م�شروٌم

دودُة اأر�ٍس

�شجرُة تفاٍح

بكتيريا

�شمكٌة

نمٌر

�شفدٌع

نحلٌة

طائٌر
ال�شكُل )4-2(: كائناٌت حيٌة.

-1

-4

-7

-2

-5

-8

-3

-6

-9
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  اكتْب رقَم الكائِن الحيِّ في المكاِن المنا�شِب مَن الجدوِل الآتي:

  اأيُّ المعاييِر ال�شابقِة مكنْتنا مْن ت�شنيِف جميِع الكائناِت بالعتماِد عليها؟

ها  ُف خ�شائ�شِ �شّنَف العلماُء الكائناِت الحيَة في مجموعاٍت لي�شهَل درا�شُتها، وتعرُّ
لال�شتفادِة ِمنها. وُيعدُّ علُم الت�شنيِف )taxonomy( مَن العلوِم المهمِة، وهَو فرٌع مْن فروِع 
العلوِم الحياتيِة ُيعنى بتق�شيِم الكائناِت الحيِة اإلى مجموعاٍت ح�شَب معاييَر معينٍة. وقْد 

نِّفِت الكائناُت الحيُة عامًة بالعتماِد على النواِة )حقيقيٌة اأْم بدائيٌة( اإلى عالميِن: �شُ
عالُم حقيقيِة النواِة  - 1

ي�شمُّ عالُم حقيقيِة النواِة الممالَك الآتيَة:
ب- مملكَة النباتاِت. مملكَة الحيواناِت.   اأ   - 

د  - مملكَة الطالئعياِت. مملكَة الفطرياِت.   ج�- 
عالُم البكتيريا.  - 2

اأرقاُم الكائناِت احليِة المعياُر

حقيقيُّ النواِة
النواُة

بدائيُّ النواِة
ذاتيُّ التغذيِة

التغذيُة
غرُي ذاتيِّ التغذيِة

حركٌة انتقاليٌة
احلركُة

حركٌة مو�شعيٌة
ياب�شٌة

ماٌءمكاُن املعي�شِة
ياب�شٌة وماٌء
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

أَ النموذَج الآتَي: امال  -1

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

في كلِّ عاٍم  يكت�شُف العلماُء اأنواًعا جديدًة مَن الكائناِت الحيِة، ابحْث في الم�شادِر   �
تقريًرا  واأعدَّ  العاِم،  هذا  في  اكُت�شفت  التي  الحيِة  الكائناِت  عِن  المتاحِة  المعرفيِة 

ُه اأماَم زمالِئَك. عنها، واعر�شْ

لديَك الكائناِن الحيَّاِن في ال�شكِل )4-3(، �شْع قائمًة بالمعاييِر التي �شتعتمُدها   -2
في ت�شنيِفهما.

علُم الت�شنيِف
مْن معاييِر الت�شنيِف: علماُء ت�شنيٍف بارزون:

اأهميُتُه: تعريُفُه:

ال�شكُل )4-3(: كائناِن حيَّاِن.
)ب() اأ (
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الدر�ُس الثالُث
مملكُة احليواناِت 3

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

هْل �شبَق لَك اأْن تجّولَت في حديقِة حيواناٍت؟ وهْل لحظَت ت�شابَه الحيواناِت فيما 
ها عْن بع�ٍس في �شفاٍت اأخرى؟ فكيَف ُت�شنَُّف  بيَنها في بع�ِس ال�شفاِت، واختالَفها بع�شِ

الحيواناُت؟

ِل ال�شكَل )4 - 4(، واكتْب رقَم الكائِن الحيِّ في المكاِن المنا�شِب مَن الجدوِل: تاأمَّ
ت�شنيُف الحيواناِت. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

اأرقاُم احليواناِت المعياُر
وجوُد عموٍد فقريٍّ يف ج�شمِ احليواِن

عدُم وجوِد عموٍد فقريٍّ يف ج�شمِ احليواِن

الحيواناُت )Animals( كائناٌت حيٌة عديدُة الخاليا، لها القدرُة على الحركِة،وجميُعها 
غيُر ذاتيِة التغذيِة. وقْد �شنََّفها العلماُء اعتماًدا على وجوِد عموٍد فقريٍّ في اأج�شاِمها اإلى:

 .)Vertebrates( وفقاريّاٍت ،)Invertebrates( لفقاريّاٍت

ال�شكُل )4-4(: حيواناٌت مختلفٌة.

12
3

4
5

678
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ال�شكُل )4-5(: الإ�شفنُج.

ال�شكُل )4-7(: دودُة الأ�شكار�ِس.

الافقاريّاُت   - 1
: ، وت�شمُّ هَي حيواناٌت ل يوجُد في اأج�شاِمها عموٌد فقريٌّ

الإ�شفنجيّــاِت )Sponges(: وهَي حيواناٌت تعي�ُس في الماِء، لحِظ ال�شكَل )5-4(،  اأ   - 
وتكوُن غالًبا مثبتًة على ال�شخوِر، وتمتلُك ثقوًبا جانبيًة يدخُل منها الغذاُء، وفتحًة 

علويًة للتخلُّ�ِس مَن الف�شالِت.

 : الديداَن )Worms(، وت�شمُّ ب- 
حُة ال�شكِل  حَة: وهَي ديداٌن م�شطَّ الديداَن الم�شطَّ  .1
ها معي�شًة حرًة في المياِه العذبِة )ل  يعي�ُس بع�شُ
ا(، ومْن اأمثلِتها دودُة البالناريا،  ت�شبُب اأمرا�شً
ها الآخُر  لحِظ ال�شكَل )4-6(، ويعي�ُس بع�شُ
متطف��اًل على كائن��اٍت حيٍة اأخ��رى م�شبًبا لها 
الأمرا�َس، ومْن اأمثلِتها الدودُة ال�شريطيَُّة التي 

تعي�ُس في اأمعاِء الإن�شاِن.

 ، الديداَن الأ�شطوانيََّة: وهَي ديداٌن �شكُلها اأ�شطوانيٌّ  .2
تعي�ُس متطفلًة في اأمعاِء الإن�شاِن، ومْن اأمثلِتها دودُة 

الأ�شكار�ِس، لحِظ ال�ش�ك�َل )7-4(.

ال�شكُل )4-6(: دودُة البالناريا.

فتحة علوية

ثقوب جانبية
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ٌم اإلى  الحلقيّاِت: وهَي دي��داٌن ج�شُمها مق�شَّ  .3
حلقاٍت، مْن اأمثلِته��ا دودُة الأر�ِس، لحِظ 
الأر���سِ  دودُة  تعم��ُل   .)8-4( ال�ش��كَل 
عل��ى تهويِة الترب��ِة، وَتحلُِّل بقاي��ا النباتاِت 

الموجودِة فيها، وهذا يزيُد مْن خ�شوبِتها.

الح�شراِت: تتكوُن اأج�شاُمه��ا مْن ثالثِة اأق�شاٍم؛   .1
هَي الراأ�ُس وال�ش��دُر والبطُن.  لها ثالثُة اأزواٍج 
م��َن الأرجِل، وزوٌج م��ْن ق��روِن ال�شت�شعاِر، 
ولمعظِمه��ا زوٌج م��َن الأجنحِة، م��ْن اأمثلِتها 

النمُل، والذباُب.

الق�شريــاِت: تمتاُز باأنَّ لها زوجيِن مْن قروِن   .3
ال�شت�شع��اِر، ولمعظِمه��ا اأربع��ُة اأزواٍج اأْو 
ا،  لٌب جداًّ اأكث��ُر مَن الأرجِل، وهيكُله��ا �شُ
وم��ْن اأمثلِتها جراُد البح��ِر، لحِظ ال�شكَل 

.)11-4(

العناكــِب: ج�شُمها مكوٌن م��ْن ق�شميِن، ول   .2
يوجُد لها قروُن ا�شت�شعاٍر، َولها اأربعُة اأزواٍج 

مَن الأرجِل، لحِظ ال�شكَل )10-4(.

ال�شكُل )4-8(: دودُة الأر�ِس.

ُل ما ن�شبُتُه ثلثِي الحيواناِت على �شطِح الأر�ِس،  المف�شليّاِت )Arthropods(: ُت�شكِّ ج�- 
وهَي حيواناٌت لها هيكٌل خارجيٌّ �شلٌب يحميها، وُت�شنَُّف اعتماًدا على عدِد 

قطِع اأج�شاِمها، وعدِد الزوائِد المف�شليَِّة التي تمتلُكها اإلى:

ال�شكُل )4-9(: ح�شرٌة.

ال�شكُل )4-10(: عنكبوٌت.

ال�شكُل )4-11(: جراُد البحِر.

بطن
صدر

رأس
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عديــدِة الأرجِل: لها زوٌج م��ْن قروِن ال�شت�شعاِر،   .4
وع��دٌد كبيٌر م��َن الأرج��ِل المت�شلِة  م��َع القطِع 
نِة لج�شِمها، م��ْن اأمثلِتها اأمُّ اأربٍع واأربعيَن  المكوِّ

ِرجاًل، لحِظ ال�شكَل )12-4(.

ـُة: يتك��وُن هيكُله��ا مَن  الأ�شمــاُك العظميَـّ  .2
�شم��ُك  عليه��ا  الأمثل��ِة  وم��َن  العظ��ِم، 

ال�شرديِن، لحِظ ال�شكَل )14-4(.

ـُة: يتكوُن هيكُلها  الأ�شمــاُك الغ�شروفيَـّ  .1
مَن الغ�ش��روِف )نوٌع م��َن الأن�شجِة 
اأقلُّ �شالبًة م��َن العظِم(، ومَن الأمثلِة 
، لحِظ ال�شكَل  عليها �شمُك القر���سِ

.)13-4(

ال�شكُل )4-12(: عديدُة الأرجِل.

الفقاّرياُت  - 2
تعدُّ الفقارياُت اأكثَر تعقيًدا مَن الالفقاريَّاِت، وقْد �شنََّف العلماُء الفقارياِت اإلى:

الأ�شمــاِك )Fish(: وهَي حيواناٌت تتنف�ُس بو�شاطِة الخيا�شيِم، وتق�شُم بالعتماِد  اأ   - 
على تركيِب هيكِلها اإلى نوعيِن، هما:

ال�شكُل )4-13(: �شمكُة قر�ٍس.

ال�شكُل )4-14(: �شمكٌة عظميٌة.

البرمائيّــاِت )Amphibians(: وه��َي حيوان��اٌت جلُدها رطٌب، تب��داأُ حياَتها في  ب- 
�ُس بالرئتيِن، وتتكاثُر  الماِء، وعنَد البلوِغ تعي�ُس على الياب�شِة قرَب الماِء، وتتنفَّ

 -وهناك العديد من الالفقاريات الأخرى �شتتعرف عليها في �شفوف لحقة.
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الطيوِر )Birds(: وهَي فقارّياٌت ي�شتطيُع اأغلُبها الطيراَن ب�شبِب اأ�شكاِل اأج�شاِمها  د  - 
الت��ي يغطيها عادًة الّري�ُس، وامتالِك اأغلِبها اأجنح��ًة ت�شاعُدها على ذلَك، لحِظ 

ها ل ي�شتطيُع الطيراَن، مثَل البطريِق. ال�شكَل )4-18(.  اإل اأنَّ بع�شَ

فدُع، لحِظ ال�شكَل )4-15(، وال�شلمندُر،  بالبي�ِس، ومَن الأمثلِة عليها ال�شِّ
لحِظ ال�شكَل )16-4(.

الزواحــِف )Reptiles(: تختلُف الزواحُف عِن البرمائّياِت في طبيعِة جلِدها؛ اإْذ  ج�- 
يكوُن جلُد الزواحِف جافاًّا، ومغًطى بالحرا�شِف، لحِظ ال�شكَل )17-4(.

ها ل يمتلُك اأطراًفا، مثَل الأفعى.  ولمعظِمها اأربعُة اأطراٍف للحركِة، اإل اأنَّ بع�شَ
لبٌة تتحمُل ظروَف المعي�شِة ال�شعبِة. وبيو�ُس الزواحِف �شُ

ال�شكُل )4-16(: �شلمندٌر.ال�شكُل )4-15(:�شفدٌع.

ال�شكُل )4-18(: طائٌر.

ال�شكُل )4-17(: تم�شاٌح.



19

، واآكِل  الثدييّــاِت )Mammals(: حيواناٌت تتكاثُر بالولدِة با�شتثن��اِء منقاِر البطِّ ه� - 
النمِل ال�شوكيِّ اللذيِن يتكاثراِن بالبي�ِس. لحِظ ال�شكَل )19-4(. 

ال�شكُل )4-19(: ثديّيات تتكاثُر بالبي�ِس.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

�  اكتْب وزمالءَك مقترحاٍت للمحافظِة على الحيواناِت وبخا�شٍة المهددِة بالنقرا�ِس، 
وان�شْرها على لوحِة الإعالناِت في المدر�شِة. 

تر�شُع جميُع الثديّياِت �شغاَرها، وتعتني بِهْم. 
ها  ه��ا يطيُر، مثُل الخفا�ِس، وبع�شُ بع���سُ الثديّياِت تم�شي، مثُل الأغناِم، وبع�شُ

ي�شبُح، مثُل الحوِت.
علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

امالأَ ال�شكَل المجاوَر:

ال�شفاُت
الم�شتركُة

ُة ُةالخ�شائ�ُس العامَّ الخ�شائ�س العامَّ

ل فقارّياٌتفقاريّاٌت

) ب ( منقاُر البطِّ) اأ ( اآكُل النمِل ال�شوكيِّ
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يعاني العالُم مْن م�شكلِة التلّوِث وارتفاِع ن�شبِة غاز ثاني اأك�شيِد الكربوِن في الهواِء، 
مْن  التقليِل  اإلى  تهدُف  التي  الم�شاريِع  مَن  العديَد  فتبّنى  الخطِر؛  لهذا  الأردنُّ  تنبََّه  وقْد 
اأخطاِر التلّوِث. ومْن هذِه الم�شاريِع اإن�شاُء الم�شاتِل لإنتاِج الأ�شجاِر الحرجيِة والنباتاِت 
الرعويِة ل�شتخداِمها في حمايِة الغاباِت الموجودِة حالياًّا وتح�شيِنها، وت�شجيِر جوانِب 
الطرِق، وزيادِة اأعداِد النباتاِت المزروعِة على �شفاِف ال�شدوِد، فعلى ماذا يعتمُد العلماُء 

في ت�شنيِف النباتاِت؟

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

الموادُّ والأدواُت
كاأ�ٌس فيها ماٌء، و�شّكيٌن بال�شتيكيٌة، ونباُت الكرف�ِس، وعد�شٌة مكبِّرٌة، و�شبغٌة طعاٍم 

زٌة.  مركَّ
الإجراءاُت

اأ�شْف اإلى كاأ�ِس الماِء )5( نقاٍط مَن ال�صبغِة.  -1
�شِع النباَت في الكاأ�ِس، ثمَّ انتظْر.   -2

اقط��ْع نهاي��َة �ش��اِق الكرف���سِ با�شتخداِم   -3
ال�شّكيِن كما في  ال�شكِل )4 - 20(. 

ماذا  المكبرِة،  بالعد�شِة  ال�شاَق  افح�ِس   -4
تالحُظ؟

قارْن ما ت�شاهُدُه مَع ال�شكِل )4 -20 (،   -5
ماذا ت�شتنتُج؟ ........................

ت�شنيُف النباتاِت. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�شكُل )4- 20(: �شاُق الكرف�ِس.

الدر�ُس الرابُع
مملكُة النباتاِت 4



21

ال�شكُل )4 - 21(: الأوعيُة الناقلُة في النباتاِت الوعائيِة.

تحتوي معظُم النباتاِت على اأوعيٍة ناقلٍة، لحِظ ال�شكَل )4-21( الذي يبيُِّن نوعِي 
الأوعيِة الناقلِة، واتجاَه النقِل في كلٍّ منهما:

ها الجذُر، اإلى اأعلى النباِت لإتماِم  الخ�شُب )Xylem(: ينُقُل الماَء والأمالَح التي يمت�شُّ  -
 . عمليِة البناِء ال�شوئيِّ

اللحاُء )Phloem(: ينقُل الغذاَء مَن الورقِة اإلى جميِع اأجزاِء النباِت.  -

لحِظ  الفيوناريا،  نباُت  عليها  الأمثلِة  ومَن  ناقلًة،  اأوعيًة  تحتوي  ل  النباتات  بع�ُس 
ال�شكَل )22-4(.

ال�شكُل )4 - 22(: نباُت الفيوناريا.

الخ�شُب
اللحاُء
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تُ�شنَُّف النباتاُت اعتماًدا على وجوِد الأوعيِة الناقلِة اإلى:
نباتاٍت وعائيٍّة )Vascular plants(: وهَي نباتاٌت تحتوي اأوعيًة ناقلًة، ومَن الأمثلِة عليها   - 1
ال�شك�َل  انظ�ِر  الخن�شاِر،  مثُل  ال�شرخ�شياُت،  وكذلَك  وال�شنوبِر،  التفاِح  اأ�شجاُر 

.)23-4(

نباتــاٍت لوعائيّــٍة )Nonvascular plants(: وه��َي نبات��اٌت ب�شيطُة التركي��ِب، �شغيرُة   -2
الحج��ِم، ل تمتل��ُك اأوعيًة ناقل��ًة؛ لذا تعي�ُس ف��ي بيئاٍت رطبٍة؛ لأنه��ا تح�شُل على 
ِه مبا�شرًة مَن البيئِة المحيطِة بها، ومَن الأمثلِة  حاجِته��ا مَن الماِء مْن طري�ِق امت�شا�شِ

عليها الحزازّياُت )Bryophytes(، مثُل نباِت الفيوناريا، لحِظ ال�شكَل )24-4(.

ال�شكُل )4-23(: بع�ُس النباتاِت الوعائيِة.

 ال�شكُل )4-24(: الفيوناريا.

)ج�()ب() اأ (
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

اأكمِل المخطَط الآتَي:

الموادُّ والأدواُت
عينٌة مْن نباِت الخن�شاِر، وثمرُة ليموٍن، و�شّكيٌن، وعد�شٌة مكبِّرٌة.

تحذيٌر: ُكْن حذًرا عنَد ا�شتخداِم ال�شّكيِن.
الإجراءاُت

اقطْع ثمرَة الليموِن ن�شفيِن بو�شاطِة ال�شّكيِن، ولحِظ البذوَر الموجودَة داخَلها.  -1
تفّح�ْس اأوراَق نباِت الخن�شاِر مَن الخلِف با�شتخداِم العد�شِة المكبرِة، وقارْن   -2

م�شاهداِتَك مَع ال�شكِل ) 4-  25(.

ال�شكُل )4 -25 (: نباتا الليموِن والخن�شاِر.

ولت�شنيِف النباتاِت الوعائيِة،اعُتمدْت طرائُق التكاثِر فيها، فلن�شتك�شْف هذا الت�شنيَف.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ت�شنيُف النباتاِت الوعائّيِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

نباتاٍت ..........

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

نباتاٍت ..........

المملكُة النباتيُة
ُت�شنَُّف اإلى

مثاٌل مثاٌل
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   هْل يختلُف النباتاِن في طريقِة تكاثِرهما؟ وكيَف؟
�شنََّف العلماُء النباتاِت الوعائيَّة اإلى: 

نباتاٍت بذريٍّة )Seed plants(: تتكاثُر بو�شاطِة البذوِر، مَن الأمثلِة عليها الليموُن،  اأ  - 
وال�شنوبُر، وغيُرهما.

الأمثلِة عليها  الأبواِغ، مَن  بو�شاطِة  تتكاثُر   :)Seedless plants( نباتاٍت ل بذريٍّة  ب- 
ال�شرخ�شّياُت التي ت�شمُّ الخن�شاَر.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

اأكمِل المخطَط الآتَي:

   بماذا تختلُف الحزازيّاُت عِن ال�شرخ�شّياِت؟
لن�شتك�شِف الآَن كيَف ُت�شنَُّف النباتاُت البذريُّة.

نباتاٍت وعائّيٍة نباتاٍت لوعائّيٍة

المملكُة النباتيُة
ُت�شنَُّف اإلى

َ َمثل مثل
نباتاِت .........

.........

نباتاِت .........

.........

ت�شمُّ
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الموادُّ والأدواُت
مخروُط �صنوبَر، وثمرُة ليموٍن، و�صّكيٌن، وملقٌط.

تحذيٌر: كن حذًرا عنَد ا�شتخداِم ال�شّكيِن، وعنَد اإخراِج بذوِر ال�شنوبِر.
الإجراءاُت

اقطْع ثمرَة الليموِن با�شتخداِم ال�شكيِن.  -1
ح��اوْل اإخراَج الب��ذوِر م��ْن مخروِط    -2
ال�شنوبِر با�شتخداِم الملقِط، وبم�شاعدِة 

معلِمَك، كما في ال�شكِل )26-4(.
   ما موقُع البذرِة في كلٍّ من: ثمرِة الليموِن، 

ومخروِط ال�صنوبِر؟
في  النباتيِن  فيِه  ت�شنُِّف  مخطًطا  ار�شْم     

بما  ر�شمَتُه  ما  وقارْن  النباتيِة،  المملكِة  
ر�شَمُه زمالوؤَُك.

�شنََّف العلماُء النباتاِت البذريَّة اإلى: 
مبي�ِس  داخَل  النباتاِت  هذِه  في  البذوُر  تتكوُن   :)Angiosperms( البذوِر  مغطاِة   .1
اإلى ثمرٍة، لحِظ ال�شكَل )4-27(، وُت�شّمى  الزهرِة الذي يتحوُل فيما بعُد 

هذِه النباتاُت النباتاِت الزهريَّة، ومَن الأمثلِة عليها الفوُل والتفاُح.

ال�شكُل )4 -26 (: ف�شُل بذوِر ال�شنوبِر.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ت�شنيُف النباتاِت البذريِّة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�شكُل )4-27(: اأمثلٌة على نباتاٍت مغطاِة البذوِر.



26

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

ال�شكُل )4-28(: ف�شُل بذوِر نباِت ال�شنوبِر.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

��ُح ال�ش��كُل )4-29( ِن�ش��َب وج��وِد بع�ِس الم��وادِّ ال�شارِة ف��ي عيِّناٍت مَن  �  يو�شِّ
الحزازيّاِت، ُجمعْت مْن مناطَق ريفّيٍة، واأخرى مْن مناطَق �شناعّيٍة، ادر�ِس ال�شكَل، 

واأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه: 

حزازياٌت ُجمعْت مْن مناطَق �شناعيٍة.
حزازياٌت ُجمعْت مْن مناطَق ريفيٍة.

ال�شكُل )4-29(: ن�شُب وجوِد بع�ِس الموادِّ ال�شارِة في عيناٍت مَن الحزازّياِت.

معــّراِة البــذوِر )Gymnosperms(: تكوُن الب��ذوُر في هذِه النبات��اِت مك�شوفًة،   .2
وي�صهُل ف�صُلها عْن ع�صِو التكاثِر، وهَو المخروُط، الحِظ ال�صكَل )28-4(، 

ومَن الأمثلِة عليها ال�شرُو وال�شنوبُر.

خار�شيُنر�شا�ٌس

ارِة
ل�ش

ادِّ ا
مو

ِد ال
جو

ُب و
ن�ش

)٪(
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ْر لماذا.    اأيُّ عيِّناِت الحزازّياِت تحوي كميًة اأكبَر مَن الموادِّ ال�شارِة؟ ف�شِّ
   ا�شتنتْج اإحدى فوائِد الحزازّياِت.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

اأكمِل المخطَط الآتَي:

نباتاٍت وعائّيٍة

نباتاٍت ......... نباتاٍت ل بذريٍّة

نباتاٍت لوعائّيٍة

المملكُة النباتيُة
ُت�شنَُّف اإلى

مثِلمثِل

نباتاٍت .........

.........

نباتاٍت .........

.........

ُت�شنَُّف اإلى

ُت�شنَُّف اإلى
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اأوًل: مملكُة الطائعياِت 
، وُي�شبُِّب  ُيعاني بع�ُس النا�ِس مْن مر�ِس الُزحاِر الأميبيِّ الذي ي�شيُب الجهاَز اله�شميَّ
مملكُة  فما  الطالئعّياِت،  مملكِة  اإلى  تنتمي  التي  الأميبا  اأنواِع  مْن  نوٌع  المر�َس  هذا 

الطالئعّياِت؟ وما خ�شائ�ُس الكائناِت الحيِة التي تنتمي اإلى هذِه المملكِة؟ 

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

لحِظ ال�شكَل )4- 30(، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:
خ�شائ�ُس مملكِة الطالئعّياِت. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

) اأ ( الأوليَّاُت

الدر�ُس اخلام�ُس
مملكُة الطالئعياِت ومملكُة الفطرياِت 5

اأميبا

قدٌم 
كاذبٌة خلية دم حمراء

�صوط

اأهداٌب

تريبانو�شوما

بالزموديوم

برامي�شيوم
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)ب( الطحالُب
ال�شكُل )4- 30 (: اأق�شاُم الطالئعياِت.

   ما اأق�شاُم مملكِة الطالئعّياِت الرئي�شُة؟
   اأيُّ الطالئعّياِت ذاتيُّ التغذيِة؟ كيَف عرفَت؟
ت�شمُّ  مملكُة الطائعيّاِت )Protista( كالاًّ مَن:

)Protozoa( ليّاِت 1 - الأوَّ
الأولّياُت كائناٌت حيٌة وحيدٌة الخليِة، قادرٌة على الحركِة، وتختلُف و�شيلُة الحركِة 

ها يتحرُك بو�شاطِة: فيها، بع�شُ
- الأهداِب كما في  البرامي�شيوِم. - الأ�سواِط كما في التريبانو�شوما.  

