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 أحـد معالـم التعليم الحديـث، هو اسـتخدام التكنولوجيا المتعددة واكتسـاب مهـارات تكنولوجية، بهدف 
ترسـيخها في التعليم،  وتطوير التعليم والمتعلم من خالل الفلسـفة الجديـدة لتطويرالمناهج المبنية على منهج 

الكفايات .
 منهج الكفايات يكسـب المتعلم معارف، ومهارات، وقدرات، واتجاهات مندمجة بشـكل مركب، ويراعي 
م المتعلم الذي يكتسب الكفاية بإثارتها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة  الذكاءات المتعددة للمتعلمين، كما يقوّ

ما وحلها.
 هـذا الكتـاب قائم على تحقيـق الكفايات العامة والكفايـات الخاصة للمتعلم، بحيـث يحقق أهداف تطوير 

المناهج القائمة على التعلم المتمحور حول المتعلم.
 حيث قام فريق من الكفاءات الوطنية والخبرات المتطورة من موجهين ورؤسـاء أقسـام علوم  ومعلمين، في 
إعـداد هذه المجموعة من الكتب؛ والتي تشـمل كتاب الطالب، وكتاب المعلـم والمبنية على منهج الكفايات، 
الـذي يغير مفهـوم التعليم القائم على التدريس إلى التعلم القائم على المتعلم؛ ليخرج المتعلم من حيز المتلقي 
إلى دائرة المتفاعل النشط من خالل التركيز على األنشطة العملية، والمعرفة الشاملة، والقيم الشخصية، وكذلك 

تحقيق ارتباط مادة العلوم بالمواد األخر، تحقيقاً للكفايات العامة آمال في الوصول إلى الغايات المرجوة.
واللّه نسأل التوفيق والسداد وآخر دعوانا

أنّ الحمد للّه ربّ العالمين
المؤلّفون

المقّدمة





وحدة
علوم الحياةعلوم الحياة
Life ScienceLife Science

الوحدة التعّلمية األولى:
الخاليا واألنسجة و األعضاء

Cells٫tissues and organs  

الوحدة التعّلمية الرابعة:
التكاثر في الكائنات الحية

Proliferation in living organisms  

الوحدة التعّلمية الثالثة:
Bacteria البكتيريا

الوحدة التعّلمية الثانية:
Viruses الفيروسات





الوحدة التعّلمية ا$ولى

الخاليا وا$نسجة وا$عضاءالخاليا وا$نسجة وا$عضاء
CellsCells٫  tissues and organs

?What is a microscope    ما هو المجهر؟

?What do cells contain  ماذا يوجد داخل الخاليا؟

 What is biological   ما هو التعضي؟
organisation?

?Are cells different    هل الخاليا مختلفة؟

  ما أهمية الخاليا ومكوناتها 
لجسم الكائن الحي؟

  What is the importance of 
cells and their components 
for the body of an organism?
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انظر إلى يديك؟ هل هي نظيفة؟
هل يمكنك رؤية األشياء الدقيقة التي ال تستطيع رؤيتها بالعين المجردة؟

شكل (2)شكل (1)
كيف يمكن رؤيتها؟* 

ر يسـاعد على تكبير األجسام الصغيرة  جهَ يمكنك رؤية األشـياء الدقيقة باسـتخدام المجهر ، المِ
التـي ال يمكـن رؤيتها بالعين المجردة، أو إلظهار التفاصيل الدقيقة لألشـياء، من أجل اكتشـاف 
تكوينها ودراسـتها. اآلن اسـتطعت أن تر ما على يدك من أشـياء! ولكن هل تعرف مما يتكون 

الجلد في يدك؟
مم يتكون الجلد؟* 

الجلد يغطي الجسـم البشـري وأجسـام كثير من الحيوانات األخر. ووظيفة الجلد الرئيسية في 
اإلنسـان هي حماية الجسـم، ويعتبر أحد خطوط الدفاع ضد الجراثيم. يتكون من مجموعة كبيرة 

متراصة من الخاليا.  ما هي الخاليا وما هي أنواعها؟

Life Science علوم الحياة

الخاليا وا$نسجة وا$عضاءالخاليا وا$نسجة وا$عضاء
CellsCells٫٫  tissues and organstissues and organs
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شكل (3)

كيـف يمكن رؤية األجسـام الصغيـرة التي ال يمكـن رؤيتها
نظهر التفاصيـل  أن  يمكـن  كيـف  المجـردة؟  بالعيـن 
الدقيقة لألشـياء حولنا؛ من أجل اكتشاف تكوينها ودراستها 
ووصفهـا؟ هناك عدة كائنات دقيقة في البيئة حولنا. كيف تم 
اكتشـافها والتعـرف عليها؟ البد من وجود جهاز يسـتخدمه 
علمـاء األحيـاء لدراسـة الكائنات الحيـة الدقيقـة والخاليا 

وأجزائها الصغيرة، التي ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 

تفحص بلورات الملح. . 1

مالحظاتي:
2 .. شكل بلورة الملح الخشن عند رؤيتها بالعين   
3 .. شكل بلورة الملح الخشن عند استخدام العدسة المكبّرة  
4 .. شكل بلورة الملح الخشن عند استخدام المجهر  
ارسم ما تراه:. 5

(جـ)(ب)(أ) استنتاجي:
6 .. األداة التي تفضل استخدامها لرؤية األشياء الصغيرة  

What is a microscope? ?ô¡éªdG ƒgÉe

?í∏ªdG äGQƒ∏H IógÉ°ûe øμªj ∞«c

مجهر، ملح الخشن، عدسات
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اجمع عينات منزلية تريد رؤيتها بالمجهر في المختبر المدرسي.

المجهر* 
أداة أساسية في دراسة علم الحياة، يسمح برؤية األشياء الصغيرة جداً التي ال تر بالعين المجردة، 

أو إلظهار التفاصيل الدقيقة لألشياء من أجل اكتشاف تكوينها ودراستها.
تفحص أجزاء المجهر.. 1

 

 

 

 

 

 

 

.QòëH ô¡éªdG Ωóîà°SG -

.á«LÉLõdG íFGô°ûdG ∫Éª©à°SG óæY QòMG -
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أجزاء المجهر* 
القاعدة: تدعم المجهر وتثبته.

عدسة عينية: هي العدسة التي تنظر من خاللها العين إلى الداخل لرؤية العينة المراد فحصها. 
عدسـات شـيئية: عدسة تكون قريبة من الشـيء المراد تكبيره ، لذلك سـميت بالعدسات الشيئية 

ويتراوح عدد هذه العدسات بين (2 - 4) عدسات، وتتدرج في قوة تكبيرها.
الضابط الكبير: عجلة كبيرة تستعمل لرفع وخفض العدسات الشيئية للضبط التقريبي. 

الضابط الصغير: عجلة صغيرة تستعمل لرؤية واضحة .
منضدة: منصة توضع عليها الشريحة في مكانها على المنضدة.

مصدر الضوء: يزود الضوء لرؤية العينة.
المجهـر المركـب: فيـه أكثر من عدسـة تعمل على تكبير الشـيء الـذي يتم فحصـه، وبالتحديد 
فـإن المجهـر المركب فيه عدسـة عينية تر من خاللهـا العين، وتبلغ قوة تكبيرهـا 10X، أي أنه 
عند فحصك ألي شـيء من خالل تلك العدسـة، سـوف يظهر مكبراً بنسبة 10X أكبر من حجمه 

الحقيقي.
اختر إحد الشرائح الجاهزة أمامك، وارسم ما تراه في ثالث قو مختلفة من التكبير.. 2

   X  X  X
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انظر إلى أنواع الخاليا المختلفة التالية. 
هل هي متشابهة أو مختلفة؟ 

مجهر مركب، بصل، شريحة جاهزة لورقة نبات، شريحة جاهزة لخاليا عضلية في جسم 
اإلنسان، بطانة الخد، عود األذن

 اسـتخدم المجهر لدراسـة الخاليا المختلفة، وارسـم كل نوع من أنواع الخاليا لديك والحظ . 1
االختالفات والتشابه بينها.

مالحظاتي:
نوع الخلية وصف الخلية الرسم اسم الشريحة

   

   

   
استنتاجي:

2 .. الخاليا نوعان هما   و  

What do cells contain? ?ÉjÓîdG πNGO óLƒj GPÉe

áØ∏àîe á«M äÉæFÉc ÉjÓîd íFGô°T OGóYEÉH ºb
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صمم نموذجاً لخلية نباتية وخلية حيوانية باستخدام مواد مختلفة مع رسمها.

شكل (4)

كل شيء من حولنا يتركب من وحدات صغيرة، فقالب 
(القرميد) الطابوق يعتبر وحدة بناء المنزل أو تركيبه. أما 
فـي الكائنـات الحيـة فوحـدة التركيـب األساسـية هـي 
الخليـة، فجميع الكائنات الحيـة أو الكائنات التي كانت 
حيـة تتكون أجسـامها من خليـة واحـدة أو أكثر. وعلى 
الرغـم مـن أنـك تسـتطيع أن تـر قوالب الطابـوق في 
حوائـط المنـزل. إال أن معظـم الخاليـا تصعـب رؤيتها 

بالعين المجردة. وتعتبر الخلية أيضا الوحدة الوظيفية األساسـية في جميع الكائنات الحية، فكل 
خلية تؤدي العمليات الوظيفية الحيوية. 

جعلـك المجهر والشـريحة الزجاجية، اللّذان اسـتخدمتهما، تتمكن من مالحظـة الخلية النباتية 
والخليـة الحيوانية مكبـرة نوعاً ما. جميع الخاليا لها أجزاء صغيرة تسـمى (عضيات) تسـاعدها 

على البقاء حية. ألن كل عضي يؤدي وظيفة محددة في عمليات الخاليا الحيوية.
لكـن بعـض العضيات تختلف من خلية إلى أخر؛ فالخاليـا النباتية لها أجزاء ال يوجد مثلها في 

الخاليا الحيوانية.

.QòëH ô¡éªdG Ωóîà°SG  -

.á«LÉLõdG íFGô°ûdG ∫Éª©à°SG óæY QòMG -
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الخلية النباتية* 
تتكون الخلية النباتية من تراكيب وعضيات لكل منها وظيفة محددة، على النحو اآلتي:

 جدار الخلية: جدار سميك نوعاً ما يحيط بالخلية يحدد لها شكلها ويغلف مكوناتها ويحميها.. 1
 غشـاء الخليـة: غطاء رقيـق جداً يحيط بالخلية مـن الخارج بعد جدارهـا، ويعمل على حماية . 2

محتوياتها الداخلية، كما يقوم بتنظيم مرور المواد من الخلية وإليها.
 السـيتوبالزم: مادة هالمية (شـبه شفافة) يتكون معظمها من الماء، وتحتوي على بعض المواد . 3

الكيميائية المهمة تبقي الخلية تعمل.
 النواة: عضي يتحكم في جميع أنشـطة الخلية، وتوجد المادة الوراثية داخل النواة، وهي التي . 4

تحدد صفات الكائن الحي.
 البالستيدات الخضراء: عضيات تنتج الغذاء لخلية النبات حيث إنها تحتوي على مادة الكلوروفيل . 5

الخضراء اللون. وهي مادة تساعد النبات على صنع غذائه باستخدام ضوء الشمس.
 الفجوات العصارية: عضية كبيرة الحجم توجد في وسط الخلية تخزن الغذاء أو الماء أو الفضالت.. 6
الميتوكندريا: عضيات تطلق الطاقة من الغذاء.. 7
 الشـبكة اإلندويالزميـة: مجموعـة مـن األغشـية الكثيـرة اإلنثناءات في شـبكة مـن األنابيب . 8

والقنوات تستخدم لنقل المواد من مكان إلى آخر داخل الخلية.

1

2

4

7

6

3

5

8

شكل (5)
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الخلية الحيوانية* 
تحتوي الخلية الحيوانية على بعض التراكيب تماثل تلك التي تم ذكرها في الخلية النباتية وهي:

غشاء الخلية،  السيتوبالزم،  النواة والتي غالباً ما تكون مركزية، الميتوكندريا، الشبكة اإلندوبالزمية.  
وتختلف عن الخلية النباتية في حجم الفجوة العصارية حيث تكون صغيرة الحجم وكثيرة العدد، 
مع عدم وجود البالسـتيدات الخضراء وجدار الخلية فيها. باإلضافة إلى وجود الجسم المركزي 

في الخلية الحيوانية وعدم وجوده في الخلية النباتية.

2

3

6

8

4

7

شكل (6)
فيم تتشابه الخلية النباتية والخلية الحيوانية؟ وفيم تختلف؟

استخدم الشكل التالي:
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انظر إلى الصور أمامك.

شكل (7)
 كائنان حيّان يعيشان في بركة ماء واحدة أحدهما وحيد الخلية (األميبا) واآلخر عديد . 1

الخاليا (السمكة). ما التشابه واالختالف بينهما؟
السمكة األميبا المقارنة

التشابه  
االختالف  

 أي كائن حي يتكيف ويتأقلم بدرجة كبيرة مع الظروف المتغيرة في بركة الماء ولماذا؟ . 2
 

مجهـر مركب، شـريحة مجهريـة جاهزة لخلية 
عضلية، شريحة مجهرية جاهزة لنسيج عضلي

What is biological organisation? ?»°†©àdG ƒg Ée

É k«∏°†Y É ké«°ùfh á«∏°†Y á«∏N ¢üëaG
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مالحظاتي:  . 1
 قـارن بيـن الخلية العضلية والنسـيج العضلي بالشـكل، وعدد الخاليا وارسـمها في الجدول . 2

التالي:
الرسم عدد الخاليا الشكل المقارنة

 
 

 
الخلية العضلية 

 
 

 
النسيج العضلي 

استنتاجي:  . 3

ابحث في المصادر المختلفة عن كائنات حية وحيدة الخلية وكائنات حية عديدة الخاليا، 
ثم ارسم نوعاً واحداً منها.

.QòëH ô¡éªdG Ωóîà°SG
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قـال تعالـى: ﴿ -  .  /   0  1  32  4  5  6 7  8  9  :   ;    >  =  <  ?  @ 
N   M  L  K  J    I   HG  F  E  D  CB  A﴾ سورة النور (٤٥)

إن أهم ما يميز الكائنات الحية هو االنتظام الحيوي المتدرج في تركيبها المعقد، ذلك أنها تتدرج 
في تركيبها في مستويات متدرجة في التعقيد. من المعروف أن الخاليا في أجسام الكائنات الحية 
العديـدة الخاليا ليسـت نوعـاً واحداً، ولكنهـا أنواع متعـددة، يتخصص كل منها فـي أداء وظيفة 
معينـة. أي أنها متخصصـة. وتنتظم كل مجموعة من الخاليا المتخصصة في ما يعرف بالنسـيج. 
وكل نوع من األنسـجة يؤدي وظيفة محددة . وتنتظم األنسـجة في الكثير من الكائنات مع بعضها 
بعضاً في مجموعات يطلق عليها اسم األعضاء. وكل عضو عبارة عن مجموعة من األنسجة التي 
تعمـل متضافرة لتأدية وظائف معينة. وتكون مجموعة األعضاء التي تعمل معاً ما يعرف بالجهاز 
ن لنا جسم الكائن الحي الذي يعد أعلى مستويات التنظيم. ومجموعة األجهزة التي تعمل معاً تكوّ

أكمل المخطط السهمي موضحاً مستويات التعضي في الكائن الحي: 

   الخلية 

شكل (8)

»°†©àdG äÉjƒà°ùe
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يتكون جسـم اإلنسـان من عدة أجهزة، واألجهزة هي كالتالي: الدوري لضخ الدم في كافة أنحاء 
الجسـم، الهضمـي لمعالجة الغـذاء بالفم والمعدة واألمعـاء، جهاز الغدد الصمـاء لالتصال بين 
األعضاء باسـتعمال الهرمونات، (المناعي/اللمفاوي) للدفاع عن الجسـم ضد العناصر المسببة 
للمـرض، العضلـي لحركة الجسـم باسـتعمال العضـالت واألربطـة واألوتـار، العصبي لجمع 
وتحويل ومعالجة المعلومات وإرسـال األوامر باسـتعمال الدماغ والنخاع الشوكي واألعصاب 

والتناسلي للتكاثر. 
يبين الشـكل مسـتويات التعضي في جسـم اإلنسان، عدد المسـتويات ثم اذكر باقي أجهزة جسم 

اإلنسان ووظائفها األساسية.