- الَحرَكة الإنزلقيٍة كما في البالزموديوِم.  - الأقداِم  الكاذبِة كما في الأميبا.   
ا في الطبيعِة )غيُر م�شبٍِّب للمر�ِس(، مثُل البرامي�شيوِم،  ومَن الأولّياِت ما يعي�ُس حراًّ

ومنها ما ي�شبُِّب الأمرا�َس، مثُل اأحِد اأنواِع الأميبا والتريبانو�شوما.
)Algae( 2 - الطحالُب

الخاليا،  عديُد  هَو  ما  ومنها  الخليِة،  وحيُد  هَو  ما  منها  حيٌة،  كائناٌت  الطحالُب 
تحتوي  اإْذ  ؛  ال�شوئيِّ البناِء  بعمليِة  ها  بنف�شِ غذاِئها  نَع  �شُ الكائناُت  هذِه  وت�شتطيُع 
قْد تحتوي على  الطحالَب  اأنَّ  اإلَّ  الالزمِة لذلَك.  الكلوروفيِل  جميُعها على �شبغِة 
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ال�شطِح  مَن  بالقرِب  والبحيراِت  الأنهاِر  في  الموجودُة  الطحالُب  غالًبا  تعي�ُس   -1
ْر �شبَب ذلَك. العلويِّ للماِء، ف�شِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

َف  لتتعرَّ ال�شكَل )32-4(  للطحالِب فوائُد متعددٌة في كثيٍر مَن المجالِت، ادر�ِس   �
اإحداها.

 ال�شكُل )4-32(: مْن فوائِد الطحالِب.

تكثيُر الطحالِب
ا�شتخال�ُس الوقوِد الحيويِّ

ال�شكُل )4-31(: طحالُب متنوعٌة.

اأ�شباٍغ اأخرى ُتك�شُبها األواًنا مميَّزًة. وُت�شنَُّف الطحالُب تبًعا لذلَك اإلى الطحالِب 
البنيَِّة، والطحالِب الحمراِء، والطحالِب الخ�شراِء.
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ال�شكُل )4- 34 (: فطرّياٌت مختلفٌة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

لحِظ ال�شكَل )4- 34(، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:
خ�شائ�ُس مملكِة الفطريّاِت. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

 ال�شكُل )4-33(: الفطريّاُت 
و�شناعُة الجبِن.

.)اأ( خميرٌة )ج�( الم�شروُم.)ب( فطُر مر�ِس القدِم الريا�شيِّ

 ، اله�شميَّ الجهاَز  وُي�شيُب  الأميبا،  اأنواِع  اأحُد  ُي�شبِّبُه  مر�ٌس  الأميبيُّ  الُزحاُر   -2
اقترْح طرائَق لتجنُِّب الإ�شابِة بهذا المر�ِس.

ثانيًا: مملكُة الفطريّاِت 
ُتع��دُّ الأجباُن مَن الم��وادِّ ذاِت القيم��ِة الغذائيِِّة 
العاليِة، وُت�شِهُم بع�ُس اأن��واِع الفطرّياِت في �شناعِة 
نوعٍ مَن الأجب��اِن ذي قواٍم ومذاٍق مميَّزيِن، لحِظ 

ال�شكَل )4-33(، فما خ�شائ�ُس الفطريّاِت؟

   هِل التغذيُة في الفطرّياِت ذاتّيٌة اأْم غيُر ذاتّيٍة؟ كيَف َعرفَت؟
ْر اإجابَتَك. ؟ برِّ    اأيُّ اأنواِع الفطريّاِت في ال�شكِل نافٌع؟ واأيُّها �شارٌّ

توج��ُد الفطريّــاُت )fungi( في جمي��ِع البيئاِت على الأر�ِس، منه��ا ما هَي وحيدُة 
الخلي��ِة، ومنها ما هَي عديدُة الخاليا، ول تحتوي خالياها على الكلوروفيِل؛ لذلَك 

فهَي كائناٌت غيُر ذاتيِّة التغذيِة.
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ال�شكُل )4- 35 (: عفُن الحم�شياِت.

ال�شكُل )4- 37 (: البن�شليُن.ال�شكُل )4- 36 (: ا�شتخداُم الخميرِة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

 ، برزْت في الآونِة الأخيرِة م�شاريُع زراعِة فطِر عي�ِس الغراِب )الم�شروِم( في الأردنِّ  �
لحِظ ال�شكَل )4-38(، فما الأهمّيُة القت�شاديُّة وال�شحّيُة لهذِه الم�شاريِع؟ 

اأْو نافعًة، ومَن الأمثلِة على الفطرّياِت ال�شارِة عفُن  اأْن تكوَن �شارًة  ا  اإمَّ والفطريّاُت 
الجدراِن، وعفُن الحم�شيَّاِت، لحِظ ال�شكَل )35-4(.

اأم��ا الفطريّاُت النافعُة، فمَن الأمثلِة عليها: الخميــرُة التي تدخُل في �شناعِة الخبِز 
والمعجناِت، لحِظ ال�شكَل )4-36(، والبني�شيليوم الذي ُينتُج مادًة ُت�شّمى البن�شليَن 

ت�شتخدُم في عالِج العديِد مَن الأمرا�ِس. لحِظ ال�شكَل )37-4(. 
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.  ال�شكُل )4-38(: زراعُة الم�شروِم في الأردنِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

1 - اإذا علمَت اأنَّ مر�َس القدمِ الريا�شيَّ ناتٌج عْن فطرٍ  ي�شيُب عادًة اأقداَم مْن يرتدوَن 
ًقا �شديًدا، ويوفُِّر  َق اأقداِمهْم تعرُّ اأحذيَتهْم �شاعاٍت طويلًة، الأمُر الذي ي�شبُِّب تعرُّ
بيئًة منا�شبًة لنموِّ هذا الفطِر وتكاُثِرِه. اكتْب مقترحاٍت تراها �شروريًة لتجنُِّب 

الإ�شابِة بهذا المر�ِس.
. 2 - اذكْر مثاًل على فطٍر نافٍع، واآخَر �شارٍّ
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الدر�ُس ال�ساد�ُس
عامُل البكترييا

دوٌر مهمٌّ في  البكتيريا  ولهذِه  الإن�شاِن،  اأمعاِء  في  النافعِة  البكتيريا  اأنواِع  بع�ُس  تعي�ُس   
في  والم�شاعدِة  تدخُلُه،  التي  ال�شارِة  الموادِّ  بع�ِس  مْن  الج�شِم  وتخلي�ِس  اله�شِم،  عمليِة 

ِه مَن الف�شالِت الناتجِة مْن عمليِة اله�شِم. فما خ�شائ�ُس البكتيريا؟ تخلي�شِ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ادر�ِس ال�شكَل )4-39 ( ، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:
الخ�شائ�ُس العامُة للبكتيريا. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�شكُل )4- 39(: البكتيريا.

   �شمِّ بع�َس الأجزاِء الرئي�شِة في خليِة البكتيريا.
   �شنِِّف البكتيريا تبًعا ل�شكِلها.

البكتيريا )Bacteria( كائناٌت حيٌة مجهريٌة ل ن�شتطيُع روؤيَتها بالعيِن المجّردِة، وحيدُة 
الخليِة، ب�شيطُة التركيِب، بدائيُة النواِة؛ اإْذ ل يوجُد غ�شاٌء نوويٌّ يحيُط بمادِتها الوراثيِة. 
ُت�شنَُّف البكتيريا تبًعا ل�شكِلها اإلى: بكتيريا حلزونّيٍة، وبكتيريا ع�شوّيٍة، وبكتيريا كروّيٍة.

ِم الغذائيِّ الناتِج مْن ف�شاِد الأطعمِة،  ومَن البكتيريا ما ي�شبُِّب الأمرا�َس مثَل: الت�شمُّ
اأج�شاِم الكائناِت الميتِة. ولتتعرَف فوائَد اأخرى  لُه فوائُد مثُل تحلُِّل  اأنَّ منها ما  اإلَّ 

للبكتيريا، ادر�ِس ال�شكَل )40-4(:

6

)اأ( تركيُبها

�صوٌط
�شيتوبالزٌم

محفظٌة

جداٌر خلويٌّ

غ�شاٌء بالزميٌّ
مادٌة وراثيٌة

)ب( اأ�شكاُلها
كرويٌةع�شويٌةحلزونيٌة
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ال�شكُل )4- 40(: بع�ُس فوائِد البكتيريا.

�شناعُة الألباِن.

�شناعُة املخلالِت.

تخلي�ُس البحاِر والمحيطاِت مَن 
البقِع النفطّيِة الملّوثِة لها.

�شناعُة بع�ِس الأدويِة.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

تلَك  معالجِة  على  الدوُل  تنفُقُه  وما  لالإن�شاِن،  البكتيريا  ت�شبُِّبها  اأمرا�ٍس  في  ابحْث   �
ًحا اأثَر ذلَك على المجتمِع  الأمرا�ِس، ثمَّ اقترْح طرائَق للتقليِل مَن الإ�شابِة بها مو�شِّ

مَن الناحيتيِن؛ ال�شحّيِة والمادّيِة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ُف جميَع اأنواِع البكتيريا باأنَّها ''�شديقُة البيئِة''. ر لماذا ل َن�شِ ف�شِّ  -1
ُع اأج�شاِم الكائناِت الميتِة يت�شبُب في كارثٍة بيئيٍة، كيَف ت�شهُم بع�ُس اأنواِع  تجمُّ  -2

البكتيريا في حلِّ تلَك الم�شكلِة؟
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التقويُم الذاتيُّ

�شْع اإ�شارَة )( في المكاِن المنا�شِب مَن الجدوِل الآتي:
بعَد درا�شتي هذا الف�شَل اأ�شتطيُع اأْن:

مقبوٌل جيٌد ممتاٌز االمعياُرالرقُم �شعيٌفجيٌد جدًّ

1

2

3

4

5

7

6

8

َد معايرَي ت�شنيِف الكائناِت احليِة. اأُحدِّ

َف خ�شائ�َس الكائناِت احليِة. اأتعرَّ

َر اأهمّيَة علِم الت�شنيِف يف احلياِة. اأُقدِّ

عالِم  اإلى  الحيَة  الكائناِت  اأُ�شنَِّف 
البكتيريا وعالِم حقيقيِة النواِة.

اأُ�شنَِّف الالفقاريّاِت والفقاريّاِت تبًعا 
ها اإلى جمموعاِتها الرئي�شِة. خل�شائ�شِ

اإلى  التابعَة  الحيَة  الكائناِت  اأُ�شنَِّف 
عالِم حقيقيِة النواِة اإلى ممالَك.

َر اأهمّيَة الطالئعّياِت، والفطرّياِت،  اأُقدِّ
والبكترييا لالإن�شاِن.

اأذكَر بع�َس الأمرا�ِس الناتجِة مَن الكائناِت 
الحيِة المختلفِة، وطرائَق الوقايِة منها.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

)1( ت�شنَُّف الأميبا �شمَن:
اأ   - البكتيريا.          ب-الطالئعّياِت.     ج�- الفطرّياِت.        د  -النباتاِت.

)2( تختلُف الحزازّياُت عِن ال�شرخ�شّياِت ب�:
اأ   - طريقِة التغذيِة.                                ب- بيئِة المعي�شِة.     

ج�- تركيِب الخليِة.                               د   - وجوِد الأوعيِة الناقلِة.
)3( اأيٌّ مَن الآتيِة ذاتيُّ التغذيِة:

اأ    - الدودُة ال�شريطّيُة.                           ب- البالزموديوُم.  
 ج�- فطُر عفِن الخبِز.                            د   - الخن�شاُر.

)4( ت�شنَُّف الخميرُة على اأنَّها:
اأ   - بكتيريا.             ب-  طحالُب.          ج�- اأولّياٌت.                د  - فطريّاٌت.

1- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:

ر لماذا ُيغيُِّر العلماُء اأحياًنا موقَع بع�ِس الكائناِت الحيِة في نظاِم الت�شنيِف. 2- ف�شِّ
3- �شنِِّف الحيواَن الظاهَر في ال�شكِل )4-41(، ثمَّ اذكِر الأ�شا�َس الذي اعتمدَت عليِه 

في ت�شنيِفِه.

ال�شكُل )4- 41(: ال�شوؤالُ الثالُث.
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اذكْر ثالثَة معاييَر اعُتِمدْت لت�شنيِف الكائنات الحيِة )التم�شاِح، والأفعى، وال�شلحفاِة(،   -4
على اأنها زواحُف.

ما الفرُق بيَن كلٍّ مَن:  -5
اأ   - الفطريّاِت والنباتاِت.

ب- الطحالِب والأولّياِت.
ج�- النباتاِت البذرّيِة والنباتاِت الالبذرّيِة.

َك عالًما اكت�شَف نوًعا جديًدا مَن النباتات. اكتْب فقرًة اأْو فقرتيِن ت�شُف  6- هْب نف�شَ
ِح الخ�شائ�َس التي �شتعتمُدها في ت�شنيفِه وت�شميِتِه. فيها اكت�شاَفَك، وو�شِّ



ِة تكاثُر الكائناِت احليَّ
ال ُتعدُّ الطريقُة التقليديَُّة في الزراعِة الطريقَة الوحيدَة الم�ستخدمَة لتكثيِر النباتاِت؛ 
النباِت  مَن  اأخِذ خاليا  على  الطريقُة  هذِه  وتعتمُد  المختبِر،  داخَل  تكثيُرها  فباالإمكاِن 
وو�سِعها في و�سٍط غذائيٍّ منا�سٍب، فتبداأُ هذِه الخاليا باالنق�ساِم الإنتاِج كتلٍة مَن الخاليا 

ُتنَقُل اإلى التربِة لتنمَو، وت�سبَح نباًتا كاماًل جديًدا.
وتطويِر  اأعداِدها،  زيادِة  في  الحيِة  الكائناِت  تكاثِر  بطرائِق  االإن�ساِن  معرفُة  وُت�سهُم 

طرائِق تكثيِرها، فما طرائُق تكاثِر الكائناِت الحيِة؟

الف�صُل الثاين



ُيبيُِّن ال�سكُل االآتي ما �ستدر�ُسُه في هذا الف�سِل:

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

تكاُثر الكائناِت الحيِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

التكاثُر الالجن�سيُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

التكاثُر الجن�سيُّ

االأبواِغالتجزئِةالتبرعِماالن�سطاِر

مثُل
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الدر�ُس الأوُل

التكاثُر اجلن�سيُّ 1

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

اأُن�سئِت الجمعيُة الملكيُة االأردنيُة لحمايِة الطبيعِة في عاِم )1966(م، وت�سعى هذِه 
الجمعيُة اإلى توطيِن الكائناِت الحيِة المهددِة باالنقرا�ِض، واإجراِء البحوِث والدرا�ساِت 
بها  قامْت  التي  الدرا�ساُت  وُت�سيُر   ، االأردنِّ في  الحيِة  الكائناِت  ِع  تنوُّ على  للمحافظِة 
الجمعيُة اإلى اأنَّه يعي�ُض في االأردنِّ نحُو )78( نوًعا مَن الثديّياِت، تتعر�ُض )10( اأنواٍع 
منها لل�سيِد الجائِر، وهذا جعَلها مهددًة باالنقرا�ِض، اإ�سافًة اإلى )111( نوًعا مَن االأزهاِر 
البرّيِة المهددِة بالجفاِف، وخطِر االنقرا�ِض، فكيَف تتكاثُر الكائناُت الحيُة لتحافَظ على 

بقاِئها، وال تتعّر�ُض لخطِر االنقرا�ِض؟

ِل ال�سكَل )4-42(، ثمَّ اأجْب عِن االأ�سئلِة التي تليِه: تاأمَّ
التكاثُر الجن�سيُّ في االإن�ساِن والحيواِن. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�سكُل )4-42(: التكاثُر الجن�سيُّ في االإن�ساِن.

فرٌد جديٌد جنيٌن بوي�سٌة مخ�سبٌة

اإخ�ساٌب
انق�ساٌم 
مت�ساٍو

: حيواٌن منويٌّ جاميٌت ذكريٌّ

 : جاميٌت اأنثويٌّ
بوي�سٌة
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

التكاثُر الجن�سيُّ في النباِت. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�سكُل )4-43(: التكاثُر الجن�سيُّ في النباتاِت ُمعّراِة البذوِر.

ما ا�سُم الخليِة التي ُينتُجها االأُب؟  
؟ ما ا�سُم الخليِة التي ُتنتُجها االأمُّ  

ماذا ت�سمى عمليُة اندماِجهما؟ وماذا ينتُج منها؟  
ماذا يحدُث للبوي�سِة المخ�سبِة؟ وماذا ينتُج مْن ذلَك؟  

لن�ستك�سِف االآَن التكاثَر الجن�سيَّ في النباِت.  

مخاريُط �أنثويٌة يتكوُن 
بد�ِخلها بوي�ضاٌت

مخاريُط ذكريٌة يتكوُن 
بد�ِخلها حبوُب لقاٍح

بذوٌر اإخ�ساٌب

نباٌت جديٌد

�لتكاثُر �لجن�ضيُّ في �لنباتاِت معّر�ِة �لبذوِر   -1
ِل ال�سكِل )4-43(، وتتبَِّع التكاثَر الجن�سيَّ في نباِت ال�سنوبِر: تاأمَّ
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نباٌت نا�سٌج

نباٌت

بذرٌة

ثمرٌة

بوي�سٌة

اأنبوُب اللقاِح

عمليُة التلقيِح

ال�سكُل )4-44(:دورُة حياِة نباٍت ُمغّطى البذوِر.

مي�سٌم
مبي�ٌضمتكٌّ

بتلٌة

�سبلٌة

قلٌم

االنق�ساِم  هذا  مْن  وينتُج  ًفا،  من�سِّ انق�ساًما  تنق�سُم  الجن�سيََّة  الخليَة  اأنَّ  �سابًقا  در�سَت 
، ت�سمى هذِه الخاليا جاميتاٍت. خاليا تحوي ن�سَف عدِد الكرومو�سوماِت االأ�سليِّ

خيٌط
�سداٌة

كربلٌة

�لتكاثُر �لجن�ضيُّ في �لنباتاِت ُمغّطاِة �لبذوِر )�لزهريِة(  -2
ِل ال�سكَل )4-44(، وتتبَّْع دورَة حياِة نباٍت ُمغّطى البذوِر. تاأمَّ
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يحدُث �لتكاثُر �لجن�ضيُّ في �لإن�ضاِن و�لحيو�ِن عنَد اندماِج الجاميِت الذكريِّ )�لحيو�ُن 
( مَع الجاميِت االأنثويِّ )�لبوي�ضُة( بعمليٍة ت�سمى �لإخ�ضاَب التي ينتُج منها بوي�ضٌة  �لمنويُّ

بٌة، تنق�سُم انق�ساماٍت مت�ساويًة الإنتاِج فرٍد جديٍد. مخ�ضَّ
المخروُط  يكوُن  �لبذوِر  ُمعّر�ِة  �لنباتاِت  ففي  النباتاِت؛  في  �لجن�ضيُّ  �لتكاثُر  ويحدُث 
، وتتكوُن الجاميتاُت االأنثويَُّة )�لبوي�ضاُت( في �لمخاريِط �لأنثويَِّة،  ع�سَو التكاثِر الجن�سيِّ
�لنباتاِت  في  اأما  �لذكريَِّة.  �لمخاريِط  في  �للقاِح(  )حبوُب  الذكريَُّة  الجاميتاُت  تتكوُن  بيَنما 

، وتحتوي: ُمغّطاِة �لبذوِر فاإنَّ الزهرَة هَي ع�سُو التكاثِر الجن�سيِّ

. ُن حبوُب �للُّقاِح في المتكِّ ُن مْن متكٍّ وخيٍط. وتتكوَّ ع�سَو التذكيِر )�ل�ضد�ُة(، يتكوَّ  -
ُن �لبوي�ضاُت في  ُن مَن المي�سِم والقلِم والمبي�ِض، وتتكوَّ ع�سَو التاأنيِث )�لكربلُة(، ويتكوَّ  -

المبي�ِض.
ت�سمى عمليُة انتقاِل حبوِب اللقاِح مَن الع�سِو الذكريِّ في الزهرِة اإلى الع�سِو االأنثويِّ 
البوي�سِة، واالندماِج معها،  اإلى  للو�سوِل  اللقاِح  اأنبوَب  اللُّقاِح  ُن حبُة  ُتكوِّ ثمَّ  �لتلقيَح، 
داخَل  جنيٍن  الإنتاِج  مت�ساويًة  انق�ساماٍت  بُة  المخ�سَّ البوي�سُة  تنق�سُم  ثمَّ  �لإخ�ضاُب،  فيتمُّ 

البذرِة التي تنمو الإنتاِج نباٍت جديٍد، اإذا توافرِت الظروُف البيئيَُّة المنا�سبُة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

� علمَت اأنَّ الخن�ساَر نباٌت ال بذريٌّ يتكاثُر باالأبواِغ، تعاوْن مَع اأفراِد مجموعِتَك في 
ي هذا النوِع مَن التكاثِر، وناق�ْض زمالَءَك في نتائِج ذلَك. تق�سّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t
قارْن بيَن ال�سنوبِر والتفاِح مْن حيُث:  -

ع�سُو التكاثِر. اأ   - 
ِن البوي�ساِت. مكاُن تكوُّ ب- 
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. ال�سكُل )4-45(: مْن طرائِق التكاثِر الالجن�سيِّ

الدر�ُس الثاين

التكاثُر الالجن�سيُّ 2

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

يتَّجُه علُم الطبِّ وال�سيدلِة اإلى االهتماِم بعلِم االأع�ساِب الطبيَِّة وا�ستعماالِتها في عالِج 
ُر منظمُة ال�سحِة العالميَُّة اأنَّ ما يقارُب )80%( مْن  االأمرا�ِض اأِو التخفيِف مْن حدِتها، وتقدِّ
�سكاِن العالِم يلجوؤوَن اأحياًنا اإلى التداوي بم�ستخل�ساِت النباتاِت الطبيَِّة وزيوِتها. فكيَف 
يمكُن اإنتاُج اأعداٍد كبيرٍة مْن هذِه النباتاِت الطبيِة في وقٍت ق�سيٍر ن�سبيًّا؟ وهْل هناَك طرائُق 

اأخرى غيُر التكاثِر الجن�سيِّ يمكُن ا�ستخداُمها لتكثيِر الكائناِت الحيِة؟

ِل ال�سكَل )4 - 45(، ثمَّ اأجْب عِن االأ�سئلِة التي تليِه: تاأمَّ
. طرائُق التكاثِر الالجن�سيِّ ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

) اأ ( االن�سطاُر الثنائيُّ في البرامي�سيوِم.

) هـ ( التجزئُة في البالناريا.) د ( اأبواُغ فطِر عفِن الخبِز.

)ب( التبرعُم في الخميرِة.

)جـ( اأب�ساُل النرج�ِض

ما نوُع تكاُثِر الكائناِت الحيَِّة في ال�سكِل )4-45(؟  
اذكْر طريقَة تكاثِر كلِّ كائٍن مَن الكائناِت الحيِة الواردِة في ال�سكِل )45-4(.  
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ُي�سّمى  ما  اأفراٍد جديدٍة، وهذا  اإنتاَج  بمفردِها  الحيِة  الكائناِت  اأنواِع  بعـ�ُض  ت�ستطيـُع 
، منها: ، وهناَك طرائُق مختلفٌة مَن التكاثِر الالجن�سيِّ �لتكاثَر �لالجن�ضيَّ

�لن�ضطاُر �لثنائيُّ الذي يحدُث في الكائناِت وحيدِة الخليِة مثِل �لبكتيريا و�لبر�مي�ضيوِم؛   -1
اإْذ تنق�سُم الخليُة الإنتاِج خلّيتيِن ُيمثُِّل كلٌّ منهما فرًدا جديًدا.

�لأبو�ُغ: تنمو االأبواُغ الإنتاِج اأفراٍد جديدٍة، ومَن االأمثلِة على كائناٍت تتكاثُر باالأبواِغ   -2
فطُر عفِن �لخبِز.

، ومَن االأمثلِة  �لتبرعُم: ين�ساأُ كائٌن حيٌّ جديٌد مْن نموٍّ جانبيٍّ في الكائِن الحيِّ االأ�سليِّ  -3
على كائناٍت تتكاثُر بالتبرعـمِ �لخميرُة.

، كما في دودِة البالناريا. �لتجزئُة: ين�ساأُ كائٌن حيٌّ جديٌد مْن قطعٍة مَن الكائِن االأ�سليِّ  -4

، ومْن طراِئقِه: ى �لتكاثُر�لالجن�ضيُّ في النباِت �لتكاثَر �لخ�ضريَّ ُي�سمَّ
�لتكاثُر بالأب�ضاِل: كما في الب�سِل والزنبِق والثوِم، اإْذ   -1
تن�ساأُ االأب�ساُل الجديدُة مْن براعِم الب�سلِة القديمِة.

�لتكاث��ُر بالر�يزوماِت: كما فــي النعنع والنجيِل؛ اإْذ   -2
ُيعدُّ الرايزوُم �ساًقا اأر�سيًة تنمو الجذوُر وال�سيقـاُن 

مْن براِعمهـا، انـظـِر ال�سكــَل )46-4(.

ال�سكُل )4-46(: التكاثُر بالرايزوماِت.
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ال�سكُل )4-47(: كائناٌت حيٌَّة مختلفٌة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

�ُض نتائَج بحِثَك،  ابحث في طرائَق اأخرى لتكثيِر النباتاِت الجن�سيًّا، واأعدَّ تقريًرا يلخِّ  �
ُه على زمالِئَك باإ�سراِف معلِمَك. واعر�سْ

ا�ستخدْم طرائَق التكاثِر الالجن�سيِّ في تنفيِذ م�سروِع الوحدِة.  �

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ْد طريقَة التكاثِر الالجن�سيِّ لكلِّ كائٍن في ال�سكِل )47-4(. حدِّ  -1

 ال�سكَل االآتَي:
امال ء ِِ  -2

التكاثُر الالجن�سيُّ 
في الكائناِت الحيِة

التكاثُر باالأب�ساِل  - جـ 
مَن االأمثلِة عليِه .......

التكاثُر بـ ..............  - ب 
مَن االأمثلِة عليِه .......

التكاثُر بـ ..............  - د 
مَن االأمثلِة عليِه .......

التكاثُر باالن�سطاِر  - اأ 
مَن االأمثلِة عليِه .......

)جـ( الخميرُة.)ب( عفُن الخبِز.)اأ( برامي�سيوُم.
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التقويُم الذاتيُّ

�ضْع �إ�ضارَة )( في �لمكاِن �لمنا�ضِب مَن �لجدوِل �لآتي:
بعَد در��ضتي هذ� �لف�ضَل �أ�ضتطيُع �أْن:

مقبوٌل جيٌد ممتاٌز ��لمعياُر�لرقُم �ضعيٌفجيٌد جدًّ

1

2

3

4

5

6

اأُميِّــَز بيَن التكاثِر الجن�ســيِّ والتكاثِر 
. الالجن�سيِّ

َح اأهميَة التكاثِر للكائناِت الحيِة. اأو�سِّ

اأذكــَر اأهمَّ مراحِل التكاثــِر الجن�سيِّ 
في االإن�ساِن والحيواِن والنباِت.

اأُميَِّز بيَن مفهومِي التلقيِح واالإخ�ساِب.

َد بع�َض اأنماِط التكاثِر الالجن�سيِّ  اأُعدِّ
في الكائناِت الحيِة.

التكاثــِر  طرائــِق  بع�ــضَ  اأ�ستخــدَم 
الخ�سريِّ لتكثيِر النباتاِت في حديقِة 

المدر�سِة وحديقِة المنزِل.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

)1( تتكاثُر البالناريا الجن�سيًّا بطريقِة:
ب- التجزئِة.      اأ   - التبرعِم.                     
د  - الجاميتاِت. جـ- االأبواِغ.               

ُن حبوُب اللقاِح في: )2( تتكوَّ
ب- المبي�ِض.      اأ   - المي�سِم.                     

د  - الكربلِة.                . جـ- المتكِّ
)3( ع�سُو التكاثِر الجن�سيِّ في النباتاِت ُمعّراِة البذوِر هَو:
اأ   - الزهرُة.                                ب- المخروُط.  

جـ- الرايزوُم.                              د  - الدرنُة.
)4( يتكاثُر البرامي�سيوُم الجن�سيًّا بطريقِة:

ب-  التبرعِم.     اأ   - التجزئِة.                           
.                  د  - االأبواِغ. جـ- االن�سطاِر الثنائيِّ

1- �سع دائرًة حوَل رمِز االإجابِة ال�سحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:

2- اإذا كاَن عدُد الكرومو�ســوماِت في خليٍة ج�ســميٍة في االإن�ساِن )46( كرومو�سوًما، 
، والبوي�ســِة، والبوي�ســِة  فمــا عدُد الكرومو�ســوماِت في كلٍّ مَن: الحيواِن المنويِّ

بِة لالإن�ساِن؟ المخ�سَّ

ْد اأجزاَء هذِه الزهرِة على الر�سِم.  ُيمثُِّل ال�سكُل )4-48( تركيَب الزهرِة. حدِّ  -3
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ال�سكُل )4-48(: ال�سوؤاُل الثالُث.

ِل ال�سكَل )4-49(، ثمَّ اأجْب عِن االأ�سئلِة التي تليِه.  تاأمَّ  -4

ال�سكُل )4–49(: ال�سوؤاُل الرابُع.

ما نوُع التكاثِر الذي ُيمثُِّلُه ال�سكُل؟ اأ   - 
�سمِّ ما تمثُلُه كلٌّ مَن االأرقاِم )1، 2، 3، 4، 5(؟ ب- 

ما ا�سُم كلٍّ مَن العمليِة ) اأ (، والعمليِة )ب(؟ جـ- 
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

تكثيُر �لنباتاِت
�لمو�دُّ و�لأدو�ُت

اأ�ستاُل نعنٍع، واإطاراُت �سياراٍت، واأواٍن بال�ستيكيٌة تالفٌة، وتراٌب، وقطٌع خ�سبيٌة.
�لإجر�ء�ُت

ِن االإطاراِت بالتعاوِن مَع زمالِئَك وباإ�سراِف معلِمَك. لوِّ  -1
�سِع القطَع الخ�سبّيَة في االإطاِر لُتغلَق الفتحَة وتتمكَن مْن و�سِع التراِب عليها.  -2

ازرِع االأ�ستاَل.  -3
ْم برنامَج لريِّ االأ�ستاِل مَع زمالِئَك. نظِّ  -4

اجمِع النعنَع بعَد اأْن ينمَو جّيًدا، ورتِّْبُه ا�ستعداًدا لبيعِه في المدر�سِة.  -5
ار�سِد االأرباَح، واأودْعها �سندوَق الطالِب الفقيِر.  -6

ملحوظٌة: يمكُنَك تكثيُر نباتاٍت اأخرى، انظِر ال�سكَل )50-4(.

 ال�سكُل )4-50(: تكثيُر النباتاِت.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

)1( اأيُّ الكائناِت الحيِة االآتيِة بدائيُّ النواِة:
ب-بكتيريا. اأ   - فطٌر.    

د- نباٌت. جـ- طحلٌب.    
)2( اأيُّ التراكيِب االآتيِة غيُر موجوٍد في الفطرّياِت:

. ب- غ�ساٌء بالزميٌّ    . اأ   - غ�ساٌء نوويٌّ
د-بال�ستيداٌت. جـ- مادٌة وراثيٌة.   

)3( و�سيلُة الحركِة في االأميبا هَي:
ب- الأهداُب. اأ   - الأ�سواُط.   

د- االنزالُق. جـ- االأقداُم الكاذبُة.  
)4( الحيواُن الثدييُّ الذي يطيُر هَو:

ب- الببغاُء. اأ   - الع�سفوُر.   
د- الخّفا�ُض. جـ - البوُم.    

1- �سْع دائرًة حوَل رمِز االإجابِة ال�سحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:

ر: عنَد زراعِة �ستلِة نعنٍع فاإنَُّه يمتدُّ اأفقيًّا ليمالأَ حو�َض حديقِة المنزِل. 2- ف�سِّ
ح كيَف ن�ستخدُم علَم الت�سنيِف يوميًّا. وما اأهميُة ذلَك؟ 3- و�سِّ

الطبيِب  اإلى  واأَخذَتُه  عنُه،  ِه  اأمِّ لغياِب  جوًعا  ُر  يت�سوَّ الخّفا�ِض  �سغيَر  وجدَت  اإذا   -4
ْر اإجابَتَك. ، فما الغذاُء الذي يمكُن اأْن ي�سَفُه لُه الطبيُب؟ برِّ البيطريِّ

. 5- ما الفرُق بيَن التكاثِر الجن�سيِّ والتكاثِر الالجن�سيِّ
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 الفراَغ بما يعبُِّر عِن الجمِل االآتيِة:
6- امال ء ِ

................................. 
نباٌت وعائٌي يتكاثُر باالأبواِغ.

.................................
وعاٌء ناقٌل في النباِت ينقُل الماَء واالأمالَح.

.................................
ُينتُج مادَة البن�سليِن.

.................................
. �سمكٌة هيكُلها غ�سروفيٌّ

.................................
. كائناٌت حيٌة لها عموٌد فقريٌّ

.................................
لها �ستُّ اأرجٍل، وج�سُمها مكوٌن مْن ثالثِة اأق�سام.

.................................
كائناٌت وحيدُة الخليِة بدائّيُة النواِة.

.................................
ا، وتتكاثُر بالتجزئِة. دودٌة ال ت�سبُِّب اأمرا�سً
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احلرارُة

؟ وكيَف تنتقُل؟     ما الحرارُة؟ وما تاأثيُرها في الموادِّ

الوحدُة اخلام�سُة

قاَل اهللُ َتعالى: {

5
 }  )�سورُة الواقعِة، الآيات 73-71(.
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الف�سُل الأوُل

ُد والتقلُّ�ُص( اأثُر احلرارِة يف املوادِّ )التمدُّ
المناطِق  في  الكهرباِء  اأعمدِة  تركيِب  على  الكهرباِء  �سركِة  في  المخت�سوَن  يعمُل 
المختلفِة بحيُث تكوُن الأ�سالُك غيَر م�سدودٍة اإلى حدٍّ ي�سمُح لها بالتقل�ِص في ف�سِل ال�ستاِء 

ها بالحرارِة. ِد الموادِّ وتقلُّ�سِ مْن دوِن اأْن تتقطَع. و�ستتعرُف في هذا الف�سِل تف�سيَر تمدُّ
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يبيُِّن ال�سكُل الآتي ما �ستدر�ُسُه في هذا الف�سِل:

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

تقلُّ�ُص

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

ُد تمدُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

اأثُر الحرارِة في الموادِّ

كلٍّ مَن

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

الموادِّ الغازيَِّة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

الموادِّ ال�سائلِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

لبِة الموادِّ ال�سُّ
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الدر�ُس الأوُل
لبِة اأثُر احلرارِة يف املوادِّ ال�صُّ 1

ا  ُيراعى عنَد بناِء الج�سوِر الإ�سمنتيَِّة ترُك فراغاٍت بيَن اأجزاِء الج�سِر، كما ُيراعى اأي�سً
َكِك الحديديَِّة، فهْل تعلُم لماذا؟ وماذا تتوقُع اأْن يحدَث لْو  ترُك فراغاٍت بيَن ق�سباِن ال�سِّ

لْم ُتترْك هذِه الفراغاُت؟
ْن توقُّعاِتَك ......................................................................................................... دوِّ

ِذ الن�شاَط الآتَي: للتحقِق مْن توقُّعاِتَك نفِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

لبِة.ال�ستك�ساُف والتف�سيُر اأثُر الحرارِة في الموادِّ ال�سُّ
الموادُّ والأدواُت

، وثقٌل، وم�شطرٌة، وم�شدُر لهٍب، وماٌء بارٌد، وقطعُة قما�ٍش. )3( حامالٍت، و�شلٌك نحا�شيٌّ
الإجراءاُت

ثّبْت طرفِي ال�سلِك النحا�سيِّ على حامليِن.  -1
. ِف ال�سلِك النحا�سيِّ ثّبْت ثقاًل في منت�سَ  -2

ْب م�سطرًة مثبتًة على حامٍل مَن الثقِل كما  قرِّ  -3
في ال�سكل )1-5(.

ْن اأحَد طرفي ال�سلِك النحا�سيِّ با�ستخداِم  �سخِّ  -4
م�سدِر اللهِب.

ِل الرقَم )الذي على الم�سطرِة( المقابَل لمو�سِع الثقِل....................................... �سجِّ  -5
ِد ال�سلَك با�ستخداِم القما�ِص المبلَِّل بالماِء البارِد. اأبعْد م�سدَر اللهِب، ثمَّ برِّ  -6

ِل الرقَم )الذي على الم�سطرِة( المقابَل لمو�سِع الثقِل....................................... �سجِّ  -7

ماذا ت�ستنتُج؟ ......................................................................................................  

لبِة. ال�سكُل )5-1(: اأثُر الحرارِة في الموادِّ ال�سُّ

٠
٥

١٠
١٥

٢٠
٢٥

٣٠

�شلٌك نحا�شيٌّ

ثقٌل
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ُد  يتمدَّ فاإنَُّه  النحا�شيِّ  ال�شلِك  ت�شخيِن  عنَد  اأنُه  ال�شابِق  الن�شاِط  مَن  اأنََّك لحظَت  بدَّ  ل 
)يزداُد طوُلُه(، وتزداُد قراءُة الم�سطرِة. وعنَد تبريِد ال�سلِك بوا�سطِة القما�ِص المبلَِّل بالماِء 
، ومَع ا�شتمراِر التبريِد فاإنَُّه يتقلَّ�ُص )يقلُّ طوُلُه(.  البارِد فاإنَّ ال�شلَك يرجُع اإلى و�شِعِه الأ�شليِّ
ُد في جميِع التجاهاِت؛ لذا فاإنَّ ترَك  لبِة يزداُد بت�شخيِنها؛ لأنَّها تتمدَّ اإنَّ حجَم الموادِّ ال�شُّ
ارتفاِع  عنَد  ِد  التمدُّ للق�سباِن حريَة  يتيُح  الحديديَِّة،  كِك  ال�سِّ ق�سباِن  بيَن  م�سافٍة مح�سوبٍة 
درجِة الحرارِة، وعدَم ترِك هذِه الم�سافِة يجعُل الق�سباَن تنحني عنَد تمدِدها بفعِل الحرارِة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

الحرارِة  لنف�ِش كميَِّة  ها  بالمقداِر نف�شه عنَد تعر�شِ لبِة  ال�شُّ الموادِّ  ُد جميُع  تتمدَّ • هل 
ْح ذلَك م�ستعيًنا بال�سكِل )5-2/ اأ(. مدًة زمنيَّة معّينًة، و�سِّ

ا�ستنتْج مَن الر�سِم )5-2/ ب( اأهميََّة هذا ال�سريِط   •
ِن مْن فلزيِن في المكواِة. المكوَّ

لبِة. ُد الأج�ساِم ال�سُّ ال�سكُل )5-2/ اأ( تمدُّ

حديٌد

نحا�ٌش

بعَد بالت�سخيِن قبَل بالت�سخيِن

ال�سكُل )5-2/ ب( مكواٌة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t
ْر �شبَب �شقوِط ح�شواِت الأ�شناِن اأحياًنا عند تناوِل الم�شروباِت ال�شاخنِة اأِو الباردِة. - ف�شِّ
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ابتكَر العالُم الإيطاليُّ )غاليليو( في القرِن ال�ساد�َص ع�سَر مقيا�ًسا لدرجِة الحرارِة، اإل 
اأنَّ حجَم المقيا�ِص كاَن �سخًما، ويحتاُج اإلى وقٍت طويٍل للقيا�ِص. ومَع الزمِن تطورْت 
، والميزاُن  �شناعُة موازيِن الحرارِة، وتعددْت اأنواُعها التي مْن اأ�شهِرها الميزاُن الزئبقيُّ

. فما مبداأُ عمِل موازيِن الحرارِة؟ الكحوليُّ

الموادُّ والأدواُت
، وماٌء  ، واأنبوٌب رفيٌع، و�شدادٌة، وحّماٌم مائيٌّ دورٌق زجاجيٌّ

ملّوٌن. 
الإجراءاُت

ْب مَن الأدواِت ال�سابقِة جهاًزا كما في ال�سكِل )3-5(  ركِّ  -1
المجاوِر.

انقِل الدورَق اإلى داخِل الحّماِم المائيِّ ال�شاخِن، وراقْب   -2
م�شتوى الماِء في الأنبوِب الرفيِع.

ْل مالحظاِتَك .......................................................... �شجِّ

ل ُبدَّ اأنََّك لحظَت اأنُه عنَد و�شِع الدورِق في حّماِم الماِء ال�شاخِن 
ِد زجاِج  فاإنَّ م�شتوى الماِء ينزُل قلياًل في الأنبوِب الرفيِع اأقلَّ مَن النقطِة ) اأ (، ب�شبِب تمدُّ
الدورِق اأوًل، وبعَد اأْن تنتقَل الحرارُة اإلى الماِء الملوِن يبداأُ ال�شائُل بالرتفاِع في الأنبوِب 

ِد الماِء بالحرارِة.  الرفيِع في�سَل النقطَة )ب(، فالنقطِة )جـ(، وهذا الرتفاُع يدلُّ على تمدُّ

الدر�ُس الثاين
اأثُر احلرارِة يف املوادِّ ال�صائلِة 2

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

اأثُر الحرارِة في الموادِّ ال�سائلِة.ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�سكُل )5-3(: تو�سيُح 
تركيِب الأدواِت.

-جـ
-ب
-   اأ
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ميزاُن  ال�سوائِل،  ِد  تمدُّ على  التطبيقاِت  ومَن 
الحرارِة الذي يحتوي على �سائِل الزئبِق اأِو الكحوِل  
الو�سِط  حرارِة  درجُة  ترتفُع  عنَدما  يتمدُد  الذي 

ها. المحيِط بالميزاِن، ويتقلَّ�ُش بانخفا�شِ
دِة جماعٌة  المتجمِّ ال�سماليَِّة  المناطِق  يعي�ُص في 
الباردِة  المناطِق  هذِه  في  للعي�ِص  تتاأقلُم  الب�سِر،  مَن 

ُن  وتتغذى بالكائناِت البحريِة التي تعي�ُش هناَك لحظ ال�شكل )5-4(، فما الذي يمكِّ
ِد الماِء فيها؟ الكائناِت البحريََّة مَن العي�ِص في هذِه المناطِق على الرغِم ِمْن تجمُّ

ِذ الن�شاَط الآتَي: لمعرفِة �شبِب ذلَك نفِّ

تغيُِّر درجِة  اأثِر  بهدِف درا�شِة  اأُجريْت  نتائَج تجربٍة  يبيُِّن  الذي  ال�سكَل )5-5(  ادر�ِص 
الحرارِة على حجِم الماِء، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليه:

. ال�سكُل )5-4(: م�سطحاُت القطِب ال�سماليِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

�سذوُذ الماِء.ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

الحجُم )�سم3(

درجُة الحرارِة °�ص 
الر�شُم البيانيُّ )5-5(: العالقُة بيَن حجِم الماِء ودرجِة الحرارِة.

1٫0005  -

1٫0004  -

1٫0003  -

1٫0002  -

1٫0001  -
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�شِف التغيَُّر في حجِم الماِء عنَدما يتغيَُّر مْن )�شفر° �ص اإلى 100° �ص(.  
ْر ذلَك؟ ايُّهما اأكبُر كثافًة: الماُء عنَد درجِة حرارِة )+4° �ص( اأْم عنَد )�شفر° �ص(؟ ف�سِّ  
اإذا اأخـذنا حجــًما معيَّنًا مَن الماِء، وقمنا بتبريِدِه فاإنَّ حجَمُه يتقلَّ�ُش، وكثافُتُه تزداُد 
نَّ هذِه الخا�شيََّة للماِء تتوقُف عنَدما ت�شُل درجُة حرارِة  مثُلُه مثُل اأيِّ �شــائٍل اآخَر، غيَر اأَ
لذلَك  تبًعا  كثافُتُه  وتقلُّ  ُد،  يتمدَّ حجَمُه  فاإنَّ  اأكثَر  بتبريِدِه  قْمنا  فاإذا  �ص،   °4+ اإلى  الماِء 
كما هَو مو�سٌح في ال�سكِل )5-5(، وُت�شّمى هذِه الظاهرُة �شذوَذ الماِء. وفي محيطاِت 
ُد ال�سطُح المائيُّ المالم�ُص للهواِء الخاِرِجيِّ ويبقى الماُء الأعمُق  دِة يتجمَّ المناطِق المتجمِّ
ُد( يكوُن اأقلَّ  في الحالِة ال�سائلِة، ويعوُد �سبُب ذلك اإلى اأنَّ الماَء الأكثَر برودًة )المتجمِّ
َد، وهذا  اأْن يتجمَّ يبقى في الأ�سفِل دوَن  ال�سطِح، والماُء الأكثُر دفًئا  كثافًة فيطفو على 

ي�ساعُد الكائناِت البحريَة على العي�ِص داخَل هذِه المحيطاِت.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

• لديَك 3 موازيَن حرارٍة زئبقيٍة مت�ساويٍة في الطوِل، ومختلفٍة في �سماكِة الزجاِج 
كما في الجدوِل )5-1(، ادر�ِص الجدوَل، واأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه:

ِد الزجاِج فيها. مِك، ومقداُر تمدُّ الجدوُل )5-1(: موازيُن حرارٍة مختلفِة ال�سُّ

الميزاُن الثالُثالميزاُن الثانيالميزاُن الأوُلوجُه المقارنِة

11٫21٫4�ُسمُك الزجاجِ )مم(
)مم3(  الزجاِج  ِد  تمدُّ مقداُر 

عنَد درجِة )100° �ص(
0٫20٫220٫24

الثالثُة في ماٍء يغلي، فهْل �شتعطي جميُع الموازيِن نف�َش  اإذا ُو�شعِت الموازيُن   
ْر اإجابَتَك. القراءِة؟ ف�سِّ

؟ اأيُّ الموازيِن تكوُن قراءُتُه اأدقَّ  
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t
 ، اأْن يكوَن حجُم عّينٍة مَن الزئبِق اأقلَّ ُع  اأيَن تتوقَّ يتقلَّ�ُص حجُم الزئبِق بالبرودِة،   -1

ْر توقَُّعَك. عنَد درجِة حرارِة )-2 °�ص( اأم )-20 °�ص(؟ برِّ
درجُة  الثالجِة  مَن  بالماِء  مملوءًة  رفيعًة  زجاجًة  الطالباِت  اإحدى  اأخرجْت   -2
ت�سُل درجُة  عنَدما  الماِء  يحدَث لحجِم  اأْن  تتوقُع  ماذا  °�ص(،  )�شفٌر  حرارِتها 

حرارِتِه )2 °�ص(؟
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هْل �شبَق اأْن �شاهدَت اأجزاًء مْن مطاِط اإطاراِت ال�شياراِت على الطرِق الخارجيِة في 
اأياِم ال�سيِف ال�سديدِة الحرارِة.

فما الذي يوؤدي اإلى انفجاِر اإطاراِت ال�شياراِت في اأياِم ال�شيِف؟
اكتْب توقَُّعَك ...........................................................................................

ِذ الن�شاَط الآتَي: ِق مْن �شحِة توقُِّعَك نفِّ للتحقُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ال�ستك�ساُف والتف�سيُر
الموادُّ والأدواُت

رقيٌق،  فارغٌة وجافٌة، وبالوٌن مطاطيٌّ  قنينٌة بال�ستيكيٌة 
ووعاٌء فيِه ماٌء �ساخٌن، واآخُر فيِه ماٌء بارٌد.

الإجراءاُت
ثبِِّت البالوَن بفّوهِة القنينِة البال�ستيكيِة باإحكاٍم.   -1

�ســِع القنينــَة في وعــاِء المــاِء ال�ساخــِن، لحِظ   -2
ال�ســكَل )5-6(، وانتظــْر قلياًل، مــاذا تالحُظ؟ 

ْل م�ساهداِتَك: �سجِّ
...............................................................

ْف ما يحدُث للبالوِن، و�شّجْل م�شاهداِتَك: انقِل القنينَة اإلى وعاِء الماِء البارِد، ثمَّ �شِ  -3
...................................................................................................................

ا�شتخدِم النتائَج التي ح�شلَت عليها في دعِم توقُِّعَك اأْو نفِيِه.  -4
...................................................................................................................

∗ الماء نعمة من اهلل فلنحافظ عليه:يمكنك ال�شتفادة من الماء الم�شتخدم في الن�شاط في ري المزروعات.

ال�سكُل )5-6(: بالوُن مثبٌت على 
فوهِة قنينٍة.

الدر�ُس الثالُث
اأثُر احلرارِة يف املوادِّ الغازيِة 3
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اإنَّ زيادَة درجِة حرارِة الهواِء المح�شوِر داخَل القنينِة عنَد ثبوِت �شغِطِه يوؤدي اإلى 
ها عْن بع�ٍش، الأمُر الذي يوؤدي اإلى زيادِة حجمِه وو�شوِل بع�ِش هِذِه  تباعِد دقائِقِه بع�شِ
الدقائِق اإلى البالوِن فينتفُخ البالوُن ويتغيَُّر حجُمُه. وعنَد نقِل القنينِة اإلى وعاٍء فيِه ماٌء بارٌد 

فاإنَّ الهواَء الذي بداخِلها يتقلَّ�ُش موؤديًّا اإلى انكما�ِش البالوِن.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ُد عنَد ارتفاِع درجِة حرارِتها، فما عالقُة حجِم الغاِز ب�سغِطِه  • عرفَت اأنَّ الغازاِت تتمدَّ
عنَد ثبوِت درجِة حرارِتِه؟

ْل توقَُّعَك ............................................................................................... �سجِّ
اأْو  كبيٍر  طبيٍّ  محقٍن  با�شتخداِم  ا�شتق�شائيًّا  ن�شاًطا  ْذ  نفِّ توقُِّعَك  �شحِة  مْن  ِق  • للتحقُّ
منفاِخ كرٍة، وقطعِة معجوٍن، وعدٍد مَن الكتِب. وا�شتخدْم نتائَج تجربِتَك في دعِم 

توقُِّعَك اأْو نفِيِه.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t
ِف الهواِء تحَت اأ�سعِة ال�سم�ِص. ْر لماذا يجُب عدُم و�سِع عبوِة ملطِّ ف�سِّ  -1

عِن  واأجْب   ،)7-5( ال�سكَل  لحِظ   -2
ال�شوؤاليِن بعَدُه:

لماذا ُي�سَعُل اللَّهُب داخَل المنطاِد؟ اأ   - 
كيــَف ُيقلــُع المنطــاُد؟ وكيــَف  ب- 

يهبُط؟

ال�سكُل )5-7(: اإ�سعاُل لهٍب في منطاٍد.
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التقويُم الذاتيُّ

�شْع اإ�شارَة )( في المكاِن المنا�شِب مَن الجدوِل الآتي:
بعَد درا�شتي هذا الف�شَل اأ�شتطيُع اأْن:

مقبوٌل جيٌد ممتاٌز االمعياُرالرقُم �شعيٌفجيٌد جدًّ

1

2

3

4

لبــَة  ال�شُّ المــوادَّ  اأنَّ  عمليًّــا  اأ�شتنتــَج 
بالحرارِة،  ُد  تتمــدَّ وال�سائلــَة والغازيَة 

وتتقلَّ�ُص بالبرودِة.