     
شكل (9)

الوظيفة األساسيةاسم الجهازالرقم

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
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أذكر أهمية المجهر في حياتنا وكيف نحافظ عليه؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ارسم أنواع الخاليا واألنسجة مستخدماً برنامجاً إلكترونياً
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شكل (10)

هل التفاحات في الصورة التي أمامك متشـابهة؟ ما االختالف بينها
عند مشاهدتك لها؟ قد تختلف الخاليا في وظائفها، على الرغم من 
أن منشـأها واحد، وهذا من بديع صنع الله، وهي تنمو وتنقسم. فما 

أنواع الخاليا المختلفة؟ 

شـرائح جاهزة لخلية عضلية، خلية عصبية، خاليا في جذر نبات، خاليا الخشـب، خاليا 
اللحاء.

مالحظاتي:. 1
الرسماسم الخليةالرقم

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Are cells different? ?áØ∏àîe ÉjÓîdG πg

äÉÑædGh ¿É°ùfE’G º°ùL »a ÉjÓN áYƒªéªd IõgÉédG íFGô°ûdG ¢üëaG
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استنتاجي:
يتكون جسم الكائن الحي من   متخصصة.. 2

أعدد لوحة تحتوي صوراً ألنواع مختلفة من الخاليا، وذلك من خالل بحثك باإلنترنت.

.QòM πμH IõgÉédG á«LÉLõdG íFGô°ûdG Ωóîà°SG



31

الخاليا المتخصصة* 
الخاليا المتخصصة الحيوانية:

شكل (12) شكل (11)

الخاليا العصبية:
طويلة رقيقة وكثيرة التفرع، مما يساعدها 

في نقل اإلشارات (المعلومات) بين أجزاء 
الجسم.

الخاليا العضلية: 
تعد أكبر خاليا الجسم، وتتكون من ألياف 

تنقبض وتنبسط، لتساعد الجسم على 
الحركة.

شكل (14) شكل (13)

كريات الدم الحمراء:
خاليا قرصية الشكل مقعرة من الوجهين 
 تساعد على نقل األكسجين ومواد أخر

داخل أجسام اإلنسان والحيوانات.

خاليا الجلد: 
خاليا مسطحة وتنتظم معاً بشكل متراص، 

لتحافظ على الجسم وتحميه.
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الخاليا المتخصصة النباتية:

شكل (16) شكل (15)

خاليا الخشب: 
خاليا أُنبوبية الشكل تعمل على نقل الماء 

واألمالح التي تمتصها من الجذور إلى 
األوراق.

خاليا الجذور: 
تتركب بعضها من جدار رقيق، حتى تتمكن 

من امتصاص الماء واألمالح المعدنية.

شكل (18) شكل (17)

الخاليا العمادية: 
تجتمع هذه الخاليا لتكون النسيج العمادي 

في الورقة والذي يحتوي على المادة 
الخضراء.

خاليا اللحاء:
خاليا أُنبوبية الشكل تعمل على نقل الغذاء 

المتكون في األوراق إلى جميع أجزاء 
النبات.
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ا. ابحث في اإلنترنت عن أهمية المجهر في حياتنا واستخداماته وأنواعه، وأكتب ملخصً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قم بعمل مشـهد تمثيلـي لتركيب الخلية النباتيـة والحيوانية مع توضيـح أهمية العضيات 
باستخدام مهارات التواصل الشفهية.
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قم بإنشـاء التشـبيه الخاص بك من الخلية، 
وذلـك عن طريـق تصميم مصنـع في مدينة 
يقـوم بوظائـف أحـد العضيات فـي الخلية 
( البالسـتيدات الخضراء - الميتوكندريا - 
الشـبكة اإلندوبالزميـة - غشـاء الخليـة - 
الفجـوات )، ثـم ناقـش مـاذا يحصـل إذا 
حـدث عطل في أحد أجـزاء المصنع أو إذا 

ما توقف المصنع أو أكثر عن العمل. 
إذا حدث عطل التشبيه العضية

   
   
   

اكتب فقرة توضح أهمية الخلية كوحدة بناء جسم الكائن الحي.
 
 
 
 
 

?»ëdG øFÉμdG º°ùéd É¡JÉfƒμeh ÉjÓîdG á«ªgCG Ée
 What is the importance of cells and their components for the body of 
an organism?

?áæjóªdG ¬Ñ°ûJ ¿CG á«∏î∏d øμªj ∞«c
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الخلية وحدة بناء الكائن الحي* 
لُّه من  تُعـدُّ الخلية الوحدة األساسـية البنائية لكل الكائنات الحية؛ مثال يتألف الجسـم البشـري كُ
ع  حوالي 75-100 تريليون خلية، وتتجمع الخاليا المتشابهة مع بعضها لتشكل األنسجة، وتجمّ
األنسـجة ذات الوظائـف المتشـابهة يشـكل األعضـاء، وتتشـكل األجهزة من عـدة أعضاء ذات 

وظائف متكاملة.
يتشـكل الجسم البشري من مجموعة أجهزة تتكامل وتنتظم وظائفها مع بعضها بعضاً، وكل نمط 
من الخاليا مهيأ إلنجاز عمل خاص واحد أو إلنجاز عدة أعمال في بعض األحيان (مثل كريات 
الدم الحمراء تنقل األكسـجين من الرئة إلـى كل الخاليا)، وعلى الرغم من أن الكثير من الخاليا 
فـي الجسـم تختلف غالباً بشـكل ملحـوظ عن بعضها بعضـاً، فإن لها خصائص أساسـية محددة 
ومتشابهة، فعلى سبيل المثال، يتحد األكسجين مع نواتج هضم الطعام (مثل السكريات والدسم 
والبروتينات) لتحرير الطاقة التي تحتاجها الخلية ألداء وظائفها، واآلليات العامة لتحويل المواد 
الغذائيـة إلـى طاقة هي واحدة بشـكل أساسـي فـي جميع الخاليـا، كما أن جميـع الخاليا تطرح 

النواتج النهائية لتفاعالتها الكيميائية إلى السوائل المحيطة.
كذلـك  الخاليـا هي الوحدات الوظيفية لـكل الكائنات الحية تقريباً، فـكل التفاعالت الكيميائية 
الضروريـة للحفـاظ على األنظمة الحية وتكاثرهـا تحدث داخل الخاليـا، فالعمليات الكيميائية 
(األيـض Metabolism) التي توفـر الطاقة الالزمة النقباض خلية عضلية مثالً تحدث في الخلية 
العضلية ذاتها، كما يحدث الشـيء نفسـه بالنسـبة لعمليات تكاثر الخلية، كلها تحدث في داخل 

الخاليا.
والخاليـا تحتـوي على مـادة وراثية (حمض نـووي) حيث تنتقـل من خاللها صفـات معينة من 
الخاليا األبوية إلى الخاليا البنوية، وتحتوي هذه المادة الوراثية على «شـفرة» تضمن اسـتمرارية 

النوع من جيل من الخاليا إلى الجيل التالي.
ضيات» وهي عبارة عن أعضاء صغيرة  وتحتوي الخاليا على العديد من تراكيب صغيرة تُسمى «عُ
تقـوم بوظائف مهمه في الخلية، فبعض العضيات يختـص بإطالق الطاقة وبعضها اآلخر يختص 
ببنـاء البروتيـن وبعض ثالث يختـص بنقل المواد في داخل الخليـة. وال تحتوي كل الخاليا على 
لِّها، كما تُبنى بعض التصنيفات الرئيسـية للكائنات الحية على وجود أو غياب  أنـواع العضيـات كُ

بعض عضيات الخلية.
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ابحث في اإلنترنت عن تطور اسـتخدامات المجاهر وآخر مسـتجدات صناعتها، وأكتب 
ا. تقريرً

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكتب تقريراً عن آخر التطورات في عمل المجاهر يوضح دورها في تطور دراسة الخلية.
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استخالص النتائج
Draw conclusions

1  المجهر: أداة أساسية في دراسة علم الحياة فهو يسمح برؤية األشياء الصغيرة جداً التي ال 
تر بالعين المجردة.

2 الخلية وحدة التركيب البنائية األساسية والوظيفية في أجسام الكائنات الحية.
3  تتكـون الخليـة النباتيـة مـن عضيـات صغيرة لكل منهـا وظيفة محـددة  (جـدار الخلية – 
غشـاء الخلية – السـيتوبالزم – النواة – بالسـتيدات خضراء – فجوات عصارية – شـبكة 

أندوبالزمية).
4  تتكـون الخليـة الحيوانية مـن عضيات صغيرة لـكل منها وظيفة محددة  (غشـاء الخلية – 

السيتوبالزم – النواة – فجوات عصارية – شبكة أندوبالزمية- الجسم المركزي).
5  توجد هناك خمس مسـتويات رئيسـية من التعضي في جسـم الكائن الحي وهي (خاليا – 

أنسجة – أعضاء - أجهزة - جسم الكائن الحي).
6 الخاليا في أجسام الكائنات الحية متخصصة لكل منها نوع وتركيب ووظيفة.
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

السؤال األول:
أذكر أهمية كل من: غشاء الخلية – جدار الخلية – النواة – السيتوبالزم

 
 
 
 

السؤال الثاني:
. علل لما يأتي تعليالً علمياً دقيقاً

يتميز جدار الخلية بتركيب كثيف ومتين.
 

السؤال الثالث:
. أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً

 أداة أساسـية في دراسـة علم الحياة ويسمح برؤية األشـياء الصغيرة جداً  التي ال تر بالعين . 1
. المجردة يعرف بــ  

   هي العدسـة التـى تنظر مـن خاللها العين إلـى الداخل . 2
لرؤية العينة المراد فحصها. 

3 .. الوحدة األساسية والبنائية في الكائنات الحية هي  
 عضي يتحكم في جميع أنشطة الخلية، وتوجد المادة الوراثية داخله، ويحدد صفات الكائن . 4

. الحي  
5 .. تتجمع الخاليا المتخصصة مع بعضها بعضاً لتكون  
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السؤال الرابع:
البكتيريا كائن وحيد الخلية، هل يمكن أن يحتوي على أنسجة؟ ولماذا؟

 
 

السؤال الخامس:
أكمل المخطط التالي.

 أعضاء خاليا 

السؤال السادس:
صنف كالً مما يأتي إذا كان نسيجاً أو عضواً أو جهازاً وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

مجموعة من الخاليا العصبية (نسيج – عضو – جهاز ).. 1
الرئة (نسيج – عضو – جهاز ).. 2
كلية وحالب ومثانة (نسيج – عضو – جهاز ).. 3

السيتوبالزمالسؤال السابع:

غشاء الخلية
الرسم المقابل يوضح خلية حيوانية. اختر من العضيات التالية 
ما يوجد في الخلية الحيوانية وذلك بوضع عالمة (✓) أسفله.
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السؤال الثامن: فكر واستنتج
هل يمكن أن يحتوي الكائن الحي الوحيد الخلية األميبا على أنسجة ؟ فسر إجابتك.

 
 

السؤال التاسع:
انظر إلى الصورة ثم قارن وقابل بين الخليتين.

الخلية الحيوانيةالخلية النباتيةوجه المقارنة
  الشبكة اإلندوبالزمية
  الميتوكوندريا
  الفجوات

  الجسم المركزي
  البالستيدات الخضراء

  جدار الخلية
  غشاء الخلية



الوحدة التعّلمية الثانية

الفيروساتالفيروسات
VirusesViruses

?What are viruses    ما هي الفيروسات؟

?How do viruses transfer  كيف تنتقل الفيروسات؟

  ما هي خصائص الفيروسات 
المسببة للمرض؟

  What are the characteristics 
of viruses causing disease?

?Are viruses living organisms    هل الفيروسات كائنات حية؟

Composition of a virus    تركيب الفيروس

   ما هو دور التكنولوجيا في 
المحافظة على صحة اإلنسان 

وحمايته من األمراض 
الفيروسية؟

  What is the role of 
technology in preserving 
human health and protecting 
him from viral diseases?
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ماذا تر في الصورة؟ هل أصبت بمرض الجدري وانتشرت الحبوب في جسمك وأنت صغير؟ 
ما الذي يسبب هذا المرض؟

شكل (19)
هـل تعرض أحد من أهلـك أو أصدقائك لعضة كلب؟ لماذا يجب أخذ حقنة بعد التعرض لعضة 

الكلب؟ هل الحظت ماذا يحدث للذي تعرض لعضة الكلب؟

شكل (20)
في كلتا الحالتين مسبب المرض نوع معين من الفيروسات..
سنتعرف عليها وكيف تؤثر على الكائنات الحية األخر؟

Life Science علوم الحياة

VirusesViruses الفيروسات الفيروسات
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أنظـر إلى شـهادة التطعيـم المرفقة مع شـهادة ميـالدك، . 1
عدد بعضاً من األمراض التي تم تطعيمك وتحصينك منها؟

 
ما الذي يسبب هذه األمراض؟. 2

 
أنف سيال* 

 

شكل (21)

تنتشـر األمراض كالزكام، من شخص إلى آخر عبر قطيرات 
دقيقة منتشرة في الهواء. فإذا عطس شخص مصاب بالزكام، 
تقـذف قطيرات مليئة بالمتعضيات (كائنـات مجهرية دقيقة) 
المجهريـة مـن أنفه إلى الهـواء بسـرعة فائقة. إذا استنشـقها 

آخرون فقد تنتقل العدو إليهم وتسبب لهم أنوفاً سيالة...
كذلـك ينتشـر مـرض الجـدري بيـن النـاس بنفـس الطريقـة، 

وتبـدأ أعـراض هـذا المـرض بعـد فتـرة الحضانـة لفيـروس الجـدري. بارتفـاع درجـة الحـرارة 
. و   و 

ما الذي يسبب هذه األمراض؟ * 
 

شكل (22)

السـبب أن خاليـا جسـم اإلنسـان قـد هاجمتهـا متعضيات
(كائنـات مجهريـة دقيقـة) صغيـرة جـداً ال يمكـن رؤيتهـا 
بالميكروسـكوب الضوئـي تسـمى بالفيروسـات. الفيروس 
عبـارة عـن كائنـات مجهرية تتكون مـن مادة وراثيـة محاطة 

بغالف بروتيني. 
هذه الفيروسات  تسبب أكثر من 60 مرضاً لإلنسان والحيوان 

... والنبات، يصيب اإلنسان منها حوالي 15 مرضاً خطيراً
كيف تنتقل هذه الفيروسات؟

What are viruses? ?äÉ°Shô«ØdG »g Ée

?OÓ«e IOÉ¡°T ∂jód πg
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نراها معلقة في بعض المطاعم.
أين يتم وضع هذه اللوحة اإلرشادية؟ . 1

 
ما سبب وضع هذه اللوحة اإلرشادية ؟. 2

 
كيف يؤثر غسـل اليدين في الحد من انتشار مسببات األمراض 

(الفيروسات)؟ لمعرفة إجابة هذا السؤال يتم عمل النشاط التالي.. 