ِد والتقلُّ�ِص يختلُف  اأُبيَِّن اأنَّ مقداَر التمدُّ
لبٍة اإلى اأخرى. مْن مادٍة �شُ

َر ظاهرَة �سذوِذ الماِء.  اأُف�سِّ

َح اأثَر الحرارِة في كلٍّ مْن �سغِط  اأو�سِّ
الغاِز وحجِمِه.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

�سْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�سحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:  -1
لبُة في: ُد الموادُّ ال�سُّ تتمدَّ  )1(

اتجاٍه واحٍد. ب-  اتجاهيِن.     اأ   - 
ل �سيَء مما ُذكَر. د  -  جميِع التجاهاِت.   جـ- 

عنَد ارتفاِع درجِة حرارِة غاٍز فاإنَّ حجَمُه:  )2(
يزداُد. ب-  ل يتاأّثُر.     اأ   - 

يقلُّ ثمَّ يزداُد. د   -      . يقلُّ جـ- 
ِر عنَد درجِة حرارِة: تكوُن اأعلى كثافٍة للماِء المقطَّ  )3(

)�شفر °�ص(. ب-  )4 °�ص(.     اأ   - 
)1 °�ص(. د  -  )2 °�ص(.     جـ- 

ر كالًّ مما ياأتي: ف�شِّ  -2
اأ    - ُتترُك فوا�شُل بيَن قطِع الج�شوِر المعدنيِة عنَد ت�شميِم الج�شوِر.

ُل  يتحمَّ )زجاٌج  البايرك�ص  وعاِء  في  المو�سوِع  الطعاِم  بت�سخيِن  ُين�سُح  ل  ب- 
الت�سخيَن( عنَد اإخراِجِه مَن الثالجِة مبا�سرًة.

3-  اأ   - ار�سِم العالقَة بيَن حجِم غاٍز ودرجِة حرارِتِه عنَد ثبوِت �سغطِه، م�ستعيًنا بالجدوِل 
:)2-5(

الجدوُل )5-2(: حجوُم عّينٍة مْن غاٍز عنَد درجاِت حرارٍة مختلفٍة.

2767100�شفر درجُة الحرارِة ) °�ص(

200300340373الحجُم )�شم3(

ب- ا�شتنتْج مَن الر�شِم البيانيِّ العالقَة بيَن درجِة حرارِة الغاِز المح�شوِر وحجِمِه.
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ٍل بارزًة في تاريِخ الب�شريِة؛ فقْد قامْت عليها الكثيُر مَن  ُيعدُّ اكت�شاُف الناِر نقطَة تحوُّ
التطّوراِت التكنولوجيِة. وُت�سهُم الحرارُة في جعِل حياِتنا اأكثَر راحًة، وهَي �سروريٌة في 
�شّتى مجالِت الحياِة، فبا�شتخداِمها نطبُخ طعاَمنا، وبها نتدفاأُ مْن برِد ال�شتاِء، ون�شهُر 
ُل الزجاَج. فما تاأثيُر الحرارِة في  ُل منُه هياكَل ال�شياراِت، وبها ُن�شكِّ الحديَد الذي ن�شكِّ

حالِة المادِة؟

الف�سُل الثاين
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يبيُِّن ال�سكُل الآتي ما �ستدر�ُسُه في هذا الف�سِل:

ينتُج مْن 
تغيُِّرها

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

الحرارُة

ُدالن�شهاُر ُرالتجمُّ الغلياُنالتكاثُفالتبخُّ
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الدر�ُس الأوُل
ُد االن�صهاُر والتجمُّ 1

ال�شماليِّ ازدادْت  ِد  المتجمِّ القطِب  الجليِد في  ان�شهاِر  اإنَّ �شرعَة  اإذ  كوكُبنا في خطٍر؛ 
في ال�شنواِت الما�شيِة ب�شكٍل فاَق توقُّعاِت الخبراِء، لحِظ ال�شكَل )5-8(. الأمُر الذي 
�شيوؤدي اإلى عواقَب وخيمٍة في الم�شتقبِل. فما المق�شوُد بان�شهاِر الجليِد؟ وكيَف يمكُن 

تحويُل الماِء ال�سائِل اإلى جليٍد؟

. ِد ال�شماليِّ ال�سكُل )5-8(: ان�شهاُر الجليِد في القطِب المتجمِّ

الموادُّ والأدواُت
جليٌد مجرو�ٌش، واأنبوُب اختباٍر ذو قطٍر كبيٍر، وميزاُن حرارٍة، وكاأ�ٌش فيها ماٌء �شاخٌن.

تحذيٌر: ُكْن حذًرا عنَد ا�ستخداِم الماِء ال�ساخِن.
الإجراءاُت

1 - �شْع كمّيًة مَن الجليِد المجرو�ِش داخَل الأنبوِب، ثمَّ انُقِل الأنبوَب اإلى داخِل 
كاأ�ِص الماِء ال�ساخِن.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ُد.ال�ستك�ساُف والتف�سيُر الن�شهاُر والتجمُّ
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ِل اإلى ماٍء  2 - اأخــرِج الأنبــوَب مَن الكاأ�ِش عندما يبداأُ الجليـــُد المجـرو�ُش بالتحوُّ
�سائٍل.

ْل في الجدوِل الآتي درجَة حرارِة محتوياِت الأنبوِب كلَّ دقيقٍة با�شتمراٍر  3 - �شجِّ
ِل الجليِد  بــدًءا مــْن لحظِة و�شــِع الأنبوِب في المــاِء ال�شاخــِن، وحتى تحــوُّ

المجرو�ِص بالكامِل اإلى ماٍء �سائٍل.

الزمُن

درجُة الحرارِة 

ْد مَن الر�شِم البيانيِّ اأيَن ثبتْت  4 - مثِّل بيانيًّا العالقَة بيَن درجِة الحرارِة والزمِن، وحدِّ
درجُة الحرارِة .ا�شتنتْج درجَة الن�شهاِر.

5 - قارْن نتاِئَجَك بنتائِج زمالِئَك.
ِد؟ ............................................... ماذا يحدُث للماِء اإذا و�سعناُه في المجمِّ  

الزمُن

ارِة
حر

ُة  ال
رج

د
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اإنَّ ت�شخيَن الجليِد المجرو�ِش با�شتمراٍر يوؤدي اإلى ارتفاِع درجِة حرارِتِه حتى ي�شَل 
تفكيِك  على  تعمُل  يكت�سُبها  التي  الحرارَة  فاإنَّ  الت�سخيِن  وبا�ستمراِر  °�ص(  )�شفر  اإلى 
لبِة اإلى الحالِة  ُل مَن الحالِة ال�سُّ دقائِق الماِء في الجليِد فيبداأُ الجليُد بالن�شهاِر؛ اأْي يتحوَّ
الرغِم مِن اكت�شاِبِه حرارًة حتى  تثبُت درجُة حرارِتِه على  اأثناِء الن�شهاِر  ال�شائلِة، وفي 
ُل اإلى ماٍء )�سائٍل(، وُت�سّمى درجُة الحرارِة هذِه درجَة الن�شهاِر  ين�سهَر الجليُد كلُُّه ويتحوَّ
تبداأُ  لبِة وال�شائلِة، وبعَدها  ال�شُّ الحالتيِن  الدرجِة في  الماُء عنَد هذِه  ويكوُن   ،)melting point(

نقيٍَّة  مادٍة  ولكلِّ  الت�سخيِن.  عمليِة  ا�ستمراِر  مَع  جديٍد  مْن  بالرتفاِع  الماء  حرارِة  درجُة 
. درجُة ان�شهاٍر خا�شٌة بها تميُِّزها مْن غيِرها مَن الموادِّ

: ُيبيُِّن الجدوُل الآتي درجاِت ان�شهاِر بع�ِش الموادِّ
. الجدوُل )5-3(: درجاُت ان�شهاِر بع�ِش الموادِّ

الزئبُقالنحا�ُصالكحوُل الإيثيليُّالحديُدالماُءا�شُم المادِة 

درجُة الن�شهاِر
-98039-1500114�شفر) °�ص(

اأما عنَد تبريِد المادِة ال�شائلِة، فاإنها تفقُد مْن حرارِتها، وتتناق�ُش درجُة حرارِتها حتى 
لبِة. وفي اأثناِء ذلَك تثبُت درجُة  ُل مَن الحالِة ال�سائلِة اإلى الحالِة ال�سُّ ِد؛ اأي تتحوَّ تبداأَ بالتجمُّ
َد جميُع المادِة  حرارِة المادِة، بالرغِم مِن ا�ستمراريَِّة فقِدها كمّياٍت مَن الحرارِة حتى تتجمَّ
°�ص(  )�شفر  وهَي   ،)freezing point( ِد  التجمُّ درجَة  هذِه  الحرارِة  درجُة  وت�سمى  ال�سائلِة، 

.) للماِء المقطِر )النقيِّ

ِد = درجَة الن�شهاِر. ملحوظٌة: درجُة التجمُّ
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

• تلجاأُ بع�ُص الدوِل اإلى ر�صِّ ال�سوارِع بالملِح 
ْل  في اأثناِء ت�ساقِط الثلِج، لماذا براأيَك؟ �سجِّ
ثمَّ  �شحِتِة،  تجربًة لختباِر  ْذ  ونفِّ توقَُّعَك، 
اأْو  توقُِّعَك  لدعِم  تجربِتَك  نتائَج  ا�شتخدْم 

نفيِه.

الجليُد ين�شهُر ول يذوُب عنَد ت�شخيِنِه
كثيــٌر مــَن النا�ــصِ ي�ستعملــوَن كلمــَة 
اإلَّ  اإلى الن�شهــاِر.  الذوباِن لالإ�شــارِة 
ُل المــادِة مَن  اأنَّ الن�شهــاَر هــو تحوُّ
لبِة اإلى الحالِة ال�شائلِة نتيجَة  الحالِة ال�شُّ
اكت�ساِب الحرارِة. في حيِن اأنَّ الذوباَن 
هَو عمليــُة انت�شاِر دقائِق مادٍة )مذاٍب( 
بيَن دقائِق مادٍة اأخرى )مذيٍب(. وعليِه 
فاإنَّ مــَن ال�سواِب اأْن تقــوَل: “ان�شهَر 

الثلُج” ولي�َص “ذاَب الثلُج” .

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t
يمثُِّل ال�سكُل )5-9( قيَم درجاِت الحرارِة في اأثناِء ان�شهاِر مادٍة ما مَع الزمِن.   -1

ْد ما ياأتي: ادر�ِص ال�سكَل، وحدِّ
اأ   - درجَة ان�شهاِر المادِة.

ب- حالَة المادِة عنَد درجِة الحرارِة )100 °�ص(.

∗2- ت�شُل اأحياًنا درجُة الحرارِة في �شماِل كندا اإلى )-45° �ص(، فاأيُّ اأنواِع موازيِن 

ْر اإجابَتَك. (؟ ف�سِّ الحرارِة ُي�ستخدُم في القيا�ِص؛ ) الزئبقيُّ اأِم الكحوليُّ

ال�سكُل )5-9(: قيُم درجاِت الحرارِة في اأثناِء ان�شهاِر مادٍة ما مَع الزمِن.

درجُة الحرارِة )°�ص(

الزمُن )ثانية(

∗ لالإجابِة عِن ال�شوؤاِل الثاني يمكُنَك ال�شتعانُة بالجدوِل )3-5(.

١٢٠

١٥٠

٩٠

٣٠

٦٠

٦٠ ١٢٠ ١٨٠ ٢٤٠ ٣٠٠
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الدر�ُس الثاين
ُر والتكاثُف التبخُّ 2

اإلى تناق�ٍص في م�ساحِة �سطِحِه ب�سبِب النق�ِص في تزويِدِه بمياِه  �ُص البحُر الميُِّت  يتعرَّ
ِر؟  ِر نتيجَة ارتفاِع درجاِت الحرارِة، فما المق�سوُد بالتبخُّ الأمطاِر والأنهاِر، وزيادِة التبخُّ

وما العوامُل الموؤثرُة فيِه؟

الموادُّ والأدواُت 
وميزاُن حرارٍة، وحامٌل،  بن�سن، وجليٌد مجرو�ٌص،  وماٌء، وموقُد  كاأ�ٌص زجاجيٌة، 

، و�سبكُة ت�سخيٍن. وطبٌق زجاجيٌّ
تحذيٌر: ُكْن حذًرا في اأثناِء الت�سخيِن.

الإجراءاُت

�سبَّ كميًة مَن الماِء في الكاأ�ِص الزجاجيِة، ثمَّ �سْعها فوَق موقِد بن�سن.  - 1
�سْع ميزاَن الحرارِة داخَل الكاأ�ِص، كما في   - 2
حرارِة  درجَة  وراقْب   ،)10-5( ال�سكِل 
ْل مالحظاِتَك:  الماِء في اأثناِء الت�سخيِن، و�سجِّ

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

راقْب �سطَح ال�سائِل، ماذا ت�ساهُد؟  - 3
..............................................................   

ُر؟   عنَد اأيِّ درجِة حرارٍة حدَث التبخُّ
ِر. ال�سكُل )5-10(: ن�شاُط التبخُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ُر والتكاثُف. التبخُّ اال�ستك�ساُف والتف�سيُر
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نوُع ال�سائِل    -  1

الموادُّ والأدواُت
، وماٌء مقطٌر، واأ�سيتون، ومخباٌر مدّرٌج.  )3( اأطباٍق متماثٍلة، وكحوٌل اإيثيليٌّ

الإجراءاُت
رقِِّم الأطباَق مْن )3-1(.  -  1

الطبِق الأوِل، و)25( مل مَن  الإيثيليِّ في  �سْع )25( مل مَن الكحوِل   -  2
الماِء في الطبِق الثاني، و)25( مل مَن الأ�سيتوِن في الطبِق الثالِث.

اترِك الأطباَق على الطاولِة مدَة )20( دقيقًة.  -  3
ْن نتائَجَك في الجدوِل الآتي: ق�ْص حجَم ال�سائِل المتبقي، ودوِّ  -  4

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ِر. العوامُل الموؤّثرُة في �سرعِة التبخُّ اال�ستك�ساُف والتف�سيُر

�ْص اأ�سفَل الطبِق لبخاِر الماِء،  ، وعرِّ �سْع جليًدا مجرو�ًسا في الطبِق الزجاجيِّ  - 4
ْل مالحظاِتَك ..................................................................................... �سجِّ

َر )evaporation( مْن �سطِح ال�سائِل؛  ِل الماِء اإلى بخاٍر التي ُت�سّمى التبخُّ تتمُّ عملّيُة تحوُّ
لأنَّ دقائَق الماِء الموجودَة على ال�سطِح غيُر مقيَّدٍة بقوى تما�سٍك مْن جميِع الجهاِت مَع 
الدقائِق الأخرى؛ لذا فهَي ت�ستطيُع الإفالَت مْن �سطِح ال�سائِل على �سكِل بخاٍر. وتكوُن 

ِر عمليًة م�ستمرًة عنَد اأيِّ درجِة حرارٍة. عمليُة التبخُّ
وقْد لحظَت حدوَث عملّيِة تكاثِف )condensation( بخاِر الماِء عنَدما �سادَف �سطًحا 
ِر، فما  َل اإلى ماٍء �سائٍل. وهناَك العديُد مَن العوامِل التي توؤّثُر في �سرعِة التبخُّ بارًدا فتحوَّ

هذِه العوامُل؟
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حجُم املادِة املتبقيِة )مل(حجُم املادِة الأ�سليِة )مل(املادُة

25كحوٌل اإيثيليٌّ

25ماٌء مقطٌر

25اأ�سيتون

ًرا؟ ........................................................................... اأيُّ الموادِّ اأ�سرُع تبخُّ  
رتِِّب ال�سوائَل ت�ساعديًّا ح�سَب كميِة المادِة المتبقّيِة.  

ب�سرعٍة،  ُر  يتبخَّ ال�سوائِل  فبع�ُص  ال�سائِل؛  نوِع  باختالِف  ِر  التبخُّ �سرعُة  تختلُف 
ُر ببطٍء. ففي ال�سائِل الذي  ، والبع�ُص الآخُر يتبخَّ مثُل: الأ�سيتوِن، والكحوِل الإيثيليِّ
ا ال�سائُل  ُر ب�سرعٍة. اأمَّ ُر ب�سرعٍة تكوُن قوى التما�سِك بيَن دقائقٍه �سعيفًة؛ لذا يتبخَّ يتبخَّ
ُر ببطٍء. ولنتعرِف الآَن على عامٍل  الذي تكوُن قوى التما�سِك بيَن دقائقه قويًة فيتبخَّ

ِر. اآخَر تعتمُد عليِه �سرعُة التبخُّ
درجُة الحرارِة   -  2

الموادُّ والأدواُت
ماٌء، وكاأ�ساِن زجاجيتاِن متماثلتاِن، وموقُد بن�سن، وميزانا حرارٍة، و�سبكُة ت�سخيٍن.

تحذيٌر: ُكْن حذًرا في اأثناِء الت�سخيِن.
الإجراءاُت

�سْع كمّيتيِن مت�ساويتيِن مَن الماِء في كلِّ كاأ�ٍص.  -  1
�سِع الكاأ���صَ الأولى على م�سدٍر حراريٍّ   -  2
م��دَة )5( دقائ��َق، واترِك الكاأ���صَ الثانيَة 

بعيدًة عِن الم�سدِر الحراريِّ كما في ال�سكلِ )11-5(.
ق�ْص با�ستخداِم ميزانِي الحرارِة درجَة حرارِة الماِء في الكاأ�سيِن.  -  3

ال�سكُل )5-11(: اأثُر درجِة الحرارِة.
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ْل حجَم الماِء المتبقي في الكاأ�سيِن. �سجِّ  -  4
اأيُّ الكاأ�سيِن فقدْت كمّيًة اأكبَر مَن الماِء؟ وما دليُلَك على ذلَك؟  

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

ِر؟ ما العالقُة بيَن درجِة حرارِة الماِء و�سرعِة التبخُّ  
............................................................................................................

ِر بزيادِة درجِة الحرارِة؛ لأنَّ زيادَة درجِة الحرارِة تعمُل على  تزداُد �سرعُة التبخُّ
ُر على نحٍو اأ�سرَع، وتكوُن كميُة  اإ�سعاِف قوى التما�سِك بيَن دقائِق ال�سائِل فيتبخَّ
ِر. رِة منُه اأكبَر. والآَن، لنتعرْف على عامٍل اآخَر تعتمُد عليِه �سرعُة التبخُّ ال�سائِل المتبخِّ

�سرعُة الهواِء المتحّرِك فوَق �سطِح ال�سائِل  -  3
الموادُّ والأدواُت

كحوٌل اإيثيلٌي، ومروحٌة، وطبقاِن مت�سابهاِن، ومخباٌر مدرٌج.
تحذيٌر: ُكْن حذًرا في اأثناِء ا�ستخداِم المروحِة.

الإجراءاُت
�سْع كمّيًة مت�ساويًة مَن الكحوِل الإيثيليِّ في الطبقيِن.  -  1

ِل المروحَة، و�سْع اأحَد الطبقيِن اأماَمها. �سغِّ  -  2
�سِع الطبَق الثاني في مكاٍن ل ي�سِلُه هواُء المروحِة.  -  3

ق�ْص حجَم الكحوِل الإيثيليِّ المتبقي في كلٍّ مَن الطبقيِن بعَد مروِر )5(   -  4
ْل مالحظاِتَك ........................................ دقائَق. �سجِّ

............................................
م�ساحُة �سطِح ال�سائِل   -  4

الموادُّ والأدواُت
، واأنبوُب اختباٍر، وجفنٌة، ومخباٌر مدرٌج. كحوٌل اإيثيليٌّ
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الإجراءاُت
�سْع كمّيًة مَن الكح��وِل الإيثيليِّ في اأنبوِب الختباِر، و�سْع كميًة م�ساويًة لها   - 1

في الجفنِة كما في ال�سكِل )5-12(، اأيُّ �سطحِي ال�سائِل اأكبُر م�ساحًة؟

اترْك اأنبوَب الختباِر والجفنَة مدَة )15( دقيقًة.  - 2
ق�ْص حجَم الكحوِل المتبقي   - 3

ْل  في كلٍّ منهما. �سجِّ
مالحظاِتَك:

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

ناق�ْص زمالَءَك فيما تو�سلَت اإليِه.  .  4

�ِص  المعرَّ ال�سطِح  وم�ساحِة  الهواِء  �سرعِة  بزيادِة  تزداُد  رَة  المتبخِّ ال�سائِل  كميَة  اإنَّ 
ْر ذلَك. ِر. ف�سِّ للتبخُّ

ِر: ويمكُن تلخي�ُص العوامِل التي تعتمُد عليها �سرعُة التبخُّ

ب - درجُة الحرارِة. اأ    - نوُع ال�سائِل.    
د   - م�ساحُة �سطِح ال�سائِل. جـ - �سرعُة الهواِء فوَق �سطِح ال�سائِل. 

ال�سكُل )5-12(: اأثُر م�ساحِة �سطِح ال�سائِل.

• ا�ستنتْج مَن ال�سكِل المجاوِر اأثَر رطوبِة الجوِّ 
ِر. الن�سبّيِة في ن�سبِة التبخُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ِر. ال�سكُل )5-13(: العالقُة بيَن مقداِر الرطوبِة الن�سبّيِة ون�سبِة التبخُّ

)٪
ِر)

بخُّ
 الت

�سبُة
ن

الرطوبُة الن�سبّيُة )٪(
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t
البارِد  الماِء  الخارجيِّ لزجاجِة  ال�سطِح  الماِء على  �سبَب ظهوُر قطراِت  ْر  ف�سِّ  -  1

بعَد اإخراِجها مَن الثالجِة.
ِر الماِء،  َذ طالٌب تجربًة لفح�ِص تاأثيِر م�ساحِة �سطِح ال�سائِل على كمّيِة تبخُّ نفَّ  -  2
اإْذ مالأَ )4( اأوعيٍة �سفافٍة بكمّياٍت مت�ساويٍة مَن الماِء، وو�سَع الأوعيَة في نف�ِص 
ِر بعَد مروِر  المكاِن كما في ال�سكِل )5-14(. ثمَّ ح�سَب حجَم الماِء المتبخِّ
َل النتائَج في الجدوِل )5-4(، ادر�ِص ال�سكَل والجدوَل، واأجْب  يوٍم، و�سجَّ

عِن الأ�سئلِة التي تليهما:

رُة مْن اأوعيٍة مختلفٍة. الجدوُل )5-4(: كمّيُة الماِء المتبخِّ
ِرالوعاُء حجُم املاِء املتبخِّ

1 ملاأ
6 ملب
12 ملج�
3 ملد

لماذا حر�َص الطالُب خالَل التجربِة على و�سِع الأوعيِة في نف�ِص المكاِن؟  - اأ 
ْرها. ما النتيجُة التي تو�سَل اإليها الطالُب؟ ف�سِّ  - ب 

ال�سكُل )5-14(: اأوعيٌة �سفافٌة تحتوي ماًء.
) اأ (      )ب(                             )ج�(                    ) د (
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الدر�ُس الثالُث
الغلياُن 3

َر  التبخُّ فاإنَّ  الناِر  على  ماٌء  فيِه  وعاٍء  و�سِع  عنَد 
تخرُج  فقاعاٌت  ُن  تتكوَّ الت�سخيِن  وبا�ستمراِر  يزداُد، 
مْن داخِل ال�سائِل وتنفجُر عنَد ال�سطِح كما في ال�سكِل 

)5-15(، فماذا ُن�سّمي هذِه الظاهرَة؟

الموادُّ والأدواُت
ٌر، وميزاُن حرارٍة، و�سّدادٌة بثقبيِن، وموقُد بن�سن، واأنبوٌب زجاجيٌّ  دورٌق، وماٌء مقطَّ

. على �سكِل حرِف )L(، وحامٌل، و�سبكُة ت�سخيٍنٍ
تحذيٌر: ُكْن حذًرا في اأثناِء الت�سخيِن.

الإجراءاُت

ٌر، وبا�ستخداِم ال�سّدادِة ثبِّْت  خْذ دورًقا فيِه ماٌء مقطَّ  - 1
بداخِلِه ميزاَن حرارٍة، كما في ال�سكِل )16-5(.

التي تطراأُ  التغيُّراِت  الماِء، ولحِظ  بت�سخيِن  ابداأْ   - 2
عليِه.

ْل درجَة حرارِة الماِء كلَّ دقيقٍة في الجدوِل  �سجِّ  - 3
الآتي:

الزمُن )دقيقة(
درجُة احلرارِة )o�ص( 

الغلياُن.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

اال�ستك�ساُف والتف�سيُر
ال�سكُل )5-15(: ت�سخيُن الماِء.