 

صافح زميلك .. ماذا تالحظ؟. 1
مالحظاتي:  

كرر التجربة.. لكن اغسل يديك قبل مصافحة زميلك؟. 2
مالحظاتي:  
استنتاجي :

ينتقل الفيروس عن طريق  . 3

How do viruses transfer?  ? äÉ°Shô«ØdG π≤àæJ ∞«c

∂eÉeCG ájOÉ°TQE’G áMƒ∏dG ≈dEG ô¶fG

?∂∏«eR íaÉ°U

ألوان يد (طحين)، أطباق ورقية
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ابحث في اإلنترنت عن طرق انتقال الفيروسات األخر؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.¢†jôªdG ¢üî°ûdG ™e QòëH πeÉ©J
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كيف ينتقل الفيروس؟* 
ينتقل فيروس األنفلونزا من شخص آلخر بواسطة رذاذ العطس والسعال. يتم استنشاق الفيروس 
عـن طريق األنف أو الفم ويصل لخاليا الجهاز التنفسـي التي يبدأ فيها التكاثر. بإمكان الفيروس 

ا دخول الجسم البشري عن طريق األغشية المخاطية لألنف والفم أو العين أيضا. أيضً
يسـتطيع الشـخص المصاب نقل العدو لآلخرين قبل ظهور األعراض بحوالي 24-48 ساعة 

وتستمر القدرة على نشر الفيروس إلى اليوم الثالث أو الرابع بعد ظهور األعراض.
بغـض النظر عـن طبيعة بعض األعراض المرضية لألنفلونزا والتي تصيب جميع أجزاء الجسـم، 

فلم يتم الكشف عن وجود للفيروس خارج نطاق الجهاز التنفسي.
 . وتكون الوقاية: بالنظافة والنظافة الشخصية تحديداً

شكل (23)
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د بعض األمراض التي أُصبت بها أنت وزميلك ويكون سببها الفيروس؟. 1 عدِّ
 

 تفحص أو اقرأ إحد اإلرشادات الدوائية الموجودة في وصفة الدواء داخل العلبة واستخرج . 2
شراب

تحتوي كل ملعقة صغيرة (٥ مل) على:
باراسيتامول ١٣٠ ملغم.

 
االستعماالت:

 يستعمل لتسكين مختلف أنواع اآلالم الخفيفة 
والمتوسطة مثل ألم بروز األسنان، وآالم األسنان، واأللم 

الذي يلي عمليات األسنان، والصداع، وللتخلص 
من الشعور بعدم الراحة الذي يصاحب نزالتِ البرد 

واالنفلونزا وحرقة الحلق.
 يعد فعاال في عالج الحمى التي قد تصاحب مختلف 

أنواع العدو خاصة في حالة اإلصابة بنزلة برد، أو 
إنفلونزا، أو بعد التطعيم.

 
الجرعة:

األطفال ١ - ٥ سنوات: ٥ - ١٠ مل
الرضع ٣ أشهر- سنة واحدة: ٢٫٥ - ٥ مل

يمكن تكرار الجرعة كل ٤ - ٦ ساعات، مع ترك ٤ 
ساعات على األقل بين الجرعات. ال تتجاوز ٤ جرعات 

خالل ٢٤ ساعة.
يحفظ في درجة حرارة ١٥ - ٢٥°م، في العبوة األصلية.

 
Keep all medicines out of the reach of children.

Store at a temperature of 15 – 25°C, in the 

original container.

دواعي استعمال الدواء. 
 
 
 
 
 
 
 
 

?¢Vôª∏d áÑÑ°ùªdG äÉ°Shô«ØdG ¢üFÉ°üN »g Ée
What are the characteristics of viruses causing disease?

?¢Vôªf GPÉªd
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مالحظاتي:
فيروسات 

تصيب البكتيريا
فيروس يصيب 

الحيوان
فيروس يصيب 

النبات
فيروس يصيب 

اإلنسان اسم المرض

فيروس األيدز    
فيروس التبغ الفسيفسائية    
فيروس ملتهم البكتيريا    
فيروس السعار (الكلب)    
فيروس الورم الحليمي    
فيروس شجر البرتقال    

استنتاجي:  
 

لوحظ في اآلونة األخيرة انتشار مرض إِنفلونزا الطيور، ابحث عن مسببه وطرق انتقاله.
 
 
 
 

?äÉ°Shô«ØdG ∞ qæ°U
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ما هي خصائص الفيروسات المسببة للمرض؟* 
الفيروسـات جسـيمات دقيقـة جداً غير حية، وهي ليسـت خاليـا، وليس لهـا أي تراكيب خلوية 
وال تشـبه الخلية الحيوانية أو النباتية بمكوناتها. حيـث إنها تتكون من مادة وراثية محاطة بغالف 
بروتيني. ال تقوم بالعمليات الحيوية أي ال تسـتطيع الحركة أو تناول الغذاء أو النمو إال إذا كانت 
داخل جسـم الكائن الحي، فحياتها مرتبطة بوجودهـا داخل الخلية الحية فتغزو خالياها وتتكاثر 

بداخلها.
محفظة

وحدة بروتين

ليف

المادة الوراثية

شكل (24): الفيروس الغدي

غالف

محفظة

شوكة

المادة الوراثية

شكل (25): فيروس االنفلونزا

محفظة

خيط ذيليذيل

المادة الوراثية

شكل (26): بكتيريوفاج (آكل البكتيريا)

محفظة

المادة الوراثية

شكل (27): فيروس تبرقش أوراق نبات التبغ
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د طرق تفادي اإلصابة باألمراض الفيروسية. عدّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صمم مطوية إلكترونية عن األمراض الفيروسية التي تصيب اإلنسان وطرق الوقاية منها.
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انظر إلى الكائن الحي الماثل أمامك في الصورة؟
ما اسم هذا الكائن؟ . 1

 
ما أهمية الدرقة (القبة) أعلى جسدها؟. 2

 
لماذا تشبه الدرقة أعلى جسد الكائن الصخرة؟. 3

 
ما وجه الشبه بين الفيروس ودرقة السلحفاة؟. 4

 
السلحفاة كائن حي ولكنه يبدو غير حي عندما يختبئ 

داخل درقته (قبته) .. هل هناك كائنات تبدو مرة حية ومرة غير حية؟

رتب مراحل تكاثر فيروس القم البكتيريا. 
مالحظاتي:  

 
 
 

Are viruses living organisms? ?á«M äÉæFÉc äÉ°Shô«ØdG πg

?»M ô«Z ΩCG »M øFÉc

?¢Shô«ØdG ôKÉμàj ∞«c
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فسر حاجة الفيروس للكائن الحي أثناء تكاثره.
 
 
 
 
 
 
 

تكاثر الفيروس* 
يتكاثـر الفيـروس عن طريـق (1) االلتصاق بخليـة حية ما، (2) وحقـن مادته الوراثيـة بداخلها، 
(3) فتتدخـل هـذه في عملية األيض الخلـوي، (4) وتجعلها تخلق فيروسـات جديدة، ثم تغادر 

.الفيروسات الجديدة الخلية المضيفة المتلفة لتعدي خاليا أخر

شكل (28)

تحلل DNA العائل

مضاعفة DNA الفيروس 
وبناء بروتيناته، وتجميع 

مكونات الفيروس.

انفجار خلية العائل

االلتصاق

حقن المادة الوراثية

4 3

2

1

5
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محفظة المادة 
الوراثية

محفظة

المادة 
الوراثية

محفظة

محفظةالمادة الوراثية المادة 
الوراثية

فيروس تبرقش أوراق فيروس آكل البكتيريا
نبات التبغ

الفيروس الغديفيروس االنفلونزا

مالحظاتي:
. يتركب الفيروس من   و 

اكتب قائمة حول سلوك فيروس اإلنفلونزا  عند دخوله الجسم.
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition of a virus ¢Shô«ØdG Ö«côJ

?¢Shô«ØdG Öcôàj Éªe
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األمراض الفيروسية في الكائنات الحية* 
تغزو الفيروسات خاليا كائن حي آخر لتستخدم محتويات خالياه وتستنسخ نفسها. وهي تسبب 
المرض إما بتدمير تلك الخاليا أو عبر استجابة جهاز المناعة لها، التي قد تؤدي إلى إعياء وحمى 
أو حتى تلف نسـيجي خطير. بعض الفيروسـات التي تصيب اإلنسـان ال تهدد حياته كاإلنفلونزا، 

وفي حين آخر قد تكون مميتة كاإليدز. 
كما أن الفيروسـات متخصصة أي تصيب نوعاً معيناً من الكائنات الحية أو تصيب نوعاً معيناً من 

ا كفيروس (داء الكلب). الخاليا أو األنسجة والبعض منها يصيب اإلنسان والحيوان معً
وسـنوضح في الجـدول التالي بعض أنواع الفيروسـات التي تصيب اإلنسـان والحيوان والنبات 

واألمراض التي تسببها.
الفيروسات التي 
تصيب النبات

الفيروسات التي 
تصيب الحيوان

الفيروسات التي 
تصيب اإلنسان

مرض التبقع في التبغ* 
أوراق *  التفـاف   مـرض 

البطاطس وقصب السكر

داء األسد المعدي* 
طاعون الدجاج* 
الحمى القالعية* 

اإلنفلونزا* 
اإليدز* 
الحصبة* 
شلل األطفال* 
الجدري* 
النكاف* 
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قدم مسرحية مع زمالئك تبين كيفية الوقاية من األمراض الفيروسية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صمم نموذجاً يوضح تكاثر الفيروس باستخدام أشغال فنية ومواد إعادة التدوير.
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يتناوب العلماء واألطباء في المختبرات والمستشـفيات، ليل نهار، على معالجة المرضى بشـتى 
الطـرق وباسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة، فقـام العلمـاء باسـتخدام الكائنات الدقيقـة (خاصة 
البكتيريا والفيروسـات) على نطاق واسع في مشروعات التكنولوجيا الحيوية على سبيل المثال؛ 
إنتـاج البروتينات كاألنسـولين البشـري ، تصنيع المركبـات الكيميائية المسـتخدمة في العقاقير، 
واسـتخدام الكائـن الدقيق (الفيـروس) كناقل لبعض الجينـات التي تحمل الصفـات المرغوبة. 
كذلك قام العلماء بإحداث  تعديل جيني في أحد الفيروسـات التي تسـبب اإلصابة بنزالت البرد 
 والتهـاب ملتحمة العين والتهاب الشـعب الهوائية - السـتهداف الخاليا السـرطانية وقتلها لد

المرضى وذلك دون اإلضرار باألنسجة السليمة.
بعد قراءة الفقرة العلمية قم برسـم خريطة ذهنية حول دور التكنولوجيا في تقليل أسباب الوفيات 

باألمراض الفيروسية.

 ¢VGôeC’G øe ¬àjÉªMh ¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y á¶aÉëªdG »a É«LƒdƒæμàdG QhO ƒgÉe
?á«°Shô«ØdG

 What is the role of technology in preserving human health and 
protecting him from viral diseases?

äÉ°Shô«ØdGh É«LƒdƒæμàdG
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اكتب تقريراً يوضح فوائد استخدام الفيروسات في األبحاث العلمية.
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د بعض العلماء الذين سـاهموا في أبحاثهم للكشـف عن األمراض الفيروسـية وطرق  دّ عَ
الوقاية منها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قم بعمل حملة توعوية داخل المدرسة لتوضيح طرق انتقال فيروس اإليدز وطرق الوقاية 
منه.
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استخالص النتائج
Draw conclusions

1 الفيروسات: عبارة عن كائنات مجهرية تتكون من مادة وراثية محاطة بغالف بروتيني.
2  ينتقل فيروس األنفلونزا من شخص آلخر بواسطة رذاذ العطس والسعال وتكون الوقاية 

. بالنظافة والنظافة الشخصية تحديداً
3  مراحل تكاثر الفيروس:

االلتصاق بخلية حية ما.* 
حقن مادته الوراثية بداخلها.* 
فتتدخل هذه في عملية األيض الخلوي.* 
وتجعلها تخلق فيروسات جديدة.* 
 *.تغادر الفيروسات الجديدة الخلية المضيفة المتلفة لتعدي خاليا أخر

4  الفيروسات متخصصة أي تصيب نوعاً معيناً من الكائنات الحية أو تصيب نوعاً معيناً من 
الخاليا أو األنسجة.
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

ل: السؤال األوّ
أجب عن األسئلة التالية:

ما سبب عدم قدرة العلماء على االتفاق إذا كانت الفيروسات حية أو غير حية. . 1
 

اذكر خصائص الفيروسات.. 2
 

د بعض أنواع الفيروسات.. 3 عدّ
 

صف التركيب األساسي للفيروسات.. 4
 

اشرح الطريقة  التي تستطيع الفيروسات التكاثر بها.. 5
 

السؤال الثاني:
الرسم المقابل يوضح تركيب الفيروس، ادرسه ثم أجب عما يلي:

1 .. الرسم يوضح فيروس  
أكمل البيانات على الرسم.. 2
3 .. سبب التسمية  
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السؤال الثالث:
علل لما يأتي: الفيروس الذي يصيب نبات التبغ بالمرض ال يضر اإلنسان أو الحيوان.

 

السؤال الرابع:
:د طرق انتقال العدو عدّ

1 . 
2 . 
3 . 

السؤال الخامس:
أعراض اإلصابة باألمراض الفيروسية:

1 . 
2 . 
3 . 

السؤال السادس:
ماذا تتوقع أن يحدث من الحاالت التالية؟

عندما يغزو الفيروس الكائن الحي.. 1
 

عندما ينتقل الفيروس المسبب لمرض التبغ إلى نبات التفاح.. 2
 

عندما ينتقل الفيروس المسبب لاللتهاب الكبدي إلى نسيج المعدة.. 3
 





الوحدة التعّلمية الثالثة

البكتيرياالبكتيريا
Bacteria

 ?Where is bacteria found     أين توجد البكتيريا؟

 What are the characteristics   ما هي خصائص البكتيريا؟
of bacteria?

  ما هي التراكيب الداخلية 
للبكتيريا؟

  What are the internal 
compositions of bacteria?

Bacterial diseases   اإلصابة باألمراض البكتيرية

Bacterial cells    الخلية البكتيرية

 The use of bacteria in the    استخدام البكتيريا في البيئة
environment

  استخدام البكتيريا في 
الصناعة

  The use of bacteria in 
industry
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اعمل مسحاً للكائنات الحية الموجودة داخل المختبر.
ما هو عددها؟ قارن بين إحصائك وإحصاءات زمالئك.

هل أرقامكم متشابهة؟ هل كانت بالماليين؟
ال بـد أن تكون بالمالييـن، فكل ما حولك، وعلى جلدك، وفي جسـمك، وعلى طاولة مختبرك، 
هو عبارة عن ماليين من الكائنات الحية الدقيقة جداً التي ال تستطيع رؤيتها من دون مجهر وهذه 

الكائنات الحية تعرف بالبكتيريا. هل عرفت اآلن لماذا يجب أن تغسل يديك قبل األكل؟

شكل (29)

Life Science علوم الحياة

BacteriaBacteria البكتيريا البكتيريا
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 *

شكل (30)

كائنات غير مرئية 
هل أعيننا قادرة على رؤية جميع ما يحيط بنا؟

قال تعالى: ﴿ 7  8  9  :﴾ سورة النحل (٨)

د بعض الكائنات الحية الموجودة في المختبر معك؟. 1 عدّ
 

كيف يمكنك رؤيتها؟. 2
 

مالحظاتي:
هناك   منتشرة في يد الطبيب.

Where is bacteria found? ?Éjô«àμÑdG óLƒJ øjCG

?ôÑàîªdG »a …óMh ÉfCG πg

?ßMÓJ GPÉe πHÉ≤ªdG πμ°ûdG »a »àdG Qƒ°üdG ≈dEG ô¶fG
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اطبع بإصبع يدك على طبق األجار.. 1
مالحظاتي: 

 
 كرر العمل السـابق باسـتخدام عود األذن بمسـح الطاولة مرة، ومقبض الباب مرة أخر ماذا . 2

تالحظ؟
استنتاجي: 

 

ابحث في اإلنترنت عن أماكن وجود البكتيريا النافعة في جسم اإلنسان وأهميتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?áØ«¶f …ój πg

طبق من األجار، عود األذن

.QÉLC’G ≥ÑW ™e πeÉ©àJ ÉeóæY QòMG -

.Éª¡NÉ°ùJG óæY Éª¡ª«≤©Jh øjó«dG π°ùZ -
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البكتيريا* 
لماذا يجب أن تغسـل يديك قبل األكل؟ لماذا ال  تأكل الطعام الذي سـقط على األرض؟  لوجود 
البكتيريـا. والبكتيريـا كائنات حية دقيقـة وحيدة الخلية، بدائية النو، نتعامـل معها يومياً دون أن 

. نراها، فهي تسبب األمراض لإلنسان، وتدخل في عمليات التخمر المختلفة أيضاً
(باسـتير) أول عالم اكتشـف وجود البكتيريا، وهو فرنسـي الجنسـية، (عالمٌ كيميائي). اكتشـف 
مـن خالل تجاربه (البكتيريا الهوائيـة) و(البكتيريا الالهوائية). و(روبرت كوخ) العالم األلماني، 
ل من عمل مزارع  سـاهم في اكتشاف البكتيريا وعالقتها مع المرض وارتباطها فيه، وكان كوخ أوّ
نقيـة فقـط للبكتيريا. إلى جانب أن البكتيريا تسـبب األمراض لإلنسـان ، إالّ أنه ثبت بأن البكتيريا 

 . تدخل وتسهم في صناعات غذائية عديدة ، كما وتدخل في الصناعات الدوائية أيضاً
كذلك تساعد في التخلص من المواد العضوية والمواد غير العضوية. وتدخل البكتيريا في معالجة 

. المياه العادمة كي تستخدم في إنتاج غاز الميثان، وتستخدم في إنتاج الطاقة أيضاً
أشـكال البكتيريا: يوجد بكتيريا شكلها كروي، وبكتيريا شكلها عصوي، وبكتيريا شكلها لولبي. 
وهنالـك بكتيريا ذاتية التغذية؛ أي أنها توفر لنفسـها الغذاء، ومنهـا نوعان: (البكتيريا ذاتية التغذية 
الضوئية، التي تستخدم في صنع غذائها الشمس (الطاقة الشمسية )، وهنالك النوع اآلخر أال وهو 

البكتيريا ذاتية التغذية الكيميائية، التي تستخدم الطاقة الكيميائية لتوفير الغذاء لنفسها).
وهنالـك البكتيريا غير ذاتية التغذية، تلك التي تعتمد على غيرها في غذائها. وتتكاثر البكتيريا في 
الماء، يزيد نشـاطها في أشـعة الشـمس، كما وتنمو البكتيريا في الوسط المتعادل، وهنالك بعض 

منها ينمو في الوسط الحمضي كذلك.
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الحظ نمو البكتيريا  في األطباق المختلفة.
 
 

What are the characteristics of bacteria? ?Éjô«àμÑdG ¢üFÉ°üN »gÉe

?≥Ñ£dG »a óLƒj GPÉe

أطباق األجار، ميكروسكوب، عدسة مجهرية

∂eÉeCG »àdG ¥ÉÑWC’G »a Éjô«àμÑdG ƒªf º°SQG

.Éjô«àμÑdÉH IAƒ∏ªªdG ¥ÉÑWC’G πªM óæY äGRÉØ≤dG ¢ùÑd
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د التدابير الوقائية عند التعامل مع أطباق األَجار المحتوية على نمو بكتيري. عدّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صمم مطوية إلكترونية عن األمراض البكتيرية التي تصيب اإلنسان.
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مالحظاتي:

استنتاجي:
. تتركب الخلية البكتيرية من   و  و 

من أطباق األجار التي أمامك قم بعمل شريحة مؤقتة ألنواع البكتيريا وقم برسم ما تراه:

حلزونيةعصويةكروية

?Éjô«àμÑ∏d á«∏NGódG Ö«cGôàdG »g Ée

What are the internal compositions of bacteria?

 .É¡«∏Y ±ô©Jh ájô«àμH á«∏îd ájô¡ée áëjô°T ¢üëaG

شريحة مجهرية جاهزة، مجهر

.QòëH ô¡éªdG Ωóîà°SG
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اصنـع نموذجـاً باسـتخدام أدوات معاد اسـتخدامها لصنع نمـوذج يبين أجـزاء البكتيريا 
الداخلية. 

 *

محفظة
جدار خلوي

سيتوبالزم

DNA المادة النووية

غشاء بالزمي
شكل (31)

سوط

تركيب الخلية البكتيرية 
تتركـب الخلية البكتيريـة من جدار 
وغشاء خلوي، ولكن لها نواة بدائية 
 (DNA) إذ نالحـظ المـادة النووية
منتشرة في وسـط السيتوبالزم دون 
أن تكـون محاطة بغشـاء نووي. لها 
تركيب يسـاعدها علـى الحركة في 

السوائل يسمى بالسوط.

صنف العلماء البكتيريا إلى ثالثة أشكال وهي: البكتيريا الكروية – البكتيريا العصوية – البكتيريا 
الحلزونية.

(ج) بكتيريا حلزونيةٌ(ب) بكتيريا عصويةٌ(أ) بكتيريا كرويةٌ
شكل (32)
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شكل (33)

لماذا البد من غسل قشر البيض جيداً؟  
هل البيضة الملوثة تسبب المرض؟

 

  

طرق العالج مسببات المرض
 
 
 

 
 
 

فسـر مـن خالل البحث في اإلنترنت عن سـبب وجـود البكتيريا في معدة اإلنسـان وماذا 
يحدث إذا قل عدد هذه البكتيريا؟

 
 
 

Bacterial diseases ájô«àμÑdG ¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G

?Éjô«àμÑdG É¡ÑÑ°ùJ »àdG ¢VGôeC’G »g Ée
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ماذا يوجد بداخلها غير األطعمة والمشروبات؟ . 1
 

عدد بعض الكائنات الدقيقة المنتشرة داخل الثالجة؟. 2
 

شرائح جاهزة للخلية البكتيرية، شريحة جاهزة لخلية نباتية، شريحة جاهزة لخلية حيوانية

استنتاجي: 

 

اكتـب تقريـراً عـن بعض التشـابهات بيـن أنواع الخاليـا الثـالث (النباتيـة – الحيوانية –
البكتيرية).

 
 
 

Bacterial cells ájô«àμÑdG á«∏îdG

áLÓãdG πNGO ≈dEG  kGó«L ô¶fG

?ÉjÓîdG »bÉH øY ájô«àμÑdG á«∏îdG õ«ªj …òdG Ée

.IõgÉédG á«LÉLõdG íFGô°ûdG ™e QòëH πeÉ©J
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ابحث في طرق الحماية من األمراض البكتيرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صمم لوحة توضح فيها طرق الوقاية من األمراض البكتيرية.
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(N2) النيتروجين الجوي

نباتات

أمونيوم نتريتات

محلالتنترات
(فطريات، بكتيريا)

اذكـر أهميـة البكتيريا في تثبيت النيتروجين في التربة واسـتخدامها بـدالً من المخصبات 
الكيميائية؟

 
 

انظر إلى الصورة أمامك التي تبين حدوث تسرب  
نفطـي في البحـر.. ابحث في مصـادر التعلم عن دور 

البكتيريا في القضاء على التسربات النفطية
 
 
 

The use of bacteria in the environment áÄ«ÑdG »a Éjô«àμÑdG ΩGóîà°SG

á©«Ñ£dG »a ø«Lhôà«ædG IQhO
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1 .

شكل (34)

انظر إلى الصورة أمامك ماذا تر؟ 
 

ما سبب اختالف مذاقات األطعمة التي أمامك؟. 2
 

ما الذي ساعد على صنع هذا الطعام ؟. 3
 

مالحظاتي: (بعد 7 ساعات). 1
 

استنتاجي: . 2
 

ناقـش بعـد البحـث فـي مصـادر التعلـم اإللكترونيـة عـن أهميـة البكتيريـا فـي صناعـة                         
بعض أدوية الهندسة الوراثية.

 
 
 
 

The use of bacteria in industry áYÉæ°üdG »a Éjô«àμÑdG ΩGóîà°SG

Éjô«àμÑdG ¬©æ°üJ ∑DhGòZ

حليب، روب، إناء كبير، ملعقة، مقياس حرارة ( ترمومتر)، حافظة طعام

.áHôéàdG »a πª©à°ùªdG ÜhôdGh Ö«∏ëdG Üô°T ΩóY
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البكتيريا النافعة والضارة* 
البكتيريا النافعة:

ليسـت البكتيريا كلها مسـببة لألمراض أو مضرة بالكائنات الحية – ويوجد فوائد كثيرة للبكتيريا 
في الصناعة ولوال وجودها ألصبحت الحياة غير ممكنة على األرض.

الصناعات:
األلبـان،  صناعـات  فـي  مهمـاً  دوراً  تلعـب 
األجبان، الزبدة، المخلالت، إنتاج األحماض 
العضوية (حمض الخليك – وحمض اللبن)، 
إنتـاج الهرمونـات مثـل هرمـون األنسـولين، 

المضادات الحيوية، الفيتامينات. شكل (35)

شكل (36)

اإلنسان:
تعيش فى أمعاء اإلنسان والحيوان وتساعد في 

هضم بعض المواد الدهنية وهضم السليلوز.

البيئة:
تنظيـف البيئـة وتعالـج الميـاه والتخلـص من 
المـواد العضوية وغير العضويـة من مخلفات 

المصانع والمنازل.
الحشرات:

تنتـج بعـض أنـواع البكتيريـا بلـورات سـامة 
تسـتخدم في القضاء على كثير من الحشـرات 

الممرضة.
شكل (37)
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البكتيريا الضارة* 
النوع الضار من البكتيريا يسـبب أمراضاً كثيرة للبشـر وتشـمل هذه األمراض الخطيرة الكوليرا، 
والجـذام، وااللتهاب الرئوي، حمى التيفوئيد، والسـعال الديكي، والتهـاب البلعوم، وااللتهاب 
السـحائي، والتسـمم الغذائـي، والحمـى الروماتزميـة، والحمى القرمزيـة، الخنـاق، والدفتريا، 

والكزاز.

شكل (38)
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ابحث في اإلنترنت عن التدابير الوقائية عند استخدام البكتيريا في الصناعة والمشروعات 
البيئية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صمم مطوية إلكترونية لتوضيح طرق الوقاية من األمراض البكتيرية.
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استخالص النتائج
Draw conclusions

.1 البكتيريا كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية، بدائية النو
2  تتركب الخلية البكتيرية من جدار وغشـاء خلوي، ولكن لها نواة بدائية إذ نالحظ المادة 
النووية (DNA) منتشـرة في وسـط السـيتوبالزم دون أن تكون محاطة بغشاء نووي لها 

تركيب يساعدها على الحركة في السوائل يسمى بالسوط. 
3  صنف العلماء البكتيريا إلى ثالثة أشكال وهي: البكتيريا الكروية – البكتيريا العصوية – 

البكتيريا الحلزونية.
4  ليسـت البكتيريا كلها مسـببة لألمراض أو مضرة بالكائنات الحية – وتوجد فوائد كثيرة 

للبكتيريا في الصناعة ولوال وجودها ألصبحت الحياة غير ممكنة على األرض.
5  النوع الضار من البكتيريا يسـبب أمراضاً كثيرة للبشـر، وتشـمل هذه األمراض الخطيرة 

الكوليرا، والسيالن، والجذام، وااللتهاب الرئوي، والزهري، والدرن الرئوي.
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

ل: السؤال األوّ
:  علل لما يأتي تعليالً علمياً دقيقاً

تلعب البكتيريا دوراً مهماً في نمو النبات.  . 1
 
 
 

للبكتيريا دور مهم في تطهير مياه المحيطات من تسرب النفط.. 2
 
 
 

السؤال الثاني:
كيف تختلف الخلية البكتيرية عن خاليا أنواع الكائنات الحية؟

 
 
 

السؤال الثالث:
اذكر بعض األمراض التي تسببها البكتيريا.
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السؤال الرابع:
اذكر فوائد البكتيريا.

 
 
 

السؤال الخامس:
ماذا تتوقع أن يحدث في الحالة التالية:

عند تناول طعام ملوث ببكتيريا السالمونيال.
 
 

السؤال السادس:
ارسم أشكال البكتيريا فيما يلي:

بكتيريا حلزونيةبكتيريا كرويةبكتيريا عصوية



الوحدة التعّلمية الرابعة

التكاثر في الكائنات الحيةالتكاثر في الكائنات الحية
Proliferation in living organisms

 Proliferation in living   التكاثر في الكائنات الحية
organisms 

Types of proliferation  أنواع التكاثر

 Factors affecting    العوامل المؤثرة على التكاثر
proliferation

  تأثير الغذاء في تحسين جودة 
اإلنتاج

  Effect of nourishment in 
improving the quality of 
production

  تحسين اإلنتاج النباتي 
والحيواني

  Improving the vegetal and 
animal production
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التكاثر عملية تقوم من خاللها الكائنات الحية بإنتاج أفراد مشابهة لها. وتتكاثر أنواع المخلوقات 
الحية كافة بدءاً من البكتيريا البالغة الصغر حتى أكبر أنواع النباتات والحيوانات.

فبدون التكاثر، تنقرض أشكال الحياة كافة.

شكل (40) شكل (39)

ما الفرق بين التكاثر الجنسي والالجنسي؟ كيـف نسـتفيد مـن التكنولوجيا في تحسـين 
اإلنتاج الزراعي والحيواني؟

شكل (42) شكل (41)

كيف يتكاثر وينمو الكائن الحي؟ ما هي طرق الزراعة بدون تربة؟

التكاثر في الكائنات الحيةالتكاثر في الكائنات الحية
Proliferation in living organismsProliferation in living organisms

Life Science علوم الحياة
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قال تعالى: ﴿z  y   }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦﴾ 
سورة يس (٣٦)

القمم النامية تنمو.. 

مجهر، شرائح مجهرية، قمة نامية لجذر نبات البصل، إبرة شريحة، غطاء شريحة، سخان، 
صبغة

استخدم المجهر لعرض شريحة لقمة نامية لجذر نبات البصل.. 1
مالحظاتي:  

ارسم ما شاهدت واكتب اسمها.. 2

 
نستخلص: أن الكائنات الحية تتميز بقدرتها على التكاثر، والتكاثر عملية إنتاج كائن حي 

من نفس نوعه.

Proliferation in living organisms  á«ëdG äÉæFÉμdG »a ôKÉμàdG

?ƒªæj ∞«c øμdh ...á∏°üH QòL
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ارسم ما شاهدت واكتب اسمها.. 1

 
مالحظاتي:  . 2
استنتاجي: يوجد   في الروب.. 3

ارسم ما شاهدت واكتب اسمها.. 1

 
مالحظاتي:  . 2
3 .. استنتاجي: هذا النوع من التكاثر هو  

.ÜhôdG øe kÉ«M kÉæFÉc êôîà°SG

مجهر، ماء راكد في علبة الروب، شريحة، غطاء شريحة، قطارة

.... Üôéf ?ôKÉμàj ô£ØdG äógÉ°T πg

مجهر، خميرة، ماء، سكر، شريحة، غطاء شريحة، قطارة
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1 .. مالحظاتي:أجزاء التذكير والتأنيث في الزهرة   و 

2 .. استنتاجي: تعتبر الزهرة عضو التكاثر في  

. ابحث عن  كائنات حية تتكاثر تكاثراً الجنسياً
 
 
 
 
 
 

التكاثر: قدرة الكائن الحي على إنتاج أفراد جديدة.