ال�سكُل )5-16(: تجربُة الغلياِن.
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الحرارِة  بيَن درجِة  العالقَة  بيانيًّا  ار�سْم   - 4
البيانيِّ  الر�سِم  مَن  وا�ستنتْج  والزمِن، 

درجَة غلياِن الماِء.
حرارِتِه،  درجِة  رفِع  اإلى  الماِء  ت�سخيُن  يوؤدي 
جميِع  في  فقاعاٌت  تظهُر  الت�سخيِن  وبا�ستمراِر 
وتنفجُر،  ال�سطِح،  اإلى  وت�سعُد  ال�سائِل،  اأجزاِء 
الغلياَن  ويخرُج منها بخاٌر، وت�سّمى هذِه الظاهرُة 

.)boiling(
اإْذ  بخاٍر،  اإلى  تحويِلِه  في  ُت�ستغلُّ  ال�سائُل  يكت�سُبها  التي  الحرارَة  فاإنَّ  الغلياِن  وعنَد 
تعمُل على تفكيِك قوى التما�سِك بيَن دقائِق الماِء، ولذلَك تبقى درجُة حرارِتِه ثابتًة حتى 

.)boiling Point( َر جميُع ال�سائِل، وت�سمى هذِه الدرجُة درجَة الغلياَن يتبخَّ
�ِص ال�سكَل  هْل تت�ساوى جميُع الموادِّ في درجِة غلياِنها؟ لالإجابِة عْن هذا ال�سوؤاِل تفحَّ  

.)17-5(

الزمُن )دقيقة(

)       
         (

رِة 
حرا

ُة ال
رج

د

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

�ص(
° ِن )

غليا
ُة ال

رج
د

كحولٌ ميثيليٌّجلي�سروُلكحولٌ اإيثيليٌّماٌءبنزيُن
ال�سكُل )5-17(: درجاُت غلياِن موادَّ مختلفٍة.

لكلِّ مادٍة درجُة غلياٍن معيّنٌة خا�سٌة بها، وعنَد هذِه الدرجِة توجُد المادُة في الحالتيِن ال�سائلِة 
والغازيِة مًعا.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

تمَّ ت�سخيُن ور�سُد درجاِت غلياِن ما ياأتي:  •
ٍر. المادُة )اأ(: )100( مل مْن ماٍء مقطَّ  
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ْل درجَة غلياِن كلٍّ مْن )اأ، ب ، ج�(، ماذا ت�ستنتُج؟ �سجِّ
ال�سكُل )5-18(: درجاُت غلياِن الموادِّ )اأ، ب، ج�(.

درجُة الغلياِن )o�ص(

اأبج� ا�سُم المادِة

١٠٠

١٠٢

١٠٤

١٠٦

١٠٨

١١٠

١١٢

قا�َسْت اإحدى طالباِت ال�سفِّ ال�سابِع درجَة حرارِة اأحِد ال�سوائِل كلَّ دقيقتيِن في اأثناِء   -
َلْت اإلى النتائِج الآتيِة: الت�سخيِن وتو�سَّ

ٍة مَن الزمِن. الجدوُل )5-5(: درجاُت حرارِة اأحِد ال�سوائِل خالَل مدَّ
25456585105125125125درجُة احلرارِة )°�ص(

246810121416الزمُن )دقيقة( 

مثِِّل النتائَج بيانيًّا؟  - اأ 
عيِّْن على الر�سِم درجَة غلياِن هذا ال�سائِل؟  - ب 
ما الحالُة الفيزيائيُة لهذا ال�سائِل عنَد درجاِت   - ج� 

الحرارِة 60°�ص و 130°�ص؟

الزمُن )دقيقة(

)   
   (

رِة 
حرا

ُة ال
رج

د
ٍر فيها )10( غم مْن ملِح الطعاِم. المادُة )ب(: )100( مل مْن ماٍء مقطَّ  
ٍر فيها )20( غم مْن ملِح الطعاِم. المادُة )ج�(: )100( مل مْن ماٍء مقطَّ  

وح�سْلنا على النتائِج الممثلِة بال�سكِل )18-5(.
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )( في المكاِن المنا�سِب مَن الجدوِل الآتي:
بعَد درا�ستي هذا الف�سَل اأ�ستطيُع اأْن:

مقبوٌل جيٌد ممتاٌز االمعياُرالرقُم �سعيٌفجيٌد جدًّ

1

2

3

4

5

الن�سهاِر،  مَن  بكٍل  المق�سوَد  َح  اأو�سِّ
ِر، والتكاثِف، والغلياِن. ِد، والتبخُّ والتجمُّ

لبَة النقّيَة  اأَ�ستنتَج عمليًّا اأنَّ المادَة ال�سُّ
لها درجُة ان�سهاٍر ثابتٌة.

لب��ٍة نقّيٍة درجَة  اأُبيِّ��َن اأنَّ لكلِّ مادٍة �سُ
ان�سهاٍر محددًة.

اأَ�ستنت��َج العوام��َل الموؤثرَة ف��ي كمّيِة 
ِر ال�سائِل. تبخُّ

اأَقي�َص درجَة غلياِن �سائٍل.

اأَ�ستنتَج اأنَّ لكلِّ مادٍة نقيٍَّة درجَة غلياٍن 6
دًة. محدَّ
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

�سْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�سحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:  -  1
لبِة اإلى الحالِة ال�سائلِة ُت�سّمى:  العملّيُة التي ينتقُل فيها الماُء مَن الحالِة ال�سُّ  )1(

د - الن�سهاَر. َد.  ج� - التجمُّ - التكاثَف.  ب  َر.  - التبخُّ اأ 
عنَد اإ�سافِة ملِح الطعاِم اإلى الماِء:  )2(

ِد الماِء. تقلُّ درجُة تجمُّ  - ب  ِد الماِء.   تزداُد درجُة تجمُّ  - اأ 
تبقى درجُة الغلياِن ثابتًة.  - د  تقلُّ درجُة غلياِن الماِء.    - ج� 

اأيُّ العباراِت الآتيِة �سحيحٌة:  )3(
ُر مْن جميِع اأجزاِء ال�سائِل. يحدُث التبخُّ  - اأ 

ُر بزيادِة درجِة الحرارِة. يقلُّ التبخُّ  - ب 
يحدُث الغلياُن عنَد درجِة حرارٍة محّددٍة.  - ج� 

لبٍة عنَد درجِة الغلياِن. توجُد المادُة على حالتيِن؛ غازيٍة و�سُ  - د 
هْب اأنَك و�سعَت )3( موادَّ نقّيٍة )اأ، ب، ج�( في اأوعيٍة محكمِة الإغالِق داخَل   -  2
ًة مَن الزمِن، وكانْت درجاُت الن�سهاِر  فرٍن حراريٍّ درجُة حرارِتِه )º150�ص( مدَّ

والغلياِن للموادِّ كما في الجدوِل الآتي:
الجدوُل )5-6(: درجاُت ان�سهاِر موادَّ نقّيٍة وغلياِنها

جـباأالمادُة
200220درجُة الن�سهاِر )º�ص(
150100370درجُة الغلياِن )º�ص(

ادر�ِص الجدوَل )5-6(، واأجْب عِن الأ�سئلِة الآتيِة: 
ما حالُة الموادِّ )اأ، ب، ج�( داخَل الفرِن؟  - اأ 
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ًة كافيًة لتبرَد، وت�سبَح درجُة حرارِتها  اإذا اأخرْجنا الموادَّ الثالَث مَن الفرِن مدَّ  - ب 
م�ساويًة لدرجِة حرارِة الجوِّ )º27�ص(، فما الحالُة التي تكوُن عليها كلُّ مادٍة؟

ِر والغلياِن لمادٍة ما مْن حيُث: ا�ستخدِم ال�سكَل )5-19( للمقارنِة بيَن التبخُّ  -  3
تطراأُ على  الت��ي  التحّولُت   - اأ 

المادِة.
درجُة الحرارِة التي يحدُث   - ب 

عنَدها كلٌّ منهما.
م��كاُن ح��دوِث كلٍّ منهما   - ج� 

في المادِة.
اكت�ساُب المادِة للحرارِة اأْو فقداُنها لها.  - د 

ادر�ِص ال�سكَل )5-20( الذي يمثُِّل تغيًُّرا في حالِة مادٍة باختالِف درجِة الحرارِة،    -  4
واأجْب عِن الأ�سئلِة الآتيِة:

؟ ما التغيُُّر الفيزيائيُّ الذي يعبُِّر عنُه الر�سُم البيانيُّ  - اأ 
ْد درجَة ان�سهاِر هذِه المادِة. حدِّ  - ب 

�سْف حالَة المادِة عنَد درجِة ان�سهاِرها.  - ج� 

ال�سكُل )5-20(: ال�سوؤاُل الرابُع.
الزمُن

درجُة الحرارِة )º�ص(

ِد درجُة التجمُّ

30   -
20    -
10    -
-  �سفر
10- -
20- -
30- -

ال�سكُل )5-19(: ال�سوؤاُل الثالُث.

الغلياُنالتبخُر



طرائُق انتقاِل احلرارِة
�شارَك الأردنُّ في عاِم )2015(م في م�ؤتمِر باري�َس الذي ُعقَد لإقراِر اإجراءاٍت تلتزُم 
. وتن�شاأُ هذِه الظاهرُة  بها جميُع الّدوِل الم�شاركِة للحدِّ مْن ظاهرِة الحتبا�ِس الحراريِّ
عِن امت�شا�ِس الأغلفِة المحيطِة بالأر�ِس اأ�شعَة ال�شم�ِس التي ت�شلها على نحٍ� كبيٍر ب�شبِب 

زيادِة ن�شبِة الغازاِت الملّ�ثِة فيها، فتحب�ُس الحرارَة، وي�شخُن �شطُح الأر�ِس.

و�شنتعرُف في هذا الف�شِل طرائَق انتقاِل الحرارِة.

الف�صُل الثالُث



يبيُِّن ال�شكُل الآتي ما �شتدر�ُشُه في هذا الف�شِل:

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

انتقاُل الحرارِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

طرائُق انتقاِل الحرارِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

العزُل الحراريُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

تطبيقاٌت على انتقاِل الحرارِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

الإ�شعاُع

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

الت��شيُل

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

الحمُل
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الدر�ُس الأوُل
انتقاُل احلرارِة 1

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

في عاِم )2003(م انفجَر المّك�ُك الف�شائيُّ "ك�ل�مبيا" في اأثناِء ع�دِتِه مْن رحلٍة في 
الف�شاِء الخارجيِّ اإلى الأر�ِس، وقْد اأو�شَح خبراُء مْن وكالِة )نا�شا( اأنَّ �شبَب ذلَك يع�ُد 
اإلى خلٍل حدَث في العازِل الحراريِّ الذي يقي المّك�َك مْن درجاِت الحرارِة العاليِة التي 
ِب كمّيٍة كبيرٍة مَن الحرارِة اإلى  �ُس لها عنَد رج�ِعِه اإلى الأر�ِس، واأدى ذلَك اإلى ت�شرُّ يتعرَّ

؟ المك�ِك، ثمَّ انفجاِرِه. فما طرائُق انتقاِل الحرارِة؟ وما اأهمّيُة العزِل الحراريِّ

التو�صيُل  -  1
ماذا يحدُث لدبابي�َس مثّبتٍة بقطِع �شمٍع على ق�شيٍب نحا�شيٍّ عنَد تعري�ِس طرِفِه 

ْل ت�قَُّعَك ............................................................................ للحرارِة، �شجِّ
ِذ الن�شاَط الآتَي: ِد مْن �شحِة توقُِّعَك نفِّ وللتاأكُّ

الموادُّ والأدواُت
، وحامٌل، وم�قُد بن�شن، وكميٌة مَن ال�شمِع، و)4( دبابي�َس. ق�شيٌب نحا�شيٌّ

تحذيٌر: ُكْن حذًرا في اأثناِء �شهِر ال�شمِع وت�شخيِن الق�شيِب.

الإجراءاُت

ثبِّ��ِت الدبابي���سَ الأربع��َة على   -  1
الق�شيِب النحا�شيِّ بقطعِة �شمٍع 
على كلٍّ منها. كما في ال�شكِل 

.)21-5(

طرائُق انتقاِل الحرارِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

اأ       ب      ج�        د

ال�شكُل )5-21(: دبابي�ُس مثّبتٌة بقطِع �شمٍع 
على ق�شيِب نحا�ٍس.
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مِك )األمني�م، وخ�شٌب، وحديٌد، ونحا�ٌس(،  )4( ق�شب��اٍن مت�شاويٍة في الط�ِل وال�شُّ
ودورٌق فيِه ماٌء، وم�قُد بن�شن، و)4( دبابي�َس، و�شمٌع، وحامالِن، و�شبكتا ت�شخيٍن.

ْهِر ال�شمِع. ُكْن حذًرا في اأثناِء ت�شخيِن الق�شباِن، و�شَ تحذيٌر: 
ثبِّْت دب��ًشا بقطعِة �شمٍع على كلِّ ق�شيٍب كما تعلمَت �شابًقا.  - 1

�شِع الق�شباَن ف�َق الكاأ�ِس كما في ال�شكِل )22-5(.  - 2

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

الت��شيُل في الم�ادِّ المختلفِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ْب اأحَد طرفِي الق�شيِب مَن الّلهِب، وراقْب ما يحدُث للدبابي�ِس. قرِّ  -  2
ْل نتائَجَك ..................................... اأيُّ الدبابي�ِس ي�شقُط اأوًل؟ �شجِّ  

ا�شتخدِم النتائَج التي ح�شلَت عليها في دعِم ت�قُِّعَك اأْو نفِيِه.   
.....................................................................................................      

عنَد تقريِب ط��رِف ق�شيِب النحا�ِس مَن الّلهِب فاإنَّ دقائَقُه تكت�شُب طاقًة 
، وينتقُل ج��زٌء مْن طاقِتها اإلى دقائ��ِق النح�ا�ِس المجاورِة  حراري��ًة، فتهتزُّ
ا، وينتقُل جزٌء مْن طاقِتها اإلى  له��ا، فترتفُع درجُة حرارِة هذِه الدقائِق اأي�شً
، وهكذا. ويحتاُج انتقاُل الحرارِة اإلى وقٍت اأط�َل  دقائ��ِق نحا�ٍس جديدٍةٍ
ُر  لل��ش���ِل اإلى اأج��زاِء الق�شيِب الأبعِد ع��ْن م�شدِر الّله��ِب، وهذا يف�شِّ
ان�شهاَر قطعِة ال�شمِع القريبِة مْن م�شدِر الّلهِب، و�شقوِط الدبو�ِس المثّبِت 
 ،)conduction( به��ا اأوًل. وُت�شّمى طريق��ُة انتقاِل الحرارِة هذِه التو�ص��يَل

فهْل تختلُف الم�ادُّ في ت��شيِلها للحرارِة؟
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رديئِة  وم�ادَّ  الت��شيِل،  جيدِة  م�ادَّ  اإلى  ا�شتخدمَتها  التي  الق�شباِن  م�ادَّ  �شنِّْف   
الت��شيِل للحرارِة. وناق�ْس زمالَءَك فيما ت��شلَت اإليِه.

لبَة الفلزيَة، مثَل النحا�ِس، والألمني�ِم، والحديِد، جيدُة الت��شيِل  اإنَّ الم���ادَّ ال�شُّ
للحرارِة؛ لذا ُت�شّمى موادَّ مو�ص��لًة للحرارِة، اإل اأنها تختلُف في درجِة ت��شيِلها لها. 
وهناَك م�ادُّ رديئُة التو�ص��يِل للحرارِة، واأخرى غيُر م��شلٍة للحرارِة ت�شمى موادَّ عازلًة 
نَت طرَف قطع��ِة الخ�شِب لْم ت�شِل الحرارُة  مث��ُل الخ�شِب. لحْظ اأنَك عندما �شخَّ

اإلى قطعِة ال�شمِع المثبتِة عليها.
در�شَت انتقاَل الحرارِة بالت��شيِل، فما الطرائُق الأخرى لنتقاِل الحرارِة؟

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

الحمُل  -  2
الموادُّ والأدواُت 

∗، ون�شارُة الخ�شِب، وم�قُد بن�شن، وماٌء، وحامٌل  اأنب�ُب دوراِن الماِء الزجاجيِّ
، و�شدادُة فلين. فلزيٌّ

تحذيٌر: ُكْن حذًرا في اأثناِء الت�شخيِن.
. يمكُنَك ا�شتخداُم دورٍق زجاجيٍّ في حاِل عدِم ت�ّفِر اأنب�ِب دوراِن الماِء الزجاجيِّ  ∗

طرائُق انتقاِل الحرارِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

. ال�شكُل )5-22(: انتقاُل الحرارِة في اأن�اٍع مختلفٍة مَن الم�ادِّ
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ال�شكُل )5-23(: انتقاُل الحرارِة بالحمِل.

الإجراءاُت
�شِع الماَء ون�شارَة الخ�شِب داخَل اأنب�ِب دوراِن الماِء.  -  1

ْن طرَف اأنب�ِب دوراِن الماِء الزجاجيِّ كما في ال�شكِل )23-5(،  �شخِّ  -  2
و�شْف حركَة ن�شارِة الخ�شِب.

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

في  تتحرُك  الخ�شِب  ن�شارَة  اأنَّ  ال�شابِق  الن�شاِط  مَن  اأنََّك لحظَت  ُبدَّ  ل 
في  الماُء  ي�شخُن  فعنَدما  الأعلى،  اإلى  الأ�شفِل  مَن  الزجاجيِّ  الأنب�ِب 
ُد، فتقلُّ كثافُتُه ويرتفُع اإلى الأعلى، وُت�شّمى حركُة الماِء هذِه  الأ�شفِل يتمدَّ
تياراِت الحمِل ال�صاعدَة. وبالمقابِل فاإنَّ ماًء بارًدا يتحرُك في الأنب�ِب مْن 
اعِد، وُت�شّمى حركُة الماِء البارِد هذِه  اأعلى اإلى اأ�شفَل ليحلَّ محلَّ الماِء ال�شّ
تياراِت الحمِل الهابطَة، يتكّرُر ت�شخيُن الماِء البارِد في الأ�شفِل، ويرتفُع اإلى 
الأعلى، وهكذا حتى ي�شخَن جميُع ال�شائِل. وُت�شّمى طريقُة نقِل الحرارِة 

.)convection( هذِه الحمَل
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

الإ�صعاُع  -  3
الموادُّ والأدواُت 

م�شباٌح كهربائيٌّ قدرُتُه )100( واط، وم�شدٌر للتياِر.

الإجراءاُت
. ِل الم�شباَح الكهربائيَّ �شغِّ  -  1

�ش��ْع يدَك اأ�شف��َل الم�شباِح على بع��ِد )10( �شم م��دَة دقيقتيِن، كما في   -  2
ال�شكِل )5-24(، هْل تح�سُّ ب��ش�ِل الحرارِة اإلى يدَك؟

ْر ذلَك. اأطفىِء الم�شباَح، هْل تح�سُّ بحرارٍة؟ ف�شِّ

طرائُق انتقاِل الحرارِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�شكُل )5-24(: انتقاُل الحرارِة بالإ�شعاِع.

م�شباٌح

�ْشَت بالحرارِة لأنها انتقلْت مَن الم�شباِح اإلى يِدَك، ويرجُع ذلَك  لقْد اأْح�شَ
اإلى اأنَّ الم�شباَح ُير�شُل اإ�شعاعاٍت ت�شُل اإلى يِدَك فترتفُع درجُة حرارِتها. 
وُت�شّمى طريقُة انتقاِل الحرارِة هذِه الإ�صعاَع )radiation(. وتنتقُل الحرارُة 
تجل�ُس  عنَدما  اإليَك  المدفاأِة  حرارِة  انتقاِل  مثُل  اله�اِء،  عبَر  بالإ�شعاِع 

مقابَلها مبا�شرًة، وعبَر الفراِغ، مثُل انتقاِل اأ�شعِة ال�شم�ِس اإلى الأر�ِس.
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رُة في الطبَّاِخ ال�شم�شيِّ كما في ال�شكِل )5-25(، ا�شرْح مبداأَ  ُت�شتخدُم المرايا المقعَّ  �
عمِلِه.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

. يُّ ال�شكُل )5-25(: الطبَّاُخ ال�شم�شِ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

اذكِر الطرائَق التي تنتقُل فيها الحرارُة في كلٍّ مَن الحالِت الآتيِة:  -  1
ت�شخيُن الماِء في اإبريٍق فلزيٍّ على الناِر.  - اأ 

و�شُع يِدَك بالقرِب مَن المدفاأِة الم�شتعلِة. ب - 
ت�شخيُن ال�شم�ِس ل�شطِح الأر�ِس.  - ج� 

و�شُع طرِف ملعقِة طعاٍم في ماٍء �شاخٍن.  - د 

ْر كالاًّ مّما ياأتي: ف�شِّ  -  2
ُت�شنُع اأواني الطهِي في معظِمها مَن الألمني�م اأِو الف�لِذ.  - اأ 

ُت�شنُع مقاب�ُس اأواني الطبِخ مَن الخ�شِب اأِو البال�شتيِك. ب - 
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ادر�ِس ال�شكَل )5-26( الذي يمثُِّل ن�شَب عزِل م�ادَّ مختلفٍة للحرارِة ُت�شتخدُم في البناِء، 
واأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

الدر�ُس الثاين
العزُل احلراريُّ 2

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

يعاني كثيٌر مَن النا�ِس مَن الحرِّ ال�شديِد في م�شاكِنهْم �شيًفا، فحتى الجدراُن تك�ُن 
طائلًة  اأم�اًل  وُينفق�َن  م�شاكِنهْم،  في  �شديدٍة  برودٍة  مْن  يعان�َن  ال�شتاِء  وفي  �شاخنًة. 

لتدفئِتها، فاإذا اأردَت بناَء منزٍل، فما الذي �شتق�ُم بِه لحلِّ هذِه الم�شكلِة �شيًفا و�شتاًء؟

. مفه�ُم العزِل الحراريِّ ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ن�شبُة العزِل ٪

تج�يٌف ه�ائيٌّ 30ممب�لي�شترين 30ممالعازُل الحراريُّ 30مم �ش�ٌف �شخريٌّ 30مم تج�يٌف 
مَع غ�شاِء األمني�م

ال�شكُل )5-26(: ن�شُب عزِل م�ادَّ مختلفٍة للحرارِة.

ما �ُشمُك كلِّ مادٍة مَن الم�ادِّ العازلِة المبيَّنِة في ال�شكِل؟  

اأيَّ مادٍة عازلٍة تختاُر لعزِل جدراِن منزِلَك عنَد بنائِها؟ ولماذا؟  

مَن  وانتقاِلها  الحرارِة،  ت�شرِب  مْن  الحدِّ  في  ت�شاعُد  لها خ�ا�سُّ  م�ادَّ  ا�شتخداَم  اإنَّ 
 .)thermal insulation( الحراريَّ  العزلَ  ُي�شّمى  العك�ُس،  اأِو  داخِلِه  اإلى  الج�شِم  خارِج 
 ، الحراريُّ والط�ُب  والخ�شُب،  وال�ش�ُف،  الجلُد،  العازلِة:  الم�ادِّ  على  الأمثلِة  ومَن 

. �ُف ال�شخريُّ والبال�شتيُك، والفليُن، وال�شُّ
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المزدوجُة  الزجاجيُة  الأل�اُح  وُت�شتعمُل 
في عزِل الحرارِة، لحِظ ال�شكَل )27-5(، 
فهَي تحب�ُس اله�اَء الم�ج�َد بيَنها الذي يعدُّ 
م��ادًة عازلًة للحرارِة، الأُمر الذي ي�ؤدي اإلى 
تقليِل انتقاِل الحرارِة مْن خارِج المنزِل اإلى 
داخِلِه في ف�شِل ال�شيِف، ومْن داخِل المنزِل 
اإل��ى خارِجِه في ف�شِل ال�شت��اِء، والم�شاهمِة 

في ت�فيِر الطاقِة.

ر بالتعاوِن مع زمالِئَك، كيَف ي�شتطيُع اأْن يعي�َس الدبُّ القطبيُّ في مناطِق القطِب  � ف�شِّ
ا. ِد ال�شماليِّ البارِد جداًّ المتجمِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

. ِح المق�ش�َد بالعزِل الحراريِّ و�شِّ  -  1
ْر كالاًّ مما ياأتي: ف�شِّ  -  2

ا�شتعماُل الأل�اِح الزجاجيِة المزدوجِة في �شناعِة ن�افِذ المنازِل.  - اأ 
ارتداُء مالب�َس �ش�فيٍَّة في ف�شِل ال�شتاِء. ب - 

طبقُة زجاٍج

ه�اٌء

طبقُة زجاٍج

ال�شكُل )5-27( : األ�اٌح زجاجيٌة مزدوجٌة.
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الدر�ُس الثالُث
الع�امُل امل�ؤّثرُة يف امت�سا�ِص اجل�سِم للحرارِة 3

دفَع ارتفاُع اأ�شعاِر الطاقِة الكهربائيِة العديَد مَن 
الم�اطنيَن اإل��ى الت�جِه اإلى اأنظم��ِة الطاقِة البديلِة، 
مثِل ا�شتخ��داِم ال�شخاناِت ال�شم�شيِة ف��ي منازلِهْم 
ُن ال�شخاناُت  للح�ش�ِل على المياِه ال�شاخنِة. وتتك�َّ
ال�شم�شي��ُة الحديث��ُة م��ْن مجم�ع��ٍة م��َن الأنابيِب 
الط�يلِة المطليِة بالأ�ش�ِد يمرُّ عبَرها الماُء. وتك�ُن 
، كما في  ه��ذِه الأنابيُب محاطًة بغ��الٍف زجاجيٍّ
ال�ش��كِل )5-28(، فهْل لل�ِن الأنابي��ِب وط�ِلها 

تاأثيٌر في امت�شا�ِس الحرارِة؟

. ال�شكُل )5-28(: ال�شخاُن ال�شم�شيُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

اللوُن  -  1
الموادُّ والأدواُت 

ميزانا حرارٍة، وقطعُة قما�ٍس �ش�داُء، وقطعُة قما�ٍس بي�شاُء.
الإجراءاُت

ل��فَّ المي��زاَن الأوَل بقطع��ِة القما�ِس ال�ش���داِء، والميزاَن الثان��َي بقطعِة   -  1
القما�ِس البي�شاِء.