?∞«c ..ôKÉμàJ IôgõdG

أدوات تشريح، زهرة البتونيا

.íjô°ûàdG äGhOCG Ωóîà°ùJ âfCGh QòMG
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جنسـي – ال جنسـي – زهري – ال زهري -  االنشـطار –  التبرعم – زهرة البتونيا – السراخس – 
البكتيريا – األبصال – الخميرة

. يعد مصوراً لحبوب اللقاح المستخرجة من المتك إلكترونياً

Types of proliferation ôKÉμàdG ´GƒfCG

 äÉª∏μdÉH kÉæ«©à°ùe á«ëdG äÉæFÉμdG »a ôKÉμàdG ´GƒfCG øY º«gÉØe á£jôN πªY
:á«dÉàdG
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التكاثر الجنسي والال جنسي* 
  ba  `  _  ^  ]         \  [  ZY   X  W  V  U  T  S  R﴿ :قـال تعالـى

l  k  j  i  h   g  fe      d  c﴾ سورة الرعد (٣)
إن هـدف تكاثـر الكائنات الحية إنمـا هو المحافظة علـى نوعها حيث تنتج أفـراداً جديدة وقدرة 

الكائن الحي على إنتاج أفراد جديدة إنما هو التكاثر. وينقسم التكاثر إلى:
تكاثر ال جنسي* 

وهو الذي ال يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسياً (أي الذكر واألنثى) كما يحدث في معظم 
الكائنـات الحية الدقيقـة كالبكتيريا والخميرة وعفـن الخبز، وينتج عن ذلك تكوين أفرادٍ شـبيهة 

باألفراد التي جاءت منها.

شكل (43)

األبصـال فـي بعـض النباتـات مـن مثـل نبات 
(البصل) تتكون أبصال تحت سطح األرض.

االنشـطار الثنائـي كمـا يحـدث فـي الكائنات 
الدقيقة وحيدة الخلية، مثل البكتيريا.

شكل (44)

(1)(2)

(3)(4)

شكل (45)

الخلية األم

البرعم

الخميرة تتكاثر بطريقة تسـمى (التبرعم)، وهو 
عبارة عن نتـوء صغير من الخلية يبرز من خلية 

الخميرة.
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التكاثر الجنسي* 
يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًا (ذكر وأنثى).

معظـم الكائنات الحية تتكاثر تكاثراً جنسـياً بما في ذلك اإلنسـان والنبـات والحيوانات، تحوي 
صغار الكائنات الحية مجموعة مختلفة من الجينات، حيث تأخذ جينات من كال األبوين، وترث 

الذرية الصفات الوراثية من كال األبوين.

النبات:
وبعـض  جنسـياً  ال  تتكاثـر  النباتـات  بعـض 
النباتات من مثل الفول والجزر والخيار تتكاثر 
. وعضـو النبـات الـذي تتم فيـه عملية  جنسـياً
التكاثر الجنسـي هو الزهـرة، وتحتوي الزهرة 

على أعضاء التكاثر وهم  السداة والمبيض.
شكل (46)

ميسم

بيضة
مبيض

بتلة

سداة
سبلة

شكل (47)

الحيوان:
هذا النـوع من التكاثـر في الحيوانـات يتطلب 
خليتيـن تسـمى كل منهمـا بالخليـة الجنسـية 
(المشـيج) وتأتـي كل منهمـا فـي الغالـب من 
فرديـن مختلفيـن هما الذكـر واألنثـى، ولكل 

منهما جهاز يسمى الجهاز التناسلي.
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ا عن أهمية المحلالت (البكتيريا والفطريات) في المحافظة على األرض من  اكتب تقريرً
التلوث ومنع انتشار األمراض واألوبئة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا تقديميا عن أنواع التكاثر في الكائنات الحية مستخدماً اللغة العربية. م عرضً صمِّ
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قـال تعالـى: ﴿!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  /  0  
1  2  3  4   5  6  7  98  :  ;  >﴾ سورة يس (٧١ - ٧٣)

 

مالحظاتي: 
ارسم ما تراه.

اليوم الحادي والعشروناليوم الرابع عشراليوم السابع
استنتاجي: يحتاج فرخ الدجاجة (الصوص)   يوماً كي يكتمل نموه.

Factors affecting proliferation ôKÉμàdG ≈∏Y IôKDƒªdG πeGƒ©dG

1

?iôJ GPÉe.. á°†«ÑdG πNGO ô¶fG

حاضنـة دجاج، 3 بيضـات مخصبات، 
إناء زجاجي عدد 3
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درجة الحرارة، ونسبة الرطوبة أثناء نموه.
افرض فرضياتك:. 1

 
 

حدد نتائجك:. 2
 
 

اكتب تقريراً إلكترونياً مصوراً عن العوامل المؤثرة في معدل التكاثر في بعض الكائنات؛ 
مثل البكتيريا والفطريات (درجة الحرارة والرطوبة والضوء).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:»a ô«¨àd ¢Uƒ°üdG ¢Vô©àj ÉeóæY

.áæ°VÉëdG ™e πeÉ©àdG AÉæKCG ∞fC’G áeÉªch äGRÉØ≤dG Ωóîà°SG
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مالحظاتي: 
1 .. صفار البيض البلدي لونه  
2 .. وصفار بيض المزارع لونه  
3 .. استنتاجي: نوع الغذاء المعطى للدجاج يؤثر على جودة  

مناقشة أنواع التكاثر في مملكة الحيوان من خالل فلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

êÉàfE’G IOƒL ø«°ùëJ »a AGò¨dG ô«KCÉJ

Effect of nourishment in improving the quality of production

êÉàfE’G IOƒL »a ôKDƒj AGò¨dG ´ƒf

بيض بلدي، بيض مزارع، إناء زجاجي عدد 2
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تكاثر الدجاج* 
ن  ن بعدها البيضة الملقحة، وبعد أسـبوع يتكوّ يقـوم الديك بتلقيح البيضة داخـل الدجاجة، تتكوّ
حبـل السـرة للجنين، يتغذ الجنين صفار البيض، ويتنفس من خـالل ثقوب صغيرة في البيضة، 
وتبقى لمدة واحد وعشـرين يوماً حتى تفقس، وإذا لم يفقس البيض يعتبر فاسـداً فتقوم الدجاجة 

بإبعاده عنها، وتربي صغارها.
من األمور الواجب مراعاتها عند وجود البيض المحافظة على درجة الحرارة المطلوبة والرطوبة 

حتى يفقس البيض.
عندما تفقس البيضة تحت الدجاجة أو بوضعها في الفقاسة، تقوم الدجاجة األم برعاية صغارها، 
ويكون له القدرة على أكل العلف والحبوب كالذرة الصفراء أو األرز، التي تعطيهم القوة والنمو 

السريع.
إن مشـروعات إنتاج البيض من المشروعات المهمة، حيث إن البيض من السلع الغذائية المميزة 
ة غذائيّة  التـي يقبـل عليها الصغار والكبار ويدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية، ومادّ
غار، ألنّه يحتـوي على معادن وفيتامينات وبروتين، كمـا يتميّز البيض البلديّ  ـة للكبار والصّ مهمّ

ة لجسم اإلنسان. بأنّه غنيّ بالحديد، باإلضافة إلى العديد من العناصر الغذائيّة األخر المهمّ
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ا عن طريقة التنمية المسـتدامة (المتجددة) للمـواد الطبيعية (الثروة الحيوانية  اكتب تقريرً
والنباتية)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م لوحة جدارية عن التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والنباتية في دولة الكويت. صمِّ
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  μ     ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £﴿ تعالـى:  قـال 
 ﴾Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶

سورة عبس (٢٤ - ٣٢)

مالحظاتي: 
1 .. إنتاج البطاط بدون  

استنتاجي: 
2 .. يكون تحسين اإلنتاج النباتي عن طريق تنوع  

من خالل العرض نستخلص:
3 .. استخدام حاضنات البيض تزيد من اإلنتاج  
 مـن خـالل التقـدم العلمي نسـتطيع تحسـين اإلنتاج  . 4

. و 

صمم نموذجاً لطرق الزراعة المحمية وكيفية إنتاج المحاصيل في غير مواسمها.

»fGƒ«ëdGh »JÉÑædG êÉàfE’G ø«°ùëJ

Improving the vegetal and animal production

áHôJ ÓH »à°SQóe »a »à≤jóM

بطاط، عيدان أسنان، كأس، ماء، أصيص، حصى، فلين

.ÅaGódG AÉªdGh ¿ƒHÉ°üdÉH ∂jój π°ùZ Öéj áYGQõdG OGƒe ΩGóîà°SG óæY
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البيوت المحمية* 
تـزرع النباتـات في البيوت المحمية تقليدياً ومباشـرة في التربة حيث توفـر التربة الدعم للنباتات 
وكذلك يستفيد المجموع الجذري للنباتات من مخزون التربة من المياه والعناصر الغذائية. وعند 
توفيـر هذا الدعم والعناصر الغذائية الضرورية لنمـو النباتات فإنه يمكن للنباتات أن تنمو بصورة 
طبيعيـة وعلـى هذا األسـاس بنيت فكرة الزراعـة بدون تربة والتـي يمكن أن تعـرف  بأنها زراعة 
النباتـات بدون اسـتخدام التربـة الطبيعية كوسـط لنمو النباتـات ، أي المقصود بمفهـوم الزراعة 
بدون تربة هو زراعة وتربية وإنتاج النباتات في أوساط أخر غير التربة العادية حيث تشتمل هذه 
األوسـاط علـى بيئة المحلول الغذائـي (الزراعة المائية) أو الحصى أو الرمل. كذلك قد تشـتمل 

على خليط من كل هذه المكونات أو بعضها.
والزراعة المحمية هي إنتاج المحاصيل الزراعية بوسـائل غير تقليدية في منشـآت خاصة بغرض 
حمايتهـا مـن الظروف الجوية غير المناسـبة، كالزراعـة داخل األنفاق أو البيوت البالسـتيكية أو 
البيـوت المحميـة ذات المناخ الداخلي الخاضع للسـيطرة والتحكم ( زجاجيـة أو فايبر جالس) 
لضمـان التدفئة شـتاءً أو التبريد صيفـاً وكذلك التحكم بالرطوبة المناسـبة وحمايـة النباتات من 
التيارات الهوائية الباردة والسـاخنة واألمطار واآلفات  الزراعية، والتي تعد أسلوباً زراعياً متطوراً 

. وعامالً  فاعالً في زيادة اإلنتاجية الزراعية من المحاصيل كماً ونوعاً
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إن استمرار الزيادة في أعداد السكان ، مع ارتفاع مستو المعيشة يتطلب زيادة اإلنتاج الحيواني 
وذلك لتوفير االحتياجات الرئيسية من الغذاء وفي هذه الحالة يمكن تنمية اإلنتاج الحيواني برفع  

الكفاءة اإلنتاجية للحيوانات.
إن الهـدف األساسـي من تربية الحيوانات الزراعيـة هو توفير  المواد الغذائيـة الحيوانية بالدرجة 
األولـى، وتأتـي المنتجـات األخر كالصـوف والوبـر والريش والجلـود غيـر الصالحة لألكل 

بالدرجة الثانية.
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ا عن دور التكنولوجيا في اإلكثار من بعض النباتات بالزراعة النسيجية. اكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صمم مطوية عن طرق تحسـين اإلنتاج النباتي والحيوانـي في الوطن العربي بعد البحث 
في مصادر التعلم اإللكترونية.
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استخالص النتائج
Draw conclusions

1 التكاثر هو قدرة الكائن الحي على إنتاج أفراد جديدة.
2 تتكاثر الكائنات الحية تكاثراً تزاوجياً وال تزاوجياً .

3 من أنواع التكاثر الالجنسي: األبصال والتبرعم واالنشطار الثنائي.
4 معظم الكائنات الحية تتكاثر تكاثراً جنسياً بما في ذلك اإلنسان والنبات والحيوانات.

5 العوامل المؤثرة على نمو الكائن الحي: درجة الحرارة والرطوبة.
6 التنمية المستدامة من الطرق التي تحافظ على موارد الطبيعة.

7  الزراعة بدون تربة: هي زراعة وتربية وإنتاج النباتات في أوساط أخر غير التربة العادية، 
حيث تشـتمل هذه األوساط على بيئة المحلول الغذائي (الزراعة المائية) أو الحصى أو 

الرمل وغيرها.
8  الهـدف األساسـي مـن تربية الحيوانـات الزراعية هـي توفير المـواد الغذائيـة الحيوانية 

بالدرجة األولى.
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

ل: السؤال األوّ
لماذا نستخدم حاضنات البيض؟. 1

 لزيادة اإلنتاج.
 لتقليل اإلنتاج.

 إلنتاج أنواع جديدة من الدجاج.
فسر إجابتك: . 2

 
 
 

السؤال الثاني:
أحـد الطـالب أراد زراعة نبـات الخيـار بطريقة (بـدون تربة). فـأيُّ األفكار تعتقد فـي إمكانه 

استخدامها.
ماء + رملماء

ماء + حصى + رملماء + حصى
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السؤال الثالث: 
صمم خارطة مفاهيم ألنواع التكاثر في الكائنات الحية؟

السؤال الرابع:
من خالل خطوات حل المشـكالت. اذكر حالً إلصالح قطعة من األرض الصحراوية، وكيفية 

. تحسينها زراعياً
 
 
 
 
 
 
 
 





وحدة
المادة والطاقةالمادة والطاقة

Matter and EnergyMatter and Energy

الوحدة التعّلمية األولى:
المحاليل وطرق الفصل

Solutions and ways of seperation  

الوحدة التعّلمية الثانية:
اإلتزان ومركز الجاذبية

Balance and center of gravity  





الوحدة التعّلمية ا�ولى

المحاليل وطرق الفصلالمحاليل وطرق الفصل
Solutions and ways of seperation

 What is a solution? What   ما هو المحلول؟ ما هو الراسب؟
is a residue?

?What is an emulsion  ما هو المستحلب؟

  كيف يمكن فصل مكونات 
المواد؟

  How can components of 
materials be seperated?

?What is crystallisation    ما هو التبلور؟

 Ways of seperation by    طرق الفصل باالستشراب
chromotography

?How do I get rid of paper piles   كيف أتخلص من أكوام الورق؟
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ô uμa
 øY AÉªdG π°üaCG ¿CG ™«£à°SCG ∞«c

? ¬«a á≤dÉ©dG ÖFGƒ°ûdG
c

شكل (48)

شكل (49)

ô uμa
 ≈dEG ±É°†ªdG ôμ°ùdG Ögòj øjCG äôμa πg

 ?ƒàª«ØdG ÜGô°T
?∂jôëàdG ó©H »Øàîj GPÉªd

 »a ôμ°ùdG øe Iô«Ñc á«ªc âØ°VCG ƒd GPÉe
?ÜGô°ûdG

 øe á«aÉ°VEG äÉ«ªc ÜGô°ûdG ÖYƒà°ùj πg
?ôμ°ùdG

 áaÉ°VEG ó©H ÜGô°ûdG ºéM ô«¨àj πg
?ôμ°ùdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc

e

g

ô uμa
 ?Éjƒæ°S ∂∏¡à°ùJ ábQh ºc
 ? ¥GQhC’G √òg ÖgòJ øjCG

 âbƒdG ∫Ó¨à°SG ™«£à°SCG ∞«c
?Ωóîà°ùªdG

c

شكل (50)

Matter and Energy المادة والطاقة

المحاليل وطرق الفصلالمحاليل وطرق الفصل
Solutions and ways of seperationSolutions and ways of seperation
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هل تستطيع أن تعد سلة القرقيعان؟. 1
 

كم صنفاً تحتاج إلعداد  السلة؟. 2
 

اآلن بعد أن توافرت لديك األصناف المناسبة إلعداد السلة، ماذا ستفعل؟. 3
 

بعد أن قمت في عملية الخلط ماذا يمكن أن تسمي القرقيعان ؟. 4
 

ما هو المخلوط؟ . 5
 

اذكر بعضاً من المخاليط تعرفها.. 6
 

لنتعرف اآلن على المخاليط بشكل أوسع.