اترِك الميزاني��ِن مدَة )15( دقيقًة في ال�شم���سِ ) يمكُن ا�شتخداُم م�شدٍر   -  2
.) حراريٍّ اأْو م�شباٍح كهربائيٍّ

اقراأْ درجَة حرارِة كلٍّ منهما.  -  3
اأيُّ الميزانيِن قراءُتُه اأعلى؟ ماذا ت�شتنتُج؟ ..............................................  

الع�امُل الم�ؤّثرُة في امت�شا�ِس الج�شِم للحرارِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر
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خ�صونُة ال�صطِح  -  2
الموادُّ والأدواُت

مْن  الماِء، وقطعتاِن  مَن  الكمّيِة  نف�َس  يحت�ياِن  اختباٍر  واأنب�با  ميزانا حرارٍة، 
رقائِق الألمني�ِم.

الإجراءاُت
ل��فَّ الأنب�َب الأوَل بقطع��ِة الألمني�ِم بحيُث يك���ُن �شطُحها م�شق�ًل،   -  1
ول��فَّ الأنب�َب الثانَي بقطعِة الألمني�م بحيُث يك�ُن �شطُحها خ�شًنا، مْن 

خالِل ثنِيها بطريقٍة غيِر منتظمٍة.
ِل النتيجَة. .............................. ق�ْس درجَة حرارِة الماِء    في الأنب�بيِن، و�شجِّ  -  2

اترِك الأنب�بيِن في ال�شم���سِ مدَة )10( دقائَق، ثْم ق�ْس درجَة حرارِة كلٍّ   -  3
ِل النتائَج. منهما، و�شجِّ

ماذا ت�شتنتُج؟ ..................................................  
الج�صِم غامًقا،  لوُن  يزداُد كلما كاَن  للحرارِة  الج�صِم  امت�صا�َص  اأنَّ  لعلََّك لحظَت 

و�صطُحُه خ�صنًا.

ْذ  ْل ت�قَُّعَك، ثمَّ نفِّ ِه للحرارِة؟ �شجِّ ت�قَّْع: هْل ت�ّثُر م�شاحُة �شطِح الج�شِم في امت�شا�شِ  �
ِتِة. تجربًة للتاأكِد مْن �شحَّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

tعلمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

بيِّْن اأثَر كلٍّ مّما ياأتي في امت�شا�ِس الج�شِم للحرارِة:  -  1
ب - خ�ش�نُة الج�شِم. ل�ُن الج�شِم.    - اأ 

ُل ارتداُء مالب�َس فاتحِة اللَّ�ِن في ف�شِل ال�شيِف. ْر لماذا ُيف�شَّ ف�شِّ  -  2
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الدر�ُس الرابُع
تطبيقاٌت على انتقاِل احلرارِة 4

لبُة  تختلُف طرائُق انتقاِل الحرارِة باختالِف طبيعِة الأج�شاِم التي تنتقُل فيها، فالم�ادُّ ال�شُّ
تنتقُل الحرارُة فيها بالت��شيِل، اأما الم�ائُع فتنتقُل الحرارُة فيها بالحمِل، وتنتقُل الحرارُة مَن 

ال�شم�ِس اإلينا بالإ�شعاِع، فكيَف يمكُننا ال�شتفادُة مْن طرائِق انتقاِل الحرارِة هِذِه؟

مبداأُ عمِل الم�صعِّ الحراريِّ  -  1
ِل ال�شكَل )5-29(، واأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه: تاأمَّ

. ما المادُة التي يحت�يها؟ ِف الم�شعَّ الحراريَّ �شِ  
اأيَن ي��شُع في الغرفِة )في الأعلى اأم في الأ�شفِل(؟ ولماذا؟  

اُت الحراريُة لتدفئِة المنازِل، وهَي تحت�ي على ماٍء �شاخٍن،  ُت�شتخدُم الم�شعَّ
�ِس منها لله�اِء، وعنَد مالم�شِة  وُت�شنُع على �شكِل مقاطَع لزيادِة ال�شطِح المعرَّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

تطبيقاٌت على انتقاِل الحرارِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

. ال�شكُل )5-29(: م�شعٌّ حراريٌّ
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ال�شكُل )5-30(: الثالجُة.
)ب( ) اأ (

ُد، وتقلُّ كثافُتُه، ويرتفُع لالأعلى، ويحلُّ  اِت فاإنَُّه ي�شخُن، ويتمدَّ اله�اِء للم�شعَّ
محلَُّه ه�اٌء بارٌد، وت�شتمرُّ هذِه العمليُة حتى ي�شخَن جميُع اله�اِء داخَل المنزِل. 
اِت ت��شُع بالقرِب مْن �شطِح الأر�ِس لكْي ت�شمَح  ومما يجدُر ذكُرُه، اأنَّ الم�شعَّ
لله�اِء ال�شاخِن بالرتفاِع اإلى اأعلى، واإحالِل اله�اِء البارِد الم�ج�ِد في اأعلى 

الغرفِة محلَُّه. 
مبداأُ عمِل الثالجِة   -  2

انظِر ال�شكَل )5-30(، واأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:

ُد )الفريزر( المجمِّ

ح��ُس الثالجِة

ما �شكُل الأنابيِب الم�ج�دِة خلَف الثالجِة في ال�شكِل )ب(؟  
ماذا ي�جُد داخَل هذِه الأنابيِب؟  

ِد )الفريزر( الذي يك�ُن في اأعلى الثالجِة،  تتكّ�ُن الثالجُة مْن جزاأيِن؛ المجمِّ
غاٍز  على  تحت�ي  تبريٍد  اأنابيُب  الثالجِة  خلَف  وي�جد  الثالجِة.  وح��ِس 
َد ما دوَن ال�شفِر، فيبرُد اله�اُء المحيُط بِه،  ُد هذِه الأنابيُب المجمِّ . ُتَبرِّ خا�سٍّ
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ويتقلَّ�ُس، وينزُل اإلى الأ�شفِل على �شكِل تياِر حمٍل هابٍط )بارٍد(، وي�شعُد بدًل 
منُه اله�اُء الدافُئ مْن اأ�شفِل الثالجِة كتياِر حمٍل �شاعٍد. وت�شتمرُّ هذِه العمليُة 

حتى تبرَد جميُع اأجزاِء الثالجِة.

، ففيِه  ُيع��دُّ الثيرم����س )حافُظ حرارِة ال�ش�ائِل( م��ْن اأف�شِل الأجهزِة للع��زِل الحراريِّ  �
ْح بال�شتعانِة بال�شكِل )31-5(  ت��شُع ال�ش�ائُل للمحافظِة على درجِة حرارِتها. و�شِّ

كيَف يتمُّ ذلَك؟

ُد اأ�شفَل ح��ِس الثالجِة، ابحْث في مبدَا ء عمِلها. بع�ُس الثالجاِت الحديثِة يك�ن فيها المجمِّ  �

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ال�شكُل )5-31(: الثيرم��س.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ْر �شَبَب و�شِع الم�شعِّ بالقرِب مْن �شطِح اأر�ِس الغرفِة. َف�شِّ  - 1
يريُد �شاحُب محلٍّ تركيَب مكيٍِّف للتبريِد �شيًفا، ولْم يجْد مكاًنا لفتحٍة عل�يٍة   - 2
في الجداِر ي�شُعُه فيها، ما الم�شكلُة التي �شي�اجهها اإذا و�شَعُه على اأر�ِس المحلِّ؟

زجاٌج داخليٌّ

فراغ

زجاٌج خارجيٌّ
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التقويُم الذاتيُّ

�صْع اإ�صارَة )( في المكاِن المنا�صِب مَن الجدوِل الآتي:
بعَد درا�صتي هذا الف�صَل اأ�صتطيُع اأْن:

مقبوٌل جيٌد ممتاٌز االمعياُرالرقُم �صعيٌفجيٌد جدًّ

1
2

3

4
5

َد طرائَق انتقاِل الحرارِة. اأُعدِّ

اأذكَر بع�َس التطبيقاِت العمليِة لطرائِق 
انتقاِل الحرارِة.

اأُعطَي اأمثلًة على تياراِت حمٍل مفيدٍة 
في الحياِة العامِة.

. اأُبيَِّن اأهميَة العزِل الحراريِّ
َد الع�امَل التي ت�ؤثُر في امت�شا�ِس  اأُحدِّ

الج�شِم للحرارِة.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

�شْع دائرًة ح�َل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:  -  1

تنتقُل الحرارُة مَن ال�شم�ِس اإلى الأر�ِس بطريقِة:  )1(
د - الحمِل والت��شيِل. ج� - الت��شيِل.  - الإ�شعاِع.  ب  - الحمِل.  اأ 

تكمُن اأهميُة العزِل الحراريِّ في البي�ِت في اأنَّها:  )2(
. ت�شمُح بحدوِث تبادٍل للطاقِة الحراريِة بيَن البي�ِت والمحيِط الخارجيِّ  - اأ 

تجعُل البي�َت اأكثَر برودًة في ف�شِل ال�شتاِء.  - ب 
تحمي البي�َت مَن الحرائِق.  - ج� 

ُت�شهُم في ت�فيِر الطاقِة.  - د 

لبِة بطريقِة: تنتقُل الحرارُة عبَر دقائِق المادِة ال�شُّ  )3(
د - الحمِل والإ�شعاِع. ج� - الت��شيِل.  - الإ�شعاِع.  ب  - الحمِل.  اأ 

اإذا ُو�شعْت ملعقٌة فلزيٌة درجُة حرارِتها م�شاويٌة لدرجِة حرارِة الغرفِة في ك�ِب   )4(
�شاي �شاخٍن، فاإنَّ الطريقَة التي تنتقُل بها الحرارُة بيَن طرفِي الملعقِة هَي:

. الإ�شعاُع الحراريُّ  - ب    . الت��شيُل الحراريُّ  - اأ 
. العزُل الحراريُّ  - د    . الحمُل الحراريُّ  - ج� 

ْر كالاًّ مما ياأتي: ف�شِّ  -  2
ُل ا�شتخداُم ملعقٍة مَن الخ�شِب بدًل مْن ملعقٍة فلزيٍة عنَد طبِخ الطعاِم. ُيف�شَّ  - اأ 

يق�ُم عماُل البناِء ببناِء طبقتيِن مَن الط�ِب في الجداِر ال�احِد، وو�شِع قطٍع  ب - 
مَن الب�لي�شترين بيَنهما.
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اأ  - اذكِر الع�امَل التي يعتمُد عليها امت�شا�ُس الج�شِم للحرارِة.  -  3

ب  - بيِّْن اأثَر كلِّ عامٍل على مقداِر امت�شا�ِس الج�شِم للحرارِة.   

اأكمِل المخطَط الآتَي:  -  4

في في في
الحمُل

اله�اِء اأِو الفراِغالم�ادِّ الفلزيِة

طرائُق انتقاِل الحرارِة
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

تنظيُم ندوٍة عِن العزِل الحراريِّ
ْم وزمالوؤَُك باإ�شراِف  مْن ُمنطلِق التعاوِن الم�شترِك بيَن المدر�شِة والمجتمِع المحليِّ نظِّ
معلِمَك ندوًة علميًَّة لتعريِف المجتمِع المحليِّ باأهميِة العزِل الحراريِّ للمباني القائمِة، 

والمباني قيِد الإن�شاِء.
الإجراءاُت

ُم الطلبُة اإلى ثالِث مجم�عاٍت كالآتي: ُيق�شَّ  -  1
ومعلَِّمِي  المدر�شِة  مديِر  مَع  بالتن�شيِق  المجم�عُة  هذِه  تق�ُم  التن�صيِق:  مجموعُة   - اأ 
العل�ِم والتربيِة المهنيِة بدع�ِة مهند�ِس اإن�شاءاٍت اأْو اأيِّ �شخ�ٍس مخت�سٍّ في مجاِل 

، وتحديِد الي�ِم والمكاِن والزماِن المنا�شِب لعقِد هذِه الندوِة. العزِل الحراريِّ
ُم اأماكَن دخ�ِل المدع�يَن  ُز هذِه المجم�عُة القاعَة، وُتنظِّ مجموعُة الإدارِة: تجهِّ  - ب 

هْم. وخروِجهْم، واأماكَن جل��شِ
مجموعُة الإعالِم: تت�لى هذِه المجم�عُة عمَل مل�شقاٍت ودع�اٍت ون�شراٍت   - ج� 

ورقيٍة واإلكترونيٍة لالإعالِن عْن اأهميِة هذِه الندوِة، وم�عِد عقِدها.
ِد. تنفيُذ الندوِة في الم�عِد المحدَّ  -  2

. ال�شكُل )5-32(: العزُل الحراريُّ
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

�شْع دائرًة ح�َل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:  -  1
اأيُّ الآتيِة ي�شُف ان�شهاَر مادٍة معينٍة:  )1(

اإذابُة �شكٍر في الماِء.  - ب  اإذابُة ملٍح في الماِء.    - اأ 
ُل قطعِة جليٍد اإلى ماٍء �شائٍل. تح�ُّ  - د  ُر الماِء.     تبخُّ  - ج� 

اأيُّ الآتيِة ي�شاعُد على تر�شيِد ا�شتهالِك الطاقِة في المنازِل:  )2(
الأب�اُب ال�ا�شعُة.  - ب  الجدراُن العازلُة.     - اأ 

الن�افُذ الكبيرُة.  - د  ُة.   الته�يُة اْلم�شتمرَّ  - ج� 
ِر �شائٍل اإذا: تزداُد �شرعُة تبخُّ  )3(

زادْت كثافُتُه.  - ب  قلَّْت م�شاحُة �شطِحِه.    - اأ 
قلَّْت �شرعُة الرياِح ح�َلُه.  - د  زادْت درجُة حرارِتِه.   - ج� 

ِل بخاِر الماِء اإلى �شائٍل عنَد مالم�شِتِه �شطًحا بارًدا هَي: اإنَّ عمليَة تح�ُّ  )4(
د - ان�شهاٌر. - غلياٌن.    ج� - تكاثٌف.  ب  ٌد.  - تجمُّ اأ 

في اأيِّ العملياِت الآتيِة تفقُد دقائُق المادِة حرارًة:  )5(
ُر. د - التبخُّ ج� - الغلياُن.  ُد.  - التجمُّ ب  - الن�شهاُر.  اأ 

ْر كالاًّ مما ياأتي:  ف�شِّ  -  2
يجفُّ الغ�شيُل ب�شرعٍة اأكبَر في الأياِم التي تهبُّ فيها الرياُح.  - اأ 

تفقُد بع�ُس البرِك والم�شتنقعاِت في الأياِم الدافئِة جزًءا كبيًرا مْن مياِهها.  - ب 
تنفجُر بع�ُس البال�ناِت عنَدما ُتترُك مدًة ط�يلًة في مكاٍن م�شم�ٍس.  - ج� 
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ادر�ِس  ما،  مادٍة  لت�شخيِن  الم�شاحبِة  الحرارِة  درجاِت   )33-5( ال�شكُل  يمثُِّل   -  3
ال�شكَل، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:

ما حالُت المادِة عنَد المناطِق ) اأ، ب، ج�(؟  - اأ 
ما  درجُة غلياِن المادِة؟ وما درجُة ان�شهاِرها؟  - ب 

ما حالُة المادِة عنَد درجِة حرارِة )20°�س(، ودرجِة حرارِة )100°�س(؟  - ج� 

الزمُن  )دقيقٌة(

درجُة الحرارِة
) ��س(

ال�شكُل )5-33(: ت�شخيُن مادٍة.

( CG )
40
80

120
160
200

(Ü)

(`L)



علوُم الأر�ِض

ْت بها؟     كيَف ا�ستطاَع العلماُء معرفَة تاريِخ الأر�ِض، والأحداِث التي مرَّ

الوحدُة ال�ساد�سُة6

قاَل اهللُ َتعالى: {
 } )�سورُة العنكبوِت، الآية 20(.



تاريُخ الأر�ضِ
ُه باأنَُّه اأغنى  ُه الدينا�سوِر الإقليميُّ في وليِة األبرتا، في كندا. وي�ستهُر المتنزَّ يقُع متنزَّ
مَن  نوًعا  فيِه على حوالْي )40(  ُعثَر  العالِم، حيُث  الدينا�سوراِت في  باأحافيِر  المواقِع 
الدينا�سوراِت، واأكثَر مْن )500( نوٍع مَن الأحافيِر لكائناٍت اأخرى مثِل ال�سرخ�سياِت.

الأحافيِر،  حمايِة  بق�سِد  اإقليميًّا  ًها  متنزَّ واأ�سبح  )1955(م،  عاَم  الموقُع  �َض  تاأ�سَّ  
'' ُتعر�ُض فيه الأحافيُر  ِه الدينا�سوِر الإقليميِّ ويوجُد في الموقِع ُمتحٌف ُي�سّمى ''ُمتحَف متنزَّ

لزائريِه، ويت�سمُن الُمتحُف م�سرًحا لعر�ِض الأفالِم الم�سورِة عْن هذِه الكائناِت.

الف�سُل الأوُل



يبيُِّن ال�سكُل الآتي ما �ستدر�ُسُه في هذا الف�سِل:

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

�ُسلَُّم الزمِن الجيولوجيِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مبداأُ الم�ساهاِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مبداأُ القاطِع والمقطوِع

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مبداأُ تعاقِب الحياِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مبداأُ التعاقِب الطبقيِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

مبادُئ التاأريِخ الن�سبيِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

العمِر الن�سبيِّ لل�سخوِر

�ساهَم في معرفِة

الذي ُت�ستخدُم يف حتديِدِه
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الدر�ُض الأوُل

�ُسلَُّم الزمِن اجليولوجيِّ 1

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ْت بها الأر�ُض، والكائناِت التي ظهرْت فوَق �سطِحها مَن  رتََّب العلماُء الأحداَث التي مرَّ
 .)Geological Time Scale( َِّي �ُسلََّم الزمِن الجيولوجي ٍ �ُسمِّ الأقدِم اإلى الأحدِث على �سكِل �ُسلَّم
ِج ظهوِر الكائناِت الحيِة مَن الكائناِت الحيِة  لَِّم؛ لأنُه يدلُّ على تدرُّ َي ال�سكُل بال�سُ وقْد �سمِّ
ال�سكَل  اأج�ساِمها، لحِظ  بتركيِب  تعقيًدا  الأكثِر  الحيِة  الكائناِت  اإلى  التركيِب  ب�سيطِة 
دهوٌر  عليها  اأُطِلَق  زمنيٍة  فتراٍت  عدِة  اإلى  الجيولوجيِّ  الزمِن  �ُسلَُّم  َم  ُق�سِّ وقْد   .)1-6(

وحقٌب. لن�ستك�سْفها مًعا.

، واأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه: ِل ال�سكَل الآتَي الذي يمثُِّل �ُسلََّم الزمِن الجيولوجيِّ تاأمَّ
. تق�سيُم �ُسلَِّم الزمِن الجيولوجيِّ ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

. ال�سكُل )6-1(: �ُسلَُّم الزمِن الجيولوجيِّ
0 100 200 300 400 500 1000 2000 30000 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
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. ِ الزمِن الجيولوجيِّ ال�سكُل )6-2(: اأق�ساُم �ُسلَّم

ما اأ�سهُر الكائناِت الحيِة التي تمثُِّل كلَّ حقبٍة؟  
اأعِط اأمثلًة على كائناٍت حيٍة ظهرْت قديًما، ولم يزْل منها اأنواٌع اإلى وقتِنا الحا�سِر.  

اأعِط اأمثلًة على كائناٍت حيٍة ظهرْت قديًما، ثمَّ انقر�سْت.  

َم العلماُء �ُسلََّم الزمِن الجيولوجيِّ اإلى حقٍب عدٍة، وتمّيزْت كلُّ حقبٍة بظهوِر  ق�سَّ
ها الآخِر. بع�ِض الكائناِت الحيِة فيها، وانقرا�ِض بع�سِ

اإنَّ الكائناِت الحيَة التي ظهرْت في بدايِة ن�سوِء الحياِة على �سطِح الأر�ِض كانْت 

الكائناُت الحقبُة الدهُر

دهُر الحياِة الم�ستترِة

حقبُة الحياِة الحديثِة

حقبُة الحياِة المتو�سطِة دهُر 
الحياِة 
الظاهرِة

حقبُة الحياِة القديمِة

4600 مليون �سنة
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اأنواِع  بع�ِض  على  اقت�سرْت  حيُث  التغذيِة،  وذاتيَة  ِع،  التنوُّ وقليلَة  التركيِب،  ب�سيطَة 
البكتيريا، وكذلَك بع�ِض اأنواِع الطحالِب الخ�سراِء. وُت�سّمى هذِه المرحلُة دهَر الحياِة 

الم�ستترِة )غيُر الظاهرِة(.

ويت�سمُن �ُسلَُّم الزمِن الجيولوجيِّ مرحلًة اأخرى ُت�سّمى دهَر الحياِة الظاهرِة، التي ت�سمُّ 
الحقَب الآتيَة:

حقبُة الحياِة القديمِة )حقبُة الالفقاريّاِت(   - 1
لب��ِة، وانت�ساِرها،  تميَّ��زْت هذِه الحقب��ُة بظهوِر الكائناِت الحي��ِة ذاِت الهياكِل ال�سُّ
وُيع��دُّ الترايلوبيُت -وهَو م��َن المف�سلياِت- مْن اأ�سهِر الكائن��اِت التي ظهرْت في 
هذِه الحقبِة، لح��ِظ )ال�سكَل 6-3 /اأ(، كما ظهرِت النباتاُت الالبذريِة اأوًل، مثُل 

ال�سرخ�سياِت )6-3/  ب(  مَع ظهوِر عدٍد مَن الفقارّياِت، مثِل الأ�سماِك.

              )اأ( الترايلوبيُت                                           )ب( �سرخ�سياٌت )نباُت الخن�ساِر(.
ال�سكُل )6-3(: كائناٌت ظهرْت في الحقبِة القديمِة.

حقبُة الحياِة المتو�سطِة )حقبُة الدينا�سوراِت(  - 2
القديمِة، حيُث  ًعا مَن الحياِة في الحقبِة  تنوُّ اأكثُر  باأنها  تميَّزِت الحياُة في هذِه الحقبِة 
ظهرِت  كما  اأ(،   /  4-6( ال�سكَل  لحِظ  الأمونيت،  مثُل  ُة  الملتفَّ الأ�سداُف  ظهرِت 
الطيوُر، والزواحُف مثُل الدينا�سوراِت التي انقر�سْت في نهايِة هذِه الحقبِة، اأما النباتاُت 
فقْد ظهرْت منها نباتاٌت معراُة البذوِر، مثُل ال�سنوبرياِت. لح�ِظ ال�سكَل )6-4 / ب(.
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حقبُة الحياِة الحديثِة ) حقبُة الثدييّاِت(  - 3
تمثُِّل هذِه الحقبُة المدَة الزمنيَة التي تمتدُّ مْن نهايِة حقبِة الحياِة المتو�سطِة اإلى ع�سِرنا 
اأنواُعها  وازدادْت  اأ(،   /5-6( ال�سكَل  لحِظ  الثديّياُت.  ظهرِت  حيُث   ، الحاليِّ
النباتاِت  انت�ساِر  عِن  ف�ساًل  الإن�ساِن،  بظهوِر  الحقبُة  هذِه  وتميَّزْت  واأحجاُمها، 

الزهريِة. لحِظ  ال�سكَل )6-5 /ب (.

)اأ( اأحفورُة اأمونيت.

. )اأ( دبٌّ قطبيٌّ

)ب( �سجرُة �سنوبٍر.

. )ب( نباٌت زهريٌّ
ال�سكُل )6-5(: كائناٌت حيٌة انت�سرْت في الحقبِة الحديثِة.

   ال�سكُل )6-4(: كائناٌت ظهرْت في الحقبِة المتو�سطِة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t
علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t
ِل ظهوِرها  ت�سل�سُ اإلىالأحدِث ح�سَب  الأقدِم  الآتيَة مَن  الحيَة  الكائناِت  رتِِّب   -

على �سطِح الأر�ِض: 
الإن�ساُن، الترايلوبيُت، الأمونيُت، الدينا�سوُر، البكتيريا.

ْر اإجاَبَتَك. • هْل مَن الممكِن اأْن نَجد اأحفورَة اأمونيت وترايلوبيت بنف�ِض نوِع ال�سخِر؟ ف�سِّ
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الدر�ُض الثاين
العمُر الن�سبيُّ لل�سخوِر الر�سوبيِة 2

حقبِة  اأواخِر  اإلى  تعوُد  التي  الر�سوبيِة  علىال�سخوِر  الأمثلِة  مَن  الزيتيُّ  ال�سخُر  ُيعدُّ 
الحياِة المتو�سطِة، وينت�سُر بكمياٍت كبيرٍة في الأردنِّ في المناطِق الو�سطى وال�سماليِة. 
وُيعدُّ ال�سخُر الزيتيُّ م�سدًرا احتياطيًّا محليًّا كفياًل بتزويِد الأردنِّ باحتياجاِتِه مَن الطاقِة.