 

كم قطعة من السكر تحب أن تضع في الشاي ؟. 1
أين تذهب قطع السكر عند إضافتها  للشاي؟. 2

 
ماذا نسمي الشاي مع السكر؟   وهو نوع من المخاليط.. 3

 
أضف كمية إضافية من قطع السكر، ماذا يحدث؟. 4

 

What is a solution? What is a residue? ?Ö°SGôdG ƒgÉe ?∫ƒ∏ëªdG ƒg Ée

¿É©«bô≤dG á∏°S

?∂jód π°†ØªdG …É°ûdG ¥Gòe ƒg Ée
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من األدوات السابقة كيف يمكن أن تصنع مخاليط مختلفة؟

دورق (2)دورق (1)
ماذا تالحظ عند إضافة كبريتات النحاس األزرق إلى الدورق (1)؟. 1

 
ماذا يحدث عند إضافة كمية إضافية من كبريتات النحاس األزرق الى الدورق (1)؟. 2

 
ماذا تالحظ عند إضافة كربونات الكالسيوم إلى الدورق (2) ؟. 3

 
ماذا يحدث عند االستمرار بإضافة كربونات الكالسيوم في الدورق (2)؟. 4

 
ما الفرق بين الدورق (1) و الدورق (2)  فكر، قارن، شارك؟. 5

 

?ôÑàîªdG »a §«dÉîe óYCG ∞«c

كبريتات النحاس األزرق، ماء، عدد2 دورق زجاجي، كربونات الكالسيوم
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اآلن بعـد إضافـة كبريتـات النحاس إلى الماء بالـدورق اختفت كبريتات النحـاس األزرق داخل 
الماء.

فيم تختلف كبريتات النحاس عن الماء؟ فكر وابحث. استخدم شكالً فنيا.. 6

استنتاجي:
الماء  . 7
كبريتات النحاس األزرق  . 8

ابحث في المنزل أو المدرسة وسجل قائمة المخاليط وصنفها إلى محاليل ورواسب.
 
 
 
 
 
 
 
 

.ôÑàîªdÉH äÉ«LÉLõdG ™e QòëH πeÉ©J
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المخلوط* 

شكل (51)

إذا طلب منك إعداد طبق السلطة الذي يتكون من الطماطم  
والخيار والخس والجزر... إلخ

فأنت قمت بتحضير مخلوط.
المخلـوط يتكون من مادتين أو أكثر تختلط معاً ويمكن فصل 

مكونات المخلوط بعضها عن بعض.
المحلول - الراسب* 

شكل (52)

عنـد خلط السـكر بالماء يبدو السـكر كأنه اختفى وأصبحت رؤية السـكر 
. أمراً صعباً

السكر تفكك وانتشر بانتظام بين جزئيات الماء.
وتكون محلول السكر بالماء.

.المحلول: هو مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخر
حيـث تكون خصائص المحلول الطعم واللون متشـابهة في جميـع أجزائه ويتكون المحلول من 

جزأين رئيسين هما المذاب والمذيب.
المذاب: مادة أو أكثر تتفكك جزيئاتها وتذوب فى مادة أخر من ذلك الملح – السـكر المذاب 

مادة صلبة أو سائلة أو غازية  وفى معظم المحاليل يمثل المذاب أقل كمية في المحلول.
المذيـب: مادة لها القدرة على تفكيك جزيئـات المذاب تمثل غالباً أكبر كمية في المحلول ويعد 

الماء أكثر المذيبات أهمية في حياتنا اليومية.
الراسب: هو المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل.

شكل (53)

محلول الشاي والسكر

الشاي مذيب

المذاب حبيبات السكر

راسب
شكل (54)
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دورق (2)دورق (1)

مدرسةمدرسة

حاول قراءة الكلمة من خالل الدورق (1) و الدورق (2).
مالحظاتي:  

 
 

من خالل النشاط السابق الحظت وجود مخاليط يسهل الرؤية من خاللها ومخاليط يتعذر ذلك 
هيا نتعرف على هذه المخاليط بشكل أوسع.

What is an emulsion? ?Ö∏ëà°ùªdG ƒg Ée

áª∏μdG ∞°ûàcG
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كربونـات النحـاس، كربونـات الكالسـيوم، مزيـج التوت، ثالثـة أنابيب اختبـار تحتوي
حجوم متساوية من ماء، أنابيب االختبار، بطاقات مكتوب عليها كلمات، حامل

أضـف إلى األنابيب كميات متسـاوية مـن كربونات النحـاس- كربونات الكالسـيوم- مزيج . 1
التوت 

مالحظاتي:  
 

أكمل الناقص بالجدول التالي:. 2
استنتاجي: 

.مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخر  
المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل.  

مزيج من مادتين سائلتين أو أكثر يتعذر مزجهم.  

حدد حاالت المادة في المخاليط التالية:
محلول الماء والملح. 1

 
مستحلب الزيت والماء. 2

 
راسب الرمل والماء . 3

 

?áØ∏àîªdG §«dÉîªdG ∫ÓN øe iôf ∞«c

.¬æeBG ô«Z ¿ƒμJ ób §«dÉîªdG ¢†©H ¬ÑàfG



115

المستحلب* 
 هـو خليـط من مادتين سـائلتين أو أكثر ال تذوبـان وال تمتزجان حيث إن في  المسـتحلب إحد

المادتين السائلتين تتناثر في األخر. من األمثلة على المستحلبات الحليب والمايونيز.
عند إضافة الزيت إلى الماء لن تمتزج المادتان السائلتان. إال عند إضافة الصابون.

شكل (55)
المستحلبات هي مادة  أحد أطرافها محب للماء والطرف األخر محب للزيت (كاره للماء). 

حيـث تجعـل مـن الممكن للمـاء والزيت أن ينتشـر فـي بعضهما بعضـاً، مكونين مسـتحلباً ثابتاً 
. متجانساً

اسـتخدم اإلغريق القدماء طاقة اإلسـتحالب في شمع النحل في منتجات التجميل، وكان البيض 
أول مستحلب استخدم على اإلطالق في «إنتاج الغذاء».

بعض االستخدامات العامة للمستحلبات: الخبز - الشيكوالتة - البوظة

شكل (56)
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د كالً من المحلول والمستحلب في المخاليط التالية: حدّ
عصير البرتقال الزبادي

  

الشاي شراب التفاح

  

الخل المياه الغازية

  

أضـف كمية من الملح الخشـن إلى أنبوبـة اختبار تحتوي على حجم معيـن من الماء تم 
قياسه، حرك الملح حتى يذوب، توقع ما هي كمية الملح المذابة؟
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مالحظاتي:  
 

من خالل النشـاط السـابق اسـتطعت أن تفصل مكونات السـلة، حيث حصلت على كرات كبيرة 
وكرات صغيرة وكرات حمراء وكرات صفراء. 

اسـتخدمت يـدك في فصـل مكونات المخلـوط و لكن يوجد مـواد أخر بالمختبـر نود فصلها 
سنتعرف باألنشطة  التالية ما هي طرق فصل المواد.

صنعـت أم أحمد جبناً بالبيت واسـتغرب أحمد من الطريقة 
التـي علقـت فيها كيسـاً من القمـاش فترة مـن الزمن وكيف 

تجمع ماء في اإلناء أسفل الكيس.
سجل توقعاتك حول نوعية القماش المستخدم.

 
 

?OGƒªdG äÉfƒμe π°üa øμªj ∞«c
How can components of materials be seperated?

?á∏°ùdG äÉfƒμe π°üØJ ∞«c

óªMCG ΩCG øÑL
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هل فكرت كيف يمكن أن تفصل مكوناته  ؟ فكر.
استخدم ورقة الترشيح. جرب.

مخروط

مالحظاتي:  . 1
استنتاجي:  . 2
3 .

ورق الترشيح

ما وجه التشابه بين ورقة الترشيح والقماش الذي  
استخدمته أم أحمد؟

 
 

هكذا تعرفت على طريقة الفصل باستخدام أوراق الترشيح،  
حيث اسـتطعنا أن نفصل المادة العالقة بالسـائل باستخدام 
ورقة الترشـيح. ماذا لو كانت المادة ذائبة في المحلول كما 

في ماء البحر؟

.AÉªdGh Ωƒ«°ùdÉμdG äÉfƒHôc •ƒ∏îe OGóYEÉH âªb á≤HÉ°ùdG ¢ü°üëdG »a

ورقة الترشيح، ماء، قمع، كربونات الكالسيوم، كأس



119

كيف نفصل مكونات عصير التوت؟ 

.توقع هل يوجد طرق لفصل مكونات مخاليط أخر
فكر بطريقة لفصل مكونات مخلوط التوت والماء. جرب. 

استخدم جهاز التقطير بالمختبر. 
مالحظاتي:  
استنتاجي:  

كيف يمكن فصل مكونات محلول كبريتات النحاس األزرق عن الماء؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ôμa ?•ƒ∏îªdG äÉfƒμe π°üa øμªj ∞«c

عصير التوت، جهاز التقطير

.QòëH ôÑàîªdG äÉ«LÉLõdG ™e πeÉ©J
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طرق فصل المواد المخاليط* 
كمـا عرفت سـابقاً المخاليـط على أنّها مزيـج يتكون من مادتيـن أو أكثر، ويمكـن أن تكون هذه 
ا مخاليط متجانسـة مثل (الحبر والماء، الشـاي، عصير الفواكه، الهواء المحيط بنا)،  المخاليط إمّ
أو تكون مخاليطاً غير متجانسة مثل (األرز وحبوب الحمص، المكسرات، السلطة، برادة الخشب 
وبرادة الحديد)، مع أنه يوجد أمثلة كثيرة في حياتنا على المخاليط إالّ أنّ هناك طرقاً عدة نستطيع 

من خاللها فصل مكونات هذه المخاليط.
الترشيح:

قمع

ورق الترشيح

شكل (57)

تسـتخدم هـذه الطريقة لفصل مـادة صلبة عن مادة سـائلة 
(مخلوط غير متجانس) حيث تستخدم ورقة ترشيح مناسبة 
وقمع فيمر السـائل من خالل ورقة الترشـيح وتبقى المادة 

عالقة في ورقة الترشيح.
مثال على ذلك: فصل الرمل عن الماء حيث ينزل الماء من 
ا في ورقة الترشيح. خالل ورقة الترشيح ويبقى الرمل عالقً
ومن التطبيقات العملية على طريقة الترشيح: فصل السائل 

عن المخلوط مثل اللبن والجبن بالبيت.
التقطير:

شكل (58)

مخرج الماءمدخل الماء
تعتمد هذه الطريقة على عمليتي التبخير ثم التكثيف.حيث
يتـم تبخـر السـائل أوالً ومن ثـم تمريره على منطقـة باردة 

لتكثيفه.
مثال عليها: فصل كبريتات النحاس الزرقاء عن الماء 

مالحظات مهمة:
تعتمد عملية التقطير على عملية تبخير يعقبها عملية تكثيف.. 1
بعملية التقطير نحصل على المذاب وعلى المذيب.. 2
 مـن التطبيقات العملية على التقطير: تحلية مياه البحر واسـتخالص العطور وفصل مشـتقات . 3

النفط عن بعضها.
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تفحص العينات التالية باستخدام العدسة المكبرة:

هل يوجد تشابه بين العينات السابقة والمجوهرات؟. 1
 

قابل وقارن بينها.. 2
 

تعرفت على البلورات والحظت أن البلورات مختلفة بالحجوم و األلوان و األشكال... الخ.
وممكن أن تكون ثمينة تستخدم في صناعة المجوهرات، وممكن أن تكون رخيصة الثمن موجودة 

في كل مكان مثل الملح والسكر... الخ.

What is crystallisation? ?Qƒ∏ÑàdG ƒg Ée

?∂Ñé©J äGôgƒéªdG …CG
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كيف تصنع بلورات في المختبر؟

مالحظاتي: يذوب   بالماء.. 1

أضف 5 جرامات من كربونات النحاس األزرق على المحلول السابق.. 2
مالحظاتي:  

مـاذا تتوقـع أن يحـدث لو أضفنـا كمية جديـدة من كربونـات النحاس . 3
األزرق؟ افرض فرضيتك.

 
اختبر صحة الفرضية.. 4

 
استنتاجي:  . 5

اآلن هل باستطاعتنا أن نفصل مكونات المحلول المشبع؟ فكر. جرب.

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

ÜôL ?ôÑàîªdG »a äGQƒ∏H ™æ°üf ¿CG øμªªdG øe πg

حجم 50 مل ماء، كربونات النحاس األزرق، ساق زجاجي
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ادرس الصور جيداً وطبق خطواتها لفصل مكونات المحلول المشبع. من خالل الصور حدد . 6
أدواتك.

سجل األدوات بالفراغ التالي:
   
   

الحظ الخطوة (2) ماذا حدث للمحلول؟  . 7
نسمي هذا النوع من المحاليل؟  . 8
مالحظاتي: تتكون   صغيرة على الخيط.. 9

استنتاجي: 
10.  التبلـور طريقـة لفصـل المـادة   المذابـة فـي محلولها   

بالتبريد.

األلمـاس والجرافيـت الـذي يصنـع منه قلـم الرصـاص مكوناتهمـا متشـابهة ولكنهما 
مختلفان بالشكل، فسر ذلك.

 
 
 
 
 

.Ö¡∏dG ™e πeÉ©àdG óæY QòMG
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التبلور* 
عملية التبلور طريقة لفصل المادة الصلبة المذابة من محلولها المشـبع بالتبريد، وهي من الطرق 
المتبعـة فـي تنقية مـادة صلبة وبانفصال مـادة من محلولها المشـبع وتتلخـص بإذابتها في مذيب 

مناسب عند درجة غليانه ثم ترشح المحلول الساخن إلزالة المواد العالقة وغير الذائبة.
ومـن ثـم يتـم تعليق خيط فـي المحلول بعد أن يبـرد ويترك عدة أيـام تبدأ بلـورات بالتكون على 

الخيط عندها يتم انفصال المادة الصلبة المذابة على هيئة بلورات من محلوها.
تتميز عملية التبلور أنها تعطي مادة صلبة نقية عند استخدامها كطريقة فصل لمكونات  المخلوط. 
يظهـر التبلـور واضحـاً بالطبيعـة فـي صواعـد وهوابط الكهـوف وكذلـك بالمعـادن كاأللماس 

والجرافيت... الخ

شكل (59)
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خذ بلورة صغيرة من مادة الشب و اربطها بخيط، ثم اغمسها في محلول مشبع من الشب 
و دع المحلول يتبخر ببطء على درجة حرارة الغرفة سجل مالحظاتك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكتب تقريراً عن كيفية استخراج الملح من ماء البحر.
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هل أجريت تحاليل طبية من قبل؟ 
أين تجر هذه التحاليل؟

لماذا يتم إجراء هذه التحاليل؟
لديـك نمـوذج لورقـة تحاليـل طيبـة تفحـص هـذا النمـوذج.

ماذا تشاهد؟
مالحظاتي:  

 
هـل تعـرف كيـف اسـتطاع المختصـون فصـل مكونـات الدم 

واستخراج المواد الموجودة في ورقة التحليل الطبية؟ 
الكوليسـترول  نسـبة  معرفـة  المختبـر  فنـي  اسـتطاع  كيـف 

والهيموجلوبين  بالدم؟ ابحث. 

Ways of seperation by chromatography ÜGô°ûà°S’ÉH π°üØdG ¥ôW

?á«ÑW π«dÉëJ πª©H Ωƒ≤f GPÉªd
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ادرس الصور وسجل الخطوات.. 1

(أ)  

(ب)  

(جـ)  

(د)  

(هـ)  

بعد أن نفّذت الخطوات السابقة سجل توقعاتك.. 2
 

مالحظاتي: 
3 .. انتشار   على ورقة الترشيح بشكل  
4 .. استنتاجي: يمكن فصل مكونات اللون باستخدام طريقة  

?ÜGô°ûà°S’G ƒg Ée

ورقتي ترشيح، كأس، قلم حبر أسود، عود أسنان، ماء
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تناولـت بالدراسـة طُرقاً متعددة لفصل المواد الصلبة و السـائلة باسـتخدام  الجـدول التالي، . 5
لخص معلومتك.