ُتعطى  اإلى بع�ٍض؛ ولهذا فهَي  ها  بن�سبِة بع�سِ الر�سوبيِة  ال�سخوِر  اأعماُر  ُد عادًة  وُتحدَّ
الأعماِر  لتحديِد  مبادَئ عديدًة  الجيولوجيوَن  ن�سبيًة )relative ages(، وقْد و�سَع  اأعماًرا 

الن�سبيِة لل�سخوِر ُتدعى مبادَئ التاأريِخ الن�سبيِّ وُيق�سُد بكلمِة التاأريِخ تحديُد الزمِن.
؟ فما مبادُئ التاأريِخ الن�سبيِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

مبداأُ التعاقِب الطبقيِّ  -1
اأو  )محيٍط  مائيٍّ  بحو�ٍض  متر�سبًة  طبقاٍت  يبيُِّن  الذي  ال�سكَل )6-6(،  ِل  تاأمَّ

بحٍر( مَن الأ�سفِل اإلى الأعلى، واأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه:

. مبادُئ التاأريِخ الن�سبيِّ

. ال�سكُل )6-6(: طبقاٌت متر�سبٌة بحو�ٍض مائيٍّ

8
7
6
5432
1

اأيُّ الطبقاِت الظاهرِة في ال�سكِل الأحدُث؟ واأيُّها الأقدُم؟ كيَف عرفَت؟  
م��ا عمُر الطبقِة ال�ساد�س��ِة ن�سبًة لعمِر الطبقتيِن الخام�س��ِة وال�سابعِة )اأقدُم اأْم   

اأحدُث(؟
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اإنَّ الطبق��َة الأولى اأقدُم الطبقاِت الر�سوبيِة في 
بْت ف�ي  ال�سكِل، فهي اأُولى الطبقاِت التي تر�سَّ
بْت  ال�ح��و�ِض، وتل�تْه�ا الطبقُة الثانيُة التي تر�سَّ
ف��وَق الطبق��ِة الأُولى، وهك��ذا بالن�سبِة لباقي 
الطبق��اِت، واإذا نظْرن��ا اإلى الطبق��ِة ال�ساد�سِة 
فيمكُننا ال�ستنت��اُج باأنَّها اأح��دُث مَن الطبقِة 
الخام�سِة، واأقدُم مَن الطبق��ِة ال�سابعِة، وبهذا 
ْدن��ا العمَر الن�سبيَّ لهذِه الطبقِة.  نكوُن قْد حدَّ
، وهَو  ى ه��ذا المبداأُ مبداأَ التعاقِب الطبقيِّ وُي�سمَّ

حجُر الأ�سا�ِض في تحديِد العمِر الن�سبيِّ لل�سخوِر.

مبداأُ تعاقِب الحياِة  -2
مَن  مجموعًة   )7-6( ال�سكُل  يبيُِّن 
كلُّ  يحتوي  التي  الر�سوبيِة  الطبقاِت 
منها اأنواًعا معينًة مَن الأحافيِر، ادر�ِض 

ال�سكَل، واأجْب عِن ال�سوؤاِل الآتي:
قارْن بيَن اأعماِر طبقاِت ال�سخوِر   
في ال�سكِل )6-7(، معتمًدا على 

نوِع الأحافيِر الموجودِة فيها.
عمَر  ال�سخوِر  طبقاِت  عمُر  يماثُل 
الأحافيِر الموجودِة فيها، وهذا يعني 
اأنَّ كلَّ طبقٍة اأْو مجموعٍة مَن الطبقاِت 

الأحدُث

ال�سكُل )6-7(: �سخوٌر ر�سوبيٌة فيها اأحافيُر.
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باحتواِئها على  الطبقاُت  ًة زمنيًة معينًة، وتمتاُز  تمثُِّل مدَّ الر�سوبيِة  ال�سخوِر  في 
عِن  تميِّزها  ِة  المدَّ تلَك  في  عا�سْت  التي  الحيِة  الكائناِت  مَن  محددٍة  اأحافيَر 
ُيمكُن  فاإنَّه  لذا  تحَتها؛  تقُع  التي  الطبقاِت  وعِن  فوَقها،  تكوُن  التي  الطبقاِت 
تحديُد العمِر الن�سبيِّ للطبقاِت الر�سوبيِة بمقارنِة نوِع الأحافيِر الموجودِة فيها، 

ُي�سّمى هذا المبداأُ مبداأَ تعاقِب الحياِة.

مبداأُ القاطِع والمقطوِع  -3
ادر���ضِ ال�سكَل )6-8( الذي يبيُِّن التعاقَب الطبق��يَّ في ثالِث حالٍت مختلفٍة، 

واأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه:

ال�سكُل )6-8(: التعاقُب الطبقيُّ في حالٍت ثالٍث.

. )اأ( قبَل اندفاِع القاِطِع الناريِّ

)ج�( بعَد حدوِث �سدٍع.

. )ب( بعَد اندفاِع القاِطِع الناريِّ
1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1

2
3

8
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. رتِِّب الطبقاِت في ال�سكِل )اأ(، ح�سَب عمِرها الن�سبيِّ  
ْر اإجابَتَك. ما العمُر الن�سبيُّ للقاطِع الناريِّ وال�سدِع؟ ف�سِّ  

لحْظ اأنَّ العمَر الن�سبيَّ للطبقاِت في ال�سكِل ) اأ ( يتبُع ترتيَبها مْن اأ�سفَل اإلى 
اأعلى، حيُث تمثُل الطبقُة الأولى اأقدَمها، والطبقُة ال�سابعُة اأحدُثها عمًرا، اأما 
القاطُع الناريُّ وال�سدُع في ال�سكليِن )ب( و)ج�( فهما اأحدُث مَن المقطوِع، 

وهَي الطبقاُت التي تمَّ قطُعها، وُي�سّمى هذا المبداأُ مبداأَ القاطِع والمقطوِع.

مبداأُ الم�ساهاِة  -4

هْل تتوقُع اأْن تت�سابَه الطبقاُت في العمِر في كال الموقعيِن ؟  
�سْل بخطٍّ بيَن الطبقاِت المت�سابهِة في الموقعيِن )اأ( و)ب( .  

ال�سكُل )6-9( منطقتين متقاربتين يظهر فيهما تك�ّسًفا ل�سخوٍر ر�سوبيٍة.

الم�ساهاُة ال�سخريُة اأ   - 
لحِظ ال�سكَل ) 6-9(، واأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه :

)ب( الموقُع الثاني.) اأ ( الموقُع الأوُل.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

مبداأُ الم�ساهاِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر
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�سْل بخطٍّ بيَن الطبقاِت التي تحتوي نف�َض عمِر الأحفورِة.  
هْل ت�سترُك الطبقاُت المحتويُة على اأحافيَر في الموقعيِن بنف�ِض نوِع   

ال�سخِر؟

)اأ(  الموقِع  في  ال�سخريَة  الطبقاِت  اأنَّ   )9-6( ال�سكِل  مَن  نالحُظ 
الموقِع )ب(،  في  الطبقاِت  نوعِها ولوِنها  في  ت�سبُه  مْن طبقاٍت  مكونٌة 
الزمنيِة  ِة  والمدَّ الطبيعيِة  الظروِف  تحَت  نْت  تكوَّ اأنها  على  يدلُّ  وهذا 
ها. وعنَدما نقارُن هذِه الطبقاِت فاإنُه يمكُننا تحديُد عمَر اإحداها مْن  نف�سِ
معرفتِنا بعمِر الأخرى، اأْو يمكُننا تحديُد الطبقاِت المت�ساويَة في عمِرها، 

وي�سمى هذا المبداأُ في تحديِد عمِر ال�سخوِر مبداأَ الم�ساهاِة.

وهناَك نوعاِن مَن الم�ساهاِة، هما:

بالعتماِد  قريبٍة  م�سافاٍت  عبَر  لطبقاٍت  م�ساهاٌة  هَي  ال�سخريُة:  الم�ساهاُة 
مِك. على نوِع ال�سخِر، والخ�سائ�ِض الفيزيائيِة لُه، مثِل اللَّوِن وال�سُّ

ال�سكُل )6-10(: �سخوٌر ر�سوبيٌة تحتوي اأحافيَر.

الم�ساهاُة الأحفوريُة ب- 

لحِظ ال�سكَل ) 6-10(، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه :
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الم�ساهاُة الأحفوريُة: هَي م�ساهاٌة تعتمُد على الت�سابِه في المحتوى الأحفوريِّ 
للطبقاِت ال�سخريِة، بغ�ضِّ النظِر عْن نوِع ال�سخِر. فال�سخوُر المختلفُة التي 

ُه. تحتوي على نف�ِض نوِع الأحافيِر ل بدَّ اأْن يكوَن لها العمُر نف�سُ

اإعطاُء  الممكِن  مَن  اأنَُّه  اإل  ن�سبيًة،  اأعماًرا  ُتعطى  الر�سوبيَة  ال�سخوَر  اأنَّ  عرفَت 
ُر عمُر ال�سخِر ب� )60( مليوَن �سنٍة، وهذا  ال�سخوِر اأعماًرا مطلقًة، كاأْن تقوَل: ُيقدَّ
ما ُي�سّمى العمَر المطلَق لل�سخوِر، و�ستتعرُف كيفيَة تحديِد العمِر المطلِق لل�سخِر 

في �سفوٍف لحقٍة.

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ادر�ِض ال�سكَل )6-11(، واأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه :  - 1

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

• ُيعدُّ العالُم العربيُّ الم�سلُم ابُن �سينا مَن الرواِد الأوائِل في علِم الجيولوجيا عنَد 
العرِب، ولُه دوٌر مهٌم في ا�ستخداِم مبداأَ التعاقِب الطبقيِّ لل�سخوِر، وقِد اعتمَد 
العرُب بعَدُه على اآرائِه في القروِن الو�سطى، ابحْث في دوِر هذا العالِم، واأعدَّ 

تقريًرا بذلَك.

. ال�سكُل )6-11(: طبقاُت �سخوٍر ر�سوبيٍة يتخلُلها اندفاٌع ناريٌّ

1
2
3
456
7
8 9
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ال�سكُل )6-12(: مجموعٌة مَن ال�سخوِر.

ما اأقدُم الطبقاِت في ال�سكِل؟ وما اأحدُثها ؟ اأ   - 
ما المبداأُ الذي اعتمدَت عليِه في معرفِة ذلَك ؟ ب- 

، اأِم الطبقُة الثانيُة؟ ولماذا؟ ما اأحدُث؛ الندفاُع الناريُّ اأيهُّ ج�- 

2 - اأ  - رتِِّب ال�سخوَر الواردَة في الأ�سكاِل الآتيِة مَن الأقدِم اإلى الأحدِث:

ب- ما المبداأُ الذي اعتمدَت عليِه في ترتيِب هذِه ال�سخوِر؟

) اأ (

) ج� (

) ب (

) د (



121

التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )( في المكاِن المنا�سِب مَن الجدوِل الآتي:
بعَد درا�ستي هذا الف�سَل اأ�ستطيُع اأْن:

مقبوٌل جيٌد ممتاٌز االمعياُرالرقُم �سعيٌفجيٌد جدًّ

1

2

3

4

الزم��ِن  �ُسلَّ��ِم  مفه��وَم  َف  اأُع��رِّ
. الجيولوجيِّ

َد تق�سيماِت �سلَِّم الزمِن الجيولوجيِّ  اأُحدِّ
على م�ستوى الدهوِر والحقِب.

اأَُطبِّ��َق مب��ادَئ التاأري��ِخ الن�سب��يِّ )تعاقٌب 
والقاط��ُع  الحي��اِة،  وتعاق��ُب   ، طبق��يٌّ
والمقط��وُع، والم�ساه��اُة( ف��ي تقدي��ِر 

الأعماِر الن�سبيِة لل�سخوِر.

اأُميِّ��َز الم�ساهاَة ال�سخريَة م��َن الم�ساهاِة 
الأحفوريِة.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

)1( ظهرْت اأحفورُة الترايلوبيِت في:
اأ   - حقبِة الحياِة القديمِة.     ب- دهِر الحياِة الم�ستترِة.

ج�- حقبِة الحياِة الحديثِة.     د  - حقبِة الحياِة المتو�سطِة.
)2( اأيٌّ مْن مبادى التاأريِخ الن�سبيِّ يعتمُد على وجوِد الأحافيِر داخَل الطبقاِت:

اأ - تعاقُب الطبقاِت.             ب- تعاقُب الحياِة.
ج�- القاطُع والمقطوُع.        د  - الم�ساهاُة ال�سخريُة.

)3( اأوُل ظهوٍر للزواحِف كاَن في:
اأ   - حقبِة الحياِة القديمِة.     ب- حقبِة الحياِة المتو�سطِة.

ج�- حقبِة الحياِة الحديثِة.     د  - دهِر الحياِة الم�ستترِة.

1- �سْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�سحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:

ِل ال�سكَل )6-13( الذي يمثُِّل تعاقَب ظهوِر الحياِة على �سطِح الأر�ِض، واأجْب  تاأمَّ  -2
عِن الأ�سئلِة التي تليِه:

ال�سكُل )6-13(: ال�سوؤاُل الثاني.

1

2

3

4
5

ِء
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اأ   - اقترحِ ا�سًما لل�سكِل )13-6(.
ب- اإلى اأيِّ دهٍر ي�سيُر الرقُم )1(؟

ج�- ما الأرقاُم التي ت�سيُر اإليها كلٌّ مْن:
حقبِة الحياِة القديمِة، وحقبِة الحياِة المتو�سطِة، وحقبِة الحياِة الحديثِة.

ُح ت�سل�سلَ ظهوِر الكائناِت الحيِة الآتيِة: ابِن �ُسلًَّما يو�سِّ  -3
الأمونيِت، الترايلوبيِت، الأ�سماِك، التما�سيِح، الخيوِل.
ِل ال�سكَل )6-14(، واأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه: تاأمِّ  -4

ال�سكُل )6-14(: ال�سوؤاُل الرابُع.

1

2

3

4

بْت فيها كلٌّ مَن الطبقتيِن: الأولى والثالثِة. ِد الحقَب التي تر�سَّ اأ   - حدِّ
هذِه  فيها  بْت  تر�سَّ التي  الحقِب  معرفِة  في  عليِه  اعتمدَت  الذي  المبداأُ  ما  ب- 

الطبقاُت؟
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الأر�صاُد اجلويُة
الدوُل  خا�صًة  العالِم،  دوِل  جميُع  منها  تعاني  عالميًة  ظاهرًة  المناخيُّ  التغيُُّر  ُيعدُّ 

ال�صناعيُة، حيُث تتراكُم االنبعاثاُت الغازيُة بطبقِة الغالِف الجويِّ المالم�صِة للياب�صِة.
، حيُث ظهَر  واالأردنُّ �صاأُنُه �صاأُن كلِّ العالِم يتاأثُر ب�صورٍة مبا�صرٍة بعوامِل التغيُِّر المناخيِّ

ِر هطوِل االأمطاِر. في االآونِة االأخيرِة العديُد مَن الظواهِر البيئيِة غيِر المعتادِة مثِل تاأخُّ
للبيئِة  المتحدِة  االأمِم  وبرنامِج  الجويِة  لالأر�صاِد  العالميِة  المنظمِة  بيَن  وبالتعاوِن   

لْت لجنُة ر�صِد الغالِف الجويِّ العالميَُّة. �ُصكِّ

الف�صُل الثاين
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يبيُِّن ال�صكُل االآتي ما �صتدر�ُصُه في هذا الف�صِل:

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

الر�صُد الجويُّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

االرتفاِع عْن م�صتوى �صطِح البحِر

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

عنا�صُر الطق�ِس

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

طبقاُت الغالِف الجويِّ

ال�صغُط الجويُّالرياُحدرجُة الحرارِة

الحرارِة
يعتمُد على
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الدر�ُس الأوُل
طبقاُت الغالِف اجلويِّ 1

َن مجموعٌة مَن المتخ�ص�صيَن في هند�صِة الطيراِن مْن �صنِع طائرٍة �صراعيٍة يمكُنها  تمكَّ
الو�صوُل اإلى حوافِّ الف�صاِء مْن دوِن اال�صتعانِة بقوِة المحركاِت؛ اإْذ تو�صُل بطائرٍة لها 
محركاٌت، وعنَد ا�صتقراِر الطائرِة ال�صراعيِة في الجوِّ تنف�صُل عنها لُتِتمَّ رحلَتها بو�صاطِة 

قوِة الرياِح فقْط.
، ولكونِها مْن  الجويِّ الغالِف  الالزمِة لدرا�صِة  باالأجهزِة  الطائرِة  و�صيتُم تزويُد هذِه 

دوِن محركاٍت؛ فاإنُه يمكُنها ا�صتك�صاُف طبقاِت الغالِف الجويِّ مْن دوِن تلويِثِه.
؟ ناُت الغالِف الجويِّ فما مكوِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

، اأجْب عِن االأ�صئلِة  م�صتعيًنا بال�صكِل )6-15(، الذي يبيُِّن مكوناِت الغالِف الجويِّ
التي تليِه :

. ناُت الغالِف الجويِّ مكوِّ ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

نيتروجين ٪78

اأك�صجين ٪21

غازاٌت اأخرى ٪1

ناُت الغالِف الجويِّ لالأر�ِس. ال�صكُل )6-15(: مكوِّ

. ناِت الغالِف الجويِّ اكتْب بلغِتَك الخا�صِة عبارًة ت�صُف فيها مكوِّ  
اذكْر اأمثلًة على غازاٍت اأخرى لْم ترْد اأ�صماوؤُها في ال�صكِل )15-6(.  
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. طبقاُت الغالِف الجويِّ

الغازاِت،  مَن  خليٍط  مْن  ُن  يتكوَّ الجويَّ  الغالَف  اأنَّ   )15-6( ال�صكِل  مَن  يتَّ�صُح 
الغازاِت  مَن  اإلى مجموعٍة  اإ�صافًة  االأك�صجيِن،  غاُز  يليِه  النيتروجيِن،  غاُز  ن�صبًة  اأكثُرها 
الماِء.  وبخاِر  الكربوِن،  اأك�صيِد  ثاني  مثِل  ا،  جدًّ قليلٍة  بكمياٍت  توجُد  التي  االأخرى 

ا علىكمياٍت مَن الغباِر، واالأتربِة. ويحتوي الغالُف الجويُّ اأي�صً
َم  يقلُّ تركيُز اله��واِء الجويِّ كلما ارتفْعنا اإلى االأعلى، وتتغيَُّر درجُة حرارِتِه. وقْد ُق�صِّ

الغالُف الجويُّ اإلى طبقاٍت تبًعا لدرجِة الحرارِة.
؟ فما طبقاُت الغالِف الجويِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

،واأجْب عِن االأ�صئلِة التي تليِه: َف طبقاِت الغالِف الجويِّ ِل ال�صكَل )6-16( لتتعرَّ تاأمَّ
ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

. ال�صكُل )6-16(: طبقاُت الغالِف الجويِّ

ثيرمو�صفير

ميزو�صفير

�صتراتو�صفير

تروبو�صفير
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اذكْر ت�صل�صَل طبقاِت الغالِف الجويِّ مَن االأقرِب ل�صطِح االأر�ِس اإلى االأبعِد عنها.  
في اأيِّ الطبقاِت تحدُث معظُم التقلباِت الجويِة؟  
اأيُّ الطبقاِت اأكثُر مالئمًة لعي�ِس الكائناِت الحيِة؟  

يحي��ُط بالكرِة االأر�صي��ِة غالٌف مَن الهواِء يمتدُّ مْن �صطحِه��ا اإلى ارتفاِع مئاِت 
ُن م��ْن اأربِع طبقاٍت  الكيلومت��راِت ُي�صّم��ى الغ��الَف الج��ويَّ )atmosphere(، ويتكوَّ

ها عْن بع�ٍس في كثيٍر مَن ال�صفاِت .وفيما ياأتي و�صٌف لكلِّ طبقٍة: يختلُف بع�صُ

طبقُة التروبو�سفير )الطبقُة المناخيُّة(  -1
يبلُغ �صمُكها في  المال�صقُة لالأر�ِس،  الغالِف الجويِّ  الطبقُة االأولى مَن  هَي 
كتاِب  في  الطبقَة  هذِه  در�صَت  وقد  االأر�ِس،  �صطِح  مْن  كم  المتو�صِط )12( 

الجغرافيا.

اإلى االأعلى، وتحدُث  ارتفْعنا  الطبقِة تدريجيًّا كلما  تهبُط درجُة حرارِة هذِه 
ُن فيها الغيوُم، واالأمطاُر، والرياُح، وكثيٌر  فيها التقلباُت الجويُة، حيُث تتكوَّ

مَن الظواهِر الجويِة االأخرى.

ُة ( 2- طبقُة ال�ستراتو�سفير )الطبقُة الم�ستقرَّ
تمتدُّ هذِه الطبقُة مْن نهايِة طبقِة التروبو�صفير اإلى )50(كم، وتخلو مَن التقلُّباِت 

الجويِة؛ لذلَك تعدُّ منا�صبًة للطيراِن.

3- طبقُة الميزو�سفير )الطبقُة المتو�سطُة( 
تمتدُّ هذِه الطبقُة مْن )50-80( كم ، وتحترُق معظُم ال�صهِب في هذِه الطبقِة.

طبقُة الثيرمو�سفير)الطبقُة الحراريُة(   -4
يبلُغ �ُصْمُك هذِه الطبقِة مئاِت الكيلومتراِت.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

تحتوي طبقُة ال�صتراتو�صفير على طبقِة غاِز االأوزوِن التي تحمي االأر�َس مَن االأ�صعِة   �
ِث بالغازاِت؛ فقْد اأدى ذلَك اإلى حدوِث ثقٍب بطبقِة االأوزوِن،  ال�صارِة. ونتيجَة التلوُّ
االأمُر الذي �صيلحُق اأ�صراًرا ج�صيمًة بكوكِبنا على المدى البعيِد. لْو كنَت �صاحَب 

ُهها اإلى المجتمِع الدوليِّ للحدِّ مْن هذِه الظاهرِة؟ قراٍر، ما التو�صياُت التي �صتوجِّ

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ْر لماذا ُتعدُّ طبقُة ال�صتراتو�صفير الطبقَة المنا�صبَة للطيراِن. ف�صِّ  -1
ما اأثُر طبقِة الميزو�صفير في حمايِة االأر�ِس؟  -2
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

تاأ�ص�صِت االأر�صاُد الجويُة االأردنيُة عاَم )1951(م، حيُث كاَن عدُد محطاِت الر�صِد 
يٍة.  ن�صراٍت جوِّ اإ�صداَر  تتعدى  ها ال  الوقِت. وقْد كانْت مهامُّ الجويِّ محدوًدا في ذلَك 
ِع وا�صتخداِم اأحدِث االأجهزِة اإلى اأْن اأ�صبحِت االأر�صاُد  وبعَد ذلَك توا�صلْت عملياُت التو�صُّ
الجويُة على النحِو الذي نراُه االآَن. فهَي تدخُل العديَد مَن المجاالِت الحياتيِة االأ�صا�صيِة 
ُم الخدماِت  للمواطِن، وال يقت�صُر دوُرها على اإ�صداِر الن�صرِة الجويِة فح�صْب، ولكنَّها تقدِّ

المختلفَة في مجاالِت الطيراِن والزراعِة واالإن�صاءاِت.
و�صتتعرُف في هذا الدر�ِس على عنا�صِر الطق�ِس.

درجُة الحرارِة اأواًل: 
ٍة م�صاحبٍة لالأتربِة  �صِت المملكُة خالَل �صهِر تموَز عاَم )2015(م اإلى موجٍة حارَّ تعرَّ
لْم  الحرارُة  وهذِه  °�س(،   43( مْن  يقرُب  ما  الحرارِة خالَلها  درجُة  بلغْت  وقْد  والغباِر، 
االإن�صاِن  ج�صِم  على  �صلبيٌّ  اأثٌر  الموجِة  لهذِه  وكاَن  اأعواٍم،  عدِة  منُذ  المملكُة  ت�صهْدها 

وخا�صًة االأطفاُل.

يمثُِّل ال�صكُل ) 6-17( التغيَُّر اليوميَّ في درجِة الحرارِة في كلٍّ مْن جباِل عجلوَن 
وغوِر ال�صافي .

ِل ال�صكَل االآتَي، واأجْب عِن االأ�صئلِة التي تليِه: تاأمَّ

العوامُل التي تعتمُد عليها درجُة الحرارِة. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

الدر�ُس الثاين
عنا�صُر الطق�ِس 2



131

ال�صكُل )6-17(: التغيُُّر في درجِة الحرارِة لمنطقتْي عجلوَن وغوِر ال�صافي في يوٍم ما.
اأيُّ المنطقتيِن اأعلى مْن م�صتوى �صطِح البحِر؛ )عجلوُن اأْم غوُر ال�صافي(؟  

: امالأَ الجدوَل االآتَي باالعتماِد على الر�صِم البيانيِّ  

الوقُت احلرارُة ال�سغرى الوقُت احلرارُة العظمى املنطقُة
جباُل عجلوَن
غوُر ال�صايف

�صْف بكلماِتَك الخا�صِة العالقَة بيَن درجِة الحرارِة واالرتفاِع عْن �صطِح البحِر.  

تتغيَُّر درجُة الحرارِة تبًعا لالرتفاِع عْن �صطِح البحِر، فكلما ارتفْعنا لالأعلى قلَّْت درجُة 
الحرارِة، وتتغيَُّر الحرارُة مْن يوٍم اإلى اآخَر، كما اأنَّها تتغيَُّر ما بيَن الليِل والنهاِر.

ويقوُم الرا�صُد الجويُّ بقيا�ِس درجِة حرارِة الهواِء في منطقٍة ما، وت�صجيِلها عنَد ارتفاِع 
متريِن عْن �صطِح االأر�ِس عدَة مراٍت في اليوِم. 

ال�سغُط الجويُّ ثانًيا: 
در�صَت �صابًقا مفهوَم ال�صغِط، وهَو القوُة الموؤّثرُة في وحدِة الم�صاحِة، ويقا�ُس بوحدِة 
 ،)atmospheric pressure( ُّوللهواِء وزٌن ين�صاأُ عنُه ال�سغُط الجوي .)نيوتن/م2  اأْو )با�صكال

ِذ الن�شاَط الآتَي: ولال�شتدلِل على وجوِد ال�شغِط الجويِّ نفِّ

5
10
15
20
25
30

�صفر
6 �صباًحا8 �صباًحا10 �صباًحا2 م�صاًء4 م�صاًء6 م�صاًء

غوُر ال�صافي

عجلوُن
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

الموادُّ والأدواُت
كاأ�ٌس، وقطعُة ورٍق، وماٌء. 

الإجراءاُت
امالأَ الكاأ�َس تماًما بالماِء.  -1

�صِع الورقَة على �صطِح الكاأ�ِس، واقلِب    -2
الكاأ�َس بما فيها راأ�ًصا على عقٍب، كما 

في ال�صكِل )18-6(.
اأبعْد يَدَك عِن الورقِة.   -3

ْر ما ت�صاهُدُه؟ ........................... هْل ين�صكُب الماُء مَن الكاأ�ِس؟ ف�صِّ  

اإِنَّ ثباَت الورقِة، وعدَم ان�صكاِب الماِء مَن الكاأ�ِس يرجُع اإلى القوِة التي يوؤّثُر بها 
الهواُء الجويُّ على الورقِة مْن اأ�صفَل اإلى اأعلى. وهذِه القوُة اأكبُر مْن وزِن ال�صائِل في 

الكاأ�ِس الذي يوؤّثُر على الورقِة من اأعلى اإلى اأ�صفَل.

ويُ�سمى وزُن عموِد الهواِء الممتِد مْن �سطِح الأر�ِض اإلى نهايِة الغالِف الجويِّ عموديًّا على 
؛  ُر العديُد مَن الظواهِر بناًء على ال�صغِط الجويِّ . وُتف�صَّ وحدِة الم�ساحِة ال�سغَط الجويَّ
اأْو في محقٍن، الحِظ  ٍة  ال�صائِل في ما�صَّ الم�صبَِّب الرتفاِع  ال�صغُط الجويُّ  ُيعدُّ  اإْذ 
المحقِن  اأْو �صحِب مكب�ِس  الفِم،  بو�صاطِة  الهواِء  فعنَد �صحِب  ال�صكَل )19-6(، 
الجويِّ  الهواِء  �صغِط  عْن  المحقِن  داخَل  اأْو  ِة،  الما�صَّ داخَل  الجويُّ  ال�صغُط  يقلُّ 

الموؤّثِر في �صطِح ال�صائِل، فيندفُع ال�صائُل داخَل الفِم، وكذلَك داخَل المحقِن.

. ال�صغُط الجويُّ ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

. ال�صكُل )6-18(: تجربُة ال�صغِط الجويِّ
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. ال�صكُل )6-19(: تطبيقاٌت على ال�صغِط الجويِّ

. ال�صكُل )6-20(: اأجهزُة قيا�ِس ال�صغِط الجويِّ

 ، ، والباروميتُر الفلزيُّ ُيقا�ُس ال�صغُط الجويُّ با�صتخداِم اأجهزٍة خا�صٍة منها الباروميتُر الزئبقيُّ
الحِظ ال�صكَل )20-6(.

: ومَن العوامِل التي توؤثُر في ال�صغِط الجويِّ
الرتفاُع والنخفا�ُض عْن �سطِح البحِر.  -1

الحرارُة.  -2
لن�صتك�صْف هذِه العوامَل.

. .)اأ( الباروميتُر الفلزيُّ )ب( الباروميتُر الزئبقيُّ
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

الرتفاُع والنخفا�ُض عْن م�ستوى �سطِح البحِر  -1
وارتفاِع  الهواِء،  �صغِط  بيَن  العالقَة  يمثُِّل  الذي   )21-6( ال�صكَل  الحِظ 

المنطقِة عْن �صطِح البحِر، واأجْب عِن االأ�صئلِة التي تليِه:

. العوامُل الموؤثرُة في ال�صغِط الجويِّ ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�صكُل )6-21(: العالقُة بيَن ال�صغِط الجويِّ وارتفاِع المنطقِة عْن �صطِح البحِر.

رتِِّب المواقَع الثالثَة ت�صاعديًّا ح�صَب طوِل عموِد الهواِء.  
�صْف ما يحدُث لل�صغِط الجويِّ كلما ارتفْعنا عْن �صطِح البحِر.  

يقلُّ ال�سغُط الجويُّ كلما ارتفْعنا عْن �سطِح البحِر اإلى اأعلى؛ الأنَّ طوَل عموِد الهواِء 
، وعليِه يقلُّ وزُنُه و�صغُطُه. يقلُّ

الحرارُة  -2
عن��َد ارتفاِع درجِة الحرارِة في منطقٍة ما، ي�صخ��ُن الهواُء المالم�ُس للمنطقِة، 
، فيقلُّ  ُد وتتباعُد جزيئاُتُه، فتقلُّ كثافُتُه، وي�صب��ُح وزُن عموِد الهواِء اأقلَّ فيتم��دَّ

�صغُطُه، الحِظ ال�صكَل )22-6(.
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. ال�صكُل )6-22(: اأثُر الحرارِة في ال�صغِط الجويِّ

)ب( هواٌء �صاخٌن.)اأ( هواٌء بارٌد.  

ال�صكُل )6-23(: خطوُط َت�شاوي ال�شغِط.

يهتُم النا�ُس في ف�صِل ال�صتاِء خا�صًة بمتابعِة الن�صرِة الجويِة، حيُث تزداُد التقلُّباُت 
والمنخف�صاُت الجويُة، وكثيًرا ما ن�صاهُد على الخرائِط الجويِة االأ�صكاَل االآتيَة:

، وُت�شّمى  اإنَّ الأرق��اَم المو�شوع��َة عل��ى الخطوِط، هَي قي��ُم ال�شغِط الج��ويِّ
الخط��وُط المنحنيُة الظاهرُة ف��ي ال�شكِل )6-23( خط��وَط َت�شاوي ال�شغِط 

. الجويِّ
فكيَف ُتر�شُم هذِه الخطوُط؟

H L

1000
950
900

900
950

1000
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ار�صْم على ال�صكِل )6-24( منحنًى مغلًقا ي�شُل بيَن جميِع النقاِط التي �شغُطها 
الج��ويُّ )900(، ثمَّ منحن��ًى اآخَر مغلًقا لجميِع النقاِط الت��ي �شغُطها )950(، ثمَّ 
، كما في ال�صكِل  منحن��ًى ثالًثا للقيِم )1000(، واكتْب عليها قي��َم ال�صغِط الجويِّ

)6-23( ال�صابِق.

ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠ ١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

٩٥٠

٩٥٠

٩٥٠

٩٥٠
٩٥٠

٩٥٠

٩٥٠

٩٠٠
٩٠٠

٩٠٠

٩٠٠

. ال�صكُل )6-24(: خطوُط َت�شاوي ال�شغِط الجويِّ

؟ ، اأْم منخف�ٌس جويٌّ ماذا تتوقُع اأْن يوجَد في هذِه المنطقِة: مرتفٌع جويٌّ  
تُ�سّم��ى الخط��وُط التي ت�سُل بيَن جمي��ِع النقاِط ذاِت ال�سغِط الج��ويِّ المت�ساوي خطوَط 
تَ�س��اوي ال�سغِط )Iso bars(، وكلُّ خطٍّ يمثِّ��ُل �صغًطا معيًَّنا، ويكتُب على هذا الخطِّ 

 . قيمُة ال�صغِط الجويِّ
وتتغيَُّر القيُم كلما نتجُه نحَو المركِز، فاإذا قلَِّت القيُم كلما اتجْهنا نحَو مركِز الر�صِم 

. ر�شُم خطوِط َت�شاوي ال�شغِط الجويِّ
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ما اأثُر درجِة الحرارِة في ال�صغِط الجويِّ ال�صائِد في المنطقتيِن ؟  
ما اأثُر اختالِف قيِم ال�صغِط الجويِّ في كلتا المنطقتيِن على حركِة الهواِء ؟  

ا�صرْح م�صتعيًنا بال�صكِل ن�صاأََة الرياِح.  

وي�صاحُب   ،)L( بالرمِز  لُه  وُيرمُز   )Low pressure( منخف�ٌض جويٌّ  َن  تكوَّ قْد  اأنُه  يتبيَُّن 
. المنخف�صاِت الجويَة حالٌة مْن عدِم اال�صتقراِر الجويِّ

َن مرتفٌع جويٌّ  واإذا زادِت القي��ُم كلما اتجْهنا نح��َو مركِز الر�صِم يتبيَُّن اأنَّه قْد تكوَّ
ا، وال�صماُء �صافيًة، وال  )High pressure( ويرمُز لُه بالرمِز )H(، ويكوُن الجوُّ م�صتقرًّ

نرى الغيوَم.

ثالثًا: الرياُح 
كيَف تن�صاأُ الرياُح ؟ وما االأجهزُة الم�صتخدمُة في قيا�ِس �صرعِتها واتجاِهها؟

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ُح ن�صاأَة الرياِح، واأجْب عِن االأ�صئلِة التي تليِه:  ادر�ِس ال�صكَل )6-25( الذي يو�صِّ
ن�صاأُة الرياِح. ال�ستك�ساُف والتف�سيُر

ال�صكُل )6-25(: ن�صاأُة الرياِح.

H L

هواٌء �صاعٌد

�صغٌط منخف�ٌس

هواٌء هابٌط

�صغٌط مرتفٌع

حركُة الرياِح منطقٌة درجُة حرارِتها منخف�سٌةمنطقٌة درجُة حرارِتها مرتفعٌة
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ُد الهواُء، وي�صعُد اإلى االأعلى على �صكِل تياراِت  عنَد ارتفاِع درجِة الحرارِة يتم��دَّ
ُل منطقًة ذاَت �سغٍط جويٍّ منخف�ٍض، بينما في منطقٍة اأخرى تكوُن  حم��ٍل �ساع��دٍة، في�صكِّ
الحرارُة منخف�صًة فيتقلَّ�ُس اله��واُء، ويهبُط اإلى االأ�صفِل على �صكِل تياراِت حمٍل هابطٍة، 
ُل منطقًة ذاَت �سغٍط جويٍّ مرتفٍع، وهذا يوؤدي اإلى تحرِك الهواِء مْن منطقِة ال�صغِط  وُي�صكِّ

الجويِّ المرتفِع اإلى منطقِة ال�صغِط الجويِّ المنخف�ِس اأفقيًّا مكوًنا الرياَح.
وكلما كاَن فرُق ال�صغِط بيَن المنطقتيِن اأكبَر كانْت �صرعُة الرياِح اأكبَر.

ولتحديِد �صرعِة الرياِح ُي�صتخدُم جهاُز الأنيموميتِر، الحِظ ال�صكَل )26-6(.

ال�صكُل )6-26(:االأنيموميتر.

ُد اتجاِه الرياِح با�صتخ��داِم جهاِز �سهِم  ُيح��دَّ
اِر كم�ا يظ�ه�ُر في ال�صك��ِل )27-6(،  الرياِح ال�دوَّ
ُك  فعنَدما ته��بُّ الرياُح على ه��ذا الجهاِز يتحرَّ
ُد اتجاُه الرياِح ح�صَب  الطرُف العري�ُس، وَيتحدَّ
و�صِع ال�صهِم م�صيًرا اإلى ال�صرِق اإذا كانِت الرياُح 
�صرقي��ًة، واإذا وقَع بيَن الغ��رِب وال�صماِل تكوُن 

اُر.الرياُح �صماليًة غربيًة، وهكذا. ال�صكُل )6-27(:�صهُم الرياِح الدوَّ
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

ار�صْم  ثمَّ  الجويِة،  باالأحواِل  تتاأثُر  التي  بالمهِن  قائمًة  مَع زمالِئَك  بالتعاوِن  اكتْب   �
بع�ِس  اأ�صحاُب  يتخُذها  التي  الوقايِة، واالحتياطاِت  �صبَل  يبيُِّن  وزمالوؤَُك مخطًطا 

هذِه المهِن عنَد متابعِتهُم الن�صرَة الجويَة. 

علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

t

امالأَ المخطَط االآتَي:  -1

ْر: لماذا ت�صعُر بطنيٍن في االأذنيِن عندَما تكوُن في �صيارٍة متجهًة نزواًل اإلى  ف�صِّ  -2
البحِر الميِِّت.

ال�صغُط الجويُّ
العوامُل الموؤثرُة فيِه: ِه: الوحدُة الم�صتخدمُة في قيا�صِ

ِه: االأجهزُة الم�صتخدمُة في قيا�صِ تعريُفُه:
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التقويُم الذاتيُّ

�سْع اإ�سارَة )( في المكاِن المنا�سِب مَن الجدوِل الآتي:
بعَد درا�ستي هذا الف�سَل اأ�ستطيُع اأْن:

مقبوٌل جيٌد ممتاٌز االمعياُرالرقُم �سعيٌفجيٌد جدًّ

1

2

3

4

5

6

7

اأُقارَن بنَي طبقاِت الغالِف اجلويِّ مْن 
حيُث ارتفاُعها عْن �صطِح االأر�ِس.

اأُميَِّز بنَي عنا�رِص الطق�ِس املختلفِة.

اأُميِّ��َز العالق��َة ب��نَي درج��ِة احل��رارِة 
واالرتفاِع عْن �صطِح البحِر.

. َ وجوَد �صغٍط جويٍّ اأُف�رصِّ

اأُميَِّز العوامَل التي يعتمُد عليها ال�صغُط 
. اجلويُّ

واختالِف  الرياِح،  ن�صاأِة  بنَي  اأربَط 
ال�صغِط مْن مكاٍن اإلى اآخَر.

اأحواِل  معرفِة  يف  العلماِء  جهوَد  َر  اأُقدِّ
الطق�ِس.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

: )1( عنَد ارتفاِع درجِة حرارِة الهواِء فاإنَّ
. الهواَء ي�صعُد اإلى االأعلى، فينخف�ُس ال�صغُط الجويُّ اأ   - 
. الهواَء يهبُط اإلى االأ�صفِل، فينخف�ُس ال�صغُط الجويُّ ب- 

. الهواَء يهبُط اإلى االأ�صفِل، فيرتفُع ال�صغُط الجويُّ ج�- 
. الهواَء ي�صعُد اإلى االأعلى، فيرتفُع ال�صغُط الجويُّ د  - 

)2( تحدُث معظُم التقلباِت الجويِة في طبقِة:
اأ   - الميزو�صفيِر.                         ب- ال�صتراتو�صفيِر.     

ج�- الثيرمو�صفيِر.                         د  - التروبو�صفيِر.
: )3( مَن االأجهزِة الم�صتخدمِة في قيا�ِس ال�صغِط الجويِّ

  . اأ   - االأنيموميتُر.                          ب- ميزاُن الحرارِة الزئبقيُّ
اُر. .                د  - �صهُم الرياِح الدوَّ ج�- الباروميتُر الزئبقيُّ

: )4( اأيُّ الغازاِت االآتيِة االأكبُر ن�صبًة في الغالِف الجويِّ
اأ   - االأك�صجيُن.                          ب- النيتروجيُن.    
ج�- ثاني اأك�صيِد الكربوِن.           د  - الهيدروجيُن.

)5( اأيُّ العباراِت االآتيِة �صحيحٌة فيما يتعلَُّق بطبقِة التروبو�صفيِر:
تقلُّ الحرارُة كلما ارتَفْعنا عْن �صطِح البحِر. اأ   - 

تزداُد الحرارُة كلما ارتفْعنا عْن �صطِح البحِر. ب- 
نا عْن �صطِح البحِر. تقلُّ الحرارُة كلما انخف�صْ ج�- 
ال تتاأثَُّر الحرارُة باالرتفاِع عْن �صطِح البحِر. د  - 

1- �صْع دائرًة حوَل رمِز االإجابِة ال�صحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:
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ْر كالًّ مما ياأتي: 2- ف�صِّ
ِة عنَد �صرِبِه. ارتفاُع الع�صيِر في الما�صَّ اأ   - 

انخفا�ُس ال�صغِط كلما ارتفْعنا عْن �صطِح البحِر. ب- 
اأْم مرتفٍع  ار�شْم خطوَط َت�شاوي ال�شغِط، وبيِّْن هْل تتاأّثُر المنطقُة بمنخف�ٍض جويٍّ   -3

. جويٍّ

١٠٠٥ ١٠٠٥

١٠٠٥

١٠٠٥

١٠٠٥

١٠٠٥

١٠٠٥
١٠٠٥

١٠٠٥

١٠٠٥

١٠٠٥

١٠٠٥

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

٩٩٥
٩٩٥

٩٩٥

٩٩٥
٩٩٥

ال�صكُل )6-28(: ال�صوؤاُل الثالُث.
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

اإقامُة معر�ٍض علميٍّ
وان�صْر  مدر�صِتَك،  في  علميًّا  ا  معر�صً معلِِّمَك  باإ�صراِف  زمالِئَك  مَع  بالتعاوِن  ْم  نظِّ

اإعالناٍت عِن المعر�ِس لدعوِة اأفراِد المجتمِع المحليِّ لح�صوِرِه.
يت�صمُن المعر�ُس:

. لَِّم الزمِن الجيولوجيِّ نماذَج مَن الفليِن والخ�صِب اأْو غيِرهما مْن الموادِّ الخامِّ ل�صُ  -1
عيناِت اأحافيَر قمَت بجمِعها اأنَت وزمالوؤَك.  -2

تخ�صي�َس زاويٍة تثقيفيٍة حوَل اأ�صباِب التغيُِّر المناخيِّ على �صطِح االأر�ِس، مَع ابتكاِر   -3
عنواٍن تحمُلُه هذِه الزاويُة ينبُِّه للخطِر المحدِق بكوكِبنا.

 ، ِة االحتبا�ِس الحراريِّ اإعداَد مل�صقاٍت ولوحاٍت جداريٍة حوَل طرائِق التخفيِف مْن حدَّ  -4
. والتغيُِّر المناخيِّ

.  ال�صكُل )6-29(: زاويٌة في معر�ٍس جيولوجيٍّ
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علمي يخدُم بيئتيعلمي يخدم بيئتي

أسئلُة      الفصِل

أسئلُة الوحدِة

تطويُر المعرفِة

)1( ظهرِت ال�صرخ�صياُت في:
حقبِة الحياِة المتو�صطِة. ب-  اأ   - حقبِة الحياِة القديمِة.  

دهِر الحياِة الم�صتترِة. د  -  ج�- حقبِة الحياِة الحديثِة.  
: )2( اأكثُر الغازاِت وفرًة في الغالِف الجويِّ

اأ   - ثاني اأك�صيِد الكربوِن واالأك�صجيُن.  
ب- النيتروجيُن واالأك�صجيُن.

ج�- االأك�صجيُن واالأرغوُن.  
د  - ثاني اأك�صيِد الكربوِن والهيدروجيُن.

)3( ُتقا�ُس �صرعُة الرياِح با�صتخداِم جهاِز:
اِر.          اأ- االأنيموميتِر.                      ب- ال�صهِم الدوَّ

د  - الثيرموميتِر. ج�- الباروميتِر.            

1- �صْع دائرًة حوَل رمِز االإجابِة ال�صحيحِة في كلٍّ مما ياأتي:

ْر كالًّ مما ياأتي: 2- ف�صِّ
يزداُد العمُر الن�صبيُّ لل�صخِر كلما كاَن موقُع الطبقِة في االأ�صفِل. اأ   - 

ال�صغُط الجويُّ في عجلوَن اأقلُّ منُه في االأغواِر ال�صماليِة. ب- 
تميََّزِت الكائناُت التي ظهرْت في بدايِة ن�صوِء الحياِة على �صطِح االأر�ِس باأنها  ج�- 

ذاتيُة التغذيِة.
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ُّهما اأحدُث في ال�صكِل ) اأ (: الطبقُة الثالثُة اأِم ال�صدُع؟ اأي اأ   - 
الذي  المبداأُ  اإلى االأحدِث. وما  االأقدِم  ال�صكِل )ب( مَن  الطبقاِت في  رتِِّب  ب- 

اعتمدَت عليِه في ذلَك؟
اأ   - ما ا�صُم الجهاِز الظاهِر في ال�صكِل )6-31(؟ وما اأهميُتُه؟  -4

ب- ما اتجاُه الرياِح الذي ي�صيُر اإليِه الجهاُز في ال�صكِل؟

ال�صكُل )6-31(: ال�صوؤاُل الرابُع.

)ب()اأ(
ال�صكُل )6-30(: ال�صوؤاُل الثالُث.

1

2

3

1
2
3

4
5

68 7

ِل ال�صكَل )6-30(، واأجْب عما يليِه مَن االأ�صئلِة: 3- تاأمَّ
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قائمُة الم�صطلحاِت
:)Fertilization( �إخ�صاٌب 
 
:)Radiation(  ٌإ�صعاع�

 
:)Melting( �ن�صهارٌ 
 
:)Evaporation( رٌ  تبخُّ
 
:)Budding( تبرعمٌ 

:)Asexual reproduction( تكاثٌر ال جن�صيٌّ 

:)Pollination( تلقيحٌ 

:)Conduction( تو�صيلٌ 
:)Convection( حملٌ 
:)Isobars( خطوُط	َت�ضاوي	ال�ضغِط	

 
:)Melting point( درجُة �ن�صهارٍ 

:)boiling Point( درجُة غليانٍ 

:)Algae( طحالُب 

، وهَي  �الأنثويِّ �لجاميِت  مَع  �لذكريِّ  �لجاميِت  �ندماُج 
. مْن مر�حِل �لتكاثِر �لجن�صيِّ

�إحدى طر�ئِق �نتقاِل �لحر�رِة �لتي ال تحتاُج بال�صرورِة  
لو�صٍط ناقٍل لالنتقاِل.  

�ل�صائلِة  �لحالِة  �إلى  لبِة  �ل�صُّ �لحالِة  مَن  �لمادِة  ُل  تحوُّ
بالحر�رِة.

ُل �لمادِة مَن �لحالِة �ل�صائلِة �إلى �لحالِة �لغازيِة، وتتمُّ  تحوُّ
هذِه	العمليُة	مْن	�ضطِح	ال�ضائِل.

في  بنموٍّ جانبيٍّ  ، ويكوُن  �لالجن�صيِّ �لتكاثِر  مْن طر�ئِق 
ًنا كائًنا حيًّا  ، ينف�صُل بعَد ذلَك مكوِّ �لكائِن �لحيِّ �الأ�صليِّ

جديًد�.
حدوِث  دوِن  مْن  و�حٍد  حيٍّ  كائٍن  عْن  ناتٌج  تكاثٌر 
و�لتكاثُر  �لتبرعُم،  عليِه  �الأمثلِة  ومَن  �الإخ�صاِب؛  عمليِة 

باالأبو�ِغ.
�أع�صاِء  �إلى  �لتذكيِر  �أع�صاِء  مْن  �للقاِح  حبوِب  �نتقاُل 

�لتاأنيِث.
لبِة. �إحدى طر�ئِق �نتقاِل �لحر�رِة في �لمو�دِّ �ل�صُّ

�إحدى طر�ئِق �نتقاِل �لحر�رِة في �ل�صو�ئِل.
	 الجويِّ ال�ضغِط	 ذاِت	 النقاِط	 جميِع	 بيَن	 ت�ضُل	 خطوٌط	

�لو�حِد.
مَن  �لمادُة  عنَدها  ُل  تتحوَّ �لتي  �لثابتُة  �لحر�رِة  درجُة 

لبِة �إلى �لحالِة �ل�صائلِة. �لحالِة �ل�صُّ
مَن  �لمادُة  عنَدها  ُل  تتحوَّ �لتي  �لثابتُة  �لحر�رِة  درجُة 

�لحالِة �ل�صائلِة �إلى �لغازيِة.
ها الحتو�ِئها  كائناٌت حيٌة قادرٌة على ت�صنيعِ غذ�ِئها بنف�صِ

على �صبغِة �لكلوروفيِل، يعي�ُش معظُمها في �لماِء.



147

 :)Boiling( غليانٌ 

:)High Pressure( مرتفٌع جويٌّ 

:)Arthropoda( مف�صلياٌت 

 :)Low Pressure( منخف�ٌش جويٌّ 

:)Nonvascular Plants( نباتاٌت الوعائيةٌ 

 :)Vascular Plants( نباتاٌت وعائيةٌ 

�لغازيِة عنَد  �إلى �لحالِة  �ل�صائلِة  �لمادِة مَن �لحالِة  ُل  تحوُّ
درجِة حر�رٍة معينٍة.

قيِم	 مْن	 اأعلى	 	 الجويِّ ال�ضغِط	 قيُم	 فيها	 تكوُن	 منطقٌة	
�ل�صغِط في �لمناطِق �لمجاورِة، وتزد�ُد قيُم �ل�صغِط كلما 

.)H(	بالرمِز	لُه	ويرمُز	المنطقِة،	مركِز	اإلى	اتجهنا
مجموع��ٌة م��َن �لحيو�ن��اِت �لالفقاري��ِة، يمت��اُز �أفر�ُدها 
�لح�ص��ر�ِت،  وت�ص��مُّ  مف�صلي��ًة،  زو�ئ��َد  بامتالكِه��ْم 

و�لق�صرياِت، و�لعنكبياِت، وعديد�ِت �الأرجِل.
	مْن	قيِم	ال�ضغِط	 	اأقلَّ منطقٌة	تكوُن	فيها	قيُم	ال�ضغِط	الجويِّ
�تجهنا  �ل�صغِط كلما  قيُم  �لمجاورِة، وتقلُّ  �لمناطِق  في 

.)L(	بالرمِز	لُه	ويرمُز	المنطقِة،	مركِز	اإلى
نبات��اٌت ال تحت��وي عل��ى �الأوعي��ِة �لناقل��ِة )�لخ�ص��ُب 

و�للحاُء(، وت�صمُّ �لحز�زياِت.
نباتاٌت تحتوي على �الأوعيِة �لناقلِة )�لخ�صُب و�للحاُء(، 
وت�صمُّ �ل�صرخ�صياِت، و�لنباتاِت معر�ِة �لبذوِر، و�لنباتاِت 

مغطاِة	البذوِر.



َّ بحمِد اهلِل تعالى مت
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