االستشراب التبلور التقطير الترشيح طرق الفصل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مفهوم العملية

 
 

 
 

 
 

 
حاالت المادة 

 
 

 
 

 
 

 
أمثلة 

 من خالل دراستك السابقة لطرق فصل المواد، ابحث عن طريقة لفصل مكونات صبغة 
الكلوروفيل في النبات.

 
 
 
 
 

.¿Éæ°SC’G OƒY »a åÑ©dG øe QòMG



129

االستشراب* 
االستشراب أو (الكروماتوغرافيا) طريقة لفصل وتنقية المواد الكيميائية المختلطة.

تعتمـد الطريقة على أن مكونات المخلوط توزع نفسـها بنسـب مختلفة. وفـي هذه الطريقة تظهر  
واضحـة قـدرة المـواد المختلفة علـى الذوبان بالماء، حيـث إن اللون يتكون مـن خليط من عدة 
مـواد. نشـأت فكرة التحليل االستشـرابي على يد العالم الروسـي تسـويت سـنة1901م، عندما 
حـاول فصـل الصبغات النباتية الملونة، ولهذا أسـماها الكروماتوغرافـي (كلمة chroma باللغة 
الالتينيـة معناهـا  لـون و graphein تعني الكتابـة) إال أن هذه الطريقة تتبـع اآلن بنجاح في فصل 

جميع المواد  الملونة من مخاليطها سواء الصلبة أو السائلة.  
ويعـد التحليـل باالستشـراب (الكروماتوغرافـي) من أهم طـرق الفصل الحديثة كطريقة سـهلة 
وسريعة، تحافظ على تركيب المركبات المراد فصلها، وتصلح لفصل مكونات أي مخلوط سواء 
كان في الحالةالصلبة أو السائلة أو الغازية، وكان لهذا النوع من التحليل الفضل األول في التقدم 

الملموس في كيمياء البروتينات والمضادات الحيوية والهرمونات والفيتامينات... الخ.
استخدامات الفصل باالستشراب* 

الطب:
فحص الدم ويمكن التعرف على الوضع الصحي للمريض (فحص الكوليسترول والهيموجلوبين).

صناعة األغذية:
حيث يتم التعرف على مكونات األغذية لمعرفة كمية البروتينات والفيتامينات.

البيئة:
حيث يمكن من خاللها فحص تلوث الهواء والماء و التربة.

المادة والطاقة:
إعادة تدوير الورق.
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شكل (60)
يواجـه محمد مشـكلة بعدد األوراق فـي منزله الناتجة على تجميع كتبه وكتـب إخوانه  بعد نهاية 

العام الدراسي يفكر محمد في حل يساعده في ذلك، ضع فكرة.
افرض فرضيتك لحل المشكلة.. 1

 
 

بعد أن طرحت فرضيتك  زاوج بين فرضيتك وفرضية زميلك القريب منك.. 2
اآلن شارك مجموعتك في فكرة فرضيتك.

 
 
 
 
 

How do I get rid of paper piles? ?¥QƒdG ΩGƒcCG øe ¢ü∏îJCG ∞«c
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أوراق، خالط كهربائي، قطع من القماش الكتان أو القطن، مشـابك ورق، إناء بالستيك، 
ماء، مقص، سلة على مستطيل، اسفنج صناعي، أحرف أو أشكال من البالستيك

ابحث في موقع اليوتيوب عبر الشبكة العنكبوتية و الموسوعات العلمية في مكتبة المدرسة
سجل خطواتك وكيف يمكنك صنع عالمة مائية خاصة بك؟. 1

 
 
 
 
 

فسر مدلول هذه الصورة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?∂H á°UÉN áeÓY ™°†Jh ¥QƒdG ôjhóJ ó«©J ∞«c

.á«FÉHô¡μdG Iõ¡LC’ÉH åÑ©J ’
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إعادة تدوير الورق* 
هـي عملية إعـادة تصنيع واسـتخدام المخلفـات الورقية حيث يتـم جمع الورق المسـتعمل من 
المؤسسـات والمـدارس والهيئات وإرسـاله إلى مصانع الورق والكرتون التـي تعمل على إعادة 
تصنيعه وبيعه على مستو السوق المحلي أو األسواق العربية المجاورة وهذا بالطبع يوفر المال 
من خالل خفض معدل اسـتهالك الورق، إضافة إلى توفير كميات الورق التي تحتاجها األسواق 

في زمن قياسي.
مراحل إعادة تدوير الورق* 

إلعـادة تصنيع الورق يجب اتباع مجموعة من الخطوات تنتهي بمنتج يمكن االسـتفادة منه وهي 
على الترتيب التالي:

الجمع: جمع الورق المستعمل من المنازل والمدارس.
التقطيع: تقطيع الورق إلى شرائح رقيقة ومتجانسة بواسطة آلة القطع.

الغسل: يتم غمر الورق المقطع في أحواض مائية.
الخلط: خلط الورق المقطع بواسطة جهاز الخلط للحصول على العجينة.

التشكيل: يشكل الورق بطرق مختلفة حسب المنتج المطلوب.
صناعة العالمة المائية: بوضع أي حرف أو شكل على القماش قبل صب العجين.

التجفيف: يتم بتجفيف الورق المشكل.

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

(7) (6) (5)
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أهمية إعادة تدوير الورق* 
لهذه اإلعادة فائدة كبيرة في مجتمعنا تتمثل في أهمية:

اقتصادية:
تعتبر عملية اقتصادية من الدرجة األولى حيث إنها تساعد في تقليل الواردات من   الخام الالزمة 

لصناعة الورق، وتوفير الطاقة.
بيئية:

تساعد في التخلص من هالك الورق بطريقة بيئية سليمة بدالً من حرقه أو دفنه مما يؤدي إلى زيادة 
التلوث، خفض الطلب على الخشـب واأللياف والسـماح للغابات بزيادة قدرتها على اسـتيعاب 

الكربون في الغالف الجوي، حماية األراضي الزراعية وأماكن رمي المخلفات الورقية.
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افحص ورقة نقدية كويتية باستخدام الضوء واكتب مالحظاتك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظِّم حلقة نقاشية لتوضيح دور كل فرد بالمجتمع للمحافظة على البيئة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
Draw conclusions
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1  المخلـوط: يتكون من مادتين أو أكثـر تخلط معاً ويمكن فصل مكونات المخلوط بعضها 
عن بعض. 

.2 المحلول: هو مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخر
.3 المذاب: مادة أو أكثر تتفكك جزيئاتها و تذوب في مادة أخر

4 المذيب: مادة لها القدرة على تفكيك جزيئات المذاب.
5 الراسب: هو المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل.  

6 المستحلب: خليط من مادتين سائلتين أو أكثر ال تذوبان وال تمتزجان.
7 من طرق فصل المواد: الترشيح – التقطير – التبلور – االستشراب.

8 يمكن استغالل النفايات بإعادة تدويرها.
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السؤال األول:
اختر اإلجابة الصحيحة علمياً من العبارات التالية بوضع عالمة في المربع بعدها:

1 .: ليس مخلوطاً
 دهان الصبغ ماء الحليب شراب التوت

إحد الطرق التالية تُستخدم لفصل محلول الماء والملح بالتبريد:. 2
 التبلور الكهرباء التقطير الترشيح

أحد المخاليط التالية يُمكن فصله باستخدام ورق الترشيح وقمع:. 3
 خليط ملح وماء خليط سكر وماء خليط فلفل وماء خليط ملح وفلفل

السؤال الثاني:
التفكير الناقد:

يحتوي ماء البحر على أمالح ذائبة وهو غير صالح للشـرب صف طريقة يمكن اسـتخدامها . 1
للحصول على كوب ماء صالح للشرب.

 
 

سقط من خالد كيس الملح على الرمل،  قام خالد بجمع الملح ولكن كان مختلطاً مع الرمل، . 2
اقترح على خالد حالً  للمشكلة ليحصل على الملح.

 
 

. وضح ذلك.. 3 دُّ عملية تدوير النفايات من علب وورق أمراً مهماً عَ تُ
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السؤال الثالث:
أكمل الجدول الناقص:

ن  حصلت مريم على خليط من عصير الليمون وورق األشجار وقامت بعملية الفصل لكل مكوِّ
على مرحلتين، في كل مرحلة حصلت على إحد المواد أعطتها رموز س- ص

اسم الطريقةالعمليةالمرحلة

 التخلص من ورق الشجرس

  ص

السؤال الرابع:
قابل وقارن:

ما وجه الشبه واالختالف بين خليط الملح والماء وخليط الملح والفلفل.. 1
 
 

ما وجه الشبه واالختالف بين محلول مشبع ومحلول غير مشبع.. 2
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السؤال الخامس:
ا يلي: أجب عمّ

لد سامي ثالثة مخاليط مختلفة في الكؤوس الزجاجية الحظ أن:
الكأس (م): تجمعت المادة أسفله.

الكأس (ع): ال أثر للمذاب.
الكأس (و): ال يستطيع الرؤية من خالله.

(و)(ع)(م)
من خالل معرفتك السابقة في موضوع المخاليط فإن:

. (م)  
 . (ع)  
. (و)  



الوحدة التعّلمية الثانية

االتزان ومركز الجاذبيةاالتزان ومركز الجاذبية
Balance and center of gravity

 Balance in nature    االتزان في الطبيعة

 The difference between mass   الكتلة والوزن والفرق بينهما
and weight

 How do you determine your    كيف تحدد مركز جاذبيتك؟
center of gravity?

Center of gravity    مركز الجاذبية

 Importance of the center of    أهمية مركز الجاذبية
gravity



140

ا لقانون نيوتن الثاني ال يتسارع  . وطبقً الجسم يتزن عندما تكون محصلة القو المؤثرة فيه صفراً
الجسـم عندما ال توجد قوة محصلة تؤثر فيه، لذا فإن اتزانه يعني أنه سـاكن أو يتحرك بسرعة ثابتة 
في خط مستقيم. إال أنه من المهم أن تدرك أن االتزان قد يحدث حتى لو تعددت القو التي في 

الجسم. فإذا كانت محصلة القوة المؤثرة على الجسم مساوية للصفر كان الجسم متزنًا.

شكل (62) شكل (61)
كيف يؤثر مركز الجاذبية على الطائرة؟ ماذا يحدث ألوزاننا على الكواكب المختلفة؟

شكل (64) شكل (63)
الكتلة والوزن والفرق بينهما؟ االتزان في الطبيعة.. كيف يحدث؟

BalanceBalance االتزان االتزان

Matter and Energy المادة والطاقة
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قوة تسحبنا إلى األرض أينما ذهبنا وتحركنا وطرنا... كيف ؟

شكل (65)

مالحظاتي:  . 1

نقود بالون فارغ بالون فيه ماء ريشة حجر ورقة كرة األداة

زمن        
الوصول

تختلف المواد بوزنها ولكن جميعها تصل إلى األرض. فسر سبب ذلك.. 2
 
 
 

Balance in nature á©«Ñ£dG »a ¿GõJ’G

¢VQC’G ƒëf •ƒ≤°ùdG

كـرة، ورقة، قلم، حجر، ريش، بالـون فيه ماء، بالون 
فارغ، قطعة نقود، ساعة إيقاف
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مالحظاتـي: علـى سـطح األرض يزيد   الجسـم كلمـا زادت . 1
  الجسم.

استنتاجي: 
2 .. جميع األجسام تسقط نحو  
3 .. قوة جذب األرض للجسم هي  
4 .. وزن الجسم على سطح األرض يزيد بزيادة  

تقرأ على عبوات السكر والدقيق وغيرها عبارة 
الوزن الصافي: 

... لماذا؟ 3 كجم هذه عبارة غير دقيقة علمياً
ما هو التعبير الصحيح الواجب كتابته على العبوات؟

 
 
 
 
 
 
 
 

ΩÉ°ùLC’Gh ¢VQC’G ø«H ábÓ©dG

أوزان مختلفة، ميزان زنبركي

.Qƒ°ùμdG ÖÑ°ùJ ób É¡fEÉa QòëH ¿GRhC’G ™e πeÉ©J
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ميزان زنبركي، ميزان ذو كفتين، عدة أجسـام مختلفة الكتلة (1 كجم، 2 كجم، 3 كجم، 
4 كجم)

سجل النتائج التي تحصل عليها في الجدول التالي.. 1

كتلة الجسم    
(الميزان ذو كفتين)

وزن الجسم    
(ميزان زنبركي)

مالحظاتـي: على سـطح األرض يزيد وزن الجسـم بــ   كلما . 2
. زادت كتلة الجسم  

The difference between mass and weight Éª¡æ«H ¥ôØdGh ¿RƒdGh á∏àμdG

.áØ∏àîe øcÉeCG »a ¿RƒdG ÜÉ°ùM ≥jôW øY á∏àμdGh ¿RƒdG ø«H ¿QÉ≤j
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استنتاجي: مقارنة بين الكتلة والوزن.. 3
الوزن الكتلة وجه المقارنة

التعريف  
وحدة القياس  
أداة القياس  
تغير القيمة بتغير المكان  

قمر

10

أرض

60

وزن الجسم على القمر   نيوتن. وزن الجسم على األرض   نيوتن.. 4
وزن الجسم على سطح كوكب األرض   من وزن نفس الجسم على سطح القمر.. 5
كتلة. 6

وزن

يختلف وزن الجسم باختالف كتلة   الذي يوجد  
عليه الجسم.

وزن أي جسم على سطح القمر = 1/6 وزنه على سطح األرض.. 7
8 .. العالقة بين الوزن والكتلة عالقة  

ا عن مركز الجاذبية واالتزان والعوامل المؤثرة عليه. اكتب تقريرً
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المجموعة الثانية المجموعة األولى
يحاول طـالب المجموعة المحافظـة على اتزان 
المسـطرة بشـكل أفقي على راحة إحـد أيديهم 

الممدودة لألمام.

علـى  الحفـاظ  المجموعـة  طـالب  يحـاول 
التـوازن على قـدم واحـدة، وعيونهـم مغلقة، 
وأيديهم بمحاذاة أجسـامهم، يكرر النشاط مع 

بقاء العينيين مفتوحتين.
مالحظاتي:  . 1
2 .. الجسم يبقى متزنًا ما لم تقم   أو  
3 .. جميع األجسام تسقط نحو  
4 .. استنتاجي: توجد قوة تقوم بجذب األجسام نحو  

 ?∂à«HPÉL õcôe OóëJ ∞«c
How do you determine your center of gravity 

¿õ`à`J ∫hÉM
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1 .. ا في اتجاه مركز   مالحظاتي: الوزن يؤثر دائمً
2 .. استنتاجي: يحدث توازن األجسام عند النقطة التي تقع عند مركز  

صمم تجربة من مواد تختارها بنفسـك توضح االتزان مع تحديد مركز االتزان من خالل 
الرسم.

á«HPÉédG õcôe OóM

قلم رصاص، بطاط، شوكة

.ácƒ°ûdG πãe Iô£îdG äGhOC’ÉH åÑ©J ’
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مفهوم الوزن* 
الحظ من خالل هذه الصور.

(جـ)(ب)(أ)
- أي جسم يبقى ساكناً ما لم تؤثر عليه قوة، جميع األجسام تسقط نحو األرض.

-  البد من وجود قوة تقوم بجذب األجسام نحو األرض، وكذلك  عندما نقوم برفع أي جسم عن 
سطح األرض.

-  هذه القوة هي الوزن وهي قوة جذب األرض لألجسام، وتؤثر دائماً في اتجاه مركز األرض.
- للوزن وحدة قياس هي وحدة قياس القوة وتسمى نيوتن.

-  كيـف نقيس الوزن: يمكننا قياس وزن األجسـام باسـتخدام الميـزان الزنبركي، مقـدار التمدد 
الحادث في السلك الزنبركي يزيد بزيادة وزن الجسم.
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كيف نقيس كتلة الجسم* 
- باستخدام الميزان ذي كفتين أو ميزان ذي كفة واحدة.

- كتلة الجسم: هي مقدار ما يحتويه من مادة .
- كتلة الجسم الواحد تكون مقداراً ثابتاً في أي مكان من الكون.

-  عند قياس كتلة جسم على سطح األرض ، ثم قياس كتلة نفس الجسم على سطح القمر أو أي 
كوكب آخر ستكون كتلته ثابتة ال تتغير.
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العوامل التي يتوقف عليها وزن الجسم* 
أوالً : كتلة الجسم

على سطح األرض يزيد وزن الجسم كلما زادت كتلة الجسم .
نشاط:

ما وزن جسم كتلته واحد كيلو جرام؟
وزن الجسم بالنيوتن = كتلة الجسم بالكجم × 10 

وزن الجسم = 1 × 10 = 10 نيوتن .

شكل (66)

كتلتي 60 كيلوجرام
وزني 100 نيوتن

كتلتي 60 كيلوجرام
وزني 600 نيوتن

ثانياً : كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 
يختلـف وزن الجسـم باختـالف كتلـة الكوكب 

الذي يوجد عليه الجسم.
وزن جسـم على سـطح كوكب األرض أكبر من 
وزن الجسم نفسه على سطح القمر... لماذا ؟

ألن كتلة كوكب األرض أكبر من كتلة القمر.
وزن جسم على سطح القمر =  1/6 وزنه على سطح االرض.

ثالثاً : بعد الجسم عن مركز الكوكب.
تقل جاذبية الكوكب باالبتعاد عن مركز الكوكب ، أي تتناقص (تقل) قوة الجاذبية األرضية كلما 

بعدنا عن مركز األرض.

شكل (67)
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صمم مطوية لتوضح أهمية االتزان في حياتنا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكتب تقريراً عن العالقة بين الجاذبية واالتزان في حياتنا.
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اعرض مجموعة صور ألجسام مثل باص المدرسة وغيره لتحديد مركز جاذبيتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يناقش زمالءك أهمية التوازن أثناء ممارسة التمارين الرياضية وأثناء أداء الصالة.
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استخدم هذه الدراجة. فسر عدم سقوطك: 
 
 
 

1 .

الخطوة (2)الخطوة (1)

فسر سبب اتزان الرجل في الخطوة األولى: 
 
 

فسر سبب توازن الرجل في الخطوة الثانية:. 2
 
 

ابحث في المصادر المختلفة عن أعضاء االتزان في أجسامنا.
 
 
 
 

Center of gravity á«HPÉédG õcôe

ÉæfGõJGh á«HPÉédG

¿GõJ’G ôgÉ¶e

.ôJƒμ°ùdG hCG áLGQódG ∂eGóîà°SG óæY QòMG
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قوة الجاذبية األرضية* 
تجذب األرض األجسام نحوها، بقوة تُعرف بقوة الجاذبية األرضية.

قوة الجاذبية األرضية:قوة جذب األرض لجسمٍ ما نحوها.
تعمـل قـوة الجاذبيـة األرضية على إنقاص سـرعة  الكرة عند قذفها إلى األعلـى، كما تعمل على 

زيادة  سرعتها أثناء هبوطها نحو األرض.

مركز الجاذبية لألجسام* 
عندما تقف منتصباً، يقع مركز جاذبيتك في منطقة فوق المساحة الحاملة داخل محيط جسمك، 

المحدد بقدميك.
ففي المواقف التي تفوق فيها وزنك ،  كالوقوف داخل حافلة تتحرك على طريق ملتوية،  أنت 

تباعد قدميك لزيادة حجم هذه المنطقة.
والطفل الذي يتعلم المشي يتدرب في الواقع للحفاظ على مركز جاذبيته داخل حدود قدميه.



154

صمم الملف اإللكتروني وقارن بين أهمية الجاذبية وعدم وجودها في حياتنا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مثـل أمام زمالئك طريقة الوقوف الصحية عند حمل الحقيبة على الظهر مع تحديد مركز 
الجاذبية.
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ارفع نموذج طائرة بخيط حتى تتوازن، ثم ارسمها محدداً مركز جاذبيتها.
قوة الرفع

قوة االحتكاكقوة دفع المحرك

الوزن

  
  
  
  

    
    
  

اكتب تقريراً إلكترونياً عن خطر أحذية التزحلق.
 
 
 
 

 Importance of the center of gravity á«HPÉédG õcôe á«ªgCG

?IôFÉ£dG ≈∏Y á«HPÉédG õcôe ôKDƒj ∞«c

.äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG ¿Rh ádBG á«ªgCG øY kGôjô≤J ÖàcG »fGó«e åëH ∫ÓN øe

.çOGƒëdG ô£N øe ∂àeÓ°ùd ¿ÉeC’G ΩGõM Ωóîà°SG
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مركز الجاذبية وتوازن األجسام* 
مركز الجاذبية لجسم هو نقطة مادية تكون فيها محصلة القو مساوية لصفر، حيث يتوازن الجسم 

إذا ارتكز على هذه النقطة، بشرط أن تكون تلك النقطة المادية على الجسم نفسه.
. فعلى سبيل المثال، يقع مركز جاذبية المسطرة في منتصفها تماماً

هذا يعني أن ثقل المسطرة مرتكز في نقطة مركز الجاذبية ، وبالتالي يمكننا موازنة المسطرة بالتأثير 
على مركز جاذبية  بقوة واحدة ألعلى.
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ا عن أهمية مركز جاذبية األجسام في صنع األجهزة واآلالت واألدوات. اكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعمـل مطوية توضـح أهمية التوازن على مخاوف تتعلق بالسـالمة فـي تحميل حاويات 
السفن من حيث الطول والوزن أثناء السفر في بحر هائج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
Draw conclusions
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1 على سطح األرض يزيد وزن الجسم كلما زادت كتلته.
2 جميع األجسام تسقط نحو األرض.

3 الوزن هو قوة جذب األرض لألجسام، وتؤثر دائماً في اتجاه مركز األرض.
4 وزن أي جسم على سطح القمر=  1/6 وزنه على سطح األرض.

5 للوزن وحدة قياس هي وحدة قياس القوة وتسمى نيوتن.
6 يمكننا قياس وزن األجسام باستخدام الميزان الزنبركي.

7 كتلة الجسم هي مقدار ما يحتويه من مادة.
8  عند قياس كتلة جسـم على سطح األرض، ثم قياس كتلة نفس الجسم على سطح القمر 

أو أي كوكب آخرستكون كتلته ثابتة ال تتغير.
9  العوامـل التي يتوقف عليها وزن الجسـم: كتلةالجسـم -  كتلة الكوكـب الموجود عليه 

الجسم – بُعد الجسم عن مركز الكوكب.
10 قوة الجاذبية األرضية: قوة جذب األرض لجسمٍ ما نحوها.

11  مركز الجاذبية لجسـم ما هو: نقطة ارتكاز محصلة قو الجاذبية المؤثرة على الجسـم، 
حيث يتوازن الجسـم إذا ارتكزعلى هذه النقطة، بشـرط أن تكون تلك النقطة مادية على 

الجسم نفسه.
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السؤال األول:
قارن بين الكتلة والوزن في خريطة المفاهيم الموضحة بالشكل التالي:

الكتلةالوزن

 
 التعريف 

 
 
 وحدة القياس 

 
 
 جهاز القياس 

 

 
 تأثير تغيّر المكان 

 

السؤال الثاني:
رجل فضاء كتلته على سطح األرض= 75 كجم ، احسب:

كتلته على سطح القمر=  . 1
وزنه على سطح األرض=  . 2
وزنه على سطح القمر= . 3
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السؤال الثالث:
صمم نموذجاً بسيطاً لميزان زنبركي باستخدام األدوات التالية، ثم ارسمه.

(علبة روب ، مسمار ، خيط مطاطي ، مشابك ، ورق ، قلم ، ورق مقو ، أثقال).

السؤال الرابع:
وزن رجل على سطح األرض يكون أكبر من وزنه عندما يكون  

في طائرة أو منطاد ساكن... فسر ذلك.
  
  

السؤال الخامس:
صمم طائرة ورقية من الورق المقو، ثم علِّقها محدداً مركز جاذبيتها. ثم ألصقها محدداً عليها 

مركز الرفع ومركز الجاذبية.



المشروع العلميالمشروع العلمي
Scientific ProjectScientific Project

Recycling إعادة التدوير 
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طة إعداد مشروع علمي من قبل متعلّمي المرحلة المتوسّ
: تعليمات للمشروع العلمي: أوالً

المشـروع العلمـي هو إعداد مشـروع يقوم المتعلم بالدور الرئيسـي فيه، مـن حيث التخطيط . 1
واإلعداد والتنفيذ ، ويقوم معلم الفصل باإلشـراف عليه بالتوجيه واإلرشـاد، والمسـاعدة إن 

احتاج.
 المشـروع العلمـي يتضمن موضوع  التدوير فعلى المتعلّم القيـام بالبحث حول طريقة إلعادة . 2

تدوير النفايات.
المشروع إما أن يكون عمالً فردياً، أو عمل مجموعة من المتعلمين بحد أقصى 3 متعلمين.. 3
عمل المشروع من إنتاج المتعلم نفسه دون تكلف.. 4
أن يكون المشروع العلمي قابالً للتطبيق في الحياة اليومية.. 5
يلزم المتعلم بالفترة الزمنية التي يحددها معلم الفصل.. 6

ثانيًا: أهداف المشروع العلمي:
 إثارة االهتمام والفضول والرغبة لد المتعلم في استكشاف أسرار العالم.. 1
معرفة وفهم وتطبيق المنهج العلمي في البحث من قبل المتعلم.. 2
3 .. مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في مجال االتصال، سواء أكان خطابياً أو خطياً أو مهارياً
مسـاعدة المتعلـم  في تطوير مهارات تفسـير وتحليـل البيانات من خـالل النتائج التي توصل . 4

إليها.
 اكتساب المتعلمين مهارات البحث العلمي باستخدام مجموعة مواد متنوعة من مثل: الشبكة . 5

العنكبوتية والمقابالت والمجالت والكتب،... الخ.
 يـدرك المتعلـم وجـود صلة بين ما يتـم تعلمه في الصف ومـا يحدث في الحيـاة الحقيقية من . 6

حوله.
 تعزيـز فرص فريدة من نوعها بالنسـبة للمعلميـن والمتعلمين والمهتمين لإلطالع واكتشـاف . 7

مشاريع متعددة التخصصات قام بها متعلمون غيره.
تعزيز االسـتقاللية فـي المتعلم من خالل توفير الفرصة له بأن يأخذ المبادرة والمسـؤولية في . 8

دراسة الموضوع الخاص به.
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 تنمية المسؤولية والنزاهة واالنضباط والعمل الجماعي لد المتعلمين.. 9
10. تنمية مهارات تنظيم إدارة الوقت لد المعلم والمتعلم.

ثالثا: شروط المشروع العلمي:
المشروع العلمي يشمل إعداد أو تصميم مشروع علمي أو صنع نموذج يوضح الفكرة.. 1
وجود أربع وحدات: فكرة التدوير، تقرير المشروع، ربط الفكرة بحل مشكالت البيئة، إضافة . 2

رسـوم بيانية في التقرير لهذه العناصر تمثل المعرفة والمهارات والنتيجة المكتسبة طوال فترة 
العمل في المشروع.

لوحة العرض تكون حسب مواصفات وأبعاد وشروط سيوضحها معلم الفصل .. 3
 وجـود مخطـط زمني للمعلم يتـم من خالل متابعة تقـدم المتعلمين وتطبيق الشـروط بطريقة . 4

علمية.
ا: شروط تقديم المشروع العلمي: رابعً

1. الجانب النظري: 
تقديم تقرير من إعداد المتعلّم يلخص فيه فكرة المشروع وخطوات تنفيذه.* 
 يحتـوي التقريـر على أهداف وأهمية المشـروع، وأدواته والمصادر التي اسـتند إليها المتعلّم * 

والنتائج التي توصل إليها. 
 يرفق مع  المشروع تقرير يتم فيه كتابة مراحل التنفيذ ، فكرة التدوير، خطوات العمل، مصادر * 

التعلـم حـول مشـكلة النفايات وأثرهـا على البيئـة، اآلثار اإليجابيـة لفكرته في إعـادة تدوير 
النفايات ومد فائدتها، يرسم رسوماً بيانية لحل المشكالت البيئية.

2. الجانب العملي:
 ينفذ المتعلّم المشـروع على فكرة إعادة تدوير النفايات باستخدام ما يجده من أجهزة أو مواد * 

أو وسائل.
المعلم متابع للمتعلّم في خالل تنفيذ المشروع ، ويتابع أي مشكلة تواجه المتعلّمين وحلها.* 
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الخطوة األولى
مناقشة فكرة المشروع وتحديدها

تنفيـذ فكـرة  إلعـادة تدويـر النفايات (أجهـزة أو مواد أو سـائل مسـتخدمة في محيط المدرسـة 
أو المنزل).

 
 
 

سؤال المشروع

  .1
  .2
  .3

وضع الفرضيات

 
 
 

التخطيط للمشروع
(التصميم)

اعتماد المعلّم:  

توقيع ولي األمر
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الخطوة الثانية

 
 
 

تحديد األدوات والوقت
للمشروع

 
 
 

إجراء المشروع العلمي

 
 
 

كتابة النتائج والبيانات
(جداول، رسوم بيانية)

متابعة المعلّم:  
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الخطوة الثالثة

تحليل النتائج وتفسيرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة المعلّم:  
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الخطوة الرابعة
اإلجابة عن سؤال المشروع وتسليمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توصيات المعلّم
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ا عن اآلثار اإليجابية لفكرتك في إعداد تدوير النفايات ومد فائدتها. اكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارسم أشكاالً ثنائية أو ثالثية األبعاد عند تصميم فكرتك إلعادة تدوير النفايات.
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GlossaryGlossary المصطلحات العلميةالمصطلحات العلمية
االستشراب Scattering: طريقة لفصل وتنقية المواد الكيميائية المختلطة.

البكتيريا Bacteria: كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية، بدائية النواة.
التكاثر Reproduction: قدرة الكائن الحي على إنتاج أفراد جديدة.

التبلـور Crystallization: طريقـة لفصل المادة الصلبة المذابة من محلولها المشـبع 
بالتبريد

الخلية Cell: وحدة التركيب البنائية األساسية والوظيفية في أجسام الكائنات الحية.
الراسب The deposit: المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل.

الزراعـة بـدون تربـة Agriculture without soil: زراعة وتربية وإنتـاج النباتات في 
أوساط أخر غير التربة العادية.

الفيروسات Viruses: كائنات مجهرية تتكون من مادة وراثية محاطة بغالف بروتيني.
قوة الجاذبية األرضية The force of gravity: قوة جذب األرض لجسم ما نحوها.

الكتلة Mass: مقدار ما يحتويه الجسم من المادة.
المجهر Microscope: أداة أساسـية في دراسـة علم الحياة فهو يسـمح برؤية األشياء 

الصغيرة جدا التي ال تر بالعين المجردة.
ا ويمكن فصل مكونات  المخلوط The mixture: يتكون من مادتين أو أكثر تخلط معً

المخلوط بعضها عن البعض.
.مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخر :The solution المحلول

.مادة أو أكثر تتفكك جزيئاتها وتذوب في مادة أخر :Dissolved المذاب
المذيب Solvent: مادة لها القدرة على تفكيك جزيئات المذاب.

المستحلب Emulsifier: خليط من مادتين سائلتين أو أكثر ال يذوبان وال يمتزجان.
ا في اتجاه مركز األرض. الوزن The weight: قوة جذب األرض لألجسام، وتؤثر دائمً
